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Vážení čtenáři,
poté, co jsme se na stránkách časopisu Visions podrobně věnovali digitalizaci průmyslu 
a dopravy, rozhodli jsme se zpracovat v tomto duchu další neméně důležité téma,  
a tím je digitalizace městské infrastruktury. Věřím, že vás toto číslo zaujme, poněvadž 
budoucnost života ve městech, především pak jeho kvalita, se týká většiny z nás.

Započatý trend postupného stěhování obyvatelstva do měst stále pokračuje a nic 
nenasvědčuje tomu, že by se měl zmírnit nebo dokonce zastavit. Naopak. Očekává se, 
že v příštích deseti až patnácti letech vzroste populace většiny velkých měst o dalších 
20–30 %. V některých částech světa, především v Asii, se ale může i zněkolikanásobit! 
Stávající infrastruktura naprosté většiny těchto měst ale není na takový příliv 
obyvatelstva připravena. Kritickou situaci z hlediska zamoření životního prostředí ve 
městech anebo stále častější dopravní kolapsy zažíváme v řadě z nich již dnes. Abychom 
se v brzké době nedočkali úplného zhroucení infrastruktury v těchto exponovaných 
oblastech, musíme začít řešit nastalou situaci pokud možno okamžitě. Otázkou ale je 
jak. Vzhledem k tomu, že většina měst je silně omezena prostorově a nemůže nekonečně 
expandovat do okolí a jejich vnitřní přestavba je limitována dalšími důvody, mezi které 
patří například zachování historicky cenných zón, musí se najít řešení jiné a současně 
vysoce efektivní. Tímto řešením je stejně jako v průmyslu digitalizace, tentokrát však 
digitalizace městské dopravy, zásobování energiemi, služeb apod.

Potřeba digitalizace měst je umocňována i dalším faktorem, který významně mění 
požadavky na organizaci života ve městech, a to změnou struktury jejich obyvatel.  
V současnosti již zde pomalu získává převažující hlas generace tzv. mileniánů neboli 
generace Y, jak se jim také někdy říká. Jedná se o mladé lidi ve věku 16–35 let, kteří 
představují úplně první generaci, jež nezažila dobu před érou internetu a nezná už nic 
jiného než digitalizovaný svět. Ti mají o svém životě ve městech úplně jiné představy, 
než jaké měli jejich rodiče. Především očekávají, že veškeré informace i komunikace 
se budou odehrávat po síti. Výrazně se ale liší i například jejich vztah k soukromému 
vlastnictví nebo představy o tom, jak trávit svůj volný čas. Tyto nové představy do 
budoucna ovlivní celou sféru služeb, a to jak co do jejich obsahu, tak způsobu jejich 
poskytování. Nejvíc se pravděpodobně dotknou mobility. Nastupující generace nebude 
netoužit po tom, vlastnit auto, ale budou ho chtít mít k dispozici, kdykoliv ho potřebují  
a bez jakýchkoliv starostí. Nebudou už ale ani chtít ztrácet čas jeho řízením. Zdá se 
tedy, že budoucnost bude patřit plně autonomním vozidlům a tzv. car sharingu.

Milí čtenáři, přeji vám krásné a odpočinkové léto a budeme rádi, pokud naším 
časopisem přispějeme k jeho dobré náladě a pohodě.

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

42–43 smart.Mobility..
hackathon.2017

„Očekává se, že 
v příštích deseti 

až patnácti letech 
vzroste populace  

většiny velkých 
měst o dalších 

20–30. %‟



Řada měst, která bojují  
s emisemi a nedýchatelným 
ovzduším, zavedla do center 
plošně sníženou rychlost 
30 kilometrů v hodině. 
Nová studie automotoklubu 
ADAC však prokázala, že 
třicetikilometrová rychlost 
nesnížila emise oxidu dusíku 
ani oxidu uhličitého. Naopak 
studie Technické univerzity 
v Mnichově ukázala,že 
plynulejší doprava znamená 
snížení emisí NOx

 až o 30 %.  
Lepší cestou k dosažení 
čistšího ovzduší v městských 
centrech jsou proto 
inteligentní dopravní 
systémy a vytváření 
„zelených vln“.

Na snímku je jedna  
z dopravních tepen čínské 
metropole Su-čou, která  
se nachází přibližně 100 km 
severozápadně od Šanghaje. 
V současnosti zde žije téměř 
11 milionů obyvatel a město  
patří mezi nejrychleji se 
rozvíjející čínská centra 
současnosti, roční nárůst 
obyvatel přesahuje 6 %. 

Foto: Pexels.com
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Schopnost učit se je hlavním předpokladem  
k dosažení autonomie. Výzkumníci ze společ-
nosti Siemens pracují na vývoji znalostních sítí 
založených na simulaci činnosti neuronů a jejich 
synapsí během učení. Tyto sítě lze využít k zo-
becnění informací prostřednictvím identifikace 
asociací mezi výjimečně komplexními prostředí-
mi, jako je například veřejně přístupný internet 
a vnitropodnikový informační systém. Vzato do 
důsledků, vypadá to, že tato technologie má po-
tenciál napodobit to, co lidé nazývají intuicí.

Simulační prostředí pro neuronové sítě 
(SENN) z dílny Siemens umí odpovědět na 

řadu otázek. Například ve dvou ze tří případů 
dokáže bezchybně předpovědět ceny elek-
trické energie na příštích 20 dní – včetně 
nejlepšího dne k nákupu elektřiny. S touto 
technikou lze ale rovněž předpovídat množ-
ství obnovitelné energie, kterou bude potře-
ba dodat do sítě. Jiným příkladem je automa-
tická adaptace větrných turbín na proměn-
livé větrné podmínky a aktuální předpověď 
počasí, aby se co nejvíce zvýšila efektivita 
výroby elektřiny. 

Hluboké učení se stalo novým trendem stro-
jového učení. Tyto techniky využívají 100 000 

nebo i více simulovaných neuronů a 10 milio- 
nů simulovaných synapsí. Díky mnohavrs-
tevnaté struktuře moderních umělých neuro-
nových sítí, kde každá hladina odpovídá jiné 
úrovni abstrakce objektu, který se má učit, lze 
očekávat, že techniky hlubokého učení umož-
ní rozvoj nových aplikací pro automatizované 
rozpoznávání obrazu. Vzájemným propojením 
těchto hladin získáváme data, která jsou mno-
hem detailnější než u dřívějších typů neurono-
vých sítí. V současné době se pracuje na ma-
tematických modelech znalostních sítí, které 
zahrnují až 10 milionů objektů. V rámci toho-
to modelu pak lze vytvořit asi 1014 možných 
předpovědí o vztazích mezi těmito objekty,  
což odpovídá přibližně počtu synapsí v dospě-
lém lidském mozku. 

6....VIsIons.jaro.2017

stroje.se.učí.intuici

Vývoj a výroba nových polymerních materiá-
lů patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborům. 
Jedním z úkolů, které řeší Siemens Corporate 
Technology (CT), je vývoj plastů s přesně defino-
vanou a reprodukovatelnou elektrickou vodivostí 
určených pro zefektivnění rotačních elektrozaří-
zení. Cílem je vyrobit materiál s co nejlepší elek-
trickou vodivostí a současně s vlastnostmi, které 
umožňují dobrou kontrolu elektrického pole.

Výzkumníkům ze Siemens CT se podařilo do-
sáhnout požadovaných vlastností u poměrně 
složité sloučeniny, která se skládá ze speciálně 
dopovaného oxidu cínu nebo karbidu křemí-
ku, jež jsou zabudovány do polymerové ma-
trice vytvořené z pryskyřice, různých aditiv, 
tvrdidel, katalyzátorů a rozpouštědel. Problém 
spojení různých prášků do vysoce pevných  
a neporézních komponent vyřešil proces zná-
mý jako Spark Plasma Sintering, jehož princi-
pem je, že se extrémně stlačeným práškem 
(keramickým nebo kovovým) pouští silný elek-
trický proud, což vede ke vzniku kompaktního 
materiálu. Povrchy částic prášku se velmi rychle 
zahřejí a materiál se sline v kompaktní produkt, 
který je v podstatě stejně kompaktní, jako by byl 
vytvořen z homogenního materiálu. 

nové.materiály.
šetří.energii

Elektrárny na mořské vlny jsou velmi naděj-
ným zdrojem čisté energie. Jejich výstavba 
a provoz se ale potýkají s řadou technologic-
kých potíží. Vlny jsou spolehlivějším zdro-
jem než například vítr, hustota takto získané 
energie je ale nízká, a proto musejí být zaříze-
ní na výrobu komerčně zajímavého množství 
elektřiny velmi rozsáhlá. Jejich efektivitu sni-
žují i další jevy, jako například trvale se mě-
nící směr vln. Průlom v řešení těchto neduhů 
slibují nové turbíny HydroAirTM vyvinuté spo-
lečností Siemens. 

Hlavní část elektrárny, která funguje na 
principu oscilujícího sloupce vln, představuje 

několik dutých sloupcovitých komor. Každá 
z nich je otevřená pod hladinou moře, aby do 
ní mohly odspoda pronikat stoupající vlny. 
Dynamicky se měnící hladina vody uvnitř ko-
mor stlačuje vzduch, který se nalézá uvnitř. 
Ten je silou působení vody vytlačován ven 
z komory malým otvorem umístěným v její 
horní části. Tento proud stlačeného vzdu-
chu pak bezprostředně pohání turbínu ge-
nerátoru elektrické energie. S poklesem vln  
klesá i tlak v komoře a opět se do ní nasává 
vzduch. Turbína pracuje až s 75% efektivitou 
při výkonu 1 MW. Dosavadní podobná řešení 
dosahovala efektivity pouze kolem 38 %. 

Jak.zkrotit.vlny

6....VIsIons.léto.2017
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V blízké budoucnosti budou v továrnách  
pracovat výrobní linky, které budou 
schopny se samy přestavovat a samy si 
koncipovat vlastní výrobní program. Že to 
zní jako science fiction? Omyl, tato doba 
se již velmi rychle přibližuje a její příchod 
doprovázejí digitální dvojčata.

Tzv. digitální dvojčata jsou klíčem téměř 
ke všemu, co máme na mysli, když hovo-
říme o digitální továrně. Jedná se v pod-
statě o repliky již existujících nebo zatím 
pouze navržených reálných věcí ve virtuál- 
ním světě. Taková dvojčata mohou být  
navržena nejen pro konkrétní produkty, 
ale i pro celé výrobní systémy. Vzhledem  
k příležitostem, kterým otevírají cestu  
z hlediska vizualizace i optimalizace,  
by taková dvojčata mohla v kombinaci  
s umělou inteligencí například umožnit 
plně autonomní rekonfiguraci výrobních 
procesů v reakci na rychle se měnící poža-
davky zákazníků nebo v případě náhlého 
výpadku subdodávek komponent apod. 
Virtuální testy prostřednictvím digitálních 
dvojčat všech kroků ve výrobním procesu 

lze realizovat s pomocí specializovaného 
PLM softwaru (Product Lifecycle Manage-
ment).

Uživatelé mohou s pomocí PLM soft-
waru a přidružených digitálních dvojčat 
vyřešit prakticky libovolný scénář. Na-
příklad, když se podnikový management 
rozhodne rozšířit své výrobní kapacity 

a postavit další výrobní halu, aby zdvoj-
násobil objem výroby, PLM software mu 
umožní „zkopírovat“ si stávající výrobní 
systémy a „vložit“ je do jiného prostoru. 
V podstatě lze tímto způsobem vytvořit 
identické výrobní zařízení kdekoli na svě-
tě a ihned začít vyrábět se stejnou kvali-
tou i přesností. 

Digitální.dvojčata.v.továrnách.budoucnosti

transformátory.plug-and-play
Transformátory jsou jedním z klíčových prvků při 
dodávce elektrické energie z místa výroby ke spo-
třebiteli. Pokud dojde v rozvodně velkého města na 
takovémto zařízení k poruše, může to ovlivnit dese-
titisíce lidí. Energetická síť je naštěstí koncipována 
tak, že je zdvojená či ztrojená, dodávka energie je 
tedy zpravidla obnovena po několika hodinách, kdy 
se postižená oblast dostane pod napětí z jiných roz-
voden. Protože objednání a dodání nového trans-
formátoru trvá obvykle v řádech měsíců, distri-
buční společnosti zpravidla mají k dispozici záložní 
transformátory. Přes veškerou zálohu ale trvá něko-
lik týdnů, než se transformátor v této výkonové  
třídě zapojí do provozu. Siemens nyní přichází  
s řešením, které zkracuje tento časový úsek na mé-
ně než týden.

Ve spolupráci s několika zákazníky Siemens vyvi-
nul mobilní transformátor pro napětí 345 kV, který 
může být uveden do provozu za rekordně krátkou 
dobu. Inovace spočívá v kombinaci několika zave-
dených technologií. Vedení, kterým je transformá-
tor připojen do sítě, se muselo zdlouhavě připojo-
vat na vinutí uvnitř transformátoru. Tento proces je 
velmi časově náročný. Díky plug-and-play řešení, se 
kterým nyní přišli vědci ze společnosti Siemens, se 
celá instalace zkrátí na pouhý den. 

7
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Co je vlastně tím hlavním hnacím motorem přestavby měst-
ských infrastruktur do podoby „smart“? Je to bouřlivý roz-
voj technologií, které se rozšiřují do všech možných oblastí, 
anebo tlak ze strany lidí na zlepšení kvality života ve měs-
tech? 

Koncept chytrých měst je organickou součástí současného tech-
nologického vývoje. Je ale rovněž pravda, že v některých kontex-
tech můžeme pozorovat i jisté nadužívání tohoto termínu a řada 
lidí na něj již reaguje poněkud podrážděně. Já ale v takových chví-
lích starostům vždy říkám, že je to přirozený vývoj, technologie se 
zkrátka vyvíjejí určitým směrem a je třeba to akceptovat. A jestliže 
umožňují alespoň do určité míry zlepšit kvalitu života ve městě, 
tak je to jen dobře. 

Pokud se některé město k tomuto kroku rozhodne, jak má 
začít postupovat?

Především větší města by si měla vytvořit koncept s jednotnou 
logikou. Pokusy o vytvoření jakýchsi obecných konceptů sice dnes 
již existují, v praxi ale příliš nefungují. Města, která se transformují 
do podoby „smart“, postupují obvykle metodou per partes – nelze 
je totiž přetvořit tak, že si řekneme, že naráz kompletně přebudu-
jeme půlku města a poté i tu druhou. Na to nejsou finance a není 
to možné ani z dalších principiálních důvodů. Navíc téměř každé 

na.chytrá.města.jsou......potřeba.chytří.lidé,.
zdaleka.nejde.pouze......o.technologie.....
V.současné.době.dochází.k.plošné.
digitalizaci.v.podstatě.všech.
složek,.které.se.týkají.života.
lidí..Výjimkou.není.ani.městská.
infrastruktura,.která.nastoupila.
cestu.k.přestavbě.do.podoby.
„smart“..o.možných.podobách.této.
cesty.i.pravděpodobných.úskalích.
jsme.hovořili.s.Davidem.barvou,.
vedoucím.pracovní.skupiny.Chytrá.
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město má nějaký závažný problém, který 
je pro něj specifický. Ostrava má například 
problém s ovzduším, Praha zase  
s dopravou. 

Každé město by tedy mělo začít jinak  
a jinde?

Ano, vždy je potřeba začít tam, kde to dává 
smysl. V případě zmiňované Prahy by proto 
měl být nejprve vypracován takový doprav-
ní koncept, který by celému městu odlehčil. 
Jednou z priorit by tudíž měly být parkova-
cí systémy a adaptivní řízení dopravy. Zásad-

ní problém však spatřuji v tom, že i když už se 
třeba nějaký takovýto koncept vytvoří, měst-
ská část si nakonec danou problematiku vyřeší 
po svém. Většinou zde chybí jednotný postup, 
který by respektoval jasné rozhodnutí: „Vyber-
me nejlepší technologii, a tu nainstalujme  
v celém městě.“  

Co to vlastně chytré město je?

Ptáte se, oč vlastně jde v chytrém městě? 
Jde o chytré technologie, které se prolínají  
s tzv. internetem věcí (Internet of Things),  
a následné zpracování a analýzu získaných 
dat. Již dnes máme k dispozici obrovské množ-
ství dat, ale zpracování a jejich využití je zcela 
minimální. A to se musí změnit.

V současné době lidé vnímají změny nejvíce 
v oblastech, které jsou „viditelné“, jako napří-
klad placení kartou v MHD nebo při parkování.  

Cesta ke smart infrastruktuře, a tedy i ke 
smart městům, jak je vidět, není vůbec 
snadná…

Z mého pohledu je cesta ke smart městům 
vlastně velmi jednoduchá. Technologie, které 
mohou pomoci městu být chytřejší, již existují 
a neustále se vyvíjejí. Umíme provést energe-
tickou a dopravní analýzu, navrhnout řešení  
a pomoci s vyřízením dotačních titulů. Velmi 
důležitým aspektem v této oblasti je i spolu-
práce s univerzitami, kde podporujeme vý-
zkum a vývoj v oblastech smart technologií  
a Průmyslu 4.0 

Stávající města si ale z nejrůznějších  
důvodů obvykle nemohou dovolit úplně 
opustit stávající technologie a nakou-
pit nové. Většinou poptávají moderni-
zaci, ne?

Samozřejmě. Otázka tedy zní: Jak ze sou-
časných technologií udělat chytré? Vezmě-
me si jako příklad chytré veřejné osvětlení. 
Dnes jsou standardem sodíkové výbojky, 
v lepším případě pak LED. Dobře víme, že 
osvětlení LED šetří elektrickou energii, takže 
podle řady lidí spadá do kategorie „smart“, 
je to součást energetického konceptu zamě-

řeného na úspory a na zmenšování uhlíko-
vé stopy.

Z mého pohledu se ale o smart technologii 
nejedná, je to pouze výměna, která přináší 
„jen“ určitou úsporu. My však dnes umíme 
sloupy veřejného osvětlení využít i tak, že 
poté, co na ně nainstalujeme senzorická či-
dla, Wi-Fi či radary, dokážeme sbírat nejrůz-
nější data o dění ve městě, můžeme s jejich 
pomocí řídit dopravu, kontrolovat rychlost 
vozidel nebo dohlížet na to, zda řidiči správ-
ně parkují. Pak se tato technologie dooprav-
dy stává chytrou.

Jak se tedy pozná ten okamžik, kdy se  
z technologického řešení stává smart  
řešení?

Smart se systém stává tehdy, když umí pře-
nést a zpracovat data a tato data smyslupl-
ným způsobem využít. Podle jedné studie se 
z takto získaných dat zatím ve světě využí-
vá jen půl procenta. To je velmi málo, a úsilí 
je proto třeba napřít právě tímto směrem: 
technologie na sběr dat totiž již máme vcel-
ku dostačující, nyní jde tedy především o to, 
umět je dobře zpracovat.

Společnost Siemens vytvořila za tímto  
účelem skvělou platformu, která se jmenuje 
MindSphere. S její pomocí chceme nabízet 
řešení umožňující velmi vysokou koncent-
raci dat, která pak lze nejrůznějšími způso-
by dále využívat. Zjednodušeně řečeno se 
jedná o proces začínající kvalitní senzorikou, 

následuje přenos získaných dat do sběrni-
ce, nad níž se pak nacházejí různé aplika-
ce. Právě ty mohou obyvatelům města život 
zpříjemnit a zpohodlnit. Takto se z mého po-
hledu formuje chytré město. 

Dá se vůbec nějak specifikovat, co všech-
no vytváří chytré město? 

V zásadě ho tvoří viditelné a neviditelné 
složky. K těm viditelným patří například již 
zmíněné platby kartami všeho druhu nebo 
mobilním telefonem. Mezi ty méně viditel-
né patří třeba chytré zásobování elektrickou 
energií – tzv. smart grids. To je věc, kterou 
normálně nevnímáte a začnete ji vnímat až 
tehdy, kdy věci nefungují, jak mají. Energe-
tika musí fungovat stoprocentně, a pokud 
tomu tak nebude, tak veškeré technologie, 
které dnes máme k dispozici – až na pár výji-
mek využívajících sluneční energii –, pad-
nou.

Přestavba stávající městské infrastruk-
tury do podoby smart je pro mě celkem 
představitelná. Co mi ale připadá jako 
v podstatě neřešitelný problém, je její 
vlastně trvalé rozšiřování podle postupu-
jícího nárůstu počtu obyvatel ve městech. 
Ta, jednoduše řečeno, nejsou neomezeně 
„nafukovatelná“. Nemůže to nakonec celé 
skončit kolapsem?  

Je zřejmé, že trend stěhování lidí do měst 
neustává, právě naopak. Do roku 2030 se 
má počet obyvatel Prahy zvýšit o 20–30 %. 
A například v dánské Kodani činí v součas-
nosti nárůst obyvatel dokonce 50 %. Je jis-
té, že každé město má infrastrukturu s jinou 
kapacitou – určité množství ulic o určité šíři 
apod., a to většinou nelze jen tak jednoduše 
změnit. Lidí ve městech zkrátka přibývá  
a s nimi narůstá dopravní provoz. Částečně 
to je možné vyřešit hromadnou dopravou, 
která ale musí být spolehlivá, rychlá a po-  
hodlná, aby obyvatelé byli motivováni ji 
využívat. Další cestou, jak se s těmito jevy 
vypořádat, je sdílení vozidel, které už začí-
ná běžně fungovat. Na opačné straně sto-
jí restriktivní opatření, kdy se některé části 
města uzavřou a auta do těchto míst jezdit 
nebudou nebo tam budou jezdit například 
jen elektromobily. 

Dopravu z měst je ale opravdu potřeba 
někam odvést. S tím se nelze vypořádat ji-
nak, než že se vybudují dostatečně kapacitní 
městské okruhy a obchvaty. Máte ale pravdu, 
že velký problém nastává v okamžiku, kdy už 
jednoduše není kde tyto obchvaty postavit. 
Alternativa, při které se doprava svede do tu-
nelů, je totiž stále spíše sci-fi než reálný způ-
sob řešení. Jak se s touto situací vypořádat, 
myslím, zatím nikdo v podstatě neví.   

r o z h o V o r
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Kromě dopravy představuje podstatnou 
část městské infrastruktury zásobová-
ní energiemi – tzn. obecně energetický 
management. V této souvislosti se dnes 
nejvíce hovoří o postupné decentralizaci 
zdrojů. Jak se díváte na tento předpoklá-
daný trend? 

Již dnes je patrné, že dochází k útlumu 
velkovýroby ve velkých elektrárnách a že se 
řada zemí odklání od jádra a od uhlí, i když 
ČR je v tomto ohledu výjimkou. Decentra-
lizovaná energetika v kombinaci se smart 
grids je důležitá v tom, že v jejím rámci ma-
lé územní jednotky nejenže produkují ener-
gii, ale umožňují i oboustranný tok energie. 
Díky ní bude například možné, abych, když 
přijedu domů elektromobilem, mohl zby-
lou energii poslat někam dále. Někomu to 
může připadat nereálné, ale při troše dobré 
vůle by to v dohledné době fungovat moh-
lo. Zcela zásadním předpokladem tohoto 
konceptu ale pochopitelně je, aby energe-
tická síť fungovala na 100 %.

Další klíčovou složkou městské infra-
struktury je správa a údržba (chytrých) 
budov. Jaké máte zkušenosti se smart 
technologiemi v této oblasti?

V poslední době začíná být vidět, že i sa-
mi developeři mají zájem začleňovat do 
svých staveb nové technologie. Garantovat 
vyšší kvalitu života je pro ně i určité promo 
a pro celé město je to něco, díky čemu se 
může zviditelnit.

Jako příklad inteligentního facility ma-
nagementu u rekonstrukce může sloužit 
například prádelna v pardubické nemocni-
ci – její transformace umožnila dosáhnout 
úspor řádově v desítkách milionů Kč. Tento 
projekt byl realizován metodou EPC (energy 
preformance contracting), při které platí, 
že zákazník splácí investici právě prostřed-
nictvím úspor, jež mu my jako firma, kte-
rá dodala potřebné technologie, smluvně 
garantujeme. Dalším příkladem řešení Sie-
mens je systém Desigo CC pro inteligentní 
řízení budov. 

Při virtuální procházce chytrým městem  
a v rámci sledování jeho smart infra-
struktury bychom ale neměli zapome-
nout ani na služby… 

Pod pojmem digitalizace služeb rozumím 
různé karetní systémy, možnost elektronic-
kého nákupu jízdenek apod. Toto jsou věci, 
které jako spotřebitel vnímáte nejvýrazněji. 
Cílem však je i to, aby většinu úřednických 
úkonů bylo možné uskutečnit elektronicky, 
aby nebylo nutné chodit osobně na úřady. 
Technologicky jsme již podle mého názoru 
na tyto kroky připraveni dostatečně. Ny-

ní je ale třeba vytvořit silný koncept, aby se 
tyto teoretické úvahy zavedly do praxe.

Kdy si myslíte, že budou chytrá města ve 
světě úplně běžná a samozřejmá? Za deset, 
patnáct let? 

Osobně si myslím, že se chytrá města obje-
ví již dříve. Města mají vůli se v tomto ohledu 
transformovat, jen se trochu přešlapuje na mís-
tě a neví se, kde začít. Běží řada pilotních pro-
jektů, budou se vypisovat další a další tendry, 
k dispozici jsou evropské peníze a při zapojení 
akademické sféry, univerzit, které do tohoto 
procesu vstoupily velmi razantně, půjde  
v zásadě o to, aby se udělaly dva tři projekty, 
na nichž by se otestovalo, jaké technologie jsou 
nejvhodnější, a ty se začaly nasazovat do praxe. 

Každá mince má dvě stany; další podstatnou 
věcí, na kterou se ale často zapomíná, je pro-
pojení technologií – například my jsme dnes  
sice schopni vybudovat síť elektronabíječek, 
ale když k nim nemáme elektromobily, tak 
to celé nedává smysl. Jednalo by se o prodě-
lečný byznys. No a až tady ta auta budou, síť 
nabíječek bude zase kapacitně nedostačující, 
takže se dostáváme do poněkud začarované-
ho kruhu. 

V rámci technologií, které dnes máme  
k dispozici, však lze hovořit o tom, že to  
může nastat v horizontu, řekněme, pěti let. 
Důležitou roli při tom všem ale bude hrát osví-
cenost a zapálenost městských samospráv. Na 
chytrá města jsou potřeba chytří lidé, nejde 
jen o technologie. 
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Byť ideál života na venkově či přímo v di - 
voké přírodě jen tak nezemře, moto-
rem moderního světa jsou města. Jsou 

líhní nejrychlejších inovací, hlavním trhem 
pracovních příležitostí a místy, kdy má ži-
vot nejrychlejší tempo. Není divu, že jsou 
i žrouty energie – budovy spotřebovávají 
dvě pětiny veškeré energie, kterou dnes lid-
stvo využívá. 

Někdy však naše „městské ostrovy“ nejsou 
nejpohostinnějším místem pro život, jak si 
i Češi mohli během letních vln veder v po-
sledních letech vyzkoušet na vlastní kůži. 

Je tedy trochu paradox, že nejoblíbenější 
místa pro život – ve městech již žije většina 
obyvatel Země – nejsou úplně nejpohodl-
nější a šetrná k přírodě, která je stále naším 
ideálem. 

Nikde ovšem není psáno, že to nejde ji-
nak. V dohledné době se těžko podaří vyře-

šit všechny potíže a nedostatky, ale řadu  
z nich ano. Třeba tím, že naše města tro-
chu „ožijí“. 

Počítačové technologie konečně vstupu-
jí do té fáze, že začíná být prakticky usku-
tečnitelné mít počítače téměř všude. Inter-
net věcí nám – zprostředkovaně přes chytré 
systémy, které se chovají podle našich in-
strukcí – umožní ovládat svět kolem nás no-
vým způsobem. A města jsou tím nejlepším 
místem, kde začít. 

VíCE S MéNě
Jedním ze způsobů, jak města učinit pro 

budoucnost lepšími, je stát se úspornější-
mi. Proti dnešnímu stavu mohou být úspo-
ry přímo ohromné, jak dokládají některé 
příklady. Jeden takový demonstrační pro-
jekt postavila společnost Siemens. Je jím 
její nová centrála pro Střední východ v Abú 

14....VIsIons.léto.2017

Dostupná.a.levná.energie.je.základem.moderní.civilizace..a.tak.je.jen.případné,. .
že.energie.ve.všech.formách.by.se.měla.přímo.provázat.s.našimi.životy.a.městy:. .
ta.v.budoucnosti.budou.nejen.obytným.prostorem,.ale.zároveň.tržištěm,.elektrárnou..
i.velkým.energetickým.skladištěm..

Lepší.města?.Podle.
sloganu.„dva.v.jednom“

t E x t: . J o s E F . J a n k ů.

C h y t r á . E n E r g E t I k a

Někdy naše „městské ostrovy“ nejsou 
nejpohostinnějším místem pro život, 
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Zabí. V pouštním klimatu se podařilo kombi-
nací architektonického přístupu  
a moderních technologií od chytrého řízení 
stínění po rekuperaci tepla a pasivní chla-
zení dosáhnout provozních charakteristik, 
které plní německé požadavky na nízko-
energetickou budovu. 

Budova je navržena v podstatě jako krabi-
ce v krabici. Vnější plášť se skládá z kovo-
vých panelů, které se po celý den vyrov-
návají s měnící se polohou slunce a zajiš-
ťují dostatečný stín. Až pod ním se skrývá 
vzduchotěsná vnitřní fasáda budovy, která 
snižuje tepelnou vodivost. Zasklená ná-
dvoří odrážejí sluneční světlo do veřejných 
prostorů budovy a do kanceláří, aby by-
ly dostatečně (ale ne příliš) světlé. Atrium 
budovy slouží zároveň jako komín, který 
umožňuje únik ohřátého vzduchu z budovy. 
Myslelo se i na využití kondenzované vody 
z klimatizačního systému, která slouží k za-
vlažování některých květin v budově.

Mírné klimatické pásmo samozřejmě kla-
de na budovy jiné požadavky, na druhou 
stranu na „tepelných ostrovech“ velkých 
měst nejsou zkušenosti z Perského zálivu  
k zahození. Fyzika ale funguje na všech 
místech Země stejně. Podobné projekty ta-
ké ukazují, jak pokročilo počítačové mode-

lování budov a řídicí technologie, i to,  
že s určitou dávkou péče lze s energiemi 
opravdu zacházet chytřeji, než jsme zvyklí. 

NEVIDITELNé ZMěNy
Klíčové přitom je, co se děje za fasádami 

budov, v té části infrastruktury, která není 

Schéma budovy společnosti Siemens v Abú Zabí, která využívá přirozených efektů  

k chlazení v horkém klimatu Perského zálivu. Celá budova je navržena tak, aby se  

využívaly přirozené výměny teplého a chladnějšího vzduchu.   

Ilustrace: Sheppard Robson 
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tak dobře viditelná a běžnému uživateli  
zůstává v ideálním případě zcela skryta.  
I ta se musí měnit: jedním takovým příkla-
dem jsou transformátory v trafostanicích, 
tedy zařízení zodpovědná za to, že koncoví 
zákazníci dostávají správné napětí. To bylo 
jednoduché, ale pružnější sítě s menšími 
ztrátami, které mají vyjít provozovate - 
lům i spotřebitelům vstříc, mají jiné  
nároky. 

Proto přichází nová generace regulovatel-
ných distribučních transformátorů, napří-
klad Siemens FITformer REG. Ty umožňují 
sledování a ovládání sítě vysokého a níz-
kého napětí v reálném čase, protože jejich 
převodový poměr se může díky třístupňo-
vé regulaci na straně nízkého napětí měnit 
pod zatížením. Bez toho se skutečně chytrá 
síť budoucnosti neobejde. 

VELKá NOVINKA
Nejde ale jen o inovace, do hry se dostá-

vají postupně prvky, které zatím v podsta-
tě nebyly v praxi dostupné, třeba systémy 
na skladování elektřiny. Teplo (či naopak 
„chlad“) už dokážou architekti a technici 

skladovat například ve hmotě budovy, ale 
elektřinu jsme zatím smysluplně v prostře-
dí městských sítí skladovat neuměli. Nová 
zařízení pro ukládání energie přitom mají 
hrát klíčovou roli, protože pohltí případnou 
přebytečnou elektrickou energii a v přípa-
dě potřeby ji uvolní. 

Takové systémy mohou být použity na 
různých úrovních – v rodinných domech 
vybavených solárními panely na střeše,  
v místních sítích pro obce či města nebo  
v rozsáhlých distribučních sítích, které zá-
sobují elektřinou řídce obydlené oblasti. 

Jak by to mělo vypadat, ukazuje projekt 
SENSIBLE (Projekt Sustainable Energy for 
Buildings and Communities) vedený spo-
lečností Siemens. Projekt financovaný  
z fondů Evropské unie analyzuje možnosti 
optimálního zapojení energetických pamě-
ťových zařízení do architektur elektrických 
rozvodných sítí, a to ve třech pilotních pro-
jektech. V konsorciu Siemens spolupracuje 
s třinácti podniky a vědeckými institucemi, 
včetně univerzit v Paříži, Norimberku,  
Nottinghamu a Seville, či s energetickou 
společností EDP.

V Norimberku výzkumníci pracují na scé-
náři kancelářské budovy. Vybavili laboratoř 
v areálu Siemens v Erlangenu a na tech-
nické univerzitě ve městě kombinovanou 
výrobou tepla a elektřiny (CHP), simulo-
vaným fotovoltaickým systémem, tepel-
nou akumulační jednotkou, tepelným čer-
padlem vzduchového zdroje a bateriemi. 
Kombinace obnovitelných a fosilních zdro-
jů energie s paměťovými zařízeními, nasta-
vitelnými zátěžemi a inteligentním říze-
ním elektřiny umožňuje vyvinout optimální 
strategie provozu sítě, které minimalizují 
jak náklady, tak emise spojené s dodávkou 
tepla a elektřiny.

JAK BýT VíC NEŽ  
JEN SPOTŘEBITEL

Norimberský dílčí projekt studuje inter-
akci různých systémů v budovách, v no-
ttinghamské čtvrti Meadows je do projektu 
zapojeno přibližně 3800 obytných budov. 
Protože mnoho z těchto domů má střeš-
ní solární panely, jsou nyní jak spotřebiteli, 
tak výrobci energie. Odborníci takto testují, 

Budova Siemens v Abú Zabí.                                                                                                                                                  Foto: Sheppard Robson
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jak v praxi může vypadat role úložných za-
řízení v domácnostech a několika větších 
úložných systémů pro zajištění spolehli-
vých dodávek elektřiny do celé městské 

čtvrti. Inteligentní měřiče poskytují aktuál- 
ní informace o spotřebě a výrobě energie. 
Vznikne-li přebytečná elektřina, zamíří na 
energetickou burzu. 

Třetí dílčí projekt SENSIBLE uskutečňu-
jí výzkumníci společnosti Siemens v por-
tugalské évoře. V něm se ověřuje, jak se 
lokální energetická síť může změnit na 
autonomní mikropodnik. Je to slunná ji-
hoevropská venkovská oblast, ve které 
se v posledních letech instaluje stále více 
fotovoltaických systémů, protože stáva-
jící elektrické vedení dosahuje limitů své 
kapacity. Úložná zařízení mohou pomo-
ci tento problém vyřešit. Aby se zlepšila 
stabilita sítě a kvalita napětí, jsou systémy 
pro ukládání energie v setrvačníku pou-
žívány k absorbování energie na krátkou 
dobu před uvolněním energie, zatímco 
u různých systémů pro skladování bate-
rií dochází k delšímu skladování přebyteč-
né elektřiny. Tento scénář je zajímavý pro 
mikrogridy, které musí být schopny praco-
vat nezávisle na veřejném zdroji napájení 
– například na ostrovech nebo ve vzdále-
ných oblastech.

NěMECKO V MALéM
Ve spolupráci s dalšími podniky a vědec-

kými institucemi Siemens studuje problémy 
podobné projektu SENSIBLE v německém 
Wildpoldsriedu, kde již slunce, větrné elek-
trárny a biomasa produkují čtyřikrát více 
energie, než spotřebovává jeho přibližně 
2500 obyvatel. Energetický mix zhruba  
odpovídá tomu, který by měl v někdy  
v příštích desetiletích existovat v celém  
Německu, obec se proto považuje za zku-
šební laboratoř pro celou zemi. 

To je samozřejmě klíčová otázka, kte-
rou se zabývají i další týmy. Třeba projekt 
IREN2, ve kterém je také zastoupená celá 
řada firem. Ten zkoumá, zda a do jaké míry 
mohou být takové složité mikrosítě provo-
zovány autonomně, a nabízí skutečně plno-
hodnotnou náhradu velkých konvenčních 
elektráren. Bez jasné odpovědi na podobné 
otázky by bylo samozřejmě riskantní pustit 
se do zásadních změn tak důležitého obo-
ru, jako je energetika, která stojí v samých 
základech moderní společnosti. 

CHyTRé ŘíZENí
Předpokladem pro provoz virtuálních elek-

tráren je inteligentní dohoda mezi výrobci 
energie, skladovacími zařízeními různých ve-
likostí a spotřebitelskými zařízeními s nasta-
vitelnou spotřebou. To samozřejmě vyžaduje 
robustní a chytrý systém sám o sobě, napří-
klad software společnosti Siemens pro de-
centrální správu energie DEMS. 

Tento software flexibilně kombinuje a pro-  
dává produkci různých výrobců energie, 
skladovacích systémů a spotřebitelů. To za-
hrnuje nákup přebytečné elektřiny od pod-
niků nebo její flexibilní přivádění do veřej-
né sítě. Software spojí všechny tyto kapa-
city do kombinovaného výkonu, který pak 
nabízí na burze elektřiny nebo na jiných tr-
zích, třeba na trhu podpůrných služeb, po-
kud na něj provozovatel sítě získá přístup.

V rámci systému je možné flexibilní řízení 
spotřebitelů, kteří mohou krátkodobě ab-
sorbovat přebytkovou elektřinu (reakce na 
poptávku) třeba pro vlastní spotřebu v do-
bě, kdy to pro ně je nejvýhodnější. Nebojte 
se, nebudete to muset sledovat sami, o to 
se postará vaše pračka či auto. 

Výhody.„chytrého.sousedstv í“.nejsou.

jen.v.občasném.levnějším.nákupu.

elektřiny,.menším.plýtvání.či.nižších.

emisích,.ale.také.v.bezpečnosti,.či.

přesněji.v.robustnosti..Distribuovaný.

systém.je.těžší.v yřadit.jednou.jedinou.

událostí,.jak.si.uvědomili.například. .

v.new.yorku.po.zkušenostech.s.huri-

kánem.sandy.v.roce.2012..

V.brooklynu.se.začalo.s.prvními.sou-

sedskými.přeprodeji.elektřiny.v.dubnu.

2016..garantem.projektu.je.brooklyn-

ský.startup.Lo3.Energy,.který.provo-

zuje.„transaktivní.síť “.–.platformu,.jež.

nakládá.s.jednotliv ými.energetickými.

transakcemi.jako.s.řetězcem.nezávis-

lých.a.zcela.bezpečných.bloků..kaž-

dá.z.těchto.transakcí.je.pečlivě.zdoku-

mentována.a.zabezpečena..technolo-

gii,.na.které.tato.platforma.funguje,.

poskytla.divize.siemens.Digital.grid.

brooklynská.mikrosíť.má.ale.větší.

ambice.než.jen.zajišťovat.obchodová-

ní.s.elektřinou.z.obnovitelných.zdrojů.

v.malém.měřítku..Po.zkušenostech. .

s.devastujícím.hurikánem.sandy.počí-

tá.projekt.s.instalací.bateriov ých.jed-

notek,.které.by.v.případě.další.podob-

né.katastrofy.zajisti ly.aspoň.nejnut-

nější.osvětlení.města..Pokud.to.bude.

možné,.místní.spotřeba.elektřiny.by.

se.měla.přizpůsobit.její.aktuální.v ý-

robě..například.elektromobily.by.se.

měly.nabíjet.pouze.tehdy,.když.sv ítí.

slunce.a.pokud.se.bezpečnostní.bate-

riová.úložiště.nepotřebují.dobíjet.

na.vlastních.nohou
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Předpovídá se, že do roku 2050 se v dů-
sledku pokračující urbanizace a demo-
grafických změn objem dopravy ve 

městech takřka zdvojnásobí. Takový nárůst 
nemohou již dnes přetížené stávající doprav-
ní systémy zvládnout. Infrastruktura většiny 
světových metropolí byla původně koncipo-
vána na řádově nižší počet obyvatel. Takto 
razantní změnu demografického vývoje to-
tiž mohl jen stěží někdo předpokládat. Jako 
nejjednodušší řešení této situace se nabízí 
rozšíření linek městské hromadné dopravy, 
především pak metra. To ale v mnoha přípa-
dech není možné. Většině měst chybí dosta-
tek místa pro další expanzi a brání jim v tom 
i řada dalších omezení, například architekto-
nických. Naštěstí nové technologie, které pů-
vodně vznikly v jiných oborech, vnášejí naději 
i do řešení dopravy. Tou hlavní je digitalizace.

AUTOMATIZACE METRA
Jaký efekt může přinést digitalizace a auto-

matizace, dokládá příklad linky 1 pařížského 
metra. Ačkoliv byla uvedena do provozu před 
více než sto lety – konkrétně v červenci  
r. 1900 – dnes slouží jako referenční projekt pro 
systémy podzemní dopravy po celém světě. 

Projekt na přestavbu linky 1 pařížského metra 
byl spuštěn v roce 2008 s cílem plného uvede-
ní do provozu do konce roku 2012. Výsledky se 
dostavily okamžitě a předčily veškerá očekávání. 
V dopravní špičce dokáže tato linka přepravit až 
o 20 % více cestujících oproti stavu před rokem 
2008. Hlavním důvodem je to, že se snížily in-
tervaly mezi jednotlivými vlakovými soupravami 
z dřívějších 105 sekund na pouhých 85 sekund. 
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trvalá.migrace.obyvatel.do.měst.dostává.dopravní.systémy.po.celém.světě.na.hranice.
jejich.možností..Řešení.této.kritické.situace.přináší.digitalizace,.která.nejen.výrazně.
zefektivňuje.stávající.dopravní.systémy,.ale.současně.usnadňuje.a.zpříjemňuje.lidem.
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Současně ale na této lince výrazně poklesla  
i spo třeba energie, a to o celých 15 %. Dále, díky 
vylepšenému řízení trakčního systému, se pod-
statně snížily nároky na údržbu a počet odstave-
ných souprav z důvodu servisních oprav poklesl 
na minimum. Nový, plně automatizovaný řídicí 
systém má navíc možnost samostatně rozhodo-
vat o počtu zapojených souprav podle aktuální-
ho stavu hustoty přepravy.

Pařížské metro ale pochopitelně zdaleka ne-
ní jediné. Plně automatizované linky metra vy-
bavené plně automatizovaným řídicím systé-
mem již fungují ve 35 městech po celém světě 
v celkovém počtu vyšším než 50. Mezinárodní 
asociace veřejné dopravy (UITP) předpoklá-
dá, že se během následujících deseti let počet 
automatizovaných systémů metra ztrojnásobí 
a celková délka plně automatizovaných linek 
přesáhne 1 800 km. 

ASISTENČNí SySTéMy
Je jisté, že přechod ze standardních do-

pravních systémů na plně automatizované 

je vysoce náročný proces, který lze ne vždy 
realizovat hned a v plném rozsahu. Dnešní 
moderní technologie ale nabízejí i řadu čás-
tečných řešení, která mohou i tak být velmi 
užitečná. 

Příkladem může být pokročilý asistenční 
systém pro řidiče ADAS (Advanced Driver  
Assistance System). Jeho součástí jsou různá 
čidla a další detekční zařízení, která dokážou 
upozornit řidiče na překážku či jiné výstra-
hy, a to v jeho bezprostřední blízkosti nebo 
podél celé trasy. Kromě evidentních bezpeč-
nostních výhod přináší tento systém i velké 
ekonomické úspory díky zvýšené energetic-
ké efektivitě. Prototyp tohoto asistenčního 
systému úspěšně funguje v jihoněmeckém 
Ulmu. Zde pomáhá řidičům tramvají co nejlé-
pe zvládat jízdu v silném městském provozu. 
K tomu jim dopomáhá propracovaný systém 
dopravních radarů a kamer.

Čidla a senzory v dopravě ale mohou pomáhat 
i jiným způsobem. Průběžné sledování teploty  
v přepravní kabině nebo vizualizace informací  
o aktuální poloze mohou cestujícím zvýšit kva-
litu cestování. Sesbíraná data o aktuálním stavu 
vozidla lze rovněž využít k predikci údržby a plá-
nování budoucí obnovy vozového parku. 

Veškerá digitalizace i automatizace by ale zů-
stala na půl cesty, pokud by nebyla doprováze-
na masovou elektrifikací. Zatímco u kolejových 
vozidel se elektromotory používají již zcela běž-

S pomocí softwaru Sitraffic SmartGuard se mohou 

dopravní policisté přihlásit přes tzv. soukromý cloud 

ze svého PC, tabletu nebo chytrého telefonu přímo 

do centrálního systému řízení dopravy.

Systém automatického řízení vlaků (Automatic Train Control, ATC) zahrnuje dva podsystémy:  

systém automatického zabezpečení jízdy vlaků (Automatic Train Protection, ATP) a automatického 

provozu vlaků (Automatic Train Operation, ATO). Systém řízení vlaků může doplňovat také automatické 

sledování jízdy vlaků (Automatic Train Supervision, ATS). Funguje na principu pohyblivého bloku, což 

je virtuální, pohybující se ochranná oblast před vlakem, která zajišťuje bezpečné zastavení. Nespoléhá 

na rozdělení tratě do fyzických bloků, kolejových obvodů a podobně. Pohyblivé bloky zabezpečují, aby 

vlaky byly udržovány od sebe v optimální vzdálenosti – odstupu. Tato vzdálenost odpovídá okamžité 

zábrzdné dráze spolu s bezpečnostní vzdáleností.
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ně, u silničních vozidel jsou zatím stále spíše 
výjimkou. Přitom elektromotory jsou z hlediska 
výkonu mnohem efektivnější než motory spa-
lovací a jejich regenerační brzdový systém do-
voluje přetransformovat velkou část kinetické 
energie na skladovatelnou energii elektrickou. 
Této vlastnosti by šlo velmi úspěšně využívat 
například u městských autobusů na baterie, 
které by se mohly dobíjet během krátkých me-
zizastávek nebo na konečných stanicích. Dobí-
jecí stanice pro autobusy již fungují ve Vídni, 
v Hamburku a v Göteborgu.   

DIGITALIZOVANé CESTOVáNí
Na rozdíl od samotných dopravních systémů 

je digitalizace pro cestující městskými prostřed-

ky hromadné dopravy již zcela běžnou zále-
žitostí. Jízdenky si lze kupovat on-line nebo 
prostřednictvím SMS brány, mobilní aplikace 
umožňují získat aktuální informace o dopravní 
situaci, změnách ve vedení linek, jízdních řá-
dech apod. A mnoho dalších aplikací a služeb 
se připravuje.

V současné době se intenzivně pracuje na 
uživatelské aplikaci založené na řešení SiMo-
bility Connect od Siemens. Cestující jedno-
duše zadá do aplikace ve svém chytrém te-
lefonu začátek a cíl cesty a způsob dopravy, 
jaký preferuje, a aplikace sama mu navrhne 
nejvýhodnější itinerář cesty, zprostředkuje 
rezervaci a nákup jízdenek a provede i sa-
motnou platbu. Do tohoto systému pak lze 

zahrnout kromě veřejné dopravy i veškeré 
další dostupné možnosti, jako například sou-
kromé služby, tedy taxi nebo půjčovny aut či 
jízdních kol. Aplikace rovněž umí navrhnout 
alternativní trasy, a to v případě dopravních 
komplikací, náhlých uzavírek apod. Systémy 
založené na SiMobility Connect již fungují  
v ověřovacím provozu v Berlíně nebo v Kolíně 
nad Rýnem. 

Během jízdy samotné pak cestující mohou 
využívat další nástroj mobilní aplikace – SiMo-
bility Flow, který dohlíží nad jejich komfortem 
během čekání na zastávkách a v době poby-
tu uvnitř vozidel, autobusů, vlaků atd. Podle 
individuálního nastavení každého cestující-
ho ho mobilní zařízení, které má při sobě, 
informuje o aktuálních změnách v jízdních 
řádech, možnostech návazných spojů, turi-
stických pamětihodnostech či možnostech 
nákupů v bezprostředním okolí. Tento systém 
je již hojně využíván v turisticky atraktivním 
rakouském městečku Villach nebo v tisíce kilo-
metrů vzdáleném Masdaru ve Spojených arab-
ských emirátech.

VŽDy MíT SPRáVNOU JíZDENKU
Najít cenově nejvýhodnější jízdenku může ně-

kdy dát člověku pěkně zabrat. Především turis-
té často tápou, zda se jim vyplatí koupit si delší 
časovou jízdenku, anebo platit za jednotlivé 
jízdy. Situace je o to nepřehlednější, pokud se 
cestující pohybuje mezi různými tarifními pás-
my. Tím to ale nekončí. Další a ne vždy příjem-Automatická bezpečnostní brána a čtečka elektronických karet se selektivním zaměřením.
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né „dobrodružství“ představuje najít prodejní 
místo jízdenek a pochopit, jak vůbec prodejní 
automat funguje. Tyto obtíže by do budoucna 
měla zcela odstranit mobilní aplikace Be-in/Be-
-out (BiBo). 

BiBo funguje na principu komunikace přes 
Bluetooth. Zařízení umístěná v jednotlivých  
vozech v metru, v autobusech, v tramvajích 
apod. si sama naleznou přítomná mobilní za-
řízení s nainstalovanou aplikací BiBo a přísluš-
ná data odešlou do konečné stanice, kde hodlá 
cestující jízdu ukončit. Cestující pak zaplatí až  
v okamžiku, kdy z dopravního prostředku vy-
stupuje, přičemž aplikace sama zvolí pro něj 
ten nejvýhodnější tarif. 

Velmi užitečným pomocníkem je rovněž mož-
nost získat prostřednictvím mobilní aplikace ak-
tuální informaci o počtu volných míst k sezení, 
k stání nebo o obsazenosti prostoru pro přepra-
vu dětských kočárků, jízdních kol apod. Cestují-
cí se tak může rozhodnout ještě před nástupem 
do vozu, jestli si nevybrat jiný spoj nebo tře-
ba i počkat na další. 

Toto průběžné sledování situace ve vozech 
má ale i další důležitý aspekt, a tím je bezpeč-
nost. I když přísně anonymně, přesto udržu-
je přehled o okamžitém dění uvnitř jednotli-
vých vozů a může tak významně napomáhat 
předcházení vandalismu či dokonce kriminál-
ní činnosti.

DIGITALIZACE  
– MOCNý POMOCNíK

Ať už se jedná o digitalizaci implementova-
nou do vozidel, nebo jako součást zkušenosti 
cestujících, je jisté, že přináší mnoho benefitů 
a dalších velkých příslibů do budoucna. Kromě 
zcela nových možností, které otevírá, umož-
ňuje i kombinování, vylepšování a vzájemnou 
synergii již existujících služeb. Klíčové je, že di-
gitalizace staví do středu zájmu cestující, tedy 
uživatele městských dopravních systémů. Vše 
ostatní pak podřizuje jejich užitku a komfor-
tu. Tento přístup chápe obchodní modely nebo 
technologie pouze jako nástroje podpory a ni-
kdy ne jako samotný cíl či smysl pokračujícího 
vývoje.

Digitalizace přináší zisk všem stranám. Pro-
vozovatelé dopravních systémů mohou s její 
pomocí maximalizovat své zdroje a nabízet zá-
kazníkům ten nejlepší servis. Cestující naopak 
získávají v tom, že se dostanou do cíle flexi-
bilně a obecně levněji, než kdyby jeli vlastním 
autem. A zastupitelé města profitují z toho, že 
fungující dopravní systém a vysoký standard 
úrovně přepravy cestujících jsou cestou, jak 
posilovat ekonomický rozvoj města a zvyšo-
vat kvalitu života jeho obyvatel. Při tom ale 
současně chrání životní prostředí a všeobecně 
šetří náklady. 
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Projekt na přestavbu linky 1 pařížského 
metra byl spuštěn v roce 2008 s cílem 
plného uvedení do provozu do konce 
roku 2012. Výsledky se dostavily 
okamžitě a předčily veškerá očekávání. 
V dopravní špičce dokáže tato linka 
přepravit až o 20 % více cestujících 
oproti stavu před rokem 2008. 



V mnoha systémech hromadné dopra-
vy již dnes cestující nejsou odkázáni jen na 
statické plány zobrazující síť linek v daném 
městě či regionu, ale dostávají prostřednic-
tvím LCD panelů „dynamické informace“, 
tedy informace, které jsou aktuální v kon-
krétním místě a čase. Nachází-li se cestující 
v dopravním prostředku, vidí, k jaké zastáv-
ce se právě blíží, stojí-li na zastávce, pak 
může sledovat, kolik času zbývá do příjez-
du příští soupravy. Cestující však již v brzké 

době budou dostávat daleko více informací, 
takže se jejich cestování v cizím prostředí 
stane mnohem pohodlnějším. 

NEZáVISLE NA ČLOVěKU 
Odborníci společnosti Siemens se před 

dvěma lety začali zaobírat myšlenkou 
jednotné strategické softwarové platfor-
my, která sjednotí veškeré IT systémy ve 
vozidlech hromadné dopravy. Nejprve by 
se škála možností nového systému mě-

la otestovat v železniční dopravě, násled-
ně se plánuje jeho rozšíření na tramva-
je, metro a v podstatě na veškerá vozidla 
hromadné dopravy. Důležitým aspektem 
technologie přitom je to, že tato platfor-
ma bude aplikovatelná nejen na produkty 
Siemens, ale bude kompatibilní i s konku-

trainIt.
–.informace.na.míru.
pro.vlakový.personál.
i.cestující
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rencí. Bude tedy plně univerzální a ote-
vřená. Její klíčovou součástí bude i tzv. 
internet věcí, který díky všudypřítomným 
senzorům umožní věcem sbírat a analyzo-
vat velké množství dat a na jejich zákla-
dě pak mezi sebou a nezávisle na člověku 
komunikovat.

ŠIROKá ŠKáLA MOŽNOSTí  
PRO OBSLUHU I PRO CESTUJíCí 

Nová platforma, kterou Siemens vyvíjí, 
nese název TrainIT. Jedná se o modulární 
systém určený především pro IT aplikace 
v kolejových vozidlech. Skládá se ze stan-
dardního hardwaru se standardními IT roz-
hraními a příslušného softwaru, což skýtá 
širokou škálu řešení jak pro vlakovou ob-
sluhu, tak samozřejmě i pro cestující. Do 
této škály patří různé informační systémy, 
CCTV systémy, systém kontroly jízdného, 
zábavní systémy, diagnostika nebo servis. 

Součástí platformy je rovněž standardizo-
vané rozhraní vlak/země, jehož prostřed-
nictvím lze zjistit online aktualizaci jízdního 
řádu, doporučené směry výstupů a výcho-
dů z nástupiště, navazující spoje, obsaze-
nost ostatních vozů apod. Tyto informace 
je pak možné využít i v dalších aplikacích, 
jako je například monitoring celé flotily  
a plánování dalšího nasazování jednotli-
vých souprav. I v rámci této standardizace 
se přitom předpokládá další rozšiřování  
a škálovatelnost.

Uvedení této koncepce do praxe bude pro 
provozovatele hromadné dopravy zname-
nat výrazné snížení nákladů, které se nebu-
de týkat jen samotné instalace systému, ale 
i celého životního cyklu vlakových souprav. 
Systém bude nastaven tak, aby veškeré dal-
ší inovace a rozšíření bylo možné provést 
rutinními postupy. To dříve nebylo možné 
z důvodu nedostatečné standardizace, ale 

především kvůli náročné homologační pro-
ceduře na úrovni řídicího systému vlaků. 
Průvodčí tak například budou moci použí-
vat jedno a totéž zařízení ke kontrole líst-
ků, získávání informací o obsazenosti vlaku, 
teplotě ve vagonech, rychlosti, zpoždění 
nebo překážkách na trati.

PŘíZNIVý OHLAS VEŘEJNOSTI
Prototyp tohoto systému byl poprvé před-

staven veřejnosti během mezinárodní vý-
stavy kolejové dopravy Innotrans 2016  
v Berlíně a reakce na něj byly převážně vel-
mi pozitivní. Na uvedení systému do pra-
xe si však budou muset cestující i vlakový 
personál ještě určitou dobu počkat. Nepo-
chybně ale je nač se těšit. Můžeme proto 
i doufat, že nový informační systém přilá-
ká k využívání městské hromadné dopravy 
i mnoho z těch, kteří zatím preferují jízdu 
vlastním automobilem. 
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Co nového přináší Sitraffic Stream do do-
pravního provozu?

Systém Sitraffic Stream je určen k prio-
ritizaci čili upřednostňování určitých vo-
zidel v provozu křižovatek. Může se jed-
nat například o vozidla rychlé záchranné 
služby, hasičského záchranného sboru 
nebo městské hromadné dopravy. Systém 
dokáže zajistit, že jízdní pruh, v němž se 
prioritizované vozidlo blíží ke křižovatce, 
dostane zelenou, takže vozidla, která se 
v něm nacházejí, se mohou dát do pohy-
bu a křižovatku v dostatečném předstihu 

před příjezdem prioritizovaného vozidla 
uvolnit.

Liší se v něčem podstatném Sitraffic  
Stream záchranných složek a městské  
hromadné dopravy?

Technologie je v zásadě stejná. Celé ře-
šení tvoří palubní jednotky (on-board 
units – OBU), určené k GPS prostorové 
detekci, které se nainstalují do jednotli-
vých vozidel. Prostřednictvím GSM pak 
vozidlo komunikuje přímo s řídicím stře-
diskem, které provádí koordinaci pohybu 

těchto vozidel a světelného režimu na kři-
žovatkách. 

Je Sitraffic Stream něčím zcela novým, 
nebo se jedná spíše o inovaci již existující 
technologie?

Jedná se o unikátní využití kombinace no-
vých technologií jako GPS a GSM za účelem 
detekce vozidel. V některých případech již sa-
nitky tyto technologie mají zabudované a pro-
vozovatel pak nechce mít ve vozidle dvě pa-
lubní jednotky – jednu původní a jednu naši. 
Tehdy se snažíme ušetřit zákazníkovi náklady 
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spojené s instalací dalšího hardwaru. To pro 
nás znamená zajistit integraci obou systémů, 
tzn. naučit oba systémy spolu komunikovat. 

V čem je váš systém lepší než ty již zave-
dené?

Největší předností našeho systému je jed-
noduchá instalace a konfigurace. Není to-
tiž nutné montovat na jednotlivé křižovatky 
speciální hardware pro detekci vozidel a ko-
munikaci s jednotkou umístěnou ve vozidle. 
Velkou výhodou je možnost umístění detekč-
ního bodu vozidla v libovolné vzdálenosti od 
křižovatky, dokonce i mimo její viditelnost.

Můžete tedy popsat, co přesně se děje, 
když se k zaplněné křižovatce blíží napří-
klad sanitka?

Když sanitka přijíždí ke křižovatce, iden-
tifikuje se a sdělí systému plán další cesty, 
tzn. kterým směrem chce křižovatku opus-
tit. Systém následně pošle příkaz, aby se 
křižovatka v požadovaném směru uvolnila, 
tj. rozsvítí pro tento pruh na semaforu ze-
lené světlo. Auta tak křižovatku přednost-
ně opustí a sanitka do křižovatky přijíždí 
ve chvíli, kdy je pro ni volně průjezdná ne-
bo jsou vozidla před ní již v pohybu.  

 
Co se při tom vyžaduje od řidiče sanitky?

V podstatě nic, pouze aby si zapnul modré 
světlo na znamení, že je v zásahu. Může se 
tedy celou dobu plně soustředit na řízení. 
Detekce příjezdu vozidla ke křižovatce a její 
průjezd probíhá v režii našeho systému na 
základě předdefinovaných cest, kritických 
míst a křižovatek. 

Umožňuje tento systém predikci zohledňu-
jící hustotu provozu v celé trase jízdy?

Toto nebylo předmětem zadání, a systém 
to tudíž neumožňuje, pracuje vždy jen s da-
ty z konkrétní křižovatky. 

Je Sitraffic Stream stále ve fázi testování, 
nebo již funguje v ostrém provozu?

Systém je již v ostrém provozu v pěti ně-
meckých městech, kde se využívá pro ve-
řejnou dopravu. Momentálně dobíhá pilot-
ní projekt zaměřený na zdravotnický zá-
chranný systém.  

Objevily se v průběhu testovacího provozu 
nějaké výraznější potíže? Nedocházelo na-
příklad na křižovatkách ke kolizím? 

Celý projekt byl zahájen předloni na pod-
zim, a dosud se žádné komplikace nevy-
skytly, na vyžádání uživatele bylo jen třeba 
doplnit určité informace. Co se týče samot-

né funkcionality, s ní žádné problémy  
nebyly, protože integrace proběhla již  
v předchozí fázi. Rozhodující byla odezva 
od řidičů, zda pocítili zlepšení při průjez-
dech křižovatkami. Jejich reakce byly vel-
mi příznivé, spokojený tedy byl i zákazník 
– německý Červený kříž. Jak jsem však již 
uvedl, záchranné složky podobné systémy 
mají, jednalo se tedy o prověření integra-
ce našeho systému s již zavedeným systé-
mem, o demonstraci toho, že takováto in-
tegrace je možná.

V jaké míře se na projektu podílela česká 
pobočka společnosti Siemens?

My jsme od počátku spolupracovali s ně-
meckou divizí Mobility. Podíleli jsme se na 
vývoji, tzn. implementaci softwarového ře-
šení, integračních protokolů a rozhraní me-
zi jednotlivými systémy. V průběhu posled-
ního půl roku neseme rovněž odpovědnost 
za organizaci a distribuci práce i za koneč-
nou podobu produktu.

Jak velký je váš pracovní tým?

Pracovní tým je poměrně malý, na projek-
tu v současné době pracují dva až tři lidé, 
celkem se jedná asi o pět lidí.

Předpokládáte, že se v dohledné době 
budeme moci s výsledky vaší práce se-
tkat i u nás?

Tomu, aby tato technologie byla nasa-
zena i u nás, nic nebrání. Záleží tedy na 
městech, jaké si stanoví priority a jaké 
jsou jejich finanční možnosti do takové-
to technologie investovat. V zásadě mají 
možnost volby: buď jim kompletně nain-
stalujeme naše řešení, nebo provedeme 
integraci našeho řešení s tím, které již vy-
užívají. 
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Když sanitka přijíždí ke křižovatce, identifikuje 
se a sdělí systému plán další cesty, tzn. kterým 
směrem chce křižovatku opustit. Systém násled-
ně pošle příkaz, aby se křižovatka v požadova-
ném směru uvolnila, tj. rozsvítí pro tento pruh 
na semaforu zelené světlo. 
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Statistická data nabízejí fascinující pohled 
na vývoj efektivity německého hospo-

dářství v posledních dvou dekádách. Prů-
měrná produktivita práce vztažená na za-
městnance vzrostla mezi lety 1991 a 2011 
přibližně o 20 %. Ve výrobní sféře poskočila 
dokonce téměř na dvojnásobek. Podle ex-
pertů na tom mají lví podíl nové technolo-
gie, nové postupy řízení, automatizace  
a digitalizace.

Ze stejného grafu je ale patrné, že pro-
duktivita ve stavebnictví se za oněch dva-
cet let prakticky nezměnila. Obor zatím 
nedokázal zefektivnit své procesy a výsled-
kem jsou – kromě stagnující produktivity 
– i časté problémy zejména u větších pro-
jektů. Práce se zpožďují, objevují se vícená-
klady, někdy vázne kvalita nebo se kompli-
kuje provoz a údržba staveb. S řešením má 
pomoci právě BIM.

JISTOTA PŘED PRVNíM KOPNUTíM

Technologie BIM prostupuje celým život-
ním cyklem budovy. „Opírá se o detailně 
zpracovaný digitální model stavby,“ vysvět-
luje Pavel Pitař, produktový specialista ze 
společnosti Siemens. „Ten přehledně zachy-
cuje všechny prvky budovy včetně rozvodů, 
technologií a jejich vzájemné interakce. Ke 
každému prvku přidává také detailní a pro-

Digitalizace.
mění.stavebnictví
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vázané technické informace. Třeba u pou-
žitého ventilu hned zjistíte jméno výrobce, 
objednací číslo, jeho tlakové ztráty a koefi-
cienty průtoku, z jakého materiálu byl vyro-
ben nebo jaké má certifikáty. Rozsah infor-
mací je v podstatě neomezený.“

Model vzniká již v raném stadiu přípravy 
stavby. Usnadňuje architektům a projektan-
tům tvorbu návrhu a umožňuje ověřit jeho 
kvalitu pomocí simulací. Budoucí budovu lze 
otestovat před zahájením stavby a vyvarovat 
se tak pozdějších nákladných úprav zadání. 
Data jsou dále využita ke spolehlivějšímu roz-
plánování prací a přesnějšímu rozpočtová-
ní stavby. V některých zemích již BIM model 
poslouží i při získávání stavebního povole-
ní. A nemusíme chodit daleko. Pilotní projekt 
výměny BIM dat se státní správou již spustilo 
například sousední Rakousko.

V průběhu přípravy, výstavby i násled-
né správy budovy zabraňuje kvalitní model 
ztrátám informací při předávání mezi jed-
notlivými zapojenými články. Přesná prosto-
rová vizualizace a uložení informací o stav-
bě na jednom místě usnadňují komunikaci 
a zlepšují možnosti kontroly. Snižuje se tak 
riziko výskytu chyb i náklady. „Pro nás je to 
hlavně aktuální a spolehlivá dokumentace 
stavebního projektu, pro investora pak pře-
devším možnost průběžně kontrolovat stav 
oproti návrhu projektu a efektivní a transpa-
rentní použití finančních prostředků,“ ne-

chal se nedávno v Hospodářských novinách 
slyšet Ondřej Svatoň, šéf komunikace spo-
lečnosti Skanska. Hledisko investora je při-
tom nesmírně důležité – je to přeci on, kdo 
v konečném důsledku nese největší břímě 
nákladů všech změn zadání, odůvodněných 
víceprací, zpoždění a dalších neefektivit.

DIGITáLNí MODEL POVINNě

Přínosy BIM modelování jsou natolik  
přesvědčivé, že v některých zemích se sta-
lo povinností. V Dubaji je vyžadováno pro 
všechny veřejné zakázky a rozsáhlé stavby. 
Od loňska se bez něj neobejdou stavby fi-
nancované z veřejných prostředků ve Velké 
Británii. A Francie se přidává letos.

V Česku tak daleko nejsme. Podle prů-
zkumů BIM zatím používá jen něco přes  
5 % firem v oblasti stavebnictví. Ale ledy se 
hýbou. Do pěti let chce novou technologii 

využívat téměř polovina firem. BIM bylo vy-
užito na komplexu Corso Karlín, pracuje se 
s ním na projektech Smíchov City nebo při 
přípravě stanic chystané linky D pražské-
ho metra. Nezahálí ani státní správa. Česká 
legislativa již umožňuje zadavatelům veřej-
ných zakázek BIM požadovat. A ještě letos 
bychom se měli dočkat i dokončení koncep-
ce využití BIM ve státní správě.

Zatím jsme hovořili převážně o fázi přípra-
vy stavby a výstavby. Existence komplet-
ních, přehledných a detailních dat o budo-
vě má však význam i po kolaudaci. Čtyři pě-
tiny nákladů spojených s budovou obvykle 
souvisejí až s jejím provozem a údržbou.  
Detailní model umožní lépe využít potenciá- 
lu budovy, inteligentně ji řídit i spravovat. 
Kompletní data usnadňují běžnou údržbu 
a mají cenu zlata při rekonstrukcích, který-
mi každá stavba za svůj život nevyhnutelně 
několikrát projde. 

čtyři.hlavní.očekávané.přínosy.bIM

méně.úprav.
zadání.díky.
ověření.návrhu.
na.digitálním.
modelu

až.o.40.%. až.o.7.%
kratší.výstavba
díky.lepšímu.
plánování

až.o.10.%.
nižší.investiční.náklady.díky.včasnému.
odhalení.chyb.a.konfliktů

nižší.provozní
náklady.díky.
optimalizaci

až.o.9.%.

bIM.data.z.divize.building.technologies.jsou.nyní.dostupná.pro.více.než.
1.600.produktů.včetně.výrobků.pro.regulaci,.automatizaci,.knx.a.produk-
tů.požární.bezpečnosti.a.další.výrobky.jsou.stále.přidávány..Do.konce.léta.
bude.databáze.dat.bIM.obsahovat.více.než.2.000.produktů.

www.siemens.cz/bim
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Jedna část nového objektu je na místě, kte-
ré znají generace absolventů ČVUT. Je to 
bývalá Technická menza v ulici Jugosláv-

ských partyzánů ze sedmdesátých let minulé-
ho století. Ta ovšem prošla zásadní přestavbou 
a její pětipodlažní budova se zvýšila na sedm 
podlaží nadzemních, k nimž příslušejí i tři pod-
laží podzemní. Hned vedle byla nově přistavě-
na zcela nová budova. Vzniklo tak asi 40 000 
čtverečních metrů nových ploch – laboratoří, 
pracoven, přednáškových prostor a učeben.

ZáZEMí AŽ PRO 1 650 LIDí

„Kromě Českého institutu informatiky, robo-
tiky a kybernetiky ČVUT bude budova sloužit 

také jako sídlo rektorátu ČVUT, několika kate-
der Fakulty elektrotechnické a části výpočetní-
ho centra ČVUT,“ pochvaluje si rektor technické 
univerzity Petr Konvalinka.

Zatím se sem stěhuje půldruhé stovky za-
městnanců, do pěti let by zde mělo pracovat asi 
350 lidí. Na výzkumu se však zde budou podílet 
i studenti a odborníci z praxe, takže celkově by 
zázemí budovy mělo sloužit až pro 1 650 osob.

Robotický institut, známý pod anglickou 
zkratkou CIIRC, byl založen v červenci 2013 
a jeho výzkumníci zatím pracovali roztroušeni 
v různých budovách. Výstavba jeho nízkoener-
getického sídla začala v listopadu 2014. ČVUT 
usilovalo o financování projektu z evropských 
dotací operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace. Vzhledem k náročnosti projektu 
a nedostatku času nakonec dotaci poskytla vlá-
da. Státní rozpočet tedy zaplatil jednu miliardu 
korun a přibližně 200 milionů korun doplatila 
technická univerzita.

PŘíPRAVA V DIGITáLNíM MODELU

Sídlo CIIRC postavilo sdružení společností  
Hochtief CZ a VCES. Architektonický návrh vze-
šel z dílny ateliéru Petr Franta architekti & asoc. 
Zpracování projektu pak probíhalo metodou 
zvanou BIM (Building Information Modeling; 
česky se postupu obvykle říká informační mo-
del budovy). Je to digitální metoda pro pláno-
vání, stavbu, ale také provoz daného objektu.
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Na základě digitální 2D verze zpracované 
architekty vytvořili projektanti podrobný 
3D model, který koordinovali se statiky  
a konstruktéry. Souběžně s tím specialis-
té na technická zařízení budov vkládali do 
modelu jednotlivé rozvody a vybavení. Dí-
ky takovéto týmové práci neustále probíhá 
kontrola a koordinace činnosti všech pro-
fesí tak, aby se předešlo komplikacím při 
stavbě, protože postupy různých pracov-
ních týmů se nekříží, ale správně na sebe 
navazují. Při stavbě sídla CIIRC bylo napří-
klad podstatným zadáním pro modelování 
stavby zajistit přesnou návaznost nové a re-
konstruované stavby.

„Díky zpracování dat prostřednictvím BIM 
můžeme cíleně řídit projekční náklady, har-
monogram prací i jednotlivé profese,“ hod-
notí Martin Uličný, spolumajitel projektanta 
stavby – společnosti Technico Opava. V Čes-
ké republice se tento moderní přístup tepr-
ve rozbíhá a stavbyvedoucí si na něj zatím 
ještě zvykají.

FóLIE NA POVRCHU

Zvenčí kolemjdoucí samozřejmě nejvíc 
upoutá fasáda. Ve vyšších patrech ji tvoří 
izolační membránová fólie z materiálu EFTE 
(ethylen-tetrafluorethylen). Sloučenina vyvi-
nutá před čtyřmi desetiletími nejdříve slouži-
la jako interní povlakový materiál v leteckém 
a kosmickém průmyslu. Později pronikla do 
zemědělství jako materiál pro fóliovníky a po-
té i do stavebnictví.

Fólie na budově CIIRC má čirou barvu a je 
kotvena k samostatné ocelové konstrukci. 
Meziprostor zdvojené fasády (EFTE a vnitřní 
skleněná fasáda rastrového typu) slouží jako 

sluneční kolektor. Větrání prostoru zdvojené 
fasády je pečlivě řízeno, aby přinášelo ener-
getické úspory. Proti nadměrnému ohřívání 
vnitřních prostor pomohou žaluzie umístěné 
v prostoru zdvojené fasády společně s tech-
nologiemi vytápění a chlazení chladicími trá-
my v interiéru budovy, které mají zajistit pří-
jemné vnitřní prostředí.

EFTE fasáda byla použita, protože tento ma-
teriál je vysoce trvanlivý i při vysokém spek-
tru teplotního zatížení. Ve srovnání se sklem 
je lehká a nevyžaduje tak mohutnou nosnou 
konstrukci, propouští i více tepla. Díky její-
mu nepřilnavému povrchu ji jednoduše čistí 
déšť.

Zatímco fasáda je vidět na dálku, parkovací 
prostory pod budovou jsou pohledu zvenčí 
skryty. Tvůrci budovy pochopitelně nepře-
hlédli fakt, že parkování v Praze je stále ob-
tížnější. Do podzemních podlaží proto umís-
tili nikoli garáže, ale počítačem řízený parko-
vací zakladač. Vejde se do něj 188 osobních 
aut. Řidiči je zaparkují do předávacích boxů, 
které automobily pomocí tří transportních 
výtahů a dvou točen zaparkují v podzemí, 
a pak je řidičům zase vydají, a to tak, aby 
se výdejní časy pohybovaly mezi 90 a 190 
sekundami.

STOPy SIEMENSU

Nejpodstatnější pro výzkumný institut, kte-
rý chce být spojen s praxí, budou prostory pro 
testování možností automatizované výroby  
a jejího řízení. O nich pojednává jiný článek 
v tomto čísle Visions. Na jejich přípravě se vý-
znamně podílí společnost Siemens.

A ta měla na starosti také dodání komplet-
ního systému měření a regulace v prostorách 
CIIRC. Využila k tomu regulátorů Desigo PX 
včetně nadřazeného dispečerského systému 
Desigo CC.

Stanice Desigo PX zajišťují bezproblémový 
chod budov, příjemné klima v objektu, regulu-
jí vytápění, vzduchotechniku či klimatizaci, ale 
také osvětlení a další technická zařízení, napří-
klad ovládání žaluzií. Všechny technické sys-
témy v budově pak integruje v jediné ovládací 
stanici nadřazený dispečerský systém Desigo 
CC. Díky otevřeným komunikačním protoko-
lům je snadno rozšiřitelný o nové prvky i od ji-
ných výrobců. A protože obsluze stačí osvojit si 
zacházení s jediným systémem, je pro ni práce 
příjemnější a školení jednodušší.

V pražském kybernetickém institutu byl 
tento systém použit poprvé na území České 
republiky. 
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Takovému zařízení se ve světě říká test-
bed. V kybernetickém institutu v in-
tenzivní spolupráci s firmami Siemens 

a Škoda Auto i dalšími budují první takové 
pracoviště v České republice. Tady by se mě-
la odzkoušet různá technická řešení pro ma-
lé a střední podniky, které si nemohou dovolit 
pořídit si každý své vlastní nákladné ověřovací 
zázemí.

„Výzkum potřebuje poměrně investičně ná-
ročnou testovací a ověřovací základnu, tedy 
třeba malé výrobní úseky, které jsou flexibilní, 
umožňují pohotově vyměnit stroje nebo zvět-
šit jejich počet,“ popisuje ředitel CIIRC Vladimír 
Mařík. „Už jsme navázali spolupráci i s němec-

kými institucemi, například s Německým vý-
zkumným střediskem pro umělou inteligen-
ci (DFKI), které v tom mají zkušenosti. Stejné 
možnosti chceme zpřístupnit českým malým  
a středním podnikům.“

EXPERIMENTy I NA DáLKU
Přímo v nové budově kybernetického institu-

tu budou mít technici k dispozici řadu obrábě-
cích nebo tvarovacích strojů, patnáct až dva-
cet robotů, pět autonomních vozíků, a také 
třeba 3D tiskárny či dopravníkové flexibilní pá-
sy. Z toho bude možné sestavit například ma-
lou linku o pěti strojích spojených dopravníkem  
a vyzkoušet si, jak do toho integrovat software. 

Malá firma si tohle nemůže zařídit sama. V su-
terénu budovy budou připravena těžká obrábě-
cí centra. Dopravu mezi stroji budou zajišťovat 
autonomní vozíky.

Další stroje a výrobní úseky by podle součas-
ných představ měly být umístěny třeba v Brně 
na VUT nebo později bude možné využívat také 
zařízení v Německu. Všechny součásti budou 
propojeny pomocí internetu, aby mohly na dál-
ku spolupracovat. Jak to má vypadat?

„Tady v Praze se třeba vyzkouší kus výro-
by, který skončí jakýmsi poloproduktem. Je-
ho elektronický model se předá například do 
Brna. Tam na 3D tiskárně poloprodukt vytisk-
nou a budou pokračovat třeba v obrábění toho 

Výroba.se.dá.testovat.
také.po.internetu
Mají.se.tady.scházet.špičkoví.technici.z.akademického.prostředí.s.výbornými.
techniky.z.průmyslu,.aby.společně.dotáhli.své.nápady.do.praxe..český.institut.
informatiky,.robotiky.a.kybernetiky.čVUt.(známý.pod.anglickou.zkratkou.CIIrC).
už.pro.ně.připravuje.v.Praze.své.laboratoře..V.první.řadě.haly.s.technikou,.která.
dokáže.napodobit.tovární.výrobu.
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Bez peněz na institucionální financování, 
tedy na zajištění svého základního chodu, 
nemůže ve světě ani u nás žádná vědecká 

instituce dlouhodobě fungovat, říká Vladimír Ma-
řík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.

Pane profesore, i přímo na ČVUT má váš 
ústav odpůrce, kteří tvrdí, že CIIRC je příliš 
drahý, odčerpává peníze fakultám a měl 
by raději být součástí některé fakulty. Do-
konce kvůli tomu – neúspěšně – požado-
vali odvolání rektora ČVUT Petra Konvalin-
ky. Jak jim odpovídáte?

CIIRC je vysokoškolským ústavem nového typu 
– ústavem vytvářejícím prostor pro širokou inter-
disciplinární spolupráci fakult, univerzit i průmys-
lových institucí. Svým způsobem přináší zásadní 
změnu, průlom v organizaci výzkumu i vysokoškol-
ského vzdělávání, a to v souladu se světovými tren-
dy. To se mnohým, kteří chtějí rozmělnit integri-
tu naší alma mater, zejména některým děkanům, 
samozřejmě nelíbí. A je třeba též připomenout, že 
v pozadí požadavků na odvolání rektora je prostá 
snaha obsadit naši právě dokončenou budovu.

Ve skutečnosti je to tak, že CIIRC prostředky pro 
ČVUT přináší, vždyť moderní koncepce ústavu  
a iniciativa jeho pracovníků umožnila získat jednu 
miliardu korun mimořádné dotace ze státního roz-
počtu pro ČVUT pro stavbu budovy, v níž má CIIRC 
něco přes polovinu a zbytek získaly další součásti 
ČVUT, konkrétně elektrotechnická fakulta, rekto-
rát, výpočetní centrum... Samozřejmě podle plat-
ných pravidel státního financování část výdajů ve 
výši asi 190 milionů korun muselo zaplatit ČVUT. 
Ale přínos pro ČVUT je mnohonásobně vyšší.

Takže technická univerzita na vás nepro-
dělává?

CIIRC prostředky fakultám rozhodně neodčerpá-
vá – až doposud jsme nezískali ani korunu z fondu 

rozvoje výzkumné organizace, tedy ze státem po-
skytovaných prostředků ve výši 700 milionů korun 
ročně pro rozvoj ČVUT. To je hodně nepřátelský 
postup Akademického senátu ČVUT vůči vznikají-
címu ústavu. Situace je však důsledkem současné-
ho systému řízení českých univerzit, kdy o rozpoč-
tu rozhoduje nikoliv rektor nebo správní rada, ale 
právě akademické senáty bez vize a odpovědnosti.

Jak je tedy činnost vašeho institut finan-
cována?

Na výzkumnou činnost má náš institut na příš-
tích pět let zajištěno 600 milionů korun, což jsou 
především účelové prostředky z evropských či ná-
rodních grantů. V podstatě 70 % peněz získáváme 
z veřejných prostředků, z grantových agentur mi-
mo ČVUT, a 30 % nám jde přímo z průmyslu.  
Z ČVUT bohužel nedostáváme prostředky na insti-
tucionální financování, přestože už dnes máme vý-
zkumné výkony větší než některé fakulty. Musíme 
proto žít jenom z peněz určených účelově přímo na 
konkrétní výzkumné práce. Takhle ale ve světě žádná 
výzkumná instituce nemůže dlouhodobě fungovat. 

Na které výzkumné projekty jste získali 
nejvíc peněz?

Získali jsme mimo jiné tři projekty z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě 
Excelentní týmy za téměř 470 milionů korun. Celé 

České vysoké učení technické získalo pět těch-
to projektů, z toho tři připadají na náš ústav. Díky 
nim se tři špičkoví čeští kybernetici vrátí ze světa, 
aby vedli výzkumné projekty v našem institutu. 
Řešitelem prvního z těchto projektů, na nějž z ev-
ropských peněz půjde 174 miliony korun, je Robert 
Babuška, který působil ve Francii a Nizozemsku  
a nyní se v Praze zabývá výzkumem možností ro-
botizace a autonomie robotických systémů pro di-
gitální průmysl. Na projektu se budou podílet také 
experti z brněnského VUT a plzeňské Západočes-
ké univerzity. Má propojit experty na hardware, 
řízení, strojové učení i robotické vnímání obrazu. 
Druhý podpořený tým získal 138 milionů korun na 
projekt inteligentního strojového vnímání, vidění  
a učení. Povede jej Josef Šivic, který dnes pracuje 
ve francouzském ústavu INRIA. A dalších 154 milio- 
nů korun podpoří třetí schválený projekt týkající 
se umělé inteligence a uvažování. Povede jej Josef 
Urban, který pracoval v nizozemském Nijmegenu, 
a podílet se na něm budou rovněž partneři z Vy-
soké školy báňské – Technické univerzity Ostrava  
a ze Západočeské univerzity v Plzni.

Zúčastněné české školy budou mít své laborato-
ře v pražské budově CIIRC. Na projektech budou 
spolupracovat rovněž experti a doktorští studenti 
ze zahraničních ústavů. To by mělo zlepšit mož-
nosti vzájemné inspirace a spolupráce mezi čes-
kými a světovými výzkumníky. 
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výrobku na jejich stroji, aby zjistili, jak to dělat 
nejlíp,“ popisuje profesor Mařík. „Nebudeme 
proto muset mít některé náročné stroje dva-
krát, bude stačit, když bude jen jeden stroj  
v Praze, následný v Brně a odtud se pak upra-
vený meziprodukt pošle elektronicky třeba 
do Německa, kde si ho zase vytisknout na 3D 
tiskárně a budou pokračovat v obrábění na ji-
ném stroji. Takhle samozřejmě nebude vypa-
dat masová výroba, ale my ji tímto způsobem 
výhodně ověříme, zejména z pohledu kvality 
datové integrace a modelování.“

PROSAKOVáNí DO PRůMySLU

Testbed by měl podle představ svých tvůr-
ců sloužit hlavně pro Centrum Průmyslu 4.0 
při ČVUT. Poněkud kódový název má označo-
vat skupinu firem, jejichž zástupci se budou 
pravidelně jednou měsíčně a možná i čtrnác-
tidenně scházet na společných seminářích ne-
bo v zájmových skupinách a probírat poslední 
vývoj automatizace, trendy v robotice, připra-
vované standardy, úspěšná řešení. Vzájem-
ná informovanost by přes členy centra měla 

prostupovat dál do průmyslu, už proto, že zú-
častněné firmy spolupracují s dalšími společ-
nostmi.

„Znám české podniky, které nemají daleko ke 
světovým standardům nebo i ke špičce. Mnohé 
z nich jsou ve velké míře subdodavateli světo-
vých gigantů. Musíme jim pomoci hlavně tím, 
že jim dodáme poznatky, které v konkurenci 
na světovém trhu uplatní,“ zdůrazňuje ředitel 
kybernetického centra Vladimír Mařík. „Zájem 
českých firem je obrovský a už s nimi uzavírá-
me kontrakty na spolupráci.“ 

robotický.institut.bojuje.o.své.místo

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
Narodil se v roce 1952, absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT  
v Praze, kde byl později vedoucím katedry kybernetiky. Od roku 2010 
působí jako předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR.  
Ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky 
ČVUT je od jeho vzniku v roce 2013. V letech 2011–2015 byl členem 
vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Středem jeho odborného 
zájmu je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a sys-
témech pro podporu rozhodování.
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Jedním z průkopníků změn při výrobě sportov-
ní obuvi je německá společnost Adidas. Letos 

v dubnu vydala společně se společností Siemens 
prohlášení, že na vývoji robotických technologií 
pro výrobu zboží pro sportování budou pracovat 
společně.

NA RyCHLOSTI ZáLEŽí
Adidas už připravuje novou továrnu v bavor-

ském Ansbachu, která má v druhé půli roku 
2017 začít vyrábět obuv pro evropský trh, a dru-
hou poblíž Atlanty, kde se budou připravovat bo-

ty pro trh americký. Obě továrny ponesou název 
Speedfactory. Název naznačuje rychlost výroby 
v továrně, ale není to jenom o ní.

Podle představ, které zatím pronikly na ve-
řejnost, půjde už na začátku o rychlost celého 
procesu návrhu nové obuvi, přípravy jejího 
tvaru i navržení výrobních postupů.

Móda je proměnlivá, nicméně sportovně vyhlí-
žející boty se používají také na běžné nošení 
a dokonce i u dam pronikly do kategorie pohodl-
né a přijatelné obuvi do společnosti. I na relativ-
ně konzervativním britském trhu se loni proda-

lo víc dámských tenisek než lodiček. V módě je 
však nutné rychle reagovat na měnící se trendy, 
a to je u výroby sportovní obuvi problém. Od 
prvního náčrtu úplně nové boty přes pořízení 
a testování prototypů, přípravy výroby a zajiš-
tění materiálu až po obvykle mezikontinentální 
přepravu hotového zboží vše trvá kolem osm-
nácti měsíců, uvádí časopis Economist.  
To je v módním průmyslu hodně dlouhá doba.

Koncept Speedfactory, který se postupně roz-
bíhá, je založen na moderních technologiích.  
Už design má vznikat především digitálně a jeho 

roboti.se.pustí.do.výroby.
módních.tenisek
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testy mají začínat počítačovým modelováním, 
které na základě dosavadních znalostí prověří, 
jestli návrh nemá technické chyby. Pak se teprve 
může zkoušet ve fyzické podobě.

Také příprava výroby probíhá nejdříve simulo-
váním ve virtuálním digitálním modelu, a teprve 
když se v něm odladí, přejde do opravdového 
produkčního systému.

SOFTWARE NEPOTŘEBUJE  
DLOUHé ŠKOLENí

V budoucnu by mělo přijít to nejdůležitější:  
automatizovaná výroba. Zatím totiž výroba 
sportovní obuvi spotřebuje množství ruční práce 
– sestavování součástí, tvarování, lepení, šití... 
Právě z důvodu ceny ruční práce přestěhovaly 
firmy výrobu nejčastěji do Číny, Indonésie či 
Vietnamu. Poptávku po této obuvi, která vzrůstá 
i přímo v Asii, však už časem nedokážou míst-
ní dostatečně kvalifikovaní pracovníci uspokojit. 
Navíc v evropských zemích i v USA se projevuje 
tlak veřejnosti, aby pracovní příležitosti zůstáva-
ly doma.

Takové požadavky může naplnit jen robotizo-
vaná výroba. Z útržků plánů, které Adidas zatím 
prozradil, vyplývá, že nastoupit mají robotická 
ramena, počítačově řízené šití, robotické řezá-
ní, automatické nastřikování barev a také 3D 
tiskárny. Podle dosavadních informací spíše než 
objednávání součástí budoucí obuvi od subdo-
davatelů a jejich kompletace má přijít na řadu 
výroba obuvi přímo ve Speedfactory ze základ-
ních surovin, jako jsou plasty, textilie a další sub-
stance.

Většinu výroby přímo řídí počítačový software, 
takže případné změny je možné udělat rych-
le. Není třeba upravovat konvenční nástroje ani 
dlouho nově školit zaměstnance. I tak se však 

zdá, že ne všechna práce ve Speedfactory bude 
plně automatizována. Některé činnosti, zejména 
při závěrečném sestavení boty, zřejmě stále lépe 
zvládne lidská ruka. Proto každá Speedfactory 
vytvoří nějakých 160 pracovních míst ve výrob-
ních provozech – ve srovnání s tisícovkou či ještě 
více zaměstnanců v typické asijské továrně.

Ovšem i tam časem automatizace dorazí. 
Americká investiční společnost Morgan Stanley 
v červnu 2017 ve svých informacích pro investo-
ry odhadovala, že do roku 2023 bude téměř pě-
tina výroby v celém Adidasu a také v konkurenč-
ní americké společnosti Nike probíhat s větším 
využitím automatizace.

PODRáŽKy Z TISKáRNy

Ke slovu mají přijít nové materiály. Jeden již 
Adidas představil a experimentuje s ním. Je to 
Biosteel, syntetické hedvábí vytvořené němec-
kou biotechnologickou společností AMSilk.

A také jedna rodící se výrobní technologie 
najde své uplatnění. Jsou to už zmíněné 3D 
tiskárny. Toto zařízení podle programu vytvá-
ří trojrozměrné objekty z vhodného materiálu 
„tiskem“ po vrstvách. Dokáže tedy vyrobit vždy 
objekt, který do detailu odpovídá konkrétním 
potřebám, takže každý výrobek může být tro-
chu jiný.

Zatím Adidas zveřejnil, že pomocí 3D tiskáren 
vyrábí podrážky sportovní obuvi. Dalším vylep-
šováním by mohl dospět do stadia, kdy podráž-
ka připravená na objednávku zaručí pružnost 
a dobrou odrazivost nastavenou na konkrétně 
tvarovanou nohu konkrétního sportovce.

Futurologové už před pár lety předpovída-
li, že budoucí průmyslová obuv bude mít stan-
dardy ruční obuvi šité na míru podle objednáv-
ky jednotlivých zákazníků. Nastíněná představa 
je asi taková, že zákazník si v obchodě vybere 
vzorek obuvi, která se mu líbí, a strčí nohu do 
snímače, který zaznamená přesný tvar chodidla. 
Data se pošlou do továrny, kde se boty vyrobí na 
výrobní lince s maximálním využitím automa-
tizace, ale přitom bude každý pár upraven pro 
konkrétního zákazníka, jako by vznikal při ruční 
výrobě na zakázku. Obuv by pak byla kvalitní, 
ale přitom cenově přijatelná.

Jestli vývoj opravdu půjde až do takto individu-
alizované produkce, anebo zůstane u typizova-
nějších vzorů, se ještě ukáže. Záležet bude  
i na tom, jaké robotické technologie spolu Adi-
das a Siemens vytvoří. „Speedfactory je perfekt-
ní ilustrací toho, kam míří budoucnost výroby,“ 
zhodnotil Klaus Helmrich z vedení společnosti 
Siemens s tím, že sportovní obuv je jen jedním 
příkladem zboží, které takto může vznikat. 

Foto: Adidas

Ilustrační fotografie 

sportovní boty vyro-

bené technologií 

3D tisku.

Foto: Bigstock 

...Futurologové už před lety předpovídali, že 
budoucí průmyslová obuv bude mít standardy 
ruční obuvi šité na míru podle objednávky jed-
notlivých zákazníků.



To, co je v jejich funkcích spojuje – kromě 
toho, že jsou to ženy –, je závazek usilovat 
o udržitelný rozvoj měst v duchu koncep-
tu smart cities. Jaké jsou jejich plány učinit 
města ekologičtějšími a „chytřejšími“? A če-
ho se jim již podařilo v tomto směru dosáh-
nout?

Nejnaléhavějším úkolem je pro řadu vel-
kých měst vytvoření skutečně udržitelné-
ho dopravního systému. Nejinak je tomu  
i ve švédském Göteborgu. Ten během ná-
sledujících patnácti až dvaceti let hodlá 
uskutečnit ambiciózní investiční plán, který 
by měl výraznou měrou přispět k zefektiv-

nění tamní dopravní infrastruktury. Značně 
by například měla vzrůst kapacita železnič-
ní dopravy.

„Domnívám se, že elektrifikace a pravdě-
podobně také autonomní vozidla výrazně 
přispějí k dlouhodobé udržitelnosti. V rám-
ci projektu ElectriCity jsme v Göteborgu 

Ženy,.které.budují.
chytrá.města
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Poslední generace centrálního integrovaného systému pro řízení 
a provoz vodohospodářské infrastruktury patří k nejmodernějším 
v Evropě.

Cílem programu ElectriCity, který rozvíjejí ve švédském Göteborgu, 
je udržitelná doprava.

C h y t r á . M ě s t a



zavedli první linku obsluhovanou elektric-
kými autobusy. Projekt Drive Me zase bu-
de zkouškou autonomních vozidel v měst-
ském provozu. S potěšením mohu dodat, že 
dva göteborští výrobci automobilů – Volvo 
Group a Volvo Cars – patří v této oblasti ke 
špičce,“ říká starostka Göteborgu Ann-Sofie 
Hermanssonová.

PŘíLEŽITOST PRO STŘEDNě  
VELKá MěSTA

Finské Tampere je jak městem se silným 
průmyslovým zázemím, tak centrem finské-
ho know-how v oblasti ICT. Tamní starostka 

si dobře uvědomuje, že digitalizace a inter-
net věcí zásadně promění průmysl i veš-
kerou ekonomiku. „Naším cílem je pomoci 
oživit tradiční průmyslová odvětví a vytvo-
řit takový vzdělávací systém, který firmám 
umožní profitovat z digitalizace a bude jim 
poskytovat dostatek pracovních sil s vyho-

vujícími znalostmi a dovednostmi,“ uvedla 
starostka Tampere Anna-Kaisa Ikonenová.

Středně velká města mohou být průkopníky 
rozvoje smart cities a může jím být i Tampe-
re. Je totiž dostatečně velké na to, aby fungo-
valo jako silné vývojářské centrum, a zároveň 
i dostatečně malé, aby v něm různé organiza-
ce mohly efektivně spolupracovat s vizí jed-
noho společného cíle. 

MADRID SE PŘIPRAVUJE  
NA ZMěNy KLIMATU

V Madridu je jedním z největších problé-
mů znečištění ovzduší. „Pracujeme na am-
biciózním plánu zkvalitnění ovzduší, který 
zahrnuje zlepšení mobility pro pěší a cyklis-
ty, podporu čistějších dopravních technolo-
gií (elektrická mobilita a alternativní paliva) 
a obnovitelné energie a směřování k ener-
getické soběstačnosti, jíž by mělo být dosa-
ženo do roku 2030,“ vyjmenovala hlavní cí-
le starostka Madridu Manuela Carmenaová.

Jednou ze součástí tohoto plánu je pro-
gram Madrid+Natural. V Madridu studova-
li možné dopady změny klimatu na město, 
ať již v podobě nižších srážek, nebo opa-
kujících se letních veder. Možným klima-
tickým změnám chce tento program čelit 
vizí zelené městské infrastruktury, která 
propojí veřejný prostor, parky, přírodní  
oblasti a budovy s vegetací na střechách  
a fasádách.

Madrid se také účastní několika velmi za-
jímavých mezinárodních projektů. Jedním 
z nich je projekt ECCENTRIC, který se usku-
tečňuje v rámci evropské spolupráce Hori-
zon 2020. V něm je Madrid dokonce hlav-
ním koordinátorem. V pěti účastnících se 
městech – kromě Madridu jde o Mnichov, 
Stockholm, bulharské Ruse a finské Turku 
– by měl projekt přispět ke zlepšení mobi-
lity na periferiích uvedených měst, důraz 
přitom bude kladen na podporu cyklistiky 
a chůze. 

Zajímavý je také projekt IKAAS, který za-
vádí nové systémy monitorování kvality 
ovzduší v Madridu, zejména s pomocí sen-
zorů nainstalovaných na autobusech MHD.

I PRAHA Má SMěLé CíLE
Také pražská primátorka Adriana Krnáčo-

vá si klade odvážné cíle: „Chceme, aby se 
Praha stala chytrým městem, a myslím si, 
že jdeme správným směrem. V současné 
době jsme ve fázi testování prvních kon-
krétních projektů. ‚Smartifikace‘ města je 
během na dlouhou trať a my jej chceme ab-
solvovat úspěšně,“ říká Adriana Krnáčová. 
„Již dnes ale máme velmi komplexní sys-
tém veřejné dopravy, což z Prahy činí měs-
to krátkých vzdáleností. Daří se nám uspo-
kojovat vysoké nároky zahraničních turistů, 
kteří se k nám rádi vracejí. Praha je tak do-
kladem toho, jak důležité je umět čelit řadě 
rozličných výzev,“ uzavírá Krnáčová. 
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Starostka Tampere Anna-Kaisa Ikonenová

Pražská primátorka Adriana Krnáčová

Svozové trasy odpadových nádob budou optimalizovány pomocí 
speciální aplikace na jejich inteligentní plánování. Umožní to senzo-
ry umístěné přímo v koších propojené online s aplikací.

Koše na směsný odpad, propojené přes internet, vložené předmě-
ty samy zmačkají a zabudované čidlo při naplnění ohlásí svozové 
firmě naplněnost a nutnost svozu.



Jedná se o první systematickou studii 
chytrých strategií měst v takovém měřít-
ku. Byla do ní zahrnuta města od Evropy 

až po Afriku, od regionálních center s méně 
než půl milionem obyvatel až po metropole  
s více než 20 miliony lidí. I když se o chytrých 
městech hovoří již několik let a všeobecně 
se ví, že strategie chytrého města má klíčo-
vý význam pro rozvoj městských aglomerací, 
skutečná aktuální situace je velmi nevyrov-
naná. Většina měst nepřistupuje k této pro-
blematice z dostatečně široké perspektivy. 
Chybí jim holistický přístup, který by zahrno-
val všechna hlediska společnosti a odrážel 
všechny relevantní facety života ve městech.

Výzkum společnosti Roland Berger se ne-
zaměřoval pouze na již zrealizované projekty 
v jednotlivých městech, ale bral v potaz  
i publikované strategie a plány do budoucna. 
Na základě přesně stanovených kritérií byly 
následně městům přiděleny body na stupnici 
1–100, přičemž 100 bodů by dostalo utopic-
ké město, které by bylo celé plně „smart“  
(viz rámeček).

CHyBí END-TO-END MyŠLENí  
Strategický přístup k transformaci do podo-

by „smart“ zaujímá stále více měst po celém 
světě. Myslí se tím přístup na základě řádně 
promyšleného programu, který se skládá ze 
vzájemně provázaných akcí a pečlivě pláno-
vaných kroků. Dokládá to i počet každoroč-
ně vydávaných strategií chytrých měst, kte-
rý se od roku 2012 průběžně trvale zvyšuje.  

Z nich je více než polovina veřejně dostupná 
a může do nich nahlédnout v podstatě každý. 
U Roland Berger zahrnuli do své studie všech-
ny strategie publikované od roku 2014. Průměr-
né stáří nejnovějších verzí jsou necelé tři roky. 
Je tedy zřejmé, že se města tzv. probouzejí 
a plně si uvědomují, že je zapotřebí přijmout 
opatření v tomto směru a že se jejich občané 
budou ptát, jak se jejich zastupitelé staví vůči 
chytré revoluci.

Ze studie však vyplynulo, že města zavá-
dějí „smart“ strategie nekonzistentně, a to 
jak ty digitální, tak i nedigitální. Bohužel,  
i ty nejlepší publikované strategie měst mají 
stále ještě velký prostor pro zlepšení. Čísla 
hovoří sama za sebe: průměrné skóre stra-
tegického Smart City Indexu, kterého měs-
ta dosáhla, bylo pouhých 37 bodů ze 100. 
A jen 19 měst z celkového počtu 87 získalo 
více než 50 bodů. Navíc, za prvními nejlepší-
mi následuje velká mezera a až pak se začíná 
další pořadí. 

Jednou z klíčových oblastí, kde mohou měs-
ta zlepšit svůj přístup k přestavbě do podoby 
„smart“, je koordinace mezi různými funk-
cemi. Digitalizace je téma, které se dotý-
ká všech částí městské správy. Digitalizaci 
je proto pochopitelně velmi obtížné koordi-
novat. Podrobná analýza strategií chytrých 
měst, publikovaných městskou správou, od-
halila v mnoha případech chyby ve způsobu 
myšlení, kdy každé z funkcí byl přiřazen vlast-
ní přístup k digitalizaci. Například, městská 
divize pro energetiku vyvíjí vlastní přístup  

Města.po.celém.světě.
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k digitalizaci svých operací, městská do-
prava svůj atd. A výsledek? Sbírka jednot-
livých projektů, které na sebe vzájemně 
nenavazují.

Řešením tohoto problému je vytvoření 
centrální funkce nebo úřadu zodpovědné-
ho za koordinaci a propojení digitalizač-
ních aktivit. Mnoho měst již zřídilo úřad 
ředitele pro informační technologie, tzv. 
CIO (Chief Information Officer), který má 
na starosti koordinaci veškerých IT akti-
vit ve městě. Tuto funkci je ale nyní potře-
ba rozvinout do podoby ředitele digitál-
ní kanceláře čili CDO (Chief Digitalization 
Officer), tedy funkce, která by zahrno-
vala nejen IT problémy, ale také veškeré 
chytré aplikace ve městě, jejich koordina-
ci a zavádění do praxe. CIO nebo CDO by 
měli být na nejvyšších příčkách v hierar-
chii městského zastupitelstva, tedy poblíž 
starosty. Tyto funkce a odpovědné osoby 
již fungují například ve Vídni, v Amsterda-
mu nebo v Soulu a ve všech těchto měs-
tech jsou již vidět vysoce pozitivní výsled-
ky tohoto kroku.

NEZáLEŽí NA VELIKOSTI  
ANI NA PENěZíCH  

U prvních tří měst studie dělí celkové 
dosažené skóre podle tří následujících kri-
térií: uskutečněné akce, strategické pláno-
vání a IT infrastruktura. Na vrcholu celého 
žebříčku je rakouské hlavní město Vídeň, 
které získalo 73 bodů ze 100. Těsně ho 
následují Chicago a Singapur – obě tato 
města získala o jeden bod méně, tedy 72 
ze 100. Na 4. místě se pak umístil Londýn, 
5. je Santander. 

Čím se liší první tři města od těch dal-
ších umístěných? Především tím, že do-
sáhla dobrých výsledků podle všech tří 
kritérií. Jejich výborný výkon je zalo-
žen na vyváženém přístupu a jasnému 
zájmu o všechny relevantní oblasti. Je 
tedy zřejmé, že za jejich strategií stojí 
vysoký stupeň holistického end-to-end 
uvažování.

Další věcí, kterou Smart City Index jas-
ně ukazuje, je, že nejlepší města ma-
jí různé velikosti i podoby. K tomu, aby 

byla města nejen krásná, ale především 
chytrá, rozhodně nemusejí být velká. 
Příkladem jsou menší města jako San-
tander (Španělsko) nebo Parramatta 
(Austrálie) – obě mají navzdory své veli-
kosti vyvážené strategie. Obě tato měs-
ta mají méně než 200 000 obyvatel, ale 
i přesto jsou podle výsledků Smart City  
Indexu v první desítce. Naopak, řada 
velkých měst zůstala v bodování na úpl-
ně spodních příčkách.

Takže, pokud na velikosti nezáleží, jak 
je to s penězi? Vzorky měst, se kterými 
studie pracovala, zahrnovaly jak bohatá, 
tak i chudší města. Výsledky ukazují, že 
obecně bohatší města přicházejí s lepší-
mi strategiemi: Existuje tedy opravdu jis-
tá pozitivní korelace mezi ekonomickou 
výkonností města a jeho pozicí v Indexu. 
Nicméně, být bohatý není zárukou úspě-
chu. Některá města s nízkými HDP na 
obyvatele rovněž publikovala velmi dobré 
strategie – například Rio de Janeiro v Bra-
zílii nebo Bhubaneswar, hlavní město stá-
tu Odishy ve východní Indii. 
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Mnozí jistě důvěrně znají pohled z okénka 
letadla při letu za tmy nad obydlenými ob-

lastmi. Zejména v pozdějších nočních hodinách 
přímo bije do očí množství umělého světla, kte-
ré zaplavuje liduprázdné ulice i silnice s téměř 
nulovým provozem. Kromě zbytečného plýtvá-
ní energiemi již odborníci v této souvislosti del-
ší dobu upozorňují také na nežádoucí důsledky 
tzv. rušivého světla (častěji je však používán ne-
přesný a méně výstižný termín „světelné zne-
čištění“, což je v současné jazykové praxi, a to  
i na odborné úrovni, žel velmi rozšířený ne-
švar), které představuje vážný problém pro řa-
du živočichů a rostlin, a v neposlední řadě i pro 
samotného člověka, byť si to sám dosud příliš 
neuvědomuje. Rušivé světlo má například pro-
kazatelný negativní vliv na lidské zdraví.

MAXIMáLNí BEZPEČNOST,  
MINIMáLNí NáKLADy

To jsou všechno společně s rostoucím tlakem 
na trvale udržitelný rozvoj, ochranu životního 
prostředí, ochranu klimatu a snižování emisí váž-
né argumenty, které vedou k hledání lepších ře-
šení. Mezi ně patří systémy inteligentního pou-
ličního osvětlení společnosti Siemens, které jsou 
založeny na principu maximální bezpečnosti při 
minimálních provozních nákladech.

Prvním krokem při optimalizaci pouličního 
osvětlení je výměna konvenčních zdrojů svět-
la za hospodárné diody LED. S rostoucím věkem 
pouličního osvětlení rostou také provozní ná-
klady, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak  
i údržby. Moderní osvětlovací systémy Siemens  

naopak nabízejí velmi spolehlivé a hospodár-
né osvětlení s velmi výhodnými náklady, díky 
nimž je návratnost investice nečekaně rychlá. 
Například řada pouličních svítilen Siemens  
Siteco SL10 sníží spotřebu energie o 65 až  
70 %. K tomu je nutné připočítat ještě vý-
razně delší životnost osvětlení s diodami LED  
v porovnání s dosud používanými konvenční-
mi zdroji světla.

Druhým krokem je inteligentní řízení osvět-
lení na základě různých parametrů. Provozo-
vatelé osvětlení mohou nastavit zapínání a vy-
pínání osvětlení podle času a v mnoha obcích 
se prosazuje také snižování intenzity světla  
v nočních hodinách na polovinu. Softwarové 
řízení však může být ještě mnohem sofistiko-
vanější. Například systém řízení osvětlení VIA 
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LUMEN umožňuje v kombinaci s centrálou pro 
řízení dopravy Sitraffic Concert zapínat a vy-
pínat jednotlivé svítilny a regulovat intenzitu 
jejich světla v závislosti na aktuální intenzitě 
dopravy. Pokud měřicí stanice detekují prů-
jezd malého počtu vozidel, intenzita světla se 
odpovídajícím způsobem sníží. Pilotní projekt 
v německém Düsseldorfu prokázal, že jen tím-
to způsobem lze v praxi snížit spotřebu elek-
trické energie o 30 %.

Výše uvedený projekt byl realizován na čtyř-
proudové hlavní dopravní tepně v severní čás-
ti Düsseldorfu, která se vyznačuje velkými vý-
kyvy intenzity dopravy v průběhu dne. Během 
ranní dopravní špičky a významných sportov-
ních akcí na ní převládají kolony popojíždějí-
cích vozidel, v pozdních nočních hodinách je 
však prakticky bez provozu.

OSVěTLENí, KTERé  
JE OPRAVDU CHyTRé

Siemens vyvinul pro tento úsek inteligent-
ní řešení na základě systému řízení pouličního 
osvětlení VIA LUMEN. Osvětlení se automa-
ticky přizpůsobuje aktuální intenzitě dopravy 
a zároveň využívá celou řadu komponentů již 
existujícího telematického systému městské 
infrastruktury. Dalšími parametry, které řídicí 
software zohledňuje, jsou například také po-
větrnostní podmínky (mlha, déšť) a probíhající 
práce na silnici. Pro jakoukoli dopravní situaci 
a libovolnou skupinu svítidel lze navíc kdykoli 
implementovat individuální program osvětlení. 

Dojde-li k přerušení komunikace mezi řídicí jed-
notkou a svítidlem, přichází ke slovu nouzové 
nastavení, které automaticky aktivuje úroveň 
osvětlení pro intenzivní dopravu.

Spotřeba energie se zaznamenává průběž-
ně a slouží k důkladným analýzám za účelem 
další optimalizace. Statistiky potvrzují, že kri-
tické dopravní situace vyžadují zvýšení inten-
zity osvětlení v noci jen každých dvacet hodin. 
Díky tomu lze po zbývajících 95 % času ušet-
řit 60 až 90 % energie. Celkové roční úspory 
elektrické energie v uvedené ulici Danzinger 

Strasse činí v současnosti 108 MWh. Není tedy 
divu, že město Düsseldorf obdrželo za svůj po-
zoruhodný projekt prestižní ocenění German 
Telematics Award v kategorii „Best Practice 
2012“ od ministerstva dopravy Dolního Saska.

Systémy pouličního osvětlení Siemens tak 
mohou výrazně přispívat k nákladově efektiv-
nímu a zároveň ekologickému osvětlení veřej-
ných prostranství a komunikací ve městech  
a obcích, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti  
a všech praktických přínosů, které veřejnost 
od pouličního osvětlení očekává. 

Foto: andre-sarin.de

Pouliční svítilny Siemens Siteco SL10 sníží spotřebu energie o 65 až 70 %.



„Až ve chvíli, kdy se počítače naučí číst v naší 
tváři, mohou se začít učit skutečně rozumět li-
dem.“ To je závěr, ke kterému dospěli Čcha Čang 
a Čeng-jou Čang, dva špičkoví vědci z oboru, 
kteří jsou autory citátu, ale dnes už jde o celkem 
obecně přijímaný závěr. Lidský obličej je jako 
otevřená kniha, a my si málokdy uvědomujeme, 
jak dobře v ní náš mozek dokáže číst. A stroje by 
se v ní měly naučit číst také, pokud komunikace 
s nimi má být tak přirozená jako s jinými lidmi. 

Programátoři to samozřejmě vědí a na tomto 
problému pracují už desítky let. Upřímně řeče-
no, pokrok nebyl tak rychlý, jak optimisté dou-
fali. Po útocích z 11. září 2001 například existo-
vala naděje, že počítačová identifikace osob na 
základě obličejů v brzké době umožní najít po-
dezřelé při přechodu hranic či přímo na sním-
cích bezpečnostních kamer. 

Všichni víme, že zatím tomu tak úplně není. 
Ale pokrok je nezastavitelný. Rychlost vývoje 
této technologie v dlouhodobém měřítku od-
povídá Moorovu zákonu – například chybovost 
se každé dva roky sníží na dvojnásobek. Od 90. 
let už jde o úctyhodný pokles chybovosti zhru-
ba o čtyři řády, na úroveň prakticky lepší,  
než má lidský mozek. Nemluvě samozřejmě  
o schopnosti prohledávat rozsáhlé databáze. 

OBROVSKá OBCHODNí PŘíLEŽITOST
Rozšiřování využití této technologie nahrává  

i fakt, že podobně jako u dalších IT technologií  
i v případě rozpoznávání obličejů se kvalita 
stále zvyšuje, zatímco ceny nerostou, ba rov-
nou klesají. I proto předpovídají analytici trhu 
v oblasti rozpoznávání obličejů průměrný roční 

růst někde kolem 20 až 25 %. Podle společnos-
ti MarketsandMarkets zabývající se průzkumy 
trhů bude mít v roce 2020 tento segment trhu 
hodnotu kolem šesti miliard dolarů místo dneš-
ních zhruba tří miliard. 

Svou roli v tom zřejmě bude hrát i změna 
technologie. Rozpoznávání obličejů vyžadovalo 
dosud pro řadu firem příliš drahá serverová ře-
šení (na serverech probíhá porovnání obrazu  
s databázemi). Nyní se zdá, že lepší software  
i hardware umožňují část (a zřejmě podstatnou 
část) celého procesu přesunout na levnější vy-
bavení, například přímo do kamer, které jsou 
vybaveny stále výkonnějšími čipy. 

SPOLUPRáCE NUTNá
Neznamená to ovšem, že by byly postupy za 

všech okolností tak přesné a efektivní, jak by 

bylo zapotřebí. Zatím zcela spolehlivě – a lev-
ně, což je samozřejmě také důležité – zvládá 
především ty případy, kdy dotyčný při identi-
fikaci spolupracuje. Tedy například, pokud se 
zastaví ve vymezeném prostoru před snímacím 
zařízením, tedy v systémech na kontrolu vstu-
pu. V takových podmínkách si už pokročilé sys-
témy spolehlivě vedou mnohem lépe než lidé  
i v přesnosti. 

Jiné je to v takzvaně „nespolupracujícím pro-
středí“. Identifikace v živém videu, nebo i v zá-
znamu s množstvím osob, je samozřejmě mno-
hem náročnější. Provádí se s pomocí výkonově 
náročného biometrického algoritmu, který vy-
hledá v obraze jednotlivé obličeje, provede bio-
metrickou analýzu a porovná výsledek s data-
bází, což je v reálném čase evidentně náročné. 

Navíc lze v praxi v podobných případech  
těžko používat standardní kamerové systémy, 
u kterých obvykle nevyhovuje umístění kamer. 
Byly obvykle navrženy s jiným záměrem, napří-
klad jako přehledové. A tak je v mnoha přípa-
dech nutné doplnit je samostatnými kamerami 
určenými pouze pro detekci obličejů. 

JAK NAJíT VIP
To vše s sebou nese investiční náklady – a tak  

hlavními klienty jsou dnes stále především sub-
jekty v oblasti bezpečnosti, kde identifikace 
pomocí obličeje představuje klíčovou technolo-
gii. Možné využití je samozřejmě mnohem širší. 
Pro aerolinky to může být například způsob, jak 
v davu najít cestujícího s nárokem na VIP služ-
by, který se ztratil na cizím letišti. Pro hotel či 
obchod může být výhodné rychle vytipovat své 
„VIP“, ať už jde opravdu o známé osobnosti, či 
pravidelné návštěvníky. 

Podobná použití se skrývají obvykle pod ná-
zvem „business intelligence“, což je termín, 
který sice zní poněkud nezvykle, ve skutečnost 
jde ale v podstatě jen o nové způsoby zvyšo-
vání úrovně poskytování služeb – hlavně díky 
vyhodnocování informací o chování zákazní-
ků. Z hlediska rozšiřování technologie je dob-
ře, že obchodníci nemusejí přesně znát identitu 
návštěvníků, v mnoha případech podle všeho 
stačí, či by měly stačit, mnohem obecnější in-
formace – a to je nejen méně náročná, a tedy 
levnější technologie, ale také technologie, na 
kterou právo i veřejnost samozřejmě nahlížejí 
shovívavěji.

Pravdou totiž je, že byť často říkáme opak, 
nejsme každý tak úplně jiný. Všichni rádi šetří-
me energií a uchylujeme se k obecným vzor-
cům chování a rozhodování, které pak lze sa-
mozřejmě statisticky sledovat a vyhodnoco-
vat. Je velmi dobře představitelné, že software 
dokáže pouze na základě vyhodnocení základ-
ních vizuálních informací – pohlaví, věku, cho-
vání (jen prochází, nebo míří za něčím určitým 
atp.) – vytipovat zákazníky, u kterých je prav-
děpodobnost útraty nejvyšší, a upozornit na ně 
zaměstnance. Nemluvě samozřejmě o tom, že 
takový systém může velmi snadno sloužit i bez-
pečnostní službě k ochraně zboží. 

Možností je prostě celá řada, a určitě jich bu-
de rychlým tempem přibývat. Software pro 

Jak.se.počítače.učí.číst
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Foto: NEC Eastern Europe Ltd.
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Jak.se.počítače.učí.číst v.našich.tvářích

rozpoznávání obličejů lze integrovat s mar-
ketingovým systémem, který bude auto-
maticky zobrazovat reklamy „na míru“ pro 
daného zákazníka. Údaje získané provozo-
váním systému pak mohou samozřejmě 
sloužit i při úpravách obchodu, jeho uspo-
řádání, rozložení atp. To se samozřejmě 
provádí už dnes, ale proces je nepochybně 
možné ještě v mnohém vylepšit. 

JAK TO FUNGUJE
Při identifikaci je dobré mít viditelné dů-

ležité části obličeje (oči, nos a ústa). Obličej 
by měl být dostatečně osvětlen, ale ne pře-
světlen, například přímým slunečním svět-
lem nebo reflektorem. Obraz by měl mít mi-
nimálně 40 pixelů mezi zorničkami očí, op-
timálně 80 až 100 pixelů. S hodnotami pod 
40 pixelů u dnešních systémů prudce klesá 
úspěšnost identifikace.

Počet obličejů v jednom snímku: snímek  
z video streamu může obsahovat více tváří. 
S ohledem na rozlišení kamery a požada-
vek na minimální počet obrazových bodů 
mezi zorničkami očí lze snadno odvodit, 
kolik obličejů „se vejde“ do snímku kamery 
s různým rozlišením až do mezní hodnoty 
stanovené podle dostupného výpočetního 
výkonu. 

Při rozpoznávání obličeje 

je klíčový i úhel nastave-

ní. Optimálně by mělo být 

menší než +/- 15 stupňů 

horizontálně a +/- 15 stup-

ňů vertikálně. Při překro-

čení těchto hodnot do-

chází k deformaci poměru 

vzdáleností obličejových 

kontur, a v důsledku se  

tak snižuje přesnost  

identifikace.
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Možná nebude trvat dlouho a cestující  
v pražském metru budou vědět již před 

příjezdem soupravy do stanice, do jakého vo-
zu bude nejvýhodnější nastoupit. Tým RED ve 
složení Vít Obrusník, Michal Jirků a Josef Korbel 
přišel totiž na nedávném hackathonu s nápa-
dem, že by se data o hmotnosti jednotlivých 
vozů soupravy metra mohla využívat ke zjišťo-
vání jejich obsazenosti. A na základě svého ná-
padu vyvinuli za podpory společnosti Siemens 

důmyslný systém navigace cestujících pro ná-
stup do metra na lince C. Lidé si tak budou mo-
ci vybrat méně obsazený vůz a zároveň se zkrá-
tí nástupní doba ve stanici.

Tým studentů ČVUT si na prvním pražském 
hackathonu jako jediný zvolil téma veřejné do-
pravy a se svým geniálním nápadem zaujal ne-
jen porotu soutěže Smart Mobility Hackathon 
Prague 2017, ale i Dopravní podnik hl. m. Prahy 
(DPP), který hodlá vítězný projekt uvést za pod-

pory společnosti Siemens do praxe. Ladislav Ur-
bánek, dopravní ředitel DPP, k tomu říká: „Vítězný 
projekt je inovativní a promyšlený. Vítáme všech-
ny smysluplné nápady, které cestujícím zkrátí 
časy jízd v městské hromadné dopravě v Praze. 
Funkčnost projektu ověříme v reálném provozu.“

Také Jiří Pohl, který se hackathonu zúčastnil 
jako mentor za firmu Siemens, hodnotí práci 
studentů velmi pozitivně: „Záměr studentů je 
reálný. Vozy metra totiž své aktuální obsazení 

siemens.podporuje.tým.studentů.čVUt.při.vývoji.a.realizaci.
chytrého.nápadu,.jak.zrychlit.nastupování.cestujících.do.
soupravy.v.pražském.metru..Po.vítězství.v.soutěži.smart.
Mobility.hackathon.Prague.2017.je.na.řadě.uvedení.skvělé.
myšlenky.do.praxe.

Ušetřit.při.nastupování.do.metra.v.každé.stanici.3,3.sekundy.se.může.zdát.za-
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ná.úsporu.jednoho.milionu.hodin.času.cestujících.ročně..a.jak.známo,. .
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chytrých.měst..siemens.totiž.pat-
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ní.portfolio.společnosti.siemens.

zahrnuje.technologie.a.produkty,.

které.v ylepšují.efektiv itu.budov,.

doprav y.i.energetických.systémů.

ve.městech.a.obcích..siemens.tím.
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znají. Pro řízení rozjezdu a brzdění vždy před 
odjezdem ze stanice zjišťují, jak je každý vůz 
těžký, aby řídicí jednotky pohonu a brzdové 
soustavy nastavily tomu odpovídající hnací  
a brzdné síly. U moderních vozů s pneumatic-
kým odpružením, které jsou v Praze provozová-
ny na lince C, je hmotnost zjišťována sledová-
ním tlaku vzduchu v pružinách.“

Tým RED hodlá na základě těchto údajů 
zobrazovat cestujícím obsazenost jednotli-
vých vozů již cca dvě minuty před příjezdem 
soupravy do stanice. Vít Obrusník, člen vítěz-
ného týmu RED, popisuje celý proces násle-
dovně: „Budeme využívat informace o počtu 
lidí v jednotlivých vozech metra. Na jejich 
základě dáme cestujícím v další stanici po-
kyny, aby se přesunuli na místo, kam přijede 
prázdnější vagón. Data, která budeme sbírat, 
jsou velmi cenná i pro další aplikace, napří-
klad plánování jízdních řádů nebo plánované 
odstávky. Cestující budeme navádět pomocí 

svíticích barevných pásek s diodami LED na 
nástupišti. Informaci o počtu lidí ve vozu zjis-
tíme z jeho hmotnosti.“

Během dvoudenního programátorského ma-
ratonu, tzv. hackathonu, vznikl virtuální i sku-
tečný model části linky C pražského metra, 
úložiště dat i aplikace pro mobilní telefon, která 
bude cestující, kromě již uvedených svítících ši-
pek na nástupišti, informovat o nejvhodnějším 
místě pro čekání na soupravu metra.

Tým RED získal v soutěži Smart Mobility Hacka- 
thon hlavní cenu 135 000 Kč a také čtyři oceně-
ní partnerů hackathonu. Trojice studentů ČVUT 
obdržela rovněž zvláštní cenu Siemens  
v podobě zážitku z jízdy v nejmodernější loko-
motivě Vectron na testovacím okruhu ve Velimi, 
na němž může lokomotiva dosáhnout rychlosti 
až 200 km/h. A největší odměnou je samozřej-
mě možnost uskutečnit svůj nápad v praxi. 

První.ročník.mezinárodní.soutěže,.podporující.inovativní.projekty.na.téma.

„chytrá.doprava.ve.městě“,.se.uskutečnil.ve.dnech.od.16..do.19..března.2017.
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Při.práci.mohly.v yužívat.veřejně.dostupná.data,.hardwarové.nástroje,.bez-

platný.software.i.konzultace.s.padesáti.odbornými.mentory.z.různých.obo-
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krnáčová.
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Vítězný tým ve složeni Vit Obrusnik, Michal Jirků a Josef Korbel



Nápad na výstavbu nové galerie moderního 
umění s využitím i pro další kulturní a spole-

čenské akce přišel již v roce 2000. Pro navržení 
centra byl osloven americko-kanadský architekt 
Frank Gehry (nositel Pritzkerovy ceny za archi-
tekturu), který je mimo jiné i spoluautorem praž-
ského Tančícího domu. 

„Chtěli jsme prezentovat Paříž jako mimořádné 
místo pro kulturu a umění. Ukázat její odvahu, 
emoce a s pověřením Franka Gehryho postavit 
ikonickou budovu 21. století.“ (Bernard Arnult, 
předseda představenstva koncernu Moët Hen-
nessy Louis Vuitton)

V prvních skicách čerpal Gehry inspiraci ze 
zahradní architektury a lehkosti skla z konce 

19. století. Navrhl budovu tak, aby stále citlivě 
harmonizovala s okolním prostředím. Poté styli-
zoval celou řadu modelů do dřeva, plastu a hliní-
ku, hrál si s liniemi a tvary, snažil se nakreslit bu-
dovu, která by vypadala jako v pohybu. Výsledný 
ideový návrh obsahoval stavbu se skleněnou fa-
sádou, v níž se zrcadlila obloha, koruny okolních 
stromů a vodní plocha obklopující stavbu, což 
vytvořilo kýžený dojem pohybujícího se objektu. 
A přesně tak byla stavba zkonstruována.

„Jako reflexi na náš neustále se měnící svět 
jsme chtěli vytvořit budovu, která by se vyvíjela 
v závislosti na čase a světle s cílem vyvolat do-
jem něčeho pomíjivého a neustále se měnícího.“ 
(Frank Gehry, architekt)

Dekonstruktivistickou budovu o celkové ploše 
11 000 m² tvoří ocelová konstrukce s dřevěný-
mi nosníky a ocelovými sloupy nakloněnými do 
všech směrů. Celková váha ocelové struktury je 
15 000 tun, což je dokonce dvojnásobek Eiffelo-
vy věže. Dvanáct skleněných „plachet“ pokrývá 
celou fasádu budovy. Uvnitř najdeme jedenáct 
různě velkých galerií, centrální auditorium, které 
pojme až tisíc návštěvníků, a restaurační prosto-
ry. Součástí stavby obklopené vodními kaskáda-
mi jsou i tři venkovní terasy s jedinečným výhle-
dem na Paříž.

Nenechte se však mýlit, v muzeu nenajdete 
proslulé produkty z dílny slavného návrháře, ný-
brž umělecká díla zejména z 20. století. Mezi au-
tory, jejichž díla jsou v muzeu vystavována, patří 
například Andy Warhol, Andreas Gursky nebo 
Jean-Michel Basquiat.

S ohledem na kořeny francouzské kultury  
19. století využil Gehry technologické možnos-
ti dnešní doby a otevřel tak cestu průkopnickým 
inovacím. Budova označovaná jako Eiffelova věž 
21. století a připomínající skleněná oblaka, obří-
ho stříbrného brouka či futuristickou plachetnici 
se po svém dokončení stala nejen centrem umě-
leckého dění, ale i dalším ze symbolů Paříže. 

UMěLECKá DíLA POD OCHRANOU 
MODERNíCH TECHNOLOGIí 

Jedním z předpokladů pro zachování hodnoty 
uměleckých děl je udržování konstantní teploty 
v celé budově, a to za jakéhokoli počasí. Tohoto 
úkolu se v Muzeu Louise Vuittona s vervou zhoš-
ťuje systém řízení budovy Desigo Insight z dílny 
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Eiffelova.věž.21..století?.
Muzeum.nadace.Louise.Vuittona
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společnosti Siemens. Díky geotermálnímu systému 
vytápění a chlazení, který využívá regulátory nain-
stalované v podlaze, je v celé budově udržována stá-
lá teplota bez ohledu na výkyvy počasí.

Mimoto je muzeum vybaveno elektrickou požární 
signalizací. Ta se skládá z ovládací ústředny Sinteso 
FS20, detekční ústředny STT20 a nasávacích hlásičů 
kouře Siemens. I přes velmi specifické vlastnosti mu-
zea dokážou systémy splnit nejnáročnější požadavky 
i takto unikátní budovy. 

Foto: Fondation Louise Vuitton
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V roce 1949 vyšel v Němec-
ku román „Heliopolis“ 

(Sluneční město), v němž jeho 
autor Ernst Jünger popisuje 

komunikační médium phono-
phor. Jednalo se o univerzál-
ní komunikační zařízení, které 
spojovalo každého s každým. 
Tento komunikátor umožňo-
val planetární lidové shro-
máždění, stejně jako spontán-
ní lidové hlasování, nahradil 
osobní legitimaci, hodinky 
i kompas, přenášel progra-
my všech vysí lačů, též zprá-
vy agentur a prostřednictvím 
centrálního archívu poskytl 
rovněž přístup ke všem tex-

tům uloženým v elektromag-
netické podobě. Svým způso-
bem tedy sloužil jako noviny, 
knihovna i lexikon. 

Phonophor však 
vznikl mnohem dříve 
– a to v docela jiné 
podobě

Tento název je spojen s fir-
mou Siemens & Halske a jed-
nalo se o speciální telefonní 
přijímač pro sluchově postiže-
né osoby vyvinutý Wernerem 
von Siemensem. Byl vyroben 
v roce 1878, je ve své podsta-

tě prvním technickým řešením 
nedoslýchavosti a má přímou 
návaznost na tehdejší rozvoj 
telefonie.

Když Werner von Siemens  
v roce 1877 převzal v Německu 
Bellův telefon, na rozdíl od jeho 
amerického tvůrce v něm použil 
dvoupólový elektromagnet a vět-
ší membránu. Tím ho technicky 
zdokonalil. Současně pracovní-
ci firmy Siemens & Halske hleda-
li možnost zdokonalení kvality 
telefonního hovoru. O rok poz-
ději, v roce 1878, využili vynále-
zu uhlíkového mikrofonu britsko-
-amerického konstruktéra Davida 
Edwarda Hughese, což umožnilo 

srozumitelné telefonní spojení  
na velké vzdálenosti. V té době 
také Siemense zaujala myšlenka 
využít tohoto vynálezu i pro zlep-
šení komunikace sluchově posti-
žených. A tak na svět přišel jeho 
(z dnešního pohledu technicky 
primitivní) Phonophor.

Dalším historickým milníkem  
v tomto směru – už po jeho smr-
ti – byla léta 1910–1911, kdy firma 
Siemens & Halske začíná s vývo-
jem a první sériovou výrobou elek-
trických sluchadel, zpočátku též 
určených pro sluchově postižené 
zaměstnance, známé a rodinné 
příslušníky. Tento významný krok 
je spojen se jménem Ing. Louise  
Webera, který tehdy pracoval  
v berlínském závodě Wernerwerk 
firmy Siemens. Přístroj, který We-
ber vyvinul, dostává jméno „Esha-
-Phonophor“ [vyslov es-há] podle 
začátečních písmen tehdejšího 
jména firmy Siemens & Halske.  
Mimochodem, v muzeu medicínské 
techniky Siemens v Erlangenu je 
nyní toto první elektrické sluchadlo 
značky Siemens vystaveno na čest-
ném místě ve skleněné vitríně. 

V roce 1949 firma Siemens jako 
první na světě přichází s kapes-
ním sluchadlem s názvem Phono-
phor Alpha.

Dnes Siemens patří k předním 
světovým výrobcům sluchadlo-
vých technologií s úctyhodnou 
historickou tradicí. U nás se pro-
dejem a distribucí sluchadel včet-
ně značkového příslušenství, ser-
visu přístrojů a poradenství pro 
sluchově postižené zabývá společ-
nost Siemens Audiologická Tech-
nika sídlící v pražském Karlíně. 

/Pokračování životopisu  
Wernera von Siemense příště/

Werner.von.siemens:.zrození.úspěchu.(17)

Phonophor.pro.sluchově.postižené
I.s.tímto.přístrojem.je.spojeno.jméno.Wernera.von.siemense..

Velké a těžké sluchadlo Esha Phonophor z roku 1911 
v muzeu medicínské techniky Siemens v Erlangenu. 

Propagační leták k elektrickým 
sluchadlům Siemens z roku 1914.
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V roce 2015 se Siemens stal prvním glo-
bálním průmyslovým podnikem, který 

se zavázal dosáhnout uhlíkové neutrality, 
a to do roku 2030. Český Siemens provedl 
důkladnou analýzu svých možností, jak se 
na tomto úkolu podílet, a rozhodl se začít 
ve svých závodech. 

Díky novému inteligentnímu systému  
řízení budov, který byl uveden do pro - 
vozu v roce 2016, snížil mohelnický závod 
Siemens emise CO

2
 o 4 383 tun ročně. No-

vá monitorovací stanice sleduje a řídí vytá-
pění, chladicí technologie a osvětlení v ce-
lém třicetihektarovém závodě.

Za nejvýznamnější z realizovaných změn 
v Mohelnici lze považovat kompletní výmě-
nu osvětlení výrobních hal za LED světla, 
která svým charakterem odpovídá myšlen-
kám konceptu Průmyslu 4.0. Za pouhých 
pět měsíců se v závodě vyměnilo 3 511 
světel a měřicích a regulačních zařízení. 
Dnes má tedy každé ledkové svítidlo v sys-
tému svou vlastní IP adresu.

Chytrá LED tělesa jsou zapojená na pro-
gramovatelné sběrnici a přes řídicí jednotku 
hlásí svůj provozní stav, tedy na kolik pro-
cent výkonu svítí, kolik provozních hodin 

jsou aktivní nebo zda jsou v poruše – to vše 
se zobrazuje na monitoru řídicí jednotky. 
Kromě nového osvětlení byla přijata i další 
opatření vedoucí ke snížení emisí CO

2
: vyu-

žití impregnační jímky či odpadního tepla ze 
šachtové pece na rotory a z pece na hliník. 

Mohelnický závod však není jediný, který 
se intenzivně zabývá otázkou udržitelnos-
ti. S energeticky úspornými programy začal 
před třemi lety závod Siemens ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. 

Ke snížení spotřeby energie a emisí CO
2
 

i zde přispělo nové inteligentní osvětlení 
ve výrobních halách i v obslužných provo-
zech, zateplení budov s výměnou oken, 
nová vzduchotechnika s rekuperací tepla, 
optimalizace odsávání impregnačních sta-
nic, instalace tepelného čerpadla a fotovol-
taických panelů pro ohřev teplé vody nebo 
výstavba vlastní fotovoltaické elektrárny. 
Závodu se podařilo trvale snížit roční emi-
se oxidu uhličitého o více než 1100 tun.

Český Siemens bude v programech na 
snižování emisí CO

2
 intenzivně pokračovat 

i v budoucnu, zaměří se na snižování ener-
getické náročnosti, energii z obnovitelných 
zdrojů a elektromobilitu. 
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Chcete-li změnit svět, 
začněte u sebe

Dnes.již.s.jistotou.víme,.že.emise.Co2.způsobují.klimatické.změny,.jejichž.důsledky.
začali.pociťovat.i.obyvatelé.české.republiky.–.horká.léta.beze.srážek,.mírné.zimy.bez.
sněhu,.sucha.a.záplavy..Víme.také,.že.jedině.důsledným.snižováním.emisí.Co2.a.dalších.
skleníkových.plynů.můžeme.trend.stoupajících.teplot.zmírnit,.nebo.dokonce.zvrátit..

Mahátma Gándhí

Díky.novému.inteligentnímu.
systému.řízení.budov,.který..
byl.uveden.do.provozu.v.roce.
2016,.snížil.mohelnický.závod..
siemens.emise.Co2.o.4.383.tun.
ročně.

4.383.tun.Co2
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siemens.cz/cenasiemens

Boj o Cenu Wernera von 
Siemense začal
Oceňujeme nejlepší studenty, vědce a pedagogy. 
Přihlaste se do 27. 11. 2017.

siemens.cz/cenasiemens

* Podmínky a další kategorie naleznete na stánkách soutěže.
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