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Vážení čtenáři, milí přátelé,
politici by měli číst science-fiction, ne detek-

tivky nebo westerny. Přesně to řekl při jedné
příležitosti slavný spisovatel Arthur C. Clarke.
Jakkoli úsměvnou se tato věta zdá být, je v ní
dost pravdy. Stačí se podívat, jak neuvěřitel-
ným tempem se vyvíjejí moderní technologie
– a jak často za nimi zaostává legislativa i reál -
ný život. Obzvlášť patrné je to na pokračující
urbanizaci a potřebě šetrnějšího využívání
zdrojů elektrické energie. Jeden příklad za
všechny: Po mnoha letech diskusí až nyní roz-
hodla Evropská unie o zákazu prodeje nehos-
podárných žárovek. Přitom společnost Osram
(mimochodem součást skupiny Siemens)
přišla na trh s úspornou zářivkou již v roce
1985 – tedy před čtyřiadvaceti lety!

Ve třetím čísle magazínu Visions se
spolu opět vydáme na exkurzi za pozoruhodnými technologiemi zítřka.
Ačkoliv některé z nich existují teprve v hlavách vědců a výzkumníků,
jednou možná změní svět. 

Již dnes ale můžeme sledovat trendy, které neodvratně ovlivní naši bu-
doucnost. Žijeme a budeme žít v jedné globální vesnici či městě, kde bude
bezpochyby hrát titulní úlohu bezpečnost ve všech svých podobách. Kon-
krétním příkladem může být identifikace osob v běžném životě. Třeba při

vybírání peněz z bankomatů nebo při manipulaci s bankovními účty. Napad -
lo by vás, že se jednou budeme prokazovat svou dlaní? Tedy aby nedošlo
k mýlce – ne otisky prstů, ale systémem dlaňových kapilár!

Pokroky v metodách identifikace osob na základě biologických charak-
teris tik vidíme na každém kroku. Spousta z nás je využívá v podobě elek-
tronic kých pasů. I na jejich tvorbě se Siemens významně podílel a pomohl
České republice stát se teprve druhým státem na světě, který pasy se dvěma
biometrickými údaji zavedl. 

Ve Visions toho máme pro vás pochopitelně mnohem více. Například
dnes tak často zmiňované nanotechnologie. V poslední době byly učiněny
důležité kroky v jejich využití při léčbě rakoviny. 

Léčit ale musíme také rány, které zasazujeme naší matičce Zemi. Napří -
klad nasazením terapie obnovitelných zdrojů. Jak je na tom svět s využitím
větrných elektráren, se dozvíte hned v úvodním článku. 

Zakladatel naší společnosti Werner von Siemens se řídil životním krédem:
Pro momentální zisk nikdy nezaprodám budoucnost. A tak i dnes naše
společnost investuje významné finanční částky do základního i aplikované ho
výzkumu. Budu rád, když prostřednictvím našeho časopisu poznáte
alespoň některé z jeho výsledků. 

Přeji vám podnětné a příjemné čtení.

Ing. Pavel Kafka
Country CEO, Siemens ČR

siemens.com/answers

Odpověď Siemens: Náskok díky IT. VítězIT.

Optimalizace obchodních procesů a snižování provozních a kapitálových nákladů jsou klíčovými požadavky na špičková IT řešení. 
Siemens IT Solutions and Services nabízí své dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti specifických potřeb jednotlivých oborů. 
Nápaditá, chytrá a inovativní řešení Siemens vedou k prokazatelným výsledkům jak ve veřejném sektoru, tak i v privátních podnicích. 
Objevte nové možnosti. Vítězte!

Jak udržet náskok před  
konkurencí?

Jak na trhu zvítězit?
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První zelený chopper

Americký Siemens se spojil s renomovaným výrobcem motocyklů Orange County Choppers,
který ročně staví na zakázku 150 motocyklů pro zákazníky, celebrity i sportovní týmy. Výsledkem
spolupráce je první elektrický motocykl Siemens Smart Chopper. Na první pohled sice vypadá
jako mimozemšťan, ale ve skutečnosti slouží jako důkaz, že zelené technologie mají budoucnost
i ve světě drsných chlapů, benzínu a výfukových plynů. Motocykl postavili z recyklovaných ma-
 teriálů a s výkonem 27 koní dosahuje maximální rychlosti 160 kilometrů v hodině. Na jedno nabi tí
akumulátoru ujede téměř sto kilometrů. Siemens představí Chopper Smart na veletrzích a výsta-
 vách a v následujícím roce ho pak vydraží. Výtěžek věnuje ve prospěch životního prostředí. 
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Hliník jako ve Star Treku
Ve sci-fi filmu Star Trek IV hrál důležitou roli průhledný hliník, ze kterého byly zkonstruované
některé části kosmické lodi. Zdá se, že současný výzkum speciálních materiálů se ubírá také tímto
směrem. Průhledný hliník by mohl najít uplatnění například ve vojenské technice, kde by nahra dil
skleněná okna mnohem tvrdší kovovou nebo keramickou stěnou. Vědci z Oxfordské univerzity
nedávno dosáhli průhlednosti hliníku tak trochu exotickým způsobem – tenkou hliníkovou fólii
ozářili nejvýkonnějším pulzním laserem na světě FLASH, který najdete v německém Hamburku.
Vyrazili tak z elektronového obalu všech atomů hliníku jeden elektron, aniž by narušili mřížku
kovu. Vznikl materiál průsvitný zhruba na 40 femtosekund pro vysokoenergetické ultrafialové
záření. Potom se silně zahřál. Jsou však i jiné způsoby, jak získat tvrdé průhledné materiály na
základě hliníku – například sloučeniny hliníku, kyslíku a dusíku. Jeho nevýhodou je vysoká cena,
okolo 20 tisíc dolarů za čtvereční metr. Nejběžnějším, částečně průhledným materiálem na základě
hliníku je krystalický oxid hlinitý, který však funguje jen v infračervené oblasti. Uvedl to Český rozhlas.

Sklad jako ze sci-fi 
Nové zdokonalení navigačního systému společnosti Siemens umožňuje,
aby se manipulační technika ve výrobních halách a skladech pohybovala
samostatně. Dosud používané systémy si vyžadují venkovní navigační
prostředky, například reflektory, magnety nebo induktivní naváděcí
kabely. Nový navigační systém se už montuje do vysokozdvižných 
vozidel společnosti Fendt Fördertechnik. Samostatný navigační systém
ANS je výsledkem společného vývoje divizí Siemens Industry a Corporate
Technology. K určení polohy vysokozdvižného vozíku využívá podrobnou
mapu prostorů, ve kterých se vozík pohybuje. Pomocí otočného laseru
systém nejprve změří vzdálenost od objektů v okolí ve třech prostorových
směrech a na základě toho vzápětí vygeneruje mapu. Speciální algoritmy
aplikují definovaná kritéria na výběr orientačních bodů ze struktury
střechy a okolních stěn. Systém dokáže určit přesnou polohu vozidla na
několik centimetrů. Použití ANS nevyžaduje žádné strukturální změny
v závodě nebo ve skladech. 

Předvídavé bakterie
Evoluce u mikroorganismů vypěstovala přiro-
zeným výběrem cosi na způsob pavlovovských
reflexů. Bakterie dokážou „předvídat“ budoucí
události a reagovat na ně s předstihem. K to-
muto závěru dospěl profesor Yitzhak Pilpel 
a jeho spolupracovníci z Weizmenova institu -
tu. Vědci zkoumali bakterie Escherichia coli 
v prostředích, které se mění předvídatelným
způsobem. Za normálních podmínek tyto
bakterie většinou mohou očekávat, že poté, co
narazí na laktózu, se jim za potravu nabídne 
i maltóza. Reagují na to tak, že spolu s aktiva -
cí genů pro syntézu enzymu štěpícího laktózu
začínají aktivovat i gen pro další enzym. Po kud
vědci pěstovali bakterie Escherichia coli něko-
lik měsíců v prostředí s laktózou, ale bez mal-
tózy, tento mechanismus se změnil. Příslušné
geny se přestaly aktivovat. Schopnost štěpit
maltózu však bakteriím zůstala, jen geny na
potřebný enzym se aktivovaly, až když zare-
gistrovaly tento cukr. Otázkou je, jak se tyto
změny vlastně geneticky kódovaly. Možné je,
že se takto mohly některé bakterie transfor-
movat i bez přeměny genetické informace – jen
tak, že reagovaly na signály ostatních mikro-
organismů. Výsledky výzkumu zve řejnil Scien-
 ceDaily.

Barvou na léčbu dny
Lékaři Všeobecné nemocnice v kanadském
Vancouveru chtějí v budoucnosti používat 
na diagnostiku počítačovou tomografii (CT),
která je bezbolestná a k tomu ještě spolehli-
vější než současná metoda punkce kloubů.
Dvoukomorový počítačový tomografický skener
od společnosti Siemens umožňuje neinvazivní
vyšetření, které rychle a přesně lokalizuje
ukládání kyseliny močové v kloubech a na CT
snímcích ji dokáže dokonce i barevně odlišit.
Kanadští vědci použili při výzkumu dvouzdro-
 jový CT skener Somatom Definition. Momen-
tálně je jediným CT zařízením na světě, které
dokáže za pomoci dvou rentgenových trubic
simultánně vyšetřovat s rozdílnými energiemi
rentgenových paprsků. Dna patří k nejčastějším
kloubovým infekcím. Vyskytuje se především
u mužů. Krystalky kyseliny močové, které se
ukládají v kloubech, způsobují jejich bolestivé
otoky. Dna se přitom velmi těžko diagnostiku-
je, i když existuje mnoho jiných chorob s po-
dobnými symptomy. Je možné ji prokázat
pouze prostřednictvím krystalků kyseliny
močové v kloubech. Diagnostika se obyčejně
provádí pomocí punkce neboli vpichem jehly
do kloubu a vytažením kapaliny z něj. 

Fotodiody citlivé na infračervené záření
Vědci z výzkumného centra společnosti Siemens a z univerzit v Linci 
a Karlsruhe vyvinu li fotodiody, které jsou mimořádně citlivé na infračer-
 ve né záření s vlnovou délkou nad jeden mikrometr (μm). Díky tomu je
možné je využít při vícero měřicích procesech – například v systémech
nočního vidění, při diagnostice nádorů či v plynových senzorech. Pokud
se organické fotodiody použijí s polovodičovými krystaly, může to přinést
značné úspory nákladů. Informoval o tom Nature Photonics. Na výrobu
těchto diod výzkumníci ze Siemens Organic Electronics v Erlangenu
používají velké množství bodových polovodičových krystalů s průměrem
jen několik nano metrů. Měření ukázala, že nové organické foto  diody
jsou extrémně účinné. Jinak řeče no, diody mění dopadající světlo na
elektric ký proud s vysokou účinností. Prostřednictvím obrazového
senzoru 256 x 256 pixelů vědci dokázali, že tuto technologii je možné
použít i na aktivní maticový obvod (active-matrix circuit) a že řešení
založená na nanokrystalových polovodičích jsou použitelná i v oblasti
průmyslových technologií zpracování obrazu. 

Atomové lokomotivy
Připravované atomové lokomotivy se mohou
stát dopravním prostředkem budoucnosti.
Pro plánované mezikontinentální železniční
magistrály, které by propojovaly například
Evropu a Asii se Severní Amerikou přes Be-
ringův průliv či Evropu s Asií přes Gibraltar,
se uvažuje i o použití zvlášť širokého rozcho -
du tři nebo dokonce 4,5 metru. Po takových
tratích by atomové lokomotivy s vý ko nem 
50 až 100 tisíc koní mohly rychlostí 250 kilo-
metrů za hodinu tahat prostorné nákladní či
poschoďové osobní vlaky. Přepravní možnosti
nákladních vagonů s rozchodem 4,5 metru 
by vzrostly přibližně třicetinásobně. Místo
dnešních několika desítek tun nákladu by se
do vozu tohoto vlaku vešlo kolem 1 600 tun
nákladu. To znamená celý dnešní vlak do 
jediného vozu. Informoval o tom server VTM
Science (Snímek je ilustrační.)

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions
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Krypto RFID čip není 
možné kopírovat
Na mezinárodním veletrhu a vědeckém fóru
pro automatickou identifikaci Euro ID 2009,
získala díky čipu Krypto RFID společnost Siemens
vítězství v kategorii Inovativní společnost. V rám -
ci ochrany proti pirátství je možné čip přímo
integrovat do zboží nebo do jeho obalu. Pravost
položky se určí za několik desetin sekundy
prostřednictvím kryptografic kého procesu, který
nevyžaduje připojení on-line. Čip je možné
používat na zabezpečení zboží všeho druhu 
a v budoucnosti by měl velmi výrazně ztížit
život těm, kdo by ho chtěli zfalšovat. Systém
využívá krytování prostřed nictvím veřejného
klíče, přičemž čip šifruje dotaz od čtecího zaří-
zení svým soukromým klíčem. Přijímací zaříze -
ní pak dokáže rychlostí světla ověřit správnost
odpovědi na tento dotaz prostřednictvím při-
řazení veřejného klíče. Čip je možné používat
i na ukládání jiných infor mací včetně označení
původu výrobku nebo sériového čísla. Je prak tic -
ky nemožné čip zko pírovat nebo přečíst šifrovací
klíč, který obsahuje… 

Hašení požárů bez poškození vodou
Siemens vyvinul metodu rychlého hašení požárů
v uzavřených prostorech bez toho, aby se trvale
poškodily vodou. Sinorix H2O Gas systém je in-
stalovaný v pevných hasicích systémech, kde
se kombinací vody a plynu vytvoří silná mlha,
schopná efektivně ochlazovat zdroj ohně a zá-
roveň ho udusit. Po důkladném testování toto
řešení společnosti Siemens nainstalovali v Krá-
 lovské knihovně v Kodani. K požáru vede kom-
 binace tepla, kyslíku a hořlavých materiálů.
Jakmile jedna z těchto složek chybí, oheň zhasne.
Hasicí metody tento fakt využívají například
vytlačením kyslíku jinými plyny, jako je napří -
klad oxid uhličitý. Voda nebo chemický hasicí
materiál mají některá negativa – například
vodní postřikovací systémy mohou způsobit
trvalé poškození cenných předmětů, jako jsou
třeba právě vzácné knihy nebo elektronika. Plyn
naopak zadusí oheň, ale předměty neochladí,
takže se mohou znova vznítit, jakmile se objeví
kyslík. Sinorix H2O Gas kombinuje výhody obou
metod. Využívá dusík, který společně s vodou
vytváří opar neškodných vodních kapek. Plyno vé
ha še ní požár vlhkým vzduchem rychle ochlazu -
je a na předmětech se vytváří extrémně tenký
film vody, který chrání proti znovuvzplanutí,
ale nezpůsobí trvalé poškození. 

Galileo informuje o poloze vlaku
V budoucnosti budou vlaky vybaveny satelitním navigačním systémem, který poskytne infor ma -
ce o jejich poloze. Umožní to evropský systém pro satelitní navigaci Galileo, který se bude od
následujícího roku ověřovat v testovacím a zkušebním centru divize Siemens Mobility ve Weg-
berg-Wildenrathe v Německu. Společnost Siemens tak podpoří projekt railGATE, který reali-
zuje univerzita v Cáchách s Německým kosmickým centrem a Ministerstvem hospodářství 
a technologií. Začátek testů je naplánován na rok 2010, přičemž systém Galileo by měl být
spuštěn tři roky poté. Při automatizovaném řízení vlaků (ATC) satelitní navigace zatím příliš
nezdomácněla. Současné globální navigační systémy, jako například GPS, mají nejen ne příliš
spolehlivé polohovací funkce, ale i málo informací o integritě či nedostatečné provozní záruky.
Cílem systému Galileo, který buduje Evropská unie, je jejich odstranění. Siemens zřídil testovací
areál na 35hektarovém území ve svém testovacím středisku a aplikace navigačního systému
železniční dopravy, jako je automatické seřazování nebo sledování polohy vlaků, bude možné
testovat na zkušební trati dlouhé 28 kilometrů.

Jak získat z ropného naleziště maximum?
Většinu ropy, která je ukrytá v každém jejím nalezišti, nejsou lidé schopni
vytěžit. Ropa se většinou těží ze tři až šest kilometrů hlubokých vrtů.
Pokud je v nalezišti dostatek zemního plynu, který v podzemí způsobuje
velký tlak, vyvěrá ropa samovolně. Poté je nutné černé zlato odčerpávat,
většinou pomocí známých pump, případně dodáním tlaku do podzemí,
např. pumpováním plynů. A když už ani to nepomáhá, snižuje se její
viskozita pomocí různých rozpouštědel, horké páry a podobně. Celkem
se takto vytěží pouze asi 30–40 % zásob v nalezišti.
Vědci na celém světě proto pracují na zvýšení výtěžnosti nalezišť. Průlom
se podařil expertům z ruského výzkumného centra společnosti Siemens
společně s odborníky ze společnosti Rosněft. Vypracovali novou metodu,
která využívá kyseliny a speciální pěny. Kyselina, vehnaná pod tlakem
do vrtu, má za úkol rozpouštět horniny a další látky, jako například
vápenec, sádrovec či hydrosíran barnatý. Pěna zase utěsňuje horniny
a brání prosakování kyseliny do okolí.

Sahara zajistí zelenou elektřinu pro Evropu
Pouštní a další neobydlené oblasti světa skýtají obrovský
potenciál pro výrobu energie. Lidstvo totiž pomalu,
ale jistě začíná zápasit s nedostatkem prostoru. 
Získat energii z obnovitelných zdrojů a přitom se 
vyhnut problémům, které jejich stavba v obydlených
oblastech často přináší, si vetkla za cíl iniciativa 
Desertec. Kromě společnost Siemens sdružuje něko-
lik dalších firem z různých odvětví. 
Iniciativa prosazuje výrobu elektřiny v solárně-ter-
málních elektrárnách na Sahaře a na větrných 
farmách v severní Africe. Touto energií pak bude 
zásobovat státy v Evropě, na Blízkém východě a v sever-
 ní Africe. Desertec předpokládá, že do roku 2050 
za  jistí 15 až 20 procent evropské spotřeby. Zatím 
bylo podepsáno memorandum o porozumění. Nyní
se připravuje finanční a technická koncepce celého 
projektu.

Kvantové jevy v praxi
Světové prvenství drží generátor, který má cívky vyrobené z vysokoteplot-
 ního supravodivého materiálu (tzv. high temperature superconductor,
HTS). Generátor je zařízení, které z mechanické energie, například otáček
turbíny, vyrábí energii elektrickou. Využívá k tomu točivého magnetic ké ho
pole a cívek. Novinka, která je prvním zařízením svého druhu na světě,
již půl roku úspěšně funguje v testovacím provozu v německém Norim-
berku. Pro průmyslové využití je nejdůležitější, že HTS zařízení přináší
tři výhody současně: účinnost, nízkou hmotnost a miniaturizaci. Běžné
stroje mohou totiž zvyšovat svou účinnost pouze přidáním většího
množ ství mědi a železa, což však navyšuje jejich hmotnost. HTS zařízení
tedy může dosahovat stejné účinnosti, je ale mnohem menší a lehčí.



Petře, nemohu začít jinak než otázkou na
Softwarové noviny, protože tě spousta lidí
zná jako jejich dlouholetého šéfredaktora.
Čím pro tebe byly?
Určitě pro mě byly největší a nejdelší projekt,
kterého jsem se účastnil. V době, kdy jsem s nimi
začínal, na trhu nebyly žádné počítačové časo pi sy.
Udělali jsme i spoustu volovin, ale byl to ta ko vý
sen, který se podařilo splnit. 

Použil jsi množné číslo ve slově udělali…
Samozřejmě, byli u toho další prima lidi. Ne
všichni. Někteří byli ale mimořádně prima. 

A když se ohlédneš, zjistíš, že…
… to bylo velice šťastných řekněme deset let.
Pak přišly komplikovanější roky, kdy se časo pis
začal míjet s jakoukoliv cílovou skupinou, a za čal
to být spíš boj o přežití.

Ještě k Softwarovým novinám. Byl jsi
spíš softwarově zaměřen, nebo tě víc 
bavil hardware?
V počátečních fázích se to moc nerozlišovalo
a v pozdější době mě pak začalo zajímat, co se
s tím vlastně dělá. Jaké jsou způsoby využití,
jaký dopad na společnost tyhle věci mají. Ale
ten mikropohled na věc mě nudil, protože je
spíš pro nadšence, kteří jsou schopni a ochotni
se v tom pořád šťourat. 

Projekt Inside byl o přizpůsobení se poža-
davkům trhu?
Inside byl něco úplně jiného než Softwarové
noviny…

… myslím tím pro tebe.
Pro mě to byl skok do neznáma, obrovské riziko.
Chci zdůraznit, že Inside nebyl můj nápad. Já to
všude říkám, pouštěl jsem se do něj spíše nerad,
protože se mi nechtělo odejít ze Softwarových
novin a taky jsem tomu zprvu moc nevěřil. Mys -
lel jsem si, že takto postavená věc se u nás ne mů-
že chytit a prodávat. Pak jsem rychle pochopil,
že to jde, a začalo mě to bavit.

A kam ses pak vydal?
Ty časopisy jsem dělal od devadesátého roku,
od revoluce, do konce roku 2007, což je teda
sakra dlouho. A protože jsi od fochu, tak víš,
že je to život na uzávěrky. Každé pondělí ráno,
po sedm let, rozpisovat zpravodajství, to byla
velká zabíračka, ale současně i veliká kázeň.
Takže já jsem za sebe hodil hlavně tuhle ká -
zeň, dal jsem si nohy na stůl a velice jsem si
oddechl.

A čemu se teď vlastně věnuješ?
Na vizitce mám napsáno „Analytik IT“ a snažím
se to dělat. Dělám větší projekty pro IT firmy.

A píšeš ještě?
Píšu, ale snažím se nepsat moc, abych se ne vy-
psal. Mám svůj blog, který mě baví. A nějaké
další podobné internetové aktivity. A učím na
vysoké ekonomické…

… a na to jsem se chtěl právě zeptat.
Můj hlavní úvazek je být muž v domácnosti 
a starat se o děti, protože to mě ohromně
baví. A za chvilku na to bude pozdě, protože

ony moc rychle rostou…

A když se vrátím k výuce na vysoké ško le,
předpokládám, že učíš informatiku?
Mám předmět, který jsem si sám vymyslel, jme-
nuje se to analýza trhu IT, což je záměrně neur či -
tý název, aby se nám tam vešlo v podstatě cokoliv.
Obměňuju to semestr od semestru, aby to
odpovídalo tomu, co je zrovna aktuální a co
mě v tu chvíli baví – o čem jsem třeba četl.
Takže to není ta klasická informatika ve smyslu
základní znalosti, tohle je pro studenty tře tí ho
a čtvrtého ročníku.

A jak jsou připraveni? Je rozdíl mezi tím,
když jsi studoval ty, a mezi nimi?
To je úplně jiný svět. Oni studují pomaleji, než
jsme studovali my, mají to rozložené do víc let,
zejména proto, že při studiu prakticky všichni
pracují v IT firmách a dost často na docela
výz namných pozicích. Tím se podle mě naučí
mnohem víc než ve škole. Tu berou často jako
krok k získání titulu.

Učíš i cizince?
Je tam hodně cizinců. Samozřejmě Slováci, dál
Rusové a Ukra jinci, ale všichni umějí česky.

A vidíš mezi nimi rozdíly?
Moje zkušenost je taková, že Češi bývají slabší
a zdaleka nejlepší jsou Rusové. Myslím, že jsem
ještě neučil Rusa, který by nebyl nad prů mě rem.

A jinak?
Je to Gaussova křivka, vždy tam je těch patnáct
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Petr Koubský patří mezi lidi, kterým učarovaly počítače. Vystudoval Vysokou školu chemicko-techno-
 logickou, ale jeho učitel mu podal počítače tak, že jim pak prostě na celý svůj další život zcela propadl.
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vedl sedm let. Je vynikajícím moderátorem, 
učí na Vysoké škole ekonomické v Praze
a dnes má na vizitce napsáno, 
že je konzultantem v oblasti ICT. 
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nedostal. Vnáší to do získávání znalostí i určitou
náhodnost. Pochopitelně když se to přežene,
tak pak u toho ti lidé jen sedí – a to je špatně.
Ekonomický dopad tam zatím nevidím a je
otázka, jestli tam někdy bude. Jen ti největší
mají nějaký ekonomický model, postavený na
reklamě, jako například Google.

Mluvil jsi o efektivitě. Jsou lidé schopni 
i efektivně pracovat?
To je moc generalizovaná otázka. Říkáš lidé – ale
jací lidé? Je to opravdu dost individuální. Sociál-
ní sítě jsou nové, takže tomu hodně lidí pod leh -
ne přespříliš, ale časem se to určitě spraví a zač ne
se to brát jako normální, užitečná věc. Stejně tak
to bylo u instant messagingu – dnes už ho nikdo
nebere jako žrouta času, protože se s ním lidi
naučili zacházet. Pochopitelně každou věc na
světě lze používat dobře, nebo blbě.

Jak si Petr Koubský představuje ICT za
pět deset let? Vím, že je to strašně těžká
otázka.
Zklamu tě a na tuto otázku neodpovím. Bývaly
sice časy, kdy jsem se na tuto udičku chytal, ale
naučil jsem se, že odpovídat na podobné věci je
blbost. Budoucnost je nepředvídatelná a v ně čem,
co se tak rychle vyvíjí, je i pět let příliš. A takže
cokoli bych řekl, bude v podstatě nesmysl.
Ne zlob se. 

Chápu. Odpověď na takovou otázku je
složitá. Kdo mohl třeba vědět, že při růstu
úhlopříček displejů u notebooků najednou

na trhu zaboduje netbook s malou obrazov -
kou?
Vidíš. Kdo mohl před pěti lety předvídat net-
booky? Nikdo. Kdo mohl předvídat iPhone, kam
se to bude vyvíjet?

Rozumím. Myslíš si, že platí stále Mooreův
zákon?
Platí. A to si nemyslím, ale vím. Je to empiricky
dokázáno, založeno na pozorování a je to pro -
kazatelné. Říkalo se, že čistě teoreticky může
tento zákon platit do roku 2025, než se narazí
na fyzikální omezení. Ale musíme být opatrní,
protože se všechno může posunout někam jinam
nebo ekonomicky může ztratit smysl posouvat
exponenciálu dál. To je to, co víme dneska.

Co bylo největším přínosem IT za posled -
ní dobu?
Pokud vezmeš výpočetní techniku celkově,
zcela jistě osobní počítač a internet. Ale když
se podíváme tak deset let zpátky, tak se musím
už trochu zamyslet... Zvyšování výkonu pro-
cesorů a kapacity pamětí, což umožnilo dělat
složitější a výkonnější zařízení, a tím pádem
posunulo technologie do běžné, všední oblasti
pro každého. Umožnilo dělat věci, které oslo vily
lidi a ti přijali tuhle techniku jako každodenní
samozřejmost.

Pro mě osobně to je o tom, že před pěti de-
seti lety jsme řešili, jestli počítač do rodiny
vůbec a dnes řešíme, kdo bude mít jaký stroj.
K tomu jen tolik, že když jsem doma konfiguro-

val router, tak jsem na něm viděl 14 zařízení.
(smích)

A co virtualizace?
To je přece stará věc. Já jsem začínal na počíta -
čích IBM – to byly takové menší mainframy, kde
základem softwaru byl virtuální monitor, na
kterém běželo několik operačních systémů,
podle toho, jaká aplikace se měla spouštět. Tak -
že nic nového pod sluncem. I tohle je princip
dnešní virtualizace – ale je to dost důležitý
technický trend, který umožňuje provozovat
techniku efektivněji. Nicméně nepřeceňoval
bych to. Je to prostě vývojová fáze, bezpochyby
žádný výstřelek. Je to i o tom, že hardwarové
prostředky se dostaly na takovou úroveň vý -
konnosti, že ta technika to umožní bez problé -
mů realizovat. Pokud to srovnám s IBM, tak
jsme se v té vývojové spirále dostali do stej né ho
místa, ale výkonově jsme o trochu výš.

IT a krize, krize a IT – jak se to ovlivňuje?
Ona to není otázka IT. Ona je to jenom otázka
krize. Ta má dopad jako na ostatní odvětví, ale
na IT o trochu větší. IT je totiž brána jako inves-
 ti ce, která může počkat. A jak vidíme z dat za
poslední rok, propad v prodejích je výrazný a ne-
 zlepší se to, dokud krize bude působit. Ale jak
dlouho působit bude, to je, jak víme, otázka, na
kterou neumíme odpovědět. Nikdo, ani nositelé
Nobelovy ceny. 

Týmová spolupráce. Je to o tom, že se tým
sejde každý den a existuje něco jako firemní
duch, nebo je to o tom, že komunikační tech-
 nologie umožňují práci doma? Co si o tom
myslíš?
Já jsem konzervativní. Myslím si, že tým by měl
být fyzicky pohromadě. Sice ne pořád, ale denně
po určitou dobu je to velmi užitečné. Hodně
záleží na tom, o jakou práci jde. Moje zkušenosti
z novin a z časopisů hovoří o tom, že je to na -
prosto nezbytné. Výměna myšlenek, názorů,
informací – to vše musí být živé. Jsem dokonce
zastáncem open space prostorů, aby lidi seděli
v jedné velké místnosti pohromadě. U práce
vývojářů to třeba může být úplně jinak, ale tady
střílím od boku, protože jsem na takovém
pra  covišti nikdy nedělal. Myslím si však, že se
elek tronická spolupráce přeceňuje – není tak
efek tivní, jak by měla být, ale zcela potlačí
emocionální rozměr.

Jak relaxuješ?
Hraju si s dětmi. Vážně. Snažím se je přiro ze ně
učit, ale přitom to nepřehánět. Dokonce s nimi
jezdím i na školu v přírodě. Jezdím na kole, lezu
po horách – dříve jsem lezl na laně, ale dnes už
ne. Jinak hodně a lačně čtu – všechno. A poslou-
chám jazz. 

procent lidí, se kterými je radost pracovat, pat-
náct procent, který bys nakopal do zadku, a pak
ti ostatní – to je normální průměr, dá se to zvlád-
nout.

Takže bereš IT spíš v širším kontextu, v ná-
vaznosti na ekonomiku.
Jasně, je to ekonomická škola, snažím se, aby to
zapadalo do celkové představy školy, takže je
učím spíš o použití IT než o technologiích jako
takových. Ono je těžké tam namalovat dělicí
čáry, pochopitelně. Zvláště když některé obory
se obrovsky rychle vyvíjejí, třeba jako sociální
sítě. Těm lidem není nutné vysvětlovat základní
principy, znají je a všichni mají účet na Facebo -
o ku. Samozřejmě to ale neznamená, že rozumí
tomu, jak to třeba obchodně pojmout a tak.

Je něco, co tě na výuce štve?
No – skoro nikdo neumí pravopis. To mě malin-
ko rozčiluje, snažím se nad to povznést, abych
je nehodnotil podle toho. Ale člověka, který
dělal v médiích, tohle prostě rozčiluje. 

Myslíš si, že to je tím, že spoléhají na auto-
matický korektor pravopisu?
Kdyby občas používali korektor pravopisu, tak
by jim ledacos z toho, co napíšou, opravil a ne-
 nadělají tam takových chyb. Myslím si, že to je
tím, že málo čtou.

Co si myslíš o roli IT v dnešní době?
Je to o třech věcech a dvě z nich jsou v protikla-
du. Jedna věc je, že IT je pořád na začátku vý vo -
je a že spousta zajímavých věcí teprve přijde.
Možná mnohem rychleji, než se to měnilo dosud.
To je exponenciální vývoj, je čím dál tím rychlejší.
Druhá věc v protikladu je, že IT je už vyvinuté
dost, aby plnilo bez problémů spoustu základ-
 ních funkcí. Tato dvě tvrzení se navzájem zdán-
 livě popírají, ale když si přes tu exponenciálu
namaluješ vodorovnou čáru, tak je zřejmé, co
tím asi chci říct. Jsme už nad úrovní, která může
lidskému životu a ekonomice pomáhat. Třetí
věc je nejdůležitější. IT je jedním z nejdůle ži -
tějších faktorů, který může umožnit, abychom
se měli lépe. Zvyšuje konkurenceschopnost
národních ekonomik. Ale u nás se v tomto směru
využívá mnohem méně, než by mohla.

Myslíš si, že naše ekonomika může kon -
kurovat světu?
Může. Není tady už žádná levná pracovní síla,
není založena na surovinách, nemá žádnou
jinou specifickou konkurenční výhodu, nej sme
turistická velmoc jako třeba Rakousko. Jediné,
co můžeme dokázat, je prodávat znalosti a myš-
lenky. Nemusí to být zrovna IT, ale něco, co je
IT silně podporováno. Třeba strojírenství, služ -
by, medicína. Tam je velký prostor pro zlepšo -

vání. Myslím si, že jsme světová velmoc, co se
týče třeba problematiky virů. Zdá se mi však,
že v některých oblastech nás vytloukají velké
firmy.

Mají naši výrobci ještě sílu proniknout do
světa, nebo se to bude odvíjet tak, že velké
koncerny typu SAP, Microsoft, Oracle bu dou
diktovat a ostatní zaniknou?
Už jsem o tom mluvil. Z hlediska efektivního
užití je to vlastně jedno, zda je to přejatý pro-
dukt, SAP nebo třeba náš LCS. A často ten SAP
může být efektivnější řešení proti LCS, například.
Tedy z hlediska užití je mi fuk, jestli se to 
u nás produkuje nebo ne. Z hlediska samotného
IT byznysu to samozřejmě fuk není. Myslím si,
že vždycky tu budou nějaké malé start-upy, kte-
ré budou vpředu, a za nimi pojede parní válec
– pomalu a bude to všechno drtit –, ale ty
start-upy budou postupovat stále kupředu. Tak-
že příležitosti budou a budou pořád. Na to, jak

jsme malá země, se toho u nás produkuje hodně.
Nejsou to jen antiviry, ale i vývoj, pak firmy typu
Romana Staňka, který je v tomhle směru doce la
výjimečný. Sice tu žádný Skype nevznikl, ale
může se to stát. Tyhle věci souvisejí s výji meč ný -
mi osobnostmi. Ovšem těch je tu málo, a tím je
to dáno. Nic velkého se zde zatím neobjevilo, ale
nemám o to strach – myslím si, že jsme v tomto
směru docela dobří a že to přijde.

Sociální sítě. Můžu znát tvůj názor na tyhle
věci?
Mě tyhle věci začaly hodně bavit, když se obje -
vily, takže na internetu, který byl v tu chvíli
příliš jednosměrný, se najednou objevila in-
ter aktivita, což mě zajímá. Beru to jako další
komu nikační nástroj, jak Facebook, tak Twitter
a po dobné záležitosti. A nemusí to být jen aktiv -
ní komunikační nástroje. Zajímavé jsou i věci
jako třeba sdílení záložek, které umožňují člo-
věku dostat informace, k nimž by se hned tak
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málo, aby se nevypsal. Autor různých projektů, moderátor, překladatel (přeložil do češtiny dvě
knihy Billa Gatese a Being Digital od Nicholase Negroponta), spoluautor a mnohaletý šéfredaktor
B2B časopisu Inside a jeho týdenního zpravodajství Inside Weekly. Významný blogger (idees-
fixes.blogspot.cz). I přes svůj konzervativní přístup k internetu udělal pro rozvoj tohoto média
u nás kus práce. V současné době se věnuje konzultační činnosti v oblasti ICT, učí na VŠE obor
analýza ICT trhu. Hodně se věnuje rodině, čte, poslouchá jazz i jinou hudbu, vaří a ochutnává,
a občas vyzkouší, zda si ještě umí zapnout prsní i sedací úvazek. Co kdyby? 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions



14 15 VISIONS 03 2009

T E C H N O L O G I E

Romantika větrných mlýnů
Překvapující obří věžové větrné elektrárny se
stometrovými vrtulemi, pro které energetici
zoufale hledají vhodná místa na souši a nej no -
věji i na mořích, navazují na tradici nejstarších
motorů civilizace – větrných kol. Zrodily se v is-
lám ských zemích před dvěma tisíci lety a s křídly
vyplněnými prkénky nebo plachetkami natá -
čejícími se proti větru přežily až do začátku
minulého století jako pohony mlýnů, v Nizo -
zemsku i čerpadel vody z bezedných poldrů.
Do skanzenů je vytlačil nástup páry a elektřiny.
Přežila jen vícelopatková větrná kola, která po-
 hánějí čerpadla farem v nejchudších rozvojo vých
zemích nebo elektřinu z připojeného dynama
střádají v akumulátorech chat a usedlostí v mís -
tech, kam nedosáhla elektrická síť.

Špatné začátky větrných elektráren
Budoucnost do nebe sahajících ocelových věží
s větrnými rotory vyrábějícími elektrický proud
předpověděl Gustav Eiffel ještě v době, kdy se
v Dánsku, Nizozemsku, Francii a Německu točila
kola nejméně 20 tisíc větrných mlýnů. S vrtulí
pohánějící dynamo o výkonu několika kilowattů
a natáčející se proti větru na vrcholu sloupu
vzdušným kormidlem přišel nedlouho poté 
– v roce 1890 – dánský inženýr Poul La Cour.
Dnešní podobu dvou- až třílopatkových rotorů
otáčejících se na vysokých věžích elektrickým
generátorem v gondole dostaly začátkem osm -
desátých let, když listy okopírovaly přísně
aero dynamický tvar leteckých vrtulí. Zájem
ener  ge tiků o tento vynález povzbudila až v ame-
rickém Vermontu postavená věžová elektrárna
o výkonu 1,25 MW, s obrovskou dvoulistou
vrtulí na 60 m vysoké ocelové věži. Zatímco
vrtulové elektrárny s výkony do 100 kW nedě la ly
potíže a začaly se prosazovat v podobě větrných
farem, pokusy s obřími věžovými elektrárnami
slibujícími při stometrových rotorech výkony až
3 MW neplnily očekávání. Hřídele, ložiska i pře -
vodovky nevydržely nerovnoměrné přetěžo vá ní
a dlouho trvalo, než se podařilo objasnit, z če ho
pocházejí vibrace, které vedly v několika přípa -
dech až k utržení mnohatunových listů. 
Lépe se vedlo větším jednotkám v místech s nej -
silněji a nejpravidelněji vanoucími větry – v hor-

ských průsecích Kalifornie, na větrném pobřeží
Dánska a Německa. Teprve ropná krize v osm -
desátých letech nebývale podnítila zájem o větrné
elektrárny, představitele věčně se obnovující
„zelené“ energie. 
V Evropě se nejsilněji prohání vítr na pobřeží
Dánska, Švédska, Velké Británie, Německa a Is-
 landu. Do vývoje se zapojily nebývalým tempem
koncerny, které přišly s novými technologiemi
a nejnověji řeší otázku optimálního napojování
věžových elektráren do pozemní rozvodné sítě.
Zůstalo se převážně u tzv. „dánské koncepce“
s třílistovými vrtulemi z vyztužených lami ná tů.
Nízké otáčky stometrových vrtulí, které však
dosahují na obvodu lopatek rychlosti více než
200 km/h, se regulují natáčením listů a snižují
planetárními převodovkami na otáčky asyn-
chronních alternátorů (1 500/3 000 ot./min).
Asi 30 % elektráren dává přednost přímému
pohonu synchronních generátorů, které za cenu
vyšší hmotnosti a využití silnoproudé elektro -
niky (invertory, střídače, převod přes stejnosměr -
ný proud aj.) umožňují optimální syn chro ni zaci
napojení do rozvodné sítě bez ohledu na re žim
elektrárny.
Prudkému rozvoji výstavby na našem kontinen tu
napomáhají státy zaručenými výkupními cena mi
elektřiny z obnovitelných zdrojů, ke kterým je
nutí Kjótský protokol. O trh se v současné době
dělí deset světových výrobců, mezi nimiž do -
minuje dánský Vestas, americký General Electric,
německý Enercon, Repower a Siemens, přibývají
však i koncerny z Indie a Číny.

Protesty slábnou
Proti věžím s obřími vrtulemi jako cizo rodému
prvku, jenž hyzdí přírodní scenérii, se od za-
čátku ozývali krajináři. Místní obyva te lé se
spíše obávají jejich svistivého zvuku i rušení
televizního signálu. V rozporu s tím, že právě
využití větru dává člověku nejčistší energii, se
k nim přidala i část „zelených“. V peticích proti
povolení stavby věžové elektrárny vyčítají úhyn
ptáků při srážce s vrtulemi a rušení v hnízdění.
Proti stavbě větrných farem u moře i v moři
zase brojí rybáři s tím, že ruší rozmnožování
ryb, ohrožují vodní živočichy a prodlužují jim
cestu k rybolovu. Vojenští a dopravní experti 

i meteorologové se obávají rušení radarových
signálů a navigačních leteckých a lodních systé-
mů. Nečekaně se proti projektům staví v ně kte -
rých regionech i horníci s obavami, že jim „vítr“
vezme práci. Polemiky ve sdělovacích pro střed-
 cích zneužívají ke svým záměrům politici a stále
ještě chybí seriózní výzkum, který by od stra nil
pouhé domněnky. Zatím se marně hledá ro -
zumný kompromis. 
Díky novým technologiím ve fundovaných tes-
tech největší výrobci prokázali, že u nové gene-
race 3MW elektráren ve větrných parcích se
náklady vynaložené na jejich výrobu, transport
a instalaci vrátí ve vyrobené energii již za dobu
kolem čtyř měsíců. Přitom hluk v kilometrovém
odstupu od sídlišť při jmenovitém výkonu ne -
překračuje 40 dB, což je srovnatelné s hlukem
domácí pračky. Prokázali, že odraz na kompo -
zitových listech ruší digitální televizi méně než
končící analogové vysílání a že některé druhy
ptáků dokonce zahnízďují na gondolách elektrár-
ny! Americký výrobce radarově „neviditelných“
letounů a plavidel tvrdí, že nalezl recept na
dvouvrstvý materiál, umožňující vyrobit ra da-
rově neviditelný rotor, zatím bohužel za částku
převyšující cenu celé elektrárny. Netopýrům 
a nejpřísněji chráněným dravcům se přesto
mohou lopatky větrných elektráren vyhnout
jen v některých lokalitách. Do takových větr ných
lokalit patří zejména nevyužitá mořská po bře ží,
stepi a pouště. Tam nejnověji směřuje stále více
projektů, i když náklady na instalaci zatíží 
ob rovské investice do potřebných dálkových
elek tric kých přenosů.

Větrné parky s inteligencí
Zatím největší mořskou „off-shore“ elektrár nu
na světě, postavenou divizí Wind Power spo leč -
ností Siemens, najdeme na písčité mělčině
Nysted na pobřeží Dánska nedaleko Gedseru.
Jako vojáci v osmi řadách po devíti, s odstupem
půl kilometru od sebe, se na ocelových pylo nech
pevně zakotvených do dna v hloubce okolo de-
 seti metrů tyčí k nebi 72 větrných turbín, každá
s výkonem 2,3 MW. Třílisté turbíny o průměru
82 m se automaticky roztočí, jakmile ane mo -
met ry signalizují, že rychlost větru překročila
10 km/h. Servomotory je neustále natáčejí vstříc

Megawatty z větru

Poprvé komplexně až do rozvodné sítě: Trafostanice
13 kV/133 kV mezi 48 věžovými jednotkami je přímo
napojena na švédskou nadřazenou rozvodnou síť 
a stává se vzorem pro nově budované obří větrné 
parky po celém světě. 

AUTOR: JAN TŮMA
FOTO: ARCHIV AUTORA, SIEMENS

Zvýšení podílu alternativních
zdrojů energie v energetic ké
bilanci považuje větši na 
vyspělých zemí světa za 
prioritní úkol. Od doby, kdy
se velké větrné elektrárny
přestěhovaly na vhodná
mís ta u mořského pobřeží,
zaujal průmysl větrné ener-
getiky silné postavení na
svě tovém trhu. V nejbližších
deseti letech se stožáry 
s obřími vrtulemi přestěhují
i na hluboká moře. 
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směru vzdušného proudu. Z nejnižších 6 ot./min
se mohou „vytočit“ až na 18 ot./min, kterých
dosáhnou při nejvyšší dovolené rychlosti větru
90 km/h. Při bouřlivých náporech větru zasa hu jí
bezpečnostní automatiky – listy sedmitu no vých
vrtulí natočí „do praporu“, aby kladly vichru
minimální odpor, a rotor zastaví kotoučovými
brzdami na hřídeli alternátoru. To vše je dálkově
kontrolováno z centrály v Kodani. Víc než 250-
tunové věže s turbínou musí podle výpočtů odo-
lat dvěstěkilometrovému uragánu. Výkonem
165 MW vystačí tento park zásobovat podmoř-
 skými kabely „zelenou elektřinou“ město 
s 185 000 obyvateli. Čtyřiapadesát ještě větších
3,6MW turbín s rotorem o průměru 107 m
koncem letošního roku začne výkonem téměř
200 MW zásobovat Lincolshire na východním
pobřeží Anglie (pro srovnání – podobného vý ko-
nu dosahuje jeden blok běžné české uhelné
elektrárny).
Oba parky jsou vybaveny inteligentním systé -
mem, díky němuž optimálně využívají změn
v počasí. Na rotorech a na stožárech jsou umís-
těny senzory, které neustále sledují směr a rych-
lost větru a informují řídicí systém. Při náhlém
náporu větru na rotory první řady tak mají ostat -

ní řady věží za nimi čas nastavit se do pozice,
v níž z masy vzduchu využijí co nejvíce energie. 
Elektrický výkon roste s průměrem kol a světo vý
rekord drží zatím experimentální turbína 5-M
hamburské společnosti REpower, která ne da le ko
Brunsbuttelu s průměrem rotoru 126 m dis po-
nuje výkonem 5 MW. 130 tun těžký rotor na duté
hřídeli o průměru 150 cm si vynutil u švédské ho
SKF vývoj speciálních obřích valivých ložisek.

Jimi bude osazen i dokončovaný off-shore
park s celkovým výkonem 300 MW na pobřeží
Belgie.
Elektrárenská skupina ČEZ nejnověji investuje
27 miliard korun do rozestavěné největší ev rop-
ské větrné farmy na pobřeží Černého moře 
u Do brudže s celkovým výkonem 600 MW, 
vybavené stožárovými elektrárnami GE po
2,5 MW se stometrovými rotory.

Dobře „upečené“ vrtule pro celý svět
Nejkritičtějším prvkem větrných elektráren jsou
listy jejich turbín. Aby z proudu větru vytěžily
co nejvíce energie, mají po celé délce speciálně
tvarovaný profil, podobný křídlům letadla. Vztla-
kové síly rostou s druhou mocninou rychlosti
větru a připojeným generátorem vyprodukova ná
elektrická energie dokonce s jeho třetí mocninou.
Vrtule obřích elektráren s délkou až 60 metrů
musejí odolat nerovnoměrným náporům větru,
trpí odstředivou silou a vibracemi. K jejich sé rio vé
výrobě zřídil Siemens továrnu se 700 zaměst-
nan ci v dánském Aalborgu. Z jeho přístavu pak
neobvykle dlouhé produkty vyrážejí lodí do
off-shore parků. Patentovaná revoluční techno-
logie je založena na spékání polovin těchto
dutých listů zhotovených sklolaminátovou
technologií. V obří hale se nejprve na dokonale
hladkých dřevěných „kopytech“ nanášením tun
skleněných textilií a epoxidové pryskyřice vyro bí
zvlášť přední a zadní strana. V obrovské sklop né
formě se poloviny sesadí, do dutiny se umístí
nafukovací neoprenové polštáře a uzavřená 
a vyhřívaná forma se natlakuje několika tuna mi
epoxidové pryskyřice. Každých 48 hodin je „upe-
čena“ v každé formě jedna bezešvá vrtule. Po

vytažení polštářů z dutiny, opracování pří ru by
a nalakování „na bílo“ se nakládá na speciální
transportér. Při statických a dynamických pře-
těžovacích zkouškách takto vyrobených listů
se první vady způsobené únavou materiálu
ob jevily až po 2 milionech kmitů, což simu-
luje nej méně 20 let spolehlivé každodenní
práce. Další továrnu s touto technologií Sie -
mens ote vřel nedávno ve Fort Madisonu 
v USA, které odebí rají stále větší počet větr -
ných elektráren.

Větrné elektrárny se učí plavat
Studie prokázaly, že ještě lepší větrné podmínky
najdou větrné elektrárny na volném moři. 
V hloub kách nad sto metrů pro ně však stavaři
neumějí postavit bezpečné základy. Rozvoj plo -
voucích ropných těžebních plošin zlákal vývo já ře
z výzkumného centra společnosti Siemens a nor-
skou těžební společnost StatoilHydro k jedi neč -
nému pokusu, jehož úspěch by měl zahájit no vou
éru ještě výkonnější větrné energetiky v podobě
plovoucích větrných elektráren. Jejich věž bude
součástí dlouhé tyčové bóje, která svým vztla kem
unese strojovnu s rotorem, betonová zátěž a ukot -
vení systémem ocelových lan ke dnu do hloubek

až 700 metrů zajistí její stabilitu i při náporu
největších vln a větrných bouří. První z nich,
v rámci experimentálního projektu „Hywind“, se
rozběhl letos v létě 12 km od norského ostrovu
Karmoy. Sto dvacet metrů dlouhý dutý plovák,
který sem byl přepraven remorkérem, je zakot-
ven do dna v hloubce 220 m, nad hladinu vy ční-
vající 65 m dlouhý stožár z antikorozivních
materiálů má nahoře namontovanou turbínu
s výkonem 2,3 MW. Místo bylo vybráno proto,
že velká hloubka blízko břehu umožnila zkrátit
výkonové kabelové připojení k pobřežní spínací
stanici. Dopadnou-li experimenty tak, jak se před-
pokládá, hodlá Norsko v těchto místech vybudo -
vat „plovoucí park“ čítající 200 věží, a tím dohnat
zpoždění za Dánskem a Německem v počtu větr -
ných megawattů. Plovoucí větrné elektrárny si
vyžádají zcela nové systémy dálkové kontroly
i rychlá zásahová opravářská plavidla. O jak revo-
luční cestu jde, naznačuje zájem amerických
expertů o Hywind – podle jejich prohlášení by
se na vhodných místech v pásmu do 80 km po-
dél východního a západního pobřeží USA dalo
z větru vytěžit 900 GW, což odpovídá sou čas né
kapacitě všech amerických tepelných, jader ných
a vodních elektráren. 

Čísla o větru
Vítr se nad povrchem naší planety ani na okamžik nezastaví. Rovnoměrné otáčení Země vyvolává
pravidelné proudění vzduchu nad moři i pevninou, nerovnoměrné zahřívání vzduchu a kom pli-
kující meteorologické prvky do tohoto pohybu vnášejí nejrůznější extrémy. Z dopadající sluneční
energie se na kinetickou energii větru mění pouhá 2 %, ze kterých by se však podle odhadu ex per tů
dalo prakticky využít asi 3 000 GW, což by stačilo krýt třetinu současné elektrické spotřeby světa. 
Koncem roku 2008 bylo na světě v provozu několik milionů malých, středních i velkých větrných
elektráren s celkovou kapacitou 120 GW, ale v posledních letech se meziročně zvyšuje víc než
o třetinu. Jen 2 % větrných elektráren však zatím stojí mimo souš. Co do pořadí instalovaných
výkonů, světový žebříček větrných elektráren vedou USA (25 GW), následované Německem
(24 GW), Španělskem (17 GW), Čínou (13 GW) a Indií (10 GW). Česká republika stojí zatím na
jeho chvostu se 120 menšími větrnými elektrárnami s celkovým instalovaným výkonem 0,15 GW.
I tak by ale dohromady stačily zásobovat elektřinou město velikosti Plzně. Očekává se dynamický
růst meziročního přírůstku díky státní podpoře investorů vyšší výkupní cenou „elektřiny z větru“
(2,46 Kč/kWh) a orientací na nejnovější 2- až 3MW jednotky.

Tak to funguje: Obrovská větrná elektrárna dokáže setrvat ve vzpřímené poloze a plave díky obrovskému kýlu. 
Ten je pak upevněn ke dnu ocelovými lany.

Revize strojovny ve výšce 110 metrů nad hladinou: Ve švédském větrném parku Lillgrund se 48 větrnými 
elektrárnami Siemens 2,3 MW.

Dobrodružná montáž na moři: Speciální jeřábová loď
montuje jednu z 60 turbín Vestas V80 v off-shore parku
North Hoyle (V. Británie).

Největší britský off-shore park Burbo Bank: Pětadvaceti
nejvýkonnějšími turbínami Siemens 3,6 MW zásobuje
Liverpool „zelenou elektřinou“.

Nejrozšířenější větrná turbína Siemens SWT 2.3-82:
Konce listů kola o průměru 82 m při plném výkonu
krouží rychlostí 280 km/h.

Montáž turbín v malých pobřežních hloubkách: Sto-
metrový třílistý rotor je sestavován na zapilotované
plošině.
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V
yděrač zásluhou médií získal slávu pod
přezdívkou Dagobert, kterou si dal po -
d le lakomého kačera McDucka z kres-
lených pohádek společnosti Walt

Dis ney. Jméno používal jako kódový název při
vyjednávání s policií a obchodními domy.
Arno Funke používal překvapivě velký počet
složitých mechanických zařízení včetně dál ko vě
ovládaných vozidel s falešnou podlahou nebo
miniaturních ponorek, do nichž si nechal vklá-
dat peníze. Dařilo se mu tak vyhýbat se kontaktu
s policií. Vyděrače se poštěstilo zatknout až v ro-
ce 1994. Za šest let absolvoval dohromady třicet
pokusů o předání peněz. Veřejnost netrpělivě
sledovala příběh, který poskytoval sice zábavný,
ale zkreslený obraz o kriminalitě. Ta je však
všudypřítomná – a to už je věc vážná.
Nastupující digitalizace poskytuje organizova -
nému zločinu zcela nové příležitosti. Práci mu
navíc výrazně ulehčuje lehkovážnost firem i ve-
řejnosti. „Mnoho lidí podceňuje nebezpečí hro-

zící z internetu. Sedíte sice doma v obýváku,
ale je to úplně stejné, jako kdybyste venku
běhali s otevřenou peněženkou plnou peněz,“
říká prezident Německého federálního úřadu
pro informační bezpečnost Udo Helmbrecht. 
Stačí přitom několik preventivních opatření,
aby se toto riziko snížilo. Začíná to zdravou
nedůvěrou vůči podezřelým e-mailům a kon -
čí používáním bezpečnostních řešení. Mezi
ně patří například externí biometrické sys-
témy pro přístup do počítače. Odborníci však
upozorňují, že v dlouhodobém horizontu
bude velmi složité najít spolehlivý nástroj 
na boj proti elektronické kriminalitě, protože
technický pokrok přináší výhody i pro pod -
světí. Vezměme například kvantový počítač 
s ohromujícím výpočetním výkonem – ten
může stejně dobře sloužit na průmyslové 
aplikace, ale i na prolomení hesel. Jedinou
možností je být vždy o krok vpředu před
zločinci. 

Jak zastavit 
digitální mafii

AUTOR: SEBASTIAN WEBEL, KIRSTIN SCHLIEKAUOVÁ, 
NIKOLA WOHLLAIBOVÁ, VLADO DUDUC

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE, SIEMENS
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Skuteční zločinci dnes nenosí pistole, ale notebooky. Když chtěl
legendární chicag ský mafián Al Capone ve dvacátých letech 
minulého století vyloupit banku, musel se obtěžovat a jít do pobočky.
Současný organizovaný zločin od těchto praktik upustil, účty lidí
dokáže vybílit i z pohodlí domova z obýváku. Moderní technologie
totiž neslouží jen policii. Dá se proti tomu vůbec bránit? 

Jeden z nejpozoruhodnějších případů začal v květnu 1988 
v Německu. Arno Funke v tomto období vydíral obchodní domy
tak, že pokud mu nedají „výkupné“, vyhodí je do povětří. 
Přiváděl tím majitele obchodů i policii do stavu zoufalství. 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions



P
římý styk s bankou přes internet pří mo
z domova je stále populárnější. Podle
průzkumů Eurostatu z loňského pro -
sin ce v České republice využívá internet-

banking 14 procent a na Slovensku 24 procent
uživatelů internetu. Průměr za celou Evropskou
unii je 29 procent.

Vzestup účtů i podvodů
České i slovenské banky potvrzují, že počet
uživatelů internet bankingu meziročně stoupá
o desítky procent.
V zahraničí je internetbanking ještě rozšířenější.
Jak uvádí magazín Pictures of the Future, jen
v Německu evidují více než 35 milionů on-line
účtů, které generují přibližně 1,7 miliardy trans-
 ferů ročně. 
Druhou stranou mince je však vzestup inter-
ne tové trestné činnosti. Podle Německého
federálního kriminálního policejního úřadu
internetové podvody způsobily v roce 2007 ško dy
za 19 milionů eur, přičemž šlo o sumu, která byla
o 50 procent vyšší než v předchozím roce. Tako vé
podvody poškozují i reputaci samotných bank.
Siemens už delší dobu nabízí řešení, která zá sad-
 ním způsobem zvyšují bezpečnost ban kov ních
operací.
„Mnozí lidé preferují pohodlí on-line bankov ního
styku, ale obávají se o bezpečnost svých osobních

údajů,“ tvrdí Olaf Badstübner z divize Siemens
IT Solutions and Services (SITS). „Naším cílem
je poskytovat technologie, které kombinují pří -
větivé uživatelské prostředí a vysoký standard
bezpečnosti. Klíčová otázka se však nakonec
vždy zužuje jen na to, jak se bezpečně identi-
fi ko vat prostřednictvím anonymních komuni -
kač ních kanálů, jako je internet nebo tele fonní
linka.“

Miniaturní skenery
Řešením je například Internet ID Product. Jde
o zařízení o velikosti kreditní karty, které je
vybavené skenerem otisků prstů a šesti optickými
senzory. Nevyžaduje instalaci žádného doplň -
kového hardwaru ani softwaru, takže ho lze po-
užít na každém počítači, který je připojen 
k in ternetu.
Každý uživatel, který chce provést bankovní
převod, se musí nejprve sám identifikovat
svým otiskem prstu, který se automaticky
porovná s referenčním otiskem uloženým 
v zařízení. Pokud je autentifikace pozitivní,
banka pošle přes svou internetovou stránku
blikající kód, který se zobrazí na monitoru
uživatele.
Sen zory identifikační karty tento kód zaregis tru jí
a dekódují. Po čas celého procesu monitor zobra -
zuje šest rychle blikajících políček. Kromě údajů

zadaných pomocí klávesnice blikající kód obsa-
huje i autentifikační číslo transakce vygenero-
vané bankou (TAN). Karta prostřednictvím
in tegrovaného kódovacího klíče dešifruje kód
a zobrazí ho na miniaturním monitoru, který
je součástí zařízení. Uživatel si může porovnat
údaje, aby se ubezpečil, že jsou správné, a po tom
ukončit transakci zadáním TAN.
„S tímto zařízením není potřebné používat se-
parátní hesla a seznamy TAN,“ vysvětluje O. Bad-
 stübner. Nejenže to zjednodušuje bankovní
operaci, ale celý proces je mnohem bez peč něj  ší
než tradiční způsoby autentifikace zákazníka.
Siemens tato zařízení zatím nabízí výhradně
bankám, ale expert SITS se domnívá, že jsou
vhodné i pro méně náročné on-line aplikace,
ať už jde o rezervaci jízdenek nebo stahování
hudby z internetu. Obsahuje 128 rozličných
klíčů, takže teoreticky se dá použít na tento
počet transakcí a služeb.
Internet ID Product využívá i samotný Sie -
mens – při elektronickém styku s obchodními
partnery. Přístup k interním údajům koncer -
nu tak mají jen autorizované osoby. „Protože
se identifikují otiskem prstu, vždy máme jis-
totu, že jde o opráv něnou osobu. Do našich
systémů nemůže v žád ném případě vstoupit
někdo, kdo by ukradl heslo,“ dodává O. Bad-
stübner.
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Banky se mění 
v elektronické pevnosti

Bez počítače: Díky skenerům a optickým senzorům 
nemusí verifikační data na internetovou identifikaci 
procházet počítačem.

Banky jsou pod palbou kritiky, že nepřijímají účinná zabezpečovací opatření. Není se ani čemu divit,
zneužívání bankovních údajů stoupá jako přílivová vlna. V mnohých případech to má katastrofální
následky nejen pro klienty, ale i pro banky.

S
polečně s bezpečnostními technologiemi
roste i obchod s biometrickými řešeními
– systémy, které identifikují otisky prstů,
dekódují řeč nebo črty tváře, stejně tak

i se systémy na kontrolu vstupu do objektů.
Rozmach zažívají též monitorovací systémy 
v ulicích a v podchodech. Ba co víc, nastupující
digitalizace a stoupající nároky na ochranu firem-
ních údajů znásobují poptávku po systémových
řešeních, která dokážou zabránit krádeži identit.
Bezpečnostní technologie se nasazují při auten-
tifikačních a transakčních procesech v on-line
a telefonickém bankingu a zároveň poskytují
ochranu proti falšování.

Bezpečnost do roku 2030
Analytici Hamburského institutu mezinárodních
ekonomik a banky Berenberg pracují na
bezpečnostní strategii pro průmysl do roku
2030. Podle jejich studie dosáhne celosvětový trh
s bezpečnostními službami v roce 2015 obratu
okolo 231 miliard dolarů, což je dvojnásobek
úrovně roku 2005. Vysoké tempo růstu očekává

i společnost IDC. Ta předpovídá, že ačkoli tempo
růstu po čas globální hospodářské krize poklesne
v tomto roce z loňských 13,2 na 9,8 procent, už
příští rok znovu přeskočí hranici 10 procent. 
Podle analytika IDC Briana E. Burka bude pop-
távka po bezpečnostních produktech i nadále
silnější než v jiných odvětvích IT technologií.
„Firmy a instituce budou muset plnit přísnější
požadavky na bezpečnost, které vyplývají 
z nových evropských a mezinárodních norem,“
tvrdí analytik. Dodatečná kritéria na ochranu
údajů a přísnější předpisy pro finanční výkazy
a účetnictví podle něj způsobí masivní nárůst
nákladů firem a organizací na bezpečnostní
systémy.

Rizika stále rostou
Analytici společnosti pro průzkum trhu Celent
předpokládají velký nárůst on-line a telefonic  ké -
ho bankingu v západní Evropě – až o 25 pro cent.
Celent však upozorňuje, že vývoj může vést i ke
zvýšení škod a ztrát, pokud poskytovatelé těch -
to služeb nebudou věnovat dostatečnou pozor -

nost bezpečnosti. Například v Německu mezi
roky 2006 a 2007 zaznamenala asociace Bitkom
25pro centní nárůst nelegálního použití PIN
kó dů. Peněžité škody dosáhly 19 milionů eur.
Velkým nebezpečím pro on-line transakce je
phishing. Podvodníci pošlou nic netušící obě ti
e-mail se škodlivým kódem, který se sám na in-
staluje do jeho počítače, odkud jim nepozoro -
vaně sbírá a posílá hesla a čísla PIN kódů.
Tento takzvaný malware útočníci dostanou do
počítače uživatele on-line bankovnictví přes
falešné internetové stránky, které se tváří jako
ty pravé. Donutí ho i převést peníze na jejich
účty. Na sklonku roku 2007 iniciativa APWG
zaznamenala víc než 25 tisíc phishingových
útoků za měsíc.
Americká organizace Forrester předpokládá,
že nové typy mobilních zařízení se už co nej -
dříve stanou standardním prostředkem pro
bankovní transakce. Viceprezident Jost Hopper-
mann je přesvědčen, že využívání dvojité auten-
 tizace uživatele, například otisku prstu a hesla,
se stane absolutně nevyhnutelné. 

Bezpečnostní technologie
se krize nebojí
Poptávka po bezpečnostních technologiích v posledních letech stoupá. Bezpečnostní normy 
se zpřísňují na železničních stanicích, letištích i v komerčních budovách.

Šeptej mi do ouška
Badstübnerova vývojová laboratoř ve Frankfurtu
nad Mohanem rozvíjí i třetí verifikační aplikaci,
která využívá biometrickou technologii roz bo ru
řeči. Rozpoznávání hovořícího je ideálním ře še -
ním pro telefonický banking. Jde o techno lo gii,
která zaregistruje individuální charak te ristiky
zákazníkova hlasu a použije je jako referenční
údaje na identifikaci klienta při všech následu-
 jících telefonických transakcích. 
Aby se zabránilo podvodům s nahrávkami hla su
zákazníka, systém vygeneruje náhodnou čí sel nou
posloupnost, kterou musí klient nahlas zopako-
vat. Hlas se porovná s referenčními nahrávkami,
což zaručuje bezpečnou identifi kaci. Siemens
už vyjednává s německými, španělskými i tu -
reckými bankami o nasazení této technologie,
kterou je možné poměrně jednoduše přidat
do existujících systémů. Podobně jako v před-
chozím případě Siemens využívá toto řešení 
i pro vlastní potřeby při načítání nebo změ nách
zaměstnaneckých hesel. 

Bezkontaktní skenery: Skenování struktury kapilár na ruce zvyšuje 
bezpečnost bankovních operací a komplikuje život podvodníkům.
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N
ásleduje úprk do taxíku a zběsilá jízda
na letiště. Po půlhodině už probíhá
letištní halou. „Snad ta nekonečná
fronta tamhle vzadu není na paso vou

kontrolu,“ modlí se v duchu. Má smůlu. „Zařaď te
se pěkně na konec, my tu čekáme už půl hodiny,“
volá na něj z fronty paní s velkým kufrem. Pak
Lukáše napadne spásná myšlenka: „Počkat, mám
přece ten nový pas, s tím mě vlastně odbaví
automaticky.“ A přejde k zařízení, které vypadá
jako turniket z londýnského metra. Přiloží ke
čtečce pevnou stránku svého pasu, na níž jsou
uloženy jeho biometrické údaje. Podívá se do
kamery, která jej vyfotí. Přiloží prst na čtečku
a počká, až mu pípnutím oznámí, že úspěšně
sňala jeho otisky. Na displeji se rozsvítí zelené
světlo, turniket se otevře a Lukáš přichází k le-
tadlu. „Všichni cestující do Curychu prosím 
k východu C12, vaše letadlo je právě

připraveno k nástupu,“ hlásí pohledná letuš ka.
Kámen, který mu spadl ze srdce, bylo slyšet
minimálně o patro níž…

Češi jsou druzí na světě
Nejen hrdinu našeho příběhu zachraňují nové
technologie ve zpracování cestovních dokladů.
Výhody, které přinášejí, pocítíme v každodenním
životě. Elektronické pasy, tzv. ePasy, se v České
republice vydávají od září 2006 a doma je má
už celá řada z nás. Obsahují digitální fotogra fii,
která se jako identifikační prvek kódovaně uklá-
dá přímo na čip do ePasu. V dubnu letošního
roku k ní přibyla další vymoženost – otisky
prstů. Česká republika je teprve druhou zemí
na světě, která elektronické pasy s tímto bio-
metrickým prvkem vydává. 
Bezpečnost údajů uložených na čipu je absolut ní
prioritou. Proti zneužití a falšování jej proto

chrání nejmodernější technologie, mimo jiné
tzv. Basic Access Control. Aby data z čipu ne -
mohl přečíst kdokoliv, chrání je speciální bez -
pečnostní klíč, který umožní přístup pouze
oprávněnému programu. To ale není vše. Data
z čipu lze přečíst pouze tehdy, je-li pas otevřen
a přiložen na speciální čtečku. Takže vám je ne -
může nikdo „ukrást“ na dálku z kapsy nebo
batohu. „S novou verzí pasů, která využívá otis -
ky prstů, navíc chráníme přenášená data pomo cí
technologie Extended Access Control. Ze všech
zemí světa ji začalo v ostrém provozu před námi
používat jen Německo minulý rok na podzim,“
vysvětluje Petr Mayer, manažer projektu cestov ní
doklady s biometrickými prvky ze Siemens IT
Solutions and Services. 

Vzhled ePasu
Na první pohled se nové pasy od těch původních

nijak výrazně neliší. Jediné, co nás zaujme, je
nová plastová (polykarbonátová) stránka, ve
které je umístěn bezkontaktní RFID čip. Na něm
jsou v digitální podobě uloženy osobní a bio-
metrické údaje. Osobní údaje jsou navíc na
povrchu vypáleny speciální technologií, tzv. lase-
rovým gravírováním. Jde o informace o držiteli
cestovního pasu, fotografii a elektronicky zpra-
 covaný podpis, které slouží pro běžnou vizuální
kontrolu. Nové pasy s čipem a biometrickými
údaji jsou celosvětově označeny na titulní stránce
značkou označující přítomnost čipu. 

Architektura řešení
Pasy se tisknou a personalizují ve Státní tiskárně
cenin. Pas od podání žádosti do předání ob ča no vi
absolvuje cestu několika institucemi. Vše začíná
na kontaktním místě, např. okresním úřadě. To
je vybaveno fotokabinou, kde je digitální foto-

aparát, snímač otisků prstů, tablet, tiskárna 
a čteč ka dokladů. Veškerou administrativu vyří -
dí úředník – pryč jsou už doby, kdy bylo třeba
vyplňovat písemnou žádost. Na místě vás také
vyfotí a elektronicky sejmou otisky prstů. Na ko -
nec vše stvrdíte podpisem žádosti na tabletu.
Data poté putují do centrálního informačního
systému Ministerstva vnitra pro sběr a zpraco-
vání dat. Odtud pokračují šifrovaně a pod přís-
nou kontrolou do Státní tiskárny cenin. Tisk
cestovního pasu obnáší jednak vytištění klasic -
kých papírových stránek a dále laserové graví ro -
vání černobílé a holografické fotografie,
di gi talizovaného podpisu a osobních údajů
na novou plastovou stránku. Osobní údaje se
také společně s barevnou fotografií a otisky
prstů nahrávají na RFID čip, který se skrývá
uvnitř plastové stránky. Poté se vše zkomple-
tuje a odesílá na okresní úřad, kde na něj už

netrpělivě čeká žadatel. Celá cesta, kterou pas
musí projít od žádosti až po předání, trvá při-
bližně dva týdny.

Přínosy nových pasů
O velké výhodě se přesvědčil už hrdina našeho
příběhu. Díky pasům s biometrickými údaji nás
čeká bezpečnější a rychlejší odbavení na hra ni-
cích. Velikou předností je také zmiňovaná vysoká
ochrana proti padělání a zneužití při ztrátě či
odcizení. Také proto můžeme od loň ského listo-
padu cestovat do USA bezvízově. Ovšem pouze
pokud máte ePas. A když si vzpomenete, jaká
lejstra jste museli vyplňovat při podání žádosti
a kolik fotek jste museli přinést s sebou, budete
při vydávání nového pasu příjemně překvapeni.
Nepředkládá se žádná žádost, administrativní
úkony provede úřad, občan se jen podepíše. 
A fotografie se pořizuje přímo na místě. 

Váš prst, prosím!

Vědci nedávno přišli s novou technologií identifikace osob. 
Je jí snímání systému dlaňových kapilár.
Ten máme každý jedinečný a může nás tak spolehlivě identifikovat. Není to však jednodu-
ché jako u otisků prstu. Nezbytný je především infračervený skener. Poté, co vložíme svou
dlaň do vyhrazeného prostoru, snímá rozložení nejtenčích cév v naší dlani. To ale není vše.
Ještě je potřeba sofistikovaný program, který získaná data upraví a uloží pro další zpraco-
vání. Oklamání počítače je prakticky nemožné, protože kapiláry se nacházejí pod kůží. Navíc
oproti snímání otisků prstů je struktura kapilár spolehlivější i v případě ušpiněných rukou
nebo jizev. Tento způsob uvítá zejména zdravotnictví, kde je potřeba identifikovat například
pacienta přivezeného v bezvědomí a bez dokladů. Používat by se mohl ale i v bankomatech,
na úřadech, v bankách či na univerzitách. Biometrické ověřování bude jistě hrát v budouc-
nosti velmi důležitou roli v bezpečnostních systémech.

Symbol, který označuje 
pasy s RFID čipem. 

AUTOR: JAN KOPECKÝ, JIŘÍ NEDAL
FOTO: SIEMENS Pracoviště pro tvorbu ePasu: Velkou výhodou je velká operativnost při zažádání o pas i jeho následné vystavení. Všechny potřebné akce jsou provedeny přímo na místě.. 

Výroba ePasů: Byla svěřena Státní tiskárně cenin.
Idetifikační zařízení: Zařízení pro identifikaci osob
jsou stále více důležité pro zajištění bezpečnosti. 

Stačil letmý pohled na hodinky a Lukáš Koucký věděl, že je v průšvihu. 
„Za padesát minut odlétám do Curychu,“ bleskne hlavou obchodnímu řediteli 
strojírenské firmy. „A jestli letadlo nestihnu, můžu se rozloučit se zakázkou za sto
milionů. Švýcarům budu těžko vysvětlovat, že jsem se zdržel na schůzce a uletělo mi letadlo.“ 
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V
aší hlavní starostí by bylo uhýbat
před atomy, které by co chvíli pro sviš-
těly kolem vaší hlavy. Třeba takový
atom vodíku by měl průměr asi jako

míč na házenou. Pokud byste nebyli dost rychlí,
mohla by se o vás rozplesknout metrová
mole ku la vody. Jako v galerii byste mohli obdi-
vovat fas cinující plastiku dvojité šroubovice
DNA o prů mě ru 4 metry – pokud byste se k ní
ovšem prodrali buněčnou membránou silnou
17 metrů. Pozor – tamto stopadesátimetrové
monstrum na obzoru je virus HIV! A oblak nad
vaší hlavou dlouhý 1,7 km je bakterie – na štěs tí
jen jedna z nejmenších. Pokud byste se rozhodli
přejít napříč přes ustřižený vlas, čekala by vás
136 kilo metrová túra. Při troše štěstí byste cestou

mohli zahlédnout třeba mravence. Byl by dlou-
hý 8 500 kilometrů, což je délka nejdelšího svě-
 tového pohoří – jihoamerických And.

Jak se z nanočástic staví nanostroje
Naučit se využít takto titěrné částice předsta vo-
valo pro vědce dlouho skutečný oříšek. Museli
se naučit přesně manipulovat s jednotlivými
atomy a molekulami. Stavebními kameny nano-
 materiálů jsou částice o velikosti 1–100 nano -
met rů (nm) s definovanými vlastnostmi (rozměr,
tvar, atomová struktura, krystalinita, chemic ké
složení atd.). Uspořádány jsou v makro skopic -
kých multiklastrových materiálech. Pokud vznik -
lé částice spojíme chemicko-fyzikální cestou,
získáme vyšší stavební prvky – nanodrátky,

nanotrubice, nanokompozity, filmy a vrstvy.
Nejdůležitější je ale fakt, že částice veskrze
dobře poznaných chemických prvků Mendě leje-
vovy tabulky se na nanoúrovni chovají často
zcela jinak, než jsme zvyklí. Neplatí tu takřka
nic z našeho makrosvěta, ani taková fyzikální
jistota, jakou je bod tání. Chování nanočástic
ovlivňují atomární síly, vlastnosti chemických
vazeb a především kvantové jevy – u velmi ma -
lých částic se začíná projevovat jejich vlnová
povaha. Právě velikostí připravované nanostruk  -
tury můžeme řídit vzdálenosti kvantových
hla din a ovlivňovat tak řadu vlastností nano  -
materiálů.

S magnetem přímo do ohniska nádoru
V medicíně nabízí využití nanotechnologií
neuvěřitelné možnosti. Jen namátkou jmenuj -
me nanočástice oxidů kovů použité coby kon-
trastní látka pro nukleární magnetickou
rezo nanci. Dalším příslibem je vývoj nových
materiálů pro umělé náhrady kloubů, chlopní
či tkání, výroba dezinfekčních roztoků a och ran-
 ných krémů vytvářejících přirozenou bariéru
proti průchodu bakterií a virů do orga nismu
nebo třeba cílená likvidace zhoubných nádorů.
Právě v posledně jmenované oblasti učinili

významný pokrok lékaři z Univerzitní nemoc-
nice v německém Erlangenu a vědci ze spo leč -
nosti Siemens. Testují využití neviditelných
bojovníků – magnetických nanočástic, které
na sebe navážou chemoterapeutický lék a do-
praví jej přímo do nádoru. Lék tak působí
pouze tam, kde má. Metoda je zatím ve stadiu
laborator ní ho testování, výsledky léčby na
zvířecích pacientech však vypadají velmi slib -
ně.
Docent MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., místo před -
seda České onkologické společnosti ČLS JEP, 
k tomu říká: „Léčba solidních zhoubných ná-
dorů se skládá ze dvou základních, navzájem
se doplňujících přístupů. Prvým je léčba lokál -
ní, mající za úkol odstranit co největší část
nádorové tkáně, optimálně všechnu, s dosta teč -
ným bezpečnostním lemem do zdravé tkáně.
Zde má nezastupitelnou roli chirurgie a dále
pak radioterapie.“ 
„Pokud lze předpokládat šíření nádoru do
vzdá lených orgánů, nastupuje léčba systémo -
vá, kte rou reprezentují léčba cytostatická,
hormonální, imunoterapie a cílená biologická
léčba. Efekt cytostatické léčby je však dávkově
závislý,“ upozorňuje doc. Fínek. „Dávka cyto-
statik, která by po jednorázovém podání byla

schopna zcela eradikovat nádor, by měla
fatální následky pro jeho nositele. Proto je
dávkování upraveno nejenom výší jednotlivé
dávky, ale také jejím rozdělením v čase tak,
aby byla umožněna restituce zdravých tkání,
zejména hematopoetic kých buněk.“

Ničit, co má být ničeno, a neškodit jinde
V nové metodě lék dopravují přímo do nádoru
magnetické částice o velikosti pouhých 100 nm.
Chemo terapeutikum je na nanočástici – svého
doprav ce – pevně navázáno. Pomocí silného mag-
 netu, který se umístí poblíž místa zhoubného
bujení u pacientova těla, se částice navádějí pří -
mo k nádoru. Zde se léčebná látka uvolní a pů so -
bí lokálně pouze tam, kde je to nezbytně nutné.
Zbytek těla zůstane od toxických látek uchrá něn.
Paralyzovat nádor navíc lze s pouhou pětinou
obvyklé dávky léku.
„Využití fyzikálního navedení nanočástic s cyto-
statikem přímo do nádorového ložiska je no vou
a slibnou metodou,“ konstatuje doc. Fínek. „Ale
než se ověří její působení a efekt na člověka,
je před námi ještě dlouhá cesta. Nejprve bude
muset být prokázána bezpečnost působení sil-
ného magnetického pole na nádor. Pak bude
muset být doložena nejenom signifikantně

vyšší hladina cytostatika v lidské nádorové tkáni,
ale i jeho dostupnost pro nádorové buňky. A po-
kud budou všechny pokusy úspěšné, bude třeba
prokázat vyšší efektivitu této léčebné metody
oproti standardním metodám. 
Vědce v Erlangenu čeká dlouhá cesta – k pro -
ká zání superiority této léčebné metody bude
potřeba jistě přes 10 let výzkumu. Bude-li však
úspěšná, otevře novou léčebnou možnost pro
onkologicky nemocné s nádory, které jsou
neodstranitelné pomocí současných lokálních
léčebných metod,“ uzavírá doc. Fínek.
Jednou z klíčových otázek ve výzkumu nové
metody je použití magnetu, který nanočástice
přesně směruje na místo určení. Je nutné použít
velmi silný magnet s proměnlivým polem.
Do nedávna nebylo žádné takové použitelné
zařízení k dispozici – váha elektromagnetů,
které byly schopny generovat pole o poža do -
vaném výkonu, totiž přesahovala 1,5 tuny!
Výzkumníkům společnosti Siemens se však
nyní podařilo sestavit velmi výkonný otočný
elektromagnet o váze pouhých 47 kilogramů,
který má snadno přístupné hrany pólů a vy tvá ří
velký spád pole. Díky tomu může lékař s magne-
tem snadno manipulovat a hranu umístit
přesně nad nádor. 

Neviditelní bojovníci 
léčí nádory
Vítejte ve světě, který se měří na nanometry – miliardtiny metru či chcete-li 
miliontiny milimetru. Zkuste si představit, že by se vaše výška, dejme tomu 
170 cm, smrskla na pouhý 1 nanometr. Jak byste se asi cítili? 

AUTOR: JANA TLAPÁKOVÁ
FOTO: SIEMENS, 

SHUTTERSTOCK

Kdy se zrodily nanotechnologie
Za vizionáře nanotechnologií lze s jistotou označit nositele Nobelovy ceny za fyziku Richarda
Feynmana. Ten již v roce 1959 přednesl přednášku „There is Plenty of Room at the Bottom“.
V ní předpověděl, že v budoucnu bude možné cíleně manipulovat s atomy a sestavovat s jejich
pomocí zařízení i celé systémy vyznačující se neobyčejnými vlastnostmi a funkcemi. Jak bývá
u geniálních myšlenek pravidlem, nechal se inspirovat živou přírodou. Feynman si uvědomil,
že celá příroda je postavena na určitých definovatelných algoritmech – a přitom je na úrovni
buněčných a molekulárních struktur až nekonečně rozmanitá. „Když to dokáže příroda, proč
ne my?“ položil Feynman ve své přednášce provokativní otázku. Trvalo však dalších 30 let, než
se jeho myšlenky začaly prosazovat v praxi. 

Schéma činnosti: Silný magnet zaměřený na určité místo si přitáhne nanotrubičky
nesoucí v sobě náklad léků. 

Magnetické pracoviště: S pomocí silného magnetu je možné přitáhnout nanočástice
nesoucí léky cíleně do přesně určeného místa v těle. 

Obklíčený nádor: Nádor mezi dvěma částicemi léku, které ho spolehlivě zničí. 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions
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J
edním z nejdokonalejších svého druhu je
3D CAD program Solid Edge, nyní patří cí
do rodiny Siemens PLM software – kon-
strukční program umožňující vytvářet nej -

různější prvky a jejich prostorovou vizualizaci
i technickou dokumentaci. Primárně je určen pro
návrh strojírenských konstrukcí. Jeho funkce
však umožňují mnohem více – od designu ná -
bytku až po 3D modelování komplexních ploch.
Na trh v České republice byl poprvé uveden 
v dub nu 1996 a od té doby se stal de facto stan-
 dardem v oblasti 3D CAD modelování. 
Nej novější verze Solid Edge se Synchronní
technologií 2 je obohacená o novou robustní

aplikaci pro analýzy metodou konečných prvků
a a zajišťuje uživatelům až 100x větší efektivitu
ve fázi modelování.
Software Solid Edge staví na přelomové a paten-
tově chráněné synchronní technologii a posu -
nuje schopnost reagovat na podněty zákazníka
na novou úroveň.
Tato vynikající nová verze:

rozšiřuje možnosti synchronní technologie
v prostředí modelování součástí a sestav,
představuje novou aplikaci pro konstrukci
plechových součástí založenou na synchron ní
technologii,
obsahuje novou integraci simulací metodou

konečných prvků,
využívá standardy systémů Microsoft
SharePoint,
v oblasti tradičního modelování a synchronní
technologie přináší mnoho zlepšení inspiro -
vaných zákazníky.

Spolehlivý i tam, kde jde o život 
Pro příklad praktického uplatnění jsme záměr ně
zvolili aplikaci, která nepatří do oblasti strojí -
renství, kde 3D CAD Solid Edge nachází typické
uplatnění, ale zamířili jsme zcela mimo, což
dokumentuje, v jak širokém spektru lze toto
řešení využít.

Nejvýznamnější tuzemský výrobce horole zec ké -
ho vybavení společnost Singing Rock úspěšně
používá Solid Edge již tři roky. Firma byla zalo-
žena v roce 1992 dvěma českými lezci a jejich
belgickým partnerem a záhy se stala i předním
světovým výrobcem zajišťovacích prostředků
pro horolezectví a práci ve výškách. To samo -
zřejmě znamená výrobu maximálně spolehlivých
a odolných produktů pro nasazení v extrémních
podmínkách. Za klíč k úspěchu považuje pro-
duktový manažer Martin Horák technologic kou
vyspělost. Solid Edge v současné době použí-
vají již pro vývoj všech osobních ochranných
prostředků proti pádu z výšky a jejich kompo-
nent (karabin, jisticích a slaňovacích pomů cek,
spon apod. 
„Dříve jsme pracovali pouze s 2D CAD – ten je
ovšem s modelováním v Solid Edge naprosto
nesrovnatelný. Solid Edge pomáhá už při vývoji
nového výrobku, kdy si různé varianty mohou
prohlédnout i lidé, kteří se příliš neorientují
v technických výkresech. To platí i pro tvorbu
výkresové dokumentace. Například tzv. rozstřely
sestav lze jednoduše použít při tvorbě techno-
logických postupů kompletace,“ říká Martin
Horák.

„Modelování se Solid Edge je podstatně efektiv-
nější, díky dynamickým úpravám lze provádět
potřebné změny velmi rychle a průběžně lze
kontrolovat i technologické parametry vý rob ku.
Často používáme modul pro tvorbu plechových
součástí, ve kterém je předdefinována celá řada
konstrukčních prvků a vytvoření finálního mo-
delu či rozvinu je pak velice snadné. Podstatně
jednodušší je i komunikace s výrobou a exter -
ními dodavateli,“ charakterizuje hlavní pří no -
sy tohoto řešení. 
„Na veletrhu Outdoor 2008 jsme představili
kompletní novou sérii horolezeckých karabin,
které jsou nově vyráběny technologií hot for -

ging. Tou lze dosáhnout mnohem složitějších
a propracovanějších tvarů než u běžných kara-
bin. Pro konstruktéra to však znamená vytvo řit
model plný složitých tvarových ploch a sestavit
ho s dalšími částmi tak, aby výsledek splňoval
potřebné technické požadavky a jeho tvar od -
povídal představám designéra i technologa.
Něco takového by s použitím 2D systému ne by lo
možné,“ konstatuje Martin Horák, s tím, že do
budoucna bude firma moci využít i čerstvé no -
vinky Solid Edge, totiž synchronní technologie:
„Ještě jsme tuto technologii nezačali plně vy -
užívat, ale myslím si, že pro určité typy výrobků
to bude opět výrazný krok kupředu.“ 

Rýsovací prkna 21. století
Obrázek konstruktéra vytvářejícího plány nového zařízení na rýsovacím prkně
už patří minulosti a uvidíme jej už asi jen ve filmech pro pamětníky. S nástupem
počítačů nahradily rýsovací prkna velkoformátové monitory a speciální 
konstrukční software. 

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK

Co je to CAD?
CAD, z angličtiny Computer-Aided Design neboli česky počítačem podporované projektování
(také někdy interpretováno jako Computer-Aided Drafting – počítačem podporované kreslení),
představuje velkou oblast IT, která zastřešuje širokou činnost navrhování. 
Ve zkratce lze říci, že jde o používání pokročilých grafických programů pro projektování místo
rýsovacího prkna. CAD aplikace vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské
nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa. Pokročilejší
řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení).
S CAD systémy úzce souvisí také oblast počítačových vizualizací, protože virtuální 3D návrhy
jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací.

Jako v realitě: Návrh součástí pomocí CAD programů je úžasnou disciplinou. Kromě
budoucí představy vzhledu součástky nebo kompletu je možné nechat si vygenerovat
třeba tabulku prvků, ze kterých se daný komplet skládá. 
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Z
aoceánská loď AIDAluna se na první
plavbu vydala v květnu tohoto roku.
Přes 250 metrů dlouhá a 32 metrů
široká nejmladší loď z rodiny Aida

Cruises nabízí na třinácti palubách a v tisíci
kajutách pohodlí pro dva tisíce pasažérů. Určitě
se tu nebudou nudit: restaurace a bary mají
plochu čtyři tisíce čtverečních metrů, dalších
6 400 čtverečních metrů měří sluneční paluba
a 2 300 metrů mají wellness zóny. 

Flexibilní pohon
Techniku, která pohání a řídí nejen tuto loď,

ale i další dvě plavidla z flotily Aida Cruises,
dodává společnost Siemens. Dva obrovské elek-
 tromotory s výkonem 12,5 megawattu (17 tisíc
koní) poskytují tichý pohon bez vibrací a čtyři
naftové generátory dodávají potřebnou elektric -
kou energii – nejen pro motory, ale i pro elek-
trickou síť na palubě. 
Výhody použití elektromotorů a naftových
generátorů vysvětluje projektový manažer spo-
lečnosti Siemens Gerhard Gwinner: „Na rozdíl
od kontejnerové lodi, která musí dosáhnout
cíle co možná nejrychleji a s konstantní rych -
lostí, pro zaoceánskou loď je velmi důležité

flexibilní využití hnací energie.“ Výletní loď
pluje různými způsoby, například v noci brázdí
oceán pomalu od jedné destinace k druhé. 
Naftové generátory jsou v podstatě tepelnou
elektrárnou na palubě a poskytují přesně dáv -
kovaný výkon. V porovnání se standardním
naftovým pohonem je možné takto výrazně
snížit spotřebu paliva, emise škodlivin, nákla dy
na údržbu a hluk na palubě.

Dvojnásobná jistota
Technologii pohonu vyprojektovali nejen s ohle-
 dem na efektivitu provozu, ale především pro

maximální bezpečnost. Strojovna je srdcem celé
lodě, které se nikdy nesmí zastavit. Na lodi jsou
proto dvě. Všechny systémy – pohon, záso bo -
vání energií i automatizační technika – jsou
nainstalovány dvojmo a nezávisle na sobě.
Dokonce se nacházejí v různých místnostech.
Ačkoli je výpadek celého jednoho hnacího
systému nepravděpodobný, pro každý případ
je k dispozici záloha v systému druhém. Loď
by plula normálně dál, cestující by si toho vůbec
nevšimli. To je podmínka pro lodě třídy RP3,
kterou Aidy splňují jako prvé lodě typu Cruiser
Liner.

Naplánované problémy
Při jakýchkoli problémech se posádka může
spolehnout na integrovaný systém řízení bez -

pečnosti. Program Preplanned Action obsahuje
předem vypracované návrhy na zvládnutí výji-
mečných situací pro všechny možné scénáře.
Funkce stačí jen aktivovat, a to zásadně ma nuál-
ně – kapitán nebo příslušný zodpovědný důs-
tojník musí mít vždy poslední slovo. 
Siemens vybavil loď AIDAluna moderním auto-
matizačním systémem, který integruje všechny
funkce kontroly, alarmu a řízení. Shromažďuje
a zpracovává třináct tisíc signálů, většina z nich
je určená pro řízení technických zařízení, zby tek
k topení, ventilaci a klimatizaci. 
„Celou automatizaci lodě jsme spojili do jedno ho
integrovaného systému, ke kterému je možný
přístup z dvaceti pěti obslužných stanic. To je
úplná novinka,“ vysvětluje G. Gwinner. Jednot né
ovládání ulehčuje práci i posádce, což v ko neč -

ném důsledku přispívá k vyšší bezpečnosti na
palubě. Gerd Pennemann z loděnic Meyer Werft,
kde lodě Aida postavili, přidává další aspekt:
„Pro nás je důležité, že všechno pochází od
jednoho dodavatele.“

Loď už nejde řezat 
Speciálním požadavkem na vybavení lodí typu
AIDAluna je vysoká kvalita všech komponent:
„Máte jen jeden pokus. Pak už loď pluje kdesi
v Severním moři a nemůžete ji jen tak dostat
zpět,“ říká G. Pennemann. Navíc, pokud byste
chtěli vyměnit některý z výkonných elektromo-
torů, museli byste loď rozřezat. K tomu při poč -
těte velký tlak termínů, protože lístky jsou už
v prodeji, i když loď ještě stojí v loděnici.
„Stavba zaoceánské lodě vyžaduje dokonalou
logistiku. Všechny komponenty se do výroby
dodávají systémem just in time,“ potvrzuje 
G. Pennemann. Společnost Siemens měla od
zadání zakázky do dodávky první lodi čas jen
kolem dvou let. To představuje práci na míru
v obrovském měřítku. 

Město na vlnách
Na velkých zaoceánských lodích si každoročně užívají dovolenou desetitisíce
turistů. Jsou to plovoucí komfortní a luxusní města. Ve strojovnách a na můstcích
však vládne energetická účinnost, bezpečnost a spolehlivost. 

AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: AIDA CRUISES, SIEMENS

Extrémně tichý pohon
Zvláště náročné požadavky musel splnit pohon speciální lodě pro seizmický výzkum společnosti
China Oilfield Service. Loď vleče dvanáct kabelů dlouhých osm kilometrů, takzvaných streamerů,
pomocí nichž se seizmicky měří dno moře při hledání ropy. Dieselelektrický pohon od společnosti
Siemens musí být extrémně tichý a musí se velmi přesně ovládat, aby nerušil měření.

Světlo na temném moři
Přepychové osvětlení patří k zaoceánské lodi jako hvězdy ke klidné noci na moři.
O mimořádnou atmosféru se stará padesát tisíc zdrojů světla. To samozřejmě vyžaduje množství
energie. Společnost Osram vyvinula pro loděnice Meyer Werft, kde se stavějí obrovské zaoceánské
lodě typu Aida a Celebrity Solstice, nové světelné koncepce. Poskytují značnou úsporu energie,
a tím snižují spotřebu paliva a emise CO2. LED moduly s celkovou délkou 6,4 kilometru nahrazují
dosud používané neonové zářivky. Spotřebují nejen relativně málo elektrické energie, ale
vyzařují i méně tepla do prostoru a nezatěžují klimatizaci. Nové, vysoce efektivní zářivky 
s měrným výkonem 104 lm/W dodávají až o 30 procent víc světla než srovnatelné osvětlovací
systémy. A halogenové lampy ve tvaru žárovek, které rozzáří přepychové lustry, uspoří asi
30 procent elektrické energie. 

O zábavu je postaráno: Na hosty čeká devět tisíc
čtverečních metrů sluneční paluby a wellness zóny. 

Budoucnost se supravodiči: Na plně elektrických lodích
patří budoucnost výrobě elektrické energie pomocí supra-
vodičů (HTS) – supervodivých keramických drátů, které
jsou schopné vést větší proudy ve srovnání s mědí. HTS
generátory jsou menší, lehčí a mají vyšší stupeň účinnos ti
– při polovičních ztrátách energie.
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Miliony sklenic

B
ěhem posledních deseti let investovala
společnost Vetropack Moravia Glass do
modernizace výroby přes dvě miliardy
korun. Přestavbou prošly dvě sklářské

vany včetně návazných výrobních linek a do
provozu byla uvedena nová recyklační linka,

takže závod v Kyjově se může pochlubit špič -
kovou úrovní. V současné době má sklárna
přes 400 zaměstnanců. 
Každý den se tu vyrobí pět set tisíc až dva
milio ny obalů – podle druhu. V tomto závodě
naj dete dva tavicí agregáty s celkovým obje-

mem výroby až 700 tun za den, každý tedy
vyrobí 350 tun vytavené skloviny. Jedna tavicí
vana je určená pro výrobu čirého skla a dru há
pak pro výrobu zeleného nebo hnědého skle -
něného obalového materiálu, sklenic nebo
láhví. 

Základní suroviny: O tohle v závodě Vetropack v Kyjově jde 
– z těchto základních surovin se vytváří skleněný obal. 

Ruční třídění: Části, které by prošly do tavicí pece a mohly znehodnotit vsádku, je
nutné zachytit ručně. Jde o kameny nebo papíry či jiné nečistoty, jako například 
nemagnetické kovy, které nebyly před touto operací „vytaženy“ z pásu pomocí silných
magnetů. 

Zásoby písku: Základem pro výrobu skla je křemičitý sklářský
písek. Ve Vetropacku je ho k dispozici stále dost, aby nebyla
ohrožena neustále jedoucí výroba. 

Míchání: Všechny vsádky se před tím, než dojdou 
do pece, musí pořádně nadrtit a promíchat. 

Zakladače sklářského kmenu: Pomocí zakladačů
se vsázka dopraví do předpecí neboli gobé, kde
začíná tavení skloviny. To je ukončeno ve chvíli,
kdy vymizí poslední zbytky pevných látek.

Doprava sklářského kmenu:
Vyčištěné střepy jsou rozemlety
a tento střepový písek se sype
společně se sklářským kmenem
do pásů dopravníků, který ho
dopraví nahoru do zásobníků
nad tavicí pece. Speciální pásové
dopravníky jsou složeny ze dvou
nekonečných pásů, dole uzavře-
ných speciální gumou. 

Speciální pásové dopravníky:
Pás se rozevře jen na chvíli,
vsype se do něj sklářský kmen 
a poté se opět uzavře. Důvodem
použití takové technologie je,
aby se prašnost snížila během
transportu na minimum. Sklářský
kmen pak putuje k zásobníkům
u tavicí pece.

První láhve vyráběli už Féničané před téměř třemi tisíci lety a používali je pravděpodobně pouze
na parfémy. My dnes nakupujeme „ve skle“ celou řadu produktů. Ve fotoreportáži vás zavedeme
na místa, kde obalové sklo vzniká – do závodu Vetropack Moravia Glass v Kyjově. Ročně prodá
téměř 900 milionů kusů obalů, přičemž necelá polovina produkce směřuje za hranice. Sortiment
zahrnuje vedle nápojových láhví také konzervárenské sklo, skleničky na dětské výživy, kečupy, 
instantní kávy a na mnoho dalších, především potravinářských výrobků. 

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: AUTOR

Na začátku nové cesty: Odpadové sklo se z aut nebo vagonů vykládá do zásobníků
recyk lač ní linky, kde se mechanicky čistí a drtí. Je základem pro výrobu nových skleněných
obalů a musí obsahovat pouze čisté střepy, zbavené například kovů i umělých hmot.
Zpracování starých střepů je ekonomické i ekologické, protože použité sklo se zpracuje
ještě jednou a s menšími náklady než při tavení křemičitého písku. Ten je společně se
sodou základní surovinou pro výrobu skleněných obalů. Sklářské střepy jsou důležitou
ekologickou surovinou ze dvou důvodů. Obsahují už všechny suroviny a na tavbu pak není
potřeba tolik energie. V průměru se přidává 40 % skleněných střepů – mohlo by to být
i víc; situace je dána množstvím skleněných střepů, které je možné na trhu nakoupit.
Podíl opětovně použitých střepů je u bílého skla asi 25–30 %, u zeleného až 80 %, u hně-
dé ho pak kolem 40–50 %.
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Vsádka: Zde se dávkuje připravený materiál 
do předpece. 

Velín: Zde je celá výroba plně pod kontrolou. Pro řízení výroby se používají systémy Siemens a Honeywell. Vstup do chladicí pece: Chladicí pásová pec má za úkol postupně ochladit výrobky dle
stanovené chladicí křivky a odstranit tak pnutí, které by vzniklo neřízeným ochlazováním
výrobku. To by mohlo vést až k roztržení láhve. 

Paletizační zařízení: Hotovo. Zde linka končí. V tomto pří-
padě jsou skleničky na dětskou výživu hromaděny na konci
linky, kde čekají na uložení do palet. 

Paletování: O umístění sklenek do palet se postará automat.
Jednotlivé vrstvy se prokládají lepenkovými nebo umělo-
hmotnými proložkami. Je až s podivem, jak vysoce auto-
matizovaná je výroba skleněných obalů, i když lidský faktor
tady hraje stále důležitou roli. 

Konečný transport: Po výjezdu palety na nakládací rampu
je tato umístěna do obrovského logistického areálu, kde je
připravena k expedici. 

Sklad: Obrovský kamion vypadá ve skladu jako
mimino. Celým závodem projde denně od půl
milionu do dvou milionů skleněných obalů. 

Balení: Ze zásobníku balicí fólie se odebere patřičný kus, který
se nejprve nahoře svaří. Pak se obrovskými ventilátory nafoukne
tak, aby jej bylo možné nasadit na celou paletu skládající se
z několika pater. Pomalu se nasadí a pomocí hořáků se pak
fólie smrskne přesně kolem celého balení. 

Na cestě k zabalení: Automat se postará o pře-
voz palet k zabalení před následnou distri bucí
výrobku k zákazníkům. 

Postřikovací zařízení:
Nanáší po výjezdu z chla-
dicí pece na horké láhve
polyetylenovou látku,
která zvyšuje oděruvzdor-
nost a zabrání poškození
povrchu výrobku na do-
pravních cestách a kon-
trolních linkách. 

Kontrola: Pomocí sběrných pásků jsou
výrobky řazeny na lamelové dopravníky,
u nichž jsou instalovány jednotlivé
kontrolní přístroje a zařízení. Výrobek
se testuje na boční tlak, na trhlinky
všeho druhu, nerovnost ústí, kalibraci
průměrů a otvorů, případně kvalitu
výrobků. Pomocí kamer je následně
kontrolován výskyt kamínků a nečistot
ve sklovině, a poté se kontroluje i síla
stěn výrobku.

Všechny důležité údaje pod kontrolou: Centrem
velína jsou dva obrovské ukazatele, které zobra-
zují čas, odběr, výkon i množství sklářských střepů
použitých při výrobě várky. Vzhledem k tomu,
že celá výroba má dvě paralelní větve pro čiré
(bílé) sklo a pro sklo barevné, najdete zde in-
formace o dění v obou větvích. Důležité údaje
zaznamenává kamera na pásek mimo jiné kvůli
certifikátu kvality. Po stranách od centrálního
panelu pak jsou vidět infračervené záběry z obou
van, ve kterých se připravuje sklo. 

Výrobní automat: Skládá se ze šesti, osmi či deseti sekcí.
Z rozvaděče jsou kapky vedeny soustavou skluzů přes ná-
levku do předních forem. Zde pomocí tlakového vzduchu
nebo lisováním vznikne předtvar budoucí láhve, kde se také
vytvoří ústí výrobků. Pak je pomocí obraceče láhev překlopena
do konečné formy. Zde se pomocí tlakového vzduchu o zhruba
dvou atmosférách a proti tomu působícího vakua na druhé
straně vyfoukne přesný tvar výrobku.

Odjezd: Vytvořené láhve jsou odnímačem přeneseny na stůl
chladicí odstávky, kde je výrobek dochlazen a mechanismem
odstávky přemístěn na dopravník, který výrobek přes poko-
vovací zařízení (zde se na povrch láhve nanáší ochranná
vrstva monobutyltintrichloridu) dopraví k přesunovači, který
výrobky přesune na příčný dopravník. Z něj jsou pak láhve
zasunuty zasouvačem v řadách do chladicí pece. 

Dávkovač skloviny podruhé: Na obrázku vidíte,
jak právě ustřižené dva kusy skloviny padají
dolů k rozvaděči kapek, který je řízen počítačem
a slouží pro pravidelné zásobování automatu
pro výrobu skleněných obalů. 

Dávkovač skloviny: Dávkovač skloviny slouží
k tvorbě kapek a pravidelnému zásobování
výrobního automatu.

Náhled do vany: Marian Orviský, technik horkého provozu, ukazuje, 
jak vypadá vana, ve které se taví sklo. Na pravé straně nákresu vidíte 
výpust z vany do pracovní části, kde se sklovina upravuje na teplotu
vhodnou pro vtékání do feederů. Feederovými kanály je sklovina dopra-
vována k dávkovači kapek jednotlivých linek výrobních automatů.

Pec: V tavicí peci je teplota kolem 1 500 °C.
Zde vidíte přívod plynu k hořákům, kterými 
se tavenina ohřívá. 
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N
ejmodernější bezpečnostní systémy
na světě využívají technologii EDS
(Enhanced Detection Solution – roz-
šířené řešení detekce), která tuto

automatickou detekci pohybu, analýzu a sledo -
vání objektů umožňuje. „Srdcem systému je
inteligentní zpracování obrazu,“ říká Klaus
Baum gartner, produktový manažer divize
Building Technologies společnosti Siemens
pro digitální videosystémy. 
Poprvé byl videomonitoring použit ve druhé
polovině 50. let. Využíval televizní technologie

a první systémy se skládaly z několika kamer
připojených k monitorům – přímo nebo
prostřed nictvím reléové techniky. Ostraha
mohla sledovat z jednoho místa současně různé
prostory. Jak se ale zvyšoval počet sledovaných
míst, rostl i počet kamer a ve druhé polovině
60. let přestalo být možné zapojovat každou
kameru do zvláštního monitoru.
Řešení přinesl elektronický křížový spínač zařa-
zený mezi kameru a monitor. Na toto zařízení
bylo možné připojit velký počet videokamer 
a jejich signály přenášet na libovolný monitor.

Nicméně objevily se i problémy: Přepínaní sig -
nálu jednotlivých kamer na monitorech v pěti -
sekundových intervalech rychle vyčerpává
možnosti lidského vnímání. „Studie provedená
v USA ukázala, že i s pouhými dvěma monitory
v režimu automatického přepínání obrazu po-
zorovatel už po 12 minutách přehlédne až 45 %
všech zobrazených činností, po 22 minutách
dokonce až 95 %,“ uvádí Klaus Baumgartner.
Křížový spínač obrazu je navíc stále připojen ke
všem kamerám a případná rozšíření jsou tak
velmi nákladná.

MPEG neslouží jen pro „DVDčka“
Od poloviny 90. let vstupují na scénu nová ře -
šení. Jejich základem jsou digitální technologie,
algoritmy pro analýzu obrazu a internet.
Vzrůstající výkonnost počítačů a technologie
komprese obrazu zase umožnily vyhodnocování
obrazových dat v reálném čase. 
„Díky MPEG může být obrovské množství dat
z videosignálu o vysokém rozlišení zredukováno
z přibližně 160 Mbit/s na jeden Mbit/s,“ vy svět -
luje Klaus Baumgartner, jehož oddělení spolu-
pracuje s týmem vyvíjejícím jako součást
mezi  národního výboru pro MPEG účinné kom  -
presní postupy, které se opírají o fyziologii
lidského oka. Z obrazu neodstraňují prakticky
žádné postřehnutelné informace. Avšak ty,
jež jsou pro naše vnímání nadbytečné, redukují
na minimum, a tak umožňují vysokou kompre -
si dat.
V roce 1999 instaloval Siemens mezi analogo vou
kameru a křížový videospínač konvertor video-
signálu. „Videokodek“ obsahující procesor, 
v němž byly uloženy i algoritmy umožňující
automatickou detekci pohybu, digitalizoval sig -
nál, vyhodnotil ho s ohledem na pohyb a přenesl
na monitor. 
S příchodem internetu a intranetu se objevila
platforma pro flexibilní infrastrukturu digi tál-
 ních bezpečnostních systémů, které se tak

jednoduše přizpůsobí potřebám různých zaří -
zení – ať už jde o letiště nebo třeba o nemocni-
ci. Odborníci si rychle uvědomili její potenciál
a začali pracovat na řešení schopném propojit
libovolný počet kamer s videokodeky na moni-
 tory prostřednictvím intranetu. Výsledkem
byla kombinace hardwaru a softwaru umož -
ňu jí cí přístup ke kamerám z osobního počí-
tače, tak že křížový spínač se stal zbytečným.
„Síť je struk turována redundantně a může
být flexibilně rozšiřována. Do videokodeku
mohou být dodá vány algoritmy, které už ne-
musejí být progra movány nastálo, ale lze je
aktualizovat podle potřeb,“ vysvětluje Klaus
Baumgartner.

Člověk, nebo zvíře?
Infrastruktura intranetu přenáší signál z libo-
volného počtu kamer prostřednictvím Ethernetu,
zatímco software nabízí různé funkce, jako je
např. aktualizovaná funkcionalita EDS. Algorit my
„feature extraction – extrakce příznaků“ umož -
ňují na základě předem definovaných paramet rů
rozeznat osobu od zvířete nebo vozidla a určit
i jeho přesnou polohu. Videosenzor se umí i „na -
učit“ normální stav obrazu monitoru tak, že si
během určeného období „zapamatuje“ nej čas těji
se vyskytující stav, a poté se zaměřuje na pří-
padné odchylky. To umožňuje i automatickou

detekci sabotáže: Otočí-li někdo kameru jinam,
ta nerozpozná své obvyklé prostředí, a spustí
alarm.
Vývojáři museli zajistit, aby tyto funkce 
fungo valy i s analogovými kamerami, 
a při přechodu ze starších systémů mohlo 
zůstat využito co nejvíce technologických
prvků.
Nyní pracují na dalších řešeních včetně konti -
nuálního sledování. Například na Asijských
hrách v roce 2006 v Dauhá v Kataru hlídalo
sportoviště přes 1 300 digitálních kamer. 
Ty automaticky detekovaly, vyhodnocovaly 
a (bylo-li třeba) sledovaly podezřelé aktivity 
v rámci sportovního komplexu.
Do budoucna se vývojáři zaměří hlavně 
na nové algoritmy. „Systém bude schopen
lokalizovat třeba opuštěné předměty na
letištích. Videosenzory si zapamatují nejen
pozadí, ale i změny, ke kterým dojde na
popředí,“ předpo vídá Baumgartner. Díky
předpokládanému pokračujícímu růstu
výkonnosti počítačů očekává i možnost auto-
matické identifikace osob. „Dokonce v rámci
zaplněných pěších zón a při sportovních pod-
nicích budou kamery schopné zjistit výtržníky
a osoby hledané policií – jednoduše roz poz -
náním jejich obličeje – a nahlásit je úřa -
dům.“ 

Nejmodernější videomonitoringové systémy: Zajišťují
přehled v rámci velkých areálů, jako je např. mnichovské
letiště vybavené přibližně 1 600 kamerami.

Inteligentní systémy pro bezpečnější létání
Projekt o hodnotě 36 milionů eur financovaný z prostředků EU má zmenšit pravděpodobnost
únosů letadel. S použitím videokamer a mikrofonů zaznamenává počítačový systém SAFEE
(Security of Aircraft in the Future European Environment – bezpečnost letadla v budoucím
evropském prostoru), co se za letu děje, a porovnává skutečné události s uloženým obrazovým
materiálem a záznamy kritických situací. Zjistí-li systém podezřelé pohyby nebo rozhovory,
spustí alarm a automaticky odešle šifrované nouzové hlášení. A podaří-li se teroristům přece
jen proniknout do pilotní kabiny a pokusí-li se o změnu směru letu, SAFEE porovná letovou
polohu s mezními zónami uloženými v paměti, zablokuje přístup k řízení a automaticky vrátí
letadlo do vymezeného letového prostoru.

Dohledový systém: Detekuje narušitele pomocí obrazu kamery (vlevo) na základě vzorce jeho chování (vpravo) a sleduje ho na monitoru obsahujícím několik obrazů (uprostřed).

Neznámá osoba se noční tmou blíží k areálu letiště, přelézá plot a snaží se nepozorovaně dostat
k hangáru. Zdánlivě se nic neděje, není slyšet žádná výstražná signalizace ani siréna. To je však klamný
dojem. Poplach byl ve skutečnosti spuštěn, už když se vetřelec přiblížil k plotu. Jeho přítomnost
zjistila kamera, jakých jsou na moderních letištích instalovány stovky. Od toho okamžiku je v centrálním
monitorovacím středisku sledován každý jeho pohyb, takže v hangáru už na něj čeká bezpečnostní
služba.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA, SEBASTIAN WEBEL
FOTO: SIEMENS
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B
udovu ústředí BMW navrhl roku 1970
rakouský architekt Karl Schwanzer, sho -
dou okolností profesor Wolfa D. Prixe.
V sousedství věžáku symbolizujícího

„čtyřválec“ vytvořil jeho žák další symbol, při -
pomínající impozantní krajinu s oblaky. Přes ně
podle kréda, které si s Helmutem Swiczinským
dali při založení firmy. „Přeložili jsme geo met rii
neustále se měnících oblaků do archi tektury,“
vzpomíná W. D. Prix. Odborný svět zná oba
architekty jako exponenty dekonstruk tivismu
a hnutí známého jako „rakouský fenomén“,
které v sedmdesátých letech minulého století
vyhlásilo válku „hloupým betonovým škatu -
lím“.

Svět emocí a techniky
Zadání pro BMW Welt znělo: architektura
vytvoří jednotu s okolím a návštěvníkům
zprostředkuje technologické inovace. Měla 
se tak stát spolutvůrcem firemní image 
a současně dílem, které umožní ukázat svět
BMW. Ten se prezentuje ve všech rozměrech:
ve spojení tradice a inovace, emoce a přesnosti,
dynamiky a estetiky, exkluzivity i otevřenosti.
Místo se využívá pro prodej automobilů, orga-
nizují se tu kulturní události i kongresy, 

vše na pozadí neopakovatelného zážitku se
značkou BMW. Centrum otevřeli v říjnu 2007
a do konce roku si ho prohlédlo půl milionu
návštěvníků. BMW jich ročně očekává na osm
set tisíc. 
Kritici mohou namítnout, že jde o luxusní
vzorkovnu, zábavní park pro automobilové
fetišisty či chrám konzumu. Ale budova BMW
Welt je mnohem víc než jen propagace firmy.
Ukazuje, kam kráčí architektura 21. století. 

Celek ze dvou prvků
Profesor W. D. Prix tvrdí, že „architektura
musí obsahovat nejen otevřené prostory, 
ale i otevřenou mysl“. V BMW Welt se to po -
vedlo na výtečnou. Budova dlouhá 180 metrů,
130 metrů široká a tyčící se do výšky sedmi
poschodí nadchne hned na první pohled. 
Má dva hlavní prvky: velkolepou halu a jakési
sousoší, které tvoří střecha s originálním 
dvojitým kuželem. 
Hala působí trochu tajemně, protože je styli-
zovaná do mírného oblouku a návštěvníkovi
se odhaluje postupně. Jakmile se ale v prosto -

ru zorientuje, ocitne se jako na obrovském
tržišti. Obchody jsou umístěny na obou
stranách, zakřivené a spirálové chodníky
dokonale vykrývají prostor a návštěvník 
z nich pohodlně sleduje všechno dění. 
Strukturu haly vytváří veřejné galerie, 
konferenční apartmány a dětská centra. Upro-
střed všeho je prostor, kde se uskutečňuje
Premiéra – slavnostní předání auta novému
majiteli. Vysněné BMW si odveze z otočného
podstavce, kde se mu nejdříve představí 
v záplavě světel. 
Dvojitý kužel je mistrovské dílo ze skla 
a ocele. Silou trychtýře stahuje do sebe
obrovskou střešní konstrukci s plochou 
16,5 tisíce čtverečních metrů. Klenba dvoj -
kuželu s výškou 28 metrů a maximálním
průměrem 45 metrů slouží pro pořádání 
výstav a kulturních akcí a pojme až
450 hos tů. 

Špičková konstrukce 
Budova BMW Welt, prošpikovaná „zelenými“
a důvtipnými řešeními, ohromí i milovníky
technologií. Na střeše, která se plochou vyrov-
ná náměstí sv. Marka v Benátkách, je nainsta -
lovaný systém z 3 660 solárních článků 
s mi ni málním energetickým výkonem 
824 kW. I fasáda dvojkuželu nese přívlastek
„eko“. Tvoří ji trojramenné struktury z růz -
ných ocelových profilů. Povrch nerozptyluje

teplo a sluneční energii využívá na udržení
přijatelné teploty. Před intenzivními slunečními
paprsky zase chrání tabule z nerezavějící oceli.
Díky těmto řešením se snížila energetická ná -
ročnost celé budovy o třetinu. 

Německé ikony
BMW Welt je součástí impozantní série děl,
které v různých obdobích a na různých
místech financovaly německé automobilky.

BMW hned v sousedství BMW Welt zmoderni-
zovalo své muzeum a v Lipsku postavilo super-
 moderní továrnu dle návrhu londýnského
ateliéru Zaha Hadid. Ve Stuttgartu vyrostlo
muzeum Mercedes-Benz z dílny holandského
UNStudia. Od začátku roku mu ve stejné
metropoli konkuruje muzeum Porsche, které
navrhla vídeňská firma Delugan Meissl. To vše
stojí za návštěvu, a nejen kvůli dokonalým
automobilům. 

Svatyně automobilů
Nový architektonický symbol Mnichova – BMW Welt – vyrostl na strategickém místě 
mezi slavným „čtyřválcem“ ústředí BMW a Olympijským parkem. Pro autory Wolfa 
D. Prixe a Helmuta Swiczinského je to splnění snu, vždyť své vize naplnili 
v sousedství dvou architektonických ikon 20. století. 

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: BMW

Architektura BMW: BMW Welt sousedí s budovou
centrály a muzeem mnichovské automobilky.

Tornádo: Dominantní dvojkužel stále způsobuje, že auta při přejezdu přes křižovatku zpomalí, aby si ho posádka v pokoji vychutnala.

Pod bavorskou oblohou: Střecha připomíná oblak vznášející se nad budovou, dokud ho nestrhne tornádo dvojkuželu, symbolizující dynamiku BMW.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions

Velkolepá hala: Galériím, apartmánům a fórům dominuje 
prostor pro slavnostní předání nových aut.



A R C H I T E K T U R A

D
ůvodů, proč lidstvo staví stále vyšší
budovy, je hned několik. Dříve to byl
nedostatek místa. Tyto budovy se měly
stát vlastním městem ve městě, což

platilo především pro Japonsko. Byly v nich byty,
ale i kanceláře a přízemí obsadily obchody. Pro-
 tože je nutné u výškové budovy myslet i na to, jak
ji ukotvit, počítalo se s tím, že se využijí i základy
budovy sahající až několik desítek či stovek met rů
pod zem. Denní světlo sem vedly obrovské svět-
 lovody – obdobně jako skleněná vlákna z ne po-
sedných světelných lampiček se světelnými
vlákny vrhajících různobarevné světelné body
na stěny, do kterých světlo vpouštěla uprostřed
stvolu umístěná žárovka. U megabudov se ale
světlo vede cíleně jen do určitých prostor. Šetří
se energie. A taky se „ve sklepě“ díky tomu dá
rozpoznat, kdy je světlo a kdy je den.

Být první
Náklady spojené s realizací megabudov jsou
astronomické, a tak se objevily další důvody,
proč se stavějí. Jde o prestiž, o to, dokázat, že
„na to máme“. Proto se ocitly na místech, kde
bychom je spíše nečekali. Jako třeba v Dubaji,
dnes téměř třímilionovém městě, v němž ještě
v roce 1975 žilo pouze dvě stě tisíc obyvatel.
Mají dokázat vyspělost stavebních technologií,
zralost trhu a přilákat do nich velké společnosti.
Tím, že by tu měly sídlo, by i ony demonstrovaly
svou sílu. Ostatně devět z deseti nejvyšších budov
na světě stojí v Číně, v Malajsii, ve Spojených
arabských emirátech a na Tchaj-wanu. Jedinou
výjimkou mezi nově postavenými budovami je
„stařeček“ Sears Tower v USA v Chicagu (z roku
1974). Nesvědčí třeba i tohle o zadýchané ame -
rické ekonomice, která v poslední době hodně
zahýbala trhem – směrem k horšímu?

Dravci z Asie
Možná dalším důvodem stavby vysokých budov
je i způsob myšlení realizačních týmů a investorů.
Zatímco v případě Ameriky v dobách nej vět ší ho
ekonomického boomu, tedy v druhé polovině
minulého století, bylo cílem ukázat světu, že
takové budovy naše technologie a lidé dokážou

postavit, kde si zamaneme, v případě asijských
tygrů a ropných mocností jde o důkaz, že teď
jsme na řadě my. Ostatně, mezi námi, víte, kde
má Amerika největší dluhy? No přece v Číně.
Takže mrakodrapoví mastodonti rostou jak hou -
by po dešti právě zde – v Asii. Oni na to mají.

Co taková budova potřebuje
Příklad Twins, dvojčat z New Yorku, ukázal, že
tyto budovy byly projektovány v podstatě bez
myšlení na zadní kolečka, i když zásah letadel
do obou věží se dal těžko předpokládat.
Hlavní věcí, která se v nových výškových super-
 budovách řeší, je otázka bezpečnosti a rychlého
opuštění budovy z vyšších pater. Běžet po scho -
dech z osmisetmetrové výšky, když výtahy jsou
blokovány, asi není to pravé ořechové. 
Zde mohou v případě nouze pomoci dlouhé
rukávy ze speciálních nehořlavých textilií, do
kterých člověk skočí a svou rychlost reguluje
roztahováním paží – tím se zvyšuje tření a sníží
se rychlost letu. Jsou pruhované, aby bylo možné
představit si rychlost, jakou se člověk pohybuje.
V některých projektech se uvažovalo o něčem,
co najdete na každé lodi. O jakýchsi záchran-
ných člunech v podobě kluzáků pro desítky až
stovky lidí, které by s nimi mohly bezpečně
doletět k zemi. 
Bezpečnostní hledisko je velmi důležité – a tak
tyto budovy musejí být inteligentní. Nezbytností
je několikeré jištění proudových okruhů, dos -
tatečně výkonná čerpadla, která nejen dodávají
vodu, ale v případě požáru dokážou spustit na
patře, kde vznikne požár, dostatečně účinné
„kropení“. A ještě u toho nezapomenou vypnout
proud. Jiná možnost není. Představte si hasiče
s žebříkem dlouhým 800 metrů. A to nemluví -
me o tom, že hasicí děla mají dostřik vzhůru
sotva několik desítek metrů! Nebo vrtulník, který
„vyplivne“ několik stovek litrů hasicí kapaliny na
požár! Budova si musí s tím vším poradit sama.

Město ve městě
V Dubaji je těsně před dokončením budova Burj
Dubaj. Osm set osmnáct metrů, 162 podlaží.
Představte si spotřebu energie této budovy. 

Střechy světa
Lidstvo stále vymýšlí, jak se odrazit od země a podívat se
vzhůru. A tak se mraků dotýkají i budovy – některé se při své
výšce mohou klidně ztratit v nízké 
oblačnosti. 

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: ARCHÍV AUTORA, JOI ITO, 

JENS PETERSEN, SHUTTERSTOCK

Pět let střechou Země: Jen pět let to trvalo, než byla
výšková budova Tchaj-pej 101 předstižena o 309 metrů
a 61 pater štíhlým projektem Burj Dubaj. Tchaj-pej je
navržena tak, že odolá větru až do 216 km/h. V 88. po-
 scho dí je umístěno zařízení tlumící výkyvy budovy, 
tzv. Tuned Mass Damper (TMD). Jeho základem je 
660 tun těžká koule z pozlacené ušlechtilé oceli, 
největší stabilizátor na světě.

Dvojče: Petronas Towers 1 a 2 jsou s 452 metry v sou-
časné době na pátém místě „ve výškových budovách“. 

Nejvyšší v Číně: Shanghai World Financial Center
(vpravo) se vypíná do výsšky 492 metrů. V srdci 
šanghajské obchodní zóny jí dělá společnost Tin Mao
Tower s výškou 421 metrů.

Nejvyšší na světě: Budova Burj Dubaj (Dubajská věž) 
má 162 pater a 818 metrů do výšky. Pro zajímavost, 
části výtahů pocházejí z Pardubic od firmy Pega Hoist, 
subdodavatele koncernu OTIS.

Nejvyšší budovy světa
Pořadí Název budovy Město Země Výška Počet pater Rok dokončení

1 Burj Dubaj Dubaj Spojené arabské emiráty 818 m 162 2009
2 Tchaj-pej 101 Tchaj-pej Tchaj-wan 509 m 101 2004
3 Shanghai World Financial Center Šanghaj Čína 492 m 101 2008
4 International Commerce Centre Hongkong Čína 484 m 118 2009
5 Petronas Towers 1 a 2 Kuala Lumpur Malajsie 452 m 88 1998
6 Zifeng Tower Nanking Čína 450 m 69 2008
7 Sears Tower Chicago USA 442 m 108 1974
8 Guangzhou International Finance Center Kanton Čína 438 m 103 2009
9 Ťin Mao Tower Šanghaj Čína 421 m 88 1998

10 2 International Finance Centre Hongkong Čína 415 m 88 2003

Srovnání: Dvě nejvyšší budovy
světa pěkně vedle sebe. Burj 
Dubaj a Tchaj-pej 101. Štíhlost
v návrhu bostonské firmy versus
návrh podle tradiční čínské 
kultury připomínající bambus, 
symbol dlouhověkosti. 

Interiér Tchaj-pej 101: Honosná věž inspirovaná 
pagodami, se ve vnitřku jeví jako „klasický“ butik.

A tak se na výškových budovách objevily větr né
elektrárny, které se starají o výrobu proudu pro
takový kolos. Najdete zde mohutné akumu lá tory
i elektrické agregáty, které po dobu i několika
hodin dokážou budovu zásobovat v případě od -
stávky energie nebo při bezvětří.

Představte si však…
… třeba silové kabely, které energii do budovy
vedou. Čerpadla, která ženou vodu až do nej -
vyšších pater. Systémy zatemňování budovy
proti slunci. Mohutná kyvadla umístěná v tě lech
budov (např. v Tchaj-pej 101 je to 660tunová

pozlacená železná koule umístěná v 88. podlaží),
která „vyvažují“ budovu v případě zemětřese ní
nebo při silném či nárazovém větru. Budovy
se už dávno nestavějí jako monolitický blok, ale
jsou částečně pohyblivé kvůli možnosti změny
těžiště v případě zemětřesení. Představte si
„drobnost“, jak se zvnějšku u takové budovy
myjí okna. A vůbec, představte si velín budovy
ovládající 160 pater. 
Do obytných podlaží nebo sídel firem se dosta ne -
te jen na kartu nebo po identifikaci pomocí
biometrických údajů – například detekcí dla ně
nebo očního pozadí. 

Představte si budovu rozdělenou na sektory, do
kterých mají přístup zaměstnanci firem zde
sídlících nebo majitelé bytů. Návštěvy, které se
chtějí rozhlédnout po okolí, zase mohou vyjet
jen a pouze na „střechu“ budovy. Nebo si před-
stavte, kolik lidí a techniky a na jakých místech
je třeba mít, aby hlídali nestandardní chování
návštěvníků a ihned zasáhli. 
Je to o tom, jak zabezpečit miliardové investice,
jakými stavby výškových budov jsou. Ale nejen
o tom, vezměte si, že Dvojčata v New Yorku byla
vlastně i symbolem Ameriky. A u těchto mega-
budov to není jiné… 
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R
obert Langdon, respektovaný new yors -
ký univerzitní profesor a uznávaný
symbolog, pobývá služebně na přednáš -
kovém turné v Paříži, když mu pojednou

v hotelovém pokoji zazvoní telefon. Dozvídá se,
že v muzeu v Louvru byl zavražděn tamější
správce Jacques Sauniére a policie ho chce na
místě činu. Důvod je zřejmý. Vedle těla leží zá -
hadná šifra. Postupem času se Langdon sám
pouští do pátrání na vlastní pěst a do tandemu
přibírá talentovanou odbornici na šifry a kódy
z pařížského dešifrovacího oddělení, Sophii
Neveuovou. Na světlo začínají vycházet podivné
skutečnosti. Tělo zavražděného je propojeno
s elitní společností, tajným řádem zvaným Pře -
vorství sionské, jehož členy bývali třeba Isaac
Newton nebo Victor Hugo. A také Leonardo da
Vinci… 
Příběh o vražedném tajemství zakódovaném do
nejznámějšího Leonardova obrazu, jehož zve-
 řejnění by znamenalo přepsání lidských dějin,
a proto má zůstat navěky skryto, se stal ná mě-
tem světového knižního bestseleru Dana Browna
Da Vinci Code (u nás vyšlo pod názvem Šifra
mistra Leonarda). Rovněž následně natočený ne -
méně slavný stejnojmenný film, který na filmo vé
plátno převedl režisér Ron Howard, sugestivně
obrátil zájem veřejnosti k mystice a tajemstvím
kódovaných zpráv. Jejich skutečná historická
podstata však zpravidla tak záhadná není.

Tajná sdělení
Dějiny šifrování úzce souvisejí s potřebou pře dat
informaci takovým způsobem, aby jí poro zu měl
pouze její oprávněný příjemce. Například už
v sedmém století před naším letopočtem použí-
 vali Řekové ve Spartě při vojenských vý pra vách
první známou mechanickou pomůcku na šif ro -
vání – skytalé. Jednalo se o šifrovací hůl či pa li ci
s přesnými rozměry. Na ni se navinul kožený
proužek, na který se později napsala zpráva. 
Pak byl pás sejmut a poslán po kurýrovi příjem -
ci. Sdělení bylo možno přečíst pouze po ob to če ní
kolem jeho hole. Písmena byla totiž napsána
přes závity spirálovitého pásu, takže při rozvi nu -
tí (a bez použití druhé palice) bylo vidět jen
jejich drobné zlomky. Bez druhého nástroje
nebylo tedy možné zprávu vyluštit.
Římský císař Julius Cézar používal jednoduchou
šifru, kde každé písmeno tajné zprávy bylo vždy
pravidelně posunuto o tři další písmena abe ce dy.
O její vyzrazení se zasloužil známý římský po li-
tik, řečník a spisovatel Marcus Tullius Cicero,
když přešel do tábora Cézarových protivníků. 
Cézarův následovník, císař Augustus, který vládl
od roku 27 před naším letopočtem, změnil posuv
na jeden znak. Nahradil tedy každé písmeno
písmenem bezprostředně za ním jdoucím v abe-
cedním pořadí. 
Pozdější evropská kryptologie se rozvíjela zej mé-
na s rozmachem diplomacie. Koncem 15. století

Přes sebevětší důvtip, který do vínku šifrovacích metod v průběhu
staletí vložili jejich tvůrci, byly kryptografické klíče nezřídka
časem prolomeny nebo vyzrazeny jiným způsobem.

Kolébka rozšifrování Enigmy: Bletchley Park v Británii.
Nejznámější šifrovací stroj: Přístroj Enigma, 
verze pro německou armádu.

Šifrování s důmyslem
AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: ARCHIV AUTORA, ČTK/AP

byla již natolik rozšířena, že se v mnoha ze mích
vyplatilo zaměstnávat šifrovací úředníky na plný
úvazek. Velmi považováni byli rovněž lidé z opač -
né strany pomyslné barikády – kryptoana ly -
tici –, kteří se často rekrutovali z řad výz nam ných
matematiků a aktivně působili při luštění zašif -
rovaných textů.
Kryptologie se tak postupně profilovala jako
neoddělitelná součást vojenské a politické dip lo-
 macie. Na přelomu 16. a 17. století měl už 
v podstatě každý přední evropský trůn šifrovací
kancelář. V Paříži ji například založil první
ministr francouzského krále Ludvíka XIII. kar-
dinál Richelieu.
Další rozvoj kryptografie byl stimulován roz vo-
 jem techniky a objevem elektrického telegrafu
v první polovině 19. století. V první třetině
20. století se zrodila řada důmyslných mecha -
nických zařízení, jejichž typickým představi te lem
byly rotorové šifrovací stroje se vzájemně koor -
dinovaným pohybem několika rotorů. Ty umož -
nily nástup kvalitních šifrovacích systémů, kte ré
byly používány ještě zhruba do padesátých let
– do nastupující éry počítačů. 

Slavná Enigma
Jako symbol moderní éry šifrování je často uvá-
děna německá Enigma – přenosný šifrovací
stroj s rotory využívaný během druhé světové
války. Na svou dobu se jednalo o velmi pokročilé
šifrovací zařízení.
Původní používanou šifru překvapivě již začát -
kem 30. let prolomili polští kryptoanalytici. Po
obsazení Polska Německem navázali na jejich
práci kryptoanalytici britští, kteří pak úspěšně
četli tajné depeše nepřítele. 
Tak jako ostatní šifrovací stroje založené na
rotorech byla Enigma kombinací elektrického
a mechanického systému. Je složena ze tří

vzájemně propojených částí. První z nich je klá -
vesnice pro zadávání otevřeného textu, druhou
částí je šifrovací jednotka pro převod každého
písmena otevřeného textu na odpovídající pís me -
no šifrového textu a třetí je signální deska tvo -
řená lampičkami, umožňujícími zobrazit znak
šifrového textu. 
Klíčovou částí stroje je scrambler, tlustý gumový
kotouč protkaný dráty. Vedení přicházející z klá-
vesnice vstupuje do něj na šesti místech, uvnitř
se různě otáčí a přehýbá a na šesti místech zas
vystupuje ven. Vnitřní zapojení scrambleru ur ču -
je, jak budou zašifrovány znaky otevřené abecedy. 
Rozluštění Enigmy se dlouho považovalo za
nepředstavitelné, protože nestačilo jen uko řis-
tit samotný stroj. Bez znalosti výchozího nasta-
vení nebylo možné zachycenou zprávu nijak
snadno dešifrovat. Není-li znám klíč, nezbývá nic
jiného než vyzkoušet všech 17 576 výchozích
nastavení scramblerů. Kryptoanalytik by musel
postupovat tak, že natočí rotory ukořistěné Enig -
my do jednoho z možných nastavení, zkusí zadat
úsek šifrového textu a sleduje, zda generovaný
otevřený text dává smysl. Pokud ne, je třeba
změnit výchozí nastavení a učinit nový pokus.
Navíc vždy o půlnoci němečtí operátoři Enig my
rafinovaně přešli na nový denní klíč. Proto se
každých čtyřiadvacet hodin pro britské krypto-
 analytiky opakovala stejná úmorná rutina…
Původně bylo v Bletchley
Parku poblíž Cambrid ge,
kde bylo přísně utajova né
centrum britských kryp-
 to analytických aktivit,
pouze dvě stě zaměst-
nan ců. Za pět let však
zdejší zámeček a vybu-
dované provizorní stavby
hostily už sedm tisíc

mužů a žen.
Po válce zůstaly výsledky Bletchley důkladně hlí-
daným tajemstvím. Po úspěšném luštění zpráv
během války chtěla Británie pokračovat ve svých
výzvědných aktivitách a nebyla ochotna pro zra-
 dit své schopnosti. Británie získala tisíce uko -
řistěných přístrojů Enigma, které rozmístila
ve svých bývalých koloniích, kde věřili, že šifra
je tak bezpečná, jak se zdála Němcům. Brito vé
neudělali nic pro to, aby je vyvedli z omylu, 
a v následujících letech běžně dešifrovali jejich
tajnou komunikaci. 

Prapůvodce šifrovacích nástrojů: Šifrovací hůl skytalé.

Pohled do vnitřku: Základem Enigmy jsou tři či v jiných
verzích více rotorů na společné hřídeli.

Historické setkání: Muži a ženy, kteří podle expertů svými výkony zkrátili druhou světovou válku nejméně o dva roky, 
se letos koncem března sešli na zámku Bletchley Park nedaleko Cambridge. V prosinci 1940 tam v přísně utajeném 
programu pomocí několika velkých simulátorů Enigmy rozkódovali její šifrovací systém. 
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V
elmi nadějnou je v tomto směru meto -
da pro utajený přenos informace,
založená na kvantové kryptografii.
Funguje na bázi fotonů, nositelů světla.

Její bezpečnost je vzhledem ke zvláštním vlast-
 nostem kvantové fyziky garantována fyzikálními
zákony. Vyplývá totiž ze základního principu
kvantové mechaniky, podle něhož se měřená
hodnota změní samotným měřením. Protože
každé měření fotonu zanechává jasné stopy, je
jakýkoli odposlech okamžitě zaregistrován.
Pomocí této metody se nepřenáší přímo zpráva,
ale pomocný kryptografický klíč. Pokud je od -
poslech odhalen, klíč se nepoužije a žádná in-
formace neunikne. Jinak řečeno, kvantová
kryp tografie sice neumí odposlechu zabránit,
ale umí ho odhalit. Pokud se prokáže, že k od -
poslechu nedošlo, odesílatel zprávu pomocí
klíče zašifruje a příjemce ji na základě stej né ho
klíče přečte.

Pod dohledem tajných služeb
V polovině roku 1999 vlády Austrálie, Velké
Bri tánie, Kanady, Francie, Německa, Švédska
a USA oficiálně přiznaly, že už několik měsíců
využívají rozsáhlou elektronickou dohlížecí síť,
známou pod jménem Echelon. Ta je určena pro
zachytávání a zpracování satelitní, mikro vlnné,
mobilní či optické komunikace kdekoliv na světě
včetně internetu.
V jejím rámci byly postupně vybudovány po
celém světě četné pozorovací stanice. Pořízené
záznamy jsou pak následně zpracovány vý kon-
nými superpočítači s vyspělým softwarem pro
hlasovou analýzu a optické rozpoznávání zna ků
(OCR). Rozeznaná slova a fráze jsou bez pro střed-
ně porovnávány s uloženým slovníkem. Po kud
se shodují s vytipovanými frázemi, program
označí jejich zdroj pro další sledování a údaje
zašle příslušným tajným službám. 
Jed notlivé části Echelonu mohou fungovat
také nezávisle v rámci jednotlivých pozo ro va cích

stanic či agentur, které se na projektu podílejí.
Není proto divu, že Echelon je podezříván i z pro -
vozování řady kontroverzních činností, mezi
něž patří třeba průmyslová špionáž. V oficiální
zprávě o tomto projektu pro Evropský parla-
ment je popsáno celkem 28 zjištěných kauz
tohoto druhu. 
Obdobné aktivity však v utajeném režimu pro -
vozují i četné další státy a instituce, čímž nutnost
bezpečného zabezpečení přenosu citlivých in-
 formací nabývá na enormním významu a dů -
ležitosti.

Projekt SECOQC
Výzkumným pracím v souvislosti s bez peč ným
přenosem zašifrovaných informací ve standard-
 ních světlovodných sítích pomocí kvantové kryp-
tografie se už dlouhodobě věnuje i řada týmů
společnosti Siemens, která je v tomto směru 
v mnoha ohledech průkopníkem.
Výzkum je prováděn v rámci mezinárodního
projektu Evropské unie – SECOQC (Development
of a global network for secure communication

based on quantum cryptography, Vývoj globální
sítě pro bezpečnou komunikaci na bázi kvantové
kryptografie). Jeho cílem je vypracování růz ných
metod kvantové kryptografie a ověření jejich
možností v praktickém provozu.
Poprvé ve světové premiéře byl tento unikátní
způsob přenášení informací v komerční světlo -
vodné síti představen ve Vídni v říjnu loňského
roku na vědeckém kongresu spojeném s před-
 váděním systému a následnou tiskovou konfe-
rencí. První sít' kvantové kryptografie na světě
měla za cíl prokázat, že zařízení umí skutečně
rozpoznat jakýkoliv pokus o neoprávněný pří -
stup a okamžitě přenos ukončí. 
Projektu SECOQC se účastní 41 evropských
pracovišť z 12 evropských zemí i ze zámoří,
včetně České republiky (Belgie, Česká republika,
Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Ra -
kousko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Bri-
tánie). Evropská unie ho podpořila částkou
zhruba 11,4 milionu eur.

Vídeňská premiéra
Ve Vídni vybudovaná síť pro bezpečnou komu  -
nikaci, jejímž vývojem se projekt SECOQC

zabýval, má šest uzlů propojených osmi linkami
délky od 6 do 82 kilometrů. Sedm linek je vede -
no optickými vlákny, jedna vzduchem. Pro
jednotlivé linky se používá šest různých techno -
logií pro kvantovou distribuci klíče. Moderátor
prezentace se prostřednictvím videokonferen ce
postupně spojil s odborníky v jednotlivých
uzlech, kteří popsali jejich fungování. Video pře-
nos směřující z Vídně až do rakouského města
St. Pölten byl zašifrován pomocí klíče pře ná še -
ného v rámci sítě. 
Zařízení každého uzlového bodu experimen-
tální sítě bylo umístěno v prostorách firmy Sie-
mens, která se na ní významně podílela, a sklá dá
se z citlivého detektoru fotonů přicházejících
optickým kabelem a z nevelkého boxu s elektro-
nikou. 

Zapojeni také čeští partneři
„Kolegové na pracovištích po celé Evropě postup-
ně vytvářeli jednotlivé části systému. Ve Vídni
se tato zařízení propojila optickými vlákny a vy-
tvořila se tak vůbec poprvé síť využívající kvan-
tového přenosu klíče,“ vysvětluje prof. RNDr.
Miloslav Dušek z katedry optiky Přírodově dec ké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která

ve Vídni spolu s dalšími zahraničními partnery
představila výsledky své práce probíhající na
tomto výzkumu od dubna 2004.
Podle profesora Duška je to poprvé, co se dalo
při výzkumu kvantové kryptografie dohromady
tak velké množství lidí. „My jsme byli v projektu
jedinými českými zástupci a byli jsme také jedi -
ní z nových členských zemí EU,“ doplnil Dušek.
Olomoučtí specialisté se v rámci projektu stali
spolu s několika dalšími pracovišti arbitry prá ce
ostatních. Dostali totiž, mimo jiné, za úkol ohod-
 notit parametry jednotlivých částí zaří ze ní. 
O výzkum je ve světě mimořádný zájem. Do bu-
doucna se počítá s tím, že systém najde uplatnění
zejména v komerčním sektoru – v bankách či ve
velkých podnicích. Může však sloužit i k och ra -
ně citlivých informací, například ve vojenství.
Evropská komise podpořila projekt v oblasti
bezpečného přenosu dat mimo jiné proto, že má
zájem chránit evropské know-how právě před
průmyslovou špionáží. Využití této metody šif-
rování dat má přinést prakticky neprolomitelný
kód, který by neměl být ohrožen ani vyspě lý mi
odposlechovými systémy, jež kdekoliv ve
světě automaticky kontrolují elektronickou
komunikaci. 

Nástupem počítačů nastala nová revoluční éra šifrovacích technologií. 
Přesto „nalomení“ sítí s utajovanými informacemi se v poslední 
době stává závažným problémem.

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: ARCHIV AUTORA

Počítačový model: Tak nějak si lze představit přenos informací pomocí 
kvantové kryptografie.

Premiéra: Světová premiéra sítě kvantové kryptografie ve Vídni v říjnu 2008. Čip pro kvantovou kryptografii: Vyvinula ho firma Siemens ve spolupráci s rakouským
výzkumným ústavem Austrian Research Centers a Technické univerzity ve Štýrském Hradci.
Čip vytváří nové náhodné kódy z částeček světla tak dlouho, dokud je příjemce neobdrží
neporušené. Pak teprve následuje vlastní zakódované sdělení.

… ale další cesta šifrování
je v kvantové kryptografii

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions

První úspěšný přenos: Mapka sítě prvního úspěšného přenosu pomocí kryptografického
klíče v rámci projektu SECOQC z lokalit ve Vídni do města St. Pölten.
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Pane Marhoule, patříte mezi známé osob-
 nosti českého filmu. Tím myslím, že jste
naprosto univerzální – režisér, producent,
scenárista. Je to výhoda?
Je to stejné jako se vším ostatním. Na jednu stra-
nu výhoda, na druhou stranu je tomu na opak.
Výhodou je to, že mám celý proces pod kontro-
lou, nesu za něj stoprocentní od povědnost, nik-
do mě k ničemu nenutí, píšu jen to, co cítím a co
opravdu chci. Jako režisér pak naplňuju před-
stavu scenáristy, tedy mě samotného s tím, že
nemám nad sebou, za sebou, před sebou žádné -
ho producenta, který by mě chtěl jakkoli roz poč-
tově či tržně „umravňovat“. Naprostá svoboda.
Na druhou stranu za ni platím trojnásobkem
práce. Proto taky nejsem žádná velkovýrobna.
Jeden film dělám v průměru jednou za čtyři
roky. 

… jste ale i hercem…
Ve svých filmech si zásadně nehraju. Režisér se
má soustředit na svou práci a ne se ještě při
natáčení ředit jinými věcmi. Jinak já nejsem
herec, ale jsem hercem Divadla Sklep. A to je
tedy sakra rozdíl. Je pravda, že čas od času mě
nějaký kolega do něčeho, filmu či seriálu, obsa  dí,
ale nakonec – když mám čas a líbí se mi to a ta ky
jsou za to slušné peníze… (smích)

Čím pro vás vlastně je Divadlo Sklep? 
Sklep vždycky byl a je školou. A ta je, jak všich ni
víme, základ života.

Bylo cílem filmu Tobruk zviditelnit lidi,
kteří bojovali za naši zem a z historie se 
o nich neví?
Asi vás zklamu, ale natočit Tobruk nebyl prvotně

veden snahou zviditelnit veterány 11. praporu,
které komunista vymazal z paměti národa. Zá-
sadní a prvotní byly emoce, které jsem cítil po
přečtení knihy amerického spisovatele Stephena
Crana s názvem Rudý odznak odvahy. Sepsání
a natočení filmu iniciovaly čistě a výhradně
mé sobecké pohnutky, které vedly k přetlaku
a k vnitř ní potřebě to napsat a natočit. 

A jak jste tedy přišel na téma natočit ta ko-
vý film?
Kniha, kterou jsem před chvílí zmínil, je zá sad ní.
Je úžasná. Příběh mladého dobrovolníka, který
vstoupí do občanské války s naprosto falešnou
a idealistickou představou, kterou chová o sobě,
o svých schopnostech, o válce jako takové, je
silný, pravdivý, nepatetický, brutální a naprosto
bez sentimentu. Rudý odznak odvahy vyšel 

v roce 1897 v New Yorku a způsobil poprask.
Nikdo do té doby nic takového nenapsal. Teh dej -
 ší doba, stejně jako ta dnešní, se hemžila faleš-
nými hrdiny bez bázně a hany, hrdiny, kterým
nikdy nedojdou náboje ve válce, která je něja kou
pekelnou zábavou, kdy se denně něco neustále
děje – většinou udatně bojuje, kde lidé, když
už vůbec umírají, tak jedině s prsty zabořenými
do zkrvavené hrudi a s pohledem plným ušlech-
tilých slz upřeným ke své vlajce a všechny ty
další nesmysly. Žádný zmar, žádná opravdová
bolest, žádná nuda, žádné pochyby, žádná kru-
 tost, která svírá srdce do bezvědomí, žádný
pocit bezradnosti. Ta kniha napadá všechno 
– a z gruntu. A válka je válka. Problém jedin ce
ve válce, v každé válce, je naprosto identický.
Jediné, co se mění, je forma – zbraně, unifor -
my… Já jen věděl, že pokud chci Cranovo téma
zpracovat, nemohu točit film o válce Jihu proti
Severu, ale že příběh mohu zasadit do jakého -
 koliv válečného konfliktu a já si vybral právě
československý pouštní prapor, protože – a to
je asi tou druhou zviditelňovací a souběžnou
kolejí – jsem přece Čech a jako takový jsem mohl
procítěně točit jen o československých vojácích. 

Bylo hodně složité sehnat obnos na natá -
če ní?
Když jsem sháněl finance na svůj první režij ní
počin – Mazaného Filipa –, trvalo to bezmála
šest let. Tobruk se podařilo zafinancovat za
2,5 roku. Možná v tom sehrálo roli to, že lidé
už věděli, že umím jako producent zrealizovat
celovečerní film. Možná je, jako třeba Českou
televizi, která se nakonec stala významným
koproducentem, přesvědčila kvalita scénáře.
Možná měli někteří lidé pocit, že by takový film
měl vzniknout. Pro privátní společnosti – spon-
 zory – sehrála svoji roli i moje marketingová
a PR nabídka, kterou jsem jim jejich finanční
vstupy kompenzoval. Lehké to určitě nebylo, ale
bylo to jednodušší, než jsem původně předpo-
kládal. 

Jak jste film točil? Klasicky, nebo digi tál ně?
Natáčen byl klasicky na 35mm negativ, v cinema-
scopickém formátu, ale jinak byl v postproduk ci
už zpracováván digitálně. Dokonce dosud jako
první film v Čechách kompletně ve kvalitě 4K,
což jest v tuto chvíli maximální dosažitelná míra
obrazové kvality. Na světě existuje v tomto for-
mátu jen pár desítek filmů. Ale 4K je budoucnost,
která s sebou přinese postupný zánik natá če ní
na negativ. 

Film dnes je i o počítačové úpravě filmu.
Použili jste tuto metodu i v případě Tobruku?
Jistě, mnoho věcí si usnadníte a mnoho ušetří te
z rozpočtu. Kupříkladu scéna nočního vylo dě ní
v přístavu v Tobruku, ve které vidíte zakotvený

australský torpédoborec, za ním mořský záliv
s hořícím městem, v popředí stovky vojáků a vo-
 jenskou techniku, by v reálu stála asi jako celý
film. Takhle jsme ji natočili s jedním zeleným
pozadím, dřevěnou lávkou a pontonem, hla di-
 nou Slapské přehrady a cca 50 komparsisty. 
V Tobruku je triků či trikově upravovaných zá-
běrů celkem 526. 

Je taková úprava filmu nutná? Musí to být,
nebo to spíš patří k dobrému „bontonu“?
Když točíte komorní drama odehrávající se 
v jedné místnosti, drama citové krize mezi ot cem
a synem založené na dialogu, co by bylo třeba
v těch scénách upravovat, nebo dokonce tri ko-
vat? Samozřejmě nic. Naopak jiné filmy se bez
úprav či triků neobejdou, nemáme na jisté scé -
ny peníze. Ale nejde jen o ně. Jako tvůrce máte

dejme tomu nějakou zásadní představu o barev-
ném řešení celého díla a prostě víte, že klasická
laboratorní technologie, tedy chemická cesta,
vám to řešení neumožní, že vás tam negativní
materiál prostě „nepustí“. Není důležité, co patří
a co nepatří k bontonu nebo co je a co už není
klasická škola. To je takové škatulkování pro
filmové kritiky. Ale ne pro tvůrce. Důležité je
to, co vyžaduje příběh sám za sebe a taky vaše
vlastní niterné představy, které samozřejmě
chcete beze zbytku naplnit. 

Jaké jsou současné trendy filmu, pokud
se to dá říci pár slovy? 
Je jich spousta. Technické, technologické, tržní,
festivalové, marketingové, umělecké, názorové
a já nevím ještě jaké vůbec. K čertu s nimi. Důle-
žité je to, co cítíte vy, a tečka. 

Tobruk 
mi zrál v hlavě dlouho

Václav Marhoul působil v FS Barrandov jako asistent produkce a jako zástupce vedoucího
produkce. V roce 1986 z Barrandova odešel a věnoval se produkční práci pro společenství Pražská
pětka. Na podzim 1986 uvedl na jevišti Divadla Sklep ve své produkci a režii vlastní hru Mazaný
Filip, podle níž natočil v roce 2003 stejnojmenný film. V červnu 1987 byl spoluzakladatelem
výtvarné skupiny Tvrdohlaví (jako manažer organizuje její aktivity dodnes) a v listopadu 1988
založil s bývalými spolužáky z FAMU skupinu filmového trampinku AZ.K.ALONA. V roce 1990
se stal ředitelem FS Barrandov a později se podílel za bouřlivých okolností na jeho privatizaci
do AB Barrandov, a.s. Ve funkci generálního ředitele již soukromých podniků AB Barrandov, a.s.,
a AB Barrandov Holding, a.s. působil až do odvolání v roce 1997, kdy založil vlastní společnost
Silver Screen, v jejímž rámci produkuje různé akce v oblasti filmu, divadla a výtvarného umění.
Z filmů, ve kterých si zahrál nebo na kterých se podílel, jmenujme např. Pražskou pětku (pro-
dukce,1988) nebo Ameriku (herec, 1994). V roce 2005 si zahrál společně se svojí dcerou Annou
Marhoulovou v celovečerní filmové grotesce Skřítek (režie Tomáš Vorel). Samozřejmě nesmí -
me zapomenout na Tobruk z roku 2008.

Václav Marhoul, patřící mezi osobnosti české filmové scény, je autorem dvou filmů – Mazaného Filipa,
s nezapomenutelnou atmosférou a skvělým hereckým výkonem Jiřího Hanáka, a dále Tobruku, 
filmu s úžasnou dějovou linkou. Václav Marhoul je i producent, scenárista a herec – i když, 
jak sám říká, ve svých filmech zásadně nehraje. 

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: ARCHIV VÁCLAVA MARHOULA
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H
ledáme kontakty a obvoláváme lidi od
filmu. „O tom, jak se dnes dělá film,
já snad ani mluvit nemůžu, protože
to už pořádně sám nevím,“ říká pro-

 dukční a asistent režie Pavel Typold. „Před ka -
merou se to moc nezměnilo… Teď jsme dotočili
film a já jsem skoro polovinu na place neviděl.
Vždy tam někdo skočil, rozestavěl do scény
značky a řekl: Tudy poběží vlk. Obraťte se na
postprodukci.“

KLAPKA A JEDEM
10.30: studio Avant, dr. Josef Schütz. V do ku-
 men tárním filmu působí už dlouho. Moderní
doba tu jede naplno, používají se digitální ka me -
ry a dokončovací práce jsou na elektronických

nosičích. Na film se dokument točí už jen vý ji -
mečně. S dodělávkami v postprodukci se však
musí opatrně: „Dokument by měl být pravdivý
a technika je zneužitelná,“ říká dr. Schütz, „ale
když slouží dobře, je to ve prospěch věci.“ Zmí -
ní se o reklamě, která mívá velkorysý rozpočet
a umožňuje režisérovi experimentovat. Při po-
míná režiséra Snowborďáků Karla Janáka a je ho
upoutávku, v níž zásluhou počítačové animace
Indiana Jones utíká v pražském metru před ob-
rovskou koulí, či Titanic plující po Vltavě, což
prý ocenil i Hollywood, a posune nás dál.
12.00: Fineart Film & Design, MgA. Martin
Suchánek, režisér a fotograf. Je to klasika – ka-
mera, klapka (pro snazší synchronizaci), akce,
záznam v okénkách filmového negativu 35 mm.

Pak se odděleně sejmutý zvuk přepíše do mag-
 netického pásu s perforací shodnou s negati vem.
Vytvoří se pracovní kopie, serviska, a ta jde do
střižny. Střihač sesynchronizuje záběry a s re ži -
sérem vytvoří film s dialogy. Má rytmus, tempo,
ale nejsou v něm triky, má jen pomocný zvuk.
Následuje výroba optických triků – stmívaček,
prolínaček, titulků…
Mezitím se skládá hudba, natáčejí se ruchy a na -
mlouvají se postsynchrony. Ještě v osmdesátých
letech nastupovaly v tuto chvíli míchačky. Na
jedné hřídeli běžely zvukové pásy a mistr zvu ku
ručně míchal vše do jedné zvukové stopy. Dnes
zvukař pracuje prakticky pouze na počítači.
Podle servisky se ve střižně stříhá originální
negativ. Kameraman pak každému záběru při -
dělí barevné a jasové korekce tak, aby ve výsled -
né scéně na sebe svým charakterem navazo va ly.
Vyrobí se první obrazová kopie, k té se přidá
na druhém páse smíchaný zvuk. Na to napjatě
čeká celý štáb. První projekce může začít…
Stále máme dva pásy – pozitivní obrazovou
kopii a zvukový mix. Až při výrobě distri buč -

ních kopií se vedle perforace filmu kopíruje
úzká optická zvuková stopa a ozvučený filmo vý
pás se v dvacetiminutových dílech vydá do kin.
Od první klapky až do premiéry žádná změ na,
pokud se točí na film a celý proces zachovává
klasickou technologii. 
Revoluce nastává ve chvíli, kdy se negativ pře píše
do digitální podoby, v níž se dál zpracovává,
aby se nakonec zase do filmového pásu vrátil.
13.00 studio Mirage, Dan Janota, produkč ní,
a Marek Vlach, SFX supervisor a Flame ope -
rátor čili vládce nad vizuálními efekty. Vzdu-
chem poletuje avid a flame, on-line a off-line…
Martin Suchánek nás vede na on-line pracoviště.
Místo, kde se s filmem čaruje a kde mistrovské
ruce, citlivé oko a dokonalé znalosti programu
dokážou odstranit chyby při natáčení, „utrh nout“
tělu hlavu, přidělat vílám průsvitná křídla, kouř
k cigaretě, dírku po kulce, vymodelovat virtuál -
ní dům, prostě cokoliv chcete. 

TRENDY
Film se stříhá v počítačových programech Avid
nebo FinalCut. Efekty se tvoří v Autodesk Flame,
nejdokonalejším produktu na světě. Marek
Vlach sedá k monitoru a z archivu vytahuje
čokoládový svět, známou televizní reklamu.
Vznikla tady, piplavou a kreativní prací, vrstva
po vrstvě. Postavila se maketa haly, za ní se dalo
klíčovací (snadno zaměnitelné modré nebo

zelené) pozadí. Zvlášť se snímá pán v roli diri-
 gen ta, zvlášť každá víla ve vzduchu zavěšená
na provazech. Vytvoří se 3D čokoládový zámek.
Pak se dělá složený záběr. Aby výsledek byl
přirozený, je nutné dodržet řadu technických
podmínek. „U hraných filmů se stává, že si při
natáčení řeknou, ono se to pak nějak dodělá,“
říká produkční Dan, „a my si lámeme hlavu,
mnohdy i zbytečně, protože se to dalo řešit
předem. Na place by měl vždy být někdo z post-
produkce, ale chápeme, že pro zavedeného reži -
séra je těžké, aby poslouchal mladého kluka…“ 
Mladý kluk Marek vrací na obrazovku víly:
„Holky na provaze se točily tři dny, pak jsme
je museli dodělat. Vymazat provazy, upravit
obličeje, přidělat křidla, do ruky síťku na motý -
ly.“ Každá víla má asi sedm vrstev, dvouvteřino vý
záběr se dělal přibližně den. Dotvářely se ob láč-
ky a světla. Celkem 35 vrstev, odhadují Marek
a Dan. 
U další ukázky vidíme na monitoru temnou
uličku, jak vychází měsíc a přelétá přes něj neto -
pýr. „Ulička je kulisa, natočená na klíčovacím
pozadí, ostatní elementy, jako měsíc a netopýr,
jsou vytvořeny ve 3D,“ vysvětluje Dan Janota,
„vše je kompletováno ve Flame.“ Na scéně se
objevuje herec, zapálí si. „Vidíte,“ ukazuje Marek,
„kouř od cigarety – to jsme dělali my.“ Pro mě na
scény, bar a střílečka. Tady si v Mirage zařá dili
při výrobě ohně, kouře a průstřelů. Celo večer ní

prvotina Václava Marhoula Mazaný Filip, ze
které byly zmiňované ukázky, vznikla v pod-
statě v kulisách s dokončením v postprodukci.

SHRNUTÍ REALITY
Dřív byl filmový pás drahým dovozovým mate -
riálem. Dnes se ale tolik šetřit nemusí, každý
zváží, kolik kotoučů přiveze do postprodukce
na zpracování. 
U nás se většinou točí na jednu kameru, extrém-
ní scény (výbuch domu, bouračka) na víc. Nato -
čený materiál se přepíše v nižší kvalitě pro účel
uměleckého střihu (off-line). Použité záběry
se skenují políčko po políčku do dat (2 až 4 ti sí ce
bodů na řádek) a dílo se přesouvá na on-line
k čistému střihu. Ke slovu přichází kompositing,
kompletace, korekce světla, ostrosti, barevné
korekce. „Barvičkáři“ jsou samostatná umě lec ká
a náročná disciplína: pracuje se tu už s pomocí
velkého plátna, aby barevné korekce přesně vy-
š ly. Když je digitální záznam kompletní, nastou pí
film recording – Arrilaser. Políčko po políčku
se vypálí laserem do negativu, znovu se vyvolá,
k negativu se přidá zvuková stopa, složí se a oko -
pírují na pozitiv. Distribuční kopie je na světě. 
Změny a příklon k digitálnímu záznamu visí
ve vzduchu, zejména pro nižší finanční ná roč-
nost. Ale film je film, jak říkají filmaři, a zatím
platí postup: filmový pás – digitalizace – filmo vý
pás. A tak to ještě aspoň chvíli zůstane. 

Malá filmová reportáž
Jak se dnes vyrábí film, prakticky nelze popsat. Proto jsme zachytili
průběh jednoho dne, kdy jsme sbírali názory zasvěcených, abychom
je pak „sestříhali“, poslepovali a nabídli jako ucelenou výpověď.
Postupovali jsme tak trochu filmovým způsobem.

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV VÁCLAVA MARHOULA
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T
ak jako v roce 1974, kdy se na ženev -
ském autosalonu objevil první prototyp
ESV (Experimental Safety Vehicle), je
i dnes nositelem novinek nejvyšší mo-

 delová řada S, konkrétně verze S 400 Hybrid. 

Vzduch v roli ochránce
Asi největším šokem jsou nafukovací kovové
výztuže Pre-Safe Structure umístěné ve dveřích.
V porovnání s klasickými ocelovými výztuhami
jsou o půl kilogramu lehčí, ale pod tlakem dva-
ceti atmosfér se jejich kovová struktura nafoukne,
a pak dokážou odolat tlaku stovek kilogramů. 

Stejně tak fascinující je Breaking Bag (brzdný
vak) namontovaný pod přední podlahou. Na -
foukne se v situaci, kdy už není možné zabránit
srážce. Celá přední část vozidla se nadzdvihne
o osm centimetrů a zároveň se třením sníží
rychlost o 20 metrů za sekundu. K samotné
srážce tak dojde při nižší rychlosti a síly půso -
bící na karoserii jsou směrovány v optimálním
úhlu vůči deformačním zónám. 
Kromě nových adaptivních čelních airbagů, které
se v závislosti na síle nárazu nafouknou v roz-
sahu 90 až 150 litrů, přibyl v kabině také airbag
středový. Je umístěn mezi řidičem a spolujezd-

 cem a brání vzájemnému střetu při bočním
nárazu. S tím souvisí i systém Pre-Safe Pulse,
který nafouknutím venkovních bočnic se dad -
la odsune tělo řidiče nebo cestujícího o pět
cen timetrů směrem do kabiny. Podle Merce de-
su se tím sníží síla bočního nárazu působící
na osobu ve vozidle až o jednu třetinu. 
Nové jsou i bezpečnostní pásy s integrov a ný mi
airbagy. Dvojvrstvový Belt Bag se po nárazu
nafoukne na objem asi čtyř litrů, takže zhru ba
dvojnásobně zvětší svou šířku, čímž výrazně
přispěje ke zmenšení tlaku na hrudník a sníží
se riziko zranění. Belt Bagy jsou vhodné i pro

zadní část vozidla, kde se nedají instalovat čel ní
airbagy. 

Světelná revoluce
Úplnou revolucí ve světelné technice jsou však
nové unikátní přední světlomety, skládající se
ze sta LED diod. Ovládají se automatickou řídicí
jednotkou na základě okamžitého vyhodnoco vá -
ní záběrů infračervené kamery umístěné v přední
části vozu. Protože se LED diody dají individuál -
ně zapínat a vypínat, mohou vytvářet libovolnou
světelnou konfiguraci. Stodiodové světlomety
se tak bez zásahu řidiče nebo přepínání režimů
přizpůsobují okamžité situaci na vozovce. Po
nasnímání kontur protijedoucího vozidla vyp-
nou tu část svého světelného kuželu, který by
mohl oslnit protijedoucího řidiče. Přitom mo hou
být stále zapnuty v režimu dálkových světel a tím
poskytovat lepší výhled na větší vzdálenost. 

Výhodou stodiodových světel spojených s in-
fračervenou kamerou je i schopnost identifi ko vat
chodce na silnici nebo lesní zvěř a soustředit
na ně světelný paprsek – podobně jako u bodo -
vé ho reflektoru. Řidič tak rychleji zaregistruje
případné nebezpečí a má víc času na rozho do -
vání a následnou reakci. 

Za chvíli v sériové výrobě
K dalším systémům přidává studie ESF takzvaný
„car-to-car communication“, aktivní přenos
varovných informací mezi vozidly, kameru
pro sledování dětí na zadních sedačkách či
speciální reflexní fólie na karoserii, které
zlepšují viditelnost vozidla v provozu. 
Kon cept S400 Hybrid ESF Mercedes-Benz se
představil na bezpečnostní konferenci ve
Stutt gartu. Mnoho z nových myšlenek se 
zakrátko objeví v sériové výrobě.

Myslíte si, že po deformačních zónách, stabilizačních systémech, airbazích či množství asistenční
elektroniky ve vozidlech už není v oblasti bezpečnosti co vymýšlet? Tak to jste na velkém omylu!
Mercedes-Benz demonstruje na konceptu ESF hned třináct inovativních bezpečnostních technologií,
které by se měly v budoucnosti objevit v sériové výrobě. 

Pasivní bezpečnost objevil Béla Barényi
Studie Mercedes-Benz ESF nepřichází na svět náhodně. Je to přesně 50 let poté, co stuttgartská
automobilka představila revoluční model W 111, první automobil na světě s prvky pasivní
bezpečnosti: především s deformačními zónami. Dnes jsou naprostou samozřejmostí konstrukce
všech aut, ale v časech, kdy na světě nebyl ještě ani tříbodový bezpečnostní pás, to bylo ne-
vídané! 
Systém ochrany posádky pomocí částí karoserie, které jsou schopné pohltit určité množství
nárazové energie, si dal Mercedes patentovat už roku 1951. Autorem geniální myšlenky byl
inženýr maďarského původu Béla Barényi. Ve Stuttgartu pracoval od roku 1939 a o jeho vizio-
 nářství svědčí i projekt bezpečného automobilu Terracruiser ze čtyřicátých let. Experimentální
sedan rozdělil do tří částí s odlišnou tuhostí. Přední a zadní zóna měly být schopné defor-
mace a část střední, určená pro posádku, tvořila pevnou klec pro přežití. B. Barényi zašel při
návrhu tak daleko, že prostor pro posádku vložil do konstrukce auta v pružné kolébce. Je to
neuvěřitelné, ale v tomto autě byly dokonce boční výztuhy dveří a deformovatelný sloupek
řízení!
Všechny Berényiho myšlenky Mercedes využil při vývoji modelu W111 z roku 1959. Měl defor-
mační zóny i bezpečnostní sloupek řízení, ale změny se odehrály i v interiéru. Palubní deska
a srdce volantu byly čalouněny měkkým materiálem, v kabině byste marně hledali nějaké
ostré prvky. Poprvé se tu objevily pojistky dveří v podobě kolíčků, které zabraňovaly jejich
otevření při havárii. To bylo velmi důležité opatření, protože posádka tehdy ještě nebyla 
fixovaná bezpečnostními pásy. Tříbodové pásy začal Mercedes montovat sériově až v roce
1961. Tehdy už ale bylo jasné, že se z pasivní bezpečnosti stává významné kritérium pro úspěch
prodeje.

AUTOR: TOMÁŠ ADREJČÁK
FOTO: MERCEDES-BENZ 

Breaking bag: Brzdný polštář pod vozidlem. 

Sto LED diod: Aktivní světlomety se skládají ze stovky 
LED diod. 

Mercedes-Benz W111: První automobil s moderními
prvky pasivní bezpečnosti z roku 1959.

Béla Barényi: Na jeho jméno je registrovaných víc 
než 2 500 patentů.

Vyšší bezpečnost: Aktivní světlomety dokážou 
soustředit světelný paprsek přímo na překážku. 

Belt Bag: Díky němu bezpečnostní pás dvojnásobně 
zvětší svou šířku. 

Pre-Safe Structure: Nafukovací výztuže ve dveřích. 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions
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V
šechny tyto lodě patří společnosti Cu-
nard Line a nabízejí komfort, o jakém
se našinci možná ani nesní. Téměř sto-
tisíctunová loď je oblečena do klasic-

kých barev společnosti Cunard Line – červené
a černé. Hmotnost už znáte, zbývá tedy dodat
jen její míry: na délku má 294 metrů, šířka je
32 metrů a výška famózních 54 metrů. Na svou
palubu pojme 2 014 pasažérů, které naskládá
do 1 007 soukromých kajut, z nichž většina má
své vlastní balkony. 
Pasažéři, kteří si chtějí vychutnat plavbu na krá-
lovně všech lodí, jsou rozděleni do tří kategorií.
S tím souvisí i to, kde se budou stravovat a do
jakých prostorů lodi budou mít přístup. Nejdraž -

ší je horní paluba Queens Grill. Je umístěna
nejvýše a nabízí místo 142 cestujícím. Pod ní je
patro Princess Grill s kapacitou 132 osob. Oby-
 vatelé obou horních pater si mohou dovolit
pohybovat se po lodi ve vyhrazených částech
s nadstandardními službami. Názvům palub
odpovídá i kvalita stravovacích služeb. 

Queens Grill a Princess Grill
– maximální luxus
Apartmány Queens Grill mají 200 metrů čtve reč-
ních a jsou vyvedeny v krémové a zlatomodré
barvě. Luxus umocňují mramorové koupelny
s vířivkou a s bronzovými zrcadly. V pokoji pak
čerstvé orchideje. Samozřejmostí je zásobování

denním palubním tiskem, libovolné množství
ovoce a při nalodění jsou pasažéři uvítáni pra -
vým šampaňským. V minibaru najdou alkohol
i značková vína – podle výběru, stačí požádat
přidělenou obsluhu. Ta se stará o hosty po celou
dobu plavby. V to počítaje i službu vybalení za-
vazadel při nalodění a zabalení před vyloděním.
Velikost kajut Princess Grill se pohybuje kolem
50 metrů čtverečních. Servis a vybavení kajut
jsou srovnatelné s třídou Queens Grill. 

Ti ostatní 
Osmdesát procent návštěvníků, dohromady
asi 1 550 lidí, bydlí v nižších patrech na druhé
a třetí palubě pod Queens a Princess Grill. Jejich
kajuty mají rozlohu kolem 40 m2, o dráždění
jejich chuťových buněk se stará restaurace
Bri tannia na druhé palubě. Hosté z těchto
apartmánů nemají přístup do luxusních res -
taurací a na terasy, které jsou určeny pouze
pro pasažéry kajut Queens a Princess Grill.

Cestou se nudit nebudete 
Queen Victoria je koncipována jako plovoucí
město, na kterém vás nepřekvapí existence za jí-
 mavých doprovodných a doplňkových programů.
Je tu Královské dvorní divadlo. Jeho 830 diváků
je opět rozděleno, jak se sluší na loď britského
impéria. Jedni mohou sledovat hry z vyvý še né ho

Luxus na moři
Když byla 10. prosince 2007 manželkou prince Charlese – Camillou
Parker-Bowlesovou – pokřtěna obří výletní loď Queen Victoria,
následnice Queen Mary 2 a Queen Elizabeth 2, šlo pro mnoho
cestujících především o zhmotnění jejich snu o nepředstavitelném
luxusu. Teď ho mají na dosah ruky.
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hlediště, jiní ze soukromých lóží v horním patře.
Na lodi najdete i skleník s otevírací střechou 
i stěnami. V něm dominuje fontána. 
Výprava lodí ale není jen o válení se u bazénu
nebo opalování se na soukromém balkoně. Po
čas jízdy je možné využít služeb fitness center,
jsou tu i tři bazény a lázně, povětšině na dosah
je vždy bar, kde znavení svalovci rychle doplní
vypocenou energii a mohou se seznámit s ob-
divovatelkami různého vzhledu i věku. Lady
Luck je kasino, ve kterém milionáři – a nejen
oni – mohou utratit peníze při hře v ruletu nebo
v blackjack.
Pokud někdo chce shodit přebytečná kila ve víru
tance, najde tu dvoupatrový taneční sál o veli -
kosti devadesát metrů čtverečních, pravým
dřevem vykládaný taneční parket, po stranách
doplněný balkony s křišťálovými lustry.
Hemisféra Hala je oblíbený noční klub s úžasným
výhledem na hvězdnou oblohu, protože se říká,
že jinde nejsou hvězdy tak dobře vidět, jako na
moři. Přes den se tento klub změní na idylický
prostor oddechu s výhledem na moře. Za zmín-
ku stojí i existence lokálu Red Lion, klubu Com-
 modore a baru Chart Room. Dále tu najdete
salonky, jídelnu pod širým nebem, umístěnou

na terase nádvoří, nebo dvoupatrovou restaura -
ci s dekorativními sloupky a klenbami.
Ty, kdo chtějí po čas plavby číst, uspokojí dvou-
patrová knihovna se šesti tisíci svazky. Najdou
v ní dokonce i stylové točité schodiště. Mi lov ní ka
námořnictví potěší muzeum s pestrou sbírkou
artefaktů mapující lodní historii společnosti
Cunard Line. 

Zážitek na celý život
Ač se to zdá neskutečné, je o lodní lístky veliký
zájem. Výlety lodí do některých destinací, včetně
určitých druhů výletů, jsou totiž vyprodány 
a rezervovány dlouho dopředu. 
Plavba kolosem, jako je Queen Victoria, je totiž
zážitek, na který se hned tak nezapomíná.
Pod le sira Johna McFurryho, účastníka jedné

z plaveb: „Opravdu to stojí za to. Jen nesmíte
neustále přemýšlet o tom, že jedna hodina na
lodi vás stojí stovky nebo v horních patrech i ti -
síce liber. Nepřemýšlejte o penězích. Zapomeňte
na ně po dobu, co jste na lodi. Výlet na Queen
Victoria není o penězích, ale o zážitku.“ A do -
dává: „Pro mě to bylo splnění dávného snu 
o maxi mální pohodě v maximálním luxusu.
Poznal jsem tu i spoustu zajímavých lidí.“ 
Konec konců, vjíždět do přístavu je něco úplně
jiného než přilétat do města letadlem. Vjezd
do přístavu je opravdový zážitek. Přistání le -
tadlem trvá několik sekund, vjezd i několik
hodin. A to vše se vám vryje do paměti mnohdy
až do smrti – proto je o výlety na takové lodi
stále větší zájem. I proto Cunard Line už staví
další, ještě větší loď s výtlakem 92 tisíc tun. 

A co to vlastně stojí
Pro někoho příjemných 300 tisíc až 5,5 milionu korun za cestu ze Southamptonu do Singapuru,
která se už považuje za cestu kolem světa. V nabídce jsou ale i cenově přijatelnější nabídky, jak
si užít pohyb po rozsáhlých vodních hladinách světových oceánů a moří. Tak například sedmi-
denní výlet do Norska na Queen Victoria stojí s kajutou Queens Grill 145 tisíc korun, s kajutou
Princess Grill 115 tisíc korun a v nejnižší třídě Britannia 51 tisíc korun. Start je v domovském
přístavu Queen Victoria – v britském Southamptonu.

Sál: Všechno na této lodi působí dojmem majestátnosti a rozlehlosti. Nejinak je tomu u sálů skrytých v útrobách lodi. 

Apartmán: No řekněte, nestojí tohle, samozřejmě kromě plavby kolem světa, za to?

Knihovna: Pokud by se přeci jen našel po čas plavby
někdo, kdo by se hodně nudil, může navštívit knihovnu.
Ta obsahuje krásné točité schody, které spojují dvě patra
mezi sebou, a najdete v ní i natrvalo zaměstnané dva
knihovníky.
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Pod křídly draků
Představte si ten úžasný pocit volnosti, když se vítr opře do draka a unáší vás rychlostí šedesát
kilometrů za hodinu po vodní hladině nebo zasněženou plání. Freeridová jízda nazývaná kiting
i v našich končinách zdomácněla kolem roku 2000 a od té doby nachází stále více příznivců.
Je univerzální – v létě si připnete k nohám wakeboard nebo surf a můžete vyrazit na vodní
plochu, například na rakouské Neziderské jezero nebo na Balaton, kde vás přivítá obrovský
počet kitingových škol. Pokud jste to nestihli letos v létě, drak vás povozí i na snowboardu
nebo na lyžích. Výběr svahů na snowkiting je opravdu široký, populární je například první 
a zároveň největší rakouský snowkitingový park v Thalgau.
Základem nového sportu je kite – velký drak s řídicím ráhnem, na kterém jsou uchycené řídicí
šňůry. Ráhno se zachytí hákem na vyztuženou trapézu připnutou kolem pasu – ruce jsou tak
v bezpečí a volné pro řízení draka. Používají se dvě skupiny draků – komorové a jednovrstvové.
Prvé jsou šité jako křídlo pro paragliding, obsahují komory, které se různě plní vzduchem.
Postupy a počet šňůr na ovládání se u jednotlivých výrobců liší. Komoroví draci se obyčejně
používají na sněhu, kde se vyžaduje rychlejší ovládání. Ve skupině jednovrstvových draků
se nafukuje konstrukce, která draka vyztuží a drží jeho tvar. Ovládají se pomocí čtyř nebo
pěti šňůr. Draci se vyrábějí s rozpětím od tří do dvaceti pěti metrů a za špičkový set nezaplatíte
víc než pětadvacet tisíc korun.
Na začátek je dobré absolvovat kurz kitingu s instruktorem, protože jako u každého sportu i zde
platí, že špatných návyků se později zbavíte jen velmi těžko. Zkušení lyžaři či snowboardisti
mají výhodu, ale v každém případě je třeba mít chuť experimentovat a bavit se. Odměnou je úžasný
pocit rychlosti a svobody. Přesvědčíte se o tom i na webových stránkách www.kiteboarding.cz,
www.kiting.sk či www.kiteforum.cz.

D
eska světového rekordmana z Fran-
cie má s deskami, na kterých si
tisíce sur fařů užívají větru a vln 
na jezerech a mořích, jen málo

společného. Jeho Speed Needle má hmotnost
asi 3,5 kilogramu – zhruba polovinu váhy
standardní desky, a je navíc pouze 25 cen-
timetrů široká. Po vodě klouže jen při silném
větru. Francouz rekordní jízdou v březnu
loňského roku přilákal pozornost ke sportu,
který po vzestu pu v osmdesátých letech zaží-
val pokles záj mu.

Uhlík a kevlar na vodě
Zájem o surfování opět oživily nové materiá -
ly. Díky moderní konstrukci stěžně i plachty 
a leh kým deskám, které jsou širší a mají velký
výtlak, je možné naučit se surfovat mnohem
snadněji než před třiceti roky, když tento

sport začínal. Surfová deska tehdy byla jen
proudnicově tva rované plavající těleso z kusu
pěny, potáhnuté vrstvou plastu o hmotnosti
asi dvacet kilogramů. Dnešní moderní desky
mají rafinovanou send vičovou konstrukci 
s hmotností do sedmi kil. Na vyztužení se
používají lehké a tvrdé materiá ly, zejména
uhlíková a kevlarová vlákna. Některé surfy 
se vyrábějí z extrémně lehkých, ale velmi
drahých voštinových desek. 
I materiál stěžně a plachty prošel vývojem.
Plach ty jsou z monofilmu, což je vlastně
průhledné PVC vyztužené uhlíkovými nebo
kevlarovými vlákny a látkami, které zvyšují
stabilitu profilu. Velikost plachty určené pro
děti je asi 1,5 metru čtverečního, dospělí sur-
fují podle svých schop ností s plachtami až 
do 12,5 metru čtverečního. Stěžeň se vyrábí 
z plastu vyztuženého skleně nými vlákny a i zde

se používá uhlík a kevlar. To samozřejmě pla -
tí i pro ráhna. 

Zájem roste rychle
Didi Raditsch má surfingové školy v Rakous -
ku a na horkém jihu Evropy. I on zaznamenal
ros toucí zájem veřejnosti, v uplynulých 
čty řech letech se počet jeho žáků zvyšoval 
o de set pro cent. V Rakousku se každou sezo -
nu naučí sur fovat čtyři tisíce fanoušků tohoto
sportu, z toho polovina na Neziderském je -
zeře, v Německu je to dokonce čtyřicet tisíc. 
Podle odborníků má renesance surfování 
své důvody: desky, se kterými se těžko jezdí 
a které byly vhodné spíše na akrobatické
kousky na vodě, ubíraly začátečníkům radost
ze surfování. Pádlování nebo posunování
surfů rukou z vody není velká zábava, a tak 
se často bavili jen diváci na pláži. Dnes je situa ce

jiná. „Windsurfing s novými produkty, kte ré
přešly z průmyslu na vodu, se dnes naučíte
snadněji než kdykoli předtím,“ tvrdí D. Ra-
ditsch.

Sport pro všechny
Na širokých objemných deskách udrží rov -
nováhu i méně sportovně nadaní surfaři.
Průměrně pohybově nadanému člověku stačí
dva dny na to, aby při mírném větru elegant -
ně klouzal po vlnách. I náklady na windsur fing
jsou v mezích normy. Za 1 500 eur si pořídíte
desku, stěžeň, ráhno, dvě sou pravy plachet 
i neoprenový oblek. Loni se v Německu pro-
dalo skoro deset tisíc surfo vých desek. Vět -

šina se vyrábí v Thajsku. Jedním z mála
výrobců v Evropě je společnost Bic, která 
je známá zejména zapalovači a ku lič -
kovými pery. Ve francouzské Bretani
však vyrábějí i desky, které „zname-
nají vodní svět“. Proto není
náhoda, že Francie kromě jedi-
ného evropského výrobce
desek má i jediného svě-
tového rych lost  ního
rekordmana. 

Antoine Albeau je nejrychlejší muž na windsurfingové desce. Vodním kanálem French Trench 
v Camargue uháněl obdivuhodnou rychlostí 90,75 kilometru za hodinu. Patnáct metrů široký
kanál vybudovali speciálně na překonání světového rekordu. 
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Světový rekord: Antoine Albeau uháněl rychlostí 90,75 km/h. Jeho deska 
Speed Need le má hmotnost 3,5 kilogramu, je 25 centimetrů široká a po 
hladině jede výhradně při silném větru.

Zdvihá se vítr
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Mistrovské sály světa
Hudební síně jako mistrovské dílo? Proč ne. Na světě jich najdete spoustu.
Liší se od sebe stářím, provedením – a také kvalitou, jakou dokážou
svým návštěvníkům poskytnout při poslechu hudby a koncertů. 

V
Praze je několik koncertních síní. Nej -
známější je zcela bezpochyby Dvoř á ko-
va síň v Rudolfinu. Historie Rudolfina
se datuje k roku 1874, kdy koupila

pozemek pro budoucí stavbu Česká spořitelna.
Její vedení se rozhodlo, že zde postaví vlastním
nákladem Dům umělců. Vypsalo neanonymní
soutěž a porota vyhodnotila návrh architektů
Josefa Zítka a Josefa Schulze. Ačkoli nedodrželi
soutěžní podmínky, vytvořili mimořádnou stav -
bu dokonale splňující provozní i výtvarné ná ro -
ky. Slavnostnímu otevření dne 7. února 1885
byl přítomen i rakouský korunní princ Rudolf,
na jehož počest byl Dům umělců nazván Ru dol-
finem.
Česká filharmonie zde sídlí od roku 1896. V ro ce
1918 se z Rudolfina stalo prozatímní sídlo par-
lamentu Republiky československé a od roku
1920 zde byl parlament umístěn trvale. Tehdy
doznalo Rudolfinum znatelných změn. Ani kon-
 certní sál nebyl uchráněn, neboť byly odstraněny
varhany a nahrazeny parlamentní tribunou.
Částečná rekonstrukce Dvořákovy síně byla pro-
vedena ve čtyřicátých letech minulého století.
Od konce druhé světové války působí v Rudol -

finu opět Česká filharmonie. V letech 1990–1992
byla budova od základu rekonstruována a mo -
dernizována. Došlo k částečnému odstranění
některých dodatků (spojovací průchod), nově
byly řešeny prostory spojené s koncertním
provozem a k původnímu účelu se navrátila
severní výstavní část. 

Dvořákova síň pražského Rudolfina
Svůj název nese po geniálním skladateli Anto -
nínu Dvořákovi. Jde o koncertní síň s vynikající
akustikou, vhodnou pro oratorní, symfonic kou
a komorní hudbu. Jsou v ní opět umístěny
mimořádně kvalitní varhany. Kapacita sálu je
1 104 míst + 40 míst na stání a čtyři místa pro
invalidní vozíky. 
Sál není vybaven žádnou zvláštní technikou
ozvučení. Zvukový mistr sálu nám k tomu řekl:
„Budete asi zklamáni, protože v sále je jen
aparatura pro přenos slova. Máme tu dva repro-
 duktorové sloupky od firmy Reinkus Heinz,
umístěné po obou stranách nad sebou. Na bal ko -
ně pak po stranách ještě jeden takový sloup.
Zvuková režie je vybavena mixážním pultem
Yamaha i dalším příslušenstvím, takže je zde

možné pořizovat koncertní nahrávky maxi mál -
ní kvality. Zvuková aparatura se zde instaluje
při produkcích hudebních těles v závislosti
na požadavcích a očekávaném zvukovém
efek tu.“ 

Vzkříšení Kongresového sálu
Z moderní doby má Praha Kongresové centrum,
postavené v komunistické Husákově éře pod
názvem Palác kultury. Jeho Kongresový sál pro
2 764 osob prostupuje celé Kongresové centrum
z prvního patra až do čtvrtého a byl prioritně
určen pro sjezdy soudruhů a sekundárně i pro
koncerty. V době uvedení do provozu však tehdy
hudebně zcela propadl. 
Po rekonstrukci Kongresového centra v letech
1998–2000 došlo k zásadním úpravám prostoru
a vybavení sálu elektronikou a elektroakustic ký -
mi zařízeními. Tehdy se stalo něco, co každý
pokládal za nemožné. Kongresový sál se hu deb -
ně posunul směrem k čistému a dokonalému
zvuku. Na jeho úpravách se totiž podílela sku pi -
na předních českých i zahraničních odborníků
na akustiku a právě díky nim patří dnes jeho
akustika k nejlepším na světě. Podle hodnocení
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KONGRESOVÉHO CENTRA, 
ROYAL ALBERT HALL

světových odborníků je na 13. místě na světě!
Podobný „opravný termín“ se uskutečnil také
u světově proslulé Royal Albert Hall.
Pa rametry je Kongresový sál srovnatelný se
světovými špičkami, jako například s montreal-
ským Wilfrid – Peletiera, s koncertním sálem
v americkém Bostonu nebo s londýnskou Royal
Albert Hall. Rozměry orchestřištní mušle dovo-
lují koncertování hudebních těles o počtu až
100 hudebníků.

Royal Albert Hall
Vysoko, co se týče hudebního hodnocení, stojí
Royal Albert Hall of Arts and Sciences v Londýně.
Je to hala pro pořádání koncertů a jiných umě-
leckých aktivit věnovaná manželu královny
Viktorie princi Albertovi. Jsou zde umístěny
největší varhany Velké Británie. Geniální návrh,
struktura sálu a jeho vybavení jsou nyní zá ru kou
špičkové kvality přednesu hudby, počínaje ora-
torní hudbou a konče hudbou moderní. Ale ne-
bylo tomu tak vždy.
Hala má oválný tvar o rozměrech 90 x 80 m a ka-
pacitu 8 000 návštěvníků, i když bezpečnostní
předpisy umožňují vstup jen sedmi tisícům.

Pro špičkové koncerty však Londýňané vpustí
jen 3 929 osob, u exkluzivních představení je
tu pro diváky 5 250 křesel. Obrovská skleněná
střecha v kovovém rámu se vypíná do výšky 45 m. 
Autoři návrhu Francis Fowke a H. Y. Darracott
Scott se nechali inspirovat starověkými amfi -
teátry. Za stavební materiál zvolili farehamské
červené cihly s terakotovou výzdobou. Stře chu
tvoří kovová konstrukce, vyplněná skle ně ný mi
tabulemi. Konstrukce byla smontována v Man-
 chesteru, pak byla rozdělena na menší kusy 
a koňskými povozy dopravena na místo určení.
Odstraňování podpěrné konstrukce zpod smon-
 tované střechy se zúčastnili dobrovolníci kvůli
obavám, zda konstrukce střechy vydrží. Po od-
stranění podpěrné konstrukce ale střecha po -
klesla jen o pět osmin palce (cca 1,5 cm). 
Royal Albert Hall byla slavnostně otevřena 
29. března 1871. Po úvodním proslovu prince
Edwarda se konal slavnostní koncert, u něhož
se projevily problémy s akustikou sálu. Ty byly
odstraněny až roku 1969 montáží řady velkých
sklolaminátových rozptylových disků (ozna -
čovaných jako houby nebo létající misky) pod
střechu sálu pro odstranění typické ozvěny.

Říkalo se, že hala je jediné místo, kde si může
být skladatel jistý, že své dílo uslyší dvakrát.
Elektroakustické vybavení bylo inovováno na
začátku tohoto roku, a tak zde najdete podpůr né
reproduktorové soustavy špičkové firmy Mayer
Sound, která se rovněž podílela na návrhu jejich
rozmístění v sále. Soustavy jsou podpořeny sub-
 woofery, které se používají v případech, že je
to třeba pro zvýraznění určitého druhu hudby.
I zde může být sál dozvučen mobilní apa ra tu rou.
Zvuk v Royal Albert Hall vás ohromí – a to ne jen
při oratorních skladbách, hraných na jedněch
z nejlépe instalovaných varhan na světě. 
Spo lu žák ze střední školy Oswald Schorm
vzpomíná na svou návštěvu: „V dobách temné ho
komunismu jsem dostal příslib a mohl odjet do
Londýna. Tady jsem si za všechny peníze, co
jsem měl u sebe, koupil lístek na Led Zeppelin.
A to, co jsem slyšel v Royal Albert Hall při jejich
vystoupení, se mi vrylo pod kůži. Připadal jsem
si jak ve svěráku hudby. Z velké části na zážitku
měla podíl Royal Albert Hall. Po revoluci jsem
zde vyposlechl Wagnerovu hudbu – a pocit
brně ní v zádech se mi vrátil. Ta hala je fa móz -
ní.“ 

Rudolfinum: Centrum hudebního dění v Praze. Kongresový sál Kongresového centra Praha: Sál nechvalně proslulý zasedáním komunistů v dobách minulých, který proslul velmi špatným zvukem. Po revoluci 1989 se změnilo
určení sálu a po rekonstrukci v letech 1998–2000 se pronikavě změnil zvuk. K lepšímu. Sál je nyní na 13. místě na světě, co se týče kvality podání zvuku.

Royal Albert Hall auditorium: Až do roku 1969 zde
každý umělec, díky echu, mohl slyšet svou skladbu
dvakrát. Od tohoto roku, kdy byly provedeny stavební
úpravy prostoru, a od letošního jara, kdy se tu objevilo
špičkové ozvučení, je zvuk Royal Albert Hall naprosto
dokonalý.

Royal Albert Hall, Londýn: Svatostánek zasvěcený 
vévodovi Albertovi je mekou všech hudebních umělců.

Dvořákova síň Rudolfina: Sál s úžasným zvukem 
a s varhanami, sídlo České filharmonie.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.visions.cz/visions



Budoucnost na zápěstí 
Řídit se ověřenými principy může být někdy nuda. Pokud to budeme aplikovat na náramkové hodinky,
zjistíme, že existuje dost způsobů, jak se dá zjistit, kolik je hodin. Celkem netradičně tento „problém“
řeší hodiny Kisai Sensai. Odečet na klasickém ciferníku je zdlouhavý a nepřesný, digitálky s LCD
už dávno vyšly z módy. Budoucnost proto patří svítivým diodám. Můžete se ptát, jak zjistíte, kdy
vám třeba přijede autobus? Princip je snadný. Dvanáct červených diod rozsvícením signalizuje celé
hodiny, stačí je spočítat. Zelená světélka reprezentují skupiny po pěti minutách a žlutá pak jednotlivé

minuty. Takže když na hodinkách svítí pět červených, sedm zelených a dvě žluté diody, je přesně pět
hodin a 37 minut. Kamarádům však můžete tvrdit, že proto, abyste zjistili přesný čas, museli vám do

mozku implantovat speciální mikročip... 
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Široký obraz
Na to abyste se při sledování oblíbeného filmu cítili jako v kině, už nikam nemusíte chodit. Stačí
vám totiž novinka od Philipsu – LCD televizor Cinema. V čem je tento televizor tak výjimečný?
V první řadě je to rozlišení, které je úplně netradiční. Poměr stran obrazu je totiž 21:9. Stejný
poměr používají filmaři a ve stejném poměru se
promítají i filmy v kině. Obrazovka má formát
56 palců, a osvětlení kolem panelu tvoří systém
Ambilight. Nechybí samozřejmě ani HDMI ko-
nektor, možnost připojení přes Wi-Fi, kontrast ní
poměr dosahuje hodnoty 80 000:1 nebo k abso-
lutní dokonalosti se blíží HD rozlišení 2 560 na
1 080 obrazových bodů. A aby byl pocit ze sledo-
vání filmů ještě lepší, je Philips Cinema doplně ný
o technologii čistého nerozmazaného 200Hz 
obrazu či technologii, která filmy natočené pro
televizor ve starém poměru 16:9 převede do 
poměru 21:9.

Soukromá elektrárna
Pokud rádi cestujete mimo civilizaci, určitě znáte problém vybitých baterií bez možnosti jejich
dobití. Naštěstí slunko svítí téměř všude a jeho energie se dá výborně zúročit právě v takový-
chto situacích. Jediné, co k tomu potřebujete, je tento kompaktní solární panel. Aby získal do-
statek energie na nabití elektroniky, stačí ho vystavit přímému slunečnímu svitu. Produkt se

skládá ze solární nabíječky a výkonové banky, kterou je možné nabíjet buď solární energií,
nebo ze síťové či USB zásuvky. V prvním případě šest hodin na slunci nabije jednotku do

jedné třetiny, což odpovídá energii pro jeden mobilní telefon. Při dobíjení ze zá-
suvky stačí na plné nabití 3,5 hodiny, z USB konektoru počítače je třeba hodin

šest. Díky outdoorovému zpracování a dokonce i odolnosti proti vodě můžete
solární panely připevnit na batoh, položit do písku na pláži nebo nechat za
oknem svého auta.

Strážce z budoucnosti
Na první pohled tato trojkolka vypadá jako hračka z budoucnosti,
ale Rovio bylo vytvořeno pro současnost. Robot má zabudovanou
kameru a řízení je možné pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. Pohy-
buje se lehce ve všech směrech a je možné ho ovládat i na
dálku. Jeho primárním cílem je monitorování prostředí, které
byste neradi nechali bez dozoru. Zobrazování a interakce jsou
možné díky přenosu streamovaného videa a audia ze zabudo-
vané kamery v Roviu. Zařízení můžete ovládat odkudkoli na
světě. Stačí, pokud je v dosahu internet s libovolným browse-
rem. Rovio má integrovaný navigační systém TrueTrack. Při špat-
ných světelných podmínkách můžete využít osvětlení pomocí LED.
Obavy, že se Rovio vybije, nejsou na místě, protože robota dostáváte
s dokovací stanicí, kam ho můžete kdykoli poslat opětovně se dobít.

Přístroj plný energie
Pokud vlastníte mobil, fotoaparát, kameru nebo notebook, musíte mít k dispozici čtyři druhy adaptérů a kabelů,
které i přes snahu výrobců o miniaturizaci zabírají hodně místa. Společnost Powermat proto přichází s revolučním
řešením, u kterého není třeba mít ke každému zařízení originální nabíječku. Jde o revoluční systém nabíjení

– spotřebič stačí položit na speciální podložku a na
krátkou vzdálenost se pak nabíjí pomocí cívek ve

zdrojovém a cílovém zařízení. Přitom nedojde k pří-
mému propojení elektrických obvodů. V praxi to

funguje tak, že na základnu připojenou do zásuvky
položíte mobil nebo jinou osobní elektroniku, a ta se

snadno dobije. Přístroj však musí být vybaven integro-
vanou cívkou nebo speciálním obalem. V záloze jsou

i dobíjecí konektory s univerzálním adaptérem, takže
žádná z vašich elektronických hraček nemůže zůstat

„bez šťávy“.

Pen se vrací
Charakterizovat tento fotoaparát, i když to tak na první pohled nevypadá, je v podstatě jednoduché.
Olympus Pen není totiž ani zrcadlovka ani kompaktní fotoaparát – jde o lehký a velmi
skladný fotoaparát používající Micro 4/3 systém. Na rozdíl od zrcadlovek mu
chybí zrcadlo, což umožnilo zmenšit vzdálenost mezi posledním článkem
objektivu a senzorem. Od kompaktů se zase liší o mnoho větším senzorem
a tím i vyšší kvalitou obrazu. Olympus designem tohoto fotoaparátu navázal
na velmi úspěšný model Pen z roku 1959, kdy se mezi fotografy unavenými
nošením těžkých přístrojů stal hitem. Nový Pen E-P1 funguje na principu
Life View, kdy na zobrazovači můžete pozorovat skutečný obraz snímaný
objektivem. Pro ty, kteří si troufají, je ovšem k dispozici speciální nasazovací
hledáček. 

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIV AUTORA 
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Fond pomoci: 5 let, 12 milionů
V červnu oslavil Fond pomoci společnosti Siemens pět let své existence,
během nichž rozdělil mezi 150 neziskových organizací v České republice
přes 12 milionů korun. Fond podporuje projekty, jež pomáhají slabším
a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace
a nemohou si pomoci sami. Každý měsíc žádá o finanční podporu okolo
30 neziskových organizací. Šest členů hodnoticí komise (pět odborníků
z neziskových organizací a jeden zástupce společnosti Siemens) každý
projekt přečte, oboduje a vyhodnotí. Vybrané projekty jsou pak oceněny
finanční částkou určenou na konkrétní materiální pomoc. Organizace
mají možnost žádat o finanční podporu každý měsíc, tzn. až dvanáct-
krát do roka. 

Pomáháme

Po vítězném zápase 
j(e)deme na pivo

Zdá se, že projektanti sportovních hal nikdy
neviděli sportujícího vozíčkáře. Jak si jinak
vysvětlit, že většina sportovišť a velkých tělocvi-
čen je pro vozíčkáře nedostupná. „Když už, tak
se dostaneme maximálně do hlediště, a to se
stejně počítá s velmi omezeným počtem diváků
na vozíku,“ potvrzuje situaci v České republice
ředitel Ligy za práva vozíčkářů Zdeněk Škaroup -
ka. „O tom, že by byl bezbariérový vjezd na
plochu, do šaten, sprch nebo třeba na toaletu,
o tom už nemůže být téměř řeč.“ Například jeden
z nejúspěšnějších českých klubů basketbalistů
vozíčkářů SK Hobit se připravuje na zápasy ve
staré tělocvičně, ve které byl během rekonstruk ce
vybudován bezbariérový vjezd a uzpůsoben
vstup na palubovku i do sociálních zařízení. Díky
sponzorské podpoře klub získal nájezdovou plo-
 šinu, která hráčům umožňuje trénovat i v posi-
lovně. „Vůbec si ale nedokážete představit, jak
to vypadá například s parkováním, když třeba
organizujeme turnaj pro pět týmů,“ říká Zdeněk
Škaroupka, který je zároveň i manažerem Hobi -
tů. A podobné problémy mají vozíčkáři i se šat-
 nami. „Deset vozíčkářů zabere daleko větší
prostor než deset chodících lidí. A to ještě nes mí -
me zapomenout na skutečnost, že hráči mají
vozíky dva. Svůj univerzální, na kterém tráví

většinu dne, a ještě basketbalový speciál. Občas
se nám šatna tak ucpe, že některé objemné
předměty musejí na chodbu.“ Další nepříjem-
ností jsou věšáky v šatně. Většina z nich je totiž
upevněna vysoko, mimo dosah vozíčkáře. „Buď
si věci necháváme na lavici, nebo si prostě mu-
síme vzájemně pomoci.“ Ne všichni hráči tráví
celé dny na vozíku. Někteří potřebují pouze berle,
na některých není takřka jejich zdravotní posti-
 žení poznat. Bez pomoci se však hráči neobejdou
ani při koupání. Pokud je koupelna hromadná,
hráč zajede na vozíku pod sprchu, přesedne si
na plastovou židli, odsune svůj vozík mimo
dosah padající vody a sprchování může začít.
Pokud jsou sprchy v oddělených kójích, je to
mnohem složitější. „Oblékání a mytí je tak ná-
ročná operace, že to většina raději nechává na
doma. Ale když hrajeme venku, trvá nám samot -
né sprchování a převlékání tak dlouho, že je to
srovnatelná doba s tou, kterou stráví přípravou
modelky na finálové kolo Miss,“ směje se pan
Škaroupka. 
Speciální basketbalové vozíky musejí být lehké
a přitom velmi pevné, aby odolávaly nárazům
při poměrně častých kontaktech s protihráči.
Jsou postavené každému hráči na míru, přičemž
musí být zohledněn druh a míra zdravotního

postižení hráče. Obecně lze říci, že čím větší je
postižení, tím nižší musí být vozík a zároveň tím
vyšší musí mít bočnice a zádová opěrka, aby byl
hráč co nejvíce fixován. Fixace mu nahrazuje
nefunkční břišní a zádové svalstvo a dává mu
jistotu opory pro individuální činnosti. Basket-
balový vozík se vyrábí z lehkých slitin nebo tita -
nu, jeho cena dosahuje 100 000 Kč. „A jak
slaví me vítězství? Křičíme, plácáme se po zá-
dech, nešetříme vítěznými gesty, někdy si do-
konce dobíráme soupeře. A pak, jako správní
Češi, zaj(e)deme na pivo…“

První zařízení PROFINET IRT byla certifikována v Praze
Pražské pracoviště společnosti ANF Data, která je dceřinou firmou
koncernu Siemens, letos na jaře úspěšně provedlo certifikaci tří zaří-
zení vyhovujících standardu Profinet Isochronal Real Time. Profinet je
otevřený standard komunikačního protokolu pro automatizaci, posta-
vený na bázi komunikační platformy průmyslového Ethernetu. Jde o
síťovou technologii umožňující využití přímého toku dat na úrovni vý-
robního procesu, řízení výroby i plánování a managementu. Pražská
laboratoř společnosti ANF Data plánuje dále rozšířit své aktivity v ob-
lasti standardu PROFIsafe a nabídnout tak širší paletu služeb i pro zá-
kazníky mimo průmyslový sektor koncernu Siemens. 

Makají a trénují jako ostatní sportovci. Občas však mají problém
s tím, že se nevejdou do šatny, nemají kde zaparkovat a po zápase
se sprchují raději až doma. Hrají basketbal, střílejí koše, a to vše
z vozíku. Jak se žije basketbalistům vozíčkářům?

Digitální strážci
Siemens reaguje na rostoucí zájem o dohled založený na systémech
síťového videa v komerčních provozovnách (např. v obchodech či
malých kancelářích), ale také v oblasti rezidenčního bydlení. Hlídat
je budou nové digitální kamery, které jsou založeny na principech
IP protokolu, na nichž funguje mimo jiné také internet. Kamery se
navzdory svým miniaturním rozměrům vyznačují mnoha pokročilými
funkcemi – například možností duálního kódování, vestavěnou detekcí
pohybu, zasíláním varovných e-mailových zpráv nebo snadnou 
a rychlou montáží. V nabídce jsou jak modely s kabelovým připojením,
tak model bezdrátový. Nové kamery podporují současný přenos ve
formátech MPEG-4 a MJPEG a jsou schopny přizpůsobit rozlišení 
a kvalitu obrazu typu připojeného přijímacího zařízení, ať už je to
digitální záznam videa DVR, PC nebo mobilní telefon s podporou 3G. 

Zlatý Amper pro Siemens
Jedním z vrcholů letošní veletržní sezony se stal 17. ročník mezinárod-
ního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2009. Společnost
Siemens zde získala prestižní ocenění Zlatý Amper za nový lineární
motor 1FN6, který byl prezentován na funkčním modelu elektronického
xylofonu. Mezi hlavní přednosti motoru patří vysoká dynamika, mimo-
řádná přesnost a bezúdržbový provoz. Je určen například pro manipu-
lační a spojovací osy v oblasti výrobních a obráběcích strojů, pro
podávací osy v řezacích strojích s vodním, resp. laserovým paprskem,
nebo jej lze použít v provozech s velkým množstvím železného odpadu
díky absenci magnetu v sekundární části motoru.

Srdce nové elektrárny v Počeradech dodá Siemens
Siemens dodá dvě turbíny o celkovém výkonu téměř 600 MW a dva gene rá-
 to ry pro nově budovanou paroplynovou elektrárnu Skupiny ČEZ v Počera-
 dech, která se tak zařadí mezi nejmodernější elektrárny v Evropě. Smlouvu
o dodávce podepsali na konci června zástupci společnosti Siemens a Škoda
Praha Invest, která je generálním dodavatelem stavby. ČEZ plánuje investici
v hodnotě 20 miliard korun. Předmětem dodávky od společnosti Siemens
jsou dvě plynové turbíny SGT5-4000F, každá o výkonu 284 MW, a dva
vzduchem chlazené generátory SGEN5-1000A. Jedná se o technologie,
které dosahují vysokých výkonů při vysoké účinnosti – zatížení životního
prostředí je minimální a nižší je i spotřeba plynu. Samotná výstavba by
měla začít na podzim příštího roku. První elektřinu by měla elektrárna
do energetické soustavy dodat na jaře 2013.



Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné 

situace a nemohou si pomoci sami. 

Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením 

či sociálními problémy.

Siemens s. r. o.,  Fond pomoci | Evropská 33a | 160 00  Praha 6

infolinka: 233 033 777 | e-mail: fondpomoci.cz@siemens.com

www.siemens.cz/fondpomoci


