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Město Pardubice patří v rámci České re-
publiky k několika málo regionům, kte-
ré jsou velmi aktivní v projektu Smart 
Cities, tzv. chytrých měst. O tom, jak by 
měly vypadat Pardubice v roce 2020 a ja-
ké cesty vedou k naplnění těchto vizí,  
jsme hovořili s primátorem města 
Pardubice Martinem Charvátem.
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Nechceme produkty, 
ale obecná řešení 

Pole je základ, na jídlo  
z živných roztoků  
si ještě počkáme

„Chceme pořád lepší jídlo, které musí do-
dat stále míň zemědělců. Zemědělství se 
proto nemůže obejít bez dalších moderni-
zací,“ říká profesor Jaroslav Petr.

Hybridní budoucnost 
letectví na dohled
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Vážení čtenáři,
letos v létě se setkáváme nad tématem, které je nejen pro Siemens vysoce aktuál ní – 
Smart Cities. Zvláště v letošním roce se zdá, že se s různými konferencemi, seminá-
ři, články či publikacemi doslova roztrhl pytel. Důvod jen zřejmý. Nové technologie, 
které razantně mění naše životy, proměňují také prostředí, ve kterém žijeme.  
A my chceme vědět, jaké možnosti se nám v tomto směru nabízejí, co nás asi čeká 
v nejbližší budoucnosti a co všechno se budeme muset naučit, abychom v tomto „no-
vém světě“ obstáli a dokázali žít co nejkvalitněji.

Město, bez ohledu na jeho velikost, je velmi složitý ekosystém, ve kterém se uplat-
ňuje a navzájem ovlivňuje nepřeberné množství nejrůznějších faktorů. Je to systém 
nejenom nesmírně komplikovaný, ale navíc dynamicky se vyvíjející v čase. Proto se 
může stát, že řešení, které by bylo dobré dnes, může být zakrátko již zastaralé. Tak 
například, potřebuje-li město vyřešit problém s dopravou, může dojít k tomu, že než 
se provede analýza současného stavu, zvolí optimální řešení a to se úspěšně imple-
mentuje, může již být doslova k ničemu, poněvadž mezitím například výrazně stou-
pl počet obyvatel města i počet automobilů, vzrostly nároky na hromadnou dopra-
vu apod. To samé platí například i pro energetiku. Navržený koncept proto musí být 
vždy připravován s ohledem na budoucí vývoj.

Siemens na výzvy čtvrté průmyslové revoluce reaguje svým řešením „digitální 
továrny“. Stejně tak by se ale mohlo říct, že jde o „inteligentní podnik“. Inteligen-
ce je dnes s digitalizací již neodmyslitelně spjata. Běžně se rovněž hovoří i o inteli-
gentních domácnostech, digitalizuje se zemědělství, zkrátka veškeré oblasti, kte-
ré se nějak dotýkají života a práce lidí. Je to jako jedna velká skládačka, jejíž díl-
ky do sebe zapadají a ze které po jejím složení vznikne jeden velký „inteligentní 
svět“. Smart World je vize, která se před námi rozkládá již celkem jasně a ke kte-
ré všechno směřuje. Smart Cities jsou tedy dalším pomyslným stavebním kame-
nem, kterým Siemens přispívá ke stavbě tohoto našeho „inteligentního světa“.

Milí čtenáři, máme před sebou dobu dovolených a zaslouženého odpočinku. 
Doufáme, že toto vydání našeho časopisu přispěje k letní pohodě a strávíte nad je-
ho stránkami příjemné chvíle. Možná právě u moře nebo v přírodě nás napadnou ty 
nejlepší myšlenky, jak vylepšit náš život ve městech, do kterých se po dovolené zase 
většina z nás vrátí.

 
         

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

38–39 Čistírny pro třetí 
tisíciletí
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Tchaj-pej 101
Mrakodrap Tchaj-pej 101 na Tchaj-wanu se v roce 2004 stal nejvyšší budovou 
na světě. Byť o tento primát již přišel, s výškou 509 metrů aktuálně drží v ta-
bulkách šestou pozici a i nadále ohromuje svým vzhledem. Budova připomí-
ná stonek bambusu a také tak funguje. Každá sekce složité konstrukce půso-
bí jako samostatný celek a díky tomu je celá stavba pevnější, pružnější a leh-
čí. Díky své energetické účinnosti a konstrukci šetrné k životnímu prostředí 
obdržela supermoderní budova certifikát LEED Platinum. Systém LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) představuje nejvý-
znamnější metodiku hodnocení „zelených budov“ na světě a mrakodrap 
jej získal i díky společnosti Siemens, která pro Tchaj-pej 101 dodala sys-
tém správy budovy a kompletní osvětlení. Kvalita vzduchu v budově nyní 
odpovídá požadavkům nejvyšší úrovně při spotřebě energie o 30 % nižší 
než u průměrné stavby.                                                                 Foto: Bigstock





Plovoucí elektrárna s kombinovaným  
cyklem na jaPonský zPůsob

 56 000
aktivních patentů.

Společnost Siemens vlastní 61,5 %
má účinnost rekordní paroplynový 
zdroj v německém Düsseldorfu. 700 MW.

Plovoucí elektrárna u Japonska by měla mít výkon

Japonsko hledá způsoby a místa, kde 
postavit elektrárny, které by neohro-
zilo zemětřesení ani vlny tsunami.  
U pobřeží některého z japonských 
ostrovů by tak v blízké budoucnosti 
mohla plout elektrárna s kombinova-
ným cyklem – pod jejím konceptem je 
podepsána norská společnost Sevan 
Marine, která vyvíjí těžební mořské 
plošiny, a potřebné know-how doda-
la společnost Siemens. Navržená elek-
trárna by měla využívat zkapalněný 

zemní plyn (LNG) a měla by mít výkon 
700 MW. Elektrárna by měla být umís-
těna na trupu válcovitého tvaru o prů-
měru 106 metrů. Ten pak bude kvůli 
stabilitě ze tří stran ukotven k mořské-
mu dnu. Paluby elektrárny by se měly 
tyčit až do výšky 50 metrů nad čarou 
ponoru. Technologie vyvedení výko-
nu elektrárny s pomocí podmořské-
ho kabelu by měla být identická s tou, 
kterou Siemens používá u svých moř-
ských větrných farem.

Predikativní software Pomáhá vyhnout se smogu

bleskové sPínače 
Pro elektřinu  
new yorku
Před pouhými třemi lety zasáhl východní 
pobřeží Spojených států hurikán Sandy  
a připravil více než 800 000 obyvatel 
New Yorku na několik dní o elektrický 
proud. Aby k takto masivním výpadkům 
již v budoucnu nedocházelo, prodělala 
newyorská rozvodná síť rozsáhlou mo-
dernizaci, na níž se velkou měrou podí-
lela i společnost Siemens. Do sítě bylo 
nainstalováno 44 spínacích stanic, které 
rozdělují dvě hlavní větve rozvodné sí-

tě celkem na čtyři oblasti. Jelikož však 
musí systém v případě potřeby reago-
vat prakticky okamžitě, bylo třeba vy-
budovat i speciální optickou síť spojující 
všechny stanice s centrálou. Ve výsledku 
tak může být současně a během pouhých 
4 milisekund ovládáno na 20 stanic, což 
zajišťuje možnost bleskového odpojení 
postižené části sítě od zbytku.

Snažit se bojovat se znečiště-
ným ovzduším v metropolích 
je tak trochu boj s větrný-
mi mlýny, v budoucnu 
by však přesto moh-
li mít jejich obyvate-
lé větší šanci, jak se 
nejhorším smogům 
vyhnout. Vývojáři 
společnosti Siemens 
totiž vyvinuli speciální 
predikční software, jenž dokáže 
předpovídat změny v hodnotách 
znečištění ovzduší v daných 

lokalitách. Využívá k tomu 
principu neuronových sítí,  
díky čemuž se dokáže naučit, 

jak velký vliv mají nej-
různější druhy para-

metrů, od předpovědi 
počasí přes historic-
ká data až po termíny 

prázdnin, na přesnost 
simulace. Výsledkem je 

více než 90% úspěšnost  
v předvídání míry znečištění 
až na tři dny dopředu v hodi-
nových intervalech.
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V německém Düsseldorfu se nachází 
elektrárna, která překonává hned tři 
světové rekordy najednou. Jejím srd-
cem je spalovací turbína SGT5-8000H 
společnosti Siemens, která spolu s par-
ní turbínou SST5-5000 poskytuje výkon 
603,8 MW. To je zatím nejvyšší hodnota 
dosažená jediným kombinovaným cyk-
lem spalovací a parní turbíny. K dosaže-
ní 100% výkonu 445tunové turbíny při-
tom stačí necelých 25 minut. Tato ener-
gie je navíc produkována při účinnosti 
61,5 %, což je opět hodnota, které ještě 
nikdy předtím nebylo dosaženo – před-
chozí rekord držel paroplynový zdroj 
v německém Irschingu a měl hodnotu 
60,75 %. Teplo vyprodukované spalova-
cí turbínou je pak ještě dále využito pro 
dálkové vytápění. Lze tak získat dalších 
300 MW tepelné energie – v dané kate-
gorii tedy další rekordní hodnota. V sou-
čtu je tak celková účinnost spalované-
ho zemního plynu celých 85 %, zatímco 

emise CO2 jsou sníženy na pouhých 230 
gramů na kilowatthodinu. Ve srovnání 
s průměrnou spotřebou paroplynových 

elektráren je v nové elektrárně množství 
spáleného plynu na jednotku energie 
zhruba o třetinu nižší.

Výzkum a vývoj nových technologií 
je pro společnost Siemens jednou 
z nejdůležitějších oblastí činnosti. 
Letos bude Siemens investovat do 
výzkumu a vývoje 5,9 % svých tr-
žeb, přibližně 4,8 miliardy eur, což 

je o 300 milionů eur více než  
v roce 2015. V loňském roce po-
dal Siemens na 3 700 patentů, te-
dy asi 17 vynálezů každý pracov-
ní den. Siemens má aktuálně více než  
56 000 aktivních patentů. Ostat-
ně už samotný zakladatel koncernu 
Werner von Siemens kdysi prohlásil: 
„Věřím, že jedním z hlavních důvo-
dů úspěchu našich továren je fakt, 
že většina vyráběných produktů je 
založena na našich vlastních vyná-
lezech.“ A této strategie se společ-
nost stále drží. Firma se ale sou-
časně zaměřuje na mladé firmy 
– zakládá start-upy, spolupracuje 
s nimi a v neposlední řadě do nich 
investuje. Siemens prozatím založil 
12 start-upů a finančně vstoupil již 
do 180 firem, do kterých investoval 
přes 800 milionů eur.

Vyšetření magnetickou rezonancí se  
používá na diagnostiku prakticky v kaž-
dém oboru medicíny. V současné do-
bě se ke klinickým účelům používají 
magnety o indukci 1,5 a 3 tesla (T), pole 
o vyšší intenzitě sloužila pouze pro vý-
zkum. Siemens Healthcare nyní uvedl 
první magnetickou rezonanci s intenzi-
tou 7 T pro klinické využití. Čím silnější 

je magnetické pole, tím lepší je poměr 
měřeného signálu magnetické rezo-
nance a okolních šumů. Poměr 7 T je asi 
dvakrát vyšší než u 3 T – poskytuje te-
dy podstatně vyšší prostorové rozliše-
ní a lepší kontrast obrazu. To umožňuje 
zobrazit nejjemnější detaily mozkových 
struktur, které nemohou být viděny při 
nižší síle pole. Nový přístroj nese název 
MAGNETOM Terra a jednou z jeho uni-
kátních vlastností je funkce duálního 
režimu. Uživatelům umožňuje za méně 
než 10 minut přepnout z nejmoderněj-
ších výzkumných módů do specifických 
klinických protokolů. Tento mód obsa-
huje ověřené klinické protokoly a umož-
ňuje tak v jednom zařízení spojit klinic-
kou praxi a špičkový výzkum.

jedna elektrárna, tři světové rekordy

magnetická rezonance  
s ultra vysokou magnetickou indukcí

siemens Přichází 
každý den  
se 17 vynálezy



Beton je klíčový stavebný materiál, kte-
rý byl jedním ze základů lidské civiliza-
ce. Dnes se ho ročně na světě použije při-
bližně dvě miliardy tun. Pokud budeme  
v budoucnosti kolonizovat Mars, asi se při 
stavbě tamních obydlí a budov tak jako 
tak bez nějaké stavební hmoty podobné 
betonu neobejdeme. Na vytvoření betonu 
je však obvykle potřebná voda, která se na 
Marsu nevyskytuje v dostatečném množ-
ství. Vědci z americké Severozápadní uni-
verzity objevili recept na nový typ betonu. 
Zjistili, že stejnou úlohu jako voda zasta-
ne i kapalná síra zahřátá na 240 stupňů 

Celsia. Síry je na rudé planetě dostatek.  
Při tvorbě speciální směsi napodobili slo-
žení marťanské půdy, která obsahuje slou-
čeniny, jako je oxid křemičitý, oxid hlinitý, 
oxid železnatý nebo oxid titaničitý. Směs 
smísili v poměru jedna ku jedné s roztave-
nou sírou a z výsledného materiálu vytvá-

řeli zdánlivě betonové bloky. Marťanský 
beton je zhruba dva a půl krát pevnější než 
jeho běžně používaný pozemský ekviva-
lent. Kromě toho má ještě jednu podstat-
nou výhodu – pokud je poškozen, stačí ho 
zahřát na bod tání síry a betonový blok ob-
novit do původního tvaru a stavu bez po-
třeby dalších surovin.

Vědecký tým Garyho B. Hughese  
z Kalifornské polytechnické státní uni-
verzity vymyslel způsob, jak by bylo 
možné chránit Zemi před zničujícími 
účinky dopadu asteroidu bez použití 

jaderných náloží a složitého přistávaní 
na vesmírných skaliskách. Zařízení DE-
-STAR je založeno na přesměrování do-
statečného množství energie ze Slunce 
proti nebezpečným asteroidům. Navr-
hovaný koncept počítá s tím, že vesmír-
ný strážce vytvoří mimořádně silný la-
serový paprsek, který dokáže odklonit 
dráhu, rozdrobit anebo postupně odpa-
řit i větší asteroidy. Paprsek s výkonem 
70 gigawattů by byl schopen na mís-
tě dopadu vytvořit teplotu okolo 1 000 
stupňů Celsia, což už je kritická teplo-
ta pro většinu prvků i sloučenin. Tech-
nologie k výrobě takového zařízení už 
jsou dnes dostupné, všechno je však 
otázkou času a peněz. Proto by v prv-
ní etapě DE-STAR mohl být velký jako 
běžné satelity a ve druhé by se rozšířil 
o další solární panely na velikost, jakou 
má například vesmírná stanice ISS. To 
už by postačovalo na odklonění dráhy 
menších asteroidů. V závěrečné fázi by 
zařízení mohlo mít průměr i okolo de-
seti kilometrů a během jednoho roku 
by bylo schopno zničit asteroid s prů-
měrem půl kilometru.

Praní špinavého textilu by zanedlouho 
mohlo být minulostí. Usilují o to nano-
technologové z Královského technolo-
gického institutu v Melbourne. Vynalezli 
způsob, jak vylepšit běžný textil speciál-
ními nanostrukturami, které rozkládají 
organické látky, když na ně působí svět-
lo. Stačí zasvítit a košile se vyčistí sa-
ma. Technologie, kterou vyvíjí výzkum-
ný tým Rajeshe Ramanathana, se může 
uplatnit nejen při výrobě nanotextilu, ale 
i agrochemikálií anebo farmaceutických 
produktů. Výhodou textilií je jejich po-
měrně složitá trojroz-
měrná struktura, kte-
rá lépe absorbuje svě-
telné záření a rychleji 
rozkládá organické 
látky. Melbournští vý-
zkumníci použili na-
nostruktury založené na mědi a stříbře. 
Když na ně zasvítí světlo, vznikají takzva-
né horké elektrony, jejichž energie rozklá-
dá organické látky. Jako je to u podobných 
technologií obvyklé, hlavní problém je 
přenést technologii fungující v laborato-
ři do průmyslové výroby. R. Ramanathan 
našel způsob, jak nechat nanostruktury 
vyrůst přímo na textiliích jejich postup-
ným namáčením v několika roztocích. Vy-
tvoření stabilních nanostruktur nezabere 
víc než půlhodinu, samočištění následně 
trvá jen okolo šesti minut.

Pračky už nebudou 
Potřeba

laserový ničitel asteroidů

Slunce

solární panelylaserové paprsky

asteroid

Země

recePt na marťanský beton

Již dnes se spoléháme na to, že po-
čítač napojený na internet ví vše. Bez 
mobilních zařízení si už  běžný život 
a řešení každodenních situací ani neu-
míme představit. Zdá se, že náš mozek 
se již nestíhá přizpůsobovat informač-
ním potřebám současné doby. Do bu-
doucna to pak zřejmě bude ještě horší. 
Můžeme tedy očekávat, že bez spojení 
s „kolektivní inteligencí“ a interneto-
vou pamětí se v blízké době již vůbec 
neobejdeme. Směřujeme tedy k reali-
zaci přímého napojení mozku na in-
ternet? Vzhledem k vývoji je to velmi 
pravděpodobné. Jaké důsledky to ale 
bude mít pro lidstvo, to si dnes zatím 
stěží vůbec dokážeme představit. 

mozek naPojený 
na internet?
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Pojem Siemensova-Marti-
nova pec vešel do dějin hut-
nictví, i když nezasvěcenému 
čtenáři asi toho příliš neří-

ká. Mohlo by se dokonce zdát, 
že Werner von Siemens ve 
svém všestranném nadání byl 
úspěšný také v této od elekt-
rotechniky vzdálené oblasti, 
ale je to pravda jen částečná. 
Werner se totiž na vynálezu 
takzvaného regeneračního 
systému vytápění tavicích pe-
cí jen podílel a hlavní záslu-
hu na této technologii měl je-
ho bratr Friedrich. Ale i tak je 
to další svědectví o tom, jak 
Siemensovi sourozenci při 
vývoji nových technických 

vymožeností často úzce spo-
lupracovali.

Friedrich Siemens vyrobil 
původně pec na tavení skla  

a v roce 1856 si na ni přihlásil 
patent. Základní myšlenkou 
byl ohřev topného plynu  
a vzduchu, který umožnil do-
sáhnout vysokých teplot: 1 600 
a více stupňů Celsia v pracov-
ní komoře pece. Bratrům Sie-
mensovým se v ní ale nepoda-
řilo tavit ocel. Její vyzdívka se 
započala tavit dříve než kovo-
vá vsázka. Siemensové proto 
s úspěchem používali svého 
vynálezu k tavení skla a stali 
se dokonce největšími výrobci 
skla v Evropě.

Licenci na konstrukci  
této pece si od Friedricha  
Siemense poté koupil Fran-
couz Émile Martin a jeho syn 
Pierre-Émile Martin a kon-
strukci vylepšili ke zkujňová-
ní železné taveniny. Použití 

ohnivzdorných vyzdívkových 
materiálů jim umožnilo plné 
využití možností pecní kon-
strukce a zkujňování železné 
taveniny. 

První martinská pec byla 
uvedena do provozu 8. dubna 

1864 ve francouzském měs-
tečku Sireuil. Tato technolo-
gie se rychle rozšířila a byla 
po dobu více než jednoho sta 
let nejvýznamnější techno-
logií masové výroby kvalitní 
ocele. 

Dnes probíhá převážná část 
výroby oceli v kyslíkových 
konvertorech. Vysokolegova-
né ocele se většinou vyrábějí  
v elektropecích. 

/Pokračování životopisu  
W. von Siemense příště/

Werner von Siemens: zrození úspěchu (13) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

Siemensova-Martinova pec
Werner von Siemens se podílel i na pracích svého bratra Friedricha při vynálezu 
generativního systému vytápění tavicích pecí.

Nákres Siemensovy-Martinovy pece z roku 1895.

Dnes již historický snímek Siemensovy-Martinovy pece (Průmyslové muzeum 
Magdeburg). Zdroj: cs.wikipedia.org.

Siemensova-Martinova (též Siemens-
Martinova nebo martinská) pec je vanová 
pec určená k přeměně železné taveniny 
na ocel.

Název pochází ze jmen vynálezců principu, 
Friedricha a Wilhelma Siemensových a Émila 
a Pierre-Émila Martinových (otec a syn).

″

″
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Co je to „chytré město“ a jaké úkoly musí vyřešit? Jak moc mění naše životy 
digitální technologie a jak budou vypadat města v roce 2050?

Chytrá města

  Co je to „chytré město“
Chytré město optimalizuje vlastní infrastruk-

turu a maximalizuje efektivitu služeb, které po-
skytuje. K poskytování služeb využívá digitální 
konektivitu mezi systémy a daty a v reálném čase 
reaguje na potřeby svých obyvatel. Tyto služby 
mohou představovat používání elektronických 
jízdenek, podávání informací o dopravě v reál-
ném čase, inteligentní řízení davu a pomoc při 
vyhýbání se zácpám. Kromě parciálních řešení se 
jedná o služby pro celou komunitu, například za-
vádění okresů s minimálními uhlíkovými emi-
semi, možnosti čisté dopravy, příkladné bydlení 
a stavby, a to vše s jediným cílem – zlepšit kvalitu 
života ve městech. 

  Digitální technologie 
Každé město může být chytré. Metropo-

le s miliony obyvatel stejně tak jako krajské či 
okresní město a městečko. Aby se z města stalo 
„chytré město“, je nutné vypracovat tzv. „chyt-
rý plán města“, který zajistí konektivitu infra-
struktury, využití dat a implementaci všech 
dalších zlepšení. Tato cesta je ale pro každé 
město jedinečná a neopakovatelná. Mezi vel-
ké trendy, které dnes pozorujeme, patří řešení 
dopravní zácpy na silnicích prostřednictvím in-
teligentního dopravního managementu, poli-
tické pobídky a technologie, které dodají lidem 
odvahu používat veřejnou dopravu. Objevují se 
rovněž chytrá řešení parkování, která dokážou 
snížit zácpy na silnicích o mnoho procent.

Sílí rovněž tlak na řešení špatné kvality 
ovzduší ve městech skrze opatření, jakými jsou 
zóny s nízkými emisemi, které podporují zavá-
dění ekologičtějších vozidel a čistější způsoby 
výroby energie pro město. Pozorujeme také vel-
ký posun ve stavebnictví, které stále více využí-
vá automatizaci ke snížení spotřeby energie  
a uhlíkových zplodin prostřednictvím řízení  
v reálném čase. Využívání takzvaných big data, 
učení se stroje od stroje (M2M learning), analy-
tiky a automatizace zásadně mění celou infra-
strukturu. 
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 City Performance Tool 
Společnost Siemens má v současnosti ve 

městech po celém světě kolem 70 praco-
višť, která reagují na jednotlivé charakte-
ristiky měst. Je zřejmé, že některá řešení 
vyžadují specifické způsoby práce, a pro-
to je nezbytná úzká spolupráce s těmito 
městy, aby se ověřilo, že jejich představy 
budou fungovat, dříve než dojde k velkým 
investicím.

Siemens dále vyvinul nástroj „City Per-
formance Tool“, který modeluje dopad 
různých technologií na městské emise 
CO2, kvalitu ovzduší a vytváření pracov-
ních míst. Ten umožňuje, aby se město 
„podívalo“ na dopad své volby technolo-
gií, a dává městům možnost diskutovat  
s odborníky o podmínkách, které jsou 
pro každou z těchto technologií nezbytné. 
Tento nástroj již funguje ve Vídni, v Mni-
chově a v Nanjingu a v současné době se 
pracuje s Londýnem a Kodaní na konkrét-
ním scénáři, který jim pomůže zrealizo-
vat jejich plánované strategie. V současné 
době Siemens disponuje databází již více 
než 20 měst a shromážděná data využívá 
jako hodnotný zdroj informací, ze které-
ho se stále učí.

  Scénář 2050
Budeme žít ve výjimečné době 

z hlediska celé historie lidstva, 
kdy naše města budou řídit bu-
doucí kvalitu života. Města bu-
dou stále větší, rušnější a bude  
v nich žít stále více lidí. Pokud se 
každé z měst přihlásí k silným 
dlouhodobým plánům pokrýva-
jícím energetiku (Energy Mas-
terplan) a chytrá města (Smart 
Masterplan), můžeme vytvořit 
města budoucnosti se skvělým 
bydlením, pevnou konektivi-
tou, širšími možnostmi za-
městnání a silným napojením 
na parky a zelené prostory. 

Toto zajistit není snadné, avšak 
pokud se podíváme na možnost 
volby z hlediska infrastruktury 
a na roli digitálních technologií 
v budoucnosti, pak je tato volba 
poměrně jednoduchá a měli by-
chom vybudovat silný obchod-
ní případ, abychom se posunu-
li dál. Není to snadné – ale je to 
jednoduché.
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Zdroje: 1) Arthur D. Little Urban Mobility Index 2.0, 2014. 2) IEA, World Energy Outlook 2013. 3) Siemens odhad. siemens.cz

2010 2050

20352011

20 %

31 %

70
km/h

Kombinací dat 
a technických znalostí 

maximalizujeme 
kapacitu a efektivitu 

infrastruktury!

Inteligentní infrastruktura
Díky urbanizaci, globalizaci a změně klimatu 
se systém infrastruktury po celém světě 
dostává pod velký tlak.

VýzVy
Poptávka po cestování
v městských oblastech se do roku 2050 ztrojnásobí1).

ŘEŠENÍ

Kolísavý 
výkon
Podíl obnovitelných 
zdrojů energie 
poroste až na 31 % 
celosvětové výroby2).

Rostoucí 
náklady  
na energie

energií bude 

spotřebováno 
na provoz budov.

Rychlé jízdní pruhy
Dynamické řízení na základě 
aktuálního objemu dopravy.
Na dálnici mezi Jeruzalémem a tel 
Avivem trvá ujetí 13 km pouhých

oproti původní hodině.

40 %

11 min.

  Zdroje: 1) Arthur D. Little, Urban Mobility Index 2.0, 2014. 2) IeA, World energy outlook 2013. 3) Siemens, odhad.
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Zdroje: 1) Arthur D. Little Urban Mobility Index 2.0, 2014. 2) IEA, World Energy Outlook 2013. 3) Siemens odhad. siemens.cz

2010 2050

20352011

20 %

31 %

70
km/h

Kombinací dat 
a technických znalostí 

maximalizujeme 
kapacitu a efektivitu 

infrastruktury!

Všichni na palubě
Díky dopravním systémům bez řidiče 
je možné přepravit více pasažérů ve 
stejném časovém úseku. Pařížské 
metro může přepravit až o

Inteligentní  
energetické sítě
Při použití smart technologií představuje 
zapojení obnovitelných zdrojů až o

Virtuální elektrárna
Na základě poptávky  
a předpovědi počasí 
kombinuje energie  
z dostupných zdrojů,  
a to včetně obnovitelných.

Inteligentní budovy
optimalizace budov díky  

automatizaci a integraci.

Budova Tchai-pei 101 patří mezi nejvyšší 

„zelené“ budovy na světě. oproti běžné 

budově je její spotřeba nižší o 30 %.

pasažérů více než běžné metro.

nižší investice než u tradičních sítí3).

70 000

40 %

16 750 000 Kč
roční úspora



 Co pro vás znamená pojem Smart 
cities? 

V byznysové oblasti jsou Smart Cities 
považovány za další etapu průmyslové 
revoluce, tzv. čtvrté průmyslové revolu-
ce, a současně pro veřejný sektor před-
stavují velkou příležitost aplikovat zde 
nejnovější technologie i na druhou stra-
nu připravit města pro občany co nejlé-
pe. Aby byla skutečně moderní a rozvíje-
jící se. Já osobně jsem se pustil do projek-
tu Smart Cities proto, že mým mot tem, se 
kterým jsem šel do politiky, bylo „zajistit 
rozvoj města Pardubic“. Dlouhou dobu 
jsem jezdil na různé semináře, studoval 

i zahraniční projekty a pomalu jsem za-
čal zjišťovat, že se jedná spíš o mediální 
bublinu. Proto jsme si u nás v Pardubi-
cích vytvořili vlastní pracovní tým, kte-
rý jsme centralizovali pod projekt Smart 
City Point. Zde bychom chtěli zformovat 
projektové zázemí odborných garantů 
pro oblast Smart Cities, a to jak pro do-
davatele technologií, tak i tzv. měkkých 
projektů. 

 Můžete nám blíže vysvětlit status  
a fungování projektu Smart City Point?

Oslovila mě skupina podnikatelů, li-
dí z Pardubic, že vnímají problematiku 

Smart Cities jako velmi komplikovanou 
a že by chtěli založit platformu, která 
by mohla městu v tomto projektu pomo-
ci. Dnes s nimi jako město máme pode-
psané memorandum a máme za sebou  
i první konferenci, která proběhla v čer-
vnu. Byla to ve své podstatě diskusní 
platforma, kde se zástupci veřejné sprá-
vy mohli bez problémů potkat se zá-
stupci průmyslu, ať již z oblasti tech-
nologií, nebo technických řešení, a po-
hovořit si o tom, co vlastně znamená 
plán Smart Cities pro město Pardubice. 
Smart City Point je tedy prostředí,  
které sdílejí zástupci univerzity, hospo-

Město Pardubice patří v rámci  
České republiky k několika málo 

regionům, které jsou velmi aktivní  
v projektu Smart Cities, tzv. chytrých 

měst. o tom, jak by měly vypadat 
Pardubice v roce 2020 a jaké cesty 

vedou k naplnění těchto vizí,  
jsme hovořili s primátorem města 
Pardubice Martinem Charvátem.

Nechceme 
produkty, 

ale obecná 
řešení 
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dářské komory, oslovujeme i další part-
nery, což by měli být zástupci z podni-
katelské sféry, kteří jsou schopní a ochot - 
ní se v tomto úvodu s námi podělit o svo - 
je know-how. A namalovat s námi „ces-
tovní mapu“, jak by Pardubice mohly 
vypadat v roce 2020. To je náš vizionář-
ský cíl. 

 A co tedy představuje projekt 
Smart Cities pro město Pardubice?

Definic je spousta, ale my jsme se zto-
tožnili s řešením, které říká, že je po-
třeba vytvořit tzv. vertikály. Tzn. na-
definovat si potřeby města, avšak ne 

ve smyslu, co město potřebuje, ale co 
by mělo potřebovat. Musíme popsat 
všechny oblasti a najít pro ně vhodné 
partnery, kteří by nám pomohli nachá-
zet potřebná konkrétní řešení. Jinými 
slovy, potřebujeme vytvořit první ge-
nerální projekt, tj. nadefinovat potře-
by města, popsat jednotlivé vertikály  
a k nim přiřadit nejlepší technologická 
a technická řešení. Nehledáme tzv. vý-
robky, ale skutečně řešení. Například 
problematika inteligentní dopravy, což 
je jeden z pilotních projektů města Par-
dubice v novém operačním programu, 
nevyžaduje otázku: „Co nám dodáte?“, 

ale „Jaká jsou obecná řešení v této ob-
lasti?“. 

 Máte nějakou konkrétnější před-
stavu, jak by takové řešení mohlo vy-
padat?

Tak například budeme řešit inteli-
gentní křižovatky a inteligentní mo-
nitoring města, protože v Pardubicích 
máme zhruba přes 100 kamer, pomocí 
kterých můžeme monitorovat dopravu. 
Tyto kamery jsou umístěny na veřej-
ném osvětlení. Výsledkem by mohla být 
nějaká aplikace pro občany, která bude 
co nejlépe generálně řídit dopravu ve 



městě. Zavede konkrétního klienta na 
parkoviště, které rovněž budeme mo-
nitorovat, současně budeme říkat, kde 
jsou ve městě zácpy, abychom konkrétní-
ho člověka co nejrychleji přivedli k mís-
tu, kam se chce dostat. Aby tam mohl 
zaparkovat, případně přesednout na 
veřejnou hromadnou dopravu, aby se 
optimálně dostal třeba v době špičky 
tam, kam potřebuje. Aby i návštěvník 
věděl, že v 16 hodin město kolabuje,  
a chcete-li být co nejrychleji v centru, 
ať raději přijede už třeba o hodinu dřív, 
zaparkujte na záchytném parkovišti a je-
de do centra trolejbusem. To je podle mě 
cíl Smart City řešení. 

 Na jaké další oblasti chcete tato 
řešení rozšířit?

Projektů bude samozřejmě mnohem 
víc. Chceme řešit cyklodopravu ve měs-
tě, odpadové hospodářství, energetic-
ké úspory apod. To by měl být právě cíl 
toho projektu: popsat všechny potře-

by města. Je to otázka řešení veřejné-
ho prostoru formou sdílení informací. 
Těch oblastí je z mého pohledu opravdu 
mnoho. Nechci se soustředit na pár  
dodavatelských řešení, ale skutečně 
popsat město jako živý organismus  
a najít cestu, jak ho do budoucna co 
nejlépe řídit. 

 Proč jste si zvolili jako milník 
zrovna rok 2020? 

Rok 2020 je provázán s ukončením 
generálních výzev současných operač-
ních programů, které běží od r. 2014 do 
r. 2020. Také vláda má své strategické 
cíle a mj. se do r. 2020 zavázala k urči-
tým energetickým úsporám. Jednotlivá 
ministerstva se připravují na toto ob-
dobí; i my se na ně chceme dobře při-
pravit. Dnes jsou Pardubice v ITI – in-
tegrálních teritoriálních investicích 
– jedním z nositelů administrace pro-
gramu a jedním z páteřních projektů je 
právě doprava. Je to projekt, který se 

prolíná celým Smart Cities. Proto jsme si 
vytyčili rok 2020, poněvadž my už dané 
projekty chceme připravovat a řešit  
a přiřazovat k nim projekty další. Nelze 
to chápat tak, že by v r. 2020 mělo být vše 
hotové. Chceme ale mít v tom roce roz-
pracovány všechny oblasti a vědět, kam 
do r. 2020 můžeme vizuálně dojít s jed-
notlivými body. Stanovit si další hori-
zonty, kdy např. v tomto městě budeme 
schopni inteligentně řídit odpady – od 
separace přes likvidaci. 
 

 Jaká je informovanost a spoluprá-
ce s občany na těchto projektech?

Jsme zatím na počátku tohoto projek-
tu a kolegové spustili teprve první me-
diální kampaň. Lidé by se do toho měli 
aktivně zapojit a psát, co by ve měs-
tě chtěli. Na červnové konferenci jsme 
mimo jiné jasně představili vize na-
šich občanů. Tím se projekt odstarto-
val a do září bychom chtěli mít hotové 
určité materiály, se kterými následně 

Ing. Martin Charvát (*1973) 

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Pra-
ze. Začínal jako stavbyvedoucí, poté půso-
bil jako výrobní ředitel v několika staveb-
ních společnostech. Od prosince 2011 byl 
členem představenstva akciové společnosti 
Rozvojový fond Pardubice (správce majet-
ku města, pořadatel výstav, správce byto-
vého fondu města). V prosinci 2013 se pak 
stal místopředsedou představenstva  
s pověřením společnost řídit. Od 21. listo-
padu 2014 je primátorem statutárního 
města Pardubice. 
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půjdeme mezi občany a budeme s nimi  
o tom mluvit. Chytré město je také  
o otevřenosti. Očekávám, že lidé, hlav-
ně ti mladí, tento projekt přivítají. Už 
teď vlastní téměř každý člověk chytrý 
telefon plný aplikací, prostřednictvím 
kterých sdílí svůj život s ostatními.  
Pokud toto přeneseme do života města, 
tak lidé budou vědět, že mohou nejen 
cestovat po chytrých mapách, ale bu-
dou mít přímo aplikaci, kde si rozklik-
nou, kdy jim jede autobus, kdy se ko-
ná nějaká akce ve městě, současně si 
na ni objednají vstupenku a rovnou ji 
zaplatí ze své městské karty. Dnes má-
me ve městě Pardubice 25 000 uživa-
telů městské karty. V rámci projektu 
ITI se připravuje její silný refresh. Do 
budoucna se ale tato karta nepochybně 
může stát součástí této mobilní aplika-
ce. To je moje vize.

 Jak řešíte otázku kvalitního po-
krytí vysokorychlostním interne-
tem?

Toto je nepostradatelná součást Smart 
Cities a s partnery ji řešíme. Město Par-
dubice ale v tomto směru není úplně 
pozadu. Máme tu metropolitní optic-
kou síť. Město zřizuje mateřské a zá-
kladní školy, domy dětí i kulturní in-
stituce. Jde nám o především o kvalit-

ní internet do těchto zařízení. Co se 
škol týká, v rámci operačních progra-
mů jsme zamapovali možnosti a příle-
žitosti rozvoje technického vzdělává-
ní. Dnes už je tento projekt dokončený 
a my víme, kde a na kterých školách 
potřebujeme postavit fyzikální dílny, 
chemické laboratoře, polytechnické 
dílny. Součástí tohoto projektu byl  
i mapping toho, jak jsou jednotlivé 
dílny pokryty z hlediska internetu.  
To tedy již máme zjištěno zároveň  
s posílením konektivity na jednotli-
vých školách. A samozřejmě není pro-
blém v rámci projektu Smart Cities toto 
rozšířit i na veřejný prostor a řešit měs-
to jako takové, aby bylo pokryto oprav-
du silnou konektivitou. 

 Jaké jsou vaše představy ohledně 
energetiky?

Z hlediska energetiky je mojí vizí  
vytvořit téměř vlastní distribuční síť  
a zaměřit se na lokální energetické 
zdroje. Město Pardubice má vlastní síť 
pro trolejbusy, takže máme obrovskou 
spotřebu elektrické energie. Máme ale 
také plochy, jako jsou parkoviště, pane-
láky, které lze využít k umístění solár-
ních panelů. Dnes už lze realizovat  
i panely předsunuté před fasády, které 
fungují také jako stínicí prvky, a sou-

časně vyrábějí elektřinu. Máme part-
nera, elektrárnu Opatovice, který patří 
k dodavatelům jedné z nejlevnějších 
energií. Další zdroj je v Synthesii.  
Může se klidně stát, že za deset let na-
stane blackout. Třeba v té době již bu-
deme schopni si sami vyrobit dostatek 
energie, aby se nás to nedotklo. 

Máme partnery i na řešení elektro-
mobility. Zavádění elektrobusů zatím 
neplánujeme, poněvadž pořád ještě 
na tom nejsou technologicky tak, aby 
nám nahradily trolejbusy. Plánujeme 
výstavbu dobíjecích stanic – zde ko-
munikujeme se třemi partnery. Město 
Pardubice je známé jako město na ko-
le. Mezitím se ale rozmohl boom elek-
trokol. Proto připravujeme i projekty 
elektrodobíjecích stanic. Máme roz-
pracovaný cykloprojekt, v rámci něhož 
bychom chtěli postavit čtyři cyklově-
že, které by současně sloužily jako do-
bíjecí věže pro elektrokola. Plánujeme  
také systém bike-sharing, tj. sdílení 
kol i elektrokol. 

Pokud nám partneři z průmyslu po-
tvrdí, že na všechny tyto naše vize 
existují řešení, nic nebrání k vypraco-
vání projektu a Pardubice budou při-
praveny na příchod čtvrté průmyslové 
revoluce, která se i u nás rozbíhá  
v plném proudu. 

Krajská nemocnice v Pardubicích se 
od roku 2013 může pochlubit linkou 
stejného typu, jaká se používala při 
olympijských hrách v Soči. Moderni-
zaci prádelny, včetně mnoha dalších 
úprav, zajistila společnost Siemens  
v rámci projektu garantovaných úspor 
energií v areálu. Investice za celkem 
90 milionů korun probíhala meto-
dou EPC (Energy Performance Con-
tracting). Financování zajistil doda-
vatel a pardubický zákazník ho nyní 
splácí z prostředků, které ušetří na 
energiích. Podle propočtů se investice 
vyplatí zcela spolehlivě: Siemens ne-
mocnici garantuje za deset let úsporu 
celkem 120 milionů korun. 

V nemocnici se tak podařilo provést 
celou řadu úprav. Některé jsou zjevné 
na první pohled, jiné jsou očím léka-
řů i pacientů víceméně skryté. Kromě 
zmiňované moderní prádelny, která 
vypere dvojnásobek prádla s celkově 
menšími vstupy než původní techno-
logie, došlo také na úpravu systému 
dodávek teplé vody po celém velmi 
rozsáhlém areálu. Nemocnice si chvá-

lí i modernizované osvětlení, které 
přináší větší komfort zaměstnancům 
i pacientům. 

Mezi těmi méně nápadnými, ale při-
tom klíčovými změnami je nutné zmí-

nit dodávku nového systému pro říze-
ní budov či optimalizaci stávajícího 
tepelného hospodářství, včetně zave-
dení centrálního monitoringu spotřeb 
energií.
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O
sobním automobilem najede prů-
měrně každý občan České repub-
liky ročně 6 500 km. To zname-
ná, že denně ujede jen něco kolem 

18 km. Z této vzdálenosti zhruba čtvrtina 
připadá na hledání vhodného parkovacího 
místa. Řidiči tedy musí dennodenně řešit 
nejen složité dopravní situace v přeplně-

ných centrech měst, ale i to, kde rychle a bez - 
pečně zaparkovat svůj automobil. A jsou me-
zi námi i lidé, kteří kvůli svému pohybovému 
hendikepu potřebují najít parkovací místo 
bezpodmínečně co nejblíže cíli cesty.

Společnost Siemens ve spolupráci se 
svými obchodními partnery a díky vlast-
ní vývojové základně neustále hledá nové 

technologické nástroje, jak parkování ve 
městech usnadnit. Pod hlavičkou Siemens 
Smart Parking nabízí navigaci na vol-
ná parkovací místa prostřednictvím čidel 
umístěných ve vozovce. Tato síť senzorů 
dokáže řidiče s pomocí mobilního telefonu 
nejen navigovat na volné parkovací místo, 
ale svede třeba i navigaci k lékaři. 

Nový naváděcí systém rovněž zbavuje 
řidiče obav z nezaplaceného parkovného. 
Vhodná aplikace v mobilním telefonu nebo 
jiném chytrém zařízení připojeném k in-
ternetu totiž umožní za parkování i zapla-
tit, případně prodloužit parkovací dobu.

Přidanou hodnotu však tento chytrý 
systém přináší i samotným poskytovate-
lům parkovacích služeb. Monitoring  
a včasné upozornění na nezaplacené par-
kovné umožňuje provozovateli dosaho-
vat větší efektivity a zákazníky vede při 
využívání parkovacích míst k vyšší ukáz-
něnosti.

odolný proti  
nepříznivým vlivům 

Bezdrátový parkovací senzor si dokáže 
velmi dobře poradit i s nejrůznějšími roz-
mary počasí. Pracuje na principu infračer-
veného záření, přičemž v případě, že dojde 
k zakrytí infrasenzoru, v zimních měsících 
například sněhem, probíhá detekce pro-
střednictvím elektromagnetické indukce. 
Odolnost proti teplotním výkyvům se po-
hybuje v rozmezí -10 °C až +55 °C. 

Bezdrátový přenos informací z/do senzo-
ru zajišťuje interní anténa. Životnost za-

řízení je relativně dlouhá, baterie dokáže 
udržovat senzor v provozu po dobu 5–7  
let (v závislosti na způsobu používání),  
poté je samozřejmě možné ji vyměnit. 

Senzor dokáže dobře vzdorovat i nega-
tivním mechanickým vlivům. Jeho kupo-
lovitá část byla s pozitivním výsledkem 
testována na zátěž až 10 000 kg. Ploché 

Městské peripetie: ve dne 
Jízda po městě většině řidičů příliš radosti nečiní. vydatně k tomu přispívají i potíže, 
které obvykle mívají s parkováním. v každém trochu větším městě je totiž parkovacích 
míst méně než vozidel, která se pohybují po jeho ulicích. Pokud řidič hledá místo  
k zaparkování, musí v průměru ujet 4,5 km, než je najde. Pokud tyto kilometry přepočteme 
na emise co

2
, jedná se minimálně o 630 g. Jsou-li takových vozidel každý den ve městě 

stovky či tisíce, je to již poměrně značné množství. 

auToR:   Petr JeChort 
Foto:     siemens, Designa PaRking 
                    & access s.R.o.
grAFIkA: toMáš ČáhA

Ploché provedení čidla snižuje nebezpečí jeho fyzického poškození. 

(DeSIgNA Parking & Access s.r.o.)

koncentrátor – zařízení pro příjem a zpracování signálu ze senzorů. 

(DeSIgNA Parking & Access s.r.o.)



 čidla smart Parking 
             zabudovaná do vozovky

provedení celého zařízení navíc eliminu-
je nebezpečí jeho fyzického poškození při 
zimní údržbě.

K dalším významným funkcím toho-
to systému patří kupříkladu integrovaný 
RFID čip, jehož prostřednictvím lze zajis-
tit zvláštní parkovací povolení pro inva-
lidy či rezidenty. Důležitá je rovněž flexi-
bilita a dynamičnost výběru parkovacích 
poplatků, které senzorická síť skýtá. Dobu 
parkování či výši poplatků tak lze průběž-
ně upravovat v závislosti na aktuální do-
pravní situaci ve městě.

Parkoviště pod radarovým 
dohledem

Vývoj však pokračuje, o čemž svěd-
čí projekt „chytrého parkování“, který 
nese název Advanced Parking Manage-
ment. Již tři roky na něm se svým tý-
mem intenzivně pracuje Marcus Zwick 
z divize Mobility společnosti Siemens. 
V reálných podmínkách se tento nej-
modernější systém vyhledávání parko-
vacích míst začal loni v létě testovat  
v Berlíně. Zatím sice pokrývá jen jednu 
ulici, cílem však samozřejmě je, aby by-
lo možné získávat prostřednictvím mo-
bilního zařízení informace o aktuálním 

stavu parkovacích ploch v každé ulici 
daného města. Jak by měl tedy tento no-
vý parkovací systém fungovat ve velko-
městském provozu? 

Do lamp pouličního osvětlení nebo na 
fasádách budov budou umístěny rada-
rové senzory, které budou ve dne v no-

ci sledovat parkovací plochy a podávat 
informace o jejich obsazenosti. Městská 
správa pak bude tyto informace shroma-
žďovat a předávat je poskytovateli soft-
warové aplikace, který je přetvoří do co 
možná nejpřehlednější podoby, tak aby 
měl řidič s jejich vyhodnocením co nej-
méně práce. 

Radarové senzory tohoto systému mají 
nižší rozlišení než běžné monitorovací 
kamery, to je však v tomto případě výho-
dou, protože tak lze získávat pouze sche-
matické zobrazení, takže není dotčeno 
právo na ochranu osobních údajů. Tyto 
senzory také nejsou příliš ovlivnitelné 

nepříznivým počasím a jejich provoz je  
i ekonomičtější, než je tomu v případě 
senzorů zabudovaných do země.

Jednoduchý princip
Princip, na kterém zařízení funguje, je 

jednoduchý. Senzor zhruba o velikosti pěs-
ti dospělého člověka vysílá mikrovlny do 

 přesné statistiky o obsazenosti par-
kovacích míst

 přesné statistiky o platební morálce 
řidičů (ve vazbě na el. platby)

 přesné informace o řidičích, kteří 
porušili stanovený režim parkování 
(doba parkování, omezení vjezdů)

 méně personálu v ulicích města

 použití mobilní aplikace i pro navá-
dění na volná místa 

 navigační tabule s uvedením počtu 
volných míst

 zlepšení využití stávajících parkova-
cích míst

 analytický nástroj pro definování 
dalšího rozvoje

monitoring parkovacích míst umožňuje

Sběrač dat  
z jednotlivých čidel

Vzdálený přijímač

Ovládací staniceZařízení s aplikací 
Smart Parking

málo místa, v noci příliš světla

P

Navigace na volná parkovací místa Smart Parking vyvinutá společností Siemens.



předem stanoveného prostoru. Pokud vlny 
narazí na překážku, odrazí se zpět k sen-
zoru, který je zachytí. Speciální algoritmus 
následně vypočítá, zda se zjištěný objekt 
nachází na místě pro parkování, a pokud 
ano, jak je velký a v jaké je pozici.

Důležitým specifikem tohoto systému 
je schopnost jeho sebezdokonalování se. 

Advanced Parking Management totiž re-
gistruje, zda jsou parkovací místa obsazo-
vána v pravidelných cyklech – například 
každodenně během určitých hodin, nebo 
jen v některých dnech. Tým Marcuse Zwic-
ka předpokládá, že tyto informace bude 
v budoucnu možné využít k optimalizaci 
rozmístění parkovacích ploch po městě  

a také k flexibilní diferenciaci parkovacích 
poplatků, zohledňujících vytíženost parko-
višť v konkrétní denní dobu či den v týdnu. 
Vedení města by následně mělo být na zá-
kladě vyhodnocení těchto údajů schopno 
rozložit parkování mezi různé části měs-
ta, což by mělo výrazně přispět ke zvýšení 
plynulosti dopravního provozu.

Světla velkoměsta
Ve velkých městech však dopravní pro-

voz neutichá ani v noci. Všude je pohyb 
a plno světel od západu slunce až do sví-
tání. Osvětlovací systémy jsou již dlouho 
integrální součástí městské infrastruktu-
ry, zajišťují bezpečnost dopravního provo-
zu a dodávají lesk pamětihodnostem, jimiž 
se město chce chlubit. Při stále vzrůstají-
cích cenách energií se však do popředí zá-
jmu dostává i ekonomický aspekt: jak snížit 
finanční náročnost veřejného osvětlení, 
avšak takovým způsobem, aby to nebylo na 
úkor kvality a bezpečnosti? 

Jde rozhodně o více než pouhou náhradu 
konvenčních lamp moderními LED zdroji. 
Inteligentní osvětlovací systém by měl umět 
regulovat intenzitu osvětlení podle momen-
tálních dopravních potřeb. Zohlednit je tře-
ba i to, že s tím, jak osvětlení stárne, se jeho 
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radarový senzor se skládá z antény, analogového elektronického systému, konvertoru a zařízení na zpracování signálu. to vše lze umístit do lampy pouličního osvětlení.



provoz stává dražším – spotřeba energie ros-
te a zvyšují se i servisní náklady. Náhrada sta-
rých svítidel novými samozřejmě může při-
nést významnou finanční úsporu – až 70 %.  
Přispět k ní mohou například lampy Siteco 
SL10 z produkce společnosti Siemens, vyba-
vené LED zářivkami. Návratnost takovéto in-
vestice je přitom až pozoruhodně krátká.

Možnosti úspor jsou značné
Dalším nešvarem je to, že řada měst stá-

le reguluje intenzitu pouličního osvětlení 
podle noční hodiny, nikoli podle aktuál-
ní hustoty provozu. Často se tedy stává, že 
ulice jsou v určitých chvílích zcela prázdné 
a maximální intenzita a rozsah osvětlení 
jsou tudíž zbytečné. Takovýmto situacím 
však lze s pomocí dostatečně sofistikova-
ného monitorovacího systému zabránit. 
Ve spojení s dopravním dohledovým cent-
rem Sitraffic Concert a světelným manage-
mentem Via Lumen je možné přizpůsobovat 
intenzitu osvětlení aktuálnímu doprav-
nímu provozu. Pokud měřicí stanice v uli  - 
cích detekují pouze malé množství vozidel, 
osvětlení se úměrně zredukuje. V rámci pi-
lotního projektu, který probíhá v Düssel-
dorfu, se tak podařilo snížit spotřebu elek-
trické energie o 30 %. Toto řešení dokonce 

zaujalo odborníky natolik, že v roce 2012 
získalo cenu German Telematics Award.

Vedle půlmilionového Düsseldorfu již 
byly podobné modernizace provedeny 

například v bulharském Slivenu (spotře-
ba elektrické energie poklesla o 68 %), 
Trenčíně (dosažená úspora 35 %), Popra-
du (dosažená úspora 48 %), Bratislavě 
(zmodernizováno 30 000 lamp, dalších 
12 000 přemístěno, úspora 50 %) či v Mo-
ravské Třebové (modernizace 618 lamp).

když světla nesvítí
Zajímavým řešením je rovněž servis-

ní systém Public Lighting Services, 

který společnost Siemens vyvinula na 
zá kladě mnohaletých zkušeností, jež 
má s instalacemi veřejného osvětle-
ní. Systém funguje tak, že prostřednic-

tvím speciálního webového portálu lze 
hlásit závady na osvětlení přímo ser-
visnímu středisku. Každý prvek veřej-
ného osvětlení má svůj QR kód, a ten 
když svým chytrým mobilním zaříze-
ním naskenujete, obratem obdržíte for-
mulář pro chybové hlášení, jejž můžete 
ihned vyplnit a odeslat. Pokud vlastní-
te smartphone s GPS lokalizací, můžete 
vadný světelný zdroj identifikovat  
i tímto způsobem. 

 v Evropě je v činnosti přes 90 milio-
nů lamp veřejného osvětlení;

 běžná lampa má roční spotřebu  
670 kWh a je průměrně 15 dnů mimo 
provoz;

 celková evropská spotřeba elektric-
ké energie na pouliční osvětlení či-
ní 60 TWh ročně, to je 2,5 % celkové 
spotřeby energie v Evropě;

 náklady na veřejné osvětlení činí  
v německých městech kolem jedné tře-
tiny z jejich rozpočtu na energetiku;

 instalace chytrých technologií by 
měla tuto spotřebu snížit o 64 % na 
22 TWh ročně;

 evropská uhlíková stopa by se tuto 
modernizací měla snížit o 19 milio-
nů tun CO2.

zajímavá čísla

Může být umístěn 
na sloup nebo být 
zabudován přímo 
do svítidla

Sleduje více jak pět definovaných pozic

Rozpozná nesprávné 
parkování

Sleduje 
dopravní 
tok včetně 
chodců

> 5
Odolává nejrůznějším 
venkovním vlivům

 radarový senzor (a ostatní čidla)

Měří rychlost  a sleduje 
dopravní podmínky

Ochrana 
osobních údajů
Lze získávat pouze 
schematické zobrazení, 
takže není dotčeno 
právo na ochranu 
osobních údajů.

Multifunkční sloup veřejného osvětlení.



Z 
technického hlediska je plně bez-
obslužné metro stejně bezpečné 
jako jakékoli jiné metro. Elimi-
nací lidského faktoru navíc mů-

že být tento druh dopravy ještě o něco 
rychlejší a flexibilnější. Počítačově říze-
ný rozjezd a brzdění vlakové soupravy 
například umožňuje dosáhnout až 15% 
úspory energie. 

V Budapešti se díky lince bez lidské ob-
sluhy podařilo zkrátit intervaly mezi jed-
notlivými vlaky ze 135 na 100 sekund. 

Co se týče délky bezobslužného metra, 
je evropským rekordmanem Barcelona, 
kde tato linka dosahuje úctyhodné délky 
49 km (50 stanic). 

Norimberský unikát
Svého druhu unikátní je však linka U3  

v Norimberku. Uvedena byla do provozu 
v roce 2008 a jednalo se o jednu z prvních 
plně počítačově řízených linek metra na 

světě. Tato linka je zcela automatizova-
ná, ale v části tratě funguje ve smíšeném 
režimu, tzn. potkávají se tam bezobsluž-
né vlaky s vlaky s lidskou obsluhou. I na 
této trati se podařilo výrazně zkrátit in-
tervaly. A pokud je třeba z důvodu nějaké 
významné události – sportovního utká-
ní, veletrhu či koncertu – vypravit mi-
mořádný vlak, automatickému systému 
to nečiní sebemenší potíže. Originalitu 
projektu potvrzuje fakt, že získal druhou 
cenu v soutěži German Industry‘s Inno-
vation Awards. 
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Metro bez lidské obsluhy – 
Soupravy metra jezdící bez lidské obsluhy nejsou ničím novým, v některých evropských 
městech se takovéto vlaky pohybují již více než 25 let. Nejdéle je bezobslužné metro 
v provozu ve francouzském Lille – od roku 1983. bezobslužným provozem metra se 
dnes mohou pochlubit rovněž v Londýně, Lyonu, turíně, budapešti či barceloně. 

 Systém vozidel na pneuma-

     tikách vAL obsluhuje letiště 

     či menší města.

 Spoupravy Dt-3 v Norimberku 

    zastavují přesně na určeném 

    místě. Automatický provoz 

    se zde osvědčil i bez dělící stěny 

    na nástupišti.

Metro v rijádu bude po svém do-

končení největším systémem auto-

matického metra. 

auToR: Petr JeChort 
Foto:   siemens



Srdcem takovéhoto plně automatizova-
ného provozu je systém Automatic Train 
Control (ATC) od společnosti Siemens. 
Tento systém, sledující pohyb a veškeré 
funkce vozidla, se skládá ze dvou subsys-
témů – Automatic Train Operation (ATO), 
který nahrazuje řidiče a kontroluje vla-
kovou rychlost, a Automatic Train Pro-
tection (ATP), jenž sleduje a případně  
i opravuje systém ATO. Bezpečnost je tak 
zajištěna: i když centrální počítač selže, 
zastoupí jej záložní.

bezobslužně i v extrémních 
podmínkách

Velkým projektem je v současné době 
výstavba metra v saudskoarabském Ri-
jádu. V tomto městě by mělo vzniknout 
šest linek o celkové délce 176 km. Jed-
ná se o jeden z největších infrastruktur-
ních projektů na světě. Siemens se podílí 

dodávkou dvou linek metra na klíč o cel-
kové délce 63 km. Město, které má mo-
mentálně kolem pěti milionů obyvatel  
a dále se prudkým tempem rozvíjí, nalé-
havě hledá způsob, jak zabránit kolapsu 
svého dopravního sytému. 

Více než 70 dvou- a čtyřvozových sou-
prav Siemens Inspiro by mělo začít na 

nových linkách jezdit do roku 2018. Na-
vrženy jsou tak, aby vyhovovaly nároč-
ným klimatickým podmínkám, které  
v Rijádu po většinu roku panují. Jsou 
vybaveny výkonnějšími klimatizace-
mi a také uzpůsobeny proti pronikání 

jemného pouštního písku. Siemens dodá 
rovněž elektrické systémy, signalizační 
a komunikační technologie a centrální 
kontrolní jednotku.

vypočítej ideální vzdálenost
Systém fungující na bázi Wi-Fi zajis-

tí, že vlaky budou jezdit ve špičkách  
v taktu 90 sekund, takže budou schop-
ny přepravit více než 21 000 cestujících 
za hodinu. Bezpečnost provozu při rela-
tivně malých vzdálenostech mezi vla-
ky bude mít na starosti speciální sys-
tém, který bude neustále propočítávat 
brzdné dráhy vlaků s ohledem na jejich 
momentální rychlosti. Při zohledně-
ní profilu trati bude řídicí systém také 
určovat rychlostní profil vlaku tak, aby 
dosáhl určité vzdálenosti od vlaku před 
sebou a při tom spotřeboval co nejméně 
energie. 

rychlejší, bezpečnější 

má nejdelší bezobslužná evropská  
linka metra v Barceloně. 

50 stanic
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J ednou z prvních vlaštovek velkého 
pokroku, na který čeká celá oblast 
elektrické mobility, je modernizo-
vané BMW i3 (94 Ah). Progresivní 

elektromobil BMW i3, vyráběný od ro-
ku 2013, patří bezesporu mezi technicky 
nejvyspělejší elektromobily na součas-

ném trhu. Od léta 2016 bude v prodeji je-
ho modernizovaná verze s prodlouženým 
dojezdem.

Nová sada akumulátorů s celkovou ka-
pacitou 33 kWh umožňuje podle údajů 
výrobce reálný dojezd 200 km i za nepříz-
nivých povětrnostních podmínek, vyža-
dujících například zapnuté topení ne-
bo klimatizaci. V normovaném cyklu se 

dojezd prodloužil ze 190 na 300 kilomet-
rů. Rozměry sady akumulátorů zůstávají 
přitom beze změny, protože nové lithium-
-iontové články disponují větší hustotou.

Nový vysokonapěťový akumulátor je slo-
žen z osmi modulů po dvanácti článcích, 
které jsou plodem společného vývoje fi-

rem BMW a Samsung SDI. Díky přepraco-
vané vnitřní struktuře článků se zvýši-
la kapacita z 22 kWh na 33 kWh. Z toho je 
reálně využitelných 29 kWh (místo dosa-
vadních 19 kWh). Jediným nedostatkem  
je zvýšení hmotnosti BMW i3 (94 Ah) na  
1 245 kg. Subjektivně vnímaná jízdní dy-
namika se údajně nezměnila díky optima-
lizované výkonové křivce elektromotoru 

novým nastavením výkonové elektroniky 
a systému řízení toků energie.

Životnost akumulátoru je totožná s ži-
votností vozu a zákazníci mají na akumu-
látor záruku osm let nebo 100 000 ujetých 
kilometrů. Pro zachování dlouhé život-
nosti a stabilních výkonových parametrů je 

klíčové udržování optimálních provozních 
podmínek. Požadovanou teplotu vysoko-
napěťového akumulátoru 20 °C zachovává 
účinná klimatizace, která byla pro novou 
verzi převzata z původní varianty.

Protože by zvýšení kapacity akumulátoru 
znamenalo pro uživatele delší doby nabí-
jení se stávajícími technologiemi, vyvinu-
la značka BMW i systém rychlého nabíjení 

Akumulátory jsou stále Achillovou patou elektromobilů, ale intenzivní vývoj v této oblasti 
dává naději na postupné vyléčení „neduhu“ v podobě krátkého dojezdu

elektromobily

Prodlužování dojezdu

 bMW i3 prodlužuje svůj teoretický dojezd až na 300 kilometrů.

 rychlonabíjením lze u modelu Leaf dosáhnout 80 % kapacity 

     akumulátoru za 30 minut.

auToR: Pavel olivík 
Foto:   bmW, nissan 
              international sa

 revoluční konstrukce elektromobilu bMW i3 používá lehké materiály, 

     včetně uhlíkových kompozitů.

 Nový Nissan Leaf 30 kWh ujede na jedno nabití až 250 km.



třífázovým střídavým proudem s výkonem 
11 kW, zatímco verzi 60 Ah lze nabíjet jed-
nofázovým střídavým proudem s výkonem 
7,4 kW. V obou případech tak zabere nabi-
tí akumulátoru necelé tři hodiny. Kdo však 
bude nabíjet nové BMW i3 (94 Ah) standard-
ně dodávaným kabelem z běžné elektrické 
zásuvky (2,8 kW), ten musí počítat s dobou 
nabíjení téměř deset hodin, resp. osm ho-
din u verze 60 Ah. BMW i3 je však ve všech 
svých verzích již dnes vybaveno technologií 
pro nabíjení stejnosměrným proudem  
o výkonu 50 kW. 80% nabití akumulátoru 
lze tímto způsobem dosáhnout za pouhých 
40 minut, resp. 25 minut.

BMW se rozhodlo nabízet vedle nové ver-
ze i dosavadní variantu BMW i3 s akumulá-
torem 60 A.h. Vzhledem ke stejným rozmě-
rům nové sady akumulátorů Li-Ion a flexi-
bilně řešené konstrukci vozu mají stávající 
majitelé vozu BMW i3 na vybraných trzích 
možnost vyměnit si původní akumulátor za 
nový. S touto alternativou se počítalo již od 
začátku vývoje elektromobilu, jehož kon-
strukce LifeDrive je na snadnou výměnu 
akumulátoru náležitě připravena.

BMW i3, nabízené v současnosti na 49 tr-
zích, je v Německu nejprodávanějším vozem 
s elektrickým pohonem se čtvrtinovým trž-
ním podílem a největším odbytištěm jsou 
USA. V globálním měřítku bylo od uvedení 
na trh do konce roku 2015 každým desá-
tým prodaným elektromobilem BMW i3.  
Jen v dubnu 2016 bylo na celém světě 

prodáno 1 854 vozů BMW i3, což odpovídá 
meziročnímu zvýšení o více než 50 %. Po-
dobné tempo růstu zaznamenalo BMW i3 již 
v roce 2015, kdy bylo zákazníkům předáno 
celkem 24 057 elektromobilů.

nissan leaf
Podobně jako BMW uvedl začátkem letoš-

ního roku na trh i Nissan novou variantu 
svého elektromobilu Leaf s prodlouženým 
dojezdem (světová výstavní premiéra na IAA 
2015). Kapacita nového lithium-iontového 
akumulátoru 30 kWh místo dosavadních  

24 kWh umožnila prodloužení dojezdu na 
jedno nabití o 26 %, ze 199 km na 250 km. 
Obě verze akumulátoru Li-Ion pro Nissan 
Leaf jsou složeny ze 48 modulů, verze s ka-
pacitou 30 kWh má o 40 kg vyšší provozní 
hmotnost (samotná sada akumulátorů  
30 kWh má podle výrobce shodné rozmě-
ry jako 24 kWh a o 21 kg vyšší hmotnost). 
Elektromotor s nejvyšším výkonem 80 kW  
a maximálním točivým momentem 254 N.m 

umožňuje zrychlení z 0 na 100 km za 11,5 
sekundy a dosažení nejvyšší rychlosti 144 
km/h. Kombinovaná spotřeba elektrické ener-
gie podle metodiky EU činí 15,0 kWh / 100 km.

Elektromobily Nissan Leaf jsou pro ev-
ropské trhy vyráběny ve Velké Británii, 
kde jich během tří let vzniklo již více než 
50 000. Na světové trhy vstoupil Nissan 
Leaf už před pěti lety a od té doby bylo 
zákazníkům předáno přibližně 220 000 
těchto vozů s elektrickým pohonem. Jen  
v roce 2015 našlo svého majitele 43 651  
nových elektromobilů Nissan Leaf, z toho 
15 630 v Evropě.

Nissan kromě toho nedávno zveřejnil 
zprávu, že se mu společně s dalšími partne-
ry podařilo vyvinout novou metodu atomár-
ní analýzy, která povede k nové generaci vy-
sokokapacitních akumulátorů Li-Ion. Stře-
dem pozornosti výzkumníků je struktura 
amorfního oxidu křemnatého (SiO). Křemík 
totiž dokáže vázat větší množství lithia než 
běžné materiály na bázi uhlíku, ale struktu-
ra jeho krystalické formy při opakovaných 
nabíjecích cyklech degraduje. V případě SiO 
k tomuto jevu nedochází.

Se značným prodloužením dojezdu u elek-
tromobilů počítá v blízké budoucnosti také 
koncern Volkswagen, který hodlá v rámci 
nové strategie uvést na trh do roku 2025 více 
než 30 nových elektromobilů s cílem prodá-
vat ročně dva až tři miliony automobilů  
s čistě elektrickým pohonem (napájeným  
z akumulátorů). 

má reálný dojezd modernizované 
BMW i3 (94 Ah) i za nepříznivých po-
větrnostních podmínek, vyžadujících 
například zapnuté topení nebo klima-
tizaci. V normovaném cyklu se dojezd 
prodloužil ze 190 na 300 kilometrů.

200 km



Na začátku dubna podepsaly Air-
bus Group a Siemens dohodu  
o spolupráci při vývoji hybrid-
ního elektrického leteckého po-

honu. Cílem společného dvousetčlenné-
ho týmu je prokázat do roku 2020 tech-
nickou proveditelnost tohoto konceptu. 
Pravda, letoun s hybridním pohonem již 
společnosti spolu s rakouským výrobcem 
Diamond Aircraft představily v roce 2011. 
O tři roky později vzlétl i plně elektric-
ký experimentální letoun E-Fan. Ale to 
všechno byly malé letouny. Tentokráte jde 
o něco většího.

Vzniknout mají prototypy různých po-
honů s výkonem od 100 kW do 10 MW. 
To už stačí i pro dopravní letoun střední 
velikosti. „Věříme, že do roku 2030 bu-
de dostupný hybridní pohon pro letouny 
s kapacitou do sta míst,“ nechal se sly-
šet výkonný ředitel Airbusu Tom Enders. 

„Pokrok, kterého jsme s našimi partnery 
v uplynulých letech dosáhli, bere dech.“ 
Na mysli má například neuvěřitelný skok 
v konstrukci elektromotorů. Výzkumné-
mu týmu Siemensu se podařilo od roku 
2011 zvýšit výkon leteckého elektromo-
toru vztažený na jednotku jeho hmot-
nosti pětinásobně. A s hmotností se sa-
mozřejmě v letectví pečlivě počítá.

Má to cenu?
K čemu je to všechno vlastně dobré?  

Ve hře je hlavně úspora paliva, nižší 
emise a tišší provoz. Evropská komise  
si ve svém záměru předsevzala omezit 
do roku 2050 emise produkované do-
pravními letadly v porovnání s rokem 
2000 o 75 % u oxidu uhličitého a o 90 %  
u oxidů dusíku. Navíc by se měl o 65 % 
snížit hluk. Lze očekávat, že tento zá-
měr se v budoucnu promítne do regula-
ce. Důvodem nejsou jen obavy o globální 

26 | 27
s m a R T  c i T i e s

d o p r a v a

Hybridní budoucnost 
letectví na dohled
objem letecké dopravy vytrvale roste a s ním i obavy o dopady na 
životní prostředí. vyřešit ekologické, ale i ekonomické otazníky by 
dopravcům měly pomoci letouny s hybridním elektrickým pohonem. 
Zdá se, že jejich nástup se blíží.

V tomto roce již bude pravděpodobně 
létat dopravní letoun střední velikosti  
s hybridním elektrickým pohonem.

2030

AUTOR:               PAveL ZáLeSký 
FOTO:               siemens
INfografIka: toMáš ČáhA



klima, ale i ochrana zdraví obyvatelstva 
v okolí přeplněných letišť.

A jsou tu samozřejmě i důvody čistě  
ekonomické. Obor civilního letectví 
obecně se potýká s nízkými maržemi  
a je citlivý na pohyby cen vstupů. Úspo-
ry se hledají všude, kde to neohrozí bez-
pečnost, pravidelnost a přidanou hod-
notu pro zákazníka. Lákadlo úspor  
za palivo je silné. Zejména u krátkých  
a středních letů, které jsou ekonomicky  
i ekologicky nejproblematičtější. A právě  
do tohoto segmentu směřuje nový vý-
zkumný záměr. Není proto divu, že se 
na něm podílejí velcí průmysloví hráči 
jako Airbus, Siemens nebo Rolls-Royce, 
ale i některé evropské vlády. Nová tech-
nologie se již brzy může stát důležitou 
konkurenční výhodou – pro výrobce  
i dopravce.

Distribuovaný systém
Podle Airbusu a jeho partnerů jsou od-

povědí na výše uvedené potřeby hyb-
ridní elektrické pohony. Sází přitom na 
koncepci distribuovaného elektrické-
ho leteckého pohonu (DEAP). Ten oproti 
klasické koncepci turbodmychadlových 
motorů zavěšených pod křídly poskytne 
také příležitost zlepšit aerodynamiku le-
tounů a rozložení hmotnosti.

Zdrojem energie bude jedna velká ply-
nová turbína uložená vzadu v trupu le-
tounu. Ta bude pohánět generátor, který 
elektřinou zásobí elektromotory men-
ších hnacích dmychadel rozmístěných 
na křídlech a ve vhodných chvílích se 
postará i o nabíjení akumulátorů. Pohon 
v různých letových režimech inteligent-
ně pracuje s energií uloženou v akumu-
látorech (viz grafika). Tím významně 
snižuje spotřebu paliva. Nechybí mu ani 
možnost rekuperace energie v sestup-
ném letu, při kterém dmychadla fungují 
jako větrné turbíny.

Jedna velká turbína přinese lepší účin-
nost, nižší hmotnost stroje a jednoduš-
ší údržbu. Šestice menších hnacích 
dmychadel rozmístěných na 

svrchní straně křídel zlepší aerodynami-
ku letounu a sníží hluk. A hlavně přinese 
navýšení tzv. obtokového poměru o více 
než polovinu a tím opět zvýší účinnost 
pohonu. Nová dmychadla by navíc mě-
la lépe pracovat s proudem jimi prochá-
zejícího vzduchu, optimalizovat brázdu, 
kterou za sebou letoun zanechává, a sni-
žovat tak vznikající odpor.

Nové technologie
Aby vše fungovalo, jak to bylo vymyš-

leno, je třeba vyřešit řadu technických 
otazníků. S nimi pomohou nové techno-
logie. Jednou ze zásadních je uchovává-
ní energie. Výzkumníci vsázejí na vyso-
kokapacitní akumulátory typu Lithium-
-vzduch, u nichž předpokládají rychlý 
vývoj. Potom je zde otázka efektivity 
přeměny energie a jejího vedení. Zde se 
uplatní supravodivost dosahovaná díky 
systému ochlazovanému na teploty blíz-
ké absolutní nule kryo chladiči. Obdob-
ná technologie je dnes využívána na-
příklad systémy magnetické rezonance. 
V elektromotorech, respektive generá-
torech, se pak uplatní nové lehké kon-

strukce, supravodivé cívky a mag-
nety o síle až 17 tesla. Práce ještě 

zbývá spousta. Budoucnost letec-
tví je však za dveřmi. 
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Dne 24. června se poprvé vznesl letoun s novým 

elektrickým pohonem Siemens, který při váze 

pouhých 50 kg dává výkon přibližně 260 kW. Jed-

ná se o první čistě elektrický let v této kategorii. 

vyvinutý elektropohon lze použít u letadel se vzle-

tovou hmotností až 2 000 kg.

Vzlet  
a stoupání

Energii letounu 
dodává 
turbogenerátor  
i akumulátory.

Let v letové 
hladině

Energii dodává 
turbogenerátor, 
akumulátory se 
dobíjejí.

První fáze 
klesání

Letoun plachtí, 
turbogenerátor 
je vypnutý.

Druhá fáze 
klesání
Dmychadla brzdí 
letoun. Jako větrná 
turbína přitom 
získávají energii pro 
dobíjení akumulátorů.

Přistání

Turbogenerátor 
je v činnosti na 
nízkých otáčkách 
jako záloha pro 
nenadálé situace.

Činnost hybridního pohonu 
v různých letových režimech



A
spern – tato citadela technolo-
gií, jak městečko někteří nazý-
vají – by mohl být důležitý pro 
města na celém světě, protože 

pokud má být boj proti změnám klimatu 
úspěšný, bude třeba jej vybojovat pře-
devším ve městech, kde se spotřebovává 
75 % veškeré světové energie a kde také 
vzniká 85 % skleníkových plynů. 

S rozlohou 240 ha je Aspern jedním  
z největších evropských developerských 
projektů. V současné době jej tvoří při-
bližně 3 420 bytů, univerzitní kampus, 

nákupní komplex a výzkumné centrum 
pro analýzu moderních výrobních tech-
nologií. Do roku 2028, kdy by měl být ce-

lý projekt hotov, by však měl počet bytů 
dosáhnout 10 500 a počet jejich obyva-
tel zhruba 20 000. Projekt zaštiťuje a fi-
nančně podporuje joint venture, v němž 
se spojily město Vídeň, podniky veřej-
ných služeb (Wien Energie a Wiener  
Netze) a společnost Siemens. 

Na prvních místech žebříčků 

Vídeň je podle OSN na prvním místě 
žebříčku hodnotícího kvalitu městské-
ho života a je rovněž v čele 10 „nejinte-
ligentnějších“ měst na světě. Rakous-
ká metropole však, jak se říká, nechce 
usnout na vavřínech, proto hodlá své 
negativní působení na životní prostředí 
i nadále zmenšovat. K tomu, aby toto její 
snažení mohlo být úspěšné, je však tře-
ba přesně znát současnou efektivitu vy-
užívání energií.

A právě o to usiluje Siemens v labora-
torním městečku Aspern. Společnost 
sestavila „balíček“ skládající se z tech-
nologií pro řízení spotřeby energie v in-
teligentních budovách, řešení pro sítě 
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Aspern – život v laboratoři

Na severovýchodním okraji vídně, v místech, kde v minulosti bývala letištní plocha, se již 
několik let čile rozrůstá nové předměstí jménem Aspern. Není to však pouze další z mnoha 
tuctových městských periferií. toto je laboratoř, kde se simuluje život budoucích měst, kde 
se vědci, urbanisté, ale i běžní rezidenti společně učí, jak sladit požadavky na komfortní 
bydlení s energeticky úspornými technologiemi a novými distribučními soustavami. 

auToR: Petr JeChort 
Foto:   siemens, luDWig scheDl

by měl být do roku 2028 počet obyva-
tel Aspernu.

20 000



nízkého napětí (distribuční soustavy od 
transformátorů až po jednotlivé budovy 
a byty) a řešení pro správu velkých dat 
včetně vytvoření speciálního městské-
ho datového centra. Na rozdíl od jiných 
velkých developerských projektů však 
musí v Aspernu všechny prvky těchto 
systémů – bez ohledu na jejich výrobce 
– být schopny spolu komunikovat a sdí-
let data.

různé technologie,  
různé experimenty

Experimentuje se s různými techno-
logickými „mixy“ počínaje fotovoltaic-
kými panely a tepelnými čerpadly až po 
rozmanitá řešení ukládání energie. Kro-
mě optimalizace využívání energie v sa-
motných budovách se výzkum zaměřuje 
také na možnosti budov vytvářet energii 
a dodávat ji do sítě. 

K dosažení tohoto cíle jsou nezbytné 
dva systémy. Prvním z nich je Building 
Energy Management System (BEMS), 
který v určitých intervalech měří vyu-
žití elektřiny v budově a míru její „fle-
xibility“. Druhým systémem je Ener-
gy Pool Manager, který funguje jako 

rozhraní mezi jednotlivými budovami 
a distribučním systémem. Ke sledova-
ným parametrům patří například spo-
třeba energie, kvalita vzduchu či teplota 
v místnosti. Tyto údaje se shromažďují 
a porovnávají s údaji získanými z distri-
buční sítě. Síť nízkého napětí, kterou 
tvoří 12 stanic a 24 transformátorů,  
je vybavena senzory, jež v reálném ča-
se dodávají informace o jejím aktuál-

ním stavu. Všechna tato data se schá-
zejí v městském datovém centru, kde 
se pečlivě vyhodnocují. To však vůbec 
není jednoduchý úkol. Monitoring sítě 
nízkého napětí je totiž poměrně no-
vou oblastí výzkumu a vyžádá si nové 
výpočtové algoritmy. Odborníci budou 
muset analyzovat, jak různé zdroje 
energie, v různých vzájemných mixech 

a za různého počasí ovlivňují funkč-
nost sítě a budov. Touto cestou by měli 
dospět k předpovědi optimálních pod-
mínek pro dosažení maximální energe-
tické účinnosti.

K řadě novinek, s nimiž přichází 
Aspern, patří i to, že fungování elektric-
ké sítě nebude založeno pouze na klasic-
kém vztahu nabídka-poptávka. Základní 
ideou projektu totiž je výroba elektři-
ny přímo v daném místě, kde by mělo 
docházet i k jejímu ukládání a co nej-
efektivnějšímu využívání. V další fázi 
se proto výzkum zaměří na možnosti 
koordinace přenosu energie mezi bu-
dovami a sítí. Systém by měl usměrňo-
vat dodávky energie z fotovoltaických či 
solárně-termických kolektorů do tepel-
ných čerpadel v budovách. Takovéto sys-
témy budou ovšem k tomu, aby fungo-
valy správně, vyžadovat velké množství 
dat, jejichž zpracování a vyhodnocení 
rozhodně nebude snadné.      

První výsledky těchto experimentů by 
živá laboratoř měla vydat do konce le-
tošního roku. Brzy se tedy dozvíme, zda 
jsou Aspernští na správné cestě a kudy 
bude jejich výzkum pokračovat. 

Building Energy Management System 
– v určitých intervalech měří využi-
tí elektřiny v budově a míru její „fle-
xibility“.

bems



Obnovitelné zdroje energie jsou 
mnohem starší, než si obvykle 
uvědomujeme. Byť se jejich po-
doba hodně změnila, od vodních 

či větrných mlýnů k elektrárnám, lidstvo 
doprovázejí už tisíce let. Skutečný veřejný 
zájem – někdy přímo vášně – budí ale až  
v posledních letech. Možná proto, že řada  

z nich obrazně řečeno vstoupila do puberty 
a pomalu se snad blíží dospělosti. 

Markantním příkladem je fotovoltaika, 
která má ze všech zdaleka největší potenciál  

a hypoteticky může vyrábět výrazně více 
energie než všechny ostatní obnovitelné 
zdroje. Po téměř dvou stoletích vývoje (prv-
ní vznikl roku 1839) se solární články po-
malu začínají vyrábět za ceny, kdy už za jis-
tých okolností mohou soutěžit s palivy, kte-
rá lidstvu umožnila průmyslovou revoluci. 

Není zcela jisté, jak bude další vývoj zdro-
jů a jejich cen přesně vypadat, ale něco jisté 

je: změna v energetice to bude zřejmě zcela 
zásadní a dotkne se všech – a kromě odbor-
níků by si jí ideálně neměl nikdo za běžných 
okolností všimnout. Energetika musí i s pří-
padným podstatně vyšším podílem  obnovi-
telných zdrojů fungovat spolehlivě a preciz-
ně po celých 24 hodin denně bez ohledu na 
počasí. Zákazníci musejí dostávat do svých 
zásuvek stále stejný „produkt“. 

kudy z toho
Dalo by se to zajistit tím, že se množství 

obnovitelných zdrojů do budoucna omezí, 

ale pokud bude skutečně současný cenový 
vývoj pokračovat a cena některých z nich 
dále klesat, bylo by to krátkozraké. Vždyť 
jednou mohou dodávat tu nejlevnější do-
stupnou elektřinu. Vývojáři a technici se 
proto na „dospělost“ obnovitelných zdrojů 
připravují jinak: vytvářejí nástroje, které 
jim pomohou novým nárokům vyhovět. 

Základním problémem je nestabilita 
dodávek energií z těchto zdrojů. Spolu  
s tím, jak roste jejich podíl, musí se zvy-
šovat i úsilí energetiků o stabilizaci sítí 
(a to vysokého i nízkého napětí.) Ti potře-
bují zařízení, které jim umožní prakticky 
okamžitě – a to tedy znamená automatic-
ky – zvládat změny či dokonce výpadky  
v mnohem vyšším rozsahu, než bylo do-
posud možné a přípustné. Stejně jako  
v mnoha jiných oborech, i při řízení sítí 
pomáhá především digitalizace. Síť se 
stává „chytřejší“, jak v ní přibývá zaří-
zení, která mohou (v omezené míře, sa-
mozřejmě) reagovat přímo na místě  
a s příznačnou rychlostí svých počítačo-
vých „mozků“. 

A chytrá revoluce už dorazila i přímo 
před domy zákazníků – do malých trafo-
stanic. Transformátory v nich se starají 
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Velmi přizpůsobivá „krabice“
Nástup obnovitelných zdrojů vzbudil otázku, jak energetici 
dokážou zkrotit jimi způsobené nestability v síti. Zatím 
se jim to daří dobře, a na trh už vstupuje nová generace 
nástrojů, které jejich možnosti ještě rozšíří. brzy byste 
mohli mít jeden takový u vás v ulici. 

auToR: JoSeF JANkŮ
Foto:   siemens

V květnu 2016 mezinárodní konsorcium 
v aukci pořádané úřady Spojených arab-
ských emirátů nabídlo, že u Dubaje po-
staví solární park s kapacitou 800 MW 
za zatím vůbec nejnižší cenu v dějinách 
fotovoltaiky – podle návrhu by jedna ki-
lowatthodina měla být za 2,99 americ-
kých centů. To odpovídá ceně 70 haléřů 
za kilowatthodinu, což je sice stále více, 
než kolik činí cena na burze ve střed-
ní Evropě, ale na poměry fotovoltaiky je 
to číslo přímo neskutečné. Vždyť před-
chozí rekord padl na stejném projek-
tu (celá elektrárna má mít výkon cca 3 

GW), ale jeho výše byla prakticky dvoj-
násobná, zhruba šest centů (1,50 Kč) za 
kilowatthodinu. Jde zřejmě o anomá-
lii danou možností levného financová-
ní projektu, ale už nyní jde o cenu nižší 
než u nových fosilních zdrojů v oblasti. 
V roce 2020 spuštěná uhelná elektrárna 
v Dubaji má podle plánů dodávat elek-
třinu za 4,5 centu za kilowatthodinu. 
Samozřejmě, problémy s nestabilitou 
dodávek z fotovoltaiky nižší cena neod-
straní, ale zároveň tu podle odborníků 
stále je potenciál k dalšímu snižování cen 
za panely. 

fotovoltaika za babku

Trafostanice jsou samozřejmě jen jed-
nou, byť velmi důležitou, součástí rozvod-
ných sítí. Jejich pružnost a reakční schop-
nosti můžou dál výrazně zvyšovat i další 
komponenty, často třeba ještě nenápadněj-
ší. Společnosti Siemens například nabízí 
rozváděče (řada 8DJH), které je možné vy-
bavit celou řadou aktivních prvků a dát jim 
tak lepší možnosti regulace v podmínkách 
síťové nestability. Mohou být například 

vybaveny motorovými pohony pro dálko-
vé ovládání, indikátory zkratů, systémy 
pro detekci napětí a mnoha dalšími sní-
mači. Jednotky dálkového ovládání mohou 
být podle potřeby součástí rozváděče, v nn 
ovládacích skříňkách nebo být umístěny  
v samostatných nástěnných skříních. Růz-
né prvky pro monitorování a ovládání mo-
hou být jednoduše a rychle doplněny také 
dodatečně.

nejen „trafa“

FItformer® reg 



prakticky přímo o koncové zákazníky.  
Ti díky tomu dostávají ze zásuvek správ-
né napětí tak, aby spotřebiče fungovaly, 
jak mají, neopotřebovávaly se či přímo 
nepoškozovaly. 

Provozovatelé sítí svým zákazníkům 
garantují, že se nic takového dít nebude, 
ale v reálném čase v méně stabilních sí-
tích (nejspíše právě kvůli obnovitelným 
zdrojům) všechny trafostanice přímo sa-
mozřejmě řídit nemohou. Přichází tak 

nová generace zařízení, jako je například 
regulovatelný transformátor FITFormer® 
REG od společnosti Siemens. 

Zařízení, které mimochodem letos  
získalo prestižní ocenění odborníků na  
veletrhu AMPER, největší české výstavě  
v oboru, se od běžných konvenčních 
transformátorů liší svou přizpůsobivostí. 
Převodový poměr regulovatelného trans-
formátoru se může měnit pod zatíže-
ním, a to díky třístupňové regulaci na 

straně nízkého napětí. Jinak jde o zaří-
zení, které má kvality a rozměry běžné-
ho distribučního transformátoru, takže 
ho lze hladce zapojit do stávající infra-
struktury. Díky svým vlastnostem do-
káže ovšem dodavatelům energie udržo-
vat napětí uvnitř tolerančních mezí  
a dodržet předpisy danou normu. Zá-
kazníci mají i za hodně změněných pod-
mínek vše tak, jak byli zvyklí – a to je ta 
nejlepší zpráva, jakou mohli dostat. 



N
ad antverpským přístavem se 
vznáší nová loď. Na klasicistní 
budovu místní přístavní správy 
posadila známá architektka  

Zaha Hadid ultramoderní koráb ze skla, 
kovu a notné dávky ambicí. Město dostalo 
novou dominantu, která lahodí nejen oku, 
ale je i funkční. 

V nové budově našlo od letošního června 
místo pro práci pět set lidí a stovky dalších 
se mohou setkávat ve zdejším atriu nebo 
dalších prostorách. Jejich zážitek z užívání 
budovy musí být stejně dobrý, jako je silný 
zážitek diváka, který kolem ní prochází – 
a samozřejmě ani jedno nesmí být na úkor 
provozovatele, jenž platí účty za elektřinu, 
teplo a údržbu. 

O to vše se v Antverpách stará i společnost 
Siemens. Budovu vybavila systémem Desigo 
TRA, který hlídá, aby spolupracovala klima-
tizace, osvětlení a žaluzie. Udržuje stále op-
timální rozmezí teplot, čerstvost vzduchu 
a dostatek světla. Provozovatel má díky sys-
tému jistotu, že se energiemi nebude plýt-
vat a jejich spotřeba se bude optimalizovat 
podle skutečných potřeb, nikoliv na základě 
odhadů či chybné úvahy. 

Nová doba,  
knihovník vítá hosty

Vynálezy, které dělají budovy „chytřejší-
mi“, mění i celou spoustu jiných aspektů na-
šeho života – a budovám pak dají možnost, 

aby naplnily nově vznikající potřeby a po-
žadavky. Jak můžete vidět třeba v pražských 
Dejvicích. 

Tam studenti tamních vysokých škol – 
a nejen oni – už sedm let chodí na schůzky 
či na chvíli odpočinku do budovy Národní 
technické knihovny. Jistě, využívají i tam-
ní úctyhodný knihovní fond (cca 1 200 000 
položek), ale to, s malou nadsázkou, už není 
to nejdůležitější. Velkou část nutné literatu-
ry lze najít na internetu, a tak by studenti či 
profesoři vlastně kvůli ní ani nikam chodit 
nemuseli. 

Autoři budovy to vědí, a jejich návrh pro 
novou dobu je tak mnohem více než jen 
„velký sklad knih“. Nabízejí klidný a rozsáh-
lý prostor, ve kterém si můžete stejně dob-
ře najít klidné místo pro samostudium, pár 
křesel pro debatu v malé skupince, konfe-
renční místnosti i kavárnu na schůzku. 

Neviditelná technika se při tom stará, aby 
atmosféra (alespoň v tom čistě fyzikálním 
smyslu) byla veskrze příjemná. Má k tomu 
dostatek informací, protože budova je „pro-
špikována“ 3 600 senzory, které neustále 
měří důležité parametry a sledují běh bu-
dovních systémů. Všechny nitky se pak sbí-
hají do nervového centra, kde je zpracovává 
a obsluze předává systém Desigo. Za záměr-
ně klidnou kultivovanou kulisou neustá-
le běží elektronický nervový systém, který 
knihovně dává nové místo v nové době. 

V budově je také zabudován nejmodernější 
systém elektrické požární signalizace Sinte-
so, který chrání budovu před vyhořením.  

Pohodlí pro 70 milionů 
Z klidu dejvické knihovny přejděme  

na místo, kde klid je vzácností a spěch  

nezbytný. Chicagské O’Hareovo letiště  
je jedno z nejrušnějších na světě; jeho 178 
„branami“ projde ročně zhruba 70 milio-
nů cestujících. Stejně jako v případě pražské 
knihovny se o pohodlí uživatelů ale stará ce-
lá armáda neviditelného hardwaru. 

Vybavení letiště je přitom stejně nesouro-
dá „parta“ jako cestující, kteří ho využívají. 
O’Hareovo letiště začínalo stejně jako celá 
letecká doprava z mnohem skromnějších po-
měrů a rostlo stejně rychle jakou obliba létá-
ní. Na sobě se tu nacházejí různé archeolo-
gické vrstvy technologií, které spolu ne vždy 
ideálně ladí. A jejich údržba a obsluha byla 
neustálý boj. 

„Chytré“ systémy ale dokázaly změnit  
i to. Softwarové řešení – v případě O’Hareo-
va letiště Desigo CC firmy Siemens – dává 
obsluze například možnost kouzlit s po-
mocí klimatizace s vnitřním prostředím  
v budově tak, aby pro cestující byl pobyt  
co nejpříjemnější. Ideálně tak, aby si vůbec 
nevšimli, že se o jejich pohodlí vůbec ně-
kdo stará. 

Počítačový kód a s ním spojené senzo-
ry i vybavení se také postarají o budoucnost 
letiště. Jde o otevřené systémy, připravené 
zahrnout do sebe i další vybavení (a to nejen 
od Siemensu), aby mohlo růst podle potřeby. 
Chytré je totiž mít vždy řešení, které je ote-
vřené budoucnosti. 
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Jak dát sklu a oceli mozek
Dobří architekti se vždy pokoušeli vdechnout svým budovám duši. Dnes už jim nové technologie 
umožňují dát i „mozek“ – schopnost reagovat rychle a účinně na neustálé změny podmínek  
a požadavků. v nejlepším případě jsou tedy výsledkem skutečně „živé“ budovy. 

auToR: JoSeF JANkŮ
Foto:   siemens

neustále měří důležité parametry  
a sleduje běh budovních systémů  
Národní technické knihovny v Praze.

3 600 senzorů
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Systém pro novou dobu
Od našich budov chceme, aby nám sloužily lépe než kdy předtím, a to za méně peněz 
a s menším využitím surovin i energií. I systém ovládání budov se tak musí změnit. 

Proč jsou budovy tak důležité
Nemusí se to zdát, ale budovy spotřebují ročně 
více energií než průmysl či celý sektor dopravy.

Správa budov začíná s Desigo cc

Správa budov je stále náročnější a složitější

Různí uživatelé mají různé potřeby

Desigo cc je vhodné pro všechny typy budov

41 % 
budovy

světová 
spotřeba 
energie

legislativa

omezené 
zdroje

Řiditelný 
na dálku

Více bezpečí 
a pohodlí

Vylepšený výkon 
a dojem

Významná 
úspora nákladů
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Z libovolného místa 
a v libovolnou chvíli

Různými uživateli

Management

Spolehlivá 
data pro 
správné 

rozhodování

Ovládat 
všechny 
systémy 

z jednoho 
místa

Více 
pohodlí 

a bezpečí

Správa budovy Uživatelé

cenový tlak

bezpečnostní 
předpisy

cena 
budov

40 % 
spotřeba 
energií

30 % 
údržba

10 % 
jiné 
výdaje

20 % 
konstrukční 
náklady bezpečnost 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy zkracují 
doby reakce na 
nenadálé události.

advantage 
servicetm 
Chráníme vaši 
investici, zvyšujeme 
efektivitu a hlídáme 
rizika i náklady.

*Integrace systémů třetích stran

*Integrace systémů třetích stran

3.*

3.*

Požární 
bezpečnost
70 % společností,  
které postihne  
velký požár, už se  
z něj nevzpamatuje. 
Nabízíme schopnost 
detekce požárů. 

vytápění, 
větrání 
a klimatizace
Monitoring spotřeby 
energií dohromady 
s osvětlením, zastíněním 
a energiemi dokáže 
snížit spotřebu  
až o 20 %.

energie 
Náklady na dobu, 
kdy se budovy 
nevyužívají, 
dosahují v pří-
padě středních 
společností miliony  
i více korun ročně.

osvětlení 
Dobrý světelný 
management  
může snížit 
náklady 
až o 80 %.

28 % 
doprava

31 % 
průmysl zcela 

integrováno



A
utory Crystalu jsou americké 
designérské a architektonické 
studio Perkins + Will a archi-
tektonický ateliér Wilkinson 

Eyre Architects. Realizátory stavby byla 
firma Arup Group Limited. Veřejné pro-
story a bezprostřední okolí jsou dílem 
firmy Townshend Landscape Architects, 
která veškeré pevné povrchy okolo budo-
vy vytvořila z trvanlivých a recyklova-
ných materiálů. Pochopitelně zde nechybí 
ani dobíjecí stanice pro elektromobily.

Pro výstavbu této unikátní budovy byla 
zvolena lokalita bývalého brownfieldu na 
území historické industriální zóny v části 
Královských viktoriánských doků ve vý-
chodním Londýně. Slavnostně byla ote-
vřena v roce 2012 a od té doby ji každo-
ročně navštívilo více než 100 000 lidí. 

Crystal je vůbec první budovou na světě, 
která získala platinové ocenění v metodi-
ce LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) a titul „výjimečný“ 
v metodice BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assess-
ment Method) – jde o dvě nejvýznamnější 
metodiky hodnocení nízkoenergetických 
budov na světě.

energie
Celý Crystal funguje ze 100 % na elek-

třinu. Celých 20 % této spotřeby pokrývá 
elektřina generovaná fotovoltaickými pa-
nely, které s rozlohou 1 580 m2 pokrývají 
dvě třetiny střechy. Spotřeba energie  
v Crystalu je pečlivě monitorována a prů-
běžně se vyhodnocuje energetická účin-

nost budovy. Z hlediska emisí CO2 dosa-
huje Crystal o 70 % lepších výsledků než 
srovnatelné kancelářské budovy v USA. 

vytápění a chlazení
Veškeré vytápění i chlazení budovy zajiš-

ťují zemní tepelná čerpadla, která přečer-
pávají vodu skrz systém potrubí, jež vede 
hluboko pod zem. V budově je umístěno 
199 trubek o celkové délce 17 km, které sa-
hají do hloubky až 150 m a zajišťují přenos 
600 kW tepla, což stačí na uspokojení náro-
ků celé budovy. A jak to celé funguje? 

Dvě podzemní tepelná čerpadla se špičko-
vým výkonem 1 442 kW (2 x 314 kW pro vy-
tápění a 2 x 407 kW pro chlazení) produku-
jí horkou a chlazenou vodu a sama při tom 
spotřebovávají 187 kW elektrické energie. 
Čerpadla dovedou vytvářet teplo i chlad 
současně. Tato podmínka je pro Crystal klí-
čová, poněvadž bez ohledu na aktuální roč-
ní období je v budově stále třeba ohřívat vo-
du a chladit počítačové serverovny.

Horká a vychlazená voda se poté vhá-
nějí do systému potrubí umístěného pod 
podlahou, které funguje jako vytápění, 
resp. chlazení. Studená voda prochází přes 
stropní rám. Jakmile k němu dostoupá tep-
lý vzduch, ochladí se a tím ihned klesne do-
lů. Díky tomu je v místnostech stále udržo-
váno příjemné klima.

K rekuperaci tepla dochází na tepelných 
kolech. Odpadní vzduch prochází přes te-
pelně absorpční disk, který rotuje, a tím 
otepluje okolní čerstvý vzduch. V Crysta-
lu dochází k rekuperaci až 60 % odpad-
ního tepla nebo chladicí energie. Crystal 
navíc využívá výhradně přírodní zdroje 
tepelné energie (solární panely na ohřev 
vody), proto jsou jeho náklady na vytápě-
ní nulové. 
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v roce 2012 společnost Siemens otevřela v Londýně novou budovu s příznačným názvem Crystal, 
která způsobila převrat v dosavadním chápání „zelených budov“. Crystal se stal z poloviny novým 
londýnským domovem společnosti Siemens a sídlem světového kompetenčního centra Siemens 
zaměřeného na řešení pro města. 

Crystal: průzračně čistý  
a technicky dokonalý

auToRka: ANDreA CeJNArová 
Foto:        siemens

odpadního tepla a chladicí energie  
v této budově je rekuperováno.

60 %



MM

Světla a ventilace
Crystal má unikátně vyřešenou samostí-

nicí fasádu, která využívá vysoce účinná 
solární skla, tvořená ze tří vrstev a s argo-
novými kavitami. Skla propouštějí 70 % vi-
ditelného světla, ale jen asi 30 % sluneční 
energie. Téměř všechny prostory Crystalu 
jsou osvětleny denním světlem, takže sví-
cení se zde omezuje skutečně jen na večer-
ní a noční hodiny. 

Osvětlení v Crystalu zajišťují ze 65 % fluo-
rescenční světla a ze 35 % LED osvětlení. 
Světla jsou regulována řídicím systémem 
Siemens, který automaticky přizpůsobuje 
každé jednotlivé svítidlo aktuálním poža-
davkům, aby bylo osvětlení místností vždy 
optimální a nikde se světlem neplýtvalo. 

Systém energetického managementu 
budovy průběžně sleduje jak podmínky 
uvnitř budovy, tak i v jejím okolí. Na zákla-
dě těchto údajů pak vygeneruje nejvhod-
nější způsob větrání jednotlivých částí 
budovy. Pokud je počasí přívětivé, větrá se 
přirozeně a okna se automaticky otevíra-
jí. Pokud je ale venku příliš teplo nebo na-
opak zima, okna se zavřou a do služby na-
stoupí umělá ventilace. Okna se otevírají 
ale i v noci, aby se další den snížily náklady 
na klimatizaci.

voda
Crystal podstatným způsobem šetří i spo-

třebu vody. Při každém dešti, kterých bý-
vá v Londýně víc než dost, se dešťová vo-
da odvádí přímo ze střech do podzemní 
nádrže s objemem 30 m3. Tato sesbíraná 
voda se poté filtruje a dezinfikuje ultrafia-
lovým zářením. Recykluje se zde rovněž 
veškerá odpadní voda. Ta nejdříve putuje 

do biologických nádrží, kde se čistí ve dvou 
stupních (anaerobním a aerobním), a od-
tud postupuje k filtraci – nejdřív na mem-
bránové filtry a pak na uhlíkové. Recyklo-
vaná voda se využívá k zalévání rostlin  
a na splachování toalet. Nikde v celé bu-
dově nenaleznete toaletu, která by se 
splachovala pitnou vodou. Téměř 80 % 
horké vody využívané v budově je ohří-
váno kombinací solárních panelů umís-
těných na střeše a podzemních tepelných 
čerpadel. 

Inteligentní řízení
Systém energetického managementu 

budovy z dílny Siemens pracuje v rámci 

Crystalu se 3 500 datovými uzly, které ješ-
tě doplňují údaje z monitoringu okolí stav-
by. Do řídicího centra Crystalu proudí in-
formace ze systémů vytápění, klimatizace 
a větrání, z řízení osvětlení, z meteostanic,  
z podzemních tepelných čerpadel, solárních 
panelů, ze zpracování dešťové a odpadní vo-
dy, z požárních a bezpečnostních hlásičů. 
Přívlastek „inteligentní“ tedy v tomto přípa-
dě rozhodně není žádnou nadsázkou. 

I když v posledních letech vzniká ve světě 
stále více podobných „inteligentních a ze-
lených“ budov, Crystalu již nikdo neodepře 
jeho prvenství a to, že v tomto oboru vyty-
čil zcela nové standardy, které je i po čty-
řech letech stále těžké překonat. 

Externí dodávky 
„zelené“ energie

Nabíjení 
elektromobilů

Připojení čistého 
měření sítě

Chytrá síť od Siemens umožňuje 
energetický monitoring skrz chytré měření

Budoucí 
sklad baterií

Dodávky energie 
pro externí služby

Sledování CO
2
 

a teploty

Systém 
energetického 
managementu 
budovy

Inteligentní řízení, přesné řízení 
ventilace/klimatizace, živé zobrazení 
spotřeby energie a vody a automatické 
otevírání oken a světlíků

Plně řízený systém osvětlení 
DALI LED. Energeticky 
úsporné osvětlení navržené 
pro optimalizované denní 
světlo 

1580 m2 294kW 
fotovoltaických panelů Meteorologická stanice



H
lavním požadavkem na nový 
kancelářský komplex, kam by 
se mělo přestěhovat vedení 
koncernu Siemens, bylo, aby 

byl otevřenější, modernější a především 
pak energeticky úspornější než stávají-
cí budovy, které nahradil. I když plány 

byly velmi ambiciózní, bezezbytku se 
je podařilo naplnit. 24. června t. r. se 
při slavnostním otevření sídla návštěv-
níkům představil komplex, který spo-
třebovává o 90 % méně elektřiny než 
staré budovy, o 75 % méně vody a gene-
ruje o 90 % méně emisí CO2.  

Náhrada starých budov za nové ale vů-
bec nebyla snadná. Postupem času, jak 
se firma rozrůstala a tím rostly i její ná-
roky na prostor, skupovala v okolí další 
a další objekty a výsledkem byl konglo-
merát oddělených budov, jejichž moder-
nizace by byla velmi nepraktická. V roce 
2010 proto Siemens vyhlásil architekto-
nickou soutěž na vybudování zcela no-
vých ultramoderních prostor, které by 
splňovaly vysoké nároky „zelené“ budo-
vy budoucnosti. V soutěži zvítězila dán-
ská společnost Henning Larsen Archi-
tects, která se rozhodla pro zachování  
a renovaci historických budov paláce 
Ludvíka Ferdinanda a jejich začlenění 
do nového futuristického komplexu.  

geotermální energie  
a dešťová voda

Významným obnovitelným zdrojem 
energie, který budova využívá, je geo-
termální energie. Každou hodinu prou-
dí přes 70 km potrubí umístěného v zá-   
kladech budovy 100 000 litrů vody, kte-
rá trvale cirkuluje budovou a tu podle 
potřeby a ročního období buďto vytá-
pí, nebo ochlazuje. Funguje zde tzv. 

36 | 37
s m a R T  c i T i e s

a r c h i t e k t u r a

Nové sídlo vedení společnosti Siemens v centru Mnichova je jedním z nejmodernějších  
a „nejzelenějších“ kancelářských komplexů na světě. Slavnostně bylo otevřeno v červnu 2016.

Nové sídlo vedení  
společnosti Siemens

auToRka: ANDreA CeJNArová 
Foto:        siemens



bivalentní topná soustava, v rámci které 
tepelná čerpadla fungují i jako chladi-
če a která využívá i obnovitelné zdroje 
energie, jakými jsou okolní vzduch  
a zmíněné podzemní vody. Zvětšené  
potrubí snižuje průtokový odpor, a tím 
pomáhá ušetřit ještě více energie.   

Celá fasáda obklopující vnitřní dvory 
a atria je pokryta velkými okny, která 
jsou nakloněná pod úhlem asi 5 stupňů, 

aby lépe zachycovala denní světlo  
a osvětlovala vnitřní prostory i dvory. 
Na střechách jsou umístěny vodní ko-
lektory, které dokáží sesbírat až 1,5 mi-
lionu litrů dešťové vody, která se použí-
vá ke splachování toalet, zalévání ven-
kovních zelených prostor apod. Pokud 
je přísun dešťové vody větší, než jaký 
se dá spotřebovat, přebytky se odvádějí 
systémem podzemních výkopů do záso-
báren podzemních vod. 

Na střechách je rovněž umístěn ultra-
moderní systém fotovoltaických pane-
lů, které dokážou pokrýt až celou jednu 
třetinu veškerých požadavků budovy na 
elektřinu.      

od siemensu pro siemens
Je zcela logické, že se v sídle vedení 

společnosti Siemens budou uplatňo-
vat především jeho vlastní technolo-
gie. Systém Desigo od Siemens Buil-
ding Technologies zde například sbírá 
a analyzuje data generovaná z primár-
ního vytápění, ventilace a klimatizace 
rozmístěných po celé budově a auto-
maticky optimalizuje jejich funkce.  
Na tuto platformu Desiga navazuje  
i systém automatizace TRA (Total Room 
Automation), který rovněž řídí osvětle-
ní a stínění. Navíc, automaticky deteku-
je nezbytné využití energie a oznamuje 
ho prostřednictvím „zelených lístků“, 
které se zobrazují na rozhraní energe-
tického managementu každého pokoje. 
Jednoduchým stlačením symbolu na ří-
dicí konzoli může uživatel automaticky 
změnit řízení v místnosti na energetic-
ky optimální.     

Částečné nepřímé osvětlení komple-
xu zajišťují LED světla od Osramu, která 
rovněž přispívají k minimalizaci spo-
třeby elektrické energie. Osvětlení se 
přizpůsobuje měnícím se podmínkám 
denního světla v místnostech a jen po-
užití LED osvětlení samo o sobě snižu-
je spotřebu elektřiny téměř o polovinu 
oproti konvenčním světlům.   

Místo také pro umění
Návštěvníky nového sídla společnosti 

Siemens v Mnichově jistě ihned upoutají 
impozantní bronzové plastiky „Schwes-
terngruppe“ (Skupina sester), které 
vytvořil sochař Georg Baselitz. Volný 
přístup k tomuto dílu pro veřejnost je 
součástí nové otevřené stavební koncep-
ce společnosti Siemens. Georg Baselitz 
sám o své práci říká: „To, co zde vidíte, je 
vzpomínka v monumentálním měřítku:  

v tomto případě moje sestra a její přítelky-
ně jdoucí ruku v ruce přes náves. Námě-
tem této práce je tradice tří Grácií, která 
se táhne od starověkého Řecka přes Bot-
ticelliho až do dnešních dnů. Podle mého 
nejlepšího vědomí, v historii sochařství se 
ještě nikdy neobjevila skupina postav se 
vzájemně propojenými pažemi.“

Druhým uměleckým dílem, které tvoří 
součást nové budovy vedení společnos-
ti Siemens, je socha s názvem „Křídla“, 
kterou vytvořil architekt a umělec Daniel 
Libeskind. Nachází se přímo na mnichov-
ském Oskar-von-Miller-Ring a stává se 
tak viditelným referenčním bodem no-
vé osy spojující centrum města s muzejní 
čtvrtí. Další dvě kopie sochy jsou instalo-
vány v největším sídle Siemensu v Erlan-
genu a na místě, kde byla společnost za-
ložena, tj. v Berlíně. „Křídla“ symbolizují 
most, který spojuje místa historicky důle-
žitá pro celý Siemens. 

6 let od projektu po slavnostní otevření

45 000 m2 podlahové plochy

1 200 míst pro zaměstnance

1 600 m2 skleněných panelů

66 km potrubí 

250 km napěťových kabelů

zajímavá čísla

Nový komplex kanceláří  

v centru Mnichova poskytuje 

moderní a inspirativní zázemí  

pro cca 1 200 zaměstnanců.     

„křídla“ od Daniela Libeskinda jsou nejen impozant-

ním uměleckým dílem, jež zdobí novou budovu  

Siemens, ale i významným symbolem propojujícím 

jednotlivé části města i firmy samotné. okolní fasá-

dy jsou osazeny množstvím oken, která osvětlují ne-

jen vnitřní prostory, ale i dvory a atria.



Hybridní diagnostické 
přístroje

Automatický 
laboratorní systém

Analýza genomu

Spolehlivá 
diagnostika  
je základem 
úspěšné, 
k pacientovi  
šetrné a finančně
únosné terapie

Centrální 
úložiště dat

Ř
ada současných výzev naštěstí 
má nebo brzy bude mít technolo-
gické řešení. Stále důležitější roli 
bude hrát pokročilá diagnostika, 

bez které si nelze efektivní léčbu předsta-
vit. Bude pokračovat trend digitalizace 
hlavních procesů, kterým již většina na-
šich nemocnic prošla. Jejich management 
se postupně naučí s nashromážděnými 
daty pracovat. Výsledky analýz pomohou 
zlepšit plánování, lépe využívat dostup-
né zdroje a standardizovat kvalitu posky-
tované péče. A výrazného zeštíhlování 

se dočkají i obslužné procesy. Pojďme se 
na chytrou nemocnici blízké budoucnos-
ti podívat.

Pokročilá diagnostika
Spolehlivá a včasná diagnostika je zákla-

dem úspěšné, k pacientovi šetrné a nákla-
dově únosné terapie. Bude proto hrát stále 
významnější roli při rozhodování lékařů 
o volbě nejvhodnějších postupů. Prosa-
zovat se budou nové diagnostické meto-
dy. Díky pokrokům v molekulární biolo-
gii a růstu výkonu výpočetní techniky se 

například brzy stane běžnou analýza  
genomu pacienta.

Snahou diagnostiky je také minimalizo-
vat dopady na vyšetřovaného. Snižuje se 
dávka záření nutného pro snímkování  
materiálu pro laboratoř. Vyšetření se 
urychluje, což pacientům zkracuje čekání  
a nemocnici šetří náklady díky intenziv-
nějšímu využití přístrojového vybavení. 
Hybridní přístroje kombinující doposud 
oddělené zobrazovací technologie přiná-
šejí nové možnosti pohledu do lidských 
útrob a potřebné snímky pořídí během 
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Chytré nemocnice
Stárnutí populace. Civilizační choroby. Nové a exotické nemoci. tlak na kvalitu 
zdravotní péče, bezpečnost a pohodlí pacienta. Ale současně požadavek na maximální 
efektivitu vynakládaných prostředků, zkracování pohybu v zařízení, nedostatek 
odborného personálu nebo otázky kolem ochrany osobních dat. to všechno jsou 
témata, která stojí před nemocničními zařízeními a předurčují jejich budoucí podobu. 

Úložiště dat
Informace o pacientech 
jsou uloženy na jednom 
centrálním místě a jsou 
okamžitě dostupné 
všem specialistům 
podílejícím se na léčbě.

Specialista

Specialista

auToR:       PAveL ZáLeSký 
grAFIkA:   toMáš ČáhA



Využití robotů  
během standardních 

operačních zákroků bude  
v nejbližších letech běžné

Automatizovaný proces zdravotní péče

Práce s daty
(např. Teamplay)

jediného vyšetření. Chytrá řešení, jako tře-
ba robotické rentgeny, omezují na nutné 
minimum také manipulaci s pacientem.

Technologie postupně přebírá některé 
činnosti doposud prováděné specialisty. 
Například automatický laboratorní systém 
Aptio převezme odběry, připraví z nich 
vzorky a provede na nich potřebné testy. 
Vytíženým odborníkům tak zbývá více ča-
su na interpretaci výsledků a komplikova-
né případy. Snižuje se i chybovost, zkra-
cuje se čekání na výsledky (hlavně v ranní 
špičce) a klesají náklady.

Propojená nemocnice
Dávno pryč jsou doby, kdy snímky z rent-

genu přenášel z radiologie na chirurgii 
zřízenec. O data pacientů se dnes stara-
jí nemocniční informační systémy. Infor-
mace o pacientech jsou uloženy na jednom 
centrálním místě a jsou okamžitě dostup-
né všem specialistům podílejícím se na 
léčbě. Současně jsou lépe zajištěny proti 
ztrátě nebo zneužití.

Snímky z radiologie proudí v digitální for-
mě do systémů, jako je Syngo, Phoenix ne-
bo Teamplay. Ty kromě zajištění okamžité 

dostupnosti také umožní lépe porovnávat 
snímky z různých přístrojů nebo ohlídají 
konzistentní podmínky při opakovaných 
vyšetřeních v průběhu terapie, při chro-
nických nemocech nebo klinických stu-
diích.

Práce s daty
Nemocnice produkují díky digitalizaci 

procesů obrovská množství dat. Jejich peč-
livá analýza umí přinést zajímavý pohled 
na chod celého nemocničního zařízení, 
efektivitu jeho procesů a doposud skryté 
trendy.

Příkladem může být práce s protokoly 
zobrazovacích přístrojů v systému Team-
play. Toto intuitivní cloudové řešení umož-
ňuje sledovat vytížení jednotlivých pří-
strojů a obsluhujícího personálu, upozorní 
na problematické procesy nebo nedodržo-
vání postupů při jednotlivých vyšetřeních. 
Také pomáhá stanovit optimální dávku 
záření, zaznamenává ji do protokolu a po-
rovnává s jinými vyšetřeními obdobného 
typu. Ve formě anonymizovaných agrego-
vaných dat je navíc možné porovnávat do-
sahované hodnoty s výsledky obdobných 

poskytovatelů zdravotní péče. Na světě  
je každý den provedeno více než milion  
vyšetření na zobrazovacích přístrojích 
Siemens Healthcare. Báze pro objektivní 
benchmarking je tedy dostatečná.

obslužné procesy
Odborníci předpovídají, že se ve zdravot-

nictví ve velké míře uplatní specializace  
a konsolidace. Vznikat mají větší subjekty  
s pracovišti specializovanými na určité 
choroby. Přinést to má vyšší úspěšnost léč-
by při nižších nákladech.

Pokud se má vize naplnit, musí se to-
mu přizpůsobit vnitřní procesy nemocnic. 
S mnoha z nich pomohou digitalizace a au-
tomatizace, které umožní například lep-
ší operativní i investiční plánování, efek-
tivnější využití zdrojů, odbourání zbyt-
né administrativy nebo zrychlení procesů 
napříč nemocnicí. S těmi dalšími pomů-
že outsourcing a chytrá řešení. Příkladem 
může být třeba nové zařízení Converter, 
které díky rozmělnění a sterilizaci přemě-
ní stále rostoucí množství nemocničního 
infekčního odpadu na neškodný prášek  
o třetinovém objemu. 

Teamplay
Toto intuitivní cloudové 
řešení zároveň 
automaticky kontroluje 
celý proces poskytování 
zdravotní péče.

chytrá řešení
Např. zařízení Converter
rozmělní a sterilizuje 
infekční odpad a sníží  
tak jeho objem na třetinu.



S polečnost Environment Commerce CZ  
se věnuje výzkumu, vývoji, pro-
jektování a komplexním dodáv-
kám nové generace integrovaných 

a kombinovaných čistíren odpadních 
vod, které se snaží být v harmonii s oko-
lím a přírodou. Pouhé čištění odpadních 
vod je zde však povýšeno na sofistikovaný 
proces odehrávající se v moderní budově, 
která futuristický skleník nepřipomíná ná-
hodou – slouží totiž mimo jiné také k pěs-
tování rostlin.

envirotech Smartplant
Projekt s názvem Envirotech Smartplant 

se zabývá efektivním snížením emisí, 
energetickou soběstačností a zvýšením 
rentability čistíren odpadních vod s mož-
ností produkce plodin bez ohledu na ze-
mědělská kritéria regionu. Jsou zde ku-
mulovány vyspělé technologie v rámci 
jediné inteligentní budovy, která zajišťuje 
plodinám přísun čerstvé vody, dostatečné 
osvětlení, teplotu a celkově vhodné klima.

Energetickou soběstačnost systému za-
jišťuje pyrolýzní stanice, která odstra-
ňuje vysušený kal z čistírenského proce-
su společně s odpadní biomasou, zároveň 
jsou využívány alternativní zdroje ener-
gie, jako je tepelné čerpadlo a fotovoltaic-
ký systém.

Chytré řešení pro budoucnost
„Čistírny odpadních vod byly dlouhá lé-

ta považovány za nezajímavé stavby, které 
jsou sice nutné, ale investice do jejich vý-
stavby a provozu nebývají příliš efektivní,“ 
říká Ivan Bidenko, generální ředitel společ-
nosti Environment Commerce CZ. „Nám 
se podařilo vymyslet řešení, které výrazně 
snižuje investiční náročnost, zvyšuje čisticí 
efekt, má plně automatizovaný provoz a ve 
výsledku snižuje stočné pro obyvatele,“ do-
dává Ivan Bidenko.

Stavebně technologická jednotka byla in-
tegrována do jedné železobetonové nádrže, 

ve které se odehrávají všechny technologické 
procesy, ale také monitoring, řízení, provoz  
i manipulace s odpadními produkty. Jednot-
livé funkční prostory navzájem sousedí přes 
dělicí železobetonové či plastové stěny. Nad-
zemní část je většinou řešena jako prostorný 
prosklený pavilon z hliníkových či alumini-
um-polyuretanových sendvičových panelů.

Čistá voda pro kazanlak
Společnost Environment Commerce CZ 

má na svém kontě již téměř 2 000 úspěš-
ných realizací podobných projektů doma  
i v zahraničí. V oblasti elektroinstalací a do-
dávek automatizační techniky pak spolu-
pracuje s českou společností CHEMTEC 
industry, která má dlouholeté zkušenosti  
s konceptem Plně integrované automati-
zace (TIA – Totally Integrated Automation) 
společnosti Siemens. Jednou z jejich posled-
ních společných realizací byla rekonstrukce 
čistírny odpadních vod (ČOV) v bulharském 
Kazanlaku, kde byl pro automatický provoz 
zařízení zvolen řídicí systém Simatic PCS 
7 společnosti Siemens. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o dispozičně velmi rozsáhlou 
klasickou čistírnu, která denně přefiltruje 
80 000 m3, byl navržen systém s plnou dis-
tribucí veškerého zařízení.

Základním zadáním bylo navrhnout co 
nejmodernější řešení v konceptu TIA, če-
muž nejlépe vyhovoval DCS systém Sie-
mens Simatic PCS 7, byť jeho nasazení na 
čistírnu odpadních vod nebylo dosud běž-
né. V Bulharsku se dokonce jednalo o první 
nasazení systému PCS 7 vůbec.

Projektanti navrhli pro řízení ČOV sys-
tém s řídicí centrálou PCS 7-RTX a dvěma 
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Čistírny pro třetí tisíciletí
Čistírny odpadních vod většinou nebývají stavbami, které by příliš
přitahovaly zájem veřejnosti. ty od společnosti environment Commerce CZ  
ale představují výjimku. Jejich kruhové budovy připomínající okrasné 
skleníky v sobě totiž skrývají pokročilou technologii s plně automatickým 
provozem řízeným systémem Siemens.

Totally Integrated Automation 
(Plně integrovaná automatizace)

koncept tia

AUTORKA:  JohANA hrAbALová 
FOTO:        chemTec inDusTRy s.R.o.



operátorskými stanicemi, každou v pro-
vedení se čtyřmi monitory. Kvůli velkým 
vzdálenostem mezi jednotlivými techno-
logickými celky čistírny zajišťuje veškeré 
datové přenosy mezi jednotlivými částmi 
technologie (mechanické předčištění, bio-
logická část, kalové hospodářství a energo-
centrum) bezdrátový systém na bázi Wi-Fi. 
Důvodem použití bezdrátových přenosů 
byla i skutečnost, že pro lokální řízení jed-
notlivých technologických celků byly na-
vrženy řídicí centrály systému Simatic ET 
200S v provedení IM151-8. Ty se starají o za-
jištění servisního ovládání z místa a lokální 
řídicí funkce jednotlivých technologických 
celků. Globální funkce řízení pak řeší cent-
rální řídicí jednotka PCS 7-RTX.

Informace přímo od zdroje
Při rekonstrukci byla v čistírně instalová-

na zařízení převážně s motory o výkonu do 
7,5 kW, na nichž byly použity inteligentní 

motorové vývody v HF (high feature) prove-
dení, které lze integrovat přímo do IO sys-
tému řady ET 200S. Tyto inteligentní vývo-
dy přinášejí totiž dvě důležité výhody.

Pro všechny motory do 7,5 kW stačí tři ty-
py motorových vývodů. Díky tomu má pro-
vozovatel k dispozici pouze tři náhradní dí-
ly, kterými pokryje 90 % všech motorových 
vývodů instalovaných na ČOV.

Druhou výhodou HF provedení je navíc 
možnost získat z každého motoru zvlášť 
informaci o jeho proudu, což je výhodné 
pro predikci stavu technologického zaříze-
ní a případné hrozící poruchy. I motorové 
vývody nad 7,5 kW byly navrženy s plnou 
integrací do DCS a s komunikací po datové 
sběrnici.

Správa prováděná na dálku
Dalším důležitým aspektem TIA je inte-

grace měření neelektrických veličin, kte-
ré jsou na ČOV Kazanlak dvojího druhu. 

Veškeré přístroje pro analytická měření 
(pH, O2, nitráty, fosfáty aj.) jsou od firmy 
Hach-Lange a umožňují integraci do DCS 
pomocí datové sběrnice Profibus DP. I zde 
datový přenos umožňuje získat nadstan-
dardní počet informací o připojeném zaří-
zení. Ostatní přístroje (snímače průtoků, 
hladin, teplot, tlaků aj.) pocházejí z port-
folia společnosti Siemens a jsou v provede-
ní s HART výstupem. Díky HART protokolu 
je možné i u těchto přístrojů získat pod-
statně více informací, které jsou načítány 
SW prostředky DCS PCS 7.

Informace slouží především pro detail-
ní diagnostiku a nastavení parametrů 
přístrojů na dálku, neboť veškerou sprá-
vu DCS systému provádí firma CHEMTEC 
industry prostřednictvím dálkové správy. 
Vzdálenost mezi Českou republikou  
a Bulharskem je totiž tak velká, že prová-
dění diagnostiky a nastavování paramet-
rů čistírny jsou bez dálkové správy nemy-
slitelné.

„Inovativní přístup společnosti CHEM-
TEC industry přináší do čistírenské pra-
xe unikátní komplexní řešení v koncep-
tu TIA, obohacené o nejnovější produkty 
firmy Siemens. Těmi jsou například řešení 
ovládání ČOV prostřednictvím mobilních 
panelů druhé generace, použití plně re-
dundantních systémů řízení pomocí DCS 
PCS 7 na bázi CPU410H, řešení plně redun-
dantních napájení pomocí DC UPS řady  
SITOP nebo řešení vícemonitorového zob-
razení informací o stavu technologického 
zařízení ČOV na velkoplošných zobrazo-
vačích s rozlišením 4K,“ říká ředitel firmy 
Petr Janovský. 

Moderní čistírny mohou sloužit i jako skleník

k pěstování rostlin.

Kvůli velké rozloze areálu 
čistírny je v bulharském 
Kazanlaku přenos dat řešen 
bezdrátově pomocí Wi-Fi.



Města bez potravinářského         průmyslu nepřežijí

M
ěsty ve vlnách historie otřá-
saly přírodní i válečné kata-
strofy a naopak jim prospíva-
ly zemědělské revoluce. Tře-

ba po objevení Ameriky Evropany se na 
náš kontinent dostala kukuřice a hlavně 
brambory, které zabránily mnoha hlado-
morům. (Ale když pak ve čtyřicátých le-
tech 19. století ničila bramborová plíseň 
úrodu v Irsku, způsobila hladomor, který 
zabil miliony lidí a další navždy vyhnal 
za obživou do zahraničí.) Naopak Ameri-
ku zase obohatila pšenice, ječmen či rýže 

a také domestikovaní koně, skot, ovce  
a kozy.

Důležitý byl i jiný zlom, který ovlivnil ze-
mědělství až dodnes. Šlo o používání guá-
na – výkalů mořských ptáků, které se za 
desetitisíce let nahromadily na pobřeží  
Jižní Ameriky a jihozápadní Afriky. Toto 
přirozené hnojivo bohaté na dusík, fosfor 
i draslík nesmírně zvýšilo výnosy na po-
lích. Flotily lodí je proto vozily do Evropy  
a Severní Ameriky – až se téměř vyčerpalo.

Návrat k původním nízkým výnosům 
byl pro zemědělce a vlastně i pro rostoucí 
počet strávníků zaplňujících průmyslové 
země hrozivý. A tak přišel ke slovu che-
mický průmysl, který začal dodávat hno-
jiva umělá. Tady se stala zřejmě největším 

průlomem Haber-Boschova syntéza du-
sičnanu amonného s využitím dusíku ze 
vzduchu. Němečtí chemici Fritz Haber  
a Carl Bosch proces vyvinuli před první 
světovou válkou a používá se dodnes. Mi-
mo jiné je stále ekonomicky výhodným zá-
kladem pro výrobu průmyslových hnojiv.

Zelená revoluce díky chemii
Zemědělské technologie se vyvíjely ve vy-

spělém světě, ale především mezi lety 1930  
a 1970 je začaly přejímat i chudší země. To-
muto období se říká zelená revoluce. Z dneš-
ního pohledu název působí hodně „přírod-
ně“, ve skutečnosti tehdy šlo o zavádění 
vyšlechtěných odrůd plodin s vysokými vý-
nosy, o nasazení mechanizace do zeměděl-
ství, a hlavně o využití průmyslových hnojiv 
a chemických postřiků proti škůdcům.

Jeden z průkopníků zelené revoluce, ame-
rický biolog a agronom Norman Borlaug, 
který ji pomáhal v rozvojovém světě šířit, 
získal v roce 1970 Nobelovu cenu míru, 
a obecně je považován za člověka, který 

Někdy před čtyřmi tisíci lety už rolníci dokázali získat tolik jídla, že uživili 
řemeslníky, obchodníky, úředníky či učence, kteří si jako sídlo vytvořili 
města. Nicméně tehdy stejně jako dnes zůstala města závislá na 
zemědělské produkci, která se i kvůli rostoucí poptávce musí stále měnit.

AUTOR: JoSeF tUČek 
FOTO:   bigsTock

42 | 43
s m a R T  c i T i e s

l i d é



Města bez potravinářského         průmyslu nepřežijí
zachránil miliardu lidí před smrtí hla-
dem.

A samozřejmě tak pomohl i růstu velko-
měst v rozvojovém světě, která dnes svou ve-
likostí dávno předstihují „stará“ velkoměsta 
ve vyspělých zemích.

Na trh se už nechodí
Měnila a mění se i výživa obyvatel měst ve 

vyspělém světě. Málokdo chodí na trh, aby 
koupil zeleninu, která ještě ráno rostla na zá-
honu, nebo rybu, jež teprve za svítání uvíz-
la v rybářské síti. Jíme potraviny podstatně 
starší. K tomu se přidává fakt, že nové plodi-
ny s vysokými výnosy se nutriční hodnotou 
liší od těch dřívějších.

Srovnáními se ve Spojených státech zabý-
val Donald Davis, biochemik z Texaské uni-
verzity. V roce 1999 zjistil, že v ovoci a zele-
nině prodávané na americkém trhu poklesl 
oproti stejným plodům z roku 1950 obsah 
vitaminu C o 15 %, vitaminu B2 o 38 %, váp-
níku o 16 % a železa o 15 %. V roce 2009 se 
Davis k výzkumu vrátil a zjistil výsledky 

podobné, s tím, že některé živiny a stopové 
prvky poklesly oproti roku 1950 ještě více, 
třeba obsah železa dokonce o 43 %.Obdobně 
dopadly i srovnávací studie britské.

Nemá smysl detailně šermovat s čísly, pro-
tože výživové hodnoty potravin se mění po-
dle roku, místa, ale i času sklizně, a ke zkres-
lení přispívá i fakt, že se srovnávají data ze 
současných analytických přístrojů s daty zís-
kanými méně přesnými měřeními v minu-
losti. Avšak trend poklesu hodnot živin v po-
travinách se zdá zřejmý.

Odborníci jej připisují skutečnosti, že plo-
diny s vysokými výnosy musí živiny z půdy 
(ty, které tam nedodala hnojiva) „rozdělit“ 
do větší hmotnosti plodů. „Je to, jako když 
vezmete sklenici pomerančového džusu  
a nalijete do ní stejné množství vody,“ učinil 
přirovnání Donald Davis pro časopis New  
Scientist. „Koncentrace výživových látek, kte-
rá byla v původním džusu, teď bude nižší.“

Příkladem může být brokolice – dnes mí-
vá větší hlavičku než dřívější odrůdy, takže 
je v ní, přepočteno na hmotnost, méně živin 
než dříve.

Další odborníci však dodávají, že to celkově 
až tolik nevadí. „Lidé dnes jedí širší spekt-
rum ovoce a zeleniny než dříve a zkonzumu-
jí jich více, takže celkově ve svém jídle dosta-
nou nutričních složek více než v minulosti,“ 
poznamenal pro New Scientist badatel Paul 
Finglas z ústavu pro výzkum potravin v brit-
ském Norwichi.

Paradoxy v regálech
U zeleniny a ovoce narazíme i na jiný pozo-

ruhodný paradox. Nejlepší je konzumovat je 
co nejdříve po sklizení. Jenže to obvykle ne-
jde, těmto produktům trvá, než se dostanou 
do regálů v obchodech. A čím vzdálenější je 
země jejich původu, tím více času na cestu 
potřebují. Některé živiny, zvláště vitamin C 
nebo kyselina listová, začnou oxidovat hned 
po sklizni.

Potravinářský průmysl odpovídá tím, že 
úrodu chladí nebo balí, čímž alespoň zpo-
maluje činnost enzymů, které způsobují 
ztráty vitamínů.

Některé plodiny, klasickým příkladem je 
rajče, se sklízejí ještě nezralé, protože se pak 
při přepravě tolik nepoškodí. Před cestou do 
prodejen se stříkají etylenem, aby „dozrály“. 
Mívají však méně žádoucích antioxidantů 
a méně voní.

Komplikací je, že každý způsob transpor-
tu potravin má jiný dopad na obsah látek 
v nich. Například vitamin C se rozkládá ve 

tmě, zatímco glukosinoláty, které způsobují 
štiplavou chuť zelí či křenu, se ničí světlem. 
Zářivkové světlo v supermarketech zřejmě 
prospívá špenátu, umožňuje mu stále synte-
tizovat vitaminy C, E, K a kyselinu listovou. 
Zato při skladování ve tmě obsah těchto lá-
tek klesá.

„Čerstvé“ není vždy nejlepší
Proti současné potravinové módě jde po-

znatek, že ovoce a zelenina zmrazené hned 
po sklizni v sobě mívají více vitaminů a dal-

ších živin než „čerstvé“, jejichž živiny degra-
dovaly v průběhu dlouhé cesty ke spotřebi-
teli.

„Zmrazení zeleniny udržuje nutriční hod-
noty, protože pozastavuje jejich degradaci 
po sklizni,“ hodnotí Carol Wagstaffová z brit-
ské Univerzity v Readingu. Výmluvným pří-
padem je hrášek. Během dvou dnů od skliz-
ně ztrácí polovinu svého obsahu vitaminu C.  
Když se však do dvou hodin po sklizni 
zmrazí, živiny si udrží. Je pak lepší, než 
když si ho koupíte v obchodě. „A navíc mra-
zená jídla obsahují méně konzervačních lá-
tek, protože je nepotřebují,“ dodává Cathe-
rine Collinsová, výživová specialistka v lon-
dýnské Nemocnici svatého Jiří.

Někdy dokonce může být více živin v ze-
lenině konzervované nebo zpracované do 
různých pyré či omáček, kde jsou v koncen-
trované podobě. Ale častějším případem je, 
že suroviny jsou při průmyslovém zpracová-
ní ohřívány, a tím se jejich nutriční hodno-
ty pokazí.

V ideálním světě by každá potravina měla 
vlastní systém zpracování, distribuce, skla-
dování a prodeje odpovídající jejím specifi-
kům. Ale v ideálním světě nežijeme, a tak se 
zatím musíme smířit s tím, že výměnou za 
život ve městech i za dostatek jídla dovážené-
ho zblízka i zdaleka po celý rok máme občas 
méně výživnou stravu než naši předkové.

Ale nezapomínejme, ti ji v plné kvalitě stej-
ně měli jenom po část roku. A občas ji neměli 
vůbec. Takže jsme si tak jako tak polepšili. 

Americký biolog a agronom, jeden  
z průkopníků zelené revoluce, kte-
rý získal v roce 1970 Nobelovu cenu 
míru a obecně je považován za člově-
ka, který zachránil miliardu lidí před 
smrtí hladem.

norman borlaug



„Chceme pořád lepší jídlo, kte-
ré musí dodat stále míň země-
dělců. Zemědělství se proto 
nemůže obejít bez dalších mo-
dernizací,“ říká profesor  
Jaroslav Petr.

  Pane profesore, mohla by 
se města stát soběstačnými 
v zásobování potravinami? 
Třeba pěstováním plodin 
na střechách nebo v pod-
zemních velkopěstírnách 
pod umělým ultrafialovým 
světlem?

Existuje určitě prostor pro 
pěstování rostlin bez půdy –  
v hydroponiích, tedy v živných 
roztocích, anebo na půdách, 
které se pro zemědělství neho-
dí. Ale i města se vyvíjejí tak, 
že v nich bude vysoká hustota 
obyvatel. Aby se pro ně získalo 
na tak malé ploše dost potra-
vin, museli bychom uvažovat 
o tak intenzivní produkci, že 
by se to asi dostalo za hranice 
biologických možností rostlin. 
A pokud jde o městské pod-
zemí: vezměte si, jak drahé je 

třeba hloubení metra. Potra-
viny z umělých prostor pod 
městem by musely být nedo-
stupně drahé. I města budouc-
nosti budou určitě potřebovat 
jídlo vytvořené v mimoměst-
ské krajině.

  Počet obyvatel v bohatých 
zemích stagnuje. Znamená 
to, že se tam může změnit 
charakter produkce potra-
vin, třeba že bude možné 
přejít na ekologické země-
dělství, které nepoužívá 

chemická hnojiva a postři-
ky? Mezi obyvateli měst je 
populárnější než mezi lidmi 
na venkově.
Existují studie, které propočí-
távají, že by to tak mohlo ně-
kdy být, ale osobně jsem skep-
tický. Lidé se stěhují do měst, 
na venkově zůstává stále mé-
ně lidí, takže práce v země-
dělství musí být vysoce efek-
tivní a intenzivní. Ale eko-
logické zemědělství naopak 
představuje extenzivní rozvoj, 
pro který nebudou podmínky. 

Pole je základ, na jídlo  
z živných roztoků  
si ještě počkáme AUTOR: JoSeF tUČek

FOTO: aRchiv

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (* 1958) vystudoval vysokou školu zemědělskou v Praze. od roku 1983 pracuje 
ve výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze 10 – Uhříněvsi, doktorem věd je od roku 1994. v roce 2004 byl jmenován 
profesorem České zemědělské univerzity v Praze. Je známým popularizátorem vědy.
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Často se mluví o vlivu glo-
bálního oteplování na země-
dělství. A zapomíná se, že prů-
měrná teplota se na zeměkouli 
nezvyšuje přímočaře. Počítat 
musíme s tepelnými extrémy. 
Častěji s tím, že budeme za-
žívat vlny veder a sucha. Ale 
také se budou vyskytovat ob-
časné silné mrazy. Jako letos  
v květnu na jižní Moravě. 
Mám meruňkový sad a všech-
no mi pomrzlo, budu mít me-
runěk sotva na jeden pekáč 
buchet. Pro zemědělce, kteří 
jsou na úrodě existenčně zá-
vislí, je to samozřejmě horší.

Na konferencích se hovoří  
o tom, že zemědělství bude 
potřebovat nové odrůdy, kte-
ré lépe snesou extrémy počasí 
a lépe odolají škůdcům, jichž 
s teplem přibývá. Jenomže, 
zjednodušeně řečeno, čím bý-
vá rostlina odolnější, tím víc 
energie potřebuje pro sebe 
a tím míň jí předá do plodů. 
Nebude jednoduché získat 
vhodné plodiny pro nové pod-
mínky.

Jiným problémem je voda.  
V učebnicích se píše, že po 
zimě jsou půdy v naší kra-
jině zásobené vodou. To už 
neplatí. Místo sněhu, který 
pak postupně vsakuje do pů-
dy, v zimě častěji padá déšť  
a voda z části odteče po povr-
chu. Při teplejších zimách se 

jí také určité množství navíc 
vypaří. Ministerstvo zeměděl-
ství plánuje, že bude zapotře-
bí zajistit rozsáhlejší zavlažo-
vání. Ale kde na ně budeme 
brát vodu, když už teď pociťu-
jeme její nedostatek?

Zatím se nemusíme bát, že 
by se nám potravin nedostá-
valo, to je problém rozvojo-
vých zemí. Ale musíme se 
připravovat na změny. Mys-
lím, že hlavním krokem by 
měl být návrat ke kvalitní 
půdě. Kvůli tomu, že voda 
nyní rychleji odtéká z kra-
jiny, s sebou odnáší i ornou 
půdu. K erozi přispívá těžká 
mechanizace na polích, po-
užívání průmyslových hno-
jiv místo organické hmoty.  
Po roce 1989 se říkalo, že se 
od velkých lánů vrátíme k dří-
vějšímu uspořádání krajiny,  
s větším členěním, políčkům 
s mezemi, mokřady, stromo-
řadími, které půdě lépe svěd-
čí. Ve skutečnosti jsou dnes lá-
ny větší než dřív, protože je to 
ekonomicky výhodnější, ale 
pro půdu daleko horší.

Myslím si proto, že by se do-
tace do zemědělství měly za-
měřit ne na okamžitou pro-
dukci, ale na péči o půdu. Je-
nom kvalitní půda udrží vodu 
a lépe se na ní povede i plodi-
nám, které budeme v příštích 
letech potřebovat. 

Nedotujme produkci, 
ale péči o půdu

rNDr. Ing. Jaroslav rožnovský, CSc., 
je ředitelem brněnské pobočky 

Českého hydrometeorologického 
ústavu, přednáší na Mendelově 

univerzitě v Brně a zabývá se vlivem 
změny klimatu na zemědělství  

a vodní hospodářství.

AUTOR: JAroSLAv rožNovSký 
FOTO:    aRchiv

Jinou věcí je, že zemědělství 
má nejen funkci produkční, 
ale i krajinotvornou. V obrov-
ských Spojených státech mají 
ohromná intenzivně obdělá-
vaná pole, ale také velké ná-
rodní parky a v nich divočinu. 
Na to v Evropě prostor nemá-
me, takže musíme pořád hle-
dat nějaký dobrý kompromis, 
abychom intenzivním země-
dělstvím nezplundrovali kra-
jinu.

  Nicméně v zemích, kde 
nepřibývá obyvatel, se as-
poň nezvyšují požadavky  
na zemědělskou produkci...
Ale zvyšují. Mění se sklad-
ba jídelníčku. Chutnají nám 
dobré sýry, dobrá šunka,  
rádi si dáme kvalitní steak.  
Ale kvůli tomu stoupají ná-
roky na rostlinnou produkci, 
protože drtivá většina úrody 
nekončí na našem stole, ale 
jde na krmení hospodářských 
zvířat. Teoretickým řešením 
by mohlo být, kdybychom se 
všichni stali vegetariány. Ne-
bylo by nutné krmit hospodář-
ská zvířata a nároky na země-
dělství by se snížily na zlomek 
těch současných. Problémem 
by byl chybějící hnůj, který by 
se musel úplně nahradit che-
mií. Ale hlavně: to je jen teo-
rie, protože většina lidí nechce 
být vegetariány. A podívejte se 
do světa – jakmile v chudých 
zemích trochu zbohatnou, za-
čne jím víc chutnat maso. Tlak 
na rostlinnou produkci prostě 
určitě poroste.

  Nestačilo by lidem umě-
lé maso, o jehož vytvoření se 
vědci snaží?
Zatím nejdál při vývoji umělé-
ho masa kultivovaného v živ-
ných roztocích v laboratoři se 
dostal profesor Maastrichtské 
univerzity Mark Post. Ani on 
se zatím neobejde bez telecího 
fetálního séra. To znamená, že 
se z dělohy březí krávy císař-
ským řezem vyjme ještě nena-
rozené tele, jeho krev se nechá 
srazit a sérum z ní se pak pou-
žije do živného roztoku. To se 
třeba časem změní. Ale co si 
budeme povídat, jsme mlsní. 

Někdo nám může říkat, že  
v umělém mase je spousta 
proteinů a kdoví čeho, ale když 
to bude chutnat jako piliny, li-
dé na to frontu stát nebudou. 
Opravdové maso má svoji chuť 
proto, že zvíře žralo rostliny 
obsahující minerální látky  
a další vhodné živiny. Možná 
se jednou podaří tohle všechno 
v laboratoři napodobit a pak  
i umělé maso bude chuťově ne-
rozeznatelné od opravdového. 
Na to si ještě počkáme. Pokud 
se to povede, požadavky na ze-
mědělství se sníží.

  A co genetické inženýr-
ství? Myslíte, že ho Evropa-
né přijmou tak, jako jej dnes 
akceptují Američané?
Nedávno jsem viděl zajímavou 
studii o pokusu, který děla-
li v Norsku. Výzkumníci vza-
li normálního lososa, balili jej 
do různých obalů a prodáva-
li za různou cenu. Když toho-
to – opakuji běžného – lososa 
označili jako geneticky modi-
fikovaného, nikdo ho nekupo-
val. Ani když snižovali jeho 
cenu. Nakonec ho nabízeli za-
darmo a stejně si ho vzalo jen 
pár zákazníků. Z toho je po-
znat, že lidé v bohaté evropské 
zemi nechtějí kupovat genetic-
ky modifikovanou rybu. Pak 
ale toho lososa zabalili do oba-
lu, na němž se psalo, že je ge-
neticky modifikovaný a díky 
tomu obsahuje podstatně víc 
omega-3 polynenasycených 
mastných kyselin, o kterých 
je známo, jak jsou zdravé. Ta-
kovou rybu si za normální ce-
nu koupilo asi 7 % zákazníků. 
A když tu rybu zlevnili, bral si 
ji každý pátý, šestý kupující. 
Samozřejmě, byl to jen pokus, 
ale je z něj vidět, v čem je zako-
paný pes. Současné genetické 
modifikace míří na zemědělce, 
aby to měli jednodušší, nemu-
seli používat tolik chemikálií, 
nemuseli tolikrát jezdit do po-
lí a ušetřili za naftu. Ale tohle 
evropské zákazníky nezají-
má. Když však genetické inže-
nýrství opravdu nabídne jinou 
kvalitu pro spotřebitele, tedy 
lepší, zdravější a levnější jídlo, 
bude mít šanci. 
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Podpořit české vědecké talenty a pe-
dagogy a vyzdvihnout význam vědy  
a výzkumu pro společnost – to jsou 
cíle již 19. ročníku tradiční soutěže 
Cena Wernera von Siemense, kterou 
společnost Siemens pořádá spolu s vý-
znamnými představiteli vysokých škol 
a Akademie věd ČR. 

Studenti a vědecké týmy se mohou 
přihlašovat do pěti soutěžních katego-
rií, které se věnují nejen základnímu 
výzkumu a významným výsledkům  
na poli vývoje a inovací, ale dávají 
prostor i kvalitním disertačním a di-
plomovým pracím. Pravidelně je oce-
ňován i nejlepší pedagogický pracov-
ník, nejlepší disertační práce napsaná 

ženou a student, který přes zdravotní 
překážky dosáhl mimořádných studij-
ních a výzkumných výsledků.

Vítězné práce vybírají nezávislé komi-
se složené z předních odborníků české 
vědy, např. rektorů ČVUT, VUT, Kar-
lovy a Masarykovy univerzity a před-
sedy Akademie věd ČR. Do soutěže lze 
přihlásit práce, které jsou zpracová-
vány v technických a vybraných pří-
rodovědných oborech, a to prostřed-
nictvím microsite na webu Siemens: 
http://www.siemens.cz/cenasiemens. 
Termín uzavírky přihlášek je 25. listo-
padu 2016. Slavnostní předávání cen 
proběhne 9. února 2017 v prostorách 
Betlémské kaple v Praze.

19. ročník Ceny Wernera von Siemense zahájen

Nový slogan společnosti Siemens: Ingenuity for life

Společnost Siemens získala hned dvě 
ocenění v soutěži o nejpřínosnější expo-
nát veletrhu AMPER 2016. Prestižní cenu 
ZLATÝ AMPER vyhrál exponát iSUB, inte-
ligentní distribuční trafostanice, čestné 
uznání poroty získala oblouková ochrana 
5SM6. S dvěma oceněními se společnost 
Siemens stala nejúspěšnějším účastní-
kem soutěže. Oceněná inteligentní distri-
buční trafostanice pomáhá aktivně řídit 
zatížení v distribuční síti a umožňuje au-
tomatické a rychlé řešení výpadků.

ZLAtý AMPer 2016

Společnost Siemens začala 
v letošním roce, u příležitosti 
200. výročí narození Wernera  
von Siemense, používat no-
vý slogan „Ingenuity for life“. 
Sloganem Siemens podtrhuje 
svou pozici na trhu a své za-
měření na tři klíčové oblasti: 
elektrifikaci, automatizaci  
a digitalizaci. Zároveň se  
v něm odrážejí i základní hod-
noty firmy: kvalita produktů, 
inovační síla a spolehlivost. 

„»Ingenuity« pro mě před-
stavuje inženýrský um, ob-
chodního ducha, inovační 

sílu a ochotu dát společnosti 
každý den to nejlepší.»For  
life« znamená, že Siemens 
již po generace vytváří sku-
tečné hodnoty – pro zákaz-
níky, zaměstnance, občany  
i celou společnost,“ vysvětlil 
Joe Kaeser, generální ředitel 
a předseda představenstva 
Siemens AG. „Ingenuity for li-
fe“ představuje změnu vizuál-
ního stylu firemního designu, 
ale i nový globální program 
značky Siemens, na kterém bu-
dou postaveny veškeré komu-
nikační aktivity.

iSUb, inteligentní distribuční trafostanice.

oblouková ochrana 5SM6.



I přes svou nelichotivou pověst se le-
tošní pátek 13. května stal velmi přínos-
ným dnem pro více než 25 neziskových 
organizací v celé České republice: na 
pomoc jim vyrazilo na 250 dobrovolní-
ků Siemens, včetně generálního ředite-
le Eduarda Palíška a řady zástupců nej-
vyššího vedení firmy. 

Práce, které zaměstnanci Siemens v ne-
ziskových organizacích vykonali, byly 
velmi různorodé: údržba a úklid ven-
kovních a vnitřních prostor, natírání, 
příprava zahrady na instalaci herních 
prvků pro děti, návštěva veterinární kli-
niky a cukrárny s postiženými dětmi, 
úklid kotců pro asistenční psy, úprava 

venkovních prostor zoologické zahrady, 
výroba pozvánek na módní přehlídku, 
organizace korespondence pro osoby bez 
domova, úprava divadla pro spolek vozíč-
kářů či odborné poradenství zaměřené 
na marketing a řízení lidských zdrojů.

Cílem dobrovolnického dne je umožnit 
zaměstnancům, aby se seznámili s fun-
gováním neziskového sektoru, nabyli 
nových zkušeností, seznámili se s kole-
gy z jiných oddělení a získané zkušenosti 
uplatnili jak v profesním, tak osobním ži-
votě. Dobrovolnictví je součástí systému 
benefitů; v porovnání s loňským rokem 
stoupl počet účastníků Dobrovolnického 
dne o 60 %.

dobrovolnický den 2016: 250 zaměstnanců 
siemens pomohlo neziskovým organizacím 

Přístav v Singapuru má několik svě-
tových nej: patří mezi trojici největších 
přístavů a jeho kontejnerové překladiště 
svou velikostí dokonce drží celosvětový 
primát. Část technologického vybavení 
překladiště, které je opatřeno 41 kontej-
nerovými terminály se 131 nábřežními 
jeřáby, zajišťuje společnost Siemens,  
jež sem dodává řešení pro jeřábovou au-
tomatizaci a řídicí a kontrolní jeřábové 
systémy. Na jeden jeřáb je zde potřeba 
přibližně 20 až 25 motorů osových vý-
šek 180–200 mm. Právě zde najdeme vý-
raznou českou stopu: motory do Singa-
puru dodává Siemens, s. r. o., odštěpný 
závod Elektromotory Mohelnice, který 
je největším závodem na výrobu níz-

konapěťových asynchronních elektro-
motorů v Evropě. Již v minulosti dodal 
mohelnický závod do Singapuru něko-
lik stovek jeřábových motorů, začátkem 
letošního roku přišla ale objednávka na 
dalších 928 kusů jeřábových motorů bez 
brzd, které zákazník obdrží do konce 
září. Bez zajímavosti není ani logistika 
zakázky, motory se z Mohelnice přepra-
vují do Hamburku a odtud dále trajek-
tem do čínské Šanghaje. 

Siemens posiluje spolupráci s brněn-
ským Vysokým učením technickým  
a v květnu v prostorách odštěpného zá-
vodu Industrial Turbomachinery v Br-
ně otevřel kancelář pro studenty tech-
nických oborů. Studenti, kteří prošli 
výběrovým řízením, zde budou s pod-
porou mentorů z řad Siemensu praco-
vat na konkrétních projektech. V sou-
časné době je kancelář otevřena pro 
čtyři studenty vyšších ročníků fakulty 

strojního inženýrství. Studenti se bu-
dou podílet na úkolech odštěpného zá-
vodu na výrobu parních turbín Indus-
trial Turbomachinery v Brně a závodu 
na výrobu elektromotorů v nedale-
kém Drásově. Studenti mají v kance-
láři pružnou pracovní dobu, která jim 
umožní přizpůsobit se studijním po-
vinnostem. Brněnská studentská kan-
celář je již druhou v pořadí, ta první se 
otevřela v lednu tohoto roku v Ostravě.

928 jeřábových motorů 
pro singapur

Siemens otevřel studentskou kancelář v brně
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