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O tom, v čem vlastně spočívá koncept Prů
mysl 4.0 a co z něj vyplývá pro naši součas
nost i budoucnost, jsme hovořili s ředitelem 
průmyslových divizí Digital Factory  
& Process Industries and Drives společnosti  
Siemens ČR Wolfgangem Weisslerem.
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Pro Evropu je Průmysl 4.0 
jedinečnou příležitostí

Výkon Hubbleova
teleskopu překonává
veškerá očekávání

Jiří Grygar (narozen 1936) je český astronom 
a astrofyzik široce známý také jako populari
zátor vědy. Působí ve Fyzikálním ústavu Aka
demie věd. Hubbleův vesmírný dalekohled 
patří mezi témata, která soustavně sleduje  
a o nichž přednáší odborníkům i veřejnosti.

Mont Blanc z cédéček  
potřebuje dobré správce
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Vážení čtenáři,
ti z vás, kdo mě alespoň trochu znají, možná vědí, že se od mládí věnuji fotografování. 
Je to můj velký a takřka celoživotní koníček. Zatímco v mládí jsem trávil dlouhý čas  
v temné komoře a procházel celým tím úžasným procesem, kdy ze svitku filmu 
vznikne dokonalý obrázek, dnes trávím čas před monitorem počítače. Musel jsem se 
naučit pracovat s grafickými programy, které mi umožňují nafocené snímky, dnes 
digitální, upravovat a dotvářet podle okamžitého nápadu, nálady či obsahu, který  
do nich chci vnést.

Proč o tom ale píši zrovna v úvodníku k našemu časopisu, a ne třeba na nějakém 
osobním blogu? Je to proto, že fotografie je krásným a markantním příkladem 
kompletní změny jednoho oboru, který způsobila digitalizace. Kompletně se změnily 
fotografické aparáty, zcela jiná je technologie vzniku i další úpravy fotografií, jiné jsou 
i způsoby jejich šíření a ukládání. Dá se říct, že v tomto oboru nezůstal „kámen  
na kameni“. 

Pro naši generaci, která zažila starou éru „vývojek a ustalovačů“, byla tato změna 
skutečně náročná a bylo jen na každém z nás, jestli se rozhodne s fotografováním 
skončit, nebo se pustí do učení se něčemu zcela novému a najde v tom zalíbení.  
Úplně to samé v této době zažívá i průmysl. Jeho digitalizace, ale především pak 
nástup a obrovský rozmach internetu, ho přetvářejí ve zcela nové formáty. To je 
přirozený vývoj, který nelze zastavit. Před pár lety jsme se tedy i v průmyslu ocitli ve 
velmi podobné situaci, kdy bylo potřeba se rozhodnout. Buďto tyto změny chápat jako 
hrozbu a něco, s čím se „musíme naučit žít“, ale v podstatě se toho obáváme, nebo jako 
výzvu a obrovskou příležitost – jak říká v rozhovoru pro náš časopis kolega Wolfgang 
Weissler. Německo a s ním později i celá Evropa a dnes již de facto celý vyspělý svět se 
naštěstí rozhodly pro druhou z uvedených variant a naší odpovědí je koncept  
Průmysl 4.0, který uvádíme jako hlavní téma tohoto vydání. 

Ačkoli se Průmysl 4.0 zrodil v podstatě nedávno, již dnes přináší konkrétní výsledky, 
jak se můžete například dočíst v článku o našem digitálním závodě v německém 
Amberku. A z těchto výsledků máme pochopitelně obrovskou radost, která je  
pro nás hnacím motorem do další práce. Stejně, jako když já prožívám radost nad 
svými fotografiemi a nemůžu se dočkat, až znovu stisknu spoušť svého digitálního 
fotoaparátu.

 
Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

30–33 Co je dovoleno  
bohovi...
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Každou noc se v Severním moři objeví z dálky viditelný 
bod – konvertorová plošina SylWin 1. Slouží k přeměně 
elektrická energie vyrobené 232 větrnými elektrárnami 
Siemens z mořských větrných parků Dan Tysk, Sandbank 
a Butendiek. Na plošině se střídavý proud o vyšším napětí 
přeměňuje na stejnosměrný proud o velmi vysokém napě
tí (HVDC), který je s nižšími ztrátami přenášen podmoř
skými kabely na pevninu. Plošina SylWin 1 je dlouhá  
83 metrů a široká 56 metrů. Fotografie byla pořízena  
z jeřábu zásobovacího plavidla. 

Zářící ostrov





Továrna nanečisTo

Bez zraku, ale s jisToTou 

 3000 metrů
pod mořskou hladinou se budou 
nacházet stanice na těžbu ropy.

Až 20 %
nákladů může ušetřit monitorovací 
systém Siemens.

1 800 °C
Takové teploty dosahují plyny  
z obloukových pecí.

Správně navrhnout a zkonstruovat prů
myslová zařízení, jako jsou např. výrob
ní linky, je velmi komplexní úkol. Už od 
prvotních plánů zařízení se musí brát  
v potaz celá řada faktorů a úspěšnost 
návrhu se naplno ukáže až při zkušeb
ním provozu. Celý postup však lze vý
razně zefektivnit pomocí speciálního 
simulačního softwaru Simit. Pomocí 

tohoto nástroje je možné vytvořit zjed
nodušený model celé instalace a pro
vádět na něm širokou škálu testů ještě 
před samotnou fyzickou realizací zaří
zení. To umožňuje včas odhalit případ
né nepřesnosti a chyby, a výrazně tak 
snížit celkové projekční i konstrukční 
náklady, stejně jako čas potřebný k uve
dení linky do provozu.

Pec vyráBějící  
ocel i Páru
Ocelárenské obloukové pece patří k nej
větším spotřebičům elektrické energie 
vůbec, svojí efektivitou však rekordy 
netrhají. Až jedna třetina spotřebované 
energie totiž z pece uniká v podobě hor
kých plynů, které dosahují teploty zhru
ba 1 800 °C. Konstruktéři společnosti  
Siemens proto vyvinuli technologii, kte
rá horké plyny z obloukových pecí vyu
žívá k výrobě páry – vzniklá pára může 
být využita k výrobě elektřiny či v jiných 
ocelárenských zařízeních. Výsledkem by 
měla být až o 10 % nižší spotřeba ener
gie, což pro jednu ocelárnu představuje 
úspory desítek tisíc tun uhlí ročně.

HmoTnosTní  
analyzáTor decHu

Z jednoho jediného dýchnutí je možné  
o člověku zjistit ledacos: zda je kuřák, jak 
dbá na ústní hygienu či co měl daný den 
ke svačině. Kromě toho ale dech poskytu
je i poměrně rozsáhlou škálu informací 
o zdravotním stavu každého z nás, čehož 
hojně využívají například tradiční po
stupy východního léčitelství. Exaktnější 
podobu této diagnostické metodě by nyní 
mohl dát analyzátor vyvinutý vědci spo
lečnosti Siemens pracující na principu 
hmotnostní spektrometrie. Přístroj má 
za sebou první sérii testování s pacienty 
trpícími tuberkulózou, resp. rakovinou 
plic, a testy potvrdily jeho funkčnost.

Nová aplikace vytvářená ve spolupráci 
vývojářů společnosti Siemens a Technic
ké univerzity v Braunschweigu by časem 
mohla nevidomým lidem výrazně usnadnit 
orien taci v hlučných a přeplněných měs
tech. Aplikace umožňuje uživateli předem 
si naplánovat svoji trasu a poté se pomocí 
chytrého mobilního telefonu a GPS naviga
ce nechat navádět až do cíle. K navigování 
používá jak hlasové pokyny, tak vibrační 
upozornění v případě špatného odbočení  
a podobně. Vývojáři současně pracují na 
tom, aby aplikace umožnila i bezpečnější 
přecházení křižovatek, jež pro nevidomé 
patří k obzvláště rizikovým místům.
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Hráze  
Pod doHledem
Nizozemsko je zemí nejen mlýnů či 
tulipánů, ale i polderů, uměle vysu
šených a ohrazených oblastí u pobře
ží, ve kterých dnes mají své domovy 
miliony obyvatel. Kontrole a údržbě 
hrází polderů je proto věnována znač
ná pozornost. V budoucnu by s moni
torováním stavu hrází mohl pomá
hat i inteligentní systém společnosti 
Siemens, jenž je schopný detekovat 
narušení hrází už v těch nejraněj
ších stadiích a který dle odhadů může 
uspořit až pětinu výloh vynakláda
ných na údržbu hrází. Systém v cent
rálním počítači shromažďuje data ze 
senzorů rozmístěných v hrázích.  

Ta jsou pak vyhodnocována pomocí 
softwaru pracujícího na principu neu
ronových sítí. Případné riziko tak mů
že být odhaleno ještě dříve, než začne 
představovat skutečné nebezpečí.

Pohled na ropné plošiny tyčící se nad 
mořskou hladinou dnes není v někte
rých oblastech světa ničím výjimečným, 
v budoucnu by se však mohl stát spíše 
vzácností. Norská společnost Statoil to
tiž plánuje v roce 2020 uvést do provozu 
první hlubokomořskou ropnou stanici na 
světě. V hloubce 3000 metrů pod mořskou 
hladinou by se měly nacházet veškeré 

komponenty stanice – počínaje napájecím 
systémem přes pumpy až po systém  
pro stlačování plynu. Vědci společnosti 
Siemens pro tyto účely nyní ověřují spo
lehlivost veškerých prvků napájecího sys
tému, zejména jejich odolnost vůči tlaku. 
Podobné stanice by v budoucnu mohly dí
ky vyšší efektivitě nahradit stávající ropné 
plošiny.

TěžBa roPy Pod Tlakem

Unikátní vazebné schopnosti uhlíku 
umožňují existenci milionů jeho slouče
nin a jsou hojně využívány i pro tvorbu 
umělých materiálů. Mezi nejrozšířenější 
z nich dnes nepochybně patří uhlíková 
vlákna, která jsou díky svým vlastnos
tem základní surovinu pro tvorbu kom
pozitů používaných v celé řadě oborů. 
Jejich širšímu rozšíření nicméně brání 

nákladná výroba. Tento nedostatek by 
však mohl v budoucnu alespoň částečně 
vyřešit nový recyklační proces vyvinutý 
vědci společnosti Siemens. Na rozdíl od 
stávajících postupů využívá jen relativ
ně nízké teploty kolem 200 °C, čímž jsou 
odstraněny polymerové části kompozitů 
s minimálním vlivem na kvalitu samot
ných uhlíkových vláken.

recyklovaný uHlík jako nový 

osTře sledované 
souPravy
Systém zvaný Trainguard MT umož
ňuje pomocí sítě přístupových bodů 
získávat data o polohách jednotli
vých souprav metra s přesností na 
centimetry. Vychází ze standardů 
bezdrátové místní sítě a k monitoro
vání souprav využívá rádiové vysí
lače, sloužící jako přístupové body. 
Jednotlivé vysílače jsou v tunelech 
rozmístěny přibližně 250 metrů od 
sebe a navzájem jsou propojeny op
tickými kabely. Každý vlak je tak  
v podstatě pod neustálým dozorem  
a jeho poloha je porovnávána s ostat
ními soupravami, aby byl zachován 
co nejmenší, nicméně stále bezpečný 
odstup. Soupravy se pak vlastně po
hybují podobně jako například auto
mobily v běžném provozu – přibrz
díli jedna, následující jsou řetězově 
přibrzděny také.
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Německý startup Yeair! postavil unikátní 
dron s hybridním benzinoelektrickým po
honem, který překonává omezení součas
ných čistě elektrických dronů. Dnešní nej
výkonnější drony umějí létat max. rychlostí 
60 km/h při výdrži asi 20 minut ve vzdu
chu. Německá firma Yeair! to chce změnit 
tím, že ke každému rotoru/elektromotoru 
přidá ještě miniaturní 10ccm benzinový 
spalovací motor.

Čtyřvrtulový dron Yeair! má rozměry  
900 x 750 mm a s vysunovací přistávací 
základnou měří půl metru na výšku. Kaž
dý ze čtyř rotorů je poháněn 1,6kW 10ccm 
dvoutaktním motorem doplněným o 600W 
elektromotor. Využití obou motorů je ale 
odlišné od např. hybridů automobilových. 
Zatímco tam slouží elektromotory pro roz
jezd a pomalý pohyb vpřed, u německého 

dronu slouží právě benzinové motory  
k rozletu a stoupání, zatímco vysokootáčko
vé elektromotory pro rychlé změny směru.

Dron je dále vybaven palubní 1,5l nádrží 
a malou 1250mAh baterií, kterou spalovací 
motory navíc během letu dobíjejí. Díky  
tomu vydrží dron ve vzduchu až hodinu  
s doletem 55 km a max. rychlostí 100 km/h.

Inovátoři z University College London na
vrhli zcela novou architekturu počítačů, 
která by napodobovala přírodu. Jejím zá
kladem by byly decentralizované distri
buované systémy uvnitř samotného počí
tače. Za zpracování dat už by pak neodpo
vídala jediná část systému, ale daný úkol 
by náhodně dostala ke zpracování některá 
z mnoha implementovaných jednotek. To 
celé si pak lze představit jako několik po
čítačů v počítači. Výpadek jednoho nebude 
mít vliv na ostatní, ale ti jej naopak oka
mžitě nahradí a počítač nezkolabuje.

A jak to celé funguje? Počítač pracuje  
s několika kopiemi instrukcí, které jsou 
distribuovány v rámci několika vnitřních 
systémů, přičemž každý z nich má vlast
ní paměť. Jako inspirace vědcům posloužil 
například mozek s podobně distribuova
nou architekturou tvořenou neurony. Exi
stence několika kopií systémů zafungu
je nejen při výskytu chyby, ale také dejme 
tomu při napadení virem či jiným škodli
vým kódem. Pro tyto případy vědci pracu
jí i na učících se systémech, které se dove
dou samy dodatečně opravit. 

Obleky nabité elektronikou, které 
umožňují poslech hudby, reagují na 
vnější i vnitřní podněty, obsahují GPS 
navigaci nebo solární články, již nejsou 
žádnou novinkou. Nikdo je ale ve světě 
zatím ve větším měřítku nevyrábí  
a stále jsou považovány spíše za raritu 
než něco, co by se v blízké budoucnosti 

mohlo stát spotřebním zbožím. To by 
se ale mělo vbrzku změnit. Společnost 
Google totiž věří, že právě ona dokázala 
vymyslet typ chytrého oblečení, které se 
masově rozšíří mezi lidmi a – pochopi
telně – bude dostupné téměř pro všech
ny. Její projekt se nazývá Jacquard. 

Oblečení od Googlu bude mít speciální 
vlákna (vodivou přízi) vetkaná do látky 
a ta budou reagovat na dotyk nebo ges
to. Firma slibuje propojení s miniaturní 
elektronikou, kterou budou moci vý
robci schovat například do knoflíku ne
bo švů oblečení. Tato miniaturizovaná 
elektronika zachytí sílu a směr dotyku  
a bude na něj reagovat. Navíc bude 
schopná se učit, takže brzy sama rozpo
zná, co daným gestem člověk míní. 

inTeligenTní TexTilie Pro každéHo

PočíTače, kTeré se samy umějí oPraviT

HyBridní dron Poráží své elekTrické BraTryHodinky  
s PriváTním  
disPlejem

V květnu tohoto roku na výstavě Tech 
World v čínském Pekingu představila 
společnost Lenovo koncept neobvyk
lých chytrých hodinek s názvem Magic 

View. Kulatý ciferník s klasickým dis
plejem doplňuje ještě jeden displej, kte
rý je takzvaně privátní. 

Displej je součástí těla hodinek a je 
umístěn pod hlavním kulatým disple
jem. Na první pohled vypadá spíš jako 
solární panel a z dálky na něm není 
vůbec nic vidět. Aby byl čitelný, musí 
si jej uživatel přiložit přímo k oku.  
A k čemu má vlastně sloužit? Podle vý
robce ho lze využít k sledování privát
ních informací. Třeba když vám přijde 
nějaká tajná zpráva nebo se budete chtít 
podívat na nějaké osobní video. Lenovo 
prezentovalo systém Magic View kromě 
zmíněného videa také na virtuální pro
hlídce míst na mapách. Lenovu se tedy 
v podstatě podařilo dostat na privátní 
displej jakousi virtuální realitu, což je 
zajímavé, avšak v praxi těžko použitel
né. Jen málokdo bude totiž chtít chodit  
s hodinkami těsně u oka… 
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Ačkoli to v dnešní době zní jako paradox, 
hlavní nevýhodou telegrafu byl jeho di
gitální charakter, který vyžadoval, aby 
byly zprávy pro potřeby přenosu kódová
ny. Pro toho, kdo příslušné kódování  
systémem teček a čárek ovládal, nešlo  
o nic náročného, ale většině lidí to dělalo 
značné potíže. Proto se nelze příliš divit, 
že digitální Morseův telegraf byl záhy za
stíněn analogovým telefonem, který do
kázal přenášet přímo lidský hlas – srozu
mitelný každému.

Přestože typické „Haló, haló!“ údajně po
užíval už vynálezce telefonu Bell, u nás se 
zpočátku do mikrofonu říkalo „Hej, hej!“

S prvními krůčky telekomunikací je ne
odmyslitelně spojeno i jméno Wernera  
Siemense. Byl to právě on, kdo se zasloužil 
nejen o rozmach vynálezu ručičkového te
legrafu, tedy elektrického aparátu schop
ného přenášet na dálku jednotlivá písme
na, ale též telefonních přístrojů. V roce 
1877 převzal v Německu Bellův telefon, 
technicky jej zdokonalil a spolu s generál
ním ředitelem německých pošt Heinrichem 
von Stephanem řídil jeho uvádění na trh. 
Zkušený elektrotechnik a podnikatel Sie
mens ještě do vánočních svátků téhož roku 
vyrobil prvních 700 přístrojů.

Používání telefonů se velmi rychle ší
řilo a tak vyvstala i potřeba telefonních 
ústředen. První z nich se objevila ve státě 
Connecticut (USA) v roce 1878. Siemens 
uvedl do zkušebního provozu svou prv
ní veřejnou telefonní ústřednu o tři ro
ky později – v lednu 1881. Stalo se tak na 
Französische Strasse v Berlíně a centrála 
obsluhovala jen osm předplatitelů. Tento 
počet však rychle narůstal. Na konci roku 

1881 to už bylo 458 předplatitelů, do květ
na 1889 deset tisíc účastníků. Na přelomu 
19. a 20. století 130 000 osob.

Telefonní ústředny zpočátku vyžadova
ly, aby jednotlivé hovory ručně propojoval 
spojovatel. 

Na přístrojích nebyly klávesnice, a dokon
ce ani číselníky, jen obyčejná klika. Uživa
tel zvedl sluchátko, zatočil klikou a na dru
hém konci se ozval spojovatel sedící  
v ústředně.

Hovor bylo ale ještě nutné také odhlásit. 
To bylo zajištěno dalším prudkým zatoče
ním klikou.

Poměrně záhy se však objevují i první au
tomatické ústředny, které dokázaly jednotli
vé hovory propojovat za pomoci elektrických 
impulzů, přicházejících z otočné číselnice 
volajícího bez přímé účasti lidských operáto
rů. Není bez zajímavosti, že tzv. Strowgerův 
dekadický krokový volič Američana Almo

na Strowgera, který toto umožnil, pak ještě 
vylepšili právě technici firmy Siemens, která 
Strowgerův patent zakoupila, když sestrojili 
tzv. čtvercový volič. V roce 1899 se na zákla
dě smlouvy mezi Strowgerovou společností 
a německou vojenskou a muniční továrnou  
v Karlsruhe započalo se stavbou automatické 
ústředny pro 400 účastníků, která byla, zřej
mě jako první v Evropě, uvedena do provozu 
21. května 1900. 
/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Na přístrojích nebyly klávesnice, a dokonce ani číselníky, 
jen obyčejná klika. Uživatel zvedl sluchátko, zatočil klikou 
a na druhém konci se ozval spojovatel sedící v ústředně.″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (10) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

První telefonní ústředna v Berlíně
K rozšíření telefonů na světě přispěl nejen vynález telefonního přístroje a rychlé budování 
rozsáhlých sítí telefonních vedení, ale také nápad, jakým způsobem automaticky docílit 
propojení dvou telefonních účastníků bez manuálního spojovacího pracoviště. Ale na po-
čátku bylo ruční spojování hovorů.

První německá manuální telefonní ústředna firmy Siemens & Halske v Berlíně z roku 1881 … a telefonování v té době
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Přechod od ruční 
výroby v manufaktu-
rách ke strojní vel-
kovýrobě s využitím 
vodního a parního 
pohonu

1.průmyslová 
revoluce

Začátek dělby práce 
a masové výroby  
s pomocí elektrické 
energie

2.průmyslová 
revoluce

Další automatizace 
výroby prostřednic-
tvím elektronických 
systémů a informač-
ních technologií

3.průmyslová 
revoluce

1800 1900 2000

Průmysl 4.0

10 | 11



Koncept Průmysl 4.0 dostal svůj název podle  
čtvrté průmyslové revoluce, která právě probíhá. 
Tyto pojmy bývají často ztotožňovány; to je ale omyl. 
Průmysl 4.0 je koncept, který vznikl před pár lety  
v Německu a jehož posláním je reagovat na novou 
situaci, kterou způsobila čtvrtá průmyslová revoluce. 
Průmysl 4.0 ale ani není „produkt“, který by bylo 
možné si koupit a vyřešit si tak problémy, které 
vznikají v důsledku 4. průmyslové revoluce – to 
je druhý nejčastější omyl. Průmysl 4.0 je koncept, 
rámec nebo platforma, chcete-li.

Č
tvrtou průmyslovou revoluci zcela evidentně vyvolal in
ternet. Internet je všude kolem nás již dnes a náš svět vel
mi výrazně změnil. Mnoho věcí doslova převrátil naru
by. V takové situaci lidem nezbývá než nějak zareagovat. 

V zásadě jsou možné dva přístupy: buďto se těchto nových změn 
zalekneme a budeme se s nimi opatrně sžívat (když už před nimi 
nemůžeme utéct), nebo je pochopíme jako výzvu a půjdeme jim 
aktivně naproti. Němečtí průmyslníci a německá vláda se rozhodli 
pro druhou z naznačených cest, a tak vznikl koncept Průmysl 4.0.    

Jeho podstatou je digitalizace, rozšiřování vysokorychlostního 
internetu, rozvoj chytrých technologií, komunikace a řada dalších 
témat. I když jeho přesná definice není jasná, je jisté, že postihuje 
vývoj v následujících deseti letech. Jeho posláním je zkombinovat 
digitální a informační technologie s průmyslem. Co je zde přede
vším nové, je snaha vtáhnout do výrobního podniku i dodavatele  
a zákazníky s cílem zvýšit produktivitu a efektivitu.

Průmysl 4.0 se tedy soustředí na využívání nejnovějších tech
nologií a v žádném případě ho nelze zúžit pouze na téma digita
lizace, jak se to často děje. Digitalizace je podmínkou nutnou pro 
vzájemnou komunikaci mezi systémy, ale ne samotná podstata 
celého procesu. Mnohem důležitějším momentem je decentrali
zované řízení a autonomní rozhodování. 

K internetu se připojují  
kromě lidí také stroje  
a věci obecně, do hry 
vstupují tzv. kyberfyzické 
systémy   

4.průmyslová 
revoluce

dnes

Na cestě  
k digitálnímu 
podniku
str. 12–13

Maserati Ghibli 
– Průmysl 4.0 na 
čtyřech kolech
str. 14–15

W. Weissler: 
Pro Evropu je Průmysl 4.0  
jedinečnou příležitostí
str. 16–19

Digitální továrna, 
na kterou  
si můžete sáhnout
str. 20–21

AUTORkA: andrea cejnarová 
GRAFikA:   Tomáš ČáHA
FOTO:         SiemeNS, BigSTocK
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Č
len představenstva Siemens Klaus 
Helmrich řekl na tiskové konfe
renci před letošním hannover
ským veletrhem: „Pro nás digi 

tální podnik už dávno přestal být jen  
vizí. Již dnes prodáváme našim zákaz
níkům klíčové prvky.“ Společnost  
Siemens v současnosti poskytuje pro
dukty a řešení pro digitální budoucnost 
napříč všemi sférami své činnosti. Tyto 
selektivně využívají mnoha možností, 
jež otevírá digitalizace, které předpoklá
dají rozdílné formy v různých průmyslo
vých odvětvích.

Cesta k digitálnímu podniku zahrnu
je čtyři logicky vzájemně se ovlivňu
jící prvky: Digital Enterprise Software 
Suite, průmyslové komunikační sítě, 

bezpečnostní automatizaci a obchodně 
specifický průmyslový servis.

Digital enterprise  
Software Suite

Digital Enterprise Software Suite obsa
huje softwarové produkty používané  
v jednotlivých odvětvích, které pokrý
vají všechny požadavky průmyslové
ho hodnotového řetězce. Jeho páteří je 
Teamcenter – softwarová platforma pro 
kolaborativní správu dat výrobku. Soft
warová řešení Tecnomatix a NX se pou
žívají pro navrhování a plánování. Pro 
skutečnou výrobu jsou určeny produk
ty, jako je Manufacturing Execution  
System (MES), Simatic IT a portfolio 

řídicích systémů Simatic S7, které se 
osvědčily po celém světě.

Průmyslové komunikační sítě
Pokud jde o průmyslovou komunikaci,  

Siemens nabízí ucelenou řadu koordinova
ných komunikačních sítí, od AS rozhraní 
až k průmyslovému Ethernetu, společně  
s příslušnými přepínači z rodiny Scalance X.

Bezpečnost v automatizaci
Společnost Siemens již nabízí široké port

folio produktů průmyslové bezpečnosti  
a služeb, určených speciálně pro průmysl, 
v rámci svého konceptu „hloubkové ochra
ny“. Ten zahrnuje jak bezpečnost závodu  
a sítí, tak i systémovou integritu.

Průmyslový servis
Siemens nabízí řadu klasických průmy

slových a datových služeb, včetně cloudo
vých. Ty jsou založeny na otevřené clou
dové platformě vytvořené s pomocí tech
nologie SAP Hana. Cílem je, aby zákazníci 
společnosti Siemens mohli cloudové apli
kace nejen používat, ale také rozvíjet a dále 
rozšiřovat.

Chytrá analýza a vyhodnocování dat  
dnes poskytuje neocenitelnou pomoc  
v průmyslových rozhodovacích procesech  
a současně rozhodujícím způsobem 

Na cestě k digitálnímu podniku
odpovědí společnosti Siemens na implementaci konceptu 
Průmysl 4.0 je tzv. digitální podnik (Digital enterprise). 
cesta k tomuto digitálnímu podniku vede přes podporu 
digitalizace ve výrobních i zpracovatelských odvětvích 
průmyslu, a to v každé fázi hodnotového řetězce.  
S tím těsně souvisí následná „chytrá“ analýza dat  
a jejich vyhodnocení, jež zlepšují rozhodování a zvyšují 
produktivitu v průmyslu.

S aktualizací Service Pack 2 divize Siemens industry Automation rozšiřuje funkčnost svého Simatic Wincc 
systému ScADA verze 7. Software Update umožňuje mimo jiné klientskou virtualizaci.



služby: „Na základě svého stávajícího elek
trifikačního a automatizačního portfolia 
se Siemens rovněž vydává na cestu vpřed  
v digitalizaci ve zpracovatelském průmy
slu. To znamená, že se pokládají základy 
pro dosažení vizí Průmyslu 4.0 prostřed
nictvím spolupráce se zákazníky skr
ze partnerství a na základě důvěry,“ říká 
Klaus Helmrich.

I když výrobní postupy většiny zpracova
telského průmyslu rovněž zahrnují dis
krétní prvky, jako je například balení ve 
farmaceutickém průmyslu, jejich požadav
ky se liší od požadavků diskrétního a také 
hybridního průmyslu. Zpracovatelský prů
mysl je v současné době ovlivněn volatili
tou a heterogenitou na globálních trzích, 
vysokými tlaky na náklady u energií  
a efektivní využívání zdrojů, jakož i demo
grafickým posunem, mezi jehož dopady 
patří nedostatek kvalifikovaného technic
kého a provozního personálu v závodech. 
To je důvod, proč se Siemens zaměřuje na 
tři klíčové činnosti: digitální podnik, mo
dularizaci a výrobní dokonalost. Defini
ce a implementace vizí Průmyslu 4.0 jsou 
podporovány celou řadou přístupů společ
nosti Siemens, jako je například společný 
datový model založený na portfoliu Comos 
pro inženýrství životního cyklu a vedení 
závodu, kombinace předkonfigurovaných 

provozních jednotek využívajících stan
dardizovaná rozhraní podporovaná roz
sáhlým automatizačním portfoliem, spolu 
s energeticky úsporným provozem, vzdá
lenými službami, dálkovou diagnostikou  
a prediktivní údržbou. 

přispívá ke zvyšování produktivity. „Digi
talizace již dávno přestala znamenat jen 
rychle rostoucí mezinárodně vytvořené 
množství dat,“ pokračuje Klaus Helmrich. 
„Digitalizace také odkazuje na shromažďo
vání dat, schopnost analyzovat jejich obsah 
a použít ho k vyvození závěrů nebo k vývoji 
zcela nových obchodních modelů, a proto 
nakonec k vytváření značné hodnoty.“ Di
gitalizace je revoluční celosvětová podni
katelská aktivita: Firmy jsou nyní schopny 
lépe a rychleji spolupracovat s partnery, ko
munikovat přímo s koncovými uživateli  
a selektivně řešit jejich konkrétní potřeby.

„Digitalizace zažehává zcela novou vlnu 
inovací a otevírá společnostem zcela nové 
možnosti z hlediska většího růstu a nových 
obchodů. Tento překotný proces techno
logického rozvoje je třeba pochopit, obe
jmout a využít,“ dodal Helmrich. Ve stejné 
době se průmysl potýká s obrovskými vý
zvami minimalizace času uvedení produk
tu na trh za současného zvyšování flexibi
lity a efektivity. „Pouze ti, kteří mají mož
nost chytře využívat velké množství dat, 
budou schopni zajistit svým zákazníkům 
rozhodující přidanou hodnotu,“ zdůrazňu
je Klaus Helmrich a společnost Siemens po
važuje za ideálně vybavenou k implemen
taci principu „chytrá data do podnikání“, 
který počítá s transformací dat do znalostí  
a obchodních modelů: na základě jedineč
né kombinace domény, produktu a proces
ního knowhow s hloubkovým softwarem, 
IT a analytickou odborností, kterou společ
nost disponuje.

Digitální podnik  
ve zpracovatelském průmyslu

I když pohyb směrem k formám Průmy
slu 4.0 je zatím ústředním tématem pře
vážně pro diskrétní průmysl, stále více se 

již také začíná projednávat v procesním 
průmyslu. Digitalizace se svým konzis
tentním datovým modelem hraje stále vý
znamnější úlohu, zejména pokud jde  
o životní cyklus zpracovatelských podni
ků. Podpůrným pilířem jsou zde servisní 

Prezentace Siemens na letošním hannoverském veletrhu se zaměřila na digitalizaci. Čtyři expozice  
prezentované v rámci Digitalizačního fóra ilustrovaly současné příklady vzaté přímo z praxe.   

Průmysl 4.0 je jednou z hlavních priorit německé federální vlády. Vážný zájem o tuto problematiku projevila  
i německá kancléřka Angela merkelová při své návštěvě digitální továrny Siemens v Amberku v únoru t. r.
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F
irma Maserati loni oslavila nejen 
100 let existence, ale také – a to 
především díky modelu Ghibli – 
ekonomicky nejpovedenější rok  

v celé své historii. Ke komerčnímu úspě
chu modelu Ghibli podstatnou měrou 
přispěly výhody, které současnému auto
mobilovému průmyslu skýtá digitalizace 
výrobních procesů, na jejímž vývoji se Sie
mens výrazně podílí. Velmi zjednodušeně 
vypadaly vývoj a příprava výroby Ghibli 
nějak takto: Nejprve byly s pomocí soft
waru NX navrženy jednotlivé díly vozu, 
poté byly veškeré výrobní procesy detail
ně nasimulovány v systému Tecnomatrix. 

Flexibilitu automatizačních prvků vý
robní linky následně zajistil systém TIA. 
O plánování, optimalizaci a monitoring 
komplexních výrobních procesů se stará 
software Simatic IT MES. Reálný a virtuál
ní svět se tak zcela prolínají a výrobní pro
ces se mění ve velký interaktivní zážitek.

Siemens si spolupráce s Maserati vel
mi váží, čehož důkazem je to, že výrobu 
vozů Ghibli podporuje v celém vývojově
výrobním řetězci – od návrhu přes plá
nování, konstrukci, výrobu až po zákaz
nický servis. Nová továrna v Grugliascu 
poblíž Turína, kde se model Ghibli vyrábí, 
tak skýtá optimální podmínky k výrobě 

elegantních sportovních vozů pro opravdu 
náročné motoristy.

Simulace extrémů
Jako v mnoha jiných případech sehrál i při 

vývoji těchto technologií významnou ro
li kosmický výzkum. Především díky němu 
lze dnes tyto postupy uplatňovat i při vý
robě automobilů. Bylo to vozítko Curiosi
ty – šestikolový robot, určený k pohybu po 
planetě Mars a k jejímu průzkumu – jehož 
úspěšná mise umožnila, aby se technologie 
použité při jeho vývoji začaly používat i pro 
pozemské účely. 

Celé to začalo zhruba před deseti lety, 
kdy americká Jet Propulsion Laboratory 
(JPL), která vyvíjí technologie pro NASA, 
provedla modernizaci své technologické 
infrastruktury, aby jí lépe umožňovala 
uskutečňovat ambiciózní plány při niž
ších finančních nákladech. Jednou z klí
čových podmínek přitom bylo vytvoření 
„bezešvého“ softwarového systému, který 
by sahal od koncepčního návrhu až po sa
motnou výrobu, čímž by se snížilo riziko 

Maserati Ghibli – Průmysl 4.0 

Na letošním Hannover messe přichystala společnost 
Siemens mimořádný zážitek nejen stoupencům konceptu 
Průmysl 4.0, ale i příznivcům rychlých vozů: jednou ze 
čtyř ukázek, na nichž demonstrovala, jak si digitalizace 
podmaňuje průmyslové procesy, byla totiž výroba 
sportovního automobilu maserati ghibli. 

maserati ghibli reprezentuje dokonalé spojení tradiční italské vášně pro elegantní sportovní vozy a propracovaný  
design s nejmodernějšími vývojářskými a výrobními metodami.

Reálný a virtuální svět se zcela prolínají a výrobní proces 
se mění ve velký interaktivní zážitek.

Technologie použité při výrobě modelu ghibli 
se uplatnily i při sestrojení vozítka curiosity.



různých transkripčních chyb a usnadnil 
se vývoj i veškeré manuální procesy. Mi
nimalizace chyb a oprav byla rozhodují
cí pro to, aby vývoj a výroba běžely přes
ně podle časového harmonogramu, který 
bylo nutné dodržet. Aby JPL tyto náročné 
úkoly zvládla, rozhodla se implementovat 
software NX od společnosti Siemens PLM 
Software. V něm získala plně integrova
ný CAD/CAE/CAM, který použila k vývoji 
mechanických částí Mars Science Labo
ratory (MSL), jak se také vozítku Curiosi
ty říká.

Inženýři JPL začali s menšími simulace
mi, aby zjistili, jaké jsou softwarové před
poklady pro složitější modelování, a také 
aby získali jistotu, že jejich modely budou 
věrohodně napodobovat veškeré fyzikální 
procesy probíhající na planetě Mars. Poté 
použili nástroje CAE pro tepelnou analý
zu, aby simulovali různé fyzikální proce
sy a jejich účinky, jako je proudění tekutin 
uvnitř vozítka, řízení teploty pohonného 
systému a působení slunečního záření na 
povrch Curiosty. 

Snadnost a efektivnost postupu od ná
vrhu k termické analýze a následná úpra
va geometrie původní koncepce výrazně 
zrychlily vývoj řídicího systému tepelné re
gulace. Dodržení harmonogramu bylo roz
hodující, ale neméně důležitým přínosem 
NX byla možnost vyhodnocovat činnost 
systému tepelné regulace v podmínkách, 
které v JPL nemohli simulovat fyzicky.

Úspěšná mise
Kromě těsnější integrace procesů navrho

vání a analýzy umožnil software NX i inte
graci různých druhů analýzy, například te
pelné a mechanické deformace nebo pnutí. 
Bez NX by inženýři museli tepelný systém 
fyzicky spustit a poté manuálně provádět 
měření.

Díky použití NX bylo výrazně snazší  
i odstranění pohybových interferencí. Ná
vrháři totiž potřebovali vědět, zda jednot
livé pohyblivé součásti vozítka nebudou ve 
vzájemné kolizi. Rozpoznat to pohledem do 
statických výkresů nebo na digitální mo
dely je samozřejmě obtížnější než s pomocí 

nástroje NX Motion. Takto bylo možné  
na tyto otázky rychle nalézt odpovědi,  
a to bez navýšení nákladů a zpoždění testů.

Vozítko Curiosity brázdí povrch Marsu 
od srpna 2012, kdy tam po mimořádně ob
tížném přistávacím manévru, který NASA 
označila za „sedm minut hrůzy“, bezpečně 
přistálo. Cílem této nejambicióznější mise, 
jakou kdy NASA na Mars podnikla, je hledat, 
zda na rudé planetě byly nebo snad stále ješ
tě někde jsou podmínky vhodné pro život, 
případně přímo život. Mise sice byla původ
ně plánována pouze na dva roky, ale protože 
vozítko je stále ve velmi dobré kondici  
a dokáže plnit výzkumné úkoly, její ukonče
ní bylo odloženo na neurčito. 

Softwarové technologie společnosti  
Siemens se tedy při plnění extrémně nároč
ných úkolů zcela osvědčily. Přesvědčit se  
o tom můžeme zprostředkovaně – díky 
mnoha pěkným fotografiím, které nám  
Curiosity na Zem stále posílá –, ale i přímo: 
na pozemských silnicích, na nichž lze tu  
a tam zahlédnout elegantní sporťák Mase
rati Ghibli. 

Maserati Ghibli – Průmysl 4.0 na čtyřech kolech 

Nová továrna, kde se model ghibli vyrábí, se nalézá ve městě grugliasco poblíž Turína. 
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 Definice Průmyslu 4.0 je v každé ze-
mi poněkud odlišná a liší se i v jednot-
livých firmách; můžete říci, jak defi-
nuje Průmysl 4.0 společnost  
Siemens?

Existují dva základní úhly pohledu, pod 
nimiž lze na Průmysl 4.0 nahlížet. Prů
mysl 4.0 na jedné straně velmi těsně sou
visí s rychlým technologickým rozvojem, 
který v současné době zažíváme. Chyt
rá mobilní zařízení – smartphony, table
ty – stále více pronikají do našich každo
denních životů. Internet a různé podoby 
digitalizace jsou dnes všude, kam se jen 
podíváte, a nemusíte být žádný speciali
sta, abyste viděla, že internet stále více 
proniká i do průmyslové výroby. 

Druhým důležitým aspektem Průmyslu 
4.0 jsou výrobní náklady, resp. možnosti 
jejich úspor, a také široká nabídka pro
duktů a služeb. Tlak ze strany zákazníků 
na snižování cen produktů a služeb je  
v současnosti opravdu značný, a výrob
ci se proto musí snažit být flexibilnější 
a efektivnější, než byli jen před několika 
málo lety. Nadto vzrůstá nabídka nabíze
ných produktů a zákazníci požadují více 
individualizované a customizované zbo
ží, služby i řešení. 

My nyní máme na výběr: můžeme tento 
trend vnímat buď jako příležitost, nebo 
jako hrozbu. Německá vláda provedla je
ho pečlivou analýzu a rozhodla se brát 
jej jako příležitost pro další hospodářský 
rozvoj. Pokusila se proto dát mu teore
tický rámec, který nazvala Průmysl 4.0. 
Jeho podtitulem by pak mohlo být něco 
jako „Jak zvýšit produktivitu“ či „Nové 

technologie jako příležitost“. Je třeba 
zdůraznit, že tato iniciativa má dnes již 
mnoho stoupenců z řad velkých firem  
a patří k nim i společnost Siemens. 

 Není však Průmysl 4.0 do jisté míry 
jen bublinou, kterou vytvářejí marke-
tingová oddělení firem?

Je jasné, že celý projekt je teprve na po
čátku, a každý, kdo tuší, oč jde, se snaží 

ukousnout si z koláče co největší část. Je 
to tak, jak jste uvedla, každá firma je jiná 
a na koncept Průmysl 4.0 nahlíží poně
kud jiným způsobem. To je dobře patr
né, když se procházíte po nějakém větším 

mezinárodním veletrhu, například po  
Hannover Messe; uvidíte tam téměř v kaž
dém stánku nějakou narážku na Průmy
sl 4.0 a pokaždé se tím myslí něco trochu 
jiného. Je však zřejmé, že mnohé z těchto 
firem prodávají něco, co ještě neexistuje. 
Řada věcí je však již v běhu a daří se. 

Jedním z hlavních důvodů k vytvoření 
konceptu Průmysl 4.0 byla potřeba zkrá
tit čas nutný k uvedení nového produktu 
na trh a současně umožnění větší dife
renciace produkce podle potřeb jednotli
vých zákazníků. Průmysl potřebuje zkrá
tit čas uvedení produktu na trh. A to vše 
musí být realizováno s vyšší energetic
kou efektivitou, resp. úsporou materiál
ních zdrojů. Můžeme si uvést příklad  
z automobilového průmyslu. Automo
bilky vám dnes nabízejí, že si svůj nový 
vůz můžete z pohodlí domova prostřed
nictvím internetu nakonfigurovat po
dle vlastních představ: můžete si zvolit 
barvu, vnitřní vybavení vozu, druh dis
ků kol, pneumatik a podobně. S tím, jak 
si tyto věci vybíráte, se vaše požadavky 
na monitoru ihned vizualizují na mode
lu vozidla a vy zároveň vidíte i aktuál
ní cenu své konfigurace. Jakmile se pro 
určitou konfiguraci rozhodnete, data po 
internetu putují k dealerovi a od něj  
k samotnému výrobci. Vše tedy probíhá 
v digitálním světě.

Ještě lépe je to patrné při vývoji no
vého modelu vozidla. V současnosti lze 
provádět virtuální simulace fungování 
jednotlivých komponent vozidla i jeho 
celkového provozu. Dokážeme dokonce 
simulovat i crashtesty nebo testy v aero
dynamickém tunelu. Ve virtuálním pro
storu umíme také napodobit i práci celé 
výrobní linky. 

Výsledkem toho všeho je, že dobu od 
prvotního návrhu nového vozidla po je
ho uvedení na trh lze dramaticky zkrá
tit, někdy až na jeden rok nebo pouhých 
několik měsíců. Korunou toho všeho je 
vysoká flexibilita – každé auto může být 
jiné, unikátní, a na rychlost celé výroby 
to přitom nemá žádný vliv. Uvědomíme
li si, že v současnosti přicházejí inovo
vané modely na trh každé dva tři roky,  
je tato úspora času zásadní.

o tom, v čem vlastně spočívá koncept Průmysl 4.0 a co z něj 
vyplývá pro naši současnost i budoucnost, jsme hovořili s ředi-
telem průmyslových divizí Digital Factory & Process industries 
and Drives společnosti Siemens ČR Wolfgangem Weisslerem.

Pro Evropu je Průmysl 4.0 
jedinečnou příležitostí

Jedním z hlavních 
důvodů k vytvoření 
konceptu Průmysl 4.0 
byla potřeba zkrátit čas 
nutný k uvedení nového 
produktu na trh  
a současně umožnění 
větší diferenciace 
produkce podle potřeb 
jednotlivých zákazníků. 

″
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 Digitální továrna je velmi komplex-
ním ústrojím, které, aby mohlo dob-
ře fungovat, potřebuje vysokou míru 
standardizace. Domnívám se, že toto 
je v současné době asi nejslabší mís-
to celého konceptu. Jaký je na to Váš 
názor?

To, co říkáte, je samozřejmě pravda,  
a naléhavým úkolem pro nejbližší bu
doucnost je proto tento stav zlepšit. Do
volím si však tvrdit, že Siemens má, zdá 
se, v tomto ohledu v porovnání s jinými 
firmami náskok. Naše digitální portfo
lio – nazýváme ho „Digitální podnik“ – je 
již velmi rozsáhlé. Nabízíme rozmanitá 
softwarová řešení pro návrháře a kon
struktéry, různá řídicí a automatizační 
řešení a v rámci snahy o pokrytí celého 
životního cyklu produktů jsme schopni 
vyhovět i vysokým nárokům zákazníků 
na průběžnou kontrolu provozovaných 
technologií a jejich servis. 

 Nezmění se s rozvojem Průmyslu 4.0 
i nároky na kvalifikaci pracovníků? 

Změní se, to je jisté. Mnozí IT experti to
tiž dnes o mechanické stránce výroby ne
mají ponětí, což platí i naopak. Tento stav 
je třeba zvrátit, je nutné tyto znalosti pro
pojit. Vezměme si příklad z nedávné mi
nulosti. Před dvaceti lety byly elektrotech
nická a mechanická odborná průprava od
děleny. Dnes však již existuje obor, který 
tyto dvě disciplíny spojuje – mechatroni
ka. Lidé působící v těchto oborech zkrát
ka cítili, že se jejich výzkum i výroba stále 
více prolínají, došlo tedy k institucionali
zaci tohoto propojení. Hmatatelným do
kladem tohoto propojení jsou nejrůznější 
frekvenční konvertory, motory či průmy
slové kontroléry – dnes se prostě vyrábí 
stále více přístrojů či jejich částí, které  
v sobě mají mikročip. 

Má prognóza je, že dalším krokem bude 
propojení mechatroniky a IT, bude to ta
kový další technický „crossover“, s nímž 
samozřejmě budou spojeny i nové kvali
fikační nároky. Když však vidím, s jakou 
samozřejmostí dnes mladí lidé zacháze
jí s informačními technologiemi, napl
ňuje mne to nadějí, že se tento další krok 
podaří zvládnout – určitě zde, v Evropě. 

Evropské země se totiž velmi liší od větši
ny ostatního světa: je zde vysoká úroveň 
tvořivosti, technického vzdělání a dlou
holetá průmyslová tradice. Pro Evropu 
je proto koncept Průmysl 4.0 jedinečnou 
příležitostí, jak tyto znalosti a dovednosti 
využít ve svůj prospěch a v globálním mě
řítku posílit svou pozici.

 Můžete stručně připomenout, jak 
jsme se vlastně dopracovali až ke čtvr-
té průmyslové revoluci?

První průmyslová revoluce znamenala 
nahrazení lidské práce prací mechanic
kou, přičemž zdrojem energie byla přede
vším voda a pára. K této přeměně dochá
zelo na konci 18. století a v prvních de
setiletích století 19., a to hlavně ve Velké 
Británii, kde byl vynalezen parní stroj. 

Druhá revoluce propukla na počátku  
20. století v USA a nesla se ve znamení in
tenzivní elektrifikace výroby a zahájení 
masové produkce.

Třetí revoluci, k níž došlo v 60. letech  
20. století, charakterizují elektronizace  
a robotizace výroby a zavádění řídicích 
systémů na softwarové bázi.

Čtvrtá průmyslová revoluce, kterou prá
vě prožíváme, se vyznačuje nástupem 

Wolfgang Weissler nastoupil do společnosti 

Siemens už v roce 1986, bezprostředně po ukonče-

ní studií oboru elektroinženýrství na Univerzitě v er-

langenu. Svou kariéru začínal jako technik se zodpo-

vědností za uvádění do provozu a za servis pohonů 

různých výkonů. od devadesátých let do roku 2011 

zastával různé manažerské pozice v centrále v Norim-

berku, ale rovněž ve Spojených státech a v Austrálii. 

V roce 2011 se vrátil do centrály v Norimberku a ujal 

se vedení rozvoje obchodu v oblasti velkých pohonů 

pro indii, Afriku a Blízký a Střední východ. Tato pozi-

ce mu v září 2012 otevřela cestu k delegaci do indie, 

kde nastoupil na pozici viceprezidenta divize Drive 

Technologies. od začátku října 2014 působí ve funkci 

ředitele průmyslových divizí Digital Factory & Process 

industries and Drives v ČR. 
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kyberfyzických systémů, jejichž téměř 
každá součástka je napojena na internet, 
je internetovým klientem a tyto součást
ky spolu mohou komunikovat. Potřebuje
li například některý stroj opravit, výrob
ní linka automaticky upraví a přesměruje 
výrobu na jiné stroje tak, aby bylo mož
né tuto opravu provést. Stroj pak obsluze 
sám oznámí, že je připraven k provedení 
opravy. Po opravě pak systém sám plynu
le provede resynchronizaci výroby, takže 
ji není vůbec nutno přerušovat. 

 Neplánuje Siemens rozšířit své port-
folio tak, aby pokrývalo celý životní 
cyklus produktů, nebo upřednostňuje 
spíše strategii outsourcingu?

Siemens má v současnosti nejširší port
folio v historii a myslím si, že již dnes 
jsme schopni celý životní cyklus pokrýt. 
Jsou samozřejmě odvětví, ve kterých ne
jsme aktivní a do budoucna to ani neplá
nujeme, například v oblasti vývoje a vý
roby materiálů. Našimi hlavními oblast
mi zájmu jsou automatizace, digitalizace 
a elektrifikace. Co v těchto oblastech oče
káváme v blízké budoucnosti, bylo dobře 
vidět na letošním veletrhu Hannover  
Messe, k naší veletržní prezentaci proto 
asi není příliš co dodat.

Z konkrétních hannoverských ukázek 
toho, co svede současná digitální továr
na, bych připomněl například výrobu 

vozu Maserati, kompletně řízenou tech
nologiemi společnosti Siemens. Další za
jímavou demonstrací – bližší každoden
nímu životu – byla plně automatizovaná 
výroba lahviček na parfémy. Velká flexi
bilita a „personalizace“ tohoto systému 
se pěkně projevila v okamžiku, kdy stá
nek společnosti Siemens při své již tra
diční obhlídce veletrhu navštívila spolu 
s indickým premiérem Módím kancléřka 
Angela Merkelová. Na její přání jí byl bě
hem krátké chvíle vyroben parfém s ná
zvem Angela‘s Dream.

 Proměnil se nějakým způsobem kon-
cept Průmysl 4.0 v posledních letech? 

Ano, proměnil. Za jeho oficiální počá
tek můžeme považovat Hannover Messe 
2013. Tehdy jsme však o tomto konceptu 
hlavně hovořili, a dnes tu již máme jeho 
hmatatelné projevy. Před dvěma lety se 
velmi diskutovalo o našem PLM softwaru  
a o planetárním vozítku Curiosity na Mar
su, které bylo v tomto softwaru kompletně 
navrženo. 

Čím vlastně byl tento projekt tak pozo
ruhodný? Bylo potřeba navrhnout vozít
ko, které bude schopné fungovat v ex
trémních podmínkách planety Mars,  
a to nikoli jen pár minut, ale dlouhodo
bě. Fyzikové samozřejmě již dříve vytvo
řili určité modely, jak to na Marsu chodí, 
jaká je tam teplota, jaké tam vanou větry, 

ale osobně se o tom zatím nikdo přesvěd
čit nemohl. 

Testy však přesto musely poskytnout 
stoprocentní jistotu, že všechna zaříze
ní budou fungovat, jak mají. Provést tyto 
testy ve fyzickém prostředí Země nebylo 
možné, protože extrémní podmínky, jaké 
panují na Marsu, zde nelze na Zemi zopa
kovat. Jedinou možností tedy bylo simulo
vat tyto podmínky ve virtuálním počíta
čovém prostředí. 

Od té doby uplynulo jen pár let a tento 
virtuální systém se již používá i pro po
zemské účely, například ve formuli 1 k vy
hodnocování a vylepšování činnosti jed
notlivých komponent vozů. Využil ho na
příklad tým konstruktérů, který vytvořil 
závodní automobil pro německého jezdce 
Sebastiana Vettela, který na něm získal ti
tul mistra světa. 

Aplikační možnosti tohoto systému se 
rozšiřují i díky tomu, že se dnes ve vozi
dlech stále více nahrazují ocelové kom
ponenty karbonovými, díky kterým jsou 
auta lehčí a spotřebovávají méně energie. 
To ale vůbec není jednoduchý proces: je 
totiž nezbytné provádět velmi komplex
ní simulace, abychom zjistili, jak se nové 
materiály budou chovat, a abychom zajis
tili absolutní spolehlivost a bezpečnost 
těchto automobilů. Dnes díky pokročilým 
simulačním nástrojům svedeme i simula
ce crashtestů.  
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S
iemens Elektronikwerk Amberg 
(EWA) byl založen v roce 1989 na 
výrobu programovatelných lo
gických automatů PLC (Program

mable Logic Control) Simatic. Jedná se 
vlastně o malé průmyslové počítače, ří
dicí jednotky, pro automatizaci procesů 
v reálném čase. PLC Simatic řídí výrob
ní procesy v nejrůznějších průmyslo
vých odvětvích, od automobilového až po 
farmaceutický, ale také ovládají lyžařské 
vleky nebo jsou součástí palubních systé
mů výletních lodí.

Siemens je největším dodavatelem PLC 
na světě. Závod EWA vyrábí 12 milionů 
PLC Simatic ročně. Uvažujemeli 230 pra
covních dnů za rok, znamená to, že  

v Amberku vyrobí jednu řídicí jednotku 
za sekundu.

Defekt: ohrožený druh
Výroba je v závodě EWA převážně auto

matizována. Stroje a počítače obsluhují 
dvě třetiny činností v celém řetězci, zbý
vající práci vykonávají lidé. Pouze na za
čátku výrobního procesu se něčeho dotý
ká lidská ruka, například když pracovník 
pokládá první součástku (prázdnou des
ku plošných spojů) na výrobní linku. Od 
tohoto okamžiku běží všechno automa
ticky. Nejzajímavější však je, že výrobu 
jednotek Simatic zde řídí samy Simaticy, 
tzn., že vlastně řídí výrobu sebe sama. 
V celém výrobním řetězci, od začátku 

výrobního procesu až po okamžik expe
dice, je zapojeno přibližně 1000 zaříze
ní PLC.

Dechberoucí je ale především kvalita 
výroby, které zde dosahují. Výsledná cif
ra ukazuje neuvěřitelných 99,9988 pro
centa a těch několik závad, k nimž do
chází, spolehlivě odhalí řada zkušebních 
stanic. „Nevím o žádném srovnatelném 
závodě na celém světě, který by dosaho
val tak nízké chybovosti,“ říká prof. Dr. 
KarlHeinz Büttner, vedoucí závodu EWA. 
Jednotlivé produkty automatizační tech
niky pak ze závodu putují k více než  
60 000 zákazníků po celém světě. 

Jak se vyrábí PLc
Výroba začíná u prázdných destiček 

plošných spojů, které přinášejí doprav
ní pásy k tiskacímu zařízení. Tam se na 
ně fotolitografickým procesem nanáší 
bezolovnatá pájecí pasta. V dalším kro
ku připevňují osazovací hlavy jednotlivé 
součástky, jako jsou rezistory, konden
zátory a mikročipy, na desky plošných 
spojů. Nejrychlejší výrobní linka dokáže 
připevnit 250 000 součástek za hodinu. 

Digitální továrna, na kterou
Zatímco ještě nedávno byla vize Průmyslu 4.0 pouhým 
virtuálním konceptem, dnes je již realitou, kterou nejen 
můžete vidět na vlastní oči, ale která je rovněž plně 
funkční. Příkladem jedné z prvních realizací na světě, 
v plném rozsahu digitální továrny, je výrobní závod 
společnosti Siemens v německém Amberku. 



Po dokončení letování se desky opticky 
testují systémem, jehož kamera prověřuje 
umístění přiletovaných součástek, zatím
co rentgenem se kontroluje kvalita spojů. 
Poté se každá deska vloží do pouzdra, kte
ré se následně znovu testuje, a odesílá do 
expedičního centra v Norimberku. Odtud 
se PLC řídicí jednotky rozesílají do celého 
světa. Přibližně 20 procent výroby putu
je do Číny, zbývající část míří převážně do 
Německa, USA a Itálie.

Princip výroby a vlastně ani sám závod 
se od roku 1989 příliš nezměnily. Co je ale 
dramaticky jiné, jsou pracovní postupy  
a dosažené výsledky. Přestože výrobní 
plocha zůstala beze změny a počet za
městnanců se téměř nezvýšil, vyrábí zá
vod nyní sedmkrát více kusů než v roce 
1989. A co je ještě důležitější, výrazně se 
zvýšila také kvalita. Zatímco v roce 1989 
měl tento výrobní závod 500 defektů na 
milion vyrobených kusů, nyní to je pou
hých 12 defektů. 

Továrna budoucnosti
Amberský závod Siemens EWA je ukáz

kovým příkladem realizace digitální 

továrny Siemens (Siemens Digital Enter
prise), tedy výrobního prostředí, které 
by se do několika let mohlo stát standar
dem. Pod pojmem Digital Enterprise  
(Digitální továrna) představila společnost 
Siemens portfolio řešení, která pomáha
jí implementovat koncept digitální výro
by do podniků různých velikostí. Cílem je 
postupná digitalizace všech kroků výrob
ního řetězce a jejich začleňování nejen do 
komplexního výrobního procesu, ale i do 
celé dodavatelskoodběratelské sítě.

Ústředním motivem čtvrté průmyslové 
revoluce, na kterou Německo zareagova
lo vytvořením konceptu Průmyslu 4.0, 
je propojení skutečných a virtuálních 
výrobních světů. Továrny budoucnosti 
budou z velké části schopny řídit a opti
malizovat samy sebe. Produkty  
a stroje si samy mezi sebou určí, ja
ké části na kterých výrobních linkách 
mají být dokončeny nejdříve, aby byly 
dodrženy termíny dodávky. Nezávisle 
pracující počítačové programy, známé 
jako softwaroví agenti, budou sledovat 
každý krok a zajistí soulad s výrobními 
předpisy.

Toto je už ale v amberském závodě  
Siemens EWA realitou a řada těchto řeše
ní zde funguje v běžném provozu. Díky 
identifikačním systémům Simatic Ident 
si mohou výrobky řídit svůj vlastní vý
robní proces. Optické kódy (QR kódy), 
které jsou připevněny ke každému polo
tovaru, v sobě obsahují informace o vý
robku i o potřebných krocích, kterými 
výrobek musí projít, aby se z něj stal ho
tový produkt. Díky těmto kódům komu
nikuje výrobek přímo s výrobními stroji. 

Bez lidí to nepůjde
Navzdory vysoce automatizovaným pro

cesům hrají v amberském závodě lidé stá
le prim, a to především v oblastech vývoje 
a designu produktů, výrobního plánová
ní a řešení neočekávaných událostí. To se 
ani v budoucnosti nezmění. „Pochybuji, že 
budou v dohledné budoucnosti existovat 
stroje, které budou schopny myslet nezá
visle a pracovat inteligentně bez lidské po
moci,“ vysvětluje KarlHeinz Büttner. Toto 
zjištění potvrzuje pohled do haly EWA, kde 
v jedné směně pracuje přibližně 300 lidí. 
Celkem má EWA cca 1100 zaměstnanců. 

si můžete „sáhnout“
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Proniknout do hlubin hmoty pomáhá 
vědcům v ceRN také software  
od společnosti Siemens.

N
adšení zástupci nej
špičkovějších fyzi
ků světa před dvě
ma lety oznamovali 

v Evropské organizaci pro ja
derný výzkum CERN, že se jim 
podařilo najít dlouho hleda
nou částici – Higgsův boson. 
Nemluvili samozřejmě o tom, 
že by ji někde viděli. Ale ani 
o tom, že by částici zazname
nal některý konkrétní přístroj. 
Konstatovali, že se jim podaři
lo prokázat existenci Higgsova 
bosonu díky složitým výpo
čtům založeným na nepřed
stavitelném množství dat na
sbíraných při experimentech.

Šlo o triumf poznání, proto
že existence Higgsova bosonu 
je současně důkazem platnosti 

takzvaného standardního mo
delu částicové fyziky, který 
vědcům umožňuje lépe rozu
mět celému světu kolem nás. 

(O Higgsově bosonu viz  
Visions, zima 2013.) V příš
tích měsících se vědci v CERN 
pokusí o další, možná ještě 

převratnější objevy. Chtějí to
tiž pochopit, co to je takzva
ná temná hmota vesmíru, jejíž 
existenci sice astrofyzikové 
předpokládají, ale nemají tu
šení, co by to mohlo být.

energie se proměňuje 
ve hmotu

Objev Higgsova bosonu po
chází z Velkého hadronového 
urychlovače (LHC), což je nej
větší experimentální přístroj 
na světě. V kruhovém tune 
lu o délce 27 kilometrů se  
v hloubce 50 až 175 metrů pod 
švýcarskofrancouzskou hrani
cí u Ženevy srážejí při rychlos
ti blízké rychlosti světla svaz
ky částic. Jsou to buď samotné 

Mont Blanc z cédéček  
potřebuje dobré správce

AUTOR: JoSeF TUČeK
FOTO:    cern



protony, anebo jádra atomů 
olova složená z protonů a neut
ronů – tyto částice patří mezi 
takzvané hadrony, podle nichž 
urychlovač dostal jméno.

Srážky jsou řízeny tak, aby 
probíhaly v některém ze čtyř 
mnohatunových detektorů 
urychlovače. Energie se při 
srážce proměňuje v hmotu, 
vznikají nové částice, z nichž 
některé se ani v našem světě 
nevyskytují, protože zmizely 
krátce po vzniku vesmíru. Nic
méně zdejší detektory by měly 
zachytit jejich projevy. A v zá
znamech o nich pak vědci hle
dají informace o vlastnostech 
nově vzniklých a často vzápětí 
zaniklých částic.

Dění v urychlovači hlídá při
bližně 30 milionů senzorů, 
čímž se tento gigantický pří
stroj stává jedním z nejkompli
kovanějších automatizovaných 
systémů na světě. Kromě čidel, 
jež sledují vlastní srážky čás
tic, jsou tu také snímače, které 
kontrolují, že v trubicích,  
v nichž se svazky částic pohy
bují, je opravdu vakuum, do
hlížejí na chlazení supravodi
vých magnetů i na správnou 
dodávku energie.

Pro vědce je podstatné, že za 
rok provozu se z urychlovače 
nabere 27 petabytů primár
ních dat určených ke zpracová
ní. Toto množství si můžeme 
představit tak, že kdyby se za
psala na cédéčka, byl by z nich 
sloupec převyšující nedaleký 
Mont Blanc.

Program napovídá 
nejlepším vědcům

Na tom, aby urychlovač LHC 
dobře běžel, se podílí i Siemens 
dodávkami řídicích systémů  
Simatic. Ty se obvykle používa
jí v moderních průmyslových 
závodech. Na ropné těžební plo
šině jich bývá 5 až 20, v automo
bilce jich může být 50 až 100.

Na Velkém hadronovém 
urychlovači Siemens v posled
ních 10 letech instaloval přes 
600 těchto řídicích systémů. 
Jeden z nich například ovládá 
chlazení supravodivých mag
netů pomocí kapalného hélia 

až na teplotu 2 kelviny neboli 
minus 271 stupňů Celsia. To je 
ještě o půl stupně méně, než je 
běžná teplota ve vesmíru. Řídi
cí systém při tom využívá úda
je z 12 tisíc senzorů.

Přímo pro potřeby urychlo
vače LHC pak Siemens vyvinul 
speciální adaptivní diagnostic
ký software.

„V minulosti, když systémy 
na urychlovači spustily varo
vání, mohlo trvat až dva týdny, 
než se expertům podařilo přijít 
na jeho pravou příčinu,“ vy
světluje Manuel Gonzales Ber
ges, který spolu s kolegy  
z CERN a ze Siemensu dozírá 
na řídicí systémy urychlovače. 
Nový software by to měl doká
zat mnohem rychleji než lidé.

„Software testujeme od ro
ku 2013 na archivovaných da
tech z minulosti a ukazuje se, 
že problém dokáže analyzo
vat obvykle do půl hodiny. Teď 
necháme program předpoví
dat příčiny možných problé
mů v reálném čase při novém 
náběhu činnosti urychlovače. 
A předpokládáme, že od ro
ku 2017 jej budeme používat 
v širokém měřítku v pravidel
ném provozu,“ dodává Gonza
les Berges.

Program se postupně učí na 
minulých problémových si
tuacích identifikovat typické 
vzorce průběhu potíží, aby 
je mohl najít v reálném pro
vozu ihned, jakmile se opět 
vyskytnou. „V podstatě mu
sí program okamžitě správ
ně interpretovat data, i když 
jsou obvykle v první chvíli 

neúplná, nespolehlivá a je
jich návaznost je nejasná,“ 
popisuje Filippo Tilaro, počí
tačový vědec z CERN.

K tomu se přidává poža
davek, aby program na dia
gnostiku potíží měl přijatel
né intuitivní uživatelské roz
hraní, s nímž dokážou vědci 
snadno a rychle pracovat, 
když budou třeba od systému 
dostávat návrhy, co dělat  
v případě vyhlášeného faleš
ného poplachu.

Software ovšem nebude uži
tečný pouze pro CERN, ale  
i pro Siemens. „To, co se tady 
naučíme, určitě využijeme  
i v příštích programech pro 

průmyslové závody,“ konsta
tuje Thomas Hahn, jeden ze 
šéfů vývoje softwaru ve spo
lečnosti Siemens.

A teď na temnou 
hmotu

Začátkem roku 2013 se 
pokusy v urychlovači LHC 

plánovaně přerušily, zařízení 
procházelo kontrolou a roz
sáhlou modernizací. Nové ex
perimenty se pozvolna roz
bíhají od letošního května. 
Srážky částic postupně do
sáhnou až dvojnásobné ener
gie oproti minulosti, v níž se 
podařilo prokázat Higgsův 
boson.

A co je na řadě teď? Gene
rální ředitel CERN profesor 
RolfDieter Heuer před časem 
při návštěvě Prahy připustil, 
že jej i jeho kolegy nesmírně 
láká pochopit, co to je temná 
hmota vesmíru.

To je totiž obrovská zá
hada, která nás obklopuje. 
Vědci ve vesmíru registru
jí gravitační působení če
hosi, čemu se říká „temná“ 
nebo „skrytá“ hmota. A není 
to objemem nic zanedbatel
ného. Propočty totiž říkají, 
že veškerá viditelná hmota 
hvězd a těles, které odráže
jí světlo, tvoří pouhá čty
ři procenta celkové hmoty 
a energie vesmíru. Zhru
ba pětinu vesmíru pak tvo
ří temná hmota, která ne
vydává ani neodráží světlo 
ani jiná elektromagnetická 
záření. A celý zbytek vesmí
ru pak dotváří „temná ener
gie“, o které taky není jasné, 
co by to mělo být.

Na temnou energii CERN 
přístroje nemá, ale na tem
nou hmotu ano – pokud ji te
dy tvoří částice a pokud by se 
je zde v budoucnu podařilo 
objevit. To by byl ještě větší 
objev než všechno, co zdejší 
fyzikové už dokázali. 
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Snahy o spoutání síly větru provázejí lidstvo od nepaměti. Vítr nám pomáhal čerpat vodu, mlel obilí, 
poháněl naše lodě, vysoušel nizozemské poldry. Dnes ho využíváme stále častěji ke generování elektřiny. 
Přes několik tisíc let trvající známost však zapojování větrné energie do energetiky evropských zemí 
provázejí nejasnosti a dohady. Pojďme se vydat po stopě využívání energie větru a zjistit, jak je to s větrnou 
energií doopravdy. Jak moc je zelená a udržitelná?

L
idstvo využívá energii větru po 
více než pět a půl tisíce let. Ví
tr od nepaměti poháněl lodě, 
zajišťoval ventilaci ve starově

kých stavbách nebo roztáčel modliteb
ní mlýnky. Mezi sedmým a devátým 
stoletím našeho letopočtu se objevují 
na území dnešního Iránu první hori
zontální větrné mlýny. Šest až dvanáct 
obdélníkových plachet upevněných ko
lem dlouhé vertikální osy pomáhalo 
mlít obilí, zpracovávat třtinu nebo čer
pat vodu.

Větrné mlýny se následně dostaly do 
Číny, Indie i Evropy. Kolem roku ti
síc našeho letopočtu se již na Sicílii 

AUTOR: Pavel Záleský
FOTO:    SiemeNS, WiKiPeDiA, AUToR

S větrem v zádech

Pořadí států podle instalovaného výkonu větrných elektráren. 
S jasným náskokem vede Čína následovaná USA. „Zelené“ 
Německo je se značným odstupem až třetí. [GW] 

usa 65,9 Německo 39,1

španělsko 23,0

indie 22,5

ostatní 82,0
Čína 114,6

Zdroj: gWec



využívá větru k čerpání mořské vody 
při výrobě soli. Ve dvanáctém století se 
v severozápadní Evropě začínají obje
vovat sloupové vertikální mlýny. Ty
to dřevěné stavby byly budovány okolo 
dřevěného sloupu, díky čemuž se moh
ly celé otáčet podle měnícího se směru 
větru.

Hnací síla změn
Nejstarší věrohodně datovaný sloupo

vý mlýn stál od roku 1185 ve Weedley 
v anglickém hrabství Yorkshire. Kon
cem dvanáctého století ale byly stejné 
stavby běžné v prakticky celé severo
západní Evropě a šířily se dále. Pozdě
ji je nahradily dokonalejší zděné mlýny 
holandského typu, u kterých se proti 
větru natáčí jen dřevěná střecha s větr
ným kolem.

Vítr se stal dostupným zdrojem ener
gie všude tam, kde nebyl dostatek řek  
a říček o vhodné vydatnosti a spádu. 
Vítr byl navíc zdrojem obecně přístup
ným. Využívání vodních toků a jejich 

energie bylo ve středověké Evropě čas
to privilegiem šlechty nebo církví. Pří
stup k větru omezen nebyl a ten tak 
mohl přispět k vzestupu nové střední 

vrstvy. Vítr vál do plachet společen
ským změnám.

Na území Čech, Moravy a Slezska je 
první větrný mlýn doložen roku 1277. 
Stál v zahradě Strahovského klášte
ra v Praze. K největšímu rozšíření této 
technologie však u nás došlo až o téměř 
šest set let později, v polovině devate
náctého století. Větrné mlýny tehdy by
ly stavěny prakticky ve všech koutech 
vlasti. Historicky doloženo je jich 879. 
Přestože se jich zachoval jen zlomek, 
tak na jejich pozůstatky dodnes narazí
te v šestadvaceti okresech – od Břeclavi 
po Liberec.

elektřina z větru
Využít sílu větru k produkci elektři

ny prvně napadlo profesora Jamese 
Blytha. V roce 1887 vystavěl u své cha
ty ve skotském Marykirku deset metrů 
vysokou větrnou elektrárnu. Ta nabí
jela akumulátory sloužící k osvětlení. 
Ve stejném roce zprovoznil svou turbí
nu také Charles F. Brush v americkém 
Clevelandu. O čtyři roky později začal 
dánský vědec Poul la Cour používat vě
trnou turbínu k výrobě vodíku. V ro
ce 1895 ji adaptoval a použil k napájení 
veřejného osvětlení ve vesničce Askov. 
Osvědčila se. O pouhých sedm let poz
ději tak již v Dánsku pracovalo dvaase
dmdesát větrných elektráren. Přestože 
měly z dnešního pohledu směšný vý
kon od pěti do pětadvaceti kilowattů, 
svůj účel plnily.

Nejen v Dánsku, ale i v řadě dalších 
zemí světa sehrály větrné elektrár
ny důležitou úlohu v prvních etapách 
elektrifikace venkova. Ve dvacátých le
tech minulého století přišla americká 

Celosvětový instalovaný výkon větrných elektráren [MW]

Skotská větrná farma Farr Wind Farm je jednou z mnoha farem, které byly v uplynulých letech vystavěny 

ve Velké Británii. Země chce do roku 2020 získávat 30–40 % energie z obnovitelných zdrojů. 

Foto: gareth Rowland
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Německý sloupový větrný mlýn. celou stavbu lze manuálně natáčet proti větru 

pomocí dlouhé páky. Foto: Autor

Větrný mlýn holandského typu. Proti větru se samočinně natáčí jen dřevěná 

střecha s větrným kolem. Foto: Autor
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x 80 = 45 000 000 t CO2
nevypuštěných do ovzduší za 25 let

firma Jacobs Wind s malými turbína
mi pro farmáře. Během následujících 
tří desetiletí jich dodala přes třicet tisíc 
kusů. Poskytovaly již výkon od několi
ka set wattů po několik kilowattů, což 
potřebám tehdejších farem postačova
lo. Osvědčily se nejen v Americe, ale ta
ké v Africe, Austrálii i během polárních 
expedic na Antarktidě.

Přesto v následujících desetiletích do
chází spíše k úpadku větrného průmy
slu. Ačkoliv technologie pokračuje dále 
a výkon i spolehlivost elektráren ros
tou, komerční úspěchy se nedostavují 

a řada firem z odvětví odchází. Venkov 
ve vyspělých zemích prošel elektrifika
cí a svět si po většinu dvacátého století 
užíval období levných surovin, levných 
energií a bezstarostného pálení fosil
ních paliv.

Větrné parky dnes
Větrná energie se do povědomí širší 

veřejnosti vrací až kolem přelomu ti
síciletí. Klimatologové bijí na poplach, 
ekonomové vědí, že na levné surovi
ny se nelze spoléhat do nekonečna, řa
da zemí pociťuje závislost na dovozu 

fosilních paliv jako svou strategickou 
slabinu. Výstavba velkých centralizova
ných zdrojů a rozvodných sítí je prak
ticky v celé Evropě čím dál složitější. 
Jaderná energetika již v řadě zemí není 
oblíbencem veřejnosti, a vlastně už ani 
soukromých investorů. V této době si 
lidstvo vzpomíná na starého známého 
– na vítr.

Ambiciózní plány na využití větrné 
energie v národním energetickém mi
xu oznámila řada zemí. Kromě těch tra
dičně s větrem spojených, kterými jsou 
třeba Dánsko nebo Nizozemí, zažilo 
svůj větrný boom například Německo. 
U nás jsme se o něm dozvěděli zejména 
v souvislosti s tématem nebezpečných 
přetoků elektřiny z větrných elektráren 
na pobřeží Baltu dolů na jih ke spotře
bitelům v průmyslovém Porýní nebo  
v Rakousku. Na vítr ovšem spoléhá  
i pragmatická Velká Británie (viz „Větr
ná budoucnost“, Visions – podzim 2013, 
strana 20–21). Do roku 2020 chce země 
získávat 30–40 % energie z obnovitel
ných zdrojů a zejména větrné farmy na 
otevřeném moři v tom mají hrát zásad
ní roli. Farmy budují ale i další země.  
Ve Spojených státech amerických se  
rodí obří farmy na souši. V Iowě napří
klad vzniká na pěti lokacích komplex 
čítající 448 turbín o výkonu 1.050 MW.  
Nespí ani Asie. V první pětici zemí po
dle instalovaného výkonu naleznete 

Jak moc je větrná energetika zelená? 80 turbín umístěných ve 
farmě na moři ušetří za 25 let své životnosti 45 milionů tun oxidu 
uhličitého. Pro pohlcení takového množství by bylo potřeba  
1.286 kilometrů čtverečních vzrostlého středoevropského lesa.

Zdroj: SiemeNS



 Celosvětový instalovaný výkon vě
trných elektráren v roce 2014 činil 
369.597 MW. 31 % z toho připadá na 
Čínu, 17,8 % na USA, Německo je třetí 
s 10,6 %. Čína též nejrychleji buduje 
nové větrné zdroje. 

 Siemens po celém světě instaloval 
již 15.200 větrných turbín o celkovém 
výkonu 28.000 MW. Z toho 1.500 tur
bín bylo postaveno na moři.

 Siemens vyvinul první plovoucí vě
trnou turbínu. Jmenuje se Hywind  

a je určena pro použití na moři  
o hloubce od 120 do 700 metrů.

 V roce 2012 Siemens představil vě
trnou elektrárnu s největším roto
rem na světě o průměru 154 metrů 
– její výkon činí 6 MW. Rotor pokrý
vá plochu 18.600 metrů čtverečních, 
což je dvou a půl násobek velikosti 
fotbalového hřiště. Konce listů roto
ru se pohybují rychlostí až 80 me
trů za sekundu. Turbína je určena 
pro nasazení ve větrných farmách 
na moři.

  Víte, že…

Sílu větru využil k produkci elektřiny prvně profesor James Blyth. V roce 1887 vystavěl u své chaty ve skot-

ském marykirku větrnou turbínu, která napájela osvětlení. Foto: Wikipedia

...svět si po většinu 
dvacátého století 
užíval období levných 
surovin, levných energií 
a bezstarostného pálení 
fosilních paliv.

″

Čínu i Indii. Čína je již dnes největ
ší světovou větrnou velmocí s téměř 
dvojnásobným instalovaným výkonem 
oproti druhým Spojeným státům. A bu
duje dále.

Je to bezpečné? Média před několika 
lety varovala před katastrofickým vli
vem nestabilních obnovitelných zdrojů 
na rozvodné sítě. Dnes již víme, že před
poklady matematických modelů nelha
ly a v praxi se projevil „zákon velkých 
čísel“. Ten ze stovek nestabilních větr
ných či solárních elektráren udělal  
v souhrnu poměrně stabilní zdroj. Efekt 
se samozřejmě uplatňuje pouze v pří
padě dostatečného množství nezávis
le se chovajících zdrojů, tedy například 
v současných evropských podmínkách. 
Kromě toho jsme se naučili poměrně 
dobře předvídat na několik hodin do
předu produkci jednotlivých elektrá
ren. A to již je pro řízení sítě přijatelné. 
V rukávu přitom máme další technolo
gická esa. Inteligentní chytré sítě (viz 
Visions – podzim 2011, téma čísla, stra
na 10–19), virtuální elektrárny kombi
nující různé zdroje do snadno řiditel
ných celků (viz „Virtuální elektrárny“, 
Visions – jaro 2013, strana 34–35) nebo 
efektivnější metody uchovávání elek
trické energie. S malou revolucí v té
to oblasti aktuálně přichází například 
americká Tesla. Energetika budoucnosti 
bude zcela jistě vypadat výrazně jinak, 
než jak jsme ji znali před dvaceti lety. 
Bude využívat pestřejší paletu energe
tických zdrojů, bude náročnější na ří
zení a znalosti, aktivnější bude úloha 
spotřebitelů. Totální energetický kolaps 
nám však snad nehrozí.

Je větrná energie  
vůbec „zelená“?

Je větrná energie skutečně zelená? 
Není celý humbuk okolo výstavby větr
ných elektráren živen jen dotacemi  
a vyšší výkupní cenou? Vyplatí se to 
skutečně? Jednoznačnou odpověď na 
tuto otázku přinesl tým odborníků za
bývajících se využíváním větrné ener
gie ve společnosti Siemens. Vytvořili 
dva modelové projekty a snažili se věr
ně zachytit veškeré energetické výda
je, které s sebou provoz větrníků nese. 
V úvahu brali energii nutnou k výrobě 
vstupujícího materiálu a veškeré ener
getické výdaje související s výrobou, 
výstavbou, provozem, údržbou a ná
sledným rozebráním a recyklací elek
trárny. Následně vyhodnotili přínos  
a uhlíkovou stopu.

Prvním projektem byla větrná farma  
s osmdesáti větrníky umístěnými na mo
ři. Při plánované životnosti 25 let farma 
vygeneruje 53 milionů MWh elektrické 
energie. Po započtení veškerých „nákla
dů“ vychází uhlíková stopa farmy na 7 g 
CO2 na vyprodukovanou kilowatthodinu. 

Energie generovaná z fosilních paliv  
si s sebou nese břímě v průměrné vý
ši 865 g CO2 na kilowatthodinu. Popiso
vaná větrná farma na moři tak za dobu 
své existence ušetří 45 milionů tun oxi
du uhličitého. Pro jeho pojmutí by bylo 
třeba například 1.286 kilometrů čtve
rečních středoevropského lesa. Energie, 
která musí být do výstavby a provozu 
farmy vložena, se vrátí již po 9,5 až  
10,5 měsících.

Druhým vzorovým projektem byla 
menší farma s dvaceti větrníky stojícími 
na pevnině. Její výstavba i údržba je mé
ně náročná než na moři, na druhou stra
nu vyrobí méně energie. Přesto se při 
zvažované průměrné rychlosti větru  
8,5 metru za vteřinu energie do ní vlože
ná vrátí za pouhých 4,5 až 5,5 měsíce. Dal
ších devatenáct a půl roku poté pracuje do 
plusu. Výsledek je tedy jednoznačný. Ano, 
energie získávaná z větru je skutečně šetr
ná k životnímu prostředí. 
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K
dyž v říjnu roku 2005 instaloval 
Siemens na univerzitě Friedricha 
Alexandra v bavorském Erlange
nu první SOMATOM Definition, 

celosvětově první počítačový tomograf se 
dvěma zdroji, bylo odborníkům jasné, že 
se jedná o malou revoluci. Možnost vyu
žít při jednom vyšetření souběžně záření 

na dvou různých energetických hladinách 
slibovala ostřejší snímky, přesnější infor
mace o snímaných tkáních a otevírala dve
ře k vývoji nových kontrastních látek  
a novým postupům jejich využití. Pacien
tovi samotnému pak přinesla kratší vyšet
ření, nižší dávku záření a v některých pří
padech i méně nutných farmaceutik.

Objednávky od renomovaných klinik  
a prestižních výzkumných pracovišť na 
sebe nedaly dlouho čekat a dnes se dvou
zdrojová CT vyskytují také na několika ra
diologických pracovištích v České repub
lice, například v pražské Nemocnici Na 
Homolce nebo ve fakultní nemocnici v Plz
ni. Dvouzdrojové tomografy v průběhu let 

Dual Energy pro každodenní 
klinickou praxi AUTOR: Pavel Záleský

FOTO:    siemens

Naše zdravotnictví nemá zrovna lehkou pozici. Na jedné straně od něj očekáváme, že bude kdykoliv, 
kdekoliv a komukoliv schopno poskytnout špičkovou péči na světové úrovni. Na straně druhé stojí 
omezené finanční prostředky. Zvyšuje se tedy tlak na efektivitu lékařských přístrojů. Tímto článkem 
chceme nelékařské veřejnosti ukázat jeden z příkladů řešení, která pro zvyšování efektivity ve zdravotnictví 
přináší společnost Siemens. Například jednozdrojový počítačový tomograf, který poskytuje zobrazení 
doposud vídaná pouze u nákladnějších systémů, jež disponují dvěma zdroji rentgenového záření.



očekávání na ně kladená splnily. S jednou 
věcí si však poradit nemohly. Tomograf se 
dvěma zdroji je zcela logicky finančně ná
ročnější než jednozdrojový přístroj. I přes 
nesporné klinické přínosy si zdravotnický 
systém nemohl dovolit zavedení podobné 
technologie v každé nemocnici. To limito
valo širší nasazení v klinické praxi.

Dual energy pro běžnou praxi 
Proto vznikl model SOMATOM Definition 

Edge. Ten díky nové koncepci rentgentky 
dovoluje vůbec poprvé na jednozdrojovém 
počítačovém tomografu simultánní zob
razování na dvou různých energetických 
úrovních. Přístroj tak otevírá dveře k roz
šíření techniky zvané Dual Energy v běžné 
klinické praxi. Nová metoda je navíc po
hodlná jak pro uživatele, tak pro pacienta. 
Umožňuje získávat informace o tkáních  
a jiných materiálech, ale také morfologic
ká data. A to i během vyšetření s vysokou 
dynamikou kontrastní látky.

Jak to probíhá? Při zobrazování bývá 
stejná anatomická oblast vyšetřována po
mocí záření o dvou různých energetických 
úrovních. Dva vzniklé datové soubory pak 
nabízejí mnohem více podrobných infor
mací o složení tkání, než kolik lze zjistit  
z pouhé morfologie. Výrazně omezeny 
jsou také artefakty (aura vznikající při 
snímkování) způsobované kovovými im
plantáty, například umělými kyčelními 
klouby. Tkáňové a kostní struktury lze na
opak zobrazit zřetelněji.

Dosavadní metody spočívaly ve snímání 
pomocí rychlého přepínání energetických 
hladin nebo využívaly detektorů se dvěma 
vrstvami. V obou těchto případech snižu
je kvalitu výsledného snímku omezený 
datový soubor pro každou energetickou 
úroveň a pacient je naopak vystaven zvý
šené dávce záření. Technologie Siemens 
TwinBeam Dual Energy naproti tomu dělí 
emitovaný svazek rentgenového záření do 
dvou různých energetických spekter ješ

tě předtím, než se dostane k pacientovi. 
SOMATOM Definition Edge je díky tomu 
schopen generovat rovnou obrazy typu 
Dual Energy.

Diagnostická jistota 
Jaké jsou praktické výsledky pro uži

vatele a pacienty? Souhrnně řečeno 

systém poskytuje více informací, které 
slouží k větší diagnostické jistotě a tedy 
k přesnějšímu stanovení diagnózy.  
Siemens SOMATOM Definition Edge na
bízí v prvé řadě špičkovou kvalitu poří
zených snímků s prostorovým rozliše
ním 0,3 mm a časovým rozlišením  
142 ms. Pacientovi přináší kratší vy
šetření a díky vylepšeným procedurám 
snímkování i nižší expozici. Pro nemoc
nici znamená kratší vyšetření možnost 
obsloužit na jednom přístroji více paci
entů. Při návrhu SOMATOM Definition 
Edge bylo dbáno i na energetickou účin
nost. Snížená spotřeba detektoru, efek
tivnější využití emitovaného záření  
a účinnější chladicí systém se projevily 
ve třicetiprocentní úspoře energie nut
né na jedno vyšetření.

A v čem pomůže přístroj lékařům? 
Vezměme si například pacienta s pode
zřením na plicní embolii. Díky lepší di
ferenciaci tkání a přesnému vykreslení 
distribuce kontrastní látky může lékař 
rychle identifikovat vaskulární okluze 
a stanovit jejich velikost. Při vyšetřo
vání jaterních lézí zase podrobné in
formace o materiálu v souborech typu 
TwinBeam Dual Energy zřetelně ukazují 
jejich složení. Vyhodnocení je založeno 
na přesném nasnímání nárůstu koncen
trace kontrastní látky v tumoru, takže 
lékař má k dispozici výrazně více infor
mací pro jeho klasifikaci a volbu ade
kvátní léčby. 

″ SOMATOM Definition 
Edge díky nové koncepci 
rentgentky dovoluje vůbec 
poprvé na jednozdrojovém 
počítačovém tomografu 
simultánní zobrazování na 
dvou různých energetických 
úrovních. 

Řadu cT snímků nelze kvůli kovovým předmětům v těle pacienta (umělé klouby, stenty, kardiostimulátory apod.) správně interpretovat. SomATom Definition edge 

disponuje speciálním algoritmem pro úpravu rušivého vlivu těchto kovových artefaktů na výsledný snímek, a to tak, že dotyčnou část tkáně „dopočítá“ speciálním al-

goritmem imAR (iterative metal artifact reduction).                                                                                           courtesy of University erlangen-Nuremberg, erlangen, germany
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…není dovoleno volovi. „Quod licet iovi, non licet bovi.“ S překotným technologickým 
pokrokem zejména v oblasti elektrotechniky ale toto klasické latinské přísloví pozbývá 
platnosti. Alespoň to platí pro zobrazení a vnímání reality. V kurzu je takzvaná „augmented 
reality“ (rozšířená realita). Brýle google glass, hodinky iWatch nebo tagovací systémy  
QR kódů či NFc čipů dávají i obyčejným smrtelníkům něco z božských vlastností. 

Kam boží oko dohlédne
S trochou nadsázky lze říci, že prvním  

a zároveň nejdokonalejším prototypem 
rozšířené reality je biblické boží oko – 
znak jedinosti boha. „Nebo on končiny ze
mě spatřuje, a všecko, což jest pod nebem, 
vidí… a neníť žádného stvoření, kteréž by 
nebylo zjevné před obličejem jeho, ný
brž všecky věci jsou nahé a odkryté očima 
toho, o kterémž jest řeč naše“ [kniha Jób 
28,24 a Židům 4,13]. Vševidoucí oko Pro
zřetelnosti bylo v historii křesťanské iko
nografie zobrazováno různě, nejznámější 

je ale kresba oka v trojúhelníku, který vy
jadřuje trojjedinost boží.

Ale bylo by nespravedlivé připisovat „vy
nalezení“ oka, které vidí vše, jenom křes
ťanství. Již předkřesťanská náboženství 
či pohanské rituály často zobrazovaly 
takzvané třetí oko, které mělo různé, ale 
nijak zásadně odlišné významy, jako je 
schopnost vnímat mimo běžné živočišné 
smysly či schopnost zvýšené představivos
ti, předvídání, vizionářství, jasnovidectví, 
nebo jako symbol mimořádného vnímání, 
ochrany, moci.

Například jeden z hlavních hinduistic
kých bohů Šiva má třetí oko umístěno na 
čele. Umožňuje mu hledět za to, co je pro
jevené. Žár Šivova třetího oka spálil ty, 
kteří se jej snažili přerušit v meditaci.

Ve starobylém Egyptě byla symbolem 
vševidění vztyčená hlava kobry – ureus. 
Byl vnímán jako oko nejvyššího sluneční
ho boha a takto byl zobrazován na hlavách 
panovníků.

Podle mystických a esoterických tradic je 
třetí oko smyslem umožňujícím vhled do 
jiných realit a setkávání s nadpřirozenem. 
Třetí oko (také tzv. vnitřní oko či duchov
ní zrak) prý umožňuje citlivým jedincům 
vnímat různé vize a sdělení či mít schop
nost předvídání, vidět auru apod.

magie, rituály, drogy
Před stovkami a tisícovkami let samo

zřejmě realitu nemohly rozšiřovat či do
plňovat technické prostředky, jako je 
tomu dnes. Rozšířené vidění se tak lidé 
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AUTOR: micHAL TUHáČeK 
FOTO:    ARcHiV, PoDZemSKy.com



  S nadsázkou lze za jeden z prvních prototypů 

rozšířené reality označit biblické vševidoucí oko 

Prozřetelnosti (na fotografii plastika kostela  

sv. Petra a Pavla v Úštěku). 

Ve starobylém egyptě byla symbolem vševidění vztyčená hlava kobry – ureus. Byl vnímán jako oko 

nejvyššího slunečního boha (na fotografii hlava sochy faraona Amenhotepa iii. z egyptského Luxoru).

″ Vždy však důsledně platilo, že rozšířit si vlastní realitu  
bylo umožněno jen privilegovaným jedincům. 

snažili aktivovat či stimulovat ve všelija
kých rituálech a seancích za použití vše
možných prostředků. Počínaje frenetic
kým tancem, deprivací, vyhladověním přes 
utlumování lidských smyslů a životních 
funkcí, holotropním dýcháním, jógou až  
po užívání halucinogenních látek.

Vždy však důsledně platilo, že rozšířit 
si vlastní realitu bylo umožněno jen pri
vilegovaným jedincům. Však šlo o umě
ní bohů či boha, které si dle v dané době 
aktuálně platných konvencí mohli dovolit 
pouze panovníci, jimi pověření kouzelní
ci, šamani či rádci nebo jiní náboženskou 
autoritou jmenovaní jedinci. Nebylo tedy 
„dovoleno volovi“, naopak jakákoli aktivita 
běžného člověka v tomto směru byla vět
šinou zapovězena a také citelně trestána. 
Což nebyl problém až do nástupu liberali
stických filosofických směrů do politiky  
a sociálních věd. 

Přesto na poli užívání psychotropních  
a halucinogenních látek přetrvávají kon
zervativní (represivní) přístupy dodnes.  
A to není řeč o vyloženě člověku škodlivých 
a závislost vyvolávajících drogách, od těch 
těžkých přes lehčí marihuanu či hašiš až 
koneckonců po alkohol a tabák. Zde je je
jich zdravotní i sociální problémovost ne
oddiskutovatelná. Zakázáno bylo ale i např. 
LSD. Přitom výzkumy vedené soukromými 
i státními ústavy v USA a Evropě prokáza
ly, že na LSD nevzniká na rozdíl od jiných 
drog fyzická závislost, má extrémně níz
kou toxicitu, prakticky tedy neškodí zdraví, 
a je dokonce ku prospěchu při léčení někte
rých chorob. Požití diethylamidu kyseliny 
lysergové (LSD) pak vyvolává zejména změ
nu vnímání reality, iluze, vize, přináší od
lišné prociťování emocí a času, častá je také 
smyslová synestezie, tedy prolínání smyslů 
(např. pocit „vidění rukama“ apod.). I přes
to, že podle některých studií je LSD méně 
nebezpečné než například alkohol či tabák, 
je látkou zapovězenou. 

Privilegovaní technologií
Raketový vzestup technologií zejmé

na na poli ICT v posledních desetile
tích a neustálé zlevňování finálních 

elektronických výrobků však přispělo  
k tomu, že rozšířené vnímání reality (jak 
ji chápeme dnes) již není „dovoleno jen 
bohovi“, ale je dostupné prakticky každé
mu, kdo na ně má finanční prostředky – 
„chytrému i volovi“. Každý, kdo se vybaví 
potřebnými prostředky, tak dokáže např. 
vidět za roh, vidět do minulosti, vševě
dět o dané lokalitě či předmětu a v jistém 
smyslu i předvídat budoucnost. 

Je to vůbec možné? Ano, je, do hry totiž 
vstoupila v úvodu již zmíněná takzvaná 

„augmented reality“, do češtiny překláda
ná jako rozšířená realita nebo řidčeji  
augmentovaná realita. Zjednodušeně jde 
o označení používané pro reálný obraz 
světa doplněný o počítačem generované 
informace, objekty, predikce či simulace.

Snad každý zná kultovní film „Terminá
tor“, ve kterém byl touto technologickou 
schopností nadán hlavní hrdina – robot 

– v podání Arnolda Schwarzeneggera. 
Na co se podíval, k tomu dostal ze svého 
elektronického mozku přímo do zorného 
pole nepřeberné množství doplňujících 

informací. Od té doby nemůže chybět za
řízení rozšířené reality snad v žádném 
ze scifi filmů. Ba dokonce, jak se techni
ka vyvíjí, i ve filmových megahitech ze 
současnosti, kde tyto vychytávky použí
vají agenti jako James Bond či Ethan Hunt 
(Tom Cruise v sérii „Mission: Impossi
ble“) a spousty jiných.

Prvními, kdo začali technologii rozší
řené reality používat v denní praxi, byli 
piloti stíhaček vzdušných sil Spojených 
států amerických. Speciálně pro ně vyvi

nuté průhledové displeje HUD („Head  
Up Display“) zobrazovaly v průhledu na 
reálné panorama doplňující informace  
o průběhu letu, zbraních i nepříteli. Nej
nověji displeje HUD nacházejí uplatnění  
v automobilovém průmyslu, kde jsou 
montovány do aut nejvyšších kategorií lu
xusních značek.

Přepočítávám trasu
Ještě než se mezi uživateli prosadily 

chytré telefony a tablety, bylo by lze ur
čitě označit za první masově používané 
přístroje s principy rozšířené reality oby
čejné GPS automobilové navigace. Není 
v nich sice reálný obraz přímo zkombi
nován s počítačem generovanou vrstvou 
reality, ale to je dáno jednak technolo
gickým stupněm vývoje v době rozma
chu autonavigací, kdy byl cenově dostup
ný jen malý LCD displej, v druhé řadě pak 



Ne všichni jsou z brýlí google glass nadšeni. Do řady kaváren, restaurací, pláží, sportovišť či klubů je již vstup s chytrými brýlemi zakázán.

Rozšířené reality si již dnes může každý bez větších 

nákladů užít prostřednictvím desítek aplikací  

pro chytré telefony a tablety. 

bezpečnostními faktory. V dnešní době 
implementace zmíněných HUD disple
jů již není problém zakomponovat např. 
směr trasy přímo do zorného pole řidiče, 
tak aby viděl, že jeho následná odbočující 
silnice je přebarvena na červeno. Z hle
diska bezpečnosti provozu je však takové 
řešení v současnosti legislativně nepří
pustné, neboť řidiči nesmí v přímém vý
hledu na vozovku bránit žádný prvek.

Ale i tak GPS navigace ve velké míře roz
šiřuje realitu svému uživateli nad rámec 
jeho mentálních schopností. Umožňuje 
mu vidět „za roh“ a podle toho přizpůso
bit svou jízdu. Řada lidí totiž nepoužívá 
navigaci jen proto, že by nenašla cestu 
z bodu A do bodu B, ale proto, že díky ní 
mohou předvídat např. profil zatáček za 
horizontem, za který reálně nevidí: navi
gace jim napoví, jak optimalizovat plynu
lost jízdy ve vztahu k bezpečnosti.

Autonavigace také obohacuje vidění  
o desítky doplňkových informací z dané
ho místa i okolí, uvádí reálnou rychlost 
jízdy, nadmořskou výšku, umí predikovat 

budoucí vývoj, např. délku cesty dle rych
lostních parametrů použitých silnic, ne
bo dokonce dle momentální dopravní si
tuace (při použití informací z radiového 
systému RDSTMC nebo z internetu) od
haduje zbývající čas do dalšího manévru 
či umí navrhovat alternativní trasy. Tedy 
vše, co by člověk v reálném provozu pou
ze s mapou nikdy nedokázal.

Brýle pro lidi bez brýlí
Téměř synonymem pro rozšířenou realitu 

jsou v současnosti brýle Google Glass. Sa
mozřejmě že nápad s brýlemi není výtrys
kem génia vývojářů v laboratořích Goo
glu. Pokud na jedné straně vezmeme snahu 

rozšířit obraz vidění prostým okem a na 
druhé straně víme, že současný pokrok  
v biotechnologiích neumožňuje implemen
taci zobrazovacího nástroje přímo do lidské
ho oka, pak využití brýlí jako řešení daného 
problému napadne snad každého školáka. 
Anebo vývojáře Kanceláře pro námořní vý
zkum ONR (Office of Naval Research)…

Ti nyní vyvíjejí nový systém založený na 
rozšířené realitě AITT (Augmented Immer
sive Team Trainer), který je v současné do
bě testován příslušníky americké námořní 
pěchoty. Cílem programu je vytvořit uce
lený výcvikový systém pro malé pěší jed
notky. Systém dokáže generovat a zasazo
vat do reálného prostředí lidi, vojenskou 
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Plnohodnotný HUD displej lze v automobilu nahradit speciálním projektorem na sklo, při noční jízdě pak tře-

ba i mobilním telefonem. Výsledný obraz tomu ale odpovídá.

techniku nebo například dynamické a kli
matické jevy, jako jsou zvuky, výbuchy, 
déšť, bouřka. Hlavními nástroji jsou v sou
časné době přilbová kamera a uzavřené 
brýle s displeji. V další fázi uzavřené brýle 
nahradí průhledové displeje, skrze které 
voják počítačem generované objekty uvidí 
přímo v reálném prostředí. 

Každý voják a zbraň v systému vlastní 
pohybový a směrový senzor. Řídicí systém 
AITT ví, kde se voják nachází, co vidí a ku
dy jde. Stejně tak AITT přesně ví, kde míří 
osobní zbraň vojáka. Klíčovou předností je 
finanční výhodnost. AITT dokáže do výcvi
ku zasadit libovolný zbraňový systém  
a simulovat libovolnou událost – například 
i jaderný výbuch a jeho následky. Stejně tak 
se otvírají ohromné možnosti pro výcvik 
boje na krátkou vzdálenost, do kterého lze 
zařadit oponenty, civilisty i nástražné vý
bušné systémy.

Ale zpět do civilu k již zmíněným Goo
gle Glass, ke kterým se upínají zraky všech 
„geeků“ celého světa. Po prvotním nadšení 
při jejich představení je nyní tak trochu ti
cho po pěšině. Bezpochyby vývojáři Googlu 
dál pracují na vylepšení všech funkcí, ale 
ve vzduchu zůstává viset otázka. Je to ře
šení, které bude spotřebitel akceptovat? Již 
nyní řada testovacích osob uváděla, že při 
jejich delším používání (v řádu desítek mi
nut) pociťovala závratě, nevolnost a ztrátu 
orientace. 

A není to problém jen brýlí od Googlu. Se 
stejným problémem se potýká i další inová
tor, firma Lumus, známá zejména výrobou 
již zmíněných HUD displejů. U jejich proto
typu brýlí člověk ovládá jednotlivé funkce 
pohybem ruky. Tlačítka se uživateli zobra
zují ve virtuálním světě, ale on se jich ima
ginárně dotýká a vybírá funkce v reálném 
prostoru.

Lumus chce nabízet dva druhy chytrých 
brýlí: u prvního je zobrazovací část umís
těna pouze v jedné čočce brýlí a zabírá 25 ° 
zorného pole, zatímco druhý model má no
vou technologii v obou čočkách, takže zabí
rá 40 ° zorného pole. Tento model dále pod
poruje 3D zobrazení a HDMI vstup. Rozli
šení obrazu sice není nijak ohromující, ale 
pro uvedené účely to stačí. Uživateli se bu
de zdát, jako by se díval zblízka na velkou 
televizi. Dle výrobce jsou možnosti využití 
brýlí nekonečné. Hodí se jak pro práci, tak 
pro zábavu, prostě všude, kde chcete využít 
větší obrazovku bez nutnosti mačkání dal
ších zařízení a tlačítek. S brýlemi Lumus 
můžete číst SMS, psát emaily či poznám
ky, prohlížet internetové stránky, zpravo
dajské kanály, nechat se vést navigací, hrát 
hry, dívat se na filmy a mnoho dalšího, co 
teprve přijde.

Na podobném principu fungují také kon
taktní čočky společnosti Innovega. Ale po
zor, samotné čočky nejsou k ničemu. Uživa
tel si musí nasadit ještě speciální brýle. Ty 
jsou tvořeny sklíčky se zabudovanými LCD 
mikroprojektory a jsou spojeny s nanotech
nologií kontaktních čoček. Světlo z brýlí 
vstupuje do oka přes střed kontaktní čočky, 
zatímco okolní světlo prostupuje krajními 
částmi zornice. Tím dochází k promítání 
libovolného obrazu, který je stejně velký ja
ko zorné pole uživatele. Velikost zobrazené 
plochy si údajně můžeme představit, jako 
kdybychom se dívali na televizi s úhlopříč
kou 240´́  ze vzdálenosti tří metrů. Uživatel 
může údajně bez problému vnímat své oko
lí a při tom sledovat fotografie, videa nebo 

různé aplikace. Brýle prý dokážou pracovat 
až s pěti aktivními okny najednou. 

A co na to zákon? A lid?
Možnosti technologie jsou jedna věc. Ale 

je tu ještě otázka legislativy a společen
ských konvencí. Je přípustné, aby nositel 
brýlí mohl zabudovanou kamerou neustále 
pořizovat obrazový a zvukový záznam veš
kerého dění bez souhlasu osob v okolí? Aby 
např. jejich obličeje ve vteřině porovnal se 
záznamy na internetu a sociálních sítích  
a ihned věděl, jak se dotyčná osoba jmenu
je, kde bydlí a co má za zájmy? Odpověď na 
tuto otázku bezděky dala už řada podnika
telů i jednotlivců. Do jejich kaváren, restau
rací, bazénů, sportovišť, na večírky a setká
ní je vstup s Google Glass zakázán.

A tak v současnosti běžnému spotřebi
teli nezbývá než ke koketování s virtuální 

realitou použít mobilní telefon či tablet. Na 
marketech jednotlivých platforem existu
jí desítky více či méně povedených aplika
cí, které dokážou rozšířit realitu v reálném 
čase viděnou prostřednictvím čočky foto
aparátu. 

Nejmasověji rozšířená aplikace je Google 
Goggles, která umí rozeznat např. památ
ky, značky, umělecká díla, vína, kontaktní 
údaje nebo třeba text a dále s nimi pracovat 
– vyhledat o nich informace na internetu, 
přeložit je, uložit atp. Potřeba je jen mobil
ní telefon s Androidem nebo iOS.

Jiným příkladem je aplikace iOnRoad, 
která slouží pro detekci kolizí a sledování 
provozu v automobilu. Stačí mobilní tele
fon vhodným způsobem umístit do držá

ku v autě a pak jen sledovat, jak je na obra
zovku promítána zelená oblast bezpečné 
vzdálenosti před kapotou, aktuální rych
lost a vzdálenost od nejbližšího čelního vo
zidla v sekundách při zohlednění aktuální 
rychlosti.

Při vší úctě k užitečnosti těchto a podob
ných aplikací, stále běží víceméně o „hrač
ky“. Než dojde k rozšíření hardwarových  
i softwarových prostředků augmentované 
reality, tak jak ji známe třeba z filmových 
trháků, uplyne ještě hodně vody. Kromě 
vysoce sofistikovaných technologických 
překážek je potřeba vyřešit takové zdánli
vě banální věci, jako je dostatečné a poho
dlné zásobování energií a 100% dostup
nost internetu za všech podmínek (tedy bez 
ohledu na místo pobytu, zástavbu, rychlost 
pohybu apod.). Až poté se lidské schopnosti 
zase o něco více přiblíží těm božským. 
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building technology

K
dyž se Plzeň ucházela o přidělení 
titulu Hlavního města evropské 
kultury pro rok 2015, součástí 
přípravy projektu byla i plánova

ná výstavba nového divadla. Začalo se s ní 
v roce 2012 a první představení se odehrá
lo na podzim roku 2014. Za zmínku stojí, 
že Plzeň je tímto počinem prvním městem 
České republiky, které po roce 1989 posta
vilo nové divadlo včetně zázemí.

Nápad z Portugalska
Původní návrh divadla za více než 800 

milionů korun vytvořila portugalská 

architektonická kancelář Contemporânea 
Lda., na jeho základě pak vznikl projekt, 
zpracovaný architektonickou a projekční 
kanceláří Helika. Komplex divadelní  
a provozní budovy, který nahradil původní 
Komorní divadlo, tvoří téměř rovnoběžné, 
mírně odkloněné objekty. Ve větším je sál  
s hledištěm pro 461 diváků a studiová scé
na zhruba pro 150 diváků, menší budova 

nabízí zázemí, kanceláře a šatny. Mezi ni
mi leží veřejný prostor. 

Svítí do tmy
Od začátku přitahuje pozornost unikátní 

předsazená fasáda, která se lehce sklání  
k příchozímu. Perforované průčelí je ze 
světlého litého betonu, eliptické, nepravi
delně umístěné otvory vnášejí do stavby 
organický prvek. A večer se rozzáří mod
ravým světlem. Vladimír Kružík, autor ar
chitektonického konceptu, říká, že podob
ně jako opona „… odděluje reálný život od 
toho magického světa uvnitř v budově“. 
Celá stěna váží 102 tuny, je zabetonova
ná do podlahy a nahoře je k budově pev
ně ukotvena. Tři velké neuzavřené ovály 
odkrývají tři vchody, vstoupit lze i z boků 
fasády. Beton v roli dekorativního prvku 
je i na přilehlém prostranství, oválnou 
betonovou skulpturu si Plzeňané hned 
familiár ně označili jako vejce. Za pozor
nost ale samozřejmě stojí i to, co je za fasá
dou. Divadelní foyer má velkorysý rozměr, 
schodiště je přímo monumentální. (To ov
šem návštěvníci zase až tolik neoceňují, 

Nejmodernější technologie  
pro kulturní scénu

AUTOR: vladimíra storchová
FOTO:    PAVeL KŘiVáNeK, SiemeNS

V nové budově plzeňského 
divadla J. K. Tyla se usadil  
také Siemens. Ne, není tu  
v roli nadšeného návštěvníka, 
dodal náročné technologie  
v oboru zabezpečení, měření  
a regulace.



po sportovním výkonu při návštěvě kul
turního stánku netouží.) Do hlavního sálu 
může usednout 461 diváků, studiová scé
na má dalších 150 míst.

V hlavní roli Siemens
Elektrické požární a zabezpečovací systé

my, kamery a další slaboproudé instalace, 
a především systém Desigo PX, to je příspě
vek značky Siemens k hladkému chodu di
vadla, které je náročným organismem.

Systém elektrické požární signalizace 
(EPS) řady Sinteso™ se skládá z ústředny  
a souboru požárních hlásičů. V případě po
žáru umožňuje rychlou reakci, poplach je 
včas vyhlášen v celém objektu. Při požáru 
systém EPS pomocí vlastních vstupněvý

stupních linkových modulů ovládá a mo
nitoruje návazné systémy divadla. Řídí 
tak např. odblokování nouzových výcho
dů, spuštění požární opony, vypnutí scé
nického osvětlení, aktivaci evakuačního  
a inspicientského rozhlasu, odvětrání úni
kových cest. Protože zároveň spolupracu
je se systémem měření a regulace, napo
máhá rozhodující měrou k rychlé evakuaci 
osob. Všechny informace ze systému EPS se 
obsluze automaticky zobrazují v grafické 
podobě na monitoru nadstavbového systé
mu Siemens MM8000. Siemensem dodané 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
(PZTS) pak slouží k tomu, aby ochránily di
vadlo zvenčí, zabezpečily prostory a objekty 
před neoprávněným vniknutím nebo poško
zením a k signalizaci nouzového stavu.

Kdo to hlídá

Veškeré provozní technologie v objektu hlí
dá a řídí systém Desigo PX. Tento komplet
ní systém měření a regulace s centrálním 
dispečinkem zajišťuje bezproblémový chod 
budov, příjemné klima v objektu, regulu
je vytápění, vzduchotechniku či klimatiza
ci, ale i osvětlení a další technická zařízení 
budov. Desigo PX pracuje jako víceúrovňový 
decentralizovaný DDC systém s přímým ří
zením technologií (např. HVAC), ale zároveň 
má také funkci nadřazeného dohlížecího, 

monitorovacího a komunikačního systému 
ostatních technologií. Jeho velkou předností 
je snadná rozšiřitelnost volně programova
telných procesních podstanic, široký sorti
ment ovládacích přístrojů a otevřenost pro 
připojení cizích systémů. Řídicí systém De
sigo PX umožňuje a zprostředkuje ucelený 
a nepřetržitý přehled nad celým rozsáhlým 
komplexem technického vybavení objektu. 
„Je to velmi sofistikované řešení,“ říká ředi
tel divize Building Technologies společnos
ti Siemens Jiří Jirkovský, a dodává: „V části 
technických zařízení budov obsahuje okolo 
1 600 datových bodů. Veškerý provoz probí
há v plně automatickém režimu.“ 

Divadlo v Jízdecké ulici má tedy vše, co 
moderní scéna potřebuje. Provozní část  

s kancelářemi, šatnami uměleckých sou
borů a se zázemím technického personálu, 
divadelní objekt se dvěma sály, hledištěm, 
baletní školou a studiovou scénou. Je tu  
i restaurace a také parkovací dům. 

Systémy dodané společností Siemens 
budovu divadla nenápadně protkaly. Pro 
diváka jsou téměř neviditelné, to ovšem 
neříká nic o jejich důležitosti. Je opravdu 
vysoká, vždyť zajišťuje nejen komfort, ale 
především bezpečnost, a v neposlední řadě 
má i nemalý vliv na hospodárný chod celé
ho divadelního komplexu. 

 kompletní systém měření a regulace včetně centrální-
ho dispečinku integrujícího systémy měření a regulace, 
osvětlení, rozvaděče RH, regulace účiníku, klimatizač-
ních jednotek, diesel agregátu; 

 kompletní systém ePS, PZTS, ccTV, strukturované kabe-
láže interkomu, jednotného času a evakuačního rozhlasu;
 zapojení a servis rozvaděčů VN/NN včetně kabelových 
rozvodů VN/NN.

Technologie Siemens v plzeňském Divadle J. K. Tyla

″ Systémy dodané 
společností Siemens  
budovu divadla nenápadně 
protkaly. Pro diváka jsou 
téměř neviditelné, to 
ovšem neříká nic o jejich 
důležitosti.



Z
krat v rozvodné síti, která je ve 
větší míře zásobována z obno
vitelných zdrojů, způsobí prud
ký nárůst elektrického proudu, 

který tuto síť může vážně poškodit. Spo
lečnost Siemens se proto rozhodla, že toto 

riziko sníží, a vyvinula supravodivé ome
zovače zkratového proudu. Prototyp tohoto 
ochranného systému v brzké době otestuje 
město Augšpurk.

Německý Spolkový svaz energetiky a vod
ního hospodářství (BDEW) vypočítal, že  

z obnovitelných zdrojů bylo v prvním polo
letí loňského roku pokryto 28,5 % německé 
spotřeby elektřiny, což znamenalo nový re
kord. Přírůstek této „ekoelektřiny“ však pro 
provozovatele rozvodných sítí představuje 
určitý problém, protože každá nová větrná 
turbína nebo fotovoltaický panel jsou dal
ším zdrojem elektřiny, který musí být k síti 
připojen přímo. Čím více je těchto zdrojů, 
tím více proudu elektrickou sítí protéká. Po
kud za této situace dojde k nějaké nehodě, 
například k přetnutí elektrického kabelu 
při stavebních pracích nebo k pádu stromu 
na elektrické vedení, nastane zkrat a tzv. 
zkratový proud může vážně poškodit ně
která síťová zařízení.

Jak vyzrát na zkrat
Aby se těmto škodám zabránilo, je elek

trické vedení vybaveno jističi, které 
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Je dobře známo, že k největším propagátorům „čisté 
energetiky“ patří Německo. To si vytyčilo smělý plán:  
v porovnání s rokem 1990 snížit emise oxidu uhličitého 
do roku 2020 o 40 %. Německá vláda proto masivně 
podporuje vytváření obnovitelných zdrojů energie – 
vznikají stále nové fotovoltaické elektrárny či větrné farmy. 
Podstatně méně se však již hovoří o tom, že současně  
s tímto vývojem vzrůstá i riziko poškození sítě.

T e c H N o L o g i e
e n e r g e t i k a

Ekoelektřina destabilizuje 
síť, pomohou supravodiče

AUTOR: tim schröder
               Petr jechort 
FOTO:    siemens



zkratový proud, neníli příliš velký, doká
žou přerušit. Dodatečnou ochranu proti 
obzvláště velkým zkratovým proudům po
skytuje sériová tlumivka. Její nevýhodou 
je však to, že působí nejen v případě zkra
tu, ale i při normálním provozu, což má za 
následek nemalé ztráty elektrického prou
du. Jedna sériová tlumivka způsobí za rok 
ztrátu okolo 25 kW. Odborníci odhadují, že 
po celém světě je nainstalováno až 44 000 
těchto zařízení, což znamená, že jimi způ
sobené ztráty mohou ročně činit až 1 100 
MW. To je množství, které odpovídá pro
dukci jedné velké elektrárny.

Je proto třeba najít takové řešení, které 
na rozdíl od tlumivek nebude v normálním 
provozu způsobovat elektrický odpor.  
Tuto podmínku splňují vysokoteplotní su
pravodiče vyrobené z oxidu mědi s ytriem  
a bariem (YBCO). Ty mohou přenášet elek
třinu bez odporu a téměř beze ztrát. Aby  
toho však byly schopny, musejí se chladit. 
Obvykle se k tomu používá tekutý dusík  
o teplotě 196 ⁰C. K chlazení je pochopitelně 
rovněž nutné určité množství energie, od
borníci však odhadují, že supravodivý ome
zovač zkratového proudu jí spotřebuje v po
rovnání s energií, která se ztratí při použití 
tlumivek, zhruba polovinu.

Bez odporu, s odporem

Vědci v Siemens Corporate Technology 
(CT) zkoumají vysokoteplotní supravodi
če již více než 20 let. „Jsme přesvědčeni, 
že nynější nárůst využívání obnovitel
ných zdrojů energie znamená, že doba je 
zralá na zavedení supravodivých omezo
vačů do praxe,“ říká výzkumný pracov
ník společnosti Siemens Peter Kummeth, 
který se specializuje právě na supravo
diče. 

V říjnu loňského roku zahájil Siemens 
CT ve spolupráci s provozovatelem ko
munálních služeb města Augšpurk práce 
na projektu, jehož cílem je vývoj tech
nologií, které zvýší účinnost energetic
kých soustav. Výstupem tohoto projektu, 
jenž je součástí programu BayINVENT 

– iniciativy bavorského ministerstva 
hospodářství, komunikací, energetiky  
a technologií –, by měl být prototyp 
supravodivého omezovače zkratové
ho proudu. Omezovač, který by měl být 
zprovozněn ke konci letošního roku, se 
bude nacházet mezi sítěmi augšpurských 
komunálních služeb a tamního energe
tického operátora. 

Supravodivý omezovač bude ve vyvíje
ném zařízení spojen se sériovou tlumiv
kou. Během normálního provozu bude 
proud protékat supravodičem bez odpo
ru a ztrát. V takových situacích supravo
dič bude pro elektřinu jakoby neviditel
ný. Pokud však dojde ke zkratu, vysoký 
proud způsobí, že supravodič ztratí své 
obvyklé vlastnosti, změní se v rezistor  
a aktivuje tlumivku. 

Výzkumníkům ze společnosti Siemens 
CT pomáhají lidé z divize Energy Mana
gement. Peter Menke, který řídí odděle
ní Power Transmission Innovation  
a analyzoval obchodní potenciál nové
ho supravodivého omezovače, uvedl: 
„I když je supravodivý materiál vysoce 
kvalitní a systém musí být chlazen, ce
na supravodičů se již blíží stávajícím 
rozvaděčům s tlumivkami. Zpočátku je 
zřejmě budou používat zejména firmy 
působící v chemickém a petrochemic
kém průmyslu, které zpracovávají vel
ké množství materiálu a výpadek výro
by by pro ně znamenal velké finanční 
ztráty.“ 

Vývoj nového supravodivého omezovače 
byl relativně levný, stál „pouze“ několik 
milionů eur. Jeho předchůdce, kterého  
Siemens CT vyvinul na konci 90. let minu
lého století za podpory německého mini
sterstva pro výzkum, vyšel na 50 milionů 
DM (přes 25 milionů €). Jedním z důvodů, 
proč byl starý omezovací systém mnohem 
dražší, bylo to, že vědci museli supravo
divé materiály vyvinout speciálně pro 
něj. Dnes vývojáři ve společnosti  
Siemens využívají synergie s dalšími apli
kacemi supravodičů a pracují s komerčně 
dostupnými materiály. Na tomto základě 
nyní vzniká kompaktní a výkonný prou
dový omezovač pro město Augšpurk.

  Trh je na supravodiče připraven
 Supravodivý omezovač zkratového proudu vy-

víjejí konstruktéři společnosti Siemens pro město 

Augšpurk.

chlazení
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Jméno tohoto Američana slyšel prak
ticky každý, ale jen málokdo ví, co 
vlastně dokázal. Mohl docela snadno 
skončit jako právník nebo učitel špa

nělštiny, a svět by o něm dávno nevěděl. 
Slíbil totiž svému těžce nemocnému otci, 
že vystuduje práva, a k tomu si přibral i li
teraturu a španělštinu. Chvíli se živil jako 
středoškolský učitel. Ale nakonec se mu 
podařilo vrátit se k dětskému snu a v roce 
1917, kdy mu bylo 28 let, získal doktorát  
z astronomie.

Prakticky celý další život, až do smrti  
v roce 1953, působil na observatoři na hoře 
Mount Wilson poblíž Los Angeles. Astro
nomové ho samozřejmě znají: byl to on, 
kdo pozorováními a výpočty prokázal, že 
některé nejasné skvrny ve vesmíru nejsou 

poměrně blízká oblaka plynů – mlhoviny, 
ale vzdálená uskupení hvězd – samostat
né galaxie (do té doby se obvykle předpo
kládalo, že vesmír tvoří galaxie jediná, na
še Mléčná dráha). Přispěl také k poznání, 
že vesmír se rozpíná, a zákon o rychlosti 
rozpínání dostal jeho jméno.

O této části jeho života ovšem laikové 
vědí pramálo. Jmenoval se Edwin Powell 
Hubble a každý o něm slyšel, protože se po 
něm jmenuje zatím nejslavnější kosmický 
dalekohled.

Továrna na vědecké výsledky
Hubbleův vesmírný dalekohled se do

stal do povědomí běžných lidí tím, že jej 
do vesmíru vynesl raketoplán s lidskou 
posádkou a pak k němu astronauti ještě 

pětkrát letěli. Pilotované expedice získáva
jí v médiích větší pozornost než ty robotic
ké, které dopravily do vesmíru už desítky 
jiných kosmických dalekohledů.

Ale hlavně – Hubbleův teleskop pořídil 
obrovské množství nádherných snímků 
vesmíru, které se objevovaly na televiz
ních obrazovkách i v běžných časopisech  
a jež si i lidé, kteří jinak na obloze s jisto
tou rozpoznají snad jen Měsíc, rádi staho
vali do počítačů nebo si je dokonce věšeli 
doma na stěnu.

Do vesmíru jej dopravil raketoplán Dis
covery v dubnu 1990, takže si svět nedáv
no připomněl čtvrtstoletí jeho existen
ce. Za tu dobu přístroj pořídil asi milion 
snímků různých kosmických objektů,  
od Měsíce po vzdálené galaxie. Vědci  
také spočítali, že na základě pozorování  
z Hubbleova teleskopu vzniklo přes 12 800 
článků ve vědeckých časopisech, čímž se 
tento dalekohled stal jedním z nejproduk
tivnějších vědeckých nástrojů, které kdy 
existovaly.

Vysoko nad Zemí jeho pozorování neo
vlivňují turbulence a znečištění zemské 

Dalekohled, který nahlíží 
až do mladého vesmíru
Astronomové si připomněli čtvrtstoletí existence zatím 
nejlepšího dalekohledu mimo Zemi. obletuje naši planetu 
ve výšce asi 600 kilometrů a dokáže vidět do vzdálené 
minulosti.

AUTOR: JoSeF TUČeK
FOTO:    nasa

Hubbleův teleskop. Je dlouhý 13  

a široký 4 metry, váží 11 tun a jed-

nou za 97 minut obletí Zemi ve výšce 

až 600 kilometrů. Jeho zrcadlo, které 

sbírá světlo vzdálených objektů, má 

průměr 2,4 metru. Dokáže pozorovat 

vesmír ve viditelném, infračerveném 

i ultrafialovém světle. Snímek pořídili 

astronauti z raketoplánu.
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atmosféry a může pozorování uskutečňo
vat také v infračerveném a ultrafialovém 
světle, které je jinak v atmosféře silně po
hlcováno.

Po skončení studené války začal být vý
voj kosmonautiky brzděn úspornými škr
ty. Postihly i Hubbleův dalekohled. Pů
vodně měl mít třímetrové zrcadlo, ale to 
bylo zmenšeno na 2,4 metru. Programu 
pomohlo, když se při jeho přípravě ame
rická NASA spojila s Evropskou kosmickou 
agenturou (ESA), která se od té doby po
dílí na přípravě experimentů a na finan
cování.

Začátky opravdu nevypadaly na to, že 
se projektu bude dařit. Po různých zdr
ženích, která bývají při kosmických mi
sích obvyklá, přišla tragédie: v lednu 1986 
explodoval raketoplán Challenger a tato 
kosmická plavidla přestala dva a půl roku 
létat. Tím se zdržely všechny programy 
– včetně vynesení Hubbleova dalekohle
du na oběžnou dráhu. Konstruktéři ales
poň v tu dobu modernizovali instalované 
přístroje.

„Brýle“ pro teleskop
Když se přístroj do vesmíru konečně do

stal, přišla ještě větší rána. Obrázky, které 
posílal, byly rozmazané. Pečlivé hledání 
příčiny ukázalo, že zrcadlo dalekohledu je 
vybroušeno sice špičkově (bylo to dokon
ce do té doby nejdokonaleji vybroušené 
zrcadlo), ale nesprávně, protože kamera 
hlídající postup byla nepatrně vysunuta ze 
správné pozice. Na kontrolu, která by pro
blém odhalila ještě na Zemi, nebylo dost 
peněz.

To, co vypadalo jako obrovský propa
dák, se však podařilo zvrátit v neuvěřitel
ný úspěch.

Snést dalekohled na Zemi, opravit jej  
a vynést zpátky na oběžnou dráhu by bylo 
obtížné a časově náročné. Vyměnit zrcadlo 
ve vesmíru se zase ukazovalo jako tech
nicky neproveditelné. Ale konstruktéři vy
užili faktu, že zrcadlo bylo sice vybrouše
no do nesprávného tvaru, ale velmi přes
ně. A tak vymysleli korekční systém, jehož 
optické komponenty přiletěli v prosinci 
1993 namontovat astronauti při servis
ní misi, která byla tak jako tak plánová
na. V podstatě šlo o dvě zrcadla nastave
ná do cesty světlu jdoucímu do teleskopu, 
která fungují podobně jako brýle – zkres
lí světelné paprsky tak, aby je pak přístroj 
zobrazil správně. A to od té doby Hubbleův 
teleskop dělá.

Pohledy do minulosti
Fascinující na obrázcích z Hubbleo

va dalekohledu je, že některé dokázaly 

nahlédnout do hluboké minulosti – uka
zují objekty, které existovaly v dobách br
zy po vzniku vesmíru.

Expozicí po dobu třeba i sto hodin totiž 
dalekohled dokáže nasbírat dost světla 
na to, aby zobrazil galaxie vzdálené více 
než 12 miliard světlených let od nás. Uvá
žímeli, že vesmír je podle současných 
představ starý asi 13,8 miliardy let, zna
mená to, že světlo k nám přináší informa
ce o době, kdy byl vesmír starý „jen“ jed
nu miliardu let.

Ostatně právě k nynější představě o stáří 
našeho světa Hubbleův dalekohled napo
mohl. Jedním z jeho úkolů bylo zpřesnit 
znalosti o rozpínání vesmíru. Z dat o po
zorování vzdálených galaxií a pulsujících 
hvězd se podařilo lépe určit rychlost vzda
lování vesmírných objektů od sebe, a tedy 
i zpětně určit dobu Velkého třesku, a pod
statně také upřesnit hodnotu, která se při 
tomto propočtu používá – no ano, už zmi
ňovanou Hubbleovu konstantu… Rozbor 
těchto dat také potvrdil, že rozpínání ves
míru se zrychluje a je poháněno něčím, co 
astrofyzikové nazývají „temná energie“. 
Její projevy se dají pozorovat, ale její pod
stata zůstává naprosto neznámá.

A Hubbleova data přispěla i k údajům  
o dalších záhadných objektech ve vesmí
ru – černých dírách, tedy útvarech nato
lik hmotných, že je nemůže opustit žád
ný objekt ani odražené světlo. Jsou tedy 

„neviditelné“, nicméně vysledovat se  
dá jejich gravitační působení. Poznatky  
z Hubbleova teleskopu pomohly potvrdit, 
že téměř všechny galaxie ve vesmíru mají 
černou díru ve svém středu, a protože je
jich hmotnost odpovídá hmotnosti okol
ních hvězd, zdá se, že se vyvíjely společně.

Hubbleův dalekohled pomohl také udělat 
spektrální analýzu atmosféry několika ob
rovských exoplanet neboli planet ležících 
mimo naši sluneční soustavu. Jejich exi
stence byla potvrzena teprve v devadesá
tých letech, kdy už byl dalekohled ve ves
míru. Ale jeho přístroje se daly využít. Vy
hodnocení údajů našlo v jejich atmosféře 
molekuly vody a metanu. Na zjištění látek, 
které mohou přímo souviset s existencí ži
vota, jako jsou molekuly kyslíku či chloro
fyl, však bude zapotřebí dalekohledu ještě 
výkonnějšího.

Budoucnost Hubbleova teleskopu ne
ní zcela jasná. Američané už nemají ra
ketoplány, v nichž by mohli přiletět opra
vit součástky, které se porouchají, a ještě 
„povystrčit“ zvolna klesající teleskop na 
vyšší oběžnou dráhu. Podle odhadů pře
stane přístroj dobře fungovat v roce 2020. 
A pokud pro něj v dalších letech někdo ne
přiletí, spadne někdy kolem roku 2045 na 
povrch Země, což ovšem asi nikdo nebude 
chtít uskutečnit neřízeně, aby zbytky pří
stroje, které neshoří v atmosféře, nespadly 
do obydlené oblasti. 

orlí mlhovina, nazývaná také Pilíře 

stvoření, zobrazuje sloupy plynných 

mraků, v jejichž nitru se nedávno vy-

tvořily hvězdy a stále se formují. 



 Bral jste před čtvrtstoletím 
vypuštění Hubbleova vesmír-
ného dalekohledu jako běžný 
vývoj techniky, nebo jako vel-
ký skok v astronomii?

Sledoval jsem vývoj tohoto 
vesmírného dalekohledu dlou
ho. Na jeho přípravě se podílely 
skutečně vynikající osobnosti. 
Ještě před érou kosmonautiky 
přišel s návrhem na jeho po
stavení přední americký astro
nom Lyman Spitzer Jr., pak se 
projektu ujal další významný 
americký astronom Bob O‘Dell 
a třetím klíčovým mužem v pří
pravách byl italskoamerický 
astrofyzik Riccardo Giacconi, 
který se stal prvním ředitelem 
Vědeckého ústavu pro kosmic
ký teleskop v Baltimoru a obdr
žel i Nobelovu cenu za fyziku. 
Už kvůli nim jsem věřil tomu, 
že se Hubbleův teleskop stane 
vlajkovou lodí světové astrono
mie. Ale jeho současný výkon 
překonává i má velmi optimis
tická očekávání.

 Je Hubbleův teleskop oprav-
du nejlepším vesmírným dale-
kohledem dosavadní doby?

Zcela určitě je špičkou po
sledního čtvrtstoletí kosmické 
astronomie. Zasloužila se o to 
geniální koncepce servisních 
oprav a modernizací teleskopu 
prostřednictvím misí astronau
tů v raketoplánech. To umožni
lo celkem pětkrát porouchané 
součásti teleskopu vyměnit, ale 
hlavně instalovat do ohnisko
vé roviny teleskopu dokonalejší 
přístroje odpovídající pokroku 
záznamové techniky. Paradox
ně je dalekohled nyní daleko 
lepším přístrojem pro výzkum 
vesmíru, než byl po první opra
vě v roce 1993.

 Byl začátek jeho provozu ve 
vesmíru více selháním kvůli 
nesprávně vybroušenému zr-
cadlu, anebo spíše triumfem 
lidských schopností díky to-
mu, že konstruktéři dokázali 
zajistit korekci?

Chybně vybroušené zrcadlo 
bylo důsledkem velkého nalé
hání na brzké vypuštění tele
skopu. Naštěstí koncepce ser
visních oprav a velkolepá práce 

Výkon Hubbleova
teleskopu překonává
veškerá očekávání
AUTOR: JoSeF TUČeK
FOTO: archiv autora

Jiří Grygar 
(narozen 1936) je český as-
tronom a astrofyzik široce 
známý také jako populari-
zátor vědy. Působí ve Fy-
zikálním ústavu Akademie 
věd. Hubbleův vesmírný 
dalekohled patří mezi té-
mata, která soustavně sle-
duje a o nichž přednáší od-
borníkům i veřejnosti.
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Když jsme rozhodovali, ja
ké snímky pořízené Hubble
ovým teleskopem použije
me jako ilustrace, sáhli jsme 
po některých z těch, jež pro 
špičkový vědecký časopis 
Nature vytipovali jako své 
nejoblíbenější vědci, kte
ří se na projektu teleskopu 
v minulosti podíleli. Na ty 
další se můžete podívat na 
webové stránce www.natu
re.com/news/top10hubble
images1.17345. A další 
snímky, které se líbí jiným 
milionům lidí, si zase může
te prohlédnout třeba na ofi
ciální stránce http://hubble
site.org.

Vědecký institut vesmírné
ho teleskopu, který činnost 
Hubbleova dalekohledu řídí, 
totiž dává získané obrázky 
k dispozici lidem na celém 
světě. Stejně jako všechna 
další data – ovšem s jedno
letým zpožděním. Během 
této doby mohou s daty pra
covat vědci přímo zapojení 
do projektu a získat body za 
nové objevy. Poté dostanou 
příležitost vykutat z údajů 
něco nového všichni ostat
ní astronomové či astrofy
zikové.

Ale vraťme se ještě k ob
rázkům vesmíru. I z pohle
du laiků jsou neuvěřitelně 
krásné. A snad jim i dáva
jí určitou představu o tom, 
jak je svět kolem nás obrov
ský a tajuplný. K jejich popu
laritě určitě přispělo, že je 
Hubbleův tým začal zveřej
ňovat v devadesátých letech 
na internetu. Tehdy se toto 
médium teprve prosazova
lo do života běžných lidí a na 
síti nebyla tak velká konku
rence. Internet tedy přiná
šel snímky vesmíru přímo 
do domovů. A vlastně neje
nom laikům. Edward Weiler, 
bývalý šéf vědeckého pro
gramu Hubbleova telesko
pu, se časopisu Nature svěřil: 
„Když jsem odešel do důcho
du a pořídili jsme si nový 
dům na Floridě, vyjednával 
jsem s manželkou. Domluvi
li jsme se, že polovina obra
zů u nás doma budou sním
ky z Hubblea.“

Ostatně i autor těchto řád
ků příležitostně používá 
snímky z teleskopu jako spo
řič počítačové obrazovky. 
Připomínají mu, že jsou ko
lem nás věci, které nás pře
sahují. 

Vesmír přinesený 
domů

Autor je novinář 
specializující se na psaní 

o vědě, technice  
a technologiích. 

Je jedním z kmenových 
autorů Visions.

AUTOR: JoSeF TUČeK 
FOTO:    archiv autora

týmu optických specialistů do
kázala problém perfektně vyře
šit tím, že se do dráhy paprsků 
v dalekohledu vložil speciální 
optický korekční systém, kte
rý nejenom vadu odstranil, ale 
přispěl k tomu, že výsledek byl 
ještě lepší, než kdyby bylo pů
vodní 2,4m zrcadlo vybroušeno 
přesně podle specifikace.

 Co považujete za největší 
přínos Hubbleova teleskopu 
pro světovou vědu?

Prakticky každý obor pozoro
vací astronomie – od výzkumu 
Měsíce přes tělesa naší sluneční 
soustavy až po hvězdy, planety 
v jiných slunečních soustavách, 
mlhoviny, galaxie, kvasary, čer
né díry atd. – získal v Hubbleo
vě dalekohledu jedinečný pří
stroj se špičkovými parametry. 
Když astronomie získá data pří
stroji, které jsou citlivější, mají 
vyšší rozlišovací schopnost  
a kratší expozice, tak to vždyc
ky přináší nové zásadní objevy.  
A tohle se u Hubbleova telesko
pu zopakovalo minimálně  
čtyřikrát za posledních 25 let.  
Z konkrétních výsledků si nejví
ce cením snímků tzv. hlubokých 
a ultrahlubokých či hraničních 
polí, kdy teleskop postupně 
zobrazuje mladé galaxie, které 
vznikly jen několik set milionů 
let po velkém třesku.

 Obohatily poznatky  
z Hubbleova dalekohledu  
také českou vědu?

Čeští astronomové mohou vy
užívat údajů z archivu snímků 
a spekter získaných Hubble
ovým teleskopem stejně jako 
všichni odborníci na světě. Be
rou to dnes už jako samozřej
mou součást svých výzkumů, 
protože archiv skýtá nepřeber
né množství prvotřídních úda
jů o nejzajímavějších úkazech 
ve vesmíru. Funguje to ale také 
obráceně. Český astronom  
Ladislav Šmelcer z hvězdár
ny ve Valašském Meziříčí za
znamenal při rutinních pozo
rováních proměnných hvězd 
prudké zjasnění hvězdy V838 
Monocerotis během noci 2. 
února 2002 a zalarmoval české 
i zahraniční pozorovatele, aby 

tento unikátní jev sledovali. To 
pak způsobilo, že hvězdu sním
koval Hubbleův teleskop, a obra
zy plynných obalů v okolí hvěz
dy s využitím světelné ozvěny 
výbuchu patří k nejkrásnějším 
v galerii jeho snímků.

 Bude v budoucnu stoupat 
význam dalekohledů umístě-
ných ve vesmíru?

Kosmické dalekohledy sou
časnosti navazují na úspěch 
Hubbleova teleskopu. Jsou nena
hraditelné v těch oborech spek
tra, které není možné kvůli at
mosféře sledovat ze zemského 
povrchu, tj. v astronomii záření 
gama, rentgenového, ultrafia
lového, infračerveného a mik
rovlnného. Zdokonalenou ver
zí Hubbleova dalekohledu by 
se měl stát kosmický teleskop 
Jamese Webba (má být vypuštěn 
v roce 2018 – pozn. red.). Bude 
pracovat v perspektivním infra
červeném oboru spektra, takže 
se dostane k ještě vzdálenějším 
a tedy i mladším kosmickým ob
jektům z nejranějšího období po 
velkém třesku. Stejný trend bu
de probíhat i ve zmíněných dal
ších oborech elektromagnetic
kého záření.

Zcela unikátním přístrojem 
je aparatura Evropské kosmic
ké agentury ESA nazvaná Gaia, 
která byla do vesmíru vynesena 
v roce 2013 a zabývá se přes
ným měřením vzdáleností jed
né miliardy hvězd napříč celou 
naší Galaxií.

 Dá se v astronomii čekat 
nějaký obrovský průlom, kte-
rý nahradí optická i radio-
vá pozorování něčím úplně 
novým?

Když se podíváme na histo
rii technického rozvoje astro
nomie za posledních 400 let 
od vynálezu dalekohledu, tak 
technické možnosti astrono
mie vzrostly v poměru jedna ku 
kvadrilionu. Lze očekávat, že se 
způsoby výzkumu vesmíru bu
dou i nadále pronikavě měnit. 
Kdybych náhodou chtěl před
povědět, jak moc se změní, tak 
to zaručeně nebude tak dobré, 
jako to, co nikdo předpovědět 
neumí. 
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U
ltralight už totiž dlouho není 
synonymem toho, co býval za 
časů svazarmovského létá
ní – hadrové křídlo na kovo

vé konstrukci s podvěšeným pilotem, 
za jehož zády burácel dvoutaktní motor 

Wartburg. I takové rarity sice ještě mů
žeme nad hlavami spatřit, ale moderní 
stroje této kategorie jsou již na pohled 
zcela normální až dvouosobová aero
dynamicky řízená letadla. No dobře, 
tak letadélka.

Vymezení ultralightů je poměrně ši
roké. Vždy mohou pojmout maximálně 
2 osoby. Začíná na bezmotorových ro
galech, paraglidech, přes motorová ro
gala, zahrnuje i takové rarity jako  
ultralehké vrtulníky a vírníky a končí 
u již zmíněných „malých velkých“ le
tadel. 

Prostě letadlo
A právě posledně jmenovaná skupina 

zažívá v současnosti největší rozmach. 
Létající zařízení tohoto typu je defino
váno jako ultralehký letoun, pro maxi
málně dvě osoby řízený aerodynamic
kými prostředky, jehož pádová rych
lost nepřevyšuje 65 km/h a maximální 

Že je v nadpise odkazujícím na legendární aviatický film  
„Báječní muži na létajících strojích“ dvojitá chyba? ovšemže, jde 
ale o záměrné zpřesnění. Létající zařízení je terminus technicus 
české legislativy pro kategorii malých letadel a zdaleka už neplatí, 
že oblaka brázdí jen odvážní muži. Zejména mezi ultralighty pilotek 
houfně přibývá.

Báječní lidé na létajících 

ROGALO neboli závěsný kluzák – bez
motorové letadlo, jehož vzlet se uskuteč
ňuje rozběhem pilota, aerovlekem i na
vijákem a které je řízeno změnou polohy 
těžiště pilota. 
PARAGLIDING neboli padákový 
kluzák – bezmotorové letadlo, jehož 
vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, 
aerovlekem nebo navijákem a jehož cha
rakter nosné plochy není urovnán tuhou 
konstrukcí.

MOTOROVÝ PARAGLIDING neboli mo-
torový padákový kluzák – s pomocným 
motorem na zádech pilota.
MOTOROVÉ ROGALO neboli ultraleh-
ký letoun řízený přesouváním těžiště 
pilota.
ULTRALEHKÝ VRTULNÍK – letadlo s po
háněnými rotujícími nosnými plochami  
s maximální vzletovou hmotností 450 kg.
ULTRALEHKÝ VÍRNÍK – letadlo s rotu
jícími nosnými plochami uváděnými do 

pohybu autorotací vznikající dopředným 
pohybem vyvíjeným motorickou silou, 
která není přímo přenášena na rotující 
nosné plochy.
ULTRALEHKÝ LETOUN ŘÍZENÝ  
AERODYNAMICKY – letoun, jehož pádo
vá rychlost nepřevyšuje 65 km/h a maxi
mální vzletová hmotnost je 450 kg.
Všechny ultralighty mohou být 
konstruo vány maximálně pro 2 osoby.

jak se dělí ulTraligHTy neBoli sPorTovní léTající zařízení



vzletová hmotnost je 450 kg. A právě 
poslední hodnota je nejdůležitější. 

S technologickým pokrokem v oblasti 
kompozitních materiálů, polymerních 
plastů a elektroniky se do necelé půltu
ny vejde stále více „vychytávek“, které 
byly dříve dostupné jen v letounech  
o kategorii vyšších. A tím se stává pilo
tování ultralightů jednodušší a bezpeč
nější, potažmo přitažlivější pro daleko 
širší okruh zájemců.

Různí výrobci ve světě používají pro 
desítky typů strojů mnoho materiálů  
i konstrukčních postupů, ale pro před
stavu, jeden z nejúspěšnějších českých 
výrobců popisuje konstrukci svého ce
losvětově prodávaného modelu násle
dovně: V základní konstrukci je využi
to 85 % karbonového vlákna pro ma
ximální pevnost a úsporu hmotnosti. 
Potah křídla a trupu je sendvičem uhlí
ku a pěnového jádra slepený epoxidem. 
Potah je následně vakuován a vytvrzen 
v peci. Vysoce namáhané díly jsou vy
ráběny v autoklávu. Vysokopevnostní 
bezpečnostní rám s ochranným oblou
kem je celokarbonový. Lakování se pro
vádí dvousložkovou barvou, finální do
končení designu pak polepem z vinylo
vé fólie. Při konstrukci a výrobě letadla 
už je naprostou samozřejmostí využití 
pokročilých CAD systémů a CNC strojů. 

Do vody i do boje
Uplatnění nejmodernějších mate

riálů a technologií při výrobě ultra
lightů v posledních letech umožňují 

konstruktérům i „psí kusy“ dříve  
v této kategorii nemyslitelné. Nebeské 
výšiny tak již brázdí i letadélka se za
tahovacími podvozky, se sedadly (po 
vzoru stíhaček) umístěnými za sebou 
či s vodními plováky. To pro majitele, 
kteří chtějí přistávat hned vedle své 
jezerní chaty.

Při páteční cestě na víkend lze pak 
třeba z úctyhodné výšky sledovat zá
cpu na dálnici D1 a rychlostí lehce 
přes 200 km/h mířit k cíli. Ten může 
být i hodně vzdálený. Moderní ultra 
lighty mají dolet podle typu stroje  
(a povětrnostních podmínek) od 800 
až po 2 000 kilometrů. A to všechno 
při spotřebě nižší než dnes tolik po
pulární nabobtnalá manažerská SUV 
– motor spolyká za hodinu letu mezi 
10 až 15 litry bezolovnatého benzínu. 

A pořizovací cena? Na první pohled 
sice v ypadají tyto stroje nedostupně, 
a le zdání klame. Moderní a spolehli
vé letadlo lze koupit už za cenu Su
perbu v nejv yšší v ýbavě, tedy kolem 
jednoho a čtvrt milionu korun (bez 
DPH). Samozřejmě ještě levněji se 
dají sehnat zalétané stroje. A le proč 
hned kupovat vlastní letadlo, když 
jeho pronájem lze pořídit již od dvou 
t isíc korun za letovou hodinu včetně 
paliva?  

zařízeních AUTOR: micHAL TUHáČeK
FOTO:    archiv autora

Získat „řidičák“ na nejvyšší kate
gorii motorových ultralightů ří
zených aerodynamicky (ULLa) lze 
již od 15 let. Zdravotně způsobilý 
uchazeč musí absolvovat 45 hodin 
teroretické přípravy a minimál
ně 20 letových hodin praxe, což 
ale zpravidla znamená přes stovku 
startů a přistání. Výcvik je završen 
závěrečnými zkouškami. Jeho cena 
se pohybuje kolem 50 tisíc korun.

PiloTní licence  
na ulTraligHT
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BMW vyvíjí nové metody lehké kon
strukce v rámci programu BMW Effi
cientLightweight, který významným 
způsobem ovlivní vlastnosti připravova
né nové generace BMW řady 7, vlajkové 
lodi mnichovské značky. Vybrané tech
nické inovace pro novou „sedmičkovou“ 
řadu byly představeny v předpremiéře 
na dubnovém technickém workshopu, 
který se konal na zkušebním polygonu 
v blízkosti města Miramas na jihu Fran
cie. Šestá generace BMW řady 7 oslaví vý
stavní premiéru v září 2015 na autosalo
nu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem.

Největší úspory hmotnosti bylo dosaže
no v konstrukci skeletu karoserie. BMW 
v něm poprvé v tomto segmentu použí
vá ve velkém rozsahu kompozity vyztu
žené uhlíkovými vlákny, které doplňují 

komponenty z vysokopevnostních druhů 
oceli, hliníkových a hořčíkových slitin  
a plastů. Podle údajů výrobce sníží opat
ření BMW EfficientLightweight hmotnost 
luxusního sedanu až o 130 kg v porovná
ní s předchůdcem.

Konstrukce karoserie
Výlisky z ocelového plechu tvoří i na

dále většinu konstrukce karoserie, která 
je na strategických místech vyztužena 
celkem 15 díly z uhlíkového kompozitu. 
BMW označuje tento systém výztuh, kte
rý zvyšuje torzní tuhost, tuhost v ohy
bu i pevnost velmi namáhaných oblastí, 

termínem „Carbon Core“. Tyto kompo
nenty se vyrábějí lisováním a největší  
z nich má podobu dlouhého uzavřeného 
profilu, který se klene na každé straně 
od střešního sloupku A nad otvory pro 
boční dveře až k patě střešního sloupku 
C. Horní část střešního sloupku B je rov
něž vyztužena dílem z uhlíkového kom
pozitu, další díly se nacházejí například 
v oblasti středového tunelu. BMW uvádí, 
že díly z uhlíkového kompozitu a oce
li jsou spojeny pomocí lepidel a různých 
spojovacích prostředků, především ný
tů, ale bližší informace nejsou k dispozi
ci, což platí i pro údajně inovativní způ
sob lakování kompozitů vyztužených 
uhlíkovými vlákny. 

Konstrukce podvozku
V konstrukci podvozku byla řada kom

ponentů z litiny a oceli nahrazena leh
čími díly z hliníkové slitiny. Díky tomu 
klesla neodpružená hmotnost o 15 pro
cent. Přední podélné nosníky jsou vyro
beny z hliníku, stejně jako opěry všech 
čtyř vzduchových pružin. Prostorový rám 
z hořčíkové slitiny spojuje přední sloup
ky pro zavěšení dveří a nese přístrojovou 
desku a sloupek řízení. Kapota motoru  
a boční dveře jsou z hliníku, zatímco 
přední blatníky jsou výlisky z plastu.  
Inovativní použití rozmanitých materiá
lů přineslo snížení těžiště a téměř rovno
vážné rozložení hmotnosti mezi přední  
a zadní nápravu v poměru 50:50 %.

K nižší hmotnosti přispívá také nově 
koncipovaný systém odhlučnění, který 
pohlcuje nežádoucí hluk co nejblíže jeho 
zdroji, a nejnovější generace zážehové
ho řadového šestiválce BMW TwinPower 
Turbo, který bude jedním z nabízených 
poháněcích jednotek. Blok a hlava válců 
i spodní víko šestiválcového motoru jsou 
vyrobeny z hliníkové slitiny. Turbod
mychadlo s dvěma oddělenými kanály 
pro přívod výfukových plynů (tzv. twin
scroll) stlačuje nasávaný vzduch, který 

BmW group patří s modely BmW i v oblasti velkosériové výroby mezi průkopníky lehké 
konstrukce z kompozitů vyztužených uhlíkovými vlákny. Na základě těchto zkušeností 
vznikla inovativní lehká konstrukce pro novou generaci luxusních vozů BmW řady 7.

Lehkost pohybu autor: Pavel olivík 
FoTo:   BmW



prochází mezichladičem stlačovaného 
vzduchu, integrovaným do sacího potru
bí. Účinnost zvyšuje také přímé vstřiko
vání benzinu HPI (High Precision Injec
tion), nejnovější generace systému VAL
VETRONIC s plně variabilním zdvihem 
ventilů a proměnného časování sacích  
a výfukových ventilů (DoubleVANOS).

Adaptivní podvozek a řízení
Hnací síla je přenášena optimalizova

nou osmistupňovou samočinnou převo
dovkou ZF s větším rozpětím převodů 
a adaptivním řízením, které může být 
provázáno s navigačním systémem, což 
umožňuje další optimalizaci provozních 
vlastností. To samé platí i pro adaptivní 
řízení podvozkových systémů.

Podvozek bude standardně vybaven 
adaptivními tlumiči DDC (Dynamic 
Damper Control) a vzduchovým odpru
žením s nastavitelnou světlou výškou. 
Potřebný tlak vzduchu pro vzduchové 
pružiny udržuje elektricky poháněný 
kompresor se zásobníkem tlaku. Svět
lou výšku karoserie tak lze udržovat 
bez ohledu na zatížení i u vozidla  

s vypnutým motorem. Vzhledem k indi
viduálnímu řízení tlaku vzduchu v pru
žině každého kola je možné kompenzo
vat také nerovnoměrné rozložení hmot
nosti. Řidič kromě toho může tlačítkem 
zvýšit světlou výšku o 20 mm, napří
klad při jízdě po nerovné cestě nebo  
v parkovacích budovách. Karoserie se 
opět sníží do výchozí polohy po překro
čení rychlosti jízdy 35 km/h. Kromě  
toho se karoserie automaticky sníží  
o 10 mm ve vysokých rychlostech a po 
aktivaci režimu SPORT.

Na přání bude k dispozici aktivní ří
zení všech kol, které bude poprvé mož
né kombinovat také s pohonem všech 
kol BMW xDrive. Novinkou je elektric
ký posilovač řízení, které může na přání 

pracovat s variabilním převodem,  
a v porovnání s předchůdcem byl  
optimalizován systém Dynamic Drive  
s aktivními příčnými zkrutnými stabili
zátory, jejichž elektromechanické ovlá
dání má v porovnání s dosavadním hyd
raulickým nižší hmotnost. 

Na závěr zmiňme ještě světovou novin
ku z oblasti asistenčních systémů, jíž je 
funkce automatického zaparkování vozu 
na volné parkovací místo nebo do gará
že. Řidič před garáží vystoupí, zavře vůz 
a celý proces odstartuje tlačítkem na no
vě vyvinutém chytrém klíčku BMW Dis
play Key, který umožňuje rovněž dálkové 
spuštění motoru a ovládání klimatizace. 
Bez přičinění řidiče dokáže vůz z garáže 
samozřejmě i vyjet. 

Výlisky z ocelového plechu tvoří i nadále

většinu konstrukce karoserie, která

je na strategických místech vyztužena

celkem 15 díly z uhlíkového kompozitu.
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Regionální kolo každoroční 
soutěže Sodexo „Zaměstnava
tel roku“ skončilo i letos pro 
společnost Siemens úspěšně. 
V 13. ročníku si odnesla v re
gionu Praha vítězství v kate
gorii Zaměstnavatel regionu 
2015 nad 5 000 zaměstnanců. 
Firma se na předních příč
kách umístila i v předchozích 
ročnících této soutěže pořá
dané Klubem zaměstnavate
lů. Výborných výsledků dosa
huje český Siemens i v žebříč
cích atraktivity mezi studenty 
a absolventy vysokých škol 
– tradičně mu patří nejvyšší 
místa v kategoriích hodnoce
ných vysokoškolskými stu
denty technických oborů.

Městská aglomerace PorýníPorúří za
dala společnosti Siemens rekordní za
kázku. Územně samosprávné celky za
pojené do realizace nové koncepce želez
niční dopravy RheinRuhr Express (RRX) 
pověřily společnost Siemens dodávkou 
82 čtyřvozových elektrických trakčních 
jednotek Desiro HC, a to včetně zajišťo
vání údržby po dobu 32 let. Vzhledem  
k celkové hodnotě zakázky přesahující 
1,7 miliardy eur se jedná o největší za
kázku v oblasti regionální železniční do
pravy, kterou kdy společnost Siemens  
v Německu získala.

Projekt RRX, o němž se hovoří v super
lativech jakožto o „projektu století reali
zovaném v daném regionu“, pomůže po 
zahájení dodávek vozidel v roce 2018 ule
vit neustále se zostřující dopravní situaci 
v oblasti Porýní a Porúří. Tento region je 
jednou z největších velkoměstských ob
lastí v Evropě s počtem obyvatel zhruba 
deset milionů a velkým počtem přeprav
ních tras. Zejména funkčnost klíčové tra
sy mezi Kolínem nad Rýnem a Dortmun
dem je již léta silně vyhrocena v důsledku 
přetíženosti souběhem regionální dopra
vy a dálkových železničních spojů.

V Østerildu na severozápadě Dánska zahájil 
provoz prototyp nové 7MW větrné elektrár
ny Siemens SWT7.0154. Přestože se jedná 
o tzv. offshore větrnou elektrárnu určenou 
pro větrné parky na moři, tato první insta
lace se nachází na pevnině a poslouží  
k testovacímu provozu, který bude zamě
řen především na inovovaný generátor  
a vylepšený elektrický systém. Sériová vý
roba této nové vlajkové lodi větrných elek

tráren Siemens začne v roce 2017. List ro
toru elektrárny měří 75 metrů, jednotlivé 
listy spojuje náboj o průměru 4 metry. Lo
patky rotoru mají plochu 18 600 m2. Každý 
list je vyráběn jako jeden odlitek, tedy bez 
lepených míst. V porovnání s rotorovými 
listy vyráběnými tradičním postupem je 
tento typ listů lehčí o 20 %. Kombinace níz
ké hmotnosti a profilu listu přispívá k vyšší 
účinnosti výroby energie.

Společnost Siemens  
je Zaměstnavatelem 
regionu 2015

Ultramoderní dojíždění

První 7mW větrná elektrárna

Koncern Siemens získal svou doposud nej
větší objednávku. V Egyptě postaví plynové 
a větrné elektrárny v hodnotě osmi miliard 
eur (téměř 220 miliard korun). Kontrakt by 
měl zvýšit výrobu elektrické energie v Egyp
tě o 50 procent. Egypt v současné době pro
chází nejhorší energetickou krizí za několik 
desítek let. Tamní infrastruktura je zasta
ralá a nedaří se jí uspokojivě zvládat rych
le rostoucí poptávku po elektřině. Výpadky 

proudu jsou běžné i v metropoli Káhiře. 
Součástí obchodu je objednávka na 24 ply
nových turbín třídy H, které mají pohánět 
tři nové plynové elektrárny. Siemens by měl 
kromě toho Egyptu rovněž dodat až 12 větr
ných parků se zhruba 600 větrnými turbí
nami. Nacházet se mají v oblasti Suezského 
zálivu a v oblasti západního Nilu. Nově na
instalované zdroje elektřiny dodají po do
končení do egyptské sítě 16,4 gigawattu.

egypt začíná s výstavbou nových elektráren za pět minut dvanáct  



Český Siemens vytvořil a zahájil unikát
ní program s názvem Restart@Siemens, 
který pomůže lidem bez domova tím,  
že vybraným jednotlivcům nabídne pra
covní uplatnění ve společnosti Siemens 
Česká republika. Programu Restart@Sie
mens udělila záštitu ministryně práce  
a sociálních věcí Michaela Marksová, je
ho partnery jsou neziskové organizace 
Armáda spásy, Charita ČR a NADĚJE.

Cílem programu Restart je pomoci 
těm, kdo pomoc nejvíc potřebují. Lidé 
bez domova najdou okamžitou pod
poru u neziskových organizací, ale  
k tomu, aby se mohli vrátit do plnohod
notného života, potřebují záruku dlou
hodobé práce. Díky jistotě práce ve spo
lečnosti Siemens si účastníci programu 

budou moci vytvořit nový domov a za
čít znovu.

„K vytvoření a realizaci programu 
Restart@Siemens nás vedou naše mo
rální hodnoty, chceme přispět k řešení 
složitého problému chudoby. Dnes  
v České republice žádná podobná inicia
tiva neexistuje. Společnost Siemens  
i v oblasti sociální odpovědnosti uka
zuje, že se nebojí vkročit na nepro
zkoumané území a motivovat tak ostat
ní, aby ji následovali. Když se k nám  
v tomto úsilí připojí další firmy, dosta
ne se pomoci více lidem,“ popisuje mo
tivaci, která vedla k vytvoření progra
mu, generální ředitel Eduard Palíšek. 

První účastníci programu Restart@ Sie
mens nastoupí v létě 2015.

siemens PomáHá lidem Bez domova

V celém areálu pražského multifunkční
ho obchodního centra Quadrio s certifi
kací LEED Silver byl instalován komplex
ní systém měření a regulace typu Desigo, 
který dodala společnost Siemens. Řídicí 
DDC systém Desigo PX představuje nejno
vější stav techniky v oblasti řízení budov. 

V nákupní galerii, v kancelářích a bytech 
řídí a monitoruje technologie starající se 
o vnitřní klima a zajišťuje návaznosti na 
další vybrané zabezpečovací systémy.  
Z celého objektu shromažďuje data z mě
řičů spotřeb energií i teplé a studené vody 
a dále je vyhodnocuje. Řídicí systém spl
ňuje všechny požadavky kladené na říze
ní a regulaci vytápění, vzduchotechniky, 
klimatizace a dalších technických zaříze
ní budov.                   Foto: CPI Services, a.s.

Quadrio pod dohledem

Sklo v teplickém závodě společnosti AGC 
Flat Glass Czech je vyráběno technologií 
float, která spočívá v plavení roztaveného 
skla na hladině tekutého cínu. Jedna vý
robní linka je schopna vyrobit za den až 
700 tun plochého skla, ze kterého se pak 
vyrábějí bezpečnostní vrstvená a tvrzená 
skla, izolační či pokovená, dvojskla, zr
cadla a protipožární skla. Tři linky, které 
denně vyrobí až 1 900 tun, byly postupně 
vybaveny technologií Siemens na základ
ně konceptu TIA (Totally Integrated Auto
mation). Linka je tedy plně automatizova
ná naším systémem – od přípravy sklář
ského kmene přes tavení ve vaně, plavení 
a tvarování taveniny na lázni, chlazení 
pásu skla v chladicí peci a jeho rozřezání 
na zpracovatelské lince.

Jak se plaví sklo
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