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VISIONS

Vážení čtenáři, milí přátelé,
na podzim roku 1890 bylo otevřeno první

zastoupení společnosti Siemens & Halske 

v českých zemích. Svou kancelář firma otevře -

la v obou největších městech a průmyslových

centrech – v Praze a v Brně. V těchto dnech je

tomu tedy již 120 let, kdy se Siemens stal pev-

 nou součástí českého průmyslu. A je jí – byť

s vynucenou přestávkou po druhé světové

válce – dodnes.

Tato dlouhá historie a dosažené úspěchy

jsou pro nás závazkem, aby i naši následovní ci

mohli být na naši práci právem hrdi a s uzná-

 ním vzpomínali na léta, která my máme před

sebou. Jsme hrdým obyvatelem Česka, význam-

 ným zaměstnavatelem a inovátorem. Jsme pyš-

ní na naši historii a s nadšením žijeme naši

současnost. Nejraději ale hledíme vpřed – za

horizont, kde se rodí pro náš svět nové mož-

nosti. To je ostatně o naší firmě velmi dobře

známo a takový je i časopis, který vám každý

čtvrtrok přinášíme.

Nemůžeme-li tedy společně pozvednout

sklenku moravského vína na oslavu naší dlou-

hověkosti, můžeme si alespoň společně vy-

chutnat obsah tohoto vydání a při listování

tím to číslem se pousmát nad článkem, který

mě spolu s rozhovorem s panem profeso-

rem Moosem zaujal nejvíc. Píše se v něm o

předpovídání budoucnosti a vynálezech, které

měly ambici změnit svět, ale nakonec z nich

nebylo nic. I tak jsou však tyto pokusy důle-

žité. Tápá ní ve slepých uličkách je nezbytnou

součástí na cestě k lidskému pokroku. A řek-

něte sami, byl by svět okolo nás bez omylů

tak zábavný?

Přeji vám příjemně odpočinkové, ale i inspi-

rativní čtení a co nejméně omylů, nad který mi

se nelze pousmát. Vše ostatní berme s nadhle-

dem.

Eduard Palíšek

generální ředitel skupiny Siemens 

v České republice
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F O T O V I S I O N S

Hliník pevný skoro jako ocel
Ruští výzkumníci společně se Siemens Corporate Technology vylepšují vlastnosti materiálů
speciálními nanočásticemi. Do hliníku přidávají fullereny – molekuly uhlíku ve tvaru fotba-
 lo vé ho míče s průměrem několika nanometrů čili miliontin milimetru. Každý fulleren
obsahuje 60 atomů uhlíku. Obě látky vytvoří vazbu a vznikne hliník třikrát pevnější než
klasický kompozit, ale s mnohem nižší hmotností. Siemens připravuje pro nový materiál
celou řadu aplikací. Turbíny s lehčím motorem umožní vyšší rychlosti, efektivněji mohou
pracovat i kompresory a motory. 



6 7 VISIONS podzim 2010

Pod taktovkou přírody
Na horské chatě Monte Rosa se testuje nový energetický systém. Vychází 

ze sledování aktuálního počasí, které se kombinuje s krátkodobou předpovědí. 

Získaná data se stávají základem pro systém regulace vnitřní teploty a celkové 

energetické správy objektu. Podobně jako domy by v budoucnu měly na výkyvy 

počasí reagovat i rozvodné sítě – poněvadž stále roste zastoupení větrných 

a slunečních elektráren, silně závislých na počasí, budou předpovědi počasí 

jedním z klíčových faktorů pro správný chod celé sítě.

N O V I N K Y

Za tunely bezpečnější...
Dopravní nehody v tunelech naštěstí nejsou moc častým jevem, ale

když už se nějaká stane, její následky bývají tragické. Proto se vý zkum  -

ní ci ze společnosti Siemens zaměřili na sni žování rizik v tunelech

a na mostech a ne dáv no představili dvě nové technologie, které by

měly zvýšit bezpečnost nákladních vozidel na těchto komunikacích.

První slouží jako aktivní ochrana před požárem – vozidlo se před

vjezdem do tunelu zkontroluje kame rami a teplotními čidly. Program

poté sestaví model vozu a vytipuje části náchylné k přehřátí, jako

brzdy, kola, motor apod. Shledá-li jejich teplotu příliš vysokou, varuje

řídicí centrum tunelu před možným nebezpečím. Druhý systém je

zaměřen na auta převážející nebezpečný náklad. Tabulky s charakte -

risti kou přepravovaného materiálu by měly být v budoucnu nahrazeny

elektronickými štítky na bázi RFID, z nichž si informaci o nákladu

bez problémů přečtou čtečky umístěné před vjezdem do tunelu.

Malé velké náklady
Věděli jste, že standby režim domácích spotřebičů zkonzumuje v běžné domácnosti kolem

10 % z celkové spotřeby elektrické energie? Snížit tyto výdaje lze přitom jednoduchým vytaho-

váním přístrojů ze zásuvek. Standby je totiž cenou za pohodlí, kterou nám nabízejí funkce

jako rychlý start nebo všemocné dálkové ovládání.

To však není prakticky nic ve srovnání s továrními linkami. Ty jsou vybaveny množstvím strojů,

jež musejí být perfektně synchronizovány. Každý stroj však potřebuje jiné množství času

k opětovnému startu. Je zde tedy velké riziko, že při vypnutí celý systém vypadne z rytmu,

proto se přístroje často vypínají jen při delších výlukách.

Řešením by mohl být nový energetický modul společnosti Siemens umožňující hromadnou

správu jednotlivých strojů. Po připojení ke kontrolní jednotce získá informace o jejich vypí-

 nací a startovací době – dokáže tedy stroje vypínat a zapínat bez narušení jejich vzájemné

synchronizace. Podle odborníků by možnost takto bezproblémového vypínání mohla pro

továrny znamenat energetické úspory až ve výši 20 %.

Lepší ochrana = vyšší výkon
Jedním z faktorů omezujících výkon generátorů jsou nedokonalé izolační materiály. V gene -

rátorech se mezi měděnými dráty vytváří napětí o velikosti až desítek tisíc voltů. Při takovém

napětí dochází k ionizaci vzduchu a vzniku částečných výbojů. Pokud však tyto výboje pro -

niknou celou izolací až k sousednímu drátu, mohou způsobit zkrat. Výzkumníci ze společnosti

Siemens si tedy vytýčili za úkol udělat vý bojům cestu skrz izolaci co nejtěžší. Za tímto účelem

přimíchali do plastové izolace nanočástice slídy, čímž zvýšili odolnost izolantu vůči výbojům

na desetinásobek. Princip je přitom relativně jednoduchý: částice slídy způsobí, že výboj nemů-

že postupovat přímou cestou, poně vadž se jim musí vyhýbat. Dráha, kterou musí urazit na

druhou stranu izolantu, je tedy mnohem delší. Díky tomu je

možné konstruovat generátory s tenčími izolačními vrstvami 

a uvolněné místo využít pro tlustší dráty generující více energie.
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Mrtvice v přímém přenosu
Při léčbě mrtvice lékaři nejdříve vytvoří sní -

mek mozku pacienta pomocí počítačové tomo-

grafie (CT) nebo magnetické rezonance (MR).

Na základě získaných snímků se vyhodnotí

průtok krve a přejde se k samotnému zá -

kroku, při kterém se odstraní příčina ne -

průchodnos ti krevního řečiště. Průběh

operace se dále monitoruje již jen rent-

genem, který umí zobra zit sa mot ný cévní

systém, ne však krevní průtok. Lé ka ři jsou

tedy v tomto ohledu odkázáni na před cho -

zí snímky z CT nebo MR, které však v té

chvíli už nemusejí být aktuální. Nový sys-

tém Siemens Neuro PBV IR by měl léčbu

moz ko vých příhod zlepšit. Využívá techno -

logii CT, kdy skener krouží na speciální

konstrukci (tzv. C-arm) kolem pacienta

přímo v prů bě hu zákroku. Implemento-

vaný software je pak schopen zobra zit 

detailní snímky krve protékající mozkem

během 40 sekund. Systém najde využití

také při léčbě rakoviny, kdy do káže prak-

ticky okamžitě po zákroku zdo ku mentovat

průtok krve nádorem.

Vývoj kapacit instalovaných větrných elektráren

„Mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou smrti.“



Voda

je průměrný roční úhrn srážek na nej -
deštivějším místě světa – Kauai (Havaj).
Naopak na nejsušším místě, v egyptském
Asuánu, spadne ročně v průměru 0,5 mm. 

12 090 mm

měří nejdelší vodní tunel světa ve Spo-
jených státech. Má průměr 4,1 metru
a denně jím přiteče do New Yorku 
5 miliard litrů vody. 

137 km

je teplota, kdy má tekutá voda nej -
větší hustotu. Při zamrznutí vodních

ploch se voda o této teplotě hromadí 
u dna, což má klíčový význam pro přežití

vodních živočichů.

3,95 °C

je hraniční hodnota ztráty vody, 
která je pro člověka smrtelná.

20 procent

pod hladinou severního Tichého
oceánu se nalézá nejhlubší 
místo zemského povrchu 
– Mariánský příkop.

11 031 m

je hloubka oceánu, který by se 
mohl skrývat pod 10 km tlustou
vrstvou ledu na Jupiterově měsíci 
Europa. 

100 km

je množství vody, které vyteče při plném
průtoku z kohoutku za hodinu.

1 200 litrů
je délka nejdelší řeky světa Amazonky
(Jižní Amerika). Ta rovněž tvoří i největší
povodí na světě o rozloze 7 050 000 km².

7 062 km

je objem největší plochy kontinentálního
ledu v Antarktidě, který má celkovou roz-
lohu 13 802 000 km².

24 900 000 km3
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N O V I N K Y

Stébla vyrábějí elektřinu z větru
Ateliér DNA představil koncept nového typu větrné elektrárny, který

nevyužívá klasické turbíny, ale 55 metrů vysoká stébla z uhlí kových

vláken. Elektrickou energii vyrábí svým pohybem. Vysoké duté tyče

obsahují ze shora až dolů piezoelektrické keramické disky, mezi

kterými se nacházejí elektrody. Jakmile se do stébel opře vítr, začnou

se vlnit, disky se o sebe třou a vyrábí se elektřina. Sté bla jsou zapuštěna

v betonovém základu, ve kterém je umístěn generátor, který produ ku -

je další energii. I když se zatím jedná jen o koncept, jeho autoři ho

už propracovali do nejmenších detailů. Kromě jiného mysleli i na

uchovávání energie. Nevyužívají ale klasic ké akumulátory ani super -

kondenzátory, ale zmenšenou verzi přečerpávacích elektrá ren. Pod

betonovou základnou každého stébla je několik komor. Když začne

foukat vítr, část energie se využívá k přečerpání vody do výše položené

komory. Když vítr nefou ká, voda z vyšší komory proudí do nižší a při-

 tom generuje elektřinu. Celý návrh vznikl pro město Masdar ve Spo-

 jených arabských emi rátech. Architekti mysleli i na estetiku a stéb  la

vybavili LED osvětlením, které svítí podle toho, kolik se vyrábí

elektřiny.

Solární články s pravěkým chlorofylem
Efektivitu solárních článků by mohl zvýšit nově objevený typ chloro-

fylu. Molekulu, kte rá pohlcuje červené i infračervené záření, „vyna-

lezly“ už před miliardou let cyano bak terie. Využívat energii slunečního

světla umožňují fotosyntetizujícím organismům molekuly chlorofylu.

Vědci dosud objevili čtyři chemicky odlišné typy chlorofylu, které

pohlcují viditelné světlo. Existuje však i pátý typ, chlorofyl f, který má

absorpční spektrum posunuté až do sousední červené a infra čer vené

oblasti. Australsko-německý tým neob jevil tento typ chlorofylu v žádné

žijící rost lině, ale v pravěkých stomatolitech. Tyto bochníkovité útva -

ry jsou jedním z nejstarších důkazů existence života. Stomato li ty 

z aus tralského naleziště Shark Bay vytvořil kal, který se vysrážel na

povrchu cyanobakterií. Kalná voda bránila přístupu velké části vidi  tel-

 né ho světla a cyanobakterie se tomu zřej mě přizpůsobily tak, že

absorpci svého chlorofy lu „přetáhly“ do větších vlnových délek. Objev

pravěkého chlorofylu lze využít v solárních článcích. Polovina slu -

nečního záření je totiž z infračervené oblasti a vědci hledají způsob,

jak spektrum pohlcované solárními články rozšířit až na viditelnou

oblast. Cyanobakte rie to vyřešily už před miliardami let.

... mimořádné chemické a fyzikální vlast-

nos ti vody jsou důsledkem geometrie její

molekuly? Atomy v ní vázané nejsou uspo -

řádány v přímce, ale chemické vazby mezi

atomy svírají úhel přibližně 105 °.

... trojný bod udává teplotu a tlak, při kte rých

existuje rovnovážný stav mezi všemi třemi

skupenstvími současně, tedy mezi pevnou

lát kou, kapalinou a plynem? Pro vodu tato

rov nováha nastává při tlaku 610,6 Pa a tep-

 lo tě 0,01 °C.

... voda ve skutečnosti tvoří jen 0,02 % hmot-

nosti naší planety? Ačkoliv se v hojné míře

vyskytuje v atmosféře, mnohem více jí na -

lezneme v hydrosféře, do které z 96 % při spí-

vají oceány, a ještě o trochu více v zemské

kůře. 

... oceán pokrývá celkem 361,3 mil. km²,

což představuje 71 % povrchu planety?

Voda oceánu a moří představuje 96,54 %

celosvětových zásob vody. 

... sladká voda představuje pouze 

2,53 %? Z toho je ale většina sladké 

vody, celkem 68,4 %, vázána v ledovcích.

Dalších 30 % je voda podzemní a jen

necelé procento tvoří voda povrchová 

a atmosférická.

... objem vody v atmosféře je prakticky vždy

zhruba 12 900 krychlových kilometrů? Kdy-

by veškerá voda v atmosféře spadla naráz

ve formě deště, pokryla by zemský povrch

do výšky asi 2,5 centimetru.

... obsah vody v lidském těle se pohybuje od

60 % do 70 % tělesné hmotnosti a je přímo

úměrný věku? Voda v těle rozpouští živiny,

odstraňuje odpadní a přebytečné látky, je

nositelem chemických informací, v krvi na -

pomáhá přenosu kyslíku a oxidu uhliči tého.

Voda hraje důležitou úlohu i v regulaci

tělesné teploty.

... denní spotřeba vody je přibližně 120 litrů

na osobu? Z toho 60 litrů připadá na osob ní

hygienu, což za rok činí přibližně 22 ku bí ků

vody.

... nejstarším přivaděčem vody na světě 

je sa mospádový vodovod v Asýrii, po sta -

vený asi 2000 let př. n. l.? Dvě stě let 

poté začala vý stavba veřejných vodovodů 

i v Babylonii. Kolem roku 1200 př. n. l.

vznikly na řeckém ostrově Kréta 

a v Mykénách vodovody z pá lené 

hlíny. Ve stejné době stavěli vodovod 

i staří Číňané

...slovo „voda“ se vyskytuje v názvech 39 čes -

kých měst či obcí?

Věděli jste, že…

Nejtemnějším materiálem 
je uhlíkový nanoles
Vědci z National Institute of Standards and Technology vyvinuli dosud nejtemnější zná mý

umělý materiál. Jedná se o „les“ vy tvo ře ný z uhlí kových nanotrubiček. Ve viditelné a částečně

i infračervené části spektra ten to materiál neodráží téměř žádné světlo. Už jen konstrukce

tohoto materiálu je zajímavá, nicméně vědci se snaží i o praktické využití „lesa“ v podobě

detektoru, který by měřil výkon laserů. Pokud materiál neodráží sko ro žádnou energii, osvícení

se projeví vzrůs tem teploty, kterou lze měřit buď přímo, ne bo pomocí nepřímých metod,

a detekovat tak například elektrický proud. Všeobecně pla tí, že čím víc energie je pohlceno,

tím je mě ře ní přesnější. Právě proto se nej temnější mate riál může velmi dobře uplatnit v této

oblasti. Vědci navíc zlepšili technické parametry tím, že trubičky nenechali vyrůst na křemíku,

ale na blíže nespecifikovaném pyroelektric kém materiálu. Způsobů využití však může být více.

Podle ScienceDaily se nabízí například měření účinnosti konverze sluneční ener gie v solárních

článcích. Na snímku je kolo rova ný mikrograf materiálu vyvinutého americ kým ústavem.



D
oprava, respektive míra mobility,

je jednou z klíčových oblastí fun-

gování moderní společnosti 

a uka  zatelem úrovně svobody 

a pro spe ri ty. Výzkumné týmy po celém

světě dnes řeší otázku, jak si ji udržet a při -

tom nepoškozovat životní prostředí ani kva -

litu života. Shodují se na tom, že v bu doucnu

nebudeme pro cestování využívat jeden jedi -

ný dopravní prostředek. Každá cesta bude

naopak kombinací těch dopravních pro střed -

ků, které se na její jednotlivé úseky nejlépe

hodí. Tomu se říká intermobilita. I za několik

desetiletí si budeme vybírat z více alternativ:

letadlo nebo vysokorychlostní vlak, že lez ni ce

nebo autobus, tramvaj nebo auto, SUV nebo

kompaktní elektromobil, kolo či naše vlast ní

nohy? 

Mobilita jako služba
Aby se intermobilní řešení stala realitou, mu-

sí se mnohé změnit. Rozhraní mezi doprav -

ními systémy musí být propustnější, síť

do pravy hustší, přestupovat z jednoho do-

pravního prostředku do druhého bychom

měli snadněji a pohodlněji. A aby to vše fun-

 govalo, budeme potřebovat veškeré doprav ní

informace – o přípojích a zpožděních, o ce -

nách a délce cesty, o dopravních zácpách i ob-

sazených parkovištích.

Přístup k cestování se od základu změní. Do-

pravu budeme vnímat jako službu a tako vým

způsobem ji i využívat. Velká auta, rychlé

sporťáky a množství nalétaných hodin už

nebudou symbolem úspěchu. Rozhodovat

bude racionální výběr, jak se co nejrychleji

a nejpohodlněji dostat z bodu A do bodu B.

Jednoduchý přístup k této službě zabezpečí

„zlatá mobilní karta“ se všemi potřebnými

informacemi. Například v mobilním telefonu.

Inteligentní křižovatky
Aby intermobilita opravdu fungovala, ne mo-

hou mít vlaky a letadla zpoždění, autobusy

a auta postávat v dopravních zácpách. Stej né

tvrzení však platí i pro současnost, a proto

se dnes vyvíjejí moderní centrály pro řízení

dopravy schopné zvýšit plynulost doprav ních

toků i uzlů. Řídí světelné křižovatky podle

aktuální situace, monitorují železniční do-

pravu, na dálnicích flexibilním dopravním

značením zabezpečují optimální provoz 

a bez pečnost. Význam inteligentního řízení

dopra vy je evidentní. Dopravní zácpy jsou

zabi já kem, a to nejen času. Potvrzují to i čísla

z německého Münsteru, kde experimentálně

přizpůsobují fáze semaforů aktuální doprav ní

situaci na 24 křižovatkách. Jízdní rychlost se

v dopravní špičce zvýšila o 15 procent a čas

čekání se zkrátil v průměru asi o 40 procent.

Hlavní myšlenkou řešení tedy je přizpůsobit

infrastrukturu dopravě a ne naopak. Hladká

doprava snižuje spotřebu paliva, produkci lá-

tek znečišťujících ovzduší a je méně hluč ná.
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Chytrá změna mobility
Jak se změní doprava v budoucnosti? Přestoupíme z aut do prostředků veřejné dopravy? Budeme
chodit pěšky nebo jezdit na kole? Tyto otázky před lidstvo staví nejen stále rostoucí populace (už příští
rok by na Zemi mělo žít 7 miliard lidí), ale také postupující urbanizace a zvyšující se spotřeba všech
druhů energie. Nezanedbatelnou roli samozřejmě hrají i požadavky na ochranu životního prostředí.

Řízení dopravy: Nový 
systém ve Vídni řídí 1 300
semaforů, správně na časo-
vaná „zelená“ v Münsteru
zvýšila jízdní rychlost 
o 15 procent.



Výzkumníci naměřili snížení emisí oxidu uhli-

čitého o 10 % a prachových částic o 15 %.

Potřeby elektrických aut
V budoucnu bude inteligentně řízená dopra-

va nevyhnutelná. Pro elektromobily je styl

„stop-and-go“ doslova smrtícím pro jejich

omezené energetické zásoby. Potřebují kon-

zistentní jízdu a tedy i perfektně načasova né

zelené. Dalším krokem je komunikace mezi

semaforem a automobilem, aby se řidič do -

zvě děl, jaká je doporučená rychlost pro ply-

nulý přejezd nejbližší křižovatkou. Jde o tzv.

Car-to-X komunikaci, která auta budoucnosti

změní na pohyblivé inteligentní systémy.

Nástupem e-mobility se radikálně zvýší vý -

znam parkovacích směrovacích systémů. Jde

o víc než jen o volná místa – na parkovacích

standech budou elektrické dobíječky, které

zabezpečí další klidnou jízdu. Cílem je, abyste

si mohli rezervovat parkovací místo během

jízdy přímo z vašeho auta. Samozřejmě, dy-

namické parkovací systémy jsou stejně tak

potřebné i pro konvenční motorovou dopra -

vu. Jen těžko si lze představit hloupější způ-

sob produkce emisí než kroužení ulicemi 

a hledání místa na parkování.

Aktuální údaje v mobilu
Každý inteligentní systém dopravního ří ze ní

potřebuje co nejpřesnější aktuální údaje. Vět -

šinou se sbírají indukčními smyčkami na

silnicích. Tato metoda je však finančně ná -

roč ná, zvláště pokud by se měla použít v mno-

 hasetkilometrové síti dálnic.

Novou metodou by mohlo být generování

obrazu dopravního toku pomocí mobilních

telefonů. Vytvářeli by ho tak všichni uživa te-

lé cest – řidiči, cestující ve vlacích a v auto-

busech, cyklisti nebo chodci – a také by byl

dostupný všem uživatelům. Výsledkem by pak

byl komplexní dopravní servis, který roz poz -

ná zpoždění vlaků i dopravní zácpy na ces-

tách a nabídne vhodné alternativní cesty či

objížďky. Šlo by o klíčovou aplikaci pro inter-

mobilní dopravní systém.

Mýto je spravedlivé
Jedním z efektivních nástrojů řízení, ale i re-

dukce dopravy, jsou mýtné anebo emisní

poplatky. Například v Londýně se osvědčily

již před několika lety a od té doby se tam znač-

ně rozrostly. Výsledek hovoří sám za sebe: za

osm měsíců od spuštění se tok dopravy zlep -

šil o 40 procent a velká část obyvatel pře stou -

pila do autobusů nebo nasedla na kolo. 

Při tomto řešení není potřeba pevná infra-

struktura a poplatek za použití cesty je spra-

vedlivý, poněvadž mýto se vypočítá podle

skutečně najetých kilometrů.

Zrychlení veřejné dopravy
Rychlá veřejná doprava nejsou jen vysoko-

rychlostní vlaky, i když jejich výhody jsou

nepřehlédnutelné. Cesta z Prahy do Mni-

chova by mohla na rychlé železnici trvat

něco přes čtyři hodiny, což se vyrovná autu

i letadlu. V porovnání s nimi jsou přitom
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Městské mýtné v Londýně: Doprava je opět v pořád ku
a emise oxidu uhličitého se podstatně snížily.

Parkovací systémy: Řidiče nasměrují na nejbližší
parkovací místo.

Elektromobil: „Stop-and-go“ městská doprava je příliš
velkou zátěží pro omezenou energetickou kapacitu
baterie.

Car-to-X: Provoz je plynulý, když auta komunikují 
se světelnými semafory i s ostatními automobily.
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emise oxidu uhličitého nižší o 90 procent. 

Samotná ekologie ale lidi nepřesvědčí, aby

cestovali vlakem. Je třeba zvýšit frekvenci

vlaků a naopak na minimum snížit čekání na

zastávkách. To platí i pro veřejnou dopravu

ve městech. Vyšší frekvence dovolují auto-

matické systémy, přičemž automatizovat lze

i již existující vlaky. Důkazem je trasa metra

v Norimberku, kde se intervaly mezi jedno tli -

vými soupravami zkrátily z 200 na 100 se -

kund. Důležitou součástí systému zelené

mo bility jsou i autobusy – nejen městské, ale

i na dálkových linkách. Jsou flexibilní a ne -

potřebují mnoho infrastruktury.

Kde na to vzít
Zůstává už jen poslední otázka: Jak finan-

co vat moderní, ekologický dopravní sys-

tém? Vhodným zdrojem jsou mýtné nebo

emisní poplatky, poněvadž rozpočtové vý-

daje často závisejí na aktuálních možnos-

tech. Navíc je lze efektivně kontrolovat,

nejen na úrovni státu, ale i míst a obcí.

Vhodnou alternativou je i veřejně-sou kro -

mé partnerství. Umož ňu je použít nové 

finanční zdroje, což je dobrý zá klad pro

dlou hodobé investice i v situaci, kdy roční

rozpočty nemohou zaručit po třeb nou flexi-

bilitu financování. 

D
oprava reprezentuje od vět -

ví, které velmi silně ovliv -

ňuje život člověka,“ říká

prof. Petr Moos, proděkan

pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty

dopravní ČVUT. „A rovněž tak schopnost člo -

věka vytvářet stále větší hodnoty – rostoucí

produkční aktivity lidstva, přináší ekonomic -

ké možnosti k rozvoji mobility, tedy dopra vy.

Vidíme zde tedy jakousi zpětnou vazbu mezi

oběma procesy. Doprava ovlivňuje rozvoj eko-

nomiky i další složité vývojové trendy v cho -

vání člověka a tento rozvoj zpětně ovlivňuje

dopravu.“

Hustota silniční dopravy představuje jeden

z největších problémů, a to nejen z hlediska

vlivu na životní prostředí, ale také z hlediska

vlivu na vlastní kvalitu života člověka. Jak ale

čelit tomuto obrovskému nárůstu dopravy?

Jako nejlepší řešení se ukazuje přistoupit 

k lepší integraci jednotlivých dopravních sys-

 témů. A touto integrací myslíme dobré pro -

pojení mezi silniční a železniční dopravou,

mezi železniční a vodní dopravou, ale také

mezi dopravou leteckou a silniční, resp. že lez-

niční.

Co lze očekávat, že se v nejbližších letech 

v Evropě a ve světě podaří z hlediska rozvo je

této integrace? Podle Petra Moose doprava

hledá svůj obraz v informačním prostředí.

A to jak z hlediska telematiky, tj. řízení do-

pravy, tak z hlediska informovanosti uživa -

telů dopravy o možnostech, které doprava

přináší. V tom spočívá jeden z velmi vý raz -

ných rozvojových trendů.

Mezi největší problémy dneška v hustě oby-

 dlených aglomeracích patří dopravní obsa ze -

nost cest čili zácpy – kongesce. S tím souvisí

i bezpečnost dopravy. „Kongesce při nášejí

v Evropě velké ekonomické ztráty, ale i ztrá ty

na zdraví, poněvadž na ucpaných silnicích

dochází k nehodám,“ říká Petr Moos. 

Řešení obsazenosti dopravních cest se hle dá

ve větším využití železniční dopravy. V západ-

ní Evropě, kde železniční doprava předsta -

vuje 10–15 % přepravních kapacit, vidíme, že

oproti minulým letům, kdy železniční dopra-

va měla sestupný trend, v současné době do -

chází k revitalizaci železnic. V osobní dopravě

se jedná o využívání vysokorychlostních sys-

 témů, které konkurují letecké dopravě, nebo

o speciální systémy pro nákladní dopravu,

včetně tratí, které mají pro nákladní dopra -

vu vyhrazené koleje. 

Kombinace právě vysokorychlostní že lez ni ce

s leteckou dopravou představuje pohodlný

a rychlý způsob přepravy osob zejména na

dlouhé vzdálenosti. Na kratších a středních

vzdálenostech ještě stále převažuje dopra va

individuální – automobilová. Železniční do-

p rava však představuje velmi pohodlnou

alternativu na střední vzdálenosti. Pak je to

samozřejmě veřejná doprava v podobě auto-

busové dopravy, kterou ve srovnání s indivi -

duální dopravou považujeme stále ještě za

ekologickou. 

Tím se do jisté míry sníží negativní vlivy z in-

 dividuální dopravy, tj. právě zmíněné kon ges -

ce, poněvadž individuální doprava na střední

vzdálenost (řekněme 50 km) je nevýhodná

i drahá současně. „Nabídka příměstské dopra -

vy, kombinace a integrace s MHD a vzájem ná

provázanost jednotlivých typů MHD – to je vel-

ký benefit, který je v současné době v Ev ro pě,

ale i ve světě, velmi rozšířen a tvoří nové tren -

dy v přetížených městech,“ říká Petr Moos.

Můžeme říci, že do integračních snah v do-

pr a vě promlouvají i vlastní dopravní cesty

– sil nice, komunikační struktura jednotli -

vých měst i dálniční přivaděče. Ve velkých

městských aglomeracích je snaha vytvořit

doprav ní sítě tak, aby co možná nejvíc na -

bízely al ter nativní cesty. Například okružní

systé my, tj. vnitřní a vnější městské okru -

hy, které jsou propojeny radiálami, dovo -

lují vyhýbat se mís tům, kde jsou úzké ulice

nebo nedo sta teč ně větrané zástavby, trpící

exhalacemi stojí cích automobilů, jež mo -

hou být těžko chápány jako přínos pro

život. 

Integrované dopravní systémy blízké bu-

doucnosti by tedy měly přinést řešení jak 

v oblasti podpory ekonomického rozvoje

regionů, tak při snaze chovat se ohleduplně

vůči životnímu prostředí. Jejich realizace

však vyžaduje vysoce sofistikovaný přístup

ve fázi návrhu i vlastní výstavby. 

„
Kam kráčíš, dopravo?

Autobusy: Autobusová doprava je důležitou složkou
ekologického mobilního systému.

Vysokorychlostní vlaky: Cesta z Vídně do Mnichova
trvá něco přes čtyři hodiny, což se vyrovná cestování
autem nebo letadlem.

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS



Pro řadu lidí stále ještě není samo zřej -

mé nahlížet na dopravu také jako na věd ní

disciplínu. 

Ano, dnes už je doprava opravdu věda. Má

svůj předmět zkoumání (tj. mobilitu osob,

mobilitu zboží) a metody zkoumání. Není to

jen známá logistika, ale i vědecké metody,

které říkají, jak můžeme intenzitu dopravy

ovlivňovat a řídit. Teorie řízení dopravy – to

je krásná vědecká disciplína, sleduje, jak mů-

žeme např. omezením rychlosti nebo systé -

mem informovanosti řidičů ovlivnit procesy,

které v dopravě probíhají. Pravidelně se ko -

nají i vědecké konference. Nejčastějšími téma -

ty jsou v současné době integrace do prav ních

systémů, vzájemné propojení nákladní auto-

mobilové dopravy s železniční kontejne ro vou,

a dále pak železniční s námořní a samozřej mě

i leteckou, i když ta představuje v celkovém

objemu malý zlomek – necelé 1 %. 

Jakou metodiku využívají teoretici do-

pravy?

Jednak je to sběr statistických dat. Pra videl ně

každých pět let se provádí dopravní průzkum

dopravní sítě u nás i v Evropě. Výsledkem

jsou statistiky nárůstu intenzit na jednotli -

vých typech komunikací. Kromě sbírání dat,

které se děje automaticky prostřednictvím

snímačů průjezdu na našich komuni ka cích,

se sledují i průjezdy osobních vozidel po vě -

řenými osobami. Snímači rozumíme tzv. in-

dukční smyčky, které jsou zabudovány do

vozovky, nebo optické snímače, jež sledují

průjezd vozidel daným úsekem. Ve veřejné

dopravě se sleduje pohyb osob dopravním

systémem – cca jednou za pět let dostávají

lidé v metru a v tramvajích kartičky, které se

jim při výstupu zase odebírají. Kde jsou tur ni -

ketové systémy, automaticky se sleduje po hyb

osob v rámci turniketů. Na základě těchto dat

se vytváří obraz současného stavu a od vo zu je

se stav budoucí. 

K vědeckým metodám patří ještě analýzy ve

vztahu k morfologii, tj. ke grafu sítě doprav ní -

ho systému. Plánuje se, jak doplnit síť exis-

tujících silnic a jak ji zkvalitnit s ohledem na

rostoucí zátěž. Sleduje se i topologie sítě. 

Předpokládám, že při rozvoji infrastruk-

tury berete v úvahu i vývoj na úrovni celé

Evropy?

Celoevropský model se rozvíjí velmi intenziv-

ně. V oblasti rozvoje dopravních cest např.

evropská komise stanovila priority pro tra -

sování dopravních cest, tj. transevropské

koridory, a to jak pro silniční dopravu, tak

pro dopravu železniční. V rámci těchto trans-

evropských koridorů musí i ČR respektovat

záměry Evropské komise. Silniční a že lez nič ní

koridory, které Evropská komise schválila, pak

jsou předmětem různých finančních podpor.

Tak např. ČR dostala v rámci Operačního

programu Doprava finanční prostředky na

výstavbu prvků v sítích, které do těchto trans-

evropských koridorů patří. Totéž se týká že -

lezniční dopravy. U nás jsou to čtyři kori do ry,

které jsou součástí plánování. V nejbližší do -

bě tedy bude ČR velmi dobře připojená na

evropskou silniční i železniční síť. 

Co to znamená být dobře připojen na

evropskou síť? 

Představujeme si, že všechna krajská města

v ČR budou jednou připojena na dálniční síť

a naše dálniční síť bude mít návaznost jak

do Německa a do Rakouska, tak i na Slo ven-

 sko a do Polska. Co se týče železniční sítě,

naše čtyři koridory nejsou koridory vyso ko-

rychlostní. Dovolují rychlosti až do 160 km/h.

Vzhledem k morfologii terénu v ČR ale tyto

vlaky nemohou jezdit maximální rychlostí
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„Přesun dopravy na železnici se už občas začíná vyplácet.“

Doprava je věda
AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS



všude, poněvadž oblouky jednotlivých ko le-

 jových systémů větší rychlosti nedovolují.

Rekonstrukcemi se snažíme jednotlivé kori-

dory zrychlit, ale ne všude to lze. O připojení

ČR na vysokorychlostní železnice se ale ho -

voří, a to v souvislosti s trasou Praha – Dráž-

ďany – Berlín, příp. prodloužením této trati

dolů z Prahy do Vídně. To jsou však zatím jen

sny, které by se však, jak věříme, mohly stát

během 15 let realitou. Současné tratě bohu -

žel zkvalitnit pro účely vysokorychlostní ne-

lze, musí být vystavěny trasy nové. 

Jaká je při evropském rozhodování

autonomie jednotlivých zemí?

Autonomie jednotlivých zemí je poměrně

velká. Dokonce se i částečně liší technologic -

ké platformy jednotlivých úrovní, což není

úplně dobré. Velká míra autonomie přináší

různé problémy – v silniční dopravě je to na -

příklad výběr mýta. V Polsku je jiný systém

než v ČR, v Německu je ještě úplně jiný – sa -

telitní, na Slovensku je sice také satelitní, ale

ten zase není kompatibilní s tím německým.

Autonomie přináší jako vedlejší efekt vznik

různých platforem jak řídicích, tak i obsluž -

ných systémů a to je škoda. Proto evropská

komise svolává jednou až dvakrát do roka

ministry dopravy a snaží se působit smě rem

k větší integraci. Poslední takové zasedání

bylo vloni u nás v Litoměřicích. Věnovalo se

především integračním snahám v oblasti

telematiky. A zejména u mýtných systémů

zde byl vysloven požadavek, aby se jednotli vé

země připojily k větší interoperabilitě, tzn.

k větší spolupráci různých systémů.

Jak odhadujete budoucnost železnic?

Lze doufat, že se podstatná část silniční

dopravy (či dokonce většina) přesune na

železnice? 

Velkou snahou všech evropských zemí je

odlehčit kamionové dopravě a přesunout

zejména ty typy produktů, které se vozí po

Evropě, na železnici. Tomu ale brání po měr -

ně vysoká cena železniční dopravy, zvláště

vysoká cena systémů překladišť. To je dů vod,

proč rozvoj tzv. kombinované dopravy stá le

vázne. Nicméně, s ohledem na vyrovnávání

– harmonizaci poplatků za využití silniční

sítě (kamiony musí platit mýto) – už se ob čas

vyplatí přesunout dopravu na železnici. Vy-

 bíráním mýta lze udělat železnici ekonomic ky

srovnatelnou se silniční dopravou. Výsled-

kem je již reálný nárůst nákladní dopravy

na že leznici o 2–3 % ročně. Současně s tím to

tren dem však roste poptávka po zboží a eko -

 no mi ka v Evropě vůbec, takže ve skutečnosti

kamionů na silnicích vůbec neubývá. 

Zkvalitnění železničních tratí samo ale

mnoho nepřinese, pokud se nezkvalitní

i služby, které dráhy poskytují.

Systém provozování železnic je jistě klíčo vým

momentem. Ve světě velmi prospěla soutěž

mezi dopravci, tj. zrušení monopolu státního

dopravce. Vítáme tedy, že v ČR vznikají alter-

nativní operátoři nákladní i osobní dopra vy,

i když zde stále funguje dominantní operátor

– České dráhy. Pokud by tady fungovala sou-

těž, možná by pomohla nabídnout lepší a eko-

nomičtější služby. Podmínky liberalizace

železniční dopravy se musí výrazně zlepšit.

V silniční dopravě je liberalizace celkem

dob rá a také vidíme, že je tím pádem i lev -

ná. U že lezniční dopravy tomu tak bohužel

není. 

Lze vůbec „převychovat“ lidi, aby zača -

li více využívat např. příměstské vlaky 

a přestali jezdit auty? 

Problém využívání veřejné dopravy, tzn. pří-

městské dopravy, ale i městské dopravy vel mi

brzdí to, že se nedaří dobře slaďovat jízdní

řády. U nás znamenalo velký pokrok zavede ní

taktového jízdního řádu, kdy např. vlaky jez-

dí v pravidelných hodinových nebo i krat ších

intervalech. Právě ta pravidelnost je zcela

klíčová. Dalším faktorem, který zde vázne,

je komfort. Když se podíváme do Německa,

vidíme komfort přepravy na takové úrovni,

že se uživatelům vyplatí odjet autem pouze

na nádraží, tam jej nechat a pokračovat vla -

kem do města. Vyhnou se tak zácpám.

Razantní opatření zavedl Londýn

zpoplatněním průjezdu městem.

Preference a restrikce jsou velmi účinná

opatření. Londýn v tomto smyslu udělal

revoluční krok. Zavedl tzv. kongesční mýto

– tedy mýto, které zabraňuje zácpám. Zpo -

platňuje vjezd do vnitřních částí Londýna,

a teď se dokonce uvažuje o zvýšení tohoto

poplatku. Po Londýnu následoval Stockholm

a řada dalších evropských měst, byť to pro

politiky bylo těžké rozhodnutí, poněvadž

jim jistě nezvýšilo popularitu u řadových

voličů. Výsledky se však dostavily: lepší kva-

lita dopravy ve zpoplatněné zóně uvnitř

města a současně finanční prostředky na

obnovu prostředků MHD. Funguje zde tedy

kladná zpětná vazba. V ČR jsme zatím do to-

 hoto stadia nedospěli; Praha ale o tako vé m to

typu mýta uvažuje. 

Hovoříme stále o Evropě. Jaká je situa -

ce např. v Asii, kde je lokální hustota oby-

vatel ještě mnohem větší? 

Ano, i velká města v Asii zavádí mýtný systém

na komunikacích, které jsou přetížené. Rov -

něž se zavádějí nové typy řízení křižovatek

s respektováním vzájemného propojení v plo-

še, čili ne jen liniové řízení. Tedy nikoli pouze

tzv. zelená vlna, ale křižovatky se propojují

navzájem. I tady v Praze zkoušíme systé my,

které jsou řízeny neuronovými sítěmi – in-

teli gentní řízení křižovatek. Inteligentní

doprav ní cesty, inteligentní dálnice, komu-

nikace – i to je cesta, jak napomoci dopra vě.

V praxi to znamená, že se zavádějí elek tro -

nicky ří ze né značky, informační tabule a an-

tikolizní systémy, které jsou jak součástí

vo zovky, tak i vozidel. Tím se posiluje schop-

nost adaptiv ního chování s ohledem na si tua-

 ci při zo hled nění kvality vozidla i dopravní

cesty. 

Jaká je reálná budoucnost integro va né

dopravy u nás?

Cílem Prahy je dobrat se kvalitní integro va né

dopravy. Existuje podnik Pražská integro va ná

doprava (PID), který koordinuje jízdní řády

i tarify. Zatím však kvalita není v podobě,

ja kou bychom si přáli. Např. pro satelitní

měs tečka by bylo potřeba, aby fungovala 

(a v bu  doucnu jistě fungovat budou) tzv.

sharing taxi – sběrná taxi, mikrobusy, které

vás dopraví na železniční stanici, která bu de

velmi pěkně upravená a čistá, nabídne i mož -

nost např. posnídat a koupit denní tisk. Zde

pak nastoupíte do pohodlného vlaku, kde

bude fungovat internet. K této vizi se snaží

dopracovat už i Praha, a proto jsou v PID in-

 tegrovány jak autobusy, metro, tramvaje, tak

i příměstské autobusy a vlaky či „dálkové“

vlaky, které tranzitují přes město. K tomu je

ale ještě třeba hodně a hodně práce na kva li tě

železničních stanic a na úrovni železničních

vozů.

Plán tu je a my se mu přibližujeme. Do -

kážete odhadnout, kdy dorazíme do cíle?

Ten horizont není až tak vzdálený a každá

politická reprezentace si uvědomuje, že do-

 prava je fenomén, na kterém se může politic -

ky zviditelnit. A proto se snaží nabízet lepší

a lepší možnosti. Bohužel, obrácenou stranou

mince je, že se každá politická garnitura sna -

ží uspět krátkodobě. Upřednostňují se pro-

gramy, jejichž výsledky jsou ihned viditelné.

Dlouhodobý program, jakým je výstavba in-

frastruktury, se plánuje 20, 50 let dopředu,

a proto není tak politicky atraktivní. V no vých

konceptech se tedy většinou objevují progra -

my pětileté, max. desetileté. Je však zřejmé,

že když se stavby rozjedou, zastaví, rozjedou

a opět zastaví, výrazně narůstá jejich cena. 

Prof. Ing. Petr Moos, CSc., FMIEE, se narodil 3. února 1946 v Praze. Vystudoval Fakultu
elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde se rovněž habilitoval v oboru radioelektroniky a tele -
komunikace. V roce 1996 se stal profesorem v oboru sdělovací technika.
Prof. Moos je zakladatelem Fakulty dopravní ČVUT, jejímž byl v letech 1993–1999 děkanem,
a znova pak od roku 2006. V roce 1998 působil jako ministr dopravy a spojů ČR ve vládě
J. Tošovského. Současně je vedoucím Ústavu informatiky a telekomunikací na FD ČVUT
v Praze a prorektorem ČVUT. Je členem vědeckých rad několika fakult v ČR. V zahraničí
působí jako místopředseda výboru EURNEX (síť excelence 68 evropských univerzitních
a resortních výzkumných pracovišť). Je vedoucím koordinátorem sítě excelence pracovišť
CEEC a vedoucím pracovní skupiny WP 4 v projektu EURNEX. Absolvoval zahraniční stáže
a vědecké pobyty na několika západoevropských univerzitách a na pracovištích v USA.
Odborně se zabývá inženýrskou informatikou, telekomunikacemi, telematikou a doprav-
ní politikou.
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„Vývoj dopravy lze řídit vyváženým systémem preferencí a restrikcí.“

„Stále nás ovlivňuje fakt, že minulý režim nepočítal 
s tak velkým nárůstem dopravy.“
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P
ravzorem horských drah se stala

800 m dlouhá dřevěná horská drá ha

otevřená před 83 lety na new yors -

kém Coney Islandu. Tři vozíky s 24

od vážlivci vytáhl lanový výtah po kolejích

na vrcholek 26 m nad zemí a z tohoto „pa dá -

ku“ se souprava rozjela dolů rychlostí téměř

100 km/h. Potenciální energie vláčku se pak

postupně na nižších a nižších vrcholcích mě -

nila v kinetickou a po dvou minutách vláček

s ohromenými pasažéry zastavil na úpatí ram-

py. Z atrakce, která se rychle šířila do zá bav -

ních parků vznikajících po celém světě, však

dodnes zůstal jen tento její princip. 

Lidé 21. století cestující letadly a vysokorych-

lostními expresy však potřebují k navození

strachu mnohem víc. Současné horské drá hy

dokážou díky ocelové konstrukci vytáhnout

vozíky raketovou rychlostí na vrcholky až sto -

metrových věží, speciální podvozky a koleje

umožňují dosáhnout zrychlení a přetížení,

jaká prožívají kosmonauti, zažít pocit volné ho

pádu nebo jízdu v závěsu hlavou dolů. Jízdní

dráha s trubkovou konstrukcí se stáčí v pro-

storu v obloucích a smyčkách, aby lidé po -

cí tili na vlastní kůži přetížení, nebo se

šrou bovitě otáčí kolem vlastní osy. Vozíky

nebo jen sedačkové rámy, v nichž několi ka -

násobně upoutaný pasažér sedí s nohama

volně visícíma dolů nebo jakoby plachtí ve

vzduchu hlavou napřed, ještě zvyšují pocit

nebezpečí a tím i adrenalinové zážitky. Ně kde

se řídí pozpátku, prolétne tunelem nebo pa -

dá na vodní hladinu…

Projektování horských 
drah se stalo vědou
Za stavbou těchto atrakcí stojí specializova né

konstrukční týmy, které musejí vycházet ze

znalostí fyziologie, jakou námahu ještě lidské

tělo a mozek bezpečně snesou. Vlastní projek -

ci usnadňují vizualizační 3D techniky umož -

ňující modelovat jakékoliv typy inverzních

(závěsných), loopingových, vývrtkových, bez-

tížných i jiných typů drah. Výjezd vozů či

souprav k prvnímu vrcholu je buď pozvolný

(nejnověji se místo hlučných řetězů použí-

vají lineární elektromotory), nebo jsou vozíky

naopak „vystřelovány“ na adrenalinových

drahách pneumatickým či hydraulickým

katapultem. V současnosti jsou vozíky brz dě -

ny vedle mechanických brzd a úsekových brzd

na trati elektrickými brzdami s ví ři vými prou-

dy. Mechanické zabezpečovací prvky musely

doplnit počítačové systémy, které používají

moderní železnice k řízení a zabezpečení

pro vozu vlaků a lanovek. Není divu, že se

do vý voje komponent zapojily přední svě-

tové fir my, jako Siemens, Doppelmayr, Gara -

venta apod.

Svezete se na kobře 
nebo na preclíku? 
Původně uzavřené kolejové dráhy, kde vo zí ky

nebo vláček sjížděly z vrcholku jen v jednom

směru, nejdříve našly možnost, jak zážitek

obohatit o vzrušující jízdu pozpátku. Další

revoluční krok přinesly ocelové konstrukce,

které od roku 1975 umožňují jezdit hlavou

dolů v loopingu. Oblouk dráhy může být sto-

čen i do šikmé nebo vodorovné polohy a kom-

binován se šroubovitým zatočením dráhy

„do vývrtky“. Jezdci zde však musejí být za-

jištěni proti vypadnutí nejen popruhy, ale 

i měkčenými náprsními návleky. 

Aby nebyla ohrožena funkce srdcí uživa te -

lů, využívají loopingové dráhy vynález ně -

mec kého inženýra Stengela, podle něhož

se tělo pasažérů otáčí v zákrutách bez peč -

ně vý hrad ně kolem linie srdce. Stengel 

dá le zavedl do oblouků drah optimální

geo metrii. 

Vzhledem ke stoupající ceně pozemků se no vě

vznikající zábavné parky orientují zejména

na inverzní horské dráhy vystřelující vozíky

kolmo vzhůru podél pylonů bránové nebo

věžové konstrukce do výšky kolem 100 m,

mezi kterými pak vozíky sjíždějí jako po

mos tech v trojrozměrně vedených ob lou -

cích a spi rálách. Podle celkového vzhledu

klubka drah dostávají atrakce populární

přízviska: kobra, mořská zmije, netopýr,

preclík apod. 

Některé parky však volí opačný systém, na -

příklad obloukovou otevřenou konstrukci ve

tvaru podkovy, kde vozíky vyšplhají ve spirále

vzhůru ke koncům a poté padají ve vývrtce

téměř volným pádem k nástupní plošině.

Převrat v dalším vývoji zřejmě přinese ná stup

bezpečnostních vozíků X-Car, které zrevo lu-

cionovaly způsob upoutání pasažérů do ergo-

nomicky tvarovaných hlubokých sedadel, kam

je automaticky přitlačí sklopná opěra půso -

bící z obou stran hýždí. Opěra se umí při způ-

 sobit různým velikostem osob (s výjimkou

dětí) a bezpečně je udrží i při otočce hla vou

dolů.

Rekordy bez hranic
Hlavní světoví výrobci – americký Arrow, ně -

mecký Maurer Söhne, nizozemská Ve ko ma,

švýcarská společnost Bollinger & Mabillard

a lichtenštejnský Intami A.G. – mají plné ruce

práce, aby zvládli vyhovět enormním objed-

 návkám horských drah pro nově vznikající

obří zábavní parky nevídaných rozměrů 

v Čí ně, Japonsku a Jižní Koreji. Intamin nej-

no věji připravuje pro Spojené arabské

emiráty inverzní dráhu s hydraulickým

katapultem, kde vozíky mají dosahovat

rychlost až 240 km/h! Honba za senzací

vede k projektům vozíků, které budou

během jízdy manévrovat cestu jícími na ro-

botických ramenech v jakýchsi otočných

kukaních „RoboSim“, nebo k projektům

horských drah, jejichž vozy na ko nec přistá-

vají v bazénu a vytvářejí v něm ob  rov skou

vlnu. O život se nikdo bát nemusí – po dle

statistik je pravděpodobnost smrtel ného

zranění na horských drahách a atrakcích

1:1,5 miliardy. 

Adrenalinové horské dráhy

Přetížení až 4,8 g čeká jezdce na inverzní, 891 m dlouhé a 54 m vysoké britské horské dráze Jubilee Odyssey 
v hrabství Lincolnshire. 

Dvaatřicet odvážlivců během 2,35 minuty trvající jízdy na dráze HYDRA s pensylvánském Dorney Parku prožije
dvakrát beztíži a šestkrát se šroubovitě obrátí v rychlosti 90 km/h. (Bollinger & Mabillard)

Šestkrát se hlavou dolů převrátí jezdci na 800 m dlouhé
inverzní dráze G-Force v zábavním parku Drayton Manor
(USA) v revolučních vozících X-Car, v nichž jsou připou-
táni pouze bederní opěrou. (Maurer Söhne) 

AUTOR: JAN TŮMA
FOTO: MAURER SÖHNE, B&L



Ř
ešení, které již řadu let využívají

archivy, knihovny, datová centra

nebo administrativní budovy, spo čí -

vá v kombinaci inteligentní po žár ní

signalizace a stabilního hasicího zařízení.

Zjednodušeně řečeno systém rozezná a lo ka-

lizuje požár v jeho počátku a sám bez zby -

tečného odkladu provede adekvátní zásah.

Nedojde tak k rozšíření ohně a vzniku zby -

tečných škod. Faktor času je zde rozhodující,

ne však jediný. Důležité také je, jak hasíme.

„Dle zkušeností našich likvidátorů bývá v pří-

 padě vícepodlažních budov škoda způso be ná

hasebním zásahem vyšší než škoda ze sa mot-

ného požáru,“ vysvětluje PhDr. Dagmar Kout-

 ská z České pojišťovny. Na vině je voda, kte rá

způsobí vyplavení objektu a nenávratně zni čí

dokumenty, elektroniku nebo jiné cenné

předměty.

K dispozici však máme něco, čemu mů že me

říkat suché hašení. Princip je jednoduchý.

Každý oheň nezbytně potřebuje dostatek hoř-

laviny, tepla a kyslíku. Pokud tedy do chrá ně -

ného prostoru vypustíme například dusík

a snížíme tím koncentraci kyslíku ve vzdu chu

z obvyklých jednadvaceti procent pod tři náct,

oheň rychle uhasíná. Škoda způsobená zá -

sa hem je nulová. Místnost stačí jednoduše

vyvětrat. Dusík však není jedinou možností.

Dnešní hasicí systémy pracují s vodou, pří -

rodními plyny, chemicky vytvořenými plyny

nebo s kombinací vody a plynu. Z přírodních

plynů se nejčastěji využívá oxid uhličitý ne bo

dusík. Chemicky vytvořenými plyny se ro zu-

mí komerční hasiva, vyvíjená s ohledem na

maximální účinnost, neutrální chemické

vlastnosti a nezávadnost pro člověka i život ní

prostředí. Žádná z variant přitom není uni-

verzálně nejlepší. Každá instalace má svá

specifika. „Je nutné zvážit, co je cílem och ra ny

a podle toho vybrat optimální řešení. Vždy je

důležitá úzká spolupráce zadavatele s pro-

jektantem,“ říká vedoucí oddělení zvláštních

staveb pražského Hasičského záchranného

sboru mjr. Ing. Zdeněk Salátek. Na dvě za-

jí mavé instalace se nyní podíváme do Ko-

daně.

Saxo Bank
Dánská Saxo Bank je investiční banka ob-

chodující s akciemi, dluhopisy, finančními

deriváty a měnami. Obchody uzavírá on-line

a v prostředí internetu se stala průkopníkem

nových obchodních a investičních modelů.

Její činnost závisí v první řadě na spo lehli vém

a nepřetržitém provozu výpočetní techniky.

Na to pamatoval i návrh nového ústředí

banky. Neobvyklá budova, uvedená do pro -

vozu v srpnu 2008, stojí na břehu průlivu

Øresund. Fasáda sestavená z diagonálně uspo-

řádaných bílých hliníkových desek a modro-

zelených skleněných panelů ladí s mořem

a opakováním tvaru X odkazuje na název

banky. Velkoprostorové kanceláře jsou uspo-

řádány na šesti podlažích okolo otevřeného

atria s velkoryse pojatým točitým scho diš těm.

Srdcem banky je nejvyšší patro. Říká se mu

trading floor, je napěchované výpočetní tech-

 nikou a pracují zde klíčoví specialisté.

Při návrhu budovy byla věnována náležitá

po zornost i protipožární ochraně. Systém

signa lizace požáru pokrývá všechna podla -

ží. Cel  kem 920 inteligentních hlásičů kouře

a 66 tlačítkových hlásičů je propojeno s ús třed-

nou Siemens. Dvě místnosti, v nichž je

umístěno jádro počítačového systému, jsou

navíc chráněny hasicím systémem Sinorix N2.

Oheň je v případě požáru hašen uvolně ním

plynného dusíku z šestnácti tlakových lahví.

Po zásahu stačí prostor vyvětrat. „Jakékoliv

přerušení provozu našich služeb, a to i jen

na několik málo minut, by nás stálo mnoho

peněz,“ vysvětluje Attila Kiss, vedoucí oddě-

lení zabezpečení a provozního rizika Saxo

Bank. „Sinorix N2 proto představuje ideální

způsob ochrany našeho podnikání, našich

pracovníků i námi spravovaných cenností.“ 

Královský archiv
Moderní hasicí systémy nabízejí značnou vol-

nost při projektování jednotlivých instalací.

To je velmi důležité při zástavbě do star ších

budov. „U nových a rekonstruovaných objek tů

je požární zabezpečení optimální, protože

jsou zde uplatňovány současně platné práv ní

předpisy a technické normy,“ konstatuje ma-

jor Salátek. „Mnoho starších objektů ale

potřebné vybavení požární ochrany dopo-

sud nemá.“

Dánský královský archiv sídlí v téměř čtyři  sta

let staré historické budově, která kdysi býva la

součástí královského paláce. Instituce shro-

mažďuje mapy, matriky narozených, zázna my

ze sčítání obyvatel, obchodní záznamy a další

jedinečné dokumenty dánského státu. Hroz bu

představovanou požárem si zde proto dobře

uvědomovali. „Požár je to nejhorší, co se mů-

že archivu stát,“ říká bezpečnostní technik

Jan Pedersen. „Nejde jen o samotný oheň 

a zkázu, kterou způsobí mezi uloženými

do kumenty. Zcela stejně může uškodit i vo -

da použitá při hašení.“ Královský archiv

hle dal systém, který spolehlivě ochrání ulo-

žené dokumenty, nepoškodí historic kou

hodno tu budovy a vystačí s limitova ným

prostorem.

Po důkladných zkouškách byl vybrán systém

Sinorix H2O Gas, který kombinací dusíku 

a vody dosahuje dvojitého hasebního účin ku.

Dusík snižuje koncentraci kyslíku v prostoru

požáru a vodní mlha ochlazuje hořlavé ma-

teriály pod teplotu, při níž by mohl znovu

vzplanout. Plyn současně zajišťuje rov no měr -

né rozptýlení vodní mlhy, která pokrývá po-

vrchy velmi tenkou vrstvou vody. Ta před mě ty

rychle ochladí, ale během několika minut se

opět vypaří. Neuškodí tedy ani citlivým do -

kumentům a elektronice. 

B E Z P E Č N O S TT E C H N O L O G I E
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Hasiči bez vody
Požáry nejsou ničím výjimečným. V loňském roce vyjížděli profesio-
nální hasiči v Česku k více než dvaceti tisícům případů. Na místo
zásahu se dostávali rychleji než před lety. Přesto si oheň vyžádal
škody ve výši 2,2 miliardy korun. Naštěstí existují technologie
schopné podobným následkům předcházet.

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SHUTTERSTOCK, SIEMENS

Instalace lahví s hasicím plynem v Dánském královském archivu. Neobvyklá budova dánské Saxo Bank získala v roce 2009 prestižní ocenění 
RIBA International Award.



O
prava kolejnic je rutinní činnost,

která však nic neztrácí na své ná -

ročnosti. V zásadě jsou možné

dva koncepční přístupy: buďto

se poškozené koleje odmontují, nahradí

no vými a staré se kdesi v dílně opraví, nebo

se nechají na místě a oprava se provádí pří -

mo v terénu. Poněvadž druhý přístup je ča -

sově i ekonomicky mnohem úspornější,

hle dají se nové technologie, jak toto zvlád-

nout. Výsledkem mnohaletého vývoje jsou

tzv. pojízdné obráběcí stroje z dílny rakous-

kého výrobce – Linsingské strojírny.

Všech ny modely mají jedno společné: z hle-

diska technických parametrů jejich úroveň

určují řídicí systémy Simatic S7-400 a Sinu-

merik 840D. První řídí pojezd vozidla, zatím-

co druhý diriguje souhru os, posuvových

mo torů a vřeten integrované frézovací a brou-

 sicí techniky. 

Na kolejích je vše jinak
Vnější teploty od –20 až do +40 i více stup ňů,

koleje s vadami povrchu, vlnitostí, rozdílná

stoupání, velikosti rozchodu, rádiusy zatá ček

apod. jsou parametry, které nelze naprogra -

movat předem. Na pojízdném obráběcím

stroji tedy panují jiné, podstatně tvrdší pod-

mínky, než jsou ty, za kterých pracují běžná

frézovací či brousicí centra. Začátek je již 

v tom, že chybí stabilní lože stroje, které by

pohlcovalo vibrace a kmity. Na vozidle, je hož

úlohou je reprodukovat správný profil ko lej -

nice, je ložem stroje v podstatě sám ob ro bek.

To však klade trvalé nároky na funkci řídi -

cího systému.

„U standardního obráběcího stroje ví řídicí

systém od začátku, jak má obrobek na kon ci

vypadat. Na kolejích musí všechno pro bí hat

spontánně a v reálném čase. Zatímco vo zid lo

pojíždí nad kolejí, Sinumerik musí rozpoz-

nat případné chyby a vady profilu a sou čas ně

je zpracovat; to znamená, že řídicí systém

musí ve značné rychlosti přezkoušet a vy-

hodnotit prakticky libovolné množství dat,“

vysvětluje manažer společnosti Siemens Tho-

mas Waltschek. „Obrovskou výzvou pro ří di -
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cí systém je i pohon posuvu. Nesmí kolísat

a musí dosahovat vždy přesně stanovené hod-

noty, např. přesně pět mm na zub. A to ne -

závisle na okamžité hloubce opracování či

na utváření terénu – tedy, zda trať vede do

kopce nebo z kopce. Například při sousměr -

ném frézování vytváří fréza sílu, která táh ne

vozidlo ve směru opracovávání. Tato síla se

musí kompenzovat a její velikost pochopi -

telně opět závisí na hloubce opracování. To

znamená, že Sinumerik si zde musí poradit

i s interpolačními výpočty a řízením synchron-

 ních akcí.“ 

Přesnosti v rozsahu 
setin milimetru
Vozidla firmy Linsinger na opravy profilu

kolejnic s sebou vozí vše, co je potřeba pro

„ozdravení“ kolejnic. Pomocí integro va ných

brousicích a frézovacích stanic firma úspěš -

ně bojuje i s nebezpečnými mikrotrhlinami

na hranách pojízdného profilu kolejnice. Fré-

zováním kolejnic se v principu dosahuje dvo-

 jího efektu: eliminuje se podélná vlnitost,

což kolejnici vrací požadovanou přímost,

navíc hlava kolejnice opět získává předepsa -

ný profil kolejnice nové. Podle hloubky opra-

cování se tyto opravné práce vykonávají při

rychlostech až 25 m/min. 

Přesnosti, které dosahují pojízdná frézovací

zařízení, se pohybují v příčném profilu v de-

 setinách a v podélném profilu v setinách

milimetru. K tomuto účelu jsou na každé

straně vozidla umístěny dvě frézovací jed-

notky (hrubovací a dokončovací) a jedna

jednotka brousicí; všechny pracují v plně

automatickém režimu. Automatika roz poz ná

kolejnici i její polohu, spustí pracovní jed-

notky do pracovní polohy, zatímco samy

pracovní jednotky nejdříve dotykem nebo

měřicím dotykem zkontrolují přesnou po lo-

hu výškovou i stranovou; teprve potom se

zahájí samotné opracování. 

Na vozidle je umístěno řídicí stanoviště se

dvěma obslužnými terminály: jeden pro sys-

tém Simatic – strojvedoucího a jeden pro

Sinumerik 840D – obsluhu obráběcích stanic.

Frézovací stanice jsou trvale regulovány ří di -

cím systémem Sinumerik. Křivkový pohyb

lze podchytit a zrealizovat stranovým ko pí -

rovacím systémem, čímž se zamezí problé -

mům s kontaktem mezi obráběcí jednotkou

a hlavou kolejnice. Výškové sledování a ko -

pírování je vedeno řídicím systémem. Sle-

du je se chování kolejnice v oblasti podélné

vl ni tosti a tyto tendence se ihned kompenzu jí

opět prostřednictvím řídicího systému. 

Obrábění za jízdy

Sinumerik letos 
oslaví 50. narozeniny
Společnost Siemens uvedla na trh
v roce 1960 vůbec první provozně
použitelný systém pro číslicové ří -
zení obráběcích strojů (NC). První
systém pro spojité řízení dráhy
nástroje byl zkonstruován s použi -
tím diskrétních elektronických sou -
částek. Systém Sinumerik 500C,
první CNC systém, byl zaveden v ro-
ce 1973. 
Další vývoj urychlily levné mikro-
procesory. Díky jim mohla spo leč -
nost Siemens v polovině 70. let opět
jako první nabídnout síť pří mého
číslicového řízení (DNC) s jednotnou
správou a distribucí řídicích progra-
mů. Jen tři roky poté se objevil
Sinumerik System 8 s vesta vě ným
programovatelným au  tomatem
(PLC). 
V polovině 80. let začala být při vý -
voji dalších generací CNC systémů
určujícím principem „otevřenost“.
Výrobci strojů mohou od té doby
vytvářet svá vlastní ovládací roz -
hra ní a při dávat do nich své vlast ní
položky, jako např. obrázky a vět -
vená ovládací menu. V současné
době již společnost Siemens na bí zí
vše potřebné k efektivnímu ná vr -
hu i výrobě obrobků při použití
uceleného zpracovatelského řetězce
CAD/CAM/CNC.

AUTOR: SANDRA WINTER, ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: HI!TECH

Pojízdné obráběcí stroje opravují poškozené koleje
přímo v terénu. Opravená kolejnice znovu získa la profil kolejnice nové.



P
rvní lyže se začaly vyrábět v ob las ti

Nového Města na Moravě již v roce

1896 v soukromé dílně Adolfa Slon -

ka, který napařoval špice budou cích

lyží v kuchyni nad hrncem a poté je ohýbal

na kole od vozu. Velký rozmach zaznamena la

technologie i výroba lyží za první republiky.

Tehdy se však lyže vyráběly z jediného kusu

dřeva. Používalo se jasanové dřevo nebo tvrdé

hiccorové dřevo dovezené ze severní Ame -

ri ky. První lepené lyže spatřily světlo světa

v sezoně 1935–1936. Odlehčená jádra se vy -

ráběla z měkkého dřeva, zatímco skluznice

a svrchní strana se dělaly ze dřeva tvrdého.

Výrazně se změnila i technologie výroby. Lyže

se již nenapařovaly a neohýbaly, ale do po -

třebného tvaru se lepily přímo na modelu.

Za 2. světové války byla výroba lyží v Novém

Městě zastavena a veškeré skladové zásoby

si odvezli Němci. Po válce přišlo zná rod ňo vá -

ní, jehož výsledkem bylo sloučení všech

ma lých provozoven do jediného národního

pod niku Sport, který se proslavil značkou

Artis, z něhož po převratu vznikla akciová

společnost Sporten. 

V dnešní době je Sporten vysoce moder ním

výrobním závodem, který v období kon-

junk tury expedoval až 350 tis. párů lyží

ročně. V současné době je v nabídce Spor -

tenu více než 100 různých modelů lyží.

80–90 % ve ške ré produkce se vyváží pod

jinými značkami na nejnáročnější trhy po

celém světě.

Zatímco za okny je léto a my přemýšlíme spí -

še o koupání, ve Sportenu je výrobní sezona

v plném proudu. To proto, aby bylo vše při -

praveno na začátek zimního období, kdy se

strhne nákupní horečka. 
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Dřevěné jádro: Základem většiny lyží je stále dřevěné jádro. Ve Sportenu se jádra
vyrábějí ze dřeva dovezeného ze Slovenska, které se nejdříve přirozeně předsuší 
a poté regulovaně dosušuje v procesu přesně řízeném počítačem. Jádro lyže ale
nemusí být jen dřevěné. Používá se i PUR nebo kombinované.

Výroba jader: Výchozím materiálem pro výrobu jader jsou lepené balíky tvořené
několika vrstvami dřeva (typicky osmi) sesazenými příčně i podélně. Skladba „balíku“
je pro každý typ lyží jiná: na běžky se používá lehké topolové dřevo, u sjezdovek se
kombinuje topol s bukem apod. Velmi častá je i kombinace dřeva s akrylátem v růz ných
kombinacích pro ještě větší odlehčení a stabilitu jádra. Podstatné je ale rovnocenné
spojení jednotlivých vrstev, které zaručí požadovanou pevnost i tvrdost jádra.

Královny zimy
Lepení: Ke slepování jednotlivých vrstev se používají disperzní lepidla. Lepidlo nanese
na připravené desky stroj a hotové balíky odcházejí do lisu na lepení, kde lepidlo
zasychá asi 30 minut.

Tvarování profilu: Slepené balíky se nařežou na pláty, ze kterých se bude dále vyře-
 závat požadovaný profil jádra. Nejdříve frézkou nahrubo, poté se dodělá přesně podle
zadaných parametrů. Nesmí se zapomenout ani na odlehčovací drážky, které odstra-
ňují vnitřní pnutí a slouží i ke snížení váhy lyže. Celý proces je opět řízen počítačem.

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS 
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Společnost Sporten používá řadu zaří ze ní od německých a rakous-

kých výrobců, která jsou převážně vybavena motory a řídicími

jednotkami Siemens. Motory Siemens po hánějí např. strhávačky

ochranných fólií, prořezávací pilky a protahovací frézy. Ří di cí jed not -

ky (např. Simatic OP 170B a mo dulární jednotka Sitop) jsou nasazeny

na linkách na broušení, dvoukamenné brus ce, úhlovací brusce,

baličce, brusce na snowboardy a dalších.

Injektovaná výroba: Dřevěné jádro však nemají všechny lyže. Zcela jinou technologií
je tzv. pěnová výroba. Všechny předem připravené komponenty (skluznice, hrany,
předlisovaný vrchní díl) se narovnají do kazety a dovnitř se vstříkne dvousložková
polyuretanová pěna. Kazeta se uzavře a pěna se nechá vytvrdnout.

Vyřezání tvaru: Výroba injektované lyže není vůbec snadná, pokud má být kvalitní.
Například 3D profil, který se velmi cení, se u injektované lyže realizuje velmi těžko.
Stejně tak dosáhnout požadované tvrdosti pomocí různých nosných prvků vyžaduje
vysoce přesnou práci při sesazování kazet. Když se to ale všechno povede, stačí jen
oříznout přebytečný materiál a většina práce je již hotová.

Zpět ke dřevu: Máme vyrobené dřevěné jádro, ale to ještě není lyže. Ta vznikne až
poté, co se jádro „obalí“ všemi potřebnými vrstvami. Dospodu skluznice, nahoru
vrchní vrstva, jedny z nejdůležitějších jsou hrany. Vše se musí hlavně přesně po-
skládat.

Zalisování: Jednotlivé vrstvy, které obklopují dřevěné jádro, jsou vzájemně spojeny
lepidlem, které se opět musí zalisovat, a to při celkem vysoké teplotě 95 0C, a poté
opět zchladit. Že se jedná o energeticky vysoce náročný proces, je zřejmé. Sporten
v tomto ohledu plánuje vysoce ambiciózní projekt – využití odpadního tepla ze spalovny
nebezpečných odpadů.

Příprava dílců: Ve Sportenu si všechno dělají sami. Mimo jiné si vyrábějí i formy 
a veškeré ostatní dílce, které jsou nutné k samotné výrobě lyží. Ve výrobní hale tedy
můžete vidět i obráběcí stroje, které vodním paprskem opracovávají např. zámky
na špičky lyží.

Dekor: Na lacinější typy lyží se stále používá klasický sítotisk, který se vyplatí pro
velké série, protože výroba sít je nákladná. U sublimace velikost série nehraje roli,
speciální fólie jsou však dražší.

Úhlování a přesné broušení hran: Závěrečnou fází výroby lyže je přesné broušení
hran a jejich úhlování, což je doslova a do písmene věda. Poté už následuje jen na-
 voskování, naolejování, strhne se fólie a lyže je hotová.

Expedice: Úplně posledním krokem před expedicí lyží z výrobního závodu je jejich
spárování, zabalení a očíslování. Z tohoto posledního úseku odjíždějí lyže do skladů
a obchodů, aby se včas dostaly ke svým zákazníkům. Sportu zdar!

Broušení nahrubo: Přebytečný materiál se odstraňuje u sjezdových lyží ručně, u běžek se tvaruje na obráběcích
strojích podle křivek z počítače. Dále se přistupuje k broušení hran a skluznic – nejdříve nahrubo. Přesné broušení
do linek je až jedním ze závěrečných kroků celé výroby. 
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R
enesanční člověk poprvé pocítil, ja -

ké to je být „pánem tvorstva a pří -

rody“. Stavby katedrál se po do ba ly

dnešním střediskům kosmického

výzkumu, kde se potkávali architekti, inže -

nýři, tesaři, kováři nebo mechanici z celé

Evropy. Mnohé z úžasných strojů nám ve

svých náčrtech zanechal spolutvůrce toho to

kvasu, renesanční génius Leonardo da Vinci.

Projektoval zdymadla a otočné mosty, nové

zbraně, podvodní plavidla či obrněný mecha-

nický „samohyb“, podobný dnešním tan kům.

Při stavbě létajících strojů vyzkoušel různé

konstrukce křídel, až se přiblížil koncepci

plachtění.

I přes veškerý pokrok renesanční technolo-

gie revoluční posun nepřinesly. Využívaly

energii přírody a důmyslné nástroje jen ze-

silovaly lidskou sílu anebo spoutávaly pří rod-

ní síly. Bouřlivý myšlenkový tok nám však

zanechal utopie, sny o ideální společnosti

budoucnosti, které nás doprovázejí již ně -

kolik století. 

Rácio a kapitán Nemo
Nové impulzy přineslo osvícenectví, nový

„věk rozumu“. Na základech racionality a in-

dividuality se zrodila průmyslová revoluce.

Čas nových nadějí, když zavládla víra, že

průkopnické vynálezy a objevy jaksi při ro -

zeně povedou k sociálnímu a morálnímu

rozvoji. Zdálo se, že pokrok je ne za drži tel ný:

parní stroj, železnice, petrolejová lampa,

rentgenové záření, dynamit, umělá barviva,

telefon, radiové vysílání, elektrický a spalo-

vací pohon, elektrifikace, …

Měnily se potřeby lidí, odbyt, kulturní pro -

středí. Vizionář Jules Verne, zakladatel žán ru

sci-fi, posílal své hrdiny stále dál a dál – do

polárních krajů, na dno moře, do středu Ze mě,

na Měsíc. Kapitán Nemo, inženýr Robur i zlo-

 duch Artigas inspirovali k dalším myš len kám

a čtenáře, zejména mladé, kteří měli být no-

siteli změn, učili odvaze, vytrvalosti a ši kov-

nosti.

Technologický optimismus 19. století však

pohřbila světová válka, po které následo va -

la další. 

Světlé zítřky lidstva
Výsledkem byl rozdělený svět. V jedné části

vládla liberální demokracie, druhou ovládla

komunistická utopie, která vyrostla v pod-

houbí průmyslové revoluce. Obě poloviny

soupeřily, kdo lépe zmodermizuje svět.

Soutěž nebývale podnítila rozvoj vědy a tech-

 niky a lidé opět uvěřili, že někdy a někde snad

bude možné představu o ideální spo leč nos ti

naplnit.

Sovětský režim sám sebe označil za „nej po -

krokovější“. Grandiózní Stalinovy plány měly

změnit koryta sibiřských veletoků a pouště

proměnit v „kvetoucí zahradu“. Jaderné vý -

buchy na Obu a Jeniseji při úpravě hor měly

být „pozdravnými salvami světlým zítřkům

lidského rodu“.

Sověti šokovali svět první atomovou elektrár-

nou (1954), sputnikem (1957), kosmonautem

(1961). Víra v podmíněnost budoucnosti vě-

deckým a technickým rozvojem zapustila

hluboké kořeny. Vědci předkládali prog nó zy

s magickou hranicí roku 2000. Vize dávaly

pocit zázračna z možností techniky, tak jak

ho v reálném čase nabídlo sledování prvních

kroků lidí na Měsíci. Nebyly to jen výplody

propagandistů, kteří spřádali komunistické

fantazie. Bouřlivé technologické změny před-

povídali futurologové po celém světě. 

Rok 2000
V magickém roce 2000 jsme měli naplno vy -

užívat atomovou energii na pohon letadel,

vzducholodí, superrychlých vlaků i automo bi -

lů. Na Měsíci mělo existovat několik trvale

obývaných vědeckých základen, měla se tam

stavět města s umělou gravitací a rostlinami,

které by produkovaly kyslík. Měli jsme již

dávno konstruovat a testovat vesmírná pla -

vidla pro lety k jiným planetám, na Marsu

jsme měli přistát okolo roku 2010.

Medicína měla už na přelomu století pře ko -

nat rakovinu, na chřipku si měli pamatovat

jen prarodiče. Běžný člověk se měl dožívat

i 150 let, přičemž geneticky vyšlechtěné buň -

ky by měly dovolovat, abychom se i v sedm-

desáti cítili a vypadali jako čtyřicetiletí. I ře še ní

demografické exploze vypadalo jednoduše

– manželské páry by omezily počet dětí na

dvě, přičemž by si mohli vybrat pohlaví, bar -

vu vlasů a očí. Většinu fyzicky náročné prá ce

by zvládali roboti, bez kterých by se ne obeš la

ani domácnost obyčejné rodiny. Měli jsme

předpovídat a likvidovat přírodní katastrofy,

řídit počasí, regulovat vítr a teplotu, pře mís-

ťovat mraky a podle potřeby rozdělovat déšť

a pěkné počasí. 

Ropná krize v 70. letech byla prvním va ro vá-

ním, že s podmaněním přírody a trvalým

blahobytem to nebude tak jednoduché. 

Existuje 
budoucnost?
Jaká bude naše budoucnost? Těžko říct, poněvadž všechno, 
co se týká představ o budoucnosti, je dnes nejasné a zamlžené.
Ale vždy to tak nebylo. Byla období, kdy se lidé více zajímali 
o budoucnost a úvahy o tom, co bude, měly velkou váhu.

Světlé zítřky: Letadla na atomový pohon s červenou hvězdou nad Prahou. Symboly komunistického pokroku,
jak je v roce 1954 zobrazil na titulní stránce časopis VTM. Celý svět tehdy ovládl nekonečný technologický
optimismus.

Svět roku 2000: Na přelomu 19. a 20. století vzniklo množství futuristických 
„vizualizací“, jak bude vypadat život za sto let. Téměř na každé jsou lidé oblečení 
v dobových oděvech. S vývojem módy se jaksi nepočítalo...

Expo 58: Na legendární světové výstavě se zkoncentrovaly naděje, že věda a technika
pomohou vytvořit ideální společnost. Československo má ambice nezůstat bokem.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA 
FOTO: VTM, SVĚT V OBRAZECH,

NASA, USAF A ARCHIV 
AUTORA 



ne se strojovou. Vznikne spojitá virtuální

realita, do které se přes nový komunikační

protokol a speciální oděv s brýlemi postup -

ně připojí miliardy lidí. Dnešní World Wide

Web se bude v porovnání s novým kyber-

prostorem zdát jen jako primitivní spojení

obrázků a textů. Ocitneme se ve světě, kte -

rý dokáže zlikvido vat lidskou hloupost stej -

ně jako TBC nebo AIDS. Díky pokrokům 

v ne  urovědě a biopočíta čo vých techno lo -

giích se rovněž objeví první pokusy imple-

mentovat počítačový čip přímo do lidského

mozku. 

Svět spojený kybernetickou kolektivní in-

te li gencí se začne propojovat i v jiných

sekto rech. Bezdrátový přenos elektřiny

dovolí spo lečně vybudovat energetickou

síť sa te litů. Celo svě tová orbitální síť po -

může po sí lit mír, tak jako to ve 20. století

před  pověděl futurolog Buck minster Ful -

ler. I nanotechnologie zabrání mnoha po-

tenciálním konfliktům – nové vrtá ky,

potrubí a filtry dovolí získat vodu z vět -

ších hloubek a odstranit její kritický ne-

dostatek. Na Zemi bude osm miliard lidí.

Poptávku po živočišných bílkovinách

vyřeší průlom ve vý zkumu kmenových

buněk: bílkovinná tkáň se totiž bude pěs-

tovat bez potřeby chovu dobytka. 

Překročíme vlastní stín?
V technologických vizích lze pokračovat dále…

Nejde však jen o nové falešné naděje, kterých

se za poslední století v souvislosti s rozvojem

vědy objevilo bezpočet? Nebudou tyto řádky

znít čtenáři v roce 2050 stejně naivně, jako

nám ty z poloviny minulého století? Problém

není zdaleka jen v technologiích. Bohužel,

ani předchozí očividné vědecké úspěchy nám

neposkytly duchovní inspiraci, lidský rod se

nijak neposunul v uvažování o sobě samém.

Nevznikly nové myšlenky, které by nám dáva -

ly nový cíl a směrování. A na změnu myšlení

nemá recept ani futurologie. 

D
nes máme prostředky, o jakých

před desítkami let nemělo lidstvo

ani potuchy. I když můžeme svět

měnit a vylepšovat, dostali jsme

se do hluboké krize. Proč?

Američtí futurologové Jay Forrsester a De nis

Meadows již před čtyřmi desetiletími upo-

zorňovali, že industriální model na rá ží na

vlastní hranice. V současnosti ne ví me, co

dělat s nad bytečnými výrobními kapacita mi

a například automobily – kdysi vzác né zboží

– se dnes rozdávají téměř za pa katel. 

Má pravdu Kondratěv? 
Dnešní stav není výjimečný. Něco podobné ho

se opakovalo za průmyslové revoluce i před

druhou světovou válkou. Všiml si toho rus ký

ekonom Nikolaj Kondratěv a zjistil, že kaž dých

50 let dosahuje vrcholu jedna dlouhá techno-

logická vlna. Její vzestup doprovází hlu bo ké

změny. Na začátku jsou průlomové technic ké

objevy a vynálezy a tyto „shluky inovací“ po  -

sunují kupředu hospodářství. Do světových

ekonomických vztahů se začleňují nové ze mě

a soupeří o trhy. Často i za cenu válek a re vo -

lucí.

Kondratěvovy inovační cykly rozvinul ra kous-

 ký a později americký ekonom českého pů vo-

du Joseph Schumpeter. I díky tomu dnes

lidstvo poprvé ví, jak se dostalo do krize, a ví

také to, že samovolný vývoj opět vyústí do svě-

 tových konfliktů a možná i zániku civili zace.

Poprvé v historii máme také možnost volby.

Můžeme ve jménu ideologie anebo víry žít

v permanentním konfliktu tak, jak to předpo-

věděl americký politolog Samuel Hunting ton

v knize Střet civilizací, nebo ještě ostřeji Geor-

gie Friedmen, který v roce 2050 předpo ví dá

válku mezi USA a Japonskem. Katastrofické

scénáře jsou varováním, jak by mohl vypadat

svět, pokud se nic nezmění. Podobně jako za

studené války Herman Kahn upozorňoval, že

po jaderné válce zůstane v USA jen desetina

obyvatel a těchto 20 milionů lidí bude žít 

v prostředí, které je civilizačně vrátí o ně -

ko lik stupňů zpět. 

Poselství futurologů
Jsme jako v kosmické raketě. Stejně jako je -

jí posádka máme omezený prostor i zdroje,

a po kud si poškodíme životní prostředí, ne do -

kážeme ho obnovit. A stejně tak jako kosmo-

 nauti splníme svoje poslání a přežijeme, jen

pokud budeme spolupracovat. To je poselství,

které nám nabízí dnešní futurologie.

Dnes se vezeme na vlně ropného průmyslu,

ocelářství, automobilek, spotřební elektro ni ky

– tedy odvětví, která vznikla na přelomu

19. a 20. století. Vyvrcholily v prosperitě

50. a 60. let a jejich potenciál se již dříve, 

i přes silnou podporu informatizace, vyčerpal.

Dnes, po stabilizaci situace po pádu že lez -

né opony, se začíná zvedat nová inovační

vlna.

Poučeni historií a vybaveni vědomostmi, 

o ja kých generace před námi neměly ani

zdání, bychom měli být schopni nasmě ro -

vat „shlu ky inovací“ na cestu udržitelného

rozvoje. 

Smart svět roku 2030
„Na špici inovační vlny se povezou tzv.

‚trans humánní technologie‘,“ říká Ivan

Klinec z Eko nomického ústavu SAV, 

před  seda Fu turologické společnosti 

na Slovensku.

Už od roku 2030 by mělo dojít k podstatné -

mu vylepšení lidské inteligence, která sply-

Žijeme 
v kosmické
lodi 
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Futurologové znají globální rizika
Kolem tisícovky futurologů, včetně českých a slovenských expertů, diskutuje již dvě deseti letí
v rámci projektu The Millenium Project Americké rady pro Univerzitu OSN o globálních
výzvách problémových oblastí, které se, pokud je nezvládneme, promění v krizi, a naopak,
pokud je zvládneme, stanou se příležitostí rozvoje. Vyselektovali pětici nejzásadnějších.
V první řadě udržitelný rozvoj pro všechny obyvatele planety, nejen ty, kteří žijí v techno-
logicky vyspělých zemích. Odstranění chudoby většiny světa nevyhnutelně přinese rozpor
mezi hospodářským růstem a životním prostředím i přírodními zdroji. Další prioritou je
voda, protože kolem roku 2025 mohou dvě třetiny lidstva žít v regionech poznamenaných
jejím nedostatkem, který povede k migraci, nemocem a válkám. S tím souvisí i rovnováha
růstu populace a zdrojů. Do roku 2050 se očekává zvýšení počtu obyvatel Země ze 6,2 mi-
liard na 9. Celých 98 % tohoto růstu bude v nejchudších zemích, kde lze jen s obtížemi
uspokojit životní potřeby. Globální hrozbou se stává i organizovaný zločin. Už dnes má
větší obrat než světový ropný a plynárenský průmysl dohromady a jeho spojení s korupcí
a terorismem může paralyzovat celé státy. A současná krize ukázala, jak důležité je spojení
etiky s ekonomickým systémem.

2001: Vesmírná odysea: Film Stanleyho Kubricka se podobá dnešním vizím – klade otázky, ale dává málo odpovědí,
popisuje, ale nevysvětluje, straší, ale i udivuje a nutí přemýšlet. Připravte se na dlouhou a náročnou cestu.

Válka: Válečných konfliktů prý bude víc. Dobrou zprávou
je, že díky inteligentním zbraním se civilistů příliš ne-
dotknou.

Voda: Stres z nedostatku vody může již v roce 2030
poznamenat dvě třetiny lidstva. Povede k migracím,
nemocem a válkám.



dráze potkají. Pozitron i elektron zaniknou

a z místa anihilace vylétají dva fotony o stej né

energii. Tyto dvojice fotonů jsou následně

detekovány fotonovým detektorem, který na -

víc dokáže takovou dvojici přesně odlišit od

ostatních fotonů vyskytujících se na po za dí,

a to právě díky tomu, že filtruje pouze páry

koincidencí tzv. anihilačních fotonů. Z vel -

ké  ho množství (až několika set tisíc) těchto

zá  chy tů pak lze výpočetním algoritmem

zre  konstruovat tomografický obraz pacien ta.

(Pozn.: Příbuznou zobrazovací metodou je

SPECT – jednofotonová emisní tomogra fie –,

která využívá radionuklidy přímo vy zařu jící

fotony, tj. degradující rozpadem γ.)

Co se skrývá za obrazem
Obraz „namalovaný“ PET je tvořen různě ba -

revnými plochami, které odpovídají růz ným

hustotám naměřeného signálu z koinciden č -

ní ho detektoru. O čem tyto plošky vypovída jí?

Ukazují, jak rychle označená látka proniká

do tkáně, tj. jak pružná je látková výměna

tkáně (metabolismus). Rakovinné buňky

mají metabolismus mnohem rychlejší než

buň ky zdravé, čili na obrazovce budou vi dět

jako body s vysokou hustotou fotonového

zá  znamu. Naopak některá neurologická či

kardio vaskulární onemocnění se projeví vý-

raz ným poklesem látkové výměny či její ho

úplného zastavení. V tom případě ukáže vý -

 stup z PET místo s výrazně sníženou intenzi-

 tou detekčních událostí nebo místo zcela

prázdné.

Mnoho teorie v jediném přístroji
Záznam vyšetření PET je sám o sobě nedo -

statečný, protože neříká nic o tom, jaké ho

doprovázejí anatomické změny, kde se na -

lézají jednotlivé orgány ani jaké jsou obrysy

těla vyšetřovaného. Logickou snahou vý zkum-

 níků tedy bylo spojit obě zobrazovací techni ky

do jediné – kombinované (hybridní), která by

dokázala vykreslit kompletní obraz stavu

pacienta zohledňující jak funkci, tak i struk-

 turu. Výsledek se dostavil na konci 90. let,

kdy byl týmem společnosti Siemens Medical

Solutions vyvinut a úspěšně uveden do pro -

vozu přístroj kombinující jednotku PET s CT

pod názvem „biograf“. Poprvé byl tento pří-

stroj představen Severoamerické radiologic ké

společnosti v roce 2000. Jeho výsledek byl

dech beroucí: anatomický CT obraz s vy so -

kým rozlišením sejmutý v jediné sekvenci

přesně ukazující nádor i s jeho metabolic kou

činností, navíc přesně lokalizovaný. Není

třeba zdůrazňovat, jaký význam má takto

pokročilá diagnostika například pro plá no -

vání chirurgického zákroku. Úspěch „bio gra-

fu“ byl okamžitý a obrovský. Od té doby se

již téměř výhradně prodávají jednotky PET

vybavené funkčností CT. 

Tím to ale nekončí
I když je technika PET/CT již poměrně dobře

propracovaná, je ještě stále co zlepšovat. Jisté

rezervy jsou v rychlosti snímání obrazů nebo

v rozlišovacích schopnostech přístroje. Velké

pole působnosti skýtá také výzkum v oblasti

přípravy markerů, tedy způsobu, jak pří stro ji

„zviditelnit“ žádaná místa nebo děje. Sa mo -

 statným a vysoce zajímavým oborem je i vý  voj

detektorů ionizujícího záření, které dí ky stá le

se zvyšující citlivosti umožňují podstat né sni -

žování radiační zátěže vy še třo va ných. 

Aby už nebylo co léčit
Ideální stav a zbožné přání nás všech by jistě

bylo, aby se lidstvo dokázalo zbavit nemocí

vůbec, nebo alespoň těch nejhorších – smr -

telných. To se nám bohužel asi nikdy nepo-

daří, ale mohli bychom dokázat to, aby jich

většina byla podchycena již v začátku, kdy je

ještě lze snadno a úspěšně léčit. V nemocnici

budoucnosti by měl být největší provoz prá vě

na odděleních zabývajících se preventivní

diagnostikou a naopak, lůžková oddělení

dlouhodobě nemocných by měla být co nej -

méně obsazená. Hybridní technika PET/CT je

krokem, který nám už teď k dosažení toho to

stavu výrazně pomáhá. 
Prototyp jednotky MR/PET spojuje snímky lidského mozku z MR (vlevo) a PET (vpravo) do jediného obrazu
(uprostřed), který popisuje jak anatomii, tak i fyziologii.

Spojením 3D rentgenovských snímků s PET umožňuje přesněji identifikovat umístění a velikost plicního nádoru
než bylo dosud možné. 

P
acient trpící obtížemi přichází k lé ka -

ři na vyšetření a dozvídá se šokují cí

diagnózu: rakovinné metastázy roz -

šířené po celé břišní dutině. V jiné

ordinaci si další pacient přebírá recept na léky

mírnící průběh nevyléčitelné Alzhei me ro vy

choroby. A v dálce houká sanita vezoucí mu že

s těžkým infarktem. Všem těmto situacím se

možná dalo předejít, poněvadž nejtěžší ne -

mo ci většinou nepřicházejí z čistého nebe. Po-

maloučku v nás bují i několik let a my o nich

často nemáme sebemenší tušení. Stopy ve-

dou cí k jejich odhalení však v těle jsou. Ces-

 tou k vítězství tedy je naučit se v nich číst.

Detektivem v lidském těle
Jaké jsou ony stopy, které vlastně máme hle-

dat? Jsou to především metabolické změny,

které začínající patologické jevy v organis mu

doprovázejí. Například dříve, než se vyvine

a rozšíří zhoubný nádor, rakovinné buňky

vylučují specifické biomarkery, které, po kud

se je naučíme „vidět a znát“, nás k pa cha te li

bezpečně dovedou. Stejně tak své stopy za ne -

chávají i vznikající krevní usazeniny v cévách,

které později vedou k těžkému poškození

srdečních cév, tedy k infarktu. Povolanou

detektivní kanceláří je v tomto případě mo -

lekulární medicína, která využívá poznatky

ze tří nezávislých oborů: diagnostiky in vitro

(laboratorní analýzy tělních tekutin a tkání),

IT technologie a především pak diagnostic -

kého zobrazování in vivo.

Dvě technologie, jeden obraz
V současnosti nejrozšířenější zobrazovací

metodou, která našla své uplatnění přede-

vším v diagnostice nádorových onemocně ní,

neurologických změn a kardiovaskulárních

problémů, je pozitronová emisní tomogra fie

(PET). Jejím výstupem je „obraz“, který uka -

zuje chemické procesy probíhající v orgá nech

a ostatních tkáních, jakými mohou být např.

i nádory. Jinými slovy, hodnotí tkáňový meta-

bolismus. Díky tomu výtečně doplňuje zobra-

 zovací metody ukazující struktury, kterými

jsou počítačová tomografie (CT) nebo mag-

ne tická rezonance (MRI). Spojí-li tyto dvě

techniky své síly, lze například jednoznačně

odlišit maligní (zhoubný) nádor od benigní

(nezhoubné) léze, což jsou struktury, které

např. na obraze z CT mohou vypadat téměř

stejně. A opačně: registrace abnormálního

metabolismu v těle by nám byla málo platná

bez možnosti přesně určit místo, kde se ode-

hrává, a jak to v tom místě „vypadá“. 

Jak to vlastně funguje
Pacientovi je do těla injekčně vpravena látka

– radiofarmakum s velmi krátkým polo ča sem

rozpadu, což je v podstatě glukóza (cukr)

označená vhodným radioaktivním prvkem,

jakým je nejčastěji fluor (18F). Technologie

PET využívá radionuklidy, které při svém

rozpadu uvolňují pozitrony (kladně nabité

elektrony) – to se nazývá rozpadem β. Pozi -

trony jsou ovšem částice vysoce nestabilní,

které velice rychle (v horizontu nano se kund)

anihilují s některým z elektronů, který na své
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Když nemoc propukne,
může být už pozdě

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: CLAUSSENOVA UNIVERZITA TÜBINGEN, 

SHUTTERSTOCK, SIEMENS, UNIVERZITNÍ KLINIKA ESSEN



Například kamery ke sledování provozu na

komunikacích či přesné mapování, přístroje

pro sledování škůdců zemědělských plodin

a jejich ošetřování apod.

Projekt je podporován i Ministerstvem prů -

myslu a obchodu, které vycházelo i z celo-

evropského projektu vývoje bezpilotního

prostředku mezinárodního programu UAVET

(Unamanned Aerial Vehicles). Ten má za cíl

vytvořit skutečný prototyp letounu, na němž

by se teoretické poznatky z projektů nepilo-

 tovaných letadel daly využít i pro civilní le-

tec tví. V tomto ohledu se tedy Letecký ústav

FSI VUT Brno stal doslova průkopníkem. Jen

tak mimochodem: Marabu může v navrho-

vané verzi s vybavením pro pilota a instruk to -

ra sloužit i jako levný prostředek pro školení

sportovních pilotů v rámci amerických před-

 pi sů pro provoz letadel této kategorie.

Projekt Marabu již dnes dokazuje, že si ozna -

čení „experimentální laboratoř“ zaslouží.

Kromě konvečního pístového motoru Rotax

má nainstalován i proudový motor TJ100M

z vývoje První brněnské strojírny Velká Bíteš

s maximálním tahem 1 kN při max. otáčkách

60 000 min-1 a hmotnosti pouhých 19 kg.

Osvědčí-li se tento motor, mohl by se stát

velkým úspěchem inženýrů PBS PBS a najít

komerční využití v malých letadlech. 

Další částí projektu a spolupráce se spolu řeši-

teli bylo i využití kompozitů Plastservise-L

při výrobě trupu letadla. Dalším spo lu ře ši te-

lem projektu byla firma Jihlavan Airplanes,

jež dodala kovové strukturální prvky, křídlo

a vodorovné ocasní plochy. Vše podle pro-

jektu vypracovaného pod vedením ředitele

a zároveň hlavního konstruktéra letadla

Marabu, prof. Ing. Antonína Píšťka, CSc. 

Projektové řízení jako výuka
Projektování, výroba některých částí a mon-

 táž letadla z dodaných dílů, byť v kategorii

sportovního letounu, nejsou nikterak leh kým

úkolem, zvláště v letectví, které je regu lo vá no

mnoha předpisy. Ani prostředí vysoké školy

se tedy nemohlo lišit od výrobní praxe, spí še

se jí muselo přizpůsobit. Letecký ústav tedy

musel při projektování Marabu nastavit své

prostředí jako při skutečném výrobním pro-

cesu, tedy s vrcholovou odpovědností šéf kon-

struktéra a pověřenými lidmi, odpovědnými

za dílčí části projektu a jejich certifikaci. Byla

to výuka praxí, kde si doktorandi, ale i vy uču-

 jící mohli ověřit své schopnosti. 

Marabu se bezesporu stane opravdovou lé-

tající laboratoří, neboť již dnes se hlásí ke

spolupráci řada firem, jež by si rády ověřily

vlastnosti svých systémů v praxi. Realizova ný

projekt bezpilotního letadla je neopakova tel-

 nou příležitostí. 

J
menuje se Marabu podle nezvyklého

tvaru trupu připomínajícího africké ho

čápa známého vynikajícími letovými

schopnostmi. Stejně jako pták marabu

nepatří mezi dravce, tedy lovce, kam zatím

většina bezpilotních prostředků vyvinu tých

pro vojenské účely patří – Marabu VUT 001

je totiž plánován pro civilní využití. Civilní

letectví však zatím bezpilotní prostředky ne -

zná a nemá pro ně ani normy a legislativu.

To je nutné zdůraznit ještě dříve, než se na

letoun Marabu z dílen Leteckého ústavu Fa -

kulty strojního inženýrství Vysokého učení

technického v Brně podíváte.

Mohl by vás zmást pohled na velkou pilotní

kabinu, která tvaru Marabu dominuje, i po -

hled na aviatické přístroje včetně normálních

řídicích prvků pro pilota. To by bylo v bez pi-

 lotním prostředku samozřejmě zbytečným

přepychem. Avšak právě skutečnost, že se

jedná o zcela průkopnické řešení, vede k nut-

nosti, aby jak zalétání letadla, tak i jeho další

vývoj k bezpilotnímu prostředku, mělo bez -

pečnostní pojistku v podobě člověka – pilo ta,

který v případě potřeby za přístroje zasko čí.

A velký kokpit pro dvě osoby? Přední část

kabiny bude využita pro instalaci nezbytné

přístrojové techniky, jež by v budoucnosti

měla pilota zcela nahradit, ale může být

využita i pro druhého pilota.

Proč bezpilotní prostředek?
Samozřejmě se můžeme ptát, proč se projek-

tanti a ještě k tomu na vysoké škole rozhodli

pro takové řešení, jehož využití zatím le tec ké

předpisy vylučují? Impulzů bylo několik: bez -

pilotní prostředky se v brzké době prosadí

i v civilním letectví a jejich nástup bude pro-

vázen vývojem jak komunikačních, tak i na-

vigačních technologií. Což přímo před po klá dá

zapojení dalších oborů do vývoje bezpilotní -

ho prostředku, ke kterému se již dnes hlásí

i významné zahraniční společnosti. Konstruk-

ce těchto nových letadel, jak ostatně vyplývá

i ze srovnání s již existujícími bojovými pro-

středky, bude také odlišná – nebude zapo tře bí

respektovat hmotnost posádky a prostor pro

její umístění. Ušetřená hmotnost se projeví

na dostupnosti letadel a době, po kterou bu -

dou schopna zůstat ve vzduchu, i na mož -

nos ti umístit na palubu potřebné přístroje.
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Bezpilotní letadlo
pro civilní využití

AUTOR: JAN BALTUS
FOTO: JAN FRIDRICH, JAN BALTUS

Charakteristiky 
letounu Marabu
Rozpětí křídel:  . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 m
Délka:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1 m
Výška:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 m
Max. vzletová hmotnost:  . . . . . . .600 kg
Hmotnost bez paliva:  . . . . . . . . . .380 kg
Hmotnost paliva: . . . . . . . .141 kg (188 l)
Max. rychlost:  . . . . . . . . . . . . . .260 km/h
Výdrž: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .až 7 h

O S O B N Í  L E T A D L A



E
lektronický identifikační (resp. ob -

čanský) průkaz byste měli poznat

poměrně snadno, podle zabudo va -

ného čipu na zadní straně. Roz mě -

rově se obvykle shoduje s platební kartou,

což by někdy mohlo svádět k záměnám. Ale

přední straně občanských průkazů vždy vé -

vo dí fotka držitele a státní symbol, zatímco

u platební karty najdeme hlavně logo banky

a vydavatele karty. 

Zabudovaný čip ale kupodivu není podmín -

kou sine qua non: existují i takové elektro -

nické průkazy, které ho neobsahují. Většinou

je to výjimka, když standardní verze je s či -

pem, a pouze speciální verze (například pro

nezletilé či jako dočasný průkaz) je bez něj.

Existuje však i přesně opačný princip, a to prá-

vě u připravované e-občanky v ČR: standard ní

verze by mohla být bez čipu, a pouze spe ciál ní

verze (na vyžádání a s příplatkem) s čipem. 

Abychom si však nemysleli, že jsme úpl ným

unikátem jen v ČR, když chystáme elektro -

nickou občanku jako pouhý kus plastu, 

bez čehokoli elektronického. Například 

v Rakous  ku již používají takové elektronic -

ké občanské průkazy, které nemusejí mít

ani po do bu oné plastové kartičky. Elektro-

nický občanský prů kaz je zde rolí (nikoli

„před mětem“), a tuto roli může plnit na -

příklad i mobilní telefon. 

Všechny tyto odlišnosti jsou možné díky

to mu, že existuje více různých konceptů

elek tronických občanských průkazů. 

Koncept: nosič „koncových“ 
informací 
Zdaleka nejrozšířenější je koncept elektro -

nického průkazu jako nosiče „koncových“

informací. Již se používá, případně teprve při -

pravuje, například v Německu, Belgii, Itálii

a dalších zemích. 

V zásadě přitom jde o „pokračování“ v kon-

cepci (dosud neelektronického) občanského

průkazu: informace o držiteli průkazu jsou

umisťovány přímo na průkaz. Nově již na něm

nemusejí být jen vytištěny, v lidsky či strojově

čitelné formě, ale mohou být i uloženy (na -

hrány) v paměti elektronického čipu. Díky

tomu jich může být víc, resp. mohou mít

větší rozsah, a mohou být čitelné „jako data“

přes vhodné rozhraní (čtečku a odpovídající

SW). Což ale přináší nová bezpečnostní rizi ka

a vyžaduje nová bezpečnostní opa tření (ře -

šená minimálně formou PINů). 

Stále to ale nic nemění na povaze průkazu

jako „pasivního nosiče“ informací, který

slouží potřebám identifikace svého držitele.

Jen se zvětšuje jejich možný rozsah a při dá -

vá možnost čtení identifikačních údajů elek-

 tronickou cestou („jako data“). 

Větší změnu oproti neelektronickým prů ka -

zům představuje až přidávání nových funk -

cionalit, které je možné díky přítomnosti či pu

a díky jeho schopnostem. Tento čip to tiž

ne bývá jen „holou pamětí“, která pouze ucho-

vává údaje, z nichž část je vy tištěna i na sa -

motné plastové kartě. Čip může být (a bývá)

vybaven také podporou kryptografie. Na pří-

klad tak, aby dokázal vytvářet elektronický

podpis (s využitím soukromého klíče a certi-

fikátu, které jsou v něm uloženy). 

To už přináší možnou změnu kvality: ta ko -

výto elektronický průkaz již může být využit

i pro potřeby autentizace (a ne pouze identi-

fikace). Tedy pro prokázání vlastní totož nosti

v on-line světě, například v rámci internet-

bankingu, ale třeba i pro komunikaci s úřa dy

apod. Obecně všude tam, kde druhá strana

nejenom potřebuje vědět, s kým komunikuje

(tj. požaduje identifikaci), ale i mít jistotu, že

jde skutečně o dotyčného či dotyčnou a ne

o někoho jiného, kdo se za ně jen vydává (po -

žaduje autentizaci). 

Český koncept: nosič ukazatele
Dosti odlišný koncept elektronického ob čan-

 ského průkazu se připravuje k nasazení v Čes -

ké republice. Jeho charakteristikou je opačný

trend: nikoli zvětšování rozsahu informací

přímo na průkazu, ale naopak jejich redukce.

Tedy snaha, aby informací na průkazu bylo

co nejméně. Odstraněny (z průkazu) by měly

být především ty údaje, které se nějak mě -

ní – jako třeba údaje o bydlišti či rodinném

sta vu. Zůstat by naopak mělo např. datum

a mís to narození a samozřejmě jméno a pří -

jmení.

Logika českého konceptu elektronického ob-

čanského průkazu je přitom taková, že prů kaz

by mohl být dvoudílný. „Plastová kartička“

rozměrů platební karty by tvořila jednu část

průkazu (tu „materializovanou“), zatímco

druhá část by byla „dematerializovaná“, na -

cházející se v základních registrech (kon krét -

ně v základním registru obyvatel). Jinými

slovy: to, co z „plastové kartičky“ zmizí, ja ko

třeba údaj o bydlišti, se přesune do základ-

ní ho registru. Kde pak mohou být i další

úda je.

Samotná „plastová kartička“ (resp. první část

elektronického občanského průkazu) by pak

ani nemusela být jakkoli elektronická. Proto

se také uvažuje, že standardní verze české

elektronické občanky bude bez čipu a jaké ho-

koli jiného elektronického prvku, viz výše.

Obsahovat by měla pouze odkaz do agendo -

vého informačního systému evidence ob čan-

 ských průkazů (ve formě sériového čísla eOP).

Teprve v této evidenci by byl odkaz do základ-

ního registru obyvatel, kde již bude možné

dohledat údaje z „druhé části“ občanského

průkazu. Tedy: pokud k tomu tazatel bude

mít potřebné oprávnění. 

I tento „přechod“ (z evidence občanských

průkazů do základního registru obyvatel)

by totiž byl jen nepřímý, protože příslušné

odkazy by měly projít ještě skrze hlavní pře -

vodní tabulku, jež by provozoval Úřad pro

ochranu osobních údajů (v koncepcích čes -

kého eGovernmentu označovaný jako ORG).

Důvodem je snaha zabránit nežádoucí agre-

 gaci dat o téže osobě z více zdrojů: každá

agenda ve veřejné správě bude stejnou oso bu

identifikovat prostřednictvím jiných identi-

fikátorů, a ÚOOÚ bude u každého požadav ku

na vzájemný převod zkoumat jeho opráv ně-

nost. A stejně tak bude každý požadavek také

zaznamenáván a logován.

Výhodou této koncepce je možnost snad-

né ho zneplatnění (kompromitovaného,

ukra deného) průkazu, podobně jako třeba

u ban kovní karty: bude stačit pouhý pří znak

v agendovém IS s evidencí eOP, a vysta ve -

ní nového eOP. A nevýhody? Kromě složi-

tosti a závislosti na správném fungování

všech sys témů hlavně nutnost on-line

přístupu k cen trálním registrům odkud-

koli, kde by měl být elektronický obsah

eOP využíván. 
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Stále více zemí, a to nejen v EU, začíná zavádět elektronické identifikační průkazy, resp. občanské
průkazy (eID, v češtině eOP). Po vizuální stránce si jsou obvykle dosti podobné, ale po stránce své
koncepce i způsobu fungování se mohou lišit i dost výrazně. Možná nejspecifičtější je koncept eOP,
připravovaný v České republice.

Elektronické 
občanské průkazy

AUTOR: JIŘÍ PETERKA
FOTO: SHUTTERSTOCK 



Jak vlastně vznikají originální myš -

lenky a kdo jsou ti, kteří je vymýšlejí? 

Na to není obecný recept. V dané chvíli lze

těžko poznat, zda jde o zajímavého šílence,

nebo jde o něco, co skutečně změní svět. Mys-

 lím, že to se skutečně pozná až zpětně. Záleží

také na tom, jestli se té myšlenky někdo ujme,

a také na tom, co mezitím objeví ostatní. Ne ní

náhoda, že spousta objevů různého druhu

bývá dělána tak nějak naráz. Anebo, kdy

kaž dý objeví něco jiného, co pak jde dohro-

mady. Kdyby to ale nebylo „dohromady“, tak

by to nebylo k ničemu. Skutečně uplatnit se

mů že jenom to, co je nejen novátorské a při -

tom ne cvoklé, ale to, co ještě navíc nějak

korespon duje s tím, co ještě jiného se obje -

ví, co ještě jiného lidi napadne. 

Historie zná vynálezy, které navazují na

dobový stav vědění, ale i vynálezy, které

se zjeví takříkajíc z ničeho… 

Myslím, že toto jsou extrémy. Většinou jde

o souběh toho všeho. Má-li člověk kápnout

na něco, co opravdu stojí za řeč, tak musí hod -

ně znát, být hodně pracovitý a ještě musí mít

velký štěstí, protože samotnou pracovitostí

to dotáhnete leda na přežívání. A to myslím

platí zcela obecně – od řemesel přes vědu

až po filozofii. Pak je ještě jedna extra kate-

gorie: vynálezy, co existujou jenom na pa-

píře a zpětně v legendách. A toho se pak

chytají různí záhadologové a jim podobní.

Tady je potřeba rozlišovat, co je opravdu extra-

vagantní objev a co je zpětně vzniklá legenda

a co tedy neexistuje jinak než v textu té le gen -

dy. To je právě to podivný, že se o spoustě

věcí píše, že jsou, a ony přitom vlastně nikdy

nebyly. Ale zrovna tak naopak. 

Otázka je, co „stojí za řeč“. Jsou věci,

které jsou od počátku užitečné, ale pak je

spousta věci, které jsou „jenom“ origi nál -

ní, inspirující nebo krásné.

Často je na první pohled nesmyslná teorie

předpokladem, aby mohlo vzniknout něco, co

potom má aplikaci. V tvorbě „nesmyslného“

je jednak jistá zábavnost, ale hlavně: na jejím

základě se pak dají dělat věci úplně jiné pova -

hy. Vynálezce je v podstatě ten, který otevře

dveře poznání, že možností vnímání reality

je víc. Že není jen ta, o který víme. Že se vše

dá popsat úplně jinak. 

Zajímavé je, že téměř vždy je takový

člověk ve své době považován za podiví na

a společností bývá odmítán.

... anebo oslavován za něco úplně jiného.

Stejně tak je zajímavé, jak se řada objevů

zapomíná. Nemusí to být nutně jen pádem

kultury (jako např. mezi antikou a středo vě-

kem), kdy se obyčejně 90 procent věcí zapo-

mene. Příčinou může být i být jiný hodnocení.

Např. perspektiva v malířství – v geometrii

– byla objevena, nakolik já vím, třikrát. 

Každého myslitele výrazně ovlivňuje

doba, ve které žije. Říká se, že moderní

doba ubíjí svobodu ducha. 

Moderní doba přináší obrovský tlak eko no -

miky a průmyslu na aplikace. To je rys, který

se ve starších dobách tolik neuplatňoval. Je to

tím, že se považuje za obecně dobrý dosaho-

vat zisku. Ten lidi chtěli zřejmě vždycky, ale

nikdy se to nesmělo říkat veřejně. Až teď. A to

výrazně proměňuje situaci. Na jednu stra nu

se otevírají velké možnosti díky finančním

pod porám, na druhou stranu ale dochází 

k selekci směrem k aplikacím. A to je strašně

ošemetná věc, protože nikdy nemůžeme pře-

dem vědět, co může mít aplikace za 20 let.

Nejen to. Životní rytmus je velmi rych-

lý, člověk je zahlcen informacemi.

Na to je dobrý udělat občas krok stranou.

Bylo by hezký, kdyby člověk stále jen myslel

konstruktivně a cíleně, jenže on by pak jistě

brzy zjistil, že vlastně nemá proč. Že nějaká

bláznivost je občas potřeba. Že je potřeba se

pustit do něčeho, o čem se neví, jestli to není

slepá ulička. Člověk ale musí mít dost ro zu mu

k tomu, aby když zjistí, že to slepá ulička je,

z toho vycouval a netvrdil, že je objevitel. 

Prezentace nových myšlenek vždy vy -

žadovala velkou dávku odvahy. Spousta

originálních věcí jistě zůstala navždy 

v šuplíku jen proto, že jejich autor

dostal strach.

Když má někdo nezvyklej nápad a setká se

na jedné straně s úzkým fanklubem, který ho

obdivuje, ale vlastně tomu vůbec nerozumí,

a na druhou stranu v oboru se setká jen a jen

s tvrdou kritikou, tak to často vede k tomu,

že se věci ženou do extrému. Usazená teo rie

schopná aplikací se může dodělat až v dis ku si,

která je alespoň zčásti vstřícná. Zajímavé vě ci

mají vždycky problém, jak se vměstnat do

škatulek. Na škatulky se obecně nadává, ale

ony jsou přitom velmi potřeba. Na věci, kte rý

se dějou často, nějaký škatulky být musejí.

Zajímavý situace jsou ale naštěstí ty, který

se často nedějou. 
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Vynálezce otevírá dveře poznání

Doc. Zdeněk Kratochvíl (58) je český
filozof, který se podle svých slov zabývá
„obskur nostmi, které normálního člo věka
nemůžou zajímat, jako např. řeckou filo -
so fií, náboženstvím a hermetismem“. Od
roku 2008 je vedoucím katedry filosofie
a dějin přírodních věd na PřF UK v Praze.

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

K
do si dnes vzpomene, že pra před ky

moderních atomových superpo -

norek, které dnes brázdí oceány,

byly dřevěné ponorky poháněné

parním strojem? Asi první skutečně moder ní

ponorku vytvořil na přelomu 50. a 60. let

19. století španělský vynálezce Narcis Mon-

turiol, který již dříve sestrojil a provozoval

ponorku El Ictineo I – ta však byla ještě po-

há něna lidskou silou. Pohon vylepšené El

Ictineo II, postavené ze dřeva olivovníku, ob-

 starával už jednoválcový parní stroj se zásob-

 níkem páry, takže mohla fungovat i pod

hla dinou. Tam byl však problém s kyslíkem,

což vynálezce vyřešil systémem využívají cím

reakci draslíku, zinku a peroxidu manganu,

jenž dokázal vyrábět kyslík potřebný pro par ní

stroj i posádku. Dne 22. října 1867 se vy lep-

šená verze dostala údajně až do hloubky

30 m a pod hladinou vydržela 7 hodin.

Pára ale pohání i automobily ryze moderní,

a dokonce rekordní. Nejrychlejším pa ro vo zem

světa je British Steam vytvořený stejnojmen-

 ným týmem, který dosáhl loni nového po zem-

 ního rychlostního rekordu ve své kategorii.

„Nejrychlejší rychlovarná konvice“ má 3 km

trubek a 12 kotlů zahřívaných 1 500 pro -

panbutanovými hořáky o celkovém výkonu

Od parních ponorek
k létajícím autům

Historie techniky je plná kuriozit a podivuhodných věcí. Své schop-
nosti nám předvádějí na suchu, ve vodě (či pod ní) i ve vzduchu.

Vynálezy, které nezměnily svět

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: AMPHICOACH, RINSPEED



V
ynalézání je obecně řazeno mezi

věci, jimiž se člověk začal odlišovat

od ostatních tvorů živočišné říše.

Ovšem ukázalo se, že tak výji meč-

 nou výlučně lidskou vlastností to zase není

a že i některá zvířata, třeba šimpanzi či do kon -

ce ptáci, jako proslulé Darwinovy gala páž ské

pěnkavy, také umějí „vynalézat“ a používat

jednoduché nástroje. Výlučně lidské je spí še

to, že pěnkavy a další zvířata zůstávají jen

u objevů, které se jim osvědčily jako ryze uži-

tečné, zatímco homo sapiens je schopen

vynalézat i různé „ptákoviny“.

Ale je skutečně nesmyslné považovat tyto

věci za zbytečné a odsouzené k odsunu do

propadliště dějin? Historie techniky zná řa du

případů, kdy se z původně zcela jinak zamě-

řené myšlenky či nápadu postupem času

vyvinulo cosi dalšího, ale nezřídka velmi

zajímavého a prospěšného. Neboli, řečeno

jazykem moderní doby, „komerčně“ (či jinak)

využitelná aplikace. Vezměme si třeba man tru

moderní doby – internet. Kdo z milionů dneš-

ních uživatelů si ještě vzpomene, že pů vo d ně

šlo o záležitost úzké skupiny vědců, jejímž

základem byl navíc v podstatě ryze vo jenský

projekt armádní komunikační sítě ARPANET?

A zkuste dnes „civilům“ tuhle vy moženost,

přes kterou si telefonují, po slou chají hud bu,

sledují filmy či řídí složité glo bální projekty

sebrat, aby se vylepšená vrá tila ke svému pů-

vodnímu účelu. Podobně jako GSM a svět

mobilních telefonů či navigační systém GPS.

Paradoxní je, že sami vojáci, kteří stáli u zro -

du těchto vymožeností, jež se staly běžnou

součástí našeho života, nyní couvají se svý mi

některými „mission critical“ neboli životně

důležitými systémy z moderních digitálních

technologií zpět do analogového pravěku.

Bláznivé? Ani náhodou: digitální technologie

je sice úžasná věc, ale zároveň dost citlivá na

provozní podmínky, a to hlavně na fungují cí

infrastrukturu a přísun energie. A co se sta ne,

když nastane problém a elektřina dojde, to

není těžké si představit. Pak přijde vhod i te -

le fon s dráty, napájený baterkami nebo pri -

mitivním točením kličkou, ale kterým se

do  voláte i tehdy, když vaše hi-tech mobily

a blackberry jsou dobré tak maximálně k roz-

tloukání oříšků. A právě v tom tkví často

pů  vab neobvyklých nápadů: vymyslet ně co,

co by mohlo fungovat, byť k určitému, zce la

spe  cifickému účelu, a třeba i „proti prou du“

obec  ných zvyklostí a zavedenému řádu

věcí.

Ony totiž i ty „bláznivé“ nápady mohou být

leckdy užitečné. Nebýt jich, kdyby například

někoho kdysi nenapadlo o sebe začít otlou kat

pazourky a dělat podobné „nestandardní“ vě ci,

je dost dobře možné, že bychom do dnes pře -

žvykovali kořínky před jeskyní odění v ků žích

– ačkoli možná dokonce nahatí, protože čím

bychom je asi získali, nebýt těch pazour ků,

že? 
Josef Vališka
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Člověk 
vynalézavý

3 MW, které vyrobí za minutu 50 litrů pře-

hřívané páry o teplotě 400 ºC s přetlakem

40 barů, vháněné dvojnásobnou rychlostí

zvuku do dvoustupňové turbíny o výkonu

380 hp. Loni v září dosáhl na tzv. měřenou

míli 243 km/h, a pokořil tak přes sto let starý

světový rekord v rychlosti dosažené v par ním

vozidle, který v roce 1906 (!) stanovil Ame -

ričan Fred Marriott rychlostí 204 km/h.

Nevídané schopnosti
Chození po vodě, jeden ze zázraků, kte rý mi

Ježíš udivoval své věrné, bylo zjevně inspi ra cí

k vytvoření pomůcky, která má tuto mož nost

dopřát i obyčejným smrtelníkům. Vynález

Yoava Rosena z Massachusetts a jeho firmy

WaveWalk tvoří dvojice plováků, které drží

„vlnochodce“ nad vodou a umožňují mu chů -

zi po ní. Manévruje přenášením váhy a na tá -

čením nohou a chodidel.

A pokud by chůze po vlnách nestačila, je 

tu ješ tě možnost vznášet se nad vodami:

JetLev-Flyer jde totiž ještě dále – zařízení

upevněné na zádech má dvě výkonné vod ní

trysky, jejichž proud dokáže vynést no site le

do vzduchu a pohybovat se nad zemským

(resp. vodním) povrchem.

Další vynález, který propůjčuje člověku ne-

vídané schopnosti, nese název PowerSkip.

Produkt německé firmy stejného jména před-

 stavuje v podstatě něco jako proslulé po-

hád kové „sedmimílové boty“. Speciální

kon struk ce umožňuje provádět efektní dlou-

hé skoky i mnohametrové kroky a s vyna -

ložením minimální námahy tak překonávat

i značné vzdálenosti.

Auta a autobusy ve vodě…
Obojživelná vozidla nejsou přinejmenším

pro armádu novinkou. Firma Amphicoach šla

ovšem dále a vytvořila obojživelný autobus.

Dva dieselmotory a reaktivní pohon pohá -

nějí vozidlo buď jako silniční nebo ve vodě

rychlostí až osmi uzlů (15 km/h). Podobný

obojživelný autobus funguje např. i v indic ké

Kérale, kde je ovšem využito přídavných plo-

váků, nikoli speciální konstrukce. 

Roku 2004 představila švýcarská firma Rin-

speed na autosalonu v Ženevě obojživelný

automobil Splash schopný jezdit na zemi i ve

vodě. Vůz poháněný ekologickým čtyřválco -

vým turbomotorem na zemní plyn na souši

dosahuje až 200 km/h, ve vodě až 80 km/h

(45 uzlů). V minimální hloubce 1,3 m řidič

může aktivovat systém nadnášecích křídel

integrovaný do kompozitové karoserie vy-

robené z uhlíkových vláken a vůz poté cestu je

jako křídlový člun zhruba 60 cm nad vodou.

S aktivovanými křidélky dosahuje rychlosti

zhruba 50 km/h (cca 28 uzlů), což je dost např.

i pro vodní lyžování. 

Loni představila firma Rinspeed elektricky

poháněný dvoumístný otevřený vůz sQuba,

který může jezdit po silnici (rychlostí až

120 km/h), po vodě (kde dosahuje 6 km/h),

ale dokonce i pod hladinou (3 km/h) a je

schopen ponořit se až do desetimetrové

hloubky.

… a ve vzduchu
Pokusů o sestrojení víceúčelových či o adap-

taci běžných vozidel, která by dokázala i létat,

už bylo bezpočet, ale až poslední dekády při-

 nesly hmatatelnější úspěch. Např. osobní

vozidlo M400 SkyCar firmy Moller Interna-

tional zvládne kolmý start a přistání z místa

(VTOL) podobně jako helikoptéry. Nizo zem ská

PAL-V Europe představila loni létající tří kol ku,

která má být předzvěstí dostupných osobních

strojů kombinujících silniční a leteckou do-

pravu. Dvoumístný stroj startuje jako heli -

koptéra a létá rychlostí až 185 km/h ve výšce

do 1 200 m, takže nehrozí, že by komplikoval

běžnou leteckou dopravu. Technologie gyro-

plánu umožňuje bezpečné snesení k zemi, 

i když dojde k poruše motoru.

Americký úřad pro letectví dal nedávno ze-

lenou prvnímu masově vyráběnému létají -

címu autu a firma Terrafugia hodlá příští rok

zahájit jeho sériovou výrobu. Stroji s názvem

Transition („přechod“) s tlačnou vrtulí k pře -

měně z auta na letadlo stačí pouhá půlmi -

nu ta, ke vzletu půlkilometrový rovný úsek,

a vy stačí si s běžným benzínem. Na silnici

dosahuje 105 km/h, po vzletu téměř 200 km/h,

výrobce uvádí dolet přes 700 km. 

Historický unikát: Aerocar
Létající automobil není úplnou novinkou. V roce 1956 vznikl stroj pojmenovaný Aerocar.
Vyrobeno bylo však jen šest kusů. Motor o výkonu 135 koní mu umožnil létat rychlostí
až 180 km/h, po zemi se Aerocar jako dvoustopé vozidlo pohyboval max. rychlostí 90 km/h,
křídla a ocas si vozil v přívěsu za sebou. Jedinému člověku mělo stačit k přeměně auta
na letadlo pouhých pět minut…



V
ČR je to např. nejnovější část již ní-

ho dopravního obchvatu Prahy, kde

se právě připravuje na plánované

zahájení svého provozu koncem

září letošního roku největší křižovatka u nás.

S dokončením celého dálničního obchvatu

se počítá v roce 2011. Řidiči na ni přijedou na

trase spojující brněnskou a plzeňskou dálni ci

D1 a D5, v budoucnu by se v tomto úseku

mě la na okruh napojit i jihočeská D3. Pro-

jekt propojení D5 a D1 budovaný nákladem

22,5 mld. Kč je aktuálně největší silniční stav -

bou v České republice. Nový úsek spojuje zmí -

něné dálniční trasy několika tunely i mosty

např. přes údolí Vltavy a Berounky, včetně

mostu, který je nejdelší mostní stavbou v re-

publice. Celková délka komplexu dosahuje

2,3 km. Jedinečnost stavby, která je nej vět ší

svého druhu v Česku, spočívá především v tom,

že jde o křížení dvou šestiproudových komu-

 nikací. Složité mimoúrovňové křížení na -

va zující na jednu z nejfrekventovanějších

praž ských výpadovek zahrnuje čtyři direkt ní

a jednu vratnou rampu připojující se k mos-

tu přes Vltavu. 

Skrz hory i údolí
Řidiči přijíždějící ze směru od dálnice D1 se

na toto pozoruhodné technické dílo do sta nou

téměř dvoukilometrovým tunelem u obce

Toč ná na jižním okraji Prahy, jehož dva sa mo-

statné tubusy vyúsťují na most přes že lez -

niční trať Praha – Vrané a přes Vltavu, který

je jedním z hlavních prvků dálničního ob chva-

tu Prahy. V původním projektovém řešení byl

koncipován jako stavba s jednou nosnou kon-

 strukcí pro oba dopravní směry s vyvěšením

vnějšími kabely na nízký pylon, umístěný

ve středním dělicím pásu. Následně byla

však kvůli optimalizaci konstrukčního řešení

a technologie výstavby navržena pro každý

jízdní směr samostatná letmo betonovaná

konstrukce s vedením předpínacích kabelů

v nosné konstrukci mostu bez vyvěšování

přes pylon. 

Na most přes Vltavu na levém břehu trasa

dálnice přímo navazuje dvoukilometrovou

mostní estakádou, která překlenuje celé údo lí

Berounky u Radotína (železniční trať Praha

– Plzeň překračuje most ve výšce kolem 40 m)

a dálnice pokračuje skrz další kopec – v tu ne -

lu Lochkov dlouhém 1,6 km. Ten tvoří dva

samostatné tubusy – stoupající trasa má tři

jízdní pruhy, část dálnice klesající do údolí

dva. Po vyústění navazuje další most o délce

461 metrů a výšce až 65 m, který překle nu je

Lochkovské údolí.

Most spojující oba tunely na protilehlých stra-

nách údolí je nejen nejvyšší stavbou svého

druhu v Praze, ale některé prvky po archi tek-

 tonické a technické stránce ho řadí i mezi

světové rarity. Most je projektován v celku

a nikoli rozděleně, jak je běžné u obdobných

staveb. Pozoruhodností stavby jsou podpě ry

vytvořené šikmými pilíři, které nesou most ní

konstrukci a po dokončení stavby se staly je jí

integrální součástí. 

Premiéra dálnice 
s přívlastkem „inteligentní“
Nová část okruhu bude unikátní také hus-

to tou a systémem telematického řízení,

který je podle vyjádření Ředitelství silnic 

a dálnic nejkomplexnější v ČR. Poprvé na

něm do Čes ka přichází v zahraničí osvěd -

čený systém liniového řízení, umožňující

reagovat na aktuální dopravní informace 

a podle toho regulovat plynulost dopravy.

Detektory, kte ré sledují hustotu provozu 

v aktuálním místě (detekce dopravního

prou du), vysílají v reál ném čase informace

o pro vozních parametrech. Na základě vy-

 hodnocení hustoty pro vozu pak mění pro -

měnné dopravní znač ky, třeba nejvyšší

po volenou rychlost (na okru hu bude tech-

nicky možné jet až 130 km/h) a dálniční in-

formační systém. Kromě čidel, která sle dují

hustotu dopravy, systém zahrnuje i ka me -

ry napojené na služebny policie a dopravní

centrum, osvět lení celé trasy včetně mimo -

úrovňových kří žení, ale i řadu dalších sta -

veb podpůrné tech nické infrastruktury.

Například SOS hlásky, dešťové usazovací 

a retenční nádr že, ale i meteorologické

stanice umožňující např. zjistit, kdy vzniká

námraza, a upozornit ři di če na potenciální

nebezpečí. Informační sys tém dokáže va ro -

vat před ne bezpečím smyku, kolony či prá -

ce na silnici a ná sled ně omezit rychlost

do pravy. 

A pokud by k ne ho dě přece jen došlo, umož-

 ní varovat v před stihu další řidiče a navést

je pomocí in formačních tabulí na objízdnou

trasu.

Tele matický systém řízení provozu, který

počítá s předpokládanou intenzitou dopra vy

od 60 do 90 tisíc vozidel za 24 hodin, má fun-

govat plně automaticky s tím, že dispečer

bude na systém pouze dohlížet. Umí navíc

například upravovat rychlost v jednotlivých

pruzích, zakázat vjezd nákladních vozidel

nad určitou hmotnost do rychlého pruhu

dálnice apod. 

Na kamiony budou připraveny také vysoko-

rychlostní váhy. Pokud zjistí, že je vůz pře tí -

žený, informace obdrží policie, která poté

auto navede ven z okruhu a převáží ho na

stacionární váze, protože údaje z vysokorych-

lostních vah jsou považovány pouze za infor-

 mativní. 
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Dálnice vstupují 
do inteligentní éry 
Zatímco až dosud jsme mohli obdivovat pozoruhodné silniční
stavby spíše v zahraničí, i v našich končinách už lze narazit na
unikátní řešení z oblasti dopravního stavebnictví spojující v sobě
špičkové prvky stavebního řemesla a vyspělých technologií,
včetně moderní telematiky.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: ŘEDITELSTVÍ SILNIC 

A DÁLNIC, AUTOR

Na most přes Vltavu na levém břehu trasa dálnice přímo navazuje dvoukilometrovou mostní estakádou, 
která překlenuje celé údolí Berounky u Radotína.

Jižní dopravní obchvat Prahy bude největší 
křižovatkou v regionu.
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v továrně muzeum a na pozemku postavit

další budovy.

Od amerického architekta S. Holla se oče -

ká valo, že vytvoří další klenot, nové sídlo

muzea, jehož bohatství se zakládá na sbír -

ce pana továrníka. Nebyla to lehká úlo ha

už jen kvůli poměrně nízkému rozpočtu

patnácti milionů dolarů, ke kterému do kon -

ce sám architekt přispěl značným obnosem,

aby bylo možné vybudovat geotermální

systém. 

V harmonii s okolím
Vzhled střechy muzea je s oblibou při rov -

náván k pohozeným rukávům od košile.

Sám architekt S. Holl samozřejmě s tímto

přirovnáním nesouhlasí. Zdůrazňuje, že 

k tomuto tvaru dospěl při řešení úkolu zís kat

potřebné měkké světlo, které bude do padat

přes plochy mezi oblými tvary. Ty jsou zaskle-

né dílci ze speciálního mléč né ho skla, vy rá -

běného z recyklovaného skla, tzv. channel

glass.

Strop tvoří pět oblých zakřivených pro -

měn  livých tvarů, které jsou zjevnou variací

budovy protilehlé továrny postavené v po -

do bě „měkkého“ kruhového pásu. Střechu

muzea lze vnímat jako část kompozice,

která pokračuje opačně zaoblenými vy-

pouklými pásy navršené hlíny, jež nakonec

jako pouto objektu s okolím splynou s te -

rénem. 

Výstavní prostory se dvěma základními

pravoúhlými prostorami, čtvercovým pro

stálou expozici a větším obdélníkovým pro

výstavy, mají dohromady téměř 1 500 met -

rů čtverečních, plocha ostatních prostor

uspořádaných podél obvodu budovy je

téměř trojnásobná. Je tu veškerý komfort 

– auditorium se 150 židlemi, prostory na

zkoušky známého komorního orchestru,

restaurace, knihovna.

Herningské Muzeum moderního umění by-

lo otevřeno před necelým rokem a již získa lo

dvě vysoce prestižní ocenění – v červnu jed -

nu z cen Královského institutu britských

architektů a před několika týdny Mezi ná -

rodní cenu Muzea architektury a designu 

v chicagském Athenaeu a Evropského centra

pro architekturu, umění, design a urba nis-

tiku. 

A R C H I T E K T U R AL I F E S T Y L E

M
ěsto Herning nezná každý 

– není divu, co do počtu oby-

vatel je to až dvanácté největší

město Dánska. A navíc téměř

vše, díky čemu se proslavilo ve světě, se

nalézá právě v budově Muzea moderního

umění se sympatickým názvem HEART

nebo v jeho bezprostředním okolí.

Muzeum je umístěno v areálu Birk Center-

park na okraji města, nedaleko dálnice Mid -

tjys ke Motorvej. Jedním z jeho sousedů je 

i jedi neč ná vysoká škola TEKO, která se spe-

ciali zuje na design nábytku, textilu, módní

ná vrhářství a manažerství těchto oborů. Stav-

by v nejbližším okolí nelze vidět jinak než

jako klenoty, kterými seveřané přispěli do

pokladnice světové kultury: budova Utzon-

huset od klasika Jørna Utzona, auto ra ope ry

v Sydney, další muzeum zakladatele sku pi ny

Cobra Carla-Henninga Pedersena a textilní

továrna z 60. let minu lého století. 

Začalo to košilemi...
Aagu Damgaardaovi, majiteli textilní to vár -

ny a významnému mecenáši současné ho

umění, neležela na srdci jen kvalita podni -

katelského projektu. Návrhem továrních

budov pověřil věhlasný domácí ateliér C. F.

Møller, neboť byl přesvědčen, že umělecká

díla mají pozitivní vliv na pracovní proces

– vyzdobil jimi budovu i rozsáhlý park. 

V okamžiku, kdy přesunul výrobu košil do

malého města Skjern a později podle tren -

du do Portugalska a Polska, dovolil zřídit 

Dánský
klenot
Muzeum moderního umění 
v Herningu od architekta Ste ve -
na Holla se určitě stane kla si kou
naší doby, podobně jako se jí
sta ly přístavba Muzea Nelson-
-Atkins v Kansas City a výškový
dům Spojený hybrid v Pekingu.

Nádrže s vodou: U okraje muzea jsou dvě obdélníkové nádrže sloužící jako filtr geotermálního systému. 
Na obrázku je větší z nich u terasy zvané Městské náměstí, na kterou se „dívají“ restaurace a knihovna. 

Dlaždice: Na terase těsně přiléhají, kousek dál, jak je
vidět na fotografii, se rozestupují a poté roztroušené
v trávníku splynou s okolím.

Tvar madla: Madlo by mohlo být logem budovy. Vysti-
huje její tvary a parafrázuje i měkké tvary střechy při-
rovnávané k rukávům.

Odraz na hladině: Vodní plochy jsou často estetickým
prvkem Hollových staveb. 

Channel glass: Díky skleněným částem se velké bílé
plochy v noci rozčlení a magicky zazáří. 

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: THOMAS MAYER, THOMAS MOELVIG,

SUSAN WIDES, STEEN GYLDENDAL



N
ení jich zatím mnoho, modelů se

systémem automatického par ko -

vání ale přeci jen přibývá. Vypa dá

to, že budoucnost bude růžová. Na

obzoru jsou parkovací systémy, které prý do -

kážou zaparkovat auto i bez řidiče za vo lan-

tem...

Nabídka zatím omezená
Některé typy značek Lexus, Toyota (Prius),

Audi, Volkswagen či Škoda dokážou už dnes

bez stresu zaparkovat za vás. U Lexusu je však

systém k dispozici jen za příplatek 600 eur,

v hybridním Priusu od Toyoty zase výlučně

ve speciálním příplatkovém balíku Techno -

logy Pack za 2 250 eur. Koncern Volkswagen

přichází s lidovějšími samoparkovacími mo   -

dely. Kromě SUV Tiguan, MPV Sharan nebo

kabrioletu Audi A3 si již můžete dopřát

tak  zvaný Park Assist i v normálním Passa -

tu, no vém Golfu VI a v minivanu Touran.

Dostal se dokonce i do nové mlado boles lav -

ské vlaj kové lodě – do Škody Superb.

Cena od 300 do necelých 600 eur není za tak-

to náročný systém složený ze senzorů a ser vo-

 motorů nijak závratná. Nemějte však velké

oči. Systém Park Assist od VW zatím zvládne

jen podélné parkování čili parkování, kdy sto-

jí vozidla u obrubníku za sebou. Automatic ké

příčné parkování, které je u nás nejčastější,

je zatím doménou jen hybridní Toyoty Prius

a Lexuse LS. Náskok Toyoty už ale Volkswagen

snižuje. Nový VW Sharan, který přijde na trh

na jaře, bude totiž vybaven druhou generací

parkovacího asistenta i s příčným par ko vá -

ním. 

Místo očí senzory
Je to velmi jednoduché. Alespoň pro vás. Sa -

mo auto však musí v krátkém čase udělat

velký počet inteligentních rozhodnutí. Vhod -

né místo na zaparkování hledá celkem šest

senzorů. Ty dokážou „odměřit“ volné místo,

vyhodnotit, zda se tam vozidlo vejde, a odeš-
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lou řídicí jednotce informace, na základě

kterých vypočítá správnou trajektorii par ko-

vacího manévru. Pokud hledáte místo, mu sí -

te tlačítkem na středové konzole aktivovat

systém Park Assist a vyhodit směrové světlo

na tu stranu, kam chcete zaparkovat. Dále

pokračujete rychlostí maximálně 30 km/h.

O všem potřebném vás informují pikto gra my

na středovém displeji přístrojové desky. Jak-

mile senzory naleznou vhodné volné místo,

řidič jednoduše zastaví, zařadí zpátečku a pou-

ze reguluje rychlost couvání. Ruce může mít

přitom v klidu na kolenou. O vše potřebné

se postarají servomotory řízení. Po zacouvání

se na informačním displeji objeví informace

se šipkou směrem vpřed, což je pokyn pro za-

 řazení jedničky, aby se auto dorovnalo k ob -

rubníku. Přesnost, s jakou systém pra cuje,

je obdivuhodná. 

A co příčné parkování?
Toyota doplnila svůj systém i o příčné par ko-

vání. Musíte mu však trochu pomoct. Prostor

na parkování si sami vyberete a vozidlo k ně -

mu postavíte v úhlu asi 45 stupňů. Na do ty -

kové obrazovce zobrazující zorný úhel zadní

parkovací kamery, která je v tomto případě

nezbytná, upravíte trajektorii přesně do po -

zice, kam se chcete dostat. Potom stačí už

jen zařadit zpátečku a pustit brzdový pe dál.

Auto zacouvá přesně tam, kam jste chtěli.

V novém Volkswagenu Sharan to bude ješ tě

jednodušší. Při příčném parkování systém

sám najde vhodné místo a zaparkuje pomo-

cí dvojitého manévru dozadu-vpřed-do za -

du, až dokud se auto nedostane na správné

místo.

Pokud uděláte jakoukoliv chybu, například

překročíte rychlost při hledání místa, zaje -

dete příliš blízko k zaparkovaným autům

ne bo uděláte nevhodný zásah do řízení, sys-

tém se vypne. Informovat vás o tom bude

zvukový signál a nápis na displeji. 

Volkswagen plánuje revoluci
Vývoj jde dopředu. Volkswagen již předsta vil

koncept třetí generace parkovacího asisten ta

s označením Park Assist Vision. Ten dokáže

parkovat nejen příčně a po dél ně, ale dokonce

bez jakékoliv spoluúčasti řidiče. Jakmile sys-

 tém najde vhodné parkovací místo, řidič mů že

z auta vystoupit. To samo zaparkuje a zamkne

se. Podmínkou však je automatická pře vo dov-

ka. S novým systémem se vyhnete nepříjem-

 nému vystupování ve stísněných garážích,

tedy i ne bezpečí poničení laku na dveřích,

které se často dostanou do kontaktu s vedle

stojí cím vozidlem. Vozidlo navíc dokáže za-

parkovat do užšího prostoru, než byste

možná zvládli sami. Každá mince má však

dvě strany. Odpůrci asistenčních systémů

tvrdí, že čím více naše úlohy za volantem

přebere elektronika, tím horší budeme

řidiči. 

Parkování
bude hračkou

Parkovací systém není novinka
Volkswagen představil již v roce 1989 kon-
 cept pod názvem Futura, vybavený samo-
činným parkováním. Systém byl plně
au tonomní, řidič mohl dokonce vystoupit
z vozu a sledovat, jak auto samo zapar ku je.
V té době však byly ceny takovýchto tech-
nologií příliš vysoké, aby měly šanci uplat-
nit se v sériové výrobě. Firma odhadovala,
že doplňková výbava by vyšla majitele au ta
na přibližně 3 000 amerických dolarů. Na
první sériové auto se samo parkováním si
musel svět počkat dalších 14 let. 
Toyota přišla s Priusem v roce 2003, verze
se samoparkovacím systémem se však pro -
dávaly jen v Japonsku. Evropská premiéra
samoparkovacího Priusu se objevila ve Vel -
ké Británii až v roce 2006 a o jejím úspě chu
svědčí, že až 70 procent prodaných Priu sů
bylo vybaveno právě tímto systémem.
Volks wagen představil svůj Park Assist
při premiéře modernizovaného modelu
Touran v roce 2006. Nejnověji se parko-
vacím asistentem pochlubil v Detroitu
koncern Ford v luxus ním Lincolnu MKS. 

Budoucnost parkování: VW Park Assist Vision zapar-
kujete kdekoliv bez účasti řidiče. Z auta můžete klidně
vystoupit.

Přístrojová deska: O celém manévru vás informují pik-
togramy na displeji a zároveň vás instruují, co dělat.

Příčné parkování: Systémy od Toyoty a Lexusu, stejně jako nový VW Sharan, si poradí i s příčným parkováním.

Podélné je jednoduché: Většina současných parkovacích asistentů zvládá jen podélné parkování, kdy auta
stojí za sebou. Takových parkovacích míst je však u nás spíše méně.

Neradi parkujete? Nejste sami. Parkování patří 
k nejnáročnějším manévrům. Stres přináší 
zvláště ženám. Automobilky však 
přicházejí na pomoc. 

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: VOLKSWAGEN



S
ilnice pod koly rychle ubíhá, vítr

cu chá vlasy, patníky se míhají kolem

silnic – a na tváři přitom ani kapka

potu. Zábava, jaká tu ještě nebyla!

Přichází doba pedeleců. Aby ovšem bylo jas-

no: pedelec není elektrokolo, které by se dalo

přirovnat k mopedu, kde pohyb zajišťuje

výhradně motor. Zde totiž vybití akumulá-

toru znamená omezení možnosti dojezdu.

U pedelce ne – i s vybitou baterií můžete

šlapat dál.

Pedelec charakterizuje hybridní po hon,

který cyklistovi pomáhá při rozjezdu, zrych-

lování nebo při jízdě do kopce. Elektrická

energie mu usnadňuje pohyb. Krouticí mo-

ment až 35 Nm je podobný jako u mopedu.

Cyklista šlape, tím aktivuje motor, který pak

přidá část své síly k uvedení kola do pohybu.

Motory
K pohonu elektrokol se používají stejnosměr -

né motory s trvalým výkonem 250 W na silnici

(špičkový výkon je až 600 W), podle pravidel

Evropské unie. To jim umožňuje dosáhnout

maximální rychlosti 25 km/h. Umístění mo-

 toru je různé: může pohánět přední kolo 

u po hodlných městských kol, zadní kolo 

u spor tovních horských kol (takové řešení

je vhodné pro dodatečnou montáž) a ko neč ně

ideálním řešením je přímý pohon osy pedálů,

který dovoluje využívat systém řazení (pře-

hazovačku i přesmykač). „To umožní lepší

využití motoru,“ říká Vladimír Šindler, je den

z prvních vlastníků pedelce u nás.

Baterie
Používají se lithioiontové nebo lithio man ga -

nové baterie. Novinka, lithioželezofosfátové

baterie, mají dlouhou životnost a dodávají

vyšší proud, jsou však těžší. Použité baterie

mají 24 až 36 V a kapacitu 10 Ah, což umožní

dojezd asi 50 km. S nejlepší baterií lze ujet

i 90 km, a to díky tomu, že lze využívat 

ener gii získanou při brzdění a při jízdě 

z kopce, která zpětně dodá baterii až 20 %

její kapa city. Díky elektronickému ovládání

lze regu lovat množství síly, kterou elektro-

motor pomáhá cyklistovi při šlapání.

Na trhu pohonných systémů se zatím nena  lé -

zá mnoho výrobců. Široký rozsah nabídky má

osvědčená značka Panasonic. K méně zná -

mým pak patří TransX s levnými kompo nen-

 tami nebo BionX, jehož pohonné systémy

na opak patří mezi nejlepší a nejsilnější na

trhu.

Nevýhody
Bohužel tady jsou. Za prvé je to hmotnost.

Komplety s výkonným elektromotorem 

a ba terií váží až 20 kg. Za druhé je to cena.

Na bíd ky začínají na 15 000 Kč a stoupají na

35 000 Kč i více za topmodely. Za tyto pe ní ze

pořídíte např. německý elektrický topskútr

E-Max. Ten byl od počátku stavěn jako elektric-

ké vozidlo. Baterie na bázi olova a křemíku se

montuje kvůli nízkému těžišti na spodní část

trubky rámu. Motor dává výkon až 2,75 kW,

ale lze ho krátkodobě zvýšit až na 4 kW

stisk nutím červeného tlačítka na řidítkách.

Rych lost se podle výbavy pohybuje v roz -

me zí 50 až 90 km/h. U nás ho nabízí třeba

Tesco.

Kdo jsou jezdci?
V uplynulé sezoně byli „elektrocyklisté“ zá-

sobováni rozmanitým množstvím výrobků

s exkluzivními motory, které nabízely i 50 Nm

točivého momentu v širokém rozsahu nasta -

vitelného ovládání „příšlapu“ i automatické

rekuperace energie. Design kol bývá atraktiv-

ní, poněvadž elektrická kola se stávají pro

obyvatele měst symbolem postavení a život-

 ního stylu.

Alternativy na baterky
Na konci roku 2008 předvedl rakouský vý rob-

ce motocyklů KTM prototyp elektrického

endurobiku vyvinutého ve spolupráci s ra -

kouským Technologickým institutem (AIT).

Jde o tichý elektromotocykl ZEM s nulovými

emisemi. Zahájení sériové výroby se plá nu je

na rok 2011. Jedná se o motokrosovou mo-

torku s hmotností pouhých 90 kg a výko nem

srovnatelným s endurem o výkonu 125 ku -

bí ků. „V budoucnu umožní motocykly s nu -

lo vými emisemi rychlý pohyb i v hustě

oby d lených oblastech, aniž by to rušilo oko lí,“

doufá Harald Plöckinger, člen Výkonné ra dy

KTM pro silové sporty. 

Alternativou je i Smart Chopper od spo leč -

nosti Siemens, který jsme vám představili 

v čísle 3/2009 na stranách 4 a 5. Elektromo-

tor o výkonu 27 koňských sil dovoluje 

motorce jet rychlostí 160 km/h a po pěti-

 hodinovém nabíjení s ní ujedete až sto

kilometrů. 
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Baterie na kolech
nebo kola na baterie

Kolo jako formule 1
Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) představili v Kodani na kon-
 ferenci OSN o klimatu jízdní kolo s novým typem systému využití energie inspirovaného
formulí 1. „Technologie, kterou používá toto kolo, je podobná systému KERS z formule 1,“
říká Carlo Ratti, ředitel Senseable City Laboratory, když hovoří o tzv. „kodaňskému kolu“.
KERS je zkratka pro Kinetic Energy Recovery System (systém obnovy kinetické energie),
který převádí energii získávanou při brzdění na elektrický proud; ten dobíjí akumulátor.
„Kodaňské kolo“ se ovládá chytrým telefonem připevněným k řídítkům. Telefon lze pře nést
na jiné kolo, lze pomocí něj upravit částku za zapůjčení kola nebo lze kolo na dálku
uzamknout. Senzory a chytrý telefon podávají informace o znečištění ovzduší oxidem
uhličitým, okolním hluku, relativní vlhkosti nebo teplotě. Inteligentní kolo, u kterého
by náklady na výrobu neměly překročit hranici 550 dolarů, se začne vyrábět nejpozději
v příštím roce a je výzvou pro mnoho malých i velkých firem.

AUTOR: MARKUS HONSIG, MILAN LOUCKÝ
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ, HI!TECH



S
eriál Formule 1 Powerboat vznikl

jako adrenalinový sport začátkem

osmdesátých let. Premiéru měl v ro -

ce 1981 se stejnými pravidly jako

při automobilové formuli. Každý z 24 člunů

z 12 týmů musí během závodů v průměru

šedesátkrát „obtočit“ 350metrový okruh při

průměrné rychlosti 200 kilometrů za hodi -

nu. Ti nejlepší to zvládnou za 30 minut.

Jezd ci uvěznění v úzkém kokpitu přitom

zažívají čtyřapůlnásobné přetížení, zatím -

co piloti klasické silniční F1 vystavují tělo

„jen“ dvou apůlnásobnému přetížení.

Sezona seriálu Formule 1 Powerboat obsa -

huje 13 závodů. Jezdí se na rozlehlých vod-

ních plochách, nejčastěji na jezerech, řekách

nebo chráněných zátokách. Závody vodních

formulí jsou populární po celém světě a me zi

nejlepší jezdce patří Italové, Francouzi, Fino-

vé a Švédi. Několik Evropanů jezdí i pod

vlaj kou bohatých ropných šejků z Perského

zá livu. Největší legendou je Ital Guido Cap-

pellini, desetinásobný šampion a v součas-

nosti majitel jedné ze stájí. 

Formule bez kol
Čluny ze seriálu Formule 1 Powerboat jsou

motorové lodě typu katamarán dlouhé šest

metrů a dva metry široké. Poněvadž kapota je

vyrobena většinou z uhlíkových vláken a kev-

laru, váží jen okolo 390 kilogramů a z toho

260 kilogramů připadá na motor. Výkonné

šesti- až osmiválcové motory dokážou za ho-

dinu jízdy spotřebovat 120 litrů leteckého

benzinu, umožňují dosahovat rychlost 240

kilometrů za hodinu a zrychlení z nuly na

sto za necelé čtyři sekundy.

Zajímavé je porovnání se silničními formu -

lemi. Kromě jasně viditelných rozdílů mají

klasické formule brzdy, převodovku, trakční

kontrolu, možnost volby různých druhů

pneu matik či nejnovější telemetrii. Čluny

brzdy nemají, chybí jim i převodovka. Asi

nejvíc se však od silničních formulí liší po -

vrchem, na kterém se závodí. Auta soupeří

na hladkém povrchu, který se během závodu

nemění. Naopak, na vodě se povrch mění 

s kaž dým novým kolem, zatímco rychlost

zůstává takřka stejná – 200 kilometrů za

hodinu na „rovině“ a 90 v zatáčkách. I proto

je tlak na jezdce obrovský a vyžaduje se od

nich maximální soustředění. Vždyť katas-

trofa, často i smrtelná, může být otázkou

několika sekund. 

Bezpečnost je na prvním místě
Pro fanoušky rychlosti se závody Powerboat

ze začátku odlišovaly od formulí na kolech

jen minimálně. Vždy však existoval jeden

zásadní rozdíl, který se později stal určují cím

pro budoucí vývoj těchto rychlých strojů.

Šlo o bezpečnost závodníků.

Stroj poháněný silnými motory se staví z křeh-

kých materiálů a při kolizi za vysokých rych-

lostí se stávalo, že kokpit poškozené lodě

nedokázal ochránit jezdce. Během sezony

doprovázené mimořádně velkým množ stvím

vážných úrazů i několika smrtelnými usou dil

britský jezdec, stavitel člunů a designér Chris

Hodges, že pokud se bude k bezpečnosti při-

stupovat takovým způsobem, ve startov ním

poli nakonec zůstane jen několik šťast liv ců.

Z nesmírně pevného a odolného směsného

materiálu zkonstruoval takzvanou bez peč -

nostní buňku. Tato klícka navíc nebyla sou -

částí konstrukce člunu, ale v lodi tvořila

sa mostatnou část. Poprvé v historii vodní

formule v ní byli jezdci připoutaní pásy. Cílem

Chrisova řešení bylo zabezpečit, aby pilot 

v případě nehody zůstal v bezpečí svého

kokpitu i v případě, že se člun při havárii

úplně zničí. 

Další britský stavitel, Dave Burgess, předsta -

vil začátkem devadesátých let novinku v po-

době krycího skla, které doposud otevřený

kokpit úplně zavřelo. Jezdce při kolizi ochrá-

nilo před tvrdým dopadem do vody. Vývoj

bezpečnosti pokračoval. O deset let později

italská firma DAC otestovala systém airbagů

umístěných nad hlavou pilota. Automaticky

se nafoukly při převrácení plavidla na stře -

chu a držely kokpit nad vodou, dokud k němu

nedoplavali záchranáři. 

Jízda bez brzd
Diváky zřejmě nejvíc fascinuje až nepocho-

pitelná rychlost, s jakou na pohled křehká

plavidla řežou ostré zatáčky. To vzbuzuje

otázku, jak vlastně dokážou čluny zůstat

„přilepené“ na vodě i při takto velkých rych-

lostech. Odpověď zní: nedokážou. Čluny

doslova létají. Dvě části trupu katamaránů se

při vysoké rychlosti chovají jako křídla le tad la.

Vzduch, který zůstává uvězněný mezi trupem,

vytvoří vzduchový polštář a čluny se začnou

pohybovat jako vznášedlo. Ve vodě zůstává

jen lodní šroub a minimální část trupu. 

Umění držet konstantní rychlost a vý sled ný

úspěch v podobě dobrého umístění v cíli zá-

visí také na správném zdolávání zatáček.

Před zatáčkou pilot sníží rychlost, speciálním

ovládacím tlačítkem zvedne lodní šroub, aby

ve vodě zůstala jen jeho spodní část, a na pl no

otočí volantem. Za zatáčkou pak znovu při dá

rychlost ponořením lodní „vrtule“ do vody.

Na tom závisí i celkový úspěch, poněvadž po -

kud pilot ponoří motor do vody příliš zprud -

ka, přední část lodě doslova vyletí do vzdu chu

a loď se převrátí. Pokud ale naopak „vrtuli“

z vody příliš rychle „vytáhne“, člun ztratí vý -

kon. Akce pilotů musí být blesková – už její

popis zabere více času než sám úkon.

A právě o rychlost jde – i když jsou vodní for-

mule mimořádně zajímavé stroje, nikoho

zřejmě nenadchne jejich vzhled, ale rych lost,

s jakou brázdí vodní hladinu. 
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Vodní letci
Představte si, že sedíte v kokpitu formule 1 a letíte rychlostí 
225 kilometrů za hodinu. Namísto silnice se ale vezete po 
čerstvě zoraném poli a před sebou máte takřka nulovou 
viditelnost. I takto vypadá jízda ve vodní formuli Powerboat.

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: GETTYIMAGES



vání nebyl rovnocenný, desky nehrály dobře…

Digitálně se v Československu začalo na tá čet

v osmdesátých letech, točilo se v Praze i Bra-

tislavě. Zlom přinesla produkce s japonskou

společností Nippon Columbia, která vyvinu la

digitální techniku. Vůbec první digitální na-

táčení v Československu proběhlo v roce

1975 v kostele v Lučanech se Smetanovým

kvartetem. Přijel kvůli tomu tehdy velký ná-

kla ďák plný techniky! Digitální záznam se

totiž po řizoval na velmi široké 16palcové pás-

ky. Ten se potom v Japonsku stříhal. Nej pr ve

ale mu seli střih provést naši mistři zvuku,

vy zkou šet ho na čtyřstopém kvadrofonním

zá zna mu, a když vše dokonale sedělo, předali

Japoncům v notách přesně označená místa

střihů. Takto vzniklo první CD, na němž pra-

 covali českoslovenští odborníci. A potom do

Česko slovenska vtrhla počítačová technika

a všech no se změnilo.

Dnešní doba
Václav Roubal začínal jako tech nik v Supra -

phonu a po patnácti učednických letech usedl

ve studiu jako mistr zvuku. Za na hrávky

dostal řadu mezinárodních cen, sbírá je 

i dnes v nahrávacím studiu spo leč nosti Ar-

coDiva. „Dnešní studio, to je vlastně počítač

a stůl,“ říká, „velký mixážní pult je třeba v Ru -

dolfinu využíván hlavně pro na táčení filmo -

vé hudby, ale stejného výsledku lze do sáhnout

i na menších zařízeních.“ To znamená po -

užít špičkové mikrofony, např. Neumann,

Schoeps, AKG, DPA, mixážní stůl, a v pří-

padě, že je analogový, ještě přístroj na di -

gitální převod. Jako zálohu záznamový

pří stroj – stereofonní zařízení na kazety DAT,

kdyby náhodou selhal počítač. Co se změ ni lo?

„Stříhá se jinak. V analogovém záznamu to

bylo mechanicky, u digitálního s U matic a DAT

se z jednoho pásu přepisovalo do druhého

a střih znamenal zkopírování vybraného mís ta

do druhého pásu. Pořád ale běžel reálný čas.

U počítače nemusíte čekat, až se to přetočí.

Hlavní výhodou je urychlení práce, původní

záznam zůstává stejný, neporuší se. Je to nej-

lepší zatím možný záznam s téměř neo me ze -

nými možnostmi.“ Vylučuje také předčasný

zásah lidského faktoru, který může být omyl-

ný. Dřív už při nahrávání mistr zvuku tahal za

kliky a korigoval zvuk. Dneska se zvuk z kaž -

dé ho mikrofonu nahrává do počítače, a pak

se dodatečně mixují poměry mezi jedno tli vý -

mi mikrofony, zdůrazňují nebo potlačují ná-

stroje. U koncertu pro dvoje housle může

só lista nahrát postupně oba party. Interpreti

jinak nemají rádi playbacky, hojně používa  né

v jiných žánrech, při výkonu se navzájem in-

spirují. Záznam vážné hudby je totiž i v dneš  ní

době klasickou zvukařskou prací. Tady ne mů -

že te doladit sólistu, rozladili byste doprovod. 

Technicky vzato může mít každý hráč svůj

mikrofon (i když je to mnohdy zbytečné).

Může se vyrobit víc zvukových verzí, změnit

některé místo. Prostorově se nabízí neome -

zené kombinace. Použitím digitálního do zvu-

ku můžete nahrávku umístit třeba do kostela,

např. firma Lexicon se na umělé haly spe-

cializuje. 

Co je důležité
Určitě dobrý zvukový program, například

Pyramix. Kvalitu ošidit nelze, pozná se to

ve výsledku. Tady ve studiu se používá DSD

záznam, ze kterého následným zpracová ním

vznikne Super Audio CD, na němž je trojitý

záznam: normální klasický CD, a v HD kvali tě

stereofonní a 5.1 kanál. Máte-li vhodný pře -

hrávač, můžete si při pouštění nahrávky užít

pocit, že jste přímo v koncertní síni. „Japonci,

kteří sem jezdí točit, naši techniku záznamu

DSD používají,“ říká Václav Roubal. Na hrá vá

se pro Francii, spolupracuje se Slovenskem.

Nedávno tu dokončil desku Marián Lapšan-

ský s Evou Garajovou. Jindy naopak putuje

studio za nástroji. Když Guarneri Trio na hrá-

 valo Mozarta, odjeli všichni do bratislavské

Reduty, kde je výborný starý klavír Bösen dor-

 fer. 

Technika není samospasitelná, hodně záleží

na nástrojích. A také na prostoru. Mnoho

textilu v prostoru prý „žere“ výšky, dřevo je

vhodné, protože pohlcuje zvuk rov no měr ně,

kámen dobře odráží kmitočty. V Rudolfinu

se například změnil zvuk, když se při re kon-

strukci v šedesátých letech odstranily prou tě -

né židle, v Obecním domě přeznívají žestě,

takže je nutné podpořit smyčce...

Ale výsledek nakonec stejně tvoří lidé – inter-

preti, zvukaři. V šedesátých letech byl nej -

lepším mistrem zvuku pan František Burda,

který si dokázal rozestavit hráče tak, že sejmul

na dva RCA mikrofony americké výroby celý

orchestr, a jak říká mistr Roubal, některé na -

hrávky jsou dodnes nepřekonané. Zamyslí

se nad tím a dodá:„ Můžete mít sebe do ko na-

lejší techniku, když to neslyšíte, není to nic

platné. Zvukař by měl vlastně naslouchat

hrá čům, co hrají, zásadně jim to nekazit 

a sejmout jejich produkci tak, aby zněla

při rozeně.“ 

P
ro zjednodušení skočíme rovnou do

druhé poloviny minulého století,

pro tože tehdy se začaly „dít věci“. 

V Československu byl nositelem

novinek Supraphon, který spolupracoval se

zahraničím, a dostával se proto poměrně

rych le k nejnovější nahrávací technice. 

Jak šel čas
V šedesátých letech byl v nahrávacím stu diu

Supraphonu elektronkový mixážní stůl na

šest mikrofonů. Už tehdy se natáčelo na

stereofonní pásy, pak se ve studiu objevily

magnetofony Studer. Pásky se zprvu ještě

lepily pomocí lepidla, které vystřídala lepicí

páska. S ní už se pracovalo lépe, střih oprav-

du nebyl slyšet. Zdá se vám, že na tom nic

není? Zkuste si střihnout do hudby tak, aby

vám nevypadla nota či rytmus... Žádná le gra -

ce. Pokud se rozstřihl pás na nevhodném

místě, bylo to slyšet navždy. 

Někdy kolem roku 1970 i u nás nakrátko

na stoupila kvadrofonní éra. Čtyři reproduk-

 tory vytvořily zvukové pole, používaly se

čtyři stopy: ve dvou se stereofonně snímal

orchestr, dva mikrofony byly pro snímání

prostoru. Původní zvuk ve studiu byl velmi

hezký, ale k posluchači se nedostal ve stej né

kvalitě. Zakódovaný analogový signál po li so -
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Technické cestičky hudby
Mozart to měl vlastně jednoduché. Složil skladbu, a sám ji vzápětí
přednesl okouzlenému publiku. Pokud ji někdo z posluchačů chtěl
slyšet znovu, musel počkat na další koncert. Doma si ji ještě dlouho
nikdo pouštět nemohl.

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

V sále studia Domovina se se pořizují nahrávky,... ... které se následně dokončují ve zvukové režii.
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Chodicí detektor
Hledání ztracených pokladů stále láká mnoho dobrodruhů. Civilizační

vývoj však i tuto aktivitu posunul do úplně jiné roviny. Detektory
kovů jsou dostupné každému a pláže jsou stále plné

ztracených kovových cenností. Tak proč nespojit
příjemné s užitečným a nenajít si svůj vlastní poklad?
Například během procházky po pláži s výhledem
na zapadající slunce. Jak? Vlastníma nohama.
Obuté ale musíte mít Treasure Seeker Sandals.

Letní san dály, kterým dává připojený detektor
kovů kouzelnou moc „nahlédnout“ pomocí

magne tic ké ho pole až do hloubky šedesáti
centimetrů. A když náhodou pod nohama
nenajdete svoje štěstí v podobě ztraceného

pokladu, určitě natrefíte na množství zahra-
baných plechovek a zbohatnout tak můžete

sběrem druhotných surovin. A když nezbohatnete,
získáte si alespoň přízeň ekologů.

Sci-fi myš
Pokud patříte k hráčům, kteří dávají přednost PC před herními konzolemi, myška od Mad Catz
vás určitě potěší. Jedná se o designovou myš Cyborg R.A.T 7 Gaming Mouse, kterou si můžete
přizpůsobit podle vlastních potřeb. Pro dokonalé vedení si prostřednictvím integrovaného „klíče“
upravíte rozměry, šířku, stejně jako výšku, nastavit lze i hmotnost přidáním nebo odebráním
pěti šestigramových závaží a pomocí softwaru si regulujete citlivost. Přesnost zase zabezpečí
nové dvojité laserové snímání s 5 600 dpi a čtyřstupňové DPI nastavení. Možnosti samotného
využití během hraní naplno zúročíte pomocí sedmi programovatelných tlačítek. Myška se dá
propojit přes USB, takže ani instalace nezabere příliš času.

H R A Č K YL I F E S T Y L E

Inteligentní caddy
Popularita golfu roste neuvěřitelnou rychlostí a na greenech už dávno nevídáme jen zabezpečené
businessmany. Jedním z důvodů jeho popularity je i nezastavitelný vývoj technologií, které tuto
zajímavou hru vskutku ulehčují. Nejnovějším hitem mnoha začínajících golfistů je přístroj SkyCaddie
SGX. Jedná se o jakousi technologickou náhradu za živého caddyho, která vám vypočítá vzdálenost
od jamky nebo pořadí použití holí. V paměti přístroje najdete třicet tisíc golfových hřišť; pro přesné
měření využívá zabudovaný GPS přijímač. Výrobce myslel i na ostré slunce, které na greenech většinou
svítí, a vybavil zařízení transreflexním displejem s úhlopříčkou 76 milimetrů. Čtrnáctihodinová výdrž
baterie zase nabídne dostatek času na nácvik finální rány i těm nejslabším hráčům. Hole si však
budete i nadále muset nosit sami. 

Brýle od Robocopa
Dodneška mohli využívat přehledový displej jen stíhací piloti
nebo hrdinové vědecko-fantastických filmů. Ale tak, jak
se vyvíjejí technologie, posouvá se i dostupnost
kdysi nedosažitelných technologických hraček.
Dnes si proto může už takřka každý zahrát na
hlavní postavu filmu Top Gun a před očima si kon-
trolovat všechny důležité údaje o vlastním okolí.
Společnost Zeal Optics nabízí vyznavačům sportů,
kde je potřeba chránit si oči, futuristické brýle. Mají
zabudovaný navigační modul GPS a nad jedním okem
displej, na který dostáváte údaje o tom, kde právě jste,
jakou máte rychlost a v jaké výšce se nacházíte.

Čerstvé jablko
Patří do dynastie mobilů, které postavily svět mobilní komunikace doslova na hlavu. iPhone 4 opět přináší
řadu převratných novinek, které vše ostatní nechávají v dalekém závěsu. Nejvýraznější změnou prošel
design. Má méně „oblin“ a díky novému tvaru se pohodlněji drží v ruce. Pastvou pro oči jsou i použité
materiály. Tvrzené sklo a kov dodávají telefonu nejen luxusní vzhled, ale i odolnost. Nový je také displej.
Rozlišení třiapůlpalcového dotykového displeje 640 x 960 je neuvěřitelné. Ikonky jsou ještě ostřejší, barvy
jsou jasnější. Mezi další výhody patří i čtvrtá generace operačního systému, lepší pětimegapixelový fotoaparát
se zabudovanou LED diodou a druhou kamerou nad displejem. Jsou zde však i problémy – například často
diskutovaná ztráta signálu. Výrobce nicméně slíbil, že tento nedostatek brzy vyřeší.

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

V kůži MacGyvera
Multifunkční kapesní nožíky nepatří mezi něco, co by ještě dokázalo
překvapit. Alespoň doteď. Switch totiž nejen překvapí, ale i zarazí.
Jedná se o multifunkční pomůcku, kterou si sami postavíte, nakon-
 figurujete či složíte. Dostanete ji rozloženou na jednotlivé části a je
jen na vás, kterou z osmnácti možností si nakonec vyberete. K dis-
pozici je opravdu všechno. Od kapesního nožíku přes kleště a pilku
až po 1GB USB flash paměť. Jedinou nevýhodou tohoto vynálezu
je bezradnost při sestavování funkcí „zařízení“. Vždyť kdo z nás
ráno tuší, do čeho se přes den zaplete? Možná jen MacGyver, ale
ten Switch nepotřebuje, jemu stačí obyčejný nožík a žvýkačka.



J
eště před založením pobočky získal Sie -

mens první prestižní zakázku – v roce

1885 rozsvítil pražské Stavovské divad lo.

A pak už nastal bouřlivý rozvoj. Na pře-

lomu století lidé ze Siemensu v českých

zemích například postavili řadu městských

elektráren, v několika městech zprovoznili

veřejné osvětlení, v Praze a Olomouci vybu-

 dovali tramvajový provoz a v Ostravě elek-

trifikovali parní dráhu.

Široký záběr za první republiky
Po roce 1918 Siemens zřídil v Československu

několik velkých závodů, ve kterých vyráběl

jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, prů-

myslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy,

tak elektromotory a generátory, telefony 

a ústředny, lékařské přístroje, hradlová za-

řízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektric ké

nářadí a spotřebiče pro domácnost. 

Vynucený odchod 
a postupný návrat
V roce 1945 byla firma znárodněna. K oži ve ní

došlo až koncem šedesátých let. V roce 1971

Siemens otevřel technicko-poradenskou kan-

celář a začal získávat drobné zakázky. 

Z těch významnějších vzpomeňme dodávku

ří di cí ho systému studiového osvětlení pro

Čes ko slo venskou televizi v roce 1975. O tři

roky poz ději instaloval v hradecké fakultní

ne moc ni ci první počítačový tomograf v ze -

mi. V roce 1987 dovezl i první magnetickou

rezonan ci, kterou instaloval v pražském

IKEMu.

Opět součástí českého průmyslu
Do Československa se Siemens naplno vrátil

v roce 1990, aby se během pár let stal opět

nedílnou součástí českého průmyslu. Dnes

skupina Siemens sdružuje v Česku řadu ob-

chodních firem a výrobních závodů. Své ino-

vativní technologie, produkty a služby do dá vá

zákazníkům ze soukromého i státního sek-

toru v oblasti energetiky, zdravotnictví,

průmyslové a veřejné infrastruktury a infor-

mačních technologií. Siemens se kromě toho

také výraznou měrou podílel na digitalizaci

československé telefonní sítě a stál u zrodu

mobilní telefonie. 

V Česku jsme rádi
Pro Siemens v současnosti pracuje přes 10 ti-

síc lidí, což jej řadí na přední příčky mezi

českými zaměstnavateli. Patří i mezi nej větší

české exportéry. „Jsme hrdým a společensky

odpovědným občanem České republiky.

Při spíváme k udržitelnému rozvoji a trvalé

prosperitě této země. Podporujeme školství

a poskytujeme finanční prostředky charita-

tivním organizacím,“ říká generální ředitel

skupiny Siemens v České republice Eduard

Palíšek a dodává: „V Česku jsme zkrát ka

rádi.“ 
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K A L E I D O S K O P

Na podzim roku 1890 vstoupila společnost Siemens & Halske
oficiálně do českých zemí. Kancelář si otevřela v obou největších
průmyslových centrech – v Praze a v Brně – přesně před 120 lety.

Siemens v Česku
již 120 let!

Vůz tramvaje z roku 1897: Mezi lety 1892–1901 Sie-
mens vyprojektoval a dodal část tramvajové sítě pro
Prahu. Na obrázku vidíte vůz, který tehdy brázdil praž ské
ulice.

Elektromotory v Mohelnici: Už v roce 1924 koupil
Siemens od firmy EMAG závod na výrobu elektromotorů
v Mohelnici. A takto vypadal v roce 1926.

Telefonní ústředna: V roce 1930 založil Siemens v Praze svůj druhý velký výrobní závod, který se jmenoval
Elektrotechna a sídlil na Královské třídě (dnešní Sokolovské) č. 80 v Karlíně. Fotografie je z roku 1930.

Sídlo Siemensu v Praze: Siemens na konci dvacátých
let sídlil ve Vodičkově ulici číslo 18, kde dnes naleznete
Úřad městské části Praha 1. Fotka je z roku 1929. 

Motory z Mohelnice: A takto vypadaly modelové řady
elektromotorů, které se vyráběly v mohelnickém závodě
v roce 1939. Tehdy už Siemens zaměstnával v Česko-
slovensku přes 2 000 zaměstnanců.



Až bude využívat to nejlepší, co se nabízí.

Odpovědi pro Českou republiku.

Již 120 let jsme pro Česko zárukou nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet 
český průmysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu šetrnou k životnímu 
prostředí. Vytváříme zde více než deset tisíc pracovních míst a výrobky 
Siemens se značkou Made in Czech Republic vyvážíme do celého světa.

120 let
Siemens
v Česku

Tati, kdy už bude naše země 
úplně na špičce?


