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Vážení čtenáři, milí přátelé,
v minulém čísle jsem se vás ptal, zdali jste

se již svezli elektromobilem. Už jste měli tu
možnost? Možná ano, možná ne. Stále totiž
platí, že elektromobilita je dosud v plenkách.
To ale není špatně. I když navenek se zdánli vě
nic moc neděje, v zákulisí se usilovně pracuje.
Je nezbytné definovat nový trh, určit pravidla
hry, zdokonalit technologie a najít fungující
obchodní model, který uživatele přesvědčí,
že jde o výhodnou věc.

To samé platí i o konceptu Smart Grid, je hož
je elektromobilita dnes mediálně nejviditel-
 nější částí. Díky komunikačním kampaním
zainteresovaných firem již víme, o čem kon-
 cept je, a tušíme výhody jeho uvedení do
pra xe. Sice to ještě několik let potrvá, ale
bez dnešní usilovné a pro veřejnost často
neviditel né práce tisíců vědců, vývojářů 
a konstruktérů by to nebylo možné vůbec.
Právě jejich práci jsme v tomto čísle vzdali

hold. Efektivní výroba, inteligentní distribu ce
a smysluplná spotřeba energie jsou hlavním
motivem tohoto čísla.

Zatímco chytré sítě jsou intenzivně připra-
 vovány, aby pozitivně vstoupily do našeho
světa, jiná významná kapitola vědeckého
bádání byla nedávno slavnostně prohlášena
za ukončenou. Třicetiletá éra pronikání do
vesmíru pomocí amerických raketoplánů
skončila. Malému ohlédnutí za těmito odváž-
ný mi lety jsme věnovali speciální článek.

Až budete vědeckým čtením nasyceni, po-
dívejte se na fotoreportáž přibližující výro bu
obyčejné cihly. I když – i to je celkem velká
a zajímavá věda…

Přeji vám příjemné čtení a pohodový
podzim!

Eduard Palíšek
generální ředitel 

Siemens Česká republika

Tati, kdy už bude naše zem  
úpln  na špi ce?

Až bude využívat to nejlepší, co se nabízí.

Odpov di pro eskou republiku.

Již 120 let jsme pro esko zárukou nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet 
eský pr mysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu šetrnou k životnímu 

prost edí. Vytvá íme zde více než deset tisíc pracovních míst a výrobky Siemens 
se zna kou Made in Czech Republic vyvážíme do celého sv ta.

120Let-vizual_210x280mm.indd   1 15.9.2011   13:23:30



Společná fotografie na rozloučenou
Díváte se na techniku za více než sto miliard dolarů. Raketoplán Endeavour parkuje u Mezi-
národní vesmírné stanice – ISS. Jedná se o první záběr vesmírného přístavu a transportní
lodě při jejich společné plavbě 350 kilometrů nad zemským povrchem. Fotografoval italský
astronaut Paolo Nespoli při návratu na Zemi, když se v ruském Sojuzu odpoutal od stanice.
Bohužel, je to i záběr poslední. Už nikdy se takový pohled nenaskytne, protože v polovině
června program raketoplánů skončil. 

Jaký osud stihne americkou kosmonautiku po odstavení 
těchto unikátních strojů, se dočtete na stranách 30–33.
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Ačkoliv je na Zemi vody více než dost, pitné

je pouze nepatrný zlomek a v mnoha oblas -

tech je jí nedostatek. Příkladem může být

Singapur, který, ač vodou obklopen, musí ji

dovážet z Malajsie. Nejlepším způsobem, jak

by mohl samostatně získávat pitnou vodu, je

odsolování mořské. Problém tkví v energe tic -

ké náročnosti dnes nejpoužívanějších postu -

pů – destilace a reverzní osmózy. K výrobě

1 m3 odsolené vody destilací je potřeba 10 kWh

energie, reverzní osmózou pak 4 kWh. No vý

postup, vyvinutý vědci společnosti Sie mens,

však dokáže vyrobit stejné množství s pouze

1,5 kWh energie.

Efektivita tkví v kombinaci dvou techno lo gií.

V první fázi se používá elektrodialýza. Pří

ní se ionty rozpuštěných solí zachycují na

polopropustných membránách, na konci

zůstane voda s koncentrací méně než 1 %

soli. Pro pití je to ovšem stále moc. Pře chá zí

se tedy do dalšího stadia zvaného elektro de-

ionizace. Při ní se mezi membrány vloží

vrstva speciálního materiálu zvaného ionex,

který ve stálém elektrickém poli dále absor-

buje ionty a přenáší je na membrány. Vý sled-

 kem je pak voda s minimálním obsahem soli

vhodná pro pití.

Pitná voda z moří
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Zářením proti rakovině
Zlepšit a urychlit léčbu rakoviny je možné s novou metodou Multiple-X.

Jde o ozařovací postup schopný vyzařovat až s 20x větší intenzitou,

než je v současnosti běžné. Při ozařování je nádor velmi přesně zamě-

řen a následně ozářen vysoce energetickými částicemi a rentgeno -

vými paprsky. Díky tomu dojde k nevratnému poškození rakovin ných

buněk. Zdravých buněk je však ozářeno minimum a většinou v míře,

v jaké se mohou uzdravit. Díky přesnému zaměření a vyšším dávkám

je s Multiple-X doba léčby zkrácena až o 80 %.

Sluneční světlo do všech koutů
Nový způsob, jak efektivně osvětlit místnosti bez použití elektřiny,

nabízí speciální zařízení zvané sollektor. Skládá se z panelů umís tě -

ných na střeše budovy, podobně jako fotovoltaické panely. Na pane-

lech jsou umístěny čočky, které sluneční svit zaměřují do optického

kabelu. Ten pak rozvede světlo do místností po budově. Nejenže je

barva světla příjemná a přirozená, navíc jsou odfiltrována škodlivá

spektra ultrafialového a infračerveného záření.

Zelená vždy a všude
Systém, který se v současnosti buduje v ame -

rickém Houstonu, je možná snem nejednoho

řidiče. Projíždí městem, a jakmile se přiblíží

ke křižovatce, ostatní auta zastavují a na se-

maforu naskakuje zelená. Žádné čekání, žád-

ný zbytečně spálený benzin... 

Cílem projektu není ani tak vyhovět před-

stavám řidičů, ale spíše zabránit, aby se opa-

kovala situace, jaká nastala při hurikánu Ike,

kdy statisíce evakuujících se lidí téměř zne -

možnily práci záchranným složkám.

Klíčem je sledování hustoty dopravy na kři -

žovatkách pomocí zařízení monitorujícího

počet chytrých mobilních telefonů. Blíží-li se

z jednoho směru větší počet telefonů (tedy

vozidel), systém přepne barvu na sema fo ru,

aby nedocházelo ke vzniku kolon. Jelikož se

data shromažďují a řidiči k nim mají pří stu p,

mohou si pak dopravní situaci sami zkontro-

lovat na telefonu a vybrat si co nejrychlejší

cestu.

Dalším krokem je vybavení záchranných slo-

žek a autobusů vysílačkou s GPS. Pokud se

takto vybavený vůz přiblíží ke křižovatce na

cca 400 metrů, vyšle signál udávající jeho

polohu. Při příjezdu na křižovatku už může

projet bez zastavení rovnou na zelenou.

Hybridní letoun
Až o 25 % méně paliva spotřebuje první hybridně poháněný letoun. Srdcem letadla je 70kW

elektrický motor společnosti Siemens. Elektřinu mu dodává klasický spalovací motor s gene-

rátorem a baterie. Jelikož motor běží na stálém výkonu pouhých 30 kW, má jen velmi malou

spotřebu paliva. Díky bateriím se pak letadlo může odpoutat od země bezhlučně, pouze na

elektřinu. Ačkoli jde zatím jen o dvoumístný kluzák schopný dvouhodinového letu, bu-

doucnost hybridních letadel je velká. Už proto, že na světové produkci CO2 se letecké motory

podílejí 2,2 %.



Větrné elektrárny na domech
Wind Cube je revoluční koncepce větrných elektráren, které vynikají

kompaktními rozměry a jednoduchou instalací. Je určena k montáži

na stěny budov, přičemž může být propojená s dalšími větrnými mini -

elektrárnami. Každá jednotka generuje elektrický výkon 100 wattů.

K jejímu roztočení stačí i malý vánek, který rozpohybuje kloubovou

vrtuli. Při silném větru se listy vrtule zatáhnou do konstrukce, aby

se předešlo jejich poškození. Autor konceptu Chen Liao Hsun od ha -

duje, že větrná minielektrárna vyrobí za měsíc více než 20 kilowatt-

hodin elektřiny, což odpovídá asi jedné patnáctině spotřeby čtyř člen né

domácnosti. I když jde stále jen o koncepci, naznačuje nový přístup

v používání větrných elektráren. Pro vhodně situované domy, jako

je například panelová zástavba na sídlištích, může být podobný systém

velmi zajímavý.

Balonem pod hranici vesmíru
Vesmírná turistika láká čím dál tím víc soukromých společností.

Barcelonská firma Zero2Infinity se chystá nabídnout majetným

cestovatelům výlety za hranice atmosféry v gigantickém balonu

napuštěném heliem. Zařízení Bloon už ve své zmenšené verzi

dosáhlo výšky 33 kilometrů. První pokusný let s lidskou posádkou

by se měl uskutečnit příští rok. Do speciální kabiny se vejdou čtyři

cestující a dva piloti. Cíle letu ve výšce 36 kilometrů by měl balon

dosáhnout asi za dvě hodiny. I když vesmír začíná až ve výšce 100

kilometrů, i tak se naskytne cestovatelům úchvatný pohled na naši

planetu. Z této výšky už lze dohlédnout na vzdálenost 700 kilometrů

a postřehnout zakřivení Země. Při návratu se vypustí helium z balonu,

potom se od něho oddělí kabina a vysune se padák, který zajistí

měkké přistání na povrchu. Bloon je dílem španělského leteckého

inženýra Joseho Mariana Lopez-Urdialese. 

Pozemní alternativa GPS
Satelitní poziční služba GPS dnes umožňuje určovat polohu na Zemi

s přesností několika metrů. Ani to však nemusí někdy stačit. Australská

firma Locata přišla s myšlenkou vybudovat globální systém typu GPS,

jehož přístrojová základna by se nenacházela v kosmu, ale na zemském

povrchu. Jeho přesnost by se přitom měla pohybovat na úrovni

centimetrů. Satelitní systémy periodicky vysílají vysoce přesné rádiové

časové signály. Ty jsou řízeny atomovými hodinami a na jejich základě

potom lze určovat polohu předmětů na Zemi. Analogické pozemní

přístroje nazvané LocataLite by v principu dělaly to samé, ale na chá -

zely by se mnohem blíže ke každé přijímací stanici, takže výpočet

polohy by byl přesnější. Pozemní vysílače by pracovaly ve frek venč ním

pásmu Wi-Fi, přičemž jejich dosah by byl několik kilometrů. Triangu-

lace polohy přijímací stanice pomocí časových signálů z několika

pozemních stanic by tak umožnila výpočet polohy s vyšší přesností.

Technologie LocataLite se už dnes využívá například ve zlatých do lech

Boddington v Austrálii k lokalizaci nástrojů.

Věděli jste, že…
... v indické monzunové oblasti Cherarapun -
gi, ležící v monzunové oblasti v nadmoř ské
výšce 1 313 metrů, v ročním období od
1. 8. 1860 do 31. 7. 1861 napršelo 26 461
mm, tedy více než 260 hektolitrů vody na
každý metr čtvereční? Kdyby zde dešťová
voda neodtékala, nevypařovala se a nevsa-
kovala, nebyl by v této oblasti vůbec možný
suchozemský život. Každoročně by se zde
totiž vytvářelo jezero hluboké 10 metrů.

... nejrozsáhlejší „suché“ oblasti se na chá -
zejí v polárních oblastech u obou zemských
pólů? Tady v průměru spadne za rok vět -
šinou jen několik desítek mm srážek, tedy
jako u nás asi za měsíc. Slovo „suché“ zde
však není úplně na místě, protože právě
v těchto oblastech má lidstvo největší záso-
bárnu vody – samozřejmě ve formě ledu.

... pod ruskou výzkumnou polární stanicí
Vostok ve východní Antarktidě bylo v roce
1996 objeveno jezero? Nalézá se asi 4 000
metrů pod antarktickým ledovcem, má roz-
lohu 14 000 km² a je největší svého druhu
na světě.

... k odhadu rychlosti větru slouží tzv. Beau-
 fortova stupnice? Má dvanáct stupňů. Nul tý
stupeň je označován jako bezvětří a rych -
lost větru nesmí přesáhnout 1 km/h. Na
opačném konci stupnice je orkán s ničivý -
mi účinky, který začíná při rychlosti 118
km/h.

... název meteorologie pochází ze 4. století
př. n. l., kdy se pojmem „meteora“ ro zu mě -
ly všechny věci ve vzduchu? Nejstarším
meteorologickým pojednáním je Aristo -
telova „Meteorologova“.

... v ČR se začalo počasí systematicky po-
zorovat přístroji na začátku 18. století? Za
nejstarší záznamy se považují pozo rování
J. A. Reimana z let 1717–1720. Pozornost
počasí věnovaly také hvězdárny, které se
nacházely v Praze – Klementinu – a Trna vě.
V roce 1919 vznikl Československý meteo-
 rologický ústav v Praze, jehož prvním
ředitelem byl R. Schneider.

... největší naměřená výška sněhové po -
krývky byla v roce 1911 v Tamaraku ve stá -
tě Kalifornie v USA a dosahovala hodnoty
11,46 m? Nejhustější sněžení zaznamenali
od roku 1971 do roku 1972 v Paradise Mount
Rainier ve státě Washington v USA. Tehdy
postupně napadlo 31 102 mm sněhu.

... v roce 1887 zachytili v americké Monta ně
v pevnosti Fort Keogh superobří vločky?
Dosahovaly prý tenkrát průměru až 15 pal -
ců, tj. asi 38 centimetrů. V současnosti se
počítají mezi největší běžné exempláře vloč-
ky s průměrem kolem 1,5 centimetru.

... největší rozsah teplot zažívají ve Vercho-
 jansku na střední Sibiři? Letní teploty zde
dosahují až 37 °C, zatímco zimní teploty
klesají na –68 °C.

PODNEBÍ

348 dnů
průměrně v roce prší na havajském ostro vě
Kauai na Mount Waialeale v nadmořské výšce
1 547 metrů. 

1 083,5 hPa
je nejvyšší tlak vzduchu, který byl naměřen 31. prosince 1968 v Agatě na ruské Sibiři. Naopak
nejnižší tlak vzduchu vůbec byl naměřen 12. října 1979 během tajfunu Tip, 500 km západně
od ostrova Guam v Tichém oceánu – 870 hPa.

322 km/h 
je nejvyšší rychlost větru, jaká byla kdy namě-
 řena u zemského povrchu. Bylo to 18. srpna
1969 v údolí řeky Mississippi v USA během
tropické bouře Camille.

10 000 000 000 000 000 000
molekul vody obsahuje podle odhadů průměrná sněhová vločka. Jejich rozmístění 
je pokaždé jiné, a proto jsou tvary vloček vždy jedinečné.

491 cm
dosahovala největší sněhová pokrývka v Čes-
ké republice, která byla v roce 1911 změřena
na Lysé hoře.

32 m
vysoká vrstva vody napršela u nás za 50 let
v období let 1951–2000. Průměrná teplota
v tomto období dosahovala 8,0 °C. Obě tyto
hodnoty jsou považovány za dlouhodobý
normál.

11 000 mm
je dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek
v indickém Cherarapungi, ležícím v monzu-
 nové oblasti. 

400 let
podle pověsti nepršelo v chilském městě
Iquique, které leží v pustině Aracama.

–89,2 °C
je dosud absolutně nejnižší teplota na Zemi,
kterou naměřili v roce 1983 na ruské vý-
zkum né polární stanici Vostok ve východní
Antark tidě poblíž jižního magnetického pólu
v nad mořské výšce 3 488 m.

57,8 °C
je nejvyšší teplota, jaká byla kdy na Zemi
naměřena. Tímto teplotním rekordem se od
13. září 1922 pyšní libyjské město Azíza, ve
kterém žije více než 300 tisíc lidí.
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Časopis VISIONS připravil seriál článků o základních
stavebních kamenech Smart Grids. Seznamte se 
s elektrickou energií budoucnosti.

VISIONS – podzim 2011

Proč vnikla myšlenka Smart Grids a na

jakým principech inteligentní sítě pracují.

VISIONS – jaro 2012

Spotřeba a skladování elektrické 

energie. Inteligentní měření 

a řízení spotřeby, smart domácnost, 

elektromobilita a vývoj médií pro

uchovávání elektrické energie.

VISIONS – Zima 2011

Výroba elektrické energie, její přenos a distri -

buce. Jak se změní tradiční výroba a co přine-

 sou obnovitelné zdroje (solární a větrné

elek trárny, biomasa). Efektivní přenos elek-

trické energie na velké vzdálenosti, koordinace

distribuce různých zdrojů energie 

a regulace přenosové soustavy. 

Inteligentní elektřina
pro 21. století

Nesoulad mezi výrobou 
a spotřebou elektrické energie roste. Řešením 
mají být inteligentní sítě – Smart Grids. Tato koncepce vnese
do energetiky revoluční změny. Zatímco klasické pojetí energetiky 
počítá s kontrolovatelnou produkcí a nepředvídatelnou spotřebou, u Smart Grids
je to naopak. Část výroby bude po větším zapojení obnovitelných zdrojů 
nepředvídatelná a naopak část spotřeby bude kontrolovatelná. Koncept počítá 
s distribučními sítěmi, které se dokážou samy regulovat. Průmyslové a veřejné 
objekty se promění v aktivní účastníky trhu s elektrickou energií. 
Změny se dotknou také její výroby, spotřeby a skladování.

AUTOŘI: VLADO DUDUC, TIM SCHRÖDER, 
URS FITZE, CHRISTIAN BUCK

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE



Č
ím dál tím více energie proudí sítě-

mi, které jsou většinou starší než

čtyřicet let. V budoucnosti navíc

budou sehrávat stále významnější

roli obnovitelné zdroje energie a elektrické

generátory menšího výkonu, jejichž využití

naráží v rámci současné infrastruktury na vel -

ké překážky. Současně bude potřeba zvládnout

špičkové odběry a přebytečnou energii naopak

někde uskladnit. Nůžky mezi maximálními

a minimálními odběry se budou více a více

rozevírat.

Chytré sítě
Současné rozvodné sítě tyto požadavky ne -

zvládnou. Vyžádají si výstavbu kompletně

nové infrastruktury, která se nazývá Smart

Grids čili inteligentní sítě. Některé státy už

je začínají budovat. 

„Použitím inovovaných informačních a komu-

nikačních technologií jsme schopni povýšit

úroveň distribuce energie z tradičních kanálů

na inteligentní rozvodné sítě,“ vysvětluje ge -

nerální ředitel společnosti Building Auto ma-

 tion Andreas Schierenbeck. „Naším cílem je,

aby všechny objekty pomocí automatizova né -

ho energetického řídicího systému regulova ly

svoje energetické nároky, uskladňovaly ne -

využitou energii a dodávaly vlastní vyprodu -

kovanou energii do rozvodné sítě.“ 

První vlaštovky v podobě inteligentních mě -

řidel už lze najít v Itálii, Švédsku anebo Dán-

sku. Pilotní projekt zavádí i česká ener ge tic ká

společnost ČEZ v regionu Vrchlabí. Na zákla dě

těchto projektů si můžeme udělat představu,

jak bude vypadat energetika v budoucnosti.

Miliardový strašák
Svět potřebuje inteligentní sítě, aby se ros-

tou cí poptávka po elektrické energii uspo ko-

 jova la spolehlivě a ekologicky. „Od ha dujeme,

že do roku 2030 se poptávka po elektrické

ener gii zdvojnásobí i díky trendům, jakým

je na příklad e-mobilita,“ tvrdí generální

ředitel Siemens Energy Wolfgang Dehen.

Pomocí Smart Grids by se v nejbližších de-

seti letech mohla zredukovat víc než miliar -

da tun emisí oxidu uhličitého.

Kromě kladů, jakým je například i jednodušší

zapojování obnovitelných zdrojů do elektri-

zační soustavy, mají Smart Grids také svoje

zápory. Těmi jsou především vysoké inves tič -

ní náklady, které si vyžádá potřebná infra-

struktura. Odhady Electric Power Research

Institute říkají, že jen v USA si během nej -

bližších dvaceti let modernizace sítí vyžádá

338 až 476 miliard dolarů.

Chceš ušetřit? Zeptej se mě!
Co přinesou Smart Grids spotřebitelům? Mno-

 hem širší nabídku tarifů a možnost odbírat

elektřinu v časech, kdy je levná. Přesun spo-

třeby do nízkého tarifu by měly automaticky

zvládat pračky, mrazničky, sušičky i myčky.

Spotřebiče budou přímo ze sítě vědět, jaká

je aktuální cena elektrické energie. Myčka na

nádobí řekne majiteli: „Jestli chceš ušetřit,

automaticky se naprogramuji na nejvhodněj ší

dobu. Jestli chceš nádobí umýt hned, zapni

mě.“ Nízké tarify budou vhodné i pro dobíjení

elektromobilů. Naopak, v čase vysokých ta -

rifů se bude část energie čerpat z akumulátorů

aut nabitých levnou elektřinou. Právě ucho-

vávání elektřiny bude klíčové pro úspěch

Smart Grids. Díky úsporám, které se takto

dosáhnou, může spotřeba v domácnostech

klesnout o 10 až 15 procent. 

Plošné výpadky elektrické energie, které v minulých letech zažilo několik průmyslových oblastí 
v Evropě i v Americe, jasně ukázaly, že současné rozvodné sítě dosáhly svých hranic.

Jednou budeme Homo Electricus

P
odstatou inteligentních elektrizač -

ních sítí je ovládání proměnných

veličin v reálném čase. První elek-

trárny v Evropě se začaly stavět při-

 bližně před 120 lety. Elektřina z nich proudí

k spotřebitelům vícero soustavami, aby na ko-

nec skončila v elektrických zásuvkách. „Ještě

ani dnes spotřebitelé a dodavatelé nevědí,

kdy přesně teče elektřina přes distribuční

linky a kolik jí proteklo,“ hovoří Jürgen Knaak,

výkonný ředitel Arbon Energie, energetické

společnosti v malém švýcarském městečku

Arbone s třinácti tisíci obyvatel.

Informační dálnice
Díky inteligentním měřidlům se to změní. Do

roku 2013 Siemens postupně nahradí v při-

bližně 8 700 domácnostech v Arbonu tech-

nicky zastaralé elektroměry. „Pro energetiku

je to skutečná revoluce, porovnatelná se za -

vedením mobilních telefonů anebo internetu,“

dodává J. Knaak. 

Měřidla Amis značky Siemens umožňují mě -

řit nejen spotřebu elektřiny, ale také sbírat

údaje o dodávce plynu, vody a tepla. Tyto

údaje se okamžitě odešlou dodavateli, který

je tak informován o energetických požadav-

cích každého spotřebitele – bez ohledu na

to, zda se jedná o ledničku v bytě anebo vý -

robní linku v závodě.

Zvýšení energetické efektivity bude možné dosáhnut jen tím, že informace z rozvodné sítě budou
integrovány přímo v technologických aplikacích. V rozvoji Smart Grids proto budou sehrávat důležitou
úlohu inteligentní elektrospotřebiče.

Konec jednosměrné cesty
Aktivní budovy: V budoucnosti budou součástí energetických sítí také budovy, které si budou vyrábět vlastní
elektřinu. Nevyužitou část poskytnou přes distribuční soustavu jiným odběratelům.

Algoritmy založené na simulaci: Ve výzkumném stře-
disku testování inteligentních sítí společnosti Siemens
v Erlangenu vyvíjejí řešení pro distribuci energie.
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D
ánové přebytek elektrické ener gie

z obnovitelných zdrojů posílají do

sousedních zemí a ještě za to i pla-

 tí. Intenzivně proto hledají tech-

no logie na akumulaci přebytků elektřiny.

Orien  tují se hlavně na baterie používané 

v elektrických vozidlech. Chtějí, aby do de-

seti let každé desáté auto v Dánsku využívalo

k po honu elektrickou energii získa nou 

z větru.

Poněvadž v současnosti musíme na evrop-

ských cestách hledat nějaký elektromobil

spí še drobnohledem, vypadá tento nápad

až příliš ambiciózně. Dánsko však v oblasti

elektrické mobility rozběhlo množství pro-

jektů a po kračuje kupředu velmi rychle. Na

některých participuje také společnost Sie mens,

která kromě jiného vyvíjí řešení pro připo-

jení vo zidel na rozvodnou síť.

Vítr pod kapotou
Na světovém ekologickém summitu o klima-

tických změnách v Kodani v prosinci 2009

představil Siemens tři automobily s elektric -

kým pohonem Stormster, které jsou vý sled-

 kem spolupráce s německou firmou Ruf,

spe cialistou na úpravu vozidel. Mají integro-

vaný nabíjecí systém a lze je dobíjet z každé

elektrické zásuvky na 230 až 400 voltů. Čas

nabíjení závisí na výstupním výkonu, který

zásuvka poskytuje. Vývojáři předpokládají, že

v střednědobém horizontu dosáhnou tako -

vých výkonů, které výrazně sníží čas potřebný

k dobíjení.

Specialisti na elektrická vozidla ze společ nosti

Siemens se účastní také rozsáhlého projektu

Edison, který by měl přivést flotilu tisíce elek-

 tromobilů k elektrickým zásuvkám a připojit

je na proměnlivou energii větru. Praktické

zkoušky se uskuteční na dánském ostrově

Bornholm v Baltském moři. Testovací vo zid-

la se budou dobíjet elektřinou získanou z vět ru

přes veřejnou síť. Pokud budou požadavky

na odběr narůstat, například v čase ranních

špiček, zaparkovaná vozidla budou vracet

energii zpět do sítě.

Dánové doufají, že takto překlenou fluktuace

v dodávkách energie z větru. Namísto bloků

na uskladňování elektrické energie použijí

elektromobily, které poskytnou dodatečnou

skladovací kapacitu. Proto se také projekt Edi-

 son soustřeďuje na využívání obousměr né ho

toku elektrické energie – ze sítě do vozidel

a naopak. Jestliže se do sítě připojí například

dvě stě tisíc aut s výkonem 40 kilowattů, bude

mít energetická soustava Dánska k dispozici

celkový výkon osm gigawattů. Je to víc, než

potřebuje na kompenzaci špičkových od bě rů

i mnohem silnější ekonomika, jakou je na -

příklad Německo.

Kontaminace sítě
Otázkou je, jak se bude chovat síť, ke které se

budou denně připojovat a odpojovat miliony

elektrických vozidel. Odpověď hledá vědec ké

středisko v Risø, které má vlastní elektric -

kou rozvodnou síť. „Umožňuje nám moni-

torovat vlivy takovýchto situací v malém

měřítku,“ vysvětluje Sven Holthusen ze

Siemens Ener gy, zodpovědný za projekt

Edison. 

Při obrovském počtu zařízení vznikají během

připojování na síť s frekvencí 50 hertzů har-

monické oscilace, které mohou vést k rezo-

nanci a vychýlit z rovnováhy síťovou frekvenci.

Takové poruchy, které se označují jako konta-

minace kvality sítě, mohou zapříčinit selhání

celé soustavy. Holthusen proto usilovně hle-

dá scénář na rychlou nápravu těchto situací. 

Další překážkou je délka dobíjecích časů aku-

 mulátorů elektromobilů. Vědci chtějí zvýšit

dobíjecí výkon na 300 kilowattů, pomocí

ně hož by bylo možné dobít baterie za šest

minut. 

Pětinu elektřiny v Dánsku vyprodukuje vítr a tento podíl do roku 2025 vzroste na polovinu. Problémem
ovšem zůstává, že při silném větru rotory turbín generují víc elektřiny, než dokáže dánská
rozvodná síť zvládnout.

Skladiště elektřiny na kolech

Mobilní skladiště: Elektromobily budou získávat energii na rychlonabíjecích stanicích a zároveň budou sloužit
jako mobilní skladiště elektřiny pro inteligentní sítě.

Farmy v Severním moři: Pro TenneT, jednu z největších rozvodných sítí v Evropě, postaví Siemens HVDC vedení
ke třem větrným farmám v Severním moři. Od roku 2014 budou dodávat elektřinu pro odběratele v Holandsku
a Německu.

Saharské slunce zasvítí v Evropě
Mnoho zemí bude v budoucnosti odkázáno na dovoz elektrické energie z obrovských vzdá-
leností, ať se bude jednat o větrné farmy na oceánech anebo sluneční elektrárny v pouštích.
Elektřina překoná na cestě ke spotřebitelům tisíce kilometrů. Při tradičních vysokona pě -
ťových vedeních přenášejících střídavý proud však dochází k velkým ztrátám, proto se při
distribuci elektrické energie budou muset využívat vysokonapěťové technologie přenosu
jednosměrného proudu (HDVC). Dálka pro ně nepředstavuje žádný problém. Siemens v Číně
vybudoval systém HDVC, přes který se přenáší 5 000 megawattů elektřiny z vodních elek-
 tráren ve vnitrozemí do velkých měst na východním pobřeží vzdálených 1 400 kilometrů.
Tradiční vedení by na cestě ztratila až 400 megawattů. Technologie HDVC by měly najít
uplatnění i v Evropě v připravovaném projektu Desertec. Umožní dovážet elektřinu z poušt-
 ních oblastí v Africe. Solární elektrárny na Sahaře s rozlohou 300 x 300 kilometrů by totiž
dokázaly pokrýt současnou celosvětovou potřebu elektrické energie.
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Rozvodná soustava se tak de facto stane infor-

 mační dálnicí, která umožní domácnostem

pouštět elektrospotřebiče v čase, kdy jsou ceny

elektřiny nízké. Odběratelé budou mít mož-

nost selektivně vypnout přístroje v odbě ro -

vých špičkách. Aby to však mohli udělat,

po třebují vědět, kdy jsou tarify nejnižší. Mo -

derní měřidla jim tuto informaci po skytnou,

mnohem jednodušší však je, když si odběr

řídí sám spotřebič. Například myčka na nádo bí

se spustí v noci, kdy je elektřina levnější.

„Mno ho elektrospotřebičů už je schopno

toto zjistit přes signalizaci v napájecí síti,“

tvrdí Volker Dragon ze společnosti Sie mens,

který se zabývá energetickou efektivitou.

Domácí mikroelektrárny
Inteligentní měřidla jsou jen okrajovým pro-

 duktem digitalizace systémů na dodávku

energie. Transformace rozvodných sítí je

daleko větší technologickou a ekonomickou

výzvou. Většina elektřiny už se nebude vy -

rábět v několika velkých elektrárnách, ale

bude ji produkovat mnoho středních a ma -

lých zdrojů. Ty budou vyrábět elektřinu jed-

 nou pro vlastní potřebu, jindy ji budou

do dávat do sítě. Rozvodné sítě, které jsou

zatím jednosměr nými cestami, se budou

muset transformovat na víceproudové

obousměrné magis trály.

V průmyslově vyspělých zemích se mnohé

budovy transformují z čistých odběratelů

energie na aktivní účastníky trhu s elektři-

nou, kteří nabízejí vlastní energii na prodej.

Dokonce i domácnosti se změní na mikro -

elektrárny a budou se podílet na výrobě

elektřiny pomocí solárních článků a kom-

binovaných kotlů. 

Virtuální elektrárny
Širší využití obnovitelných zdrojů energie

si vyžádá nové energetické sítě, ale také

nový způsob jejich řízení. Výroba elektři -

ny z větru anebo slunce je decentralizova -

ná v mnohem menších zdrojích, než jsou

tradiční elektrár ny. Kromě toho větrná 

a sluneční ener gie se mnohem hůře řídí,

protože elek třiny je buď příliš mnoho ane -

bo příliš málo, na víc ve špatném čase. Nej -

větší německý dodavatel RWE Energy pro to

soustředil devět malých vodních elektrá -

ren patřících spo leč nosti North Rhine West-

phalia s výkony od 150 do 1 100 kilowattů

do jediného virtuálního zdroje s celkovým

výstupem 8 600 kilowattů. Jako celek fun-

gují mnohem efek  tivněji, pokud se dá ko lí sá -

ní obno vi telných zdrojů této struktuře lépe

vybalan  covat. 



O energii se dnes mluví horem dolem.

Prožíváme revoluci? 

Víte, v současné chvíli vyrábíme z obnovi tel-

ných zdrojů kolem osmi procent elektrické

energie – tedy v České republice. Někde je to

více, někde méně. Ale zatím je to málo. Zatím

se nic velkého nestalo. I proto, že největší

obnovitelné zdroje jsou pořád klasické vod-

ní elektrárny. 

Takže se nedá mluvit o nějakém zá sad-

 ním odklonu od tradiční energetiky? 

Je tu jeden základní trend, který ještě posí li la

nešťastná událost ve Fukušimě. Největší

dopad ovšem měla na druhém konci světa,

v Německu, kde došlo k rozhodnutí o zasta -

vení provozu atomových elektráren. Odstar-

 tovala politováníhodný trend boje proti

vel kým zdrojům. 

Ty jsou přitom klíčové pro rozsáhlé roz vod né

sítě. A ty jsou zase jednou z velkých výhod

střední Evropy. I díky nim žijeme tak bez -

pečně. Nejsme tak zranitelní, jako kdyby-

chom žili v malých, oddělených komunitách.

Máme síť tak hustou, že i při poruše si k nám

elektřina rychle najde jinou cestu. 

Na druhou stranu se v této souvislosti

občas mluví o tom, že jsme až moc závislí

na jiných. A že malé zdroje energetiku

demokratizují. Není na tom něco?

Pořád platí a bude platit zásada, že velké

zdro je jsou nejúčinnější a tedy nejlevnější.

A demokratické z ekonomického hlediska

je právě to, co si může dovolit nejvíce lidí. 

Decentralizace má zase jiný velký problém,

a tím je nedostatek specialistů. Zaměstnaný

člověk nemůže být správcem vlastní elektrár-

ny na plný úvazek. Společnost si nemůže do-

volit vyčlenit velké množství lidí na to, aby

jenom dohlíželi na chod svých vlastních do-

mácích elektráren. Aby dělalo několik set

lidí to, co u velkého, centralizovaného zdroje

zvládne jediná směna, ve které je pár lidí.

Život nemůže sloužit spotřebě energie, ale

naopak: spotřeba energie má sloužit životu.

Co to znamená?

Dnešní energetika, konkrétně třeba v České

republice, je velmi komfortní. Neměli bychom

dopustit, aby se toto změnilo. K tomu by měly

směřovat všechny technologie – od dalšího

vývoje alternativních zdrojů přes akumulaci

energie po chytré sítě, které by měly zajistit

lepší hospodaření s vyrobenou energií. A sa -

mozřejmě by na to měla myslet i politika. 

Takže nové zdroje přinášejí jenom

problémy? 

Já myslím, že neexistuje žádný důvod, aby-

chom například velkou část naší energie ne-

získávali ze solárních panelů. A určitě můžou

stát, dejme tomu, až na Sahaře. 

Uvedu jeden příklad. V Japonsku vyráběli 

a snad ještě vyrábějí velká zařízení na výrobu

energie z vodíkových článků, která při po mí-

 na jí rozměrem i tvarem nejvíc ze všeho u nás

dobře známou unimobuňku. 

Výroba energie z vodíkových článků je velmi

drahá. Přesto se zákazníci našli. Velkými od-

běrateli byli například ropní prospektoři na

kanadském severu. Jsou místa, kam se vede ní

nedá natáhnout a doprava paliva je příliš

nákladná. Existují dokonce výpočty umož -

ňující rozhodovat mezi podobným lo kálním

zdrojem a délkou přívodního vedení z celo-

plošné sítě. Navíc se tato „buňka“ dala za pět

let znovu odvézt jinam, když práce v da ném

místě skončila. 

V našich podmínkách jsou však obnovi tel né

zdroje od začátku v nevýhodě, protože naše

rozvodná síť je stavěná hlavně s ohledem na

velké zdroje. Naše síť je na tom vlastně ještě

velmi dobře – je udržovaná a dost se do ní

investovalo. Jsou místa, kde mají problémy

mnohem větší. Třeba v USA. A to jak vzhledem

ke vzdálenostem, jaké v Evropě neznáme, 

i k odlišnostem historického vývoje. 

Znamená to, že se do sítí teď nemusí

příliš investovat? 

To bohužel ne. Evropská síť například není

stále připravena přijímat proud od ně mec kých

Málokdo si užívá takového energetického komfortu jako my, říká profesor Jiří Vondrák z brněnského
Vysokého učení technického. Nové technologie by to mohly ještě zlepšit a naučit nás i šetřit či skladovat
energii. Neměli bychom přitom ale zapomínat na všechno dobré, co jsme ve střední Evropě dokázali
a vybudovali, a přistupovat ke změnám v energetice s rozmyslem. A také na to, že ke změně nedojde
jen tak lusknutím prstů.

Středoevropanům, těm je hej

Díky rozvodné síti
AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: VLADIMÍR WEISS
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větrných elektráren na severozápadě Ně mec -

ka. Musí se přizpůsobit tomu, aby vedla proud

obrazně řečeno „proti srsti“, tedy oběma smě-

ry. 

Měly by tomu pomoci právě chytré sítě, ale

bude zapotřebí i spousta jiné práce. Napří klad

alternativní zdroje v drtivé většině produ ku jí

stejnosměrný proud o poměrně malém na -

pětí. Na jejich připojení do sítě jsou zapotřebí

dosti drahé polovodičové měniče, které mu-

síme také nainstalovat. To jsou náklady, kte ré

nelze zrealizovat najednou. 

A jak vidíte investice do „inteligence“

rozvodných sítí? Jak by mohly přispět ke

zlepšení hospodaření s energií? 

Je to skvělá myšlenka, že bychom spotřebo -

vávali elektřinu chytřeji, tedy hospodárněji.

Myslím, že v téhle oblasti je určitě co zlep šo-

 vat. Z mého hlediska - jako spotřebitele - by

byla jistě lákavá možnost vědět, kolik elek-

třiny přesně spotřebovávám a za jakou cenu.

Je ovšem důležité, aby ten systém byl velmi

jednoduchý, jinak nebude jeho přínos ta -

kový. 

Jak to myslíte? 

Firmy mají na sledování nákladů své lidi, tak -

že už to do jisté míry umí. Velký přínos by se

dal tedy očekávat hlavně pro domácnosti. Ale

ty zase potřebují jednoduchý, třeba do jisté

míry automatizovaný nebo chcete-li „inteli -

gentní“ provoz. Aby „obyčejní“ lidé nemuseli

sami složitě plánovat, kdy si mohou nebo

nemohou zapnout pračku či myčku. 

Může sledování spotřeby na straně

spotřebitele vést ke snížení odběru? 

Po nějakou dobu ano. Nejsem si jistý, jak to

bude probíhat z dlouhodobého hlediska, ale

pečlivé sledování má vliv na spotřebu. Jenom

nesmí příliš omezovat pohodlí uživatele, aby

ten efekt zůstal trvalý. 

A také bychom neměli zapomínat, že spo tře -

ba elektřiny určitě poroste. Díky chytrým sítím

ji můžeme využívat lépe a účinněji, ale zá -

kladní trend spotřeby bude neustále vzes-

tup ný. V tom se všechny odhady zatím

sho dují, a to ještě musíme brát v úvahu

nové fenomény, jako je využívání elektro-

mobilů. A platí, že spotřebovat můžeme

jenom to, co vyrobíme. Takže bychom ne -

měli překotně zatracovat stávající zdroje. 

Kromě jiného by nové sítě měly ča -

sem přinést i to, že vyrobenou energii

bychom nemuseli spotřebovávat hned,

jak ji vyrobíme. Jak to vidíte se skla do -

vá ním energie?

Vývoj těchto technologií je podle mého zcela

nutná věc. Je to klíčový prvek, který by měl

umožnit využívání obnovitelných zdrojů

energie. 

Jak už všichni víme, dnes máme v podstatě

jedinou technologii skladování energie, a to

vodní přečerpávací elektrárny. Ale jed no du -

še nemáme dost kopců – musíme přijít s ně -

 čím novým. 

Co to bude, byste nám měl ovšem říct

vy. Pracujete v ústavu, který se zabývá

vý vojem nových typů skladování elektři ny.

Jak to tedy vypadá?

Musíme být přesnější. Já mohu mluvit hlav-

ně o chemických cestách skladování energie.

O jakých bateriích se bavíme? 

Které podle vás mají největší potenciál?

Tak to rovnou přejdu k lithiovým. Ty mají ně -

kolik výhod. Za prvé, lithium je běžné, mno-

 hem běžnější než například olovo, které si

většina z nás v akumulátorech ještě pama tu-

je. Nemůže se stát to, co se stalo v případě

ropy v roce 1973, kdy Západu východní země

zavřely kohoutky. Lithium se dá najít po ce-

lém světě, mohli bychom ho teoreticky těžit

i my v České republice. 

V současné chvíli by ovšem těžba nemohla

konkurovat levnému dovozu, třeba i z dosti

netradičních zdrojů. Například v Rusku se

lithium získávalo jako vedlejší produkt při

výrobě termonukleárních zbraní, takže ho

mají velké zásoby. 

Další výhodou je, že pokud chcete postavit

co nejmenší baterii, lithiová bude vždycky

ta nejlehčí. Důvod je jednoduchý: lithium má

atomovou hmotnost sedm, zatímco třeba

vanad, další vhodný materiál pro baterie,

kolem stovky. A lithium má také největší

napětí ze známých látek čili nejvyšší výkon

na jednotku. 

A co cena? 

Díky tomu, že lithium není tak exotický prvek,

může vzniknout příznivý ekonomický cyklus

zvyšování poptávky a snižování ceny. Když
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dojde ke zvýšení poptávky, nachytají se na to

obrazně řečeno noví výrobci, kteří si pořídí

linky na lithiové baterie. Výsledkem je růst

nabídky a snížení ceny. Díky nižší ceně se

najde pro baterie nové využití, a to vede ke

zvýšení poptávky, znovu se sníží, a to při -

táh ne další výrobce a tak dále. 

Díky tomu, že lithia není nedostatek, ne hro-

zí, že by se cyklus přerušil. A i ty ostatní che -

mikálie jsou dostupné. Například u olověných

baterií by to nešlo. Nejen kvůli toxicitě, ale

prostě proto, že olova tolik není. 

Takže si lze představit využití těchto

baterií ve velkém měřítku, třeba k vy-

rovnání spotřeby v síti? 

Teoreticky jistě ano. Ale jsme znovu u toho,

že každá změna v současné energetice by

musela být ohromná. Jednou jsem si rychle

spočítal, že kdybychom měli postavit baterie,

které by dokázaly nahradit výkon Temelína,

musely by jich být desítky tisíc tun – jde 

o ohromná množství a objemy. Představte

si baterii o velikosti Temelína! 

Temelín jsme ale také postavili obraz ně

řečeno z ničeho. 

Ano, máte pravdu, ale rozhodně to nebylo

přes noc. Jen chci říct, že je těžké změnu

urychlit, i když potenciál tu je. 

Například, co se týče elektromobilů, já jsem

už dlouho chtěl auto na baterie a myslím, že

teď by se mi to mohlo pomalu splnit. Auto

s dojezdem kolem sto padesáti kilometrů by

pro mě bylo naprosto dostačující. V tomhle

ohledu to pro některé uživatele není problém.

Navíc by se tohle mohlo do značné míry od-

stranit, kdyby se podařilo vyřešit otázku

dobíjení. 

Myslíte zkrátit dobu dobíjení?

Ano. Z běžné zásuvky se elektromobil do bí jí

přes noc, prostě proto, že zástrčkou více než

dva kilowatty najednou obrazně řečeno ne-

projdou. A po tu dobu byste si pro jistotu

neměli zapnout ani rychlovarnou konvici. 

K dobíjení elektromobilu za kratší dobu je

zapotřebí jiné připojení do rozvodné sítě,

doslova silnějšího a většího. Ale v tu chvíli

jsme znovu u potíží s infrastrukturou. Ta -

ko vých zásuvek se musí postavit tisíce, a tak

dále. Velké energetické společnosti a auto-

mobilky ale problém řeší, tak si počkejme.

My dva tady od stolu určitě nic nevymys-

líme. 

Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc., se narodil v roce 1935 v Praze, kde také absolvoval Vysokou
školu chemicko-technologickou. Dlouhodobě pracuje v oboru výzkumu a vývoje chemie
elektrických akumulátorů. V současné době je zaměstnán na VUT v Brně na Fakultě elektro -
techniky a komunikačních technologií. Je autorem zhruba stovky publikací v recenzovaných
odborných časopisech a také spoluautorem 13 patentů nebo autorských osvědčení.



M
amografické vyšetření se pro vá -

dí pomocí nevelkého lékař ské ho

přístroje, jehož název pochází

z latinského slova „mammalia“

(savci) a řeckého „graf“ (popisovat). Mamograf

prozařuje tkáň prsu měkkým rentgenovým

zářením. Prsa se prosvěcují nejméně ze dvou

stran tak, aby mamogram (rentgenový sní -

mek) ukázal strukturu prsní tkáně.

Přístroj používá speciální typ rentgenky 

a vhodný detektor. Oblast výskytu nádoru

se vyznačuje zvýšenou hustotou a nehomo   -

genitami, které se ukážou na výsledném

rent genovém snímku. Pro zvýšení citlivosti

meto dy se vyšetřovaná tkáň stlačuje na

vrstvu přibliž ně 7 až 10 centimetrů pomocí

kompresních desek, které jsou součástí za-

řízení. 

Těžké začátky, slavné zítřky
Jen těžko lze uvěřit, že metodě, která dnes

zachraňuje životy milionům žen po celém

světě, trvalo přes půl století, než ji lékařská

komora vůbec přijala. Proč tomu tak bylo?

Protože se v její formulaci objevily hned dvě

zcela revoluční myšlenky, které se příčily

tehdejšímu konvenčnímu myšlení.

V roce 1913 přišel německý chirurg Albert

Salomon na nápad porovnat okem viditelné

(tedy makroskopické) znaky rozvinutého one-

mocnění rakoviny prsu s výsledky mikro sko-

pického zkoumání. To však bylo něco, co

tehdejší medicína, resp. chirurgie nedo ká -

zala přijmout. Operovalo se jen to, co bylo

vidět pouhým okem. Tím to ale nekončilo.

A. Salomona napadlo využít ke svým mikro-

skopickým výzkumům rentgenové záření.

Považte, že to bylo „pouhých“ 18 let od zve -

řejnění prvního rentgenového snímku ruky

manželky Wilhelma Roentgena v roce 1895,

kdy se rentgen využíval výhradně k zobra-

zování kostí! 

Principy diagnostiky rakoviny prsu navržené

A. Salomonem čekaly na podrobnější zpra-

cování do podoby konkrétní vyšetřovací tech-

niky až do roku 1940. Trvalo to tedy dalších

27 let, než se někdo jiný odvážil chopit se to-

 hoto tématu a rozpracovat metodiku snímání

a především interpretace získaného obrazu.

Pak ovšem následovala další pauza, která opět

trvala více než 20 let. V 60. letech minulého

století došlo k prudkému rozvoji radiologie

jako nového medicínského oboru a s ním se

svého vzkříšení dočkala i mamografie, i když

tehdy se tak ještě nenazývala,.První komerč ní

přístroj, který byl určen k zobrazování měk ké

prsní tkáně, byl postaven až v roce 1967.

Název „mamograf“ pak získal v 70. letech. 

První mamografy pracovaly s přenosovou

kazetou, která se exponovala podobně jako

kazeta filmová a data z ní se snímala ve spe -

ciální jednotce. Starší mamografy někde ještě

i dnes pracují se speciálními druhy pro rent-

 gen citlivého filmu, opatřeného zesilovací

fólií. Spolu s ní je film uložen v kazetě, která

se musí po použití vždy vyměnit.

Modernější metodou je tzv. digitální mamo-

grafie. Nízkoenergetické fotony rentgeno vé ho

záření, které prošly zobrazovanou tkání,

do padnou na detektor, kde se přemění na

elektrický náboj, jehož hustota se zazname-

nává a tvoří základ obrazu, který se ihned

přenáší do počítače. Prohlížení snímků a sta -

novení diagnózy potom probíhá přímo na

monitoru. 

Správná diagnostika 
u správného pacienta 
ve správný čas
Tak zní motto sektoru Healthcare společ nos ti

Siemens, která nedávno přišla se zcela novým

typem mamografu MAMMOMAT Inspiration.

Konvenční analogové a digitální mamogra fy

zobrazují trojrozměrné struktury ve dvou

rozměrech, jenže nádory a ostatní patogen ní

útvary se mohou překrývat, a tak na těchto

2D snímcích nemusí být vždy vidět. V přípa dě

MAMMOMATu Inspiration je k dispozici jak

konvenční digitální zobrazování, tak i troj -

rozměrné: rentgenka se pohybuje v 50stup -

ňovém úhlu kolem prsu a během tohoto cyk lu

se sebere 25 nízkodávkových obrázků, které

se následně poskládají do trojrozměrného

obrazu (takzvaná 3D tomosyntéza). Díky vy-

soce citlivému detektoru na bázi amorfního

selenu jsou snímané obrazy navíc mnohem

kontrastnější s vysokým rozlišením a bez

přítomnosti nežádoucích artefaktů. 

Každá žena má jinou velikost prsu a hustotu

prsní tkáně, a tak vyžaduje jinou dávku záře ní

a jiné stlačení prsu při vyšetření. Konkrétní

dávku upravuje kombinace rentgenky a filtru.

Přístroj MAMMOMAT Inspiration má vesta vě -

ny tři tyto kombinace, mezi nimiž lze volit

podle typu pacientky. Volbu provádí automa-

ticky vestavěný software, který současně i na-

stavuje potřebnou kompresi prsu. Tím je

zaručeno, že každá pacientka dostane jen tu

dávku záření, jaká je pro ni nezbytná, a že

nebude zbytečně vystavována nepříjemným

pocitům.

Předností tohoto přístroje je rovněž jeho

mo dulární konstrukce, která umožňuje 

(i ná sled ně) přidat zmíněnou platformu pro

3D tomo syntézu nebo také pro biopsii – od běr

vzorku tkáně potřebné k dalšímu morfolo -

gickému zkoumání.

Konstruktéři však nezapomněli ani na zpří-

jemnění atmosféry celého vyšetření. Nic pře-

ce není důležitějšího, než aby se pacientky

cítily příjemně, a především aby na vy šetře ní

vůbec pravidelně chodily. Mamograf je pro to

vybaven funkcí MoodLight – skleněným pa -

nelem s LED diodami, který lze osvítit voli -

telnými barvami. Také díky této funkci získal

přístroj v roce 2009 dvě významná ocenění

za design. 
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Zhoubný nádor prsu je nejčastější formou rakoviny u žen. Poslední dostupné statistiky z roku 2010
ukazují, že rakovina prsu je na celém světě diagnostikována v průměru každou třetí minutu. Přesto
chodí ženy na toto vyšetření nerady. Neochota přečkat pár nepříjemných minut při vyšetření či strach
z ozáření je však později může stát i život. Tato situace se naštěstí již pomalu stává minulostí. S moder -
ními typy mamografů je vyšetření zcela bezpečné, a když ne zrovna příjemné, alespoň dobře snesitelné.

Nebojte se mamografu
AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: SIEMENS

MAMMOMAT Inspiration umožňuje jak digitální zobrazování konvenční, tak i trojrozměrné.



jako na pří klad vodní elektrárna, velmi

rych le na běhnout do špičkového výkonu.

Dalšími vý hodami jsou podstatně nižší in-

vestiční ná klady ve srovnání s uhelnou

elektrárnou. 

ČEZ vložil do počeradského projektu zhruba

20 miliard korun. Předpokládá se, že nová

elektrárna bude provozována na plný výkon

pouze v pracovní dny od 6 do 22 hodin. O ví -

k en  du a v nočních hodinách bude paroply-

nový cyklus odstaven.

Jak funguje paroplynová 
elektrárna
Jak již sám název napovídá, základem paro-

 plynové elektrárny jsou dva vzájemně pro -

pojené oběhy – plynový a parní. Plynový oběh

je primární a je podmínkou fungování par -

ního oběhu. Zcela zjednodušeně: plyn se

spaluje ve spalovací komoře a vzniklé spa li ny

(plyny) se odvádějí do plynové turbíny, kde

dochází k jejich expanzi za vzniku mechanic -

ké energie. Turbína pohání generátor, který

vyrábí elektrickou energii. Zde končí „plyno-

vý“ výrobní oběh.

To ale není vše. Zbytková energie spalin ne-

zůstává bez užitku, ale spotřebovává se na

výrobu páry ve spalinovém kotli, který oba

oběhy vzájemně propojuje. Ve spalinovém

kotli se ohřívá voda, která se přeměňuje na

přehřátou páru, jež pohání parní turbínu,

a ta následně generátor na výrobu elektřiny.

Srdcem elektrárny je turbína
Projekt a výstavba nové paroplynové elektrár -

ny v Počeradech, pro kterou plyn zajistí sku-

pina RWE, je výsledkem spolupráce řady

fi rem. Investorem a následným provozova -

telem nového zdroje je Skupina ČEZ. Gene -

rálním dodavatelem je Škoda Praha Invest.

Dvě plynové turbíny, každá o výkonu po 284

megawattů, které budou tvořit jádro elektrár-

ny, se vyrábějí v berlínském závodě spo leč -

nosti Siemens. Jejich hlavní předností je

vy soký výkon, nízké náklady na výrobu ener-

gie, dlouhé intervaly mezi hlavními inspek-

cemi a snadná obsluha. Nová elektrárna se

tak stane jednou z nejmodernějších v Evropě.

Její výstavba proběhne v rekordně krátkém

čase 27 měsíců. První elektřinu by elektrárna

měla vyrobit v roce 2013. 

Podepsaná smlouva o dodávce plynových

turbín s příslušenstvím mezi firmami Škoda

Praha Invest a konsorciem firem Siemens AG

a Siemens, s. r. o., patří k jedné z nej vět ších

zakázek společnosti Siemens u nás za posled-

ní dobu. 

Pro novou elektrárnu dodává Siemens tři

vzduchem chlazené generátory (dva pro

plynové a jeden pro parní turbínu), strojní

a elektrická zařízení. Další dodávkou je řídicí

systém SPPA-T3000, který bude řídit a moni-

torovat technologické procesy plynových a par -

ních turbín, generátorů, technologii vodního

hospodářství a plynu, elektrorozvodnu a další

související vybavení. Siemens také podepsal

se společností EGEM smlouvu na vyvedení

výkonu, což je, zjednodušeně řečeno, na po-

jení elektrárny do rozvodné sítě. 

T
ady, v severozápadní části republi ky,

v lokalitě stejnojmenné obce v Ústec -

kém kraji, by do dvou let měly vedle

sebe stát dvě elektrárny rozdílných

koncepcí. Ta první, současná, spaluje hnědé

energetické uhlí, které se do ní dopravuje po

železnici z povrchových dolů Mostecké pánve.

V současné době je jednou z nejvyužíva něj ších

uhelných elektráren u nás. Momentálně je

zde v provozu pět bloků o jednotkovém vý ko -

nu 200 megawattů, celkem tedy 1 000 mega -

wattů. Jejich další osud je však nejistý, neboť

palivo je zatím smluvně zajištěno jen do ro-

ku 2013. 

Druhá, nově budovaná sestra o výkonu 840

megawattů, nebude na rozdíl od své sou sed ky

spalovat uhlí, ale zemní plyn. Stojí za zmín ku,

že paroplynový zdroj Počerady (označova ný

zkratkou PPC) je prvním projektem ČEZ toho-

to druhu v České republice. 

Proč zrovna paroplyn?
Postavit paroplynový objekt právě na tomto

místě se ČEZ rozhodl hned z několika dů vo dů.

Není zde problém s vyvedením výkonu nové

elektrárny do sítě, je tu dostatek vody pro

chlazení a ČEZ zde má dokonce k dispozici

vlastní pozemky.

Také volba paroplynového řešení měla jedno -

značné důvody. Rozdíl mezi uhelnou elektrár -

nou a paroplynovým cyklem je v ekolo gič nos ti,

tedy v dopadu na životní prostředí. Plynová

energetika je čistá a účinná. 

Výhodou paroplynových elektráren, které

jsou mimochodem v západní Evropě cel -

kem běžné, je i to, že je lze uvést do pro vo -

zu rych le, a tak mohou reagovat pružněji

na zvýšení poptávky elektrické energie. Pa ro-

 plynová elektrárna navíc dokáže, podobně
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Několik poklepů kladívkem na základní kámen odstartovalo 
25. března letošního roku novou éru české energetiky. Stalo se
tak v těsné blízkosti stávající uhelné elektrárny Počerady, která
vyrábí elektrický proud již od sedmdesátých let minulého století.

Dvě elektrárny,
každá jiná

AUTOŘI: MILAN BAUMAN, ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK, SIEMENS, ČEZ

1 – sací kanál; 2 – ložiskové pouzdro kompresoru; 3 – kompresor; 4 – skříň s rozváděcími
lopatkami kompresoru 1; 5 – vnější pouzdro za skříní kompresoru 1; 6 – spalovací
komora; 7 – pouzdro turbíny; 8 – turbína; 9 – rotor

Projekt paroplynové elektrárny Počerady po jejím dokončení za dva roky. 

Generátor

Nízkonapěťové 
transformátory

Ventilace, 
vzduchotechnická jednotka

Difuzér

Plynová turbína a ocelová 
konstrukce krytu

Řídicí středisko

Modul pro pomocné 
systémy plynové turbíny

Plynová turbína SGT5-4000F Hlavní součásti elektrárny s kombinovaným cyklem
Počerady, které dodá koncern Siemens AG

Uhelná elektrárna v Počeradech, v jejíž blízkosti vyrůstá nový paroplynový objekt.
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O
tázku bezpečnosti řešila že lez ni ce

od svého počátku. Legendou se

stal žezlový systém. Strojvedoucí

nemohl vyrazit na trať, pokud 

v ru ce netřímal příslušné žezlo – jaký si šta -

fetový kolík. Další vlak musel vyčkat, dokud

se žezlo nevrátilo zpět. Přivezl jej křižující

spoj nebo s ním ze sousední stani ce přiběhl

zřízenec. Vývoj zabezpečovací techniky však

nezadržitelně pokračoval. Prv ní optické sys-

 témy byly vystřídány důmysl ný mi mechanic-

kými systémy, které již byly schop ny hlídat

třeba vazby mezi postavením výhybek a ná -

věstidel. O slovo se začala hlásit elektro tech-

 nika a elektronika. Systémy informo va ly

odpovědnou osobu, pomáhaly jí při práci 

a kontrolovaly ji. Právě nedůsledný a chybu  -

jící člověk se však začal stávat jejich přítěží.

Dnešní technologie proto stále častěji samy

řídí, plánují a dokonce optimalizují. Dbají ne -

jen o bezpečnost, ale i o pravidelnost a úspor -

nost provozu. Jejich pohled je až neuvě ři tel ně

komplexní.

Lépe a úsporněji
Příkladem může být plánovací a dohledový

systém Falco společnosti Siemens. Ten prů běž-

ně vyhodnocuje situaci na trati, flexibilně

přizpůsobuje provoz mimořádným okolnos  -

tem a díky pokročilým algoritmům v případě

potřeby sám vytváří nové optimalizované jízd-

 ní řády. Simuluje spotřebu energie a určuje

nejvhodnější způsob průjezdu vlaku po trati.

Jde dokonce tak daleko, že koordinuje akce-

 leraci a brzdění jednotlivých souprav tak, aby

energie rekuperovaná do sítě při brzdění byla

jinými vlaky využita k akceleraci. Tím od pa dá

potřeba dočasně ukládat nadbytečnou ener gii,

což bývá investičně náročné a energeticky

ztrátové. Systém Falco nyní využívá více než

dvacet místních doprav ních systémů po ce lém

světě. „Zkušenosti však ukazují, že po čí ta čem

navržené procesy zřídka fungují opti mál ně,

pokud zahrnují zařízení řízená člověkem,“

říká Horst Ernst, který se ve spo  lečnosti

Sie mens zabývá automatizací želez niční

dopra vy. Technika proto stále častěji pře-

bírá kon tro lu i nad samotným vlakem. 

Vlaky bez strojvedoucího
Jedna taková technologie, která se používá

především u metra, se nazývá ATO (Auto ma-

 tic Train Operation) a pracuje jako doplněk

rozšířeného zabezpečovacího a řídicího sys-

 tému Trainguard MT. Úlohu člověka redu kuje

na odeslání povelu k odjezdu soupravy a na

ovládání dveří. Systém na základě ulo že né ho

profilu trati vypočítává, jak intenziv ně má

vlak na daném úseku akcelerovat nebo brz-

dit, aby do cílové stanice dorazil podle jízdní ho

řádu s využitím minima energie. Auto ma ti ka

snižuje spotřebu až o 30 procent oproti lid-

ským strojvedoucím, kteří mají sklon příliš

intenzivně brzdit a poté opět zrychlovat.

Překonán byl i standardní způsob zabez pe -

čení pracující s pevným blokem, kdy je trať

rozčleněna na neměnné sekce a snímače sle  -

dují průjezdy vlaků. Souprava je do další sek-

ce vpuštěna teprve poté, co předcházející vlak

opustil sekci následující. Trainguard MT umož -

ňuje provoz s pohyblivým blokem. Sní ma če

zaznamenávají nejen průjezd vlaku, ale i je ho

rychlost. To umožňuje vypočítat bez peč nou

vzdálenost mezi soupravami. Následují cí mu

vlaku na trati často postačí, aby místo úpl né ho

zastavení pouze zpomalil. Tato tech nologie

je obzvláště vhodná pro městské pod zemní

dráhy, kde dokáže zkrátit rozestupy mezi sou -

pravami na 90 vteřin, čímž až o po lovinu na-

výší kapacitu linky. Systém proto využívají

například pulzující čínské metropole Kanton

a Peking, ale můžeme se svézt i v blízkém

Norimberku.

Konec přepřahání lokomotiv
„Je relativně jednoduché automatizovat lin ku

metra. Na dálkových a regionálních tratích

je to složitější,“ přiznává Horst Ernst. Přes to

se velké změny postupně prosazují i na síti

evropských železnic. Očekává se zavedení

ETCS (European Train Control System), který

má postupně nahradit národní zabezpečovací

systémy. To zrychlí a zjednoduší mezi ná rod  ní

spoje, neboť odpadne potřeba přepřahat na

hranicích lokomotivy.

ETCS pracuje s profilem trati, zná její sklo ny

i rychlostní limity. Kontroluje, zda vlak je de

po správné koleji správným směrem povo le  -

nou rychlostí. V závislosti na své konfiguraci

ETCS vynucuje respektování signálů na trati

(tzv. Level 1) nebo plně nahrazuje tradiční

návěstí průběžným přenosem dat (tzv. Le -

vel 2). V budoucnu ETCS umožní také pro voz

s pohyblivým blokem (tzv. Level 3).

ETCS byl poprvé nasazen v roce 2005 na trati

Jüterbog – Halle – Lipsko. Dodávku realizoval

Siemens, který se podílel i na definování stan-

dardů tohoto systému. K plošnému přecho du

na ETCS mají evropské železnice ještě da le ko.

Již dnes však tato technologie pomáhá špa -

nělským rychlovlakům Velaro zvládnout 650

kilometrů mezi Madridem a Barcelonou za

méně než tři hodiny. A čínské rychlo vla ky vy-

bavené ETCS přijíždějí v 98 procentech pří-

 padů přesně podle jízdního řádu. 

Moderní řídicí a zabezpečovací technologie až o polovinu zvyšují
využitelnou kapacitu tratí. Při provozu navíc uspoří až třetinu využí-
 vané energie, pečlivě dodržují jízdní řády, zlepšují komfort cestování
a zvyšují bezpečnost. Řídí spolehlivěji než lidé a jsou nadějí, že si
železnice udrží konkurenceschopnost i v tomto století.

Spolehlivější 
než lidé AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE 

Řízení „pohyblivých bloků“ zajišťuje optimální provoz v Norimberku (obr. nahoře) a v čínské podzemní dráze
(obr. vpravo dole). ETCS umožní, aby se dálkové vlakové spoje obešly bez přepřahání lokomotiv.



nově stavěných budov potřebuje ročně sto

kilowatthodin energie na metr čtvereční. Ne bo

více. Nízkoenergetický dům by měl mít spo-

třebu maximálně poloviční a pasivní dům

šestinovou. 

Počet nízkoenergetických a pasivních domů

v České republice odhadují odborníci na ně -

kolik málo tisíc, pasivních je z nich jenom pár

stovek. 

Žádná výrazná změna přitom není na obzoru.

Podíl nízkoenergetických jednotek na cel ko -

vých loňských prodejích nových bytů činil

zhruba tři procenta, uvádějí prodejci. Jen pro

ilustraci: vůbec první pasivní kancelářská

budova v České republice, kterou je Indoza

v Ostravě, byla uvedena do provozu letos 

v létě. 

Většina developerů vidí problém v ceně ús-

porných objektů, jež vyžadují nákladné tech-

 nologické prvky navíc. Instaluje se do nich

například větrání se zpětným získáváním (re-

kuperací) tepla. Odcházející vzduch v něm

předá až dvě třetiny svého tepla studené mu

vzduchu zvenčí. 

Vyšší cena spojená se zaváděním podobných

technologií do budov odrazuje především ty,

kdo o moderní technologie jinak mají nej vět -

ší zájem: mladé lidi. Ti při volbě hypotéky

obvykle mívají nejhlouběji do kapsy. 

Když pravá ruka neví, 
co dělá levá
U větších projektů, tedy administrativních

či průmyslových budov, bývá problém podle

znalců oboru trochu jiný. Někteří zadavatelé

nových budov mají od začátku nevýhodu.

Zakázku řídí a připravuje investiční oddě le ní,

které se snaží srazit náklady na stavbu. 

Po dokončení výstavby se ale o provoz budo-

vy v rámci firmy obvykle stará jiné oddělení.

Pokud se do přípravy zakázky nezapojí po -

měrně aktivně i toto „provozní“ oddělení,

nemá úsporná budova šanci. Řešení gene -

rující úspory následně při provozu objektu

bude investičně dražší než konvenční varian -

ta a výběrem neprojde. 

V případě developerských projektů zase de-

 veloper často není současně provozova te lem

budovy. Ti, kdo se o dům musí starat po je -

ho dokončení, tedy nemají v projektu tak

velké slovo, aby mohli ovlivnit investice do

úspor. 

Každý podle své potřeby
Způsob našeho bydlení také asi projde změ-

 nami. Příkladem může být audit spotřeby 

v nízkoenergetickém (a také nízkonáklado -

vém) domě v Sušici z roku 2003, provedený

rok po dostavbě objektu. Uživatelům se v do -

mě líbilo, jejich účty za energie byly přitom

diametrálně odlišné. 

Nájemníci, kteří se s domem sžili nejlépe, mě li

na svědomí pouhá tři procenta z celkových

nákladů, byť bytů bylo v domě devět! 

Jiní měli spotřebu čtyř- i vícenásobně vyšší.

Nejvíce platila domácnost, kde klimatizace

celý rok běžela na plný výkon a přitom se

ještě větralo okny. 

Závěr auditu byl předvídatelný. Autoři v prv ní

řadě navrhovali „školení“ nájemníků a poté

nalezení nějakého způsobu, jak nájemní kům

rychle a přesně ukázat, jaké jsou jejich aktuál-

ní náklady. Chytré měření a ovládání bude

asi poslední velkou přísadou mixu techno -

logií úsporných budov budoucnosti. Pozor,

velmi blízké budoucnosti. 

B Y D L E N ÍT E C H N O L O G I E

I
když většina revolucí přichází překva-

pivě, ve stavebnictví se chystá jedna

s přesně daným datem. Od prvního led -

na roku 2020 by všechny nové budovy

v EU měly být stavěny jako „budovy s téměř

nulovou spotřebou energie“. Objekty státní

správy stejnému pravidlu podléhají už od

roku 2019. 

Je to radikální změna stávající praxe. Ale po-

 zor nost se jí zatím příliš nevěnuje. V České

republice jako by konec druhé dekády 21. sto-

 letí nebyl v dohledu. 

Šetrná „dvacátá“
Předpis přitom stavitele i uživatele zřejmě

bude nutit k hledání nových postupů a způ-

sobů uvažování o domech. Například co se

týče domů jako zdrojů energie. Nové kri té -

rium totiž neznamená, že by domy měly být

jenom úsporné. Splní ho i budovy, které hod -

ně spotřebují, ale přitom stejné množství

energie vyrobí. 

Střechy a brzy podle všeho i fasády nových

budov zřejmě ovládne fotovoltaika. Energie

ze Slunce je nejvýznamnější kladnou polož -

kou energetické bilance každé budovy. Častou

součástí architektonických projektů se stanou

zřejmě i „nádrže“ na energii od tepelné po

elektrickou. 

Některé se používají už dnes. Od „pouhého“

využití hmoty stavby k zadržování a postup-

nému uvolňování tepla v zimě a chladu v létě

až po velké vodní zásobníky na teplou vodu.

Energii v nich lze pomocí tepelných čerpadel

dokonce použít i k výrobě elektřiny. 

Pokud do deseti let dojde k výraznějšímu

snížení cen akumulátorů, možná se dočká me

i domů „na baterky“. Zatím se sice zdá, že

baterie budou v době, kdy směrnice vejde

v platnost, stále ještě poměrně drahé. Ale

podobné odhady bývají ošidné. 

Nechci slevu zadarmo...
Také na straně úspor se musí hodně změnit.

A v České republice to platí dvojnásob. Vět ši na

Domy by se během jednoho desetiletí měly zcela změnit. Měly by
nejen spořit energii, ale také ji vyrábět. A s jejich stavbou musejí
začít i Češi.

Větší než malé množství
pokroku v mezích zákona

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: NASA, SHUTTERSTOCK 

Zatím energii město jenom spotřebovává, brzy by si
ji mělo i vyrábět. Jak to zvládneme?

Střechy a brzy podle všeho i fasády nových budov
zřejmě ovládne fotovoltaika.

Příkladem budovy, která by měla trvale vyrábět více energie, než spotřebuje, je nyní dokončované sídlo NASA
v Silicon Valley. V Čechách se opravdu dočkáme až po roce 2020? 
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AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS, 

ARCHIV HELUZ, KELLER HCW

T E C H N O L O G I E J A K  V Z N I K Á

Sólo pro cihlu

Přírodní materiály zažívají v současnosti renesanci a těší se stále větší oblibě. Mezi nimi také cihly.
Jedním z důvodů jejich oblíbenosti je časem prověřená vysoká kvalita tohoto stavebního materiálu
a jeho zaručená zdravotní nezávadnost. Stavění „cihla k cihle“ je synonymem poctivé práce, která
přináší radost z dobře odvedeného díla. Cihlová zeď znamená oporu a jistotu. Cihly jsou sice jedna
jako druhá, ale každá z nich je nepostradatelná. Cihla je ta nejběžnější věc, avšak s velkou minulostí,
současností i budoucností. Ve firmě HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., má jejich výroba více než
stotřicetiletou tradici.

Cihlářská hlína: Základní surovina pro zdejší výrobu se těží v nedalekém okolí Hevlína, kde se nachází nejmo-
dernější výrobní závod společnosti HELUZ. Kvalita hlíny se v různých nalezištích liší, proto jsou cihly vyráběné
v různých cihelnách například jinak barevné. Cihelny se vždy staví v místě naleziště, protože převážet hlínu na
větší vzdálenosti je nákladné. Naleziště u Hevlína je velmi kvalitní a vydatné. Denně z něj odjíždí kolem 140
plně naložených tater, a přesto by jeho zásoby měly vystačit na dalších 50 až 100 let. 

Začátek výroby: Navezené zásoby cihlářské hlíny se buldozerem nahrnou do skříňových podavačů a zásob-
níků, odkud jsou dávkovány na pás. Zde se začíná první část výrobního procesu – příprava suroviny. 

Příprava směsi: Cihly se nevyrábějí ze samotné cihlářské hlíny, ale z pečlivě připravené směsi. Do hlíny se v
přesném poměru přimíchávají lehčí složky, jako jsou dřevěné piliny, buničina a sláma. Ty pak v peci při vypalo-
vání vyhoří a zanechají po sobě v materiálu póry, díky nimž mají cihly vynikající tepelněizolační vlastnosti..
Každý typ cihly vyžaduje jiný poměr. Důležité je, aby byl vždy přesně stejný, jak daná výrobní série vyžaduje.
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T E C H N O L O G I E J A K  V Z N I K Á

Magnet: Na pásu jsou umístěny magnety, které hlídají, aby ve směsi nezůstaly žádné
případné kovové předměty, které by později mohly napáchat velké škody ve výrobě.
Pokud nějaký takový železný předmět magnet nalezne, automaticky se zapne od-
padový pás a železo se vyhodí na hromadu, kde ho obsluha najde a odstraní.

Kolový mlýn: Připravená směs se musí dále nadrtit. K tomu se používá kolový mlýn,
který dokáže umlít 95 až 96 tun materiálu za hodinu. Jeho kolo má hmotnost až 20 tun,
touto váhou protlačuje směs skrz rošty a tím ji drtí na požadovanou velikost. Pod kola mlý -
nu hrnou směs stěráky. Jiné pak narušují rozdrcenou vrstvu, aby nedošlo k ucpání roštů.

Odležárna suroviny: Nadrcená směs se nechá potřebný čas odležet a poté se nahrne korečkovým bagrem na
pásový dopravník, který ji dopraví k lisu. Zásobníky jsou koncipovány podle sypného úhlu materiálu, takže směs
se z nich sama nesesouvá dolů. Stejně tak jako většina cihelny i korečkový bagr je plně automatizovaný, stačí jej
pouze zavést do příslušného boxu a o zbytek se postará sám. 

Příprava pro lisování: Směs, ze které se mají vylisovat
cihly, musí mít správnou vlhkost, která se jí musí před
vstupem do lisu dodat. Pokud by do lisu vstoupila směs
příliš tuhá, nebylo by možné výrobky lisovat.

Forma: Základem know-how celé výroby jsou formy. Ve společnosti HELUZ si formy
vyrábějí sami a dokážou vyrobit cihlu se stěnou tenkou až 4 mm! Aktuálně zde
používají kolem 80 typů forem.

Ústí lisu: Ve formě jsou zabudovaná jádra, která vytvoří v cihle známé dutiny. Suro-
vina se protlačuje formou, podobně jako v mlýnku na maso, pod tlakem kolem 19 barů.
Výsledkem je dlouhý spojitý tvar.

Řezání cihel: Jednotlivé cihly se musejí z kontinuálního pásma hmoty, které vy-
chází z lisu, nařezat. I tento proces je dnes již plně automatický. 

Rovnání na palety: Jednotlivé, již nařezané cihly se s pomocí robotu rovnají a na-
kládají na podložky, které na sušárenských vozech odjíždějí do tunelové sušárny.

Výstup z brusky: Vypálené cihly se ještě musí zbrousit na finální rozměr. Pro zdění na lepidlo musí mít přesnou výšku 249 ± 1 mm
(pro maltu není potřeba). Po vypálení mají cihly již svoji charakteristickou červenou barvu, jejíž odstín se liší mimo jiné i obsahem
železa v dané surovině. A kolik cihel zde vlastně vyrobí? Za 20 hodin opustí výrobní linku kolem 50 tisíc kusů.

Sušení a pálení: Cihly se nejdříve suší při teplotě do 100 °C po dobu asi 16 hodin.
Poté se v překladišti sušených cihel přeloží z pásu na pecní vůz, který je zaveze do pece,
kde se vypalují při teplotě 890 °C . Průjezd pecí trvá dalších 16 až 17 hodin. Celý pro ces
je maximálně energeticky optimalizovaný. K sušení se používá odpadní teplo z pece.

Velín: Mozkem celé cihelny je řídicí středisko – velín, vybavený řídicím systémem
Simatic od společnosti Siemens. Díky němu lze sledovat na monitorech nejen samotný
průběh výroby, ale rovněž regulovat spotřebu proudu, výkon pece nebo pálicí křivku.
Všechna zařízení jsou v cihelně navíc propojena optikou a komunikačním protokolem
Profibus, díky nimž obsluha velínu v každém okamžiku ví, kde se nachází dané zboží.
Simatic zde nejen řídí provoz, ale dokáže i generovat statistiku vypovídající o průběhu
výroby konkrétního produktu.
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V současnosti Siemens připravuje roz dě-

 lení svého průmyslového sektoru. Proč?

Z hlediska priorit takováto potřeba ani ne-

existovala. Koncernu se daří dobře v jeho

třech sektorech – průmyslu, energetice i zdra-

 votnických technologiích. Ale jak se říká:

střechu je potřeba opravit, když svítí slunce.

Společnost chceme připravit na další růst 

a pokrok. V blízké budoucnosti chceme oslo-

vovat zákazníka mnohem specifičtější nabíd-

 kou a uvědomili jsme si, že v průmyslovém

sektoru máme příliš široké portfolio.

V současnosti máme dva typy klientely. Kla-

 sickým zákazníkem společnosti Siemens je

firma, která požaduje konkrétní produkty.

Ale máme také klienty, kteří využívají infra-

 strukturu, dopravní management měst a řídí

automatizaci budov. Jsou to dvě odlišné sku-

 piny zákazníků. Pokud se chceme lépe při-

způsobit různým požadavkům a oslovit trh

v širším měřítku, musíme hovořit stejným

jazykem jako naši zákazníci.

Jak se to projeví ve vývoji technologií?

V dnešním průmyslu vidíme čtyři hlavní

tren dy. Mnohem důležitější úlohu bude

mít soft ware, protože spojí virtuální svět se

sku tečným. Virtuální design produktů ještě

nesplňuje všechno, co bychom od něho moh li

očekávat, ale čím dál víc se přibližujeme ideál -

ní představě. Virtuální návrhy už dokážeme

následně převést do skutečné výroby, a tak ji

optimalizovat. A to všechno na jednom místě,

takříkajíc pod jednou střechou. 

Druhý trend odpovídá na klasické dilema,

jestli máme být nejproduktivnější, anebo

investovat do ekologicky prospěšných zaří-

zení. Tuto otázku dnešní technologie vyřeši  ly.

Už neexistuje buď, anebo. Příkladem je vý-

roba automobilů a motorů. Patří k největším

spotřebitelům energie, avšak nové elektro-

motory dokážou ve výrobních halách šetřit

víc než šedesát procent energie. Jsou sice 

o něco nákladnější, ale vyplatí se z hlediska

ekonomických i environmentálních kritérií. 

Vyrábět víc s menším vkladem – to je

idea, kterou v průmyslovém sektoru

uplatňujete. Neochuzujete tím vlastně

svoje zákazníky? 

Právě naopak. Říkáme tomu vertikální exper-

 tiza – jinými slovy: rozuměj svému klientovi.

To je třetí trend, který uplatňujeme. Průmysl

je široká oblast, která má svůj vlastní jazyk. 

Když vám řeknu „černý likér“, možná si před-

 stavíte nějaký alkohol. Ale v průmyslové ter-

minologii se jedná o tekutinu používanou při

čištění vláken. Je jedovatá, proto ji nemůžete

jen tak vyhodit někam ven. Na druhou stra -

nu vám však dokáže ušetřit peníze za energii.

V průmyslovém sektoru hovoříme stejným

jazy kem jako naši zákazníci. Dáváme jim jasně

najevo, co nového umíme vnést do jejich vý  -

roby. V této sféře však existuje ještě mnoho

takříkajíc volného prostoru, který chceme ob-

 sáhnout. Není to ale cosi, co lze jednoduše

převést z výrobních plánů Siemens do zákaz  -

nického katalogu. Díky vertikálnímu řízení

Ve společnosti Siemens začínal na inženýrské pozici, dnes je tomu už přes rok, co šéfuje průmyslovému
sektoru koncernu a určuje směřování technologií ve světě. I přesto, že sám sebe považuje za vizionáře
s nohama spíše na zemi, Siegfried Russwurm věří, že po světě jednou budou jezdit elektrická auta
a automatizované systémy budou běžnou součástí každodenního života.

Vizionář s nohama na zemi

AUTOR: RADOVAN ŽUFFA
FOTO: EMANUEL BOSON 
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líbit, ale je to dlouhodobý proces a právě v Čí -

ně nám dokazují, že v průběhu let se tato

situace změnila ve prospěch pracovních

míst s vyššími mzdami. Stále však bude

platit, že kvalifikace je nejdůležitějším mě-

řítkem.

Čína se už stala součástí globálního pod-

 nikání západních firem. Jaké jsou však

výhody a nevýhody globalizace v průmys-

lovém podnikání?

Jedinou opravdu objektivní nevýhodou je

fakt, že věci se příliš zrychlují. Někdy rychlost,

jakou se svět okolo nás mění, převyšuje naše

mentální možnosti. Ale všechno ostatní je lep -

ší. Rozvoj zemí, jako je Čína, totiž vylepšuje

trh – a v tom nejde nevidět výhodu. Podobně

jako kdysi v Americe, když se trh s auty z De-

troi tu stal světovým. Rychlým postupem

vpřed se ale změnila jeho podstata – lidé chtě-

li i jiné barvy než jen černou a trh se tomu

přizpůsobil. Nakonec si mohli vybírat z tisíců

barev, ale sám Henry Ford s tím měl problém

a Detroit s pokrokem dost zápasil. 

Dnes nemáte jasných vítězů a poražených.

Skutečnými vítězi jsou jen ti, kteří přijímají

výzvy a umějí si s nimi poradit.

Masová výroba aut byla velkou výzvou.

Dnes jsou stejnou elektromobily... 

Budu tlumočit názor našich zákazníků. Ně-

kteří tvrdí, že nejlepším řešením je vozidlo

s nabíjecí baterií. Další se zase raději spoleh-

 nou na vodík a klasické palivo, ze kterého se

vyrobí elektřina. Nakonec jsou i takoví, kteří

chtějí zůstat u běžných paliv, ale konstruují

motory schopné ujet sto kilometrů na litr pa-

 liva. Podle mne neexistuje jediná správná vol-

ba. V budoucnosti celkem jistě uvidíme auta

s rozdílným pohonem a pro Siemens je do -

b  rou zprávou, že je aktivní v každé z těchto

oblastí. To je odraz naší strategie – být flexi-

bilní a podnikat v souladu s potřebami klien-

tů.

Jaký potenciál přisuzujete trhu s elek-

tro mobily?

Pomohly by mu granty pro výzkum, větší

státní podpora pro uživatele. Osobně však víc

věřím síle a schopnostem trhu než pomoci,

o kterou je potřeba žádat. Lidé se nakonec

sami rozhodnou v souladu s ekonomickou

logikou. Okolnosti je zřejmě přinutí prefe-

rovat nabíjecí auta. Potrvá to však několik

generací. Podobně je to i s obnovitelnými

zdroji energie. Na světě existují místa, kde

se nedá využívat síla větru nebo slunce, musí

se tedy počítat i s jinými možnostmi. Celé se

to nakonec vyřeší a vytřídí samo, potrvá to

však delší čas.

Považujete se za vizionáře?

Pokud ano, tak za takového, který stojí noha-

ma na zemi. Snažím se být kreativní, ale zá-

ro veň mám stále za sebou průmyslové poza dí

a principy, kterým jsem se naučil jako produk-

 tový inženýr, když jsem začínal. To je něco,

co vám dá lekci a udrží vás v realitě.

Kde tedy vidíte průmyslový sektor v ná-

sle dujících deseti letech?

Naší prioritou je stále zákazník a partneři.

Existují místa na trhu, kde nejsme a kde by-

 chom se mohli angažovat. Pokud se nám to

podaří a dokážeme nadále správně pomáhat

svým zákazníkům a spolu s nimi růst, potom

máme nejlepší časy stále ještě před sebou.

však víme, co zákazník potřebuje, na co zamě-

řovat vývoj technologií a ke komu je směřovat.

A čtvrtý trend moderního průmyslu?

Servis. Nemám na mysli situaci, kdy se něko-

mu pokazí stroj a volá opraváře. V našem

chápaní má servis přidanou hodnotu – umí me

spolupracovat s klientem a dopředu mu říct,

která součástka se během několika týdnů po-

 kazí, abychom měli dostatečný čas nahradit

ji ještě předtím, než se to doopravdy stane. 

Je velkou výzvou dlouhodobě udržo-

vat výrobu nízkonákladových produktů

s vysokou kvalitou?

Udržitelnost je slovo, kterému připisuji vý-

znam určité výzvy, ale současně také příleži-

tosti pro nás pro všechny. Na udržitelnost se

dívám ze dvou pohledů. Jedním jsou ekolo-

gicky přátelské technologie, které ještě stále

nejsou úplnou samozřejmostí. Ale jde i o udr -

žitelný business. Siemens zde existuje 163 let

a my manažeři bychom chtěli, aby vše po-

kra čovalo nejméně dalších 160 let. Proto při

prá ci vždy bereme ohled i na to, aby se tu

dlouho době udrželi naši zákazníci. Jejich

úspěch nám dává perspektivu. 

Je však udržitelné i v současném sta vu

ekonomiky myslet na finančně nákladněj-

ší technologie, které většinou ekologicky

přátelské jsou?

Máte pravdu, ale nejde o nic nového. I gene-

race před námi se snažily přizpůsobit průmysl

a technologie životnímu prostředí. Důležité

je v tomto pokračovat a nezastavovat se. Eko-

nomika okolo nás se stále mění, mění se trhy,

konkurence a vy musíte reagovat. Jsem si jis-

tý, že moudřejší je postupně se zlepšovat než

stát a potom se měnit od základu. Také pro to

většina našich inovací směřuje do skutečné

ekonomiky a k velkým výzvám, jakou je na-

příklad digitální svět, a chápeme je jako bu-

 doucí příležitosti. Pokud se budeme takto

postupně vylepšovat, dokážeme lépe reagovat

na všechny budoucí změny.

Životaschopnost tohoto přístupu ukazuje ce-

lému světu Čína. Po desítky let byla laciným

trhem s lacinou pracovnou silou. A dnes? Její

trvalý postup kupředu z ní udělal, zvláště na

východním pobřeží a ve velkých metropolích,

jednoho z největších zákazníků pro naši

high-end automatizaci. Dnes je cena práce

v Šanghaji stejná jako v Mnichově. 

Nebere globalizace a automatizace

průmyslu práci zemím, ze kterých se

odsouvá pracovní síla?

V mnoha zemích, kde působíme, je spíše

opačný trend – globalizace pracovní místa

vytváří. Jistě, automatizace může vytlačit

manuální procesy, protože umožňuje vyrábět

laciněji a často přesněji než člověk. Ale úbytek

takových míst nahrazuje zvyšující se počet

inženýrských pozic. Připouštím, že jistý tlak

je cítit v méně kvalifikovaných zaměstnáních.

Bavíme se však v globálním měřítku, kde je

těžké zachovat relativně vysoké mzdy u nízko

kvalifikovaných prací. Mnohým se to nemusí

Dr. Siegfried Russwurm se narodil v roce 1963. V koncernu Siemens pracuje od roku
1992, kdy nastoupil jako produktový inženýr v Medical Engineering Group, Radiographic
Systems. Od ledna 2008 působil jako vedoucí oddělení pro lidské zdroje v Siemens AG.
Je členem představenstva společnosti Siemens a od června minulého roku výkonným
ředitelem průmyslového sektoru skupiny Siemens AG.
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Lodě jako ze Star Treku
NASA byla koncem 60. let na vrcholu. Na Mě-
síci bravurně přistávaly mise jedna za dru hou
a zdálo se, že nic není nemožné. Chcete zá -
kladnu na Marsu? Do roku 1980 ji máte. Rá -
číte vesmírnou stanici okolo Země? Do roku
1975 v ní může kroužit dvanáctičlenná po -
sádka. Anebo low-costy na oběžné dráze?
Ale prosím... První návrhy raketoplánů z ro-
ku 1971 hovořily o soulodí okřídlených pilo-
 tovaných raketových strojů. Větší s hmot nos tí
takřka dva tisíce tun a délkou 80 metrů (o de-
set víc než Airbus A380) by vynášel orbi tál -
ní část. Orbiter se měl odpoutat ve výšce 80
kilometrů při rychlosti dvanáct tisíc kilometrů
za hodinu a vlastními motory pokračovat 
v cestě do vesmíru. Gigantický nosič by vzá-
pětí přistál pomocí proudových motorů po -
dobně jako klasické letadlo. NASA posuzovala
tři návrhy od firem North American Rock-
well, McDonnell Douglas a Grumnnan. Škr ty
v roz počtu však byly signálem, že velká éra
končí.

(Vizualizace pro VISIONS 
zpracoval výtvarník Jozef Gatial)

North American Rockwell

McDonnell Douglas

Grumman

P
říběh americké kosmonautiky je také

příběhem o amerických preziden-

tech. Šéf Bílého domu s týmem po-

radců stanovuje priority, cesty, po

kterých se v příštích letech vydají astronauti.

A snaží se získat podporu Kongresu, aby

poskytl finance. Plamenná výzva Johna F. Ke n-

nedyho odstartovala v roce 1961 výpravy na

Měsíc, Richard Nixon se o deset let později

zastal raketoplánů a George W. Bush pro sa dil

návrat na Měsíc. 

Tento fakt je důležitý pro pochopení složité

situace, v jaké se dnes ocitla NASA, symbol

technické vyspělosti a průkopnického ducha

Ameriky. 

Začalo to nástupem Baracka Obamy. Také on

se zapíše do historie kosmonautiky, jenže

jako první prezident, který chtěl zastavit pi-

lotované lety. Svoje volební motto „Změna“

aplikoval v NASA opravdu důkladně – vnesl

zmatek do instituce, která potřebuje dlou -

ho dobé priority, aby na ně mohla sou stře -

dit svůj intelektuální potenciál. 

Hlupáci na Měsíci?
Ve své více než padesátileté historii zažila

NASA vícero změn, které dokonale zpřehá -

zely její priority. Odráželo se v nich politic ké

rozložení sil ve světě i v Americe, její vnitřní

problémy i finanční možnosti. Také proto pi lo-

 tované programy občas zamířily do slepé

uličky, neměly pokračování, které by zužit ko-

valo vynaložené úsilí. Pro technokraty, kteří

politické a společenské souvislosti ignorují,

věc nepochopitelná. 

Příkladem je legendární Wernher von Braun.

V Americe se nikdy nezapomnělo, že byl

tvůrcem nacistických raket. I přesto dostal

šanci naplnit svoje sny a dokonale ji využil.

Postavil nosnou raketu pro první americ kou

družici i mohutný Saturn V pro lety na Měsíc.

Den před startem Apolla 11 upozorňoval:

„Pokud by naším záměrem bylo přivést pár

hrstí hlíny a kamene z měsíčního štěrko viš tě

a potom na celou věc zapomenout, byli by-

chom určitě největší hlupáci v dějinách.“

Stalo se. Na Měsíci přistálo dvanáct astronau-

tů a politici se uspokojili vítězstvím v pres -

tiž ních závodech. Na tři poslední mise,

plá  no va né jako čistě vědecké, už nedali fi-

nance. Amerika na Měsíc zapomněla a NASA

k němu celých třicet roků neposlala ani jedi-

nou robotickou sondu.

Kosmické kamiony 
Po ukončení programu Apollo se všechny

síly vrhly na raketoplány. Vietnamská válka

vyčerpávala také nejsilnější ekonomiku a úlo-

hou nového transportního systému bylo sní -

žit náklady na lety do vesmíru. Cílem bylo

dostat na oběžnou dráhu kilogram za méně

než 500 dolarů (Saturn V na to potřeboval

dvě stě tisíc). 

„Raketoplán odebere z beder kosmonautiky

astronomické sumy. To jsou hlavní přínosy

systému, který je správným dalším krokem

pro americký kosmický výzkum,“ vyhlásil

prezident Richard Nixon v roce 1972. 

Zá kladem byl koncept mnohonásobně po -

uži telné lodě. Jeden stroj by letěl nejméně

dvě stěkrát a čtyřčlenná flotila měla ročně

usku tečnit nejméně padesát startů. Létalo

by se prakticky jednou do týdne a kosmické

kamiony by vynášely vědecké a telekomuni -

kační satelity, automatizované laboratoře.

To všechno s nevídanou hmotností dvacet tun.

Rozhodnutí Kongresu však celou věc zkom-

 plikovalo – na vývoj raketoplánů neschválil

požadovaných deset miliard dolarů, ale jen

sedm (v dnešní hodnotě takřka 80 miliard). 

Muselo se šetřit na každém šroubku. Přijal

se „cenový kompromis“ – ze soustavy rake-

toplánu bude možné vícekrát použít jen

okřídlenou část, která operuje na oběžné

dráze. Přídavná palivová nádrž a dvojice po-

mocných startovacích motorů budou „jedno-

rázovky“. Aktuálně to sice přineslo úsporu

vývojových nákladů, avšak v budoucnosti to

Třicetiletá éra raketoplánů skončila. Amerika si vydechla, protože náklady na jejich provoz byly 
i nad její síly. Svět se ale polekal. Zjistil, že bez Američanů se výzkum vesmíru vrátí o desetiletí
nazpátek. I proto nelze osud NASA považovat jen za americkou záležitost.

NASA na okraji
propasti AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA

FOTO: JOZEF GATIAL, NASA 

Třicetiletá éra: Kosmické náklaďáky absolvovaly 
135 misí a na oběžnou dráhu vynesly 1 100 lidí.
Zatím nikdo nespočítal, kolik tisíc tun nákladu.
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Glenn. Přidali se mnozí další, mezi nimi Neil

Armstrong a Eugene Cernan, veteráni z éry

Apolla. Znechucený M. Griffin prohlásil, že

tento „džihád“ může mít jen jediný výsle -

dek: ISS padne do klína Rusům a Měsíc Čí -

ňanům. 

Priority ve dvou směrech
Nakonec vzal rozhodování do rukou Kongres.

Zmatky v kosmickém programu přijdou Ame -

riku draho: zaměstnání může ztratit třicet

tisíc inženýrů a manažerů, kteří jsou nena -

hraditelní. A zemi nasměrují ke ztrátě vedou-

cí pozice ve výzkumu vesmíru. V porovnaní

s tím je pár miliard dolarů, které chce ušetřit

prezident, směšný pakatel. 

Kongres rozdělil priority NASA do dvou smě-

rů. Na nízké oběžné dráze prodloužil účast

ame rických vědců na stanici ISS nejméně do

roku 2020. Tím se ochrání investice několik

desí tek miliard dolarů vložených do tohoto

projektu. Nízkou oběžnou dráhu ale pře vez-

mou sou kromé firmy. Připraví nákladní kon-

 tejnery i pilotované lodě, které zabezpečí

obsluhu stanice ISS. 

Vlajkovou lodí Ameriky se stanou pilotova né

operace ve vzdálenějším vesmíru. NASA při -

praví novou meziplanetární loď, základem

které bude původně zrušený Orion. Čtyř člen-

ná posádka v ní zvládne jedenadvacetidenní

mise, a pokud bude po třeba let prodloužit,

zvýší se kapacita při po jením dalších modulů.

Létat se začne v roce 2016 a nová loď může

vypomoci i při obsluze vesmírné stanice. Stá-

le totiž není jisté, jestli se soukromým firmám

podaří včas připravit svoje stroje. Odbourá se

tak rovněž závislost Američanů na ruských

Sojuzech.

Paralelně se začíná také vývoj superrakety

SLS, jejíž výkon odpovídá Saturnu při letech

na Měsíc. Kongres výslovně stanovil, aby nový

nosič vycházel z programu raketoplánů. Ta ké

nová raketa má poprvé letět v roce 2016.

Jde se na asteroid
B. Obama otočil a nasedl na novou vlnu – za

cíl budoucích výprav Američanů určil aste -

roid. Podle předběžných úvah se poletí v roce

2025. „Z vědeckého hlediska to stojí za úva hu.

Průzkum asteroidů by nám pomohl pochopit

vznik sluneční soustavy a z technického hle-

diska dát odpověď na otázku, jakým nebez -

pečím tyto objekty hrozí Zemi,“ shrnul Chris

McKay, vědecký šéf z NASA.

V polovině 30. let přijde na řadu Mars. Astro-

 nauti ho nejprve obletí a možná i přistanou

v jeho pouštích. Bylo by praktické, kdyby si

předtím některé operace odzkoušeli na Měsíci.

Vícero komentátorů proto nevylučuje, že Oba-

mův koncept se dočká změn. 

Po rozporuplném programu raketoplánů si

Amerika v dramatických debatách ujasnila, co

vlastně od NASA očekává. Nejedno chybné

rozhodnutí ji stálo desítky miliard. Na dru hé

straně vyrostla vědecko-průmyslová základna

a s ní zkušenosti, které jí před ostatními ze -

měmi dávají nejméně třiceti- až čtyři ceti letý

náskok. Ve finanční situaci, jaká ovlád la svět,

mírně zvolnila tempo, ale udržela si prů kop-

 nické ho ducha. Prospěch z toho bude mít ce lé

lidstvo, podobně jako z vel kých zeměpisných

objevů v 15. až 18. století. I ty se usku teč ňo-

 valy jen díky podpoře států a vladařů. 

Revoluce na oběžné dráze
Neúspěch Space Shuttlu otevřel cestu klasickým raketám a kabinám. Potřeba šetřit státní
peníze byla zase matkou revoluční myšlenky: proč by se měla průkopnická NASA věnovat
rutinním letům k vesmírné stanici? To zvládnou i soukromí dopravci. Ať připraví vlastní
lodě a jejich kapacitu pronajmou vedle jiných zákazníků také vládě. NASA jim pomůže 
s financemi na vývoj. Barack Obama plánoval vyčlenit šest miliard dolarů, Kongres mu
schválil polovinu. I to stačí, aby NASA podpořila dva projekty. O její přízeň se uchází čtveřice
firem – Boeing, SpaceX, Sierra Nevada a Blue Origin. Na jaře příštího roku se rozhodne,
které lodě se dočkají realizace. Největší šance se přisuzují Boeingu a SpaceX milionáře
Elona Muska. Jeho firma už vyvinula nosnou raketu Falcon a NASA si od něho objednala
služby za několik miliard dolarů.

Boeing: Kapsula CST-100 odveze až sedm 
astronautů. 

SpaceX: Loď Dragon se chystá v nákladní 
i pilotované verzi. 

zakládalo vyšší nároky na provoz. S tím si ale

šéfové NASA starosti nedělali, věřili, že na

starty se peníze vždy najdou. 

Ekonomický kolaps 
První raketoplán Columbia vzlétl v dubnu

1981, přesně dvacet let poté, co Jurij Gagarin

jako první člověk obletěl zeměkouli. Generač-

ní pokrok vyrážel dech. Kosmické cadillaky

poskytly sedmi astronautům možnosti, o ja -

kých se předtím nikomu nezdálo. Dodnes

jsou se svými 2,5 milionu součástek pova -

žovány za nejsložitější stroje, jaké člověk

kdy vyrobil. 

Šestice raketoplánů (dva byly zničeny při

haváriích) absolvovala neopakovatelné mise.

Legendárním se stalo vypuštění Hubbleova

kosmického dalekohledu a pět dramatických

opravářských výprav k němu. Anebo devět

návštěv ruské orbitální stanice Mir, kde se

v polovině devadesátých let velmoci učily

spolupracovat. Následovalo takřka čtyřicet

misí, kterými se raketoplány podílely na

stavbě mezinárodní vesmírné stanice ISS.

V tom byly nezastupitelné. 

O osudu raketoplánů však rozhodla jiná čísla

– právě neúnosně vysoké provozní náklady,

ze kterých si původně vedení NASA nedělalo

těžkou hlavu. Cena za start vyskočila z plá -

novaných sto na 650 až 700 milionů dolarů.

Ruský Proton vynese stejný náklad za sedm -

desát a šestičlennou obsluhu k němu „doda -

jí“ Sojuzy za 150 milionů. 

Spočítáno a podtrženo: vize byla chybná. Žád-

ný raketoplán nepřiveze lidi do vesmíru za

zlomkové ceny. Za toto poznání zaplatila Ame -

rika nejméně 250 miliardami dolarů a rostou-

cí nechutí veřejnosti platit kosmický výzkum.

Space Shuttle měl původně létat aspoň do

roku 2030, ale po ztrátě Columbie bylo jas -

né, že se něco stane. 

Čekalo se jen na elegantní příležitost. 

Bushův restart 
Rozhodnutí začala padat v roce 2004. Pre -

zident G. W. Bush se rozhodl zvýšit NASA

sebevědomí: „Za posledních třicet roků žád-

ný člověk nevstoupil na jiné vesmírné těleso,

neletěli jsme dále než šest set kilometrů, což

je vzdálenost z Washingtonu do Bostonu. Ame-

rika čtvrt století nevyvinula žádnou loď, kte rá

by posunula náš výzkum. Je čas udělat další

kroky.“

Bushova iniciativa Visions for Space Explo-

ration počítala s návratem na Měsíc do roku

2020 a perspektivním letem na Mars v polo -

vině 30. let. Základní podmínkou bylo ukon-

čení programu raketoplánů do roku 2010.

Ušetřené miliardy měly být hlavním zdrojem

financí pro nový projekt, nazvaný Constella-

 tion. Vývoj techniky neměl přesáhnout sto

miliard dolarů, což je polovina nákladů na

Apollo. Šetřit se mělo díky technologiím

vy zkoušeným na raketoplánech. 

NASA pod vedením Michaela Griffina začala

stavět meziplanetární loď Orion a nové nosné

rakety. Na Měsíc měly dopravit čtyři lidi 

a v kon figuraci s dalším vybavením by při -

vezly i první lidi na Mars.

Program Constellation oživil zájem o vesmír.

Evropa se nabídla do tandemu, ale Ameri ča ni

naznačili, že si vystačí vlastními silami. Starý

kontinent přijal konkurenční program Auro ra.

Zpozorněli také Rusové a Číňané se jako vždy

tvářili tajemně. Kdeco však signalizovalo, že

do roku 2020 bude na Měsíci rušno. 

Obamovy zmatky
Po nástupu B. Obamy nezůstal z Bushovy vize

kámen na kameni. Amerika má jiné starosti

– zaostalé školství, zdravotnictví, válečné kon-

 flikty. Proč letět na Měsíc? Vždyť jsme tam

už byli... „Ještě, že si tuto otázku nepoložil

Kolumbus před druhou výpravou do Ame -

riky!“ povzdechli si ti, kteří kosmonautice

alespoň trochu rozumějí.

Jako první B. Obama potvrdil rozhodnutí

poslat raketoplány do historie. A bez milosti

stopl program Constellation, na který se už

vynaložilo devět miliard dolarů. Američané

tak poprvé v historii přišli o kosmickou flo ti -

lu. Pokorně se museli obrátit na Rusy, jestli

by byli ochotní vozit astronauty na stanici

ISS. Samozřejmě, ti si za každou letenku řekli

přemrštěných padesát milionů dolarů. 

„Porušujeme princip fungování NASA – být

schopni dostat lidi do vesmíru a dostat je zpět

na Zem,“ protestoval slavný astronaut John

Obamův Armagedon: Výprava na asteroid nebude trvat déle než devadesát dní a cílem bude těleso v blíz-
kosti Země, ne dále, než je oběžná dráha Měsíce.
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Sierra Nevada: Dream Chaser je jediný 
miniraketoplán v nabídce.

Blue Origin: Firma zakladatele amazon.com 
Jeffa Bezosy vyvíjí kapsuli New Shepard.



který vykonával veškerou výpočetní práci.

V éře cloud computingu je „sálový počítač“ vy-

 střídán oblakem vzdálených serverů zpřístup-

něných díky internetu.

V praxi to mimo jiné znamená, že se změní

poptávka po expertech v oboru informač ních

technologií: nebudou už zapotřebí v každé

firmě, ale jen ve firmách provozujících cloud

computing pro ostatní.

V oblasti informačních technologií dnes prak-

ticky každá firma zdůrazňuje, že se tento pří-

stup chystá využívat anebo už jej vlastně

dáv no využívá...

(Podrobněji o firemním cloud computingu

psaly Visions v zimním čísle roku 2009.)

Záchrana před zahlcením
Na obdobném principu by pak měl praco-

vat i cloud computing pro drobné uživa te le,

o němž se začíná více mluvit nyní.

I v tomto případě je princip ten, že místo aby

se data ukládala a zpracovávala v domácím

počítači, jsou uložena a zpracovávána na vzdá -

lených serverech.

Obvyklý současný stav popsal Jon Stokes, je -

den ze zakladatelů uznávané webové stránky

věnované novým technologiím Ars Technica:

„Spotřebuji příliš mnoho času a námahy, když

se snažím udržet různé soubory dat v růz ných

elektronických zařízeních a chci mít správnou

verzi správného souboru na správném místě

ve chvíli, kdy ji potřebuji. Prostě synchroni-

zace dat a udržování mnoha verzí mých osob-

 ních složek a databází je pro mě neustálý boj.“

Od toho by měl domácí cloud computing

osvobodit.

Jeho určitým předstupněm už vlastně dávno

jsou veřejné e-mailové schránky typu Gmail

nebo třeba seznam.cz. I ti jejich nejběž něj ší

uživatelé je využívají k posílání a přijímání

elektronické pošty, ale také k uchovávání svých

e-mailů a jejich třídění do různých adresářů,

nepřetahují je do svých počítačů. Podmínka

vzdáleného uložení dat je tím splněna.

Z myšlenky cloud computingu vycházel os-

tatně i vývoj netbooků, tedy malých počítačů,

u nichž se předpokládá, že jim stačí jen malá

paměť, protože s kapacitně náročnějšími úko-

ly budou pracovat pouze na síti.

Apple ve vedení
Ale vše směřuje ještě dál. Společnost Apple

představila v červnu svůj projekt, podle oče -

kávání nazvaný iCloud, který se od letošní ho

podzimu dostane k zákazníkům. Nová služ -

ba umožňuje lidem, kteří si například pro -

střednictvím internetového obchodu iTunes,

patřícího Applu, koupili hudbu, aby ji mohli

jednoduše přehrávat na nejrůznějších pří -

strojích této firmy.

A pokud mají zákazníci poslední verze inte -

ligentních mobilních telefonů iPhone či další

techniku od Applu, mohou se přes ně dostat

ke knihám, dokumentům a různým softwa -

rovým aplikacím. Díky službě iCloud má být

mnohem jednodušší synchronizovat diář či

adresář, které jsou uloženy v datovém centru

a dostupné z vícera přístrojů.

„Je to zatím nejambicióznější světový pokus

vytvořit službu, která lidem umožní udržovat

si aktuální data prostřednictvím až deseti růz -

ných přístrojů na jednu registraci u Applu,“

hodnotí britský časopis The Economist.

Boj o 12 miliard dolarů
Analytici listu The Economist předpokládají,

že Apple takto vytváří zvýšený tlak na další

technologické firmy, které míří na cloud com-

 puting, jako jsou třeba Google a Amazon. 

I ty už ovšem nabízejí různé služby.

Třeba služba Google Docs umožňuje zdar ma

ukládat data a zpracovávat dokumenty na

internetu ve spolupráci s jinými uživateli 

v reálném čase.

Amazon, americká firma prodávající on-li ne

knihy, hudbu, hry, software a další zboží, zase

dává možnost číst elektronické knihy na růz -

ných přístrojích včetně své čtečky Kindle či

telefonů iPhone.

Konkurence rychle rozšíří trh pro služby za-

 ložené na osobním cloud computingu, soudí

také například výzkumná firma Forrester.

Ta odhaduje, že do roku 2016 bude mít ten to

trh hodnotu 12 miliard dolarů. Polovina z to -

ho půjde z přímých plateb za služby; druhá

polovina pak zejména za zobrazování rekla my.

Variant budoucího vývoje je víc – od placení

za každou službu poskytovanou v rámci osob-

ní služby cloud computing až po možnost

užívat určitou kapacitu skladovaných dat pro

jednotlivce bezplatně, a platit teprve za její

překročení či případně za různé nadstav bo-

vé služby.

Například servis AirSet, který nabízí sdílení

dokumentů více osobami, slaďování jejich

denních programů a také účast v interneto -

vých diskusích a konferencích, poskytuje

zá kladní služby včetně skladování dat do

T
eoretikové se sice ještě přesně nedo-

hodli, co všechno do tohoto koncep -

tu patří, nicméně jednoduše se dá

říci, že principem je ukládání a zpra-

 covávání dat v „oblaku“ (cloud) serverů vzdá-

lených od místa vzniku a využití těchto dat.

Přístup k nim je možný pouze přes internet.

U podniků to vypadá tak, že místo aby si po-

řizovaly vlastní servery a kupovaly vlastní

software, pronajímají si prostor pro ulože ní

dat i pro jejich zpracování u externích firem

– a platí jen za prostor a počítačový čas, který

skutečně využijí. Dá se to přirovnat k jakému-

si návratu do počítačové prehistorie, kdy uži-

vatelé měli na stole pouze terminál napojený

k jednomu obrovskému sálovému počítači,

Oblaka 
přicházejí domů

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: AMAZON, SHUTTERSTOCK 
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Největší módní vlna posledních let ve firemní výpočetní technice
se nyní chystá dobýt běžné domácnosti a podstatně ovlivnit život
běžných lidí. Říká se jí cloud computing a má změnit přístup běž -
ných lidí k datům, zjednodušit běžnému uživateli užívání moder ních
technologií a také přerozdělit obrovské peníze, které se na internetu
přelévají.

Nejproslulejší čtečka Kindle umožňuje nejen čtení elektronických knih a elektronických verzí novin, ale také
třeba přístup k pracovním dokumentům, kdykoli je uživatel potřebuje.

Základní rysy cloud computingu mají i veřejné e-mailové
schránky. Uživatelé je využívají nejen k posílání a při-
jímání elektronické pošty, ale také k uchovávání svých
e-mailů a jejich třídění do různých adresářů, nepřetahují
je do svých počítačů.



veli kosti jednoho gigabajtu zadarmo, přesně -

ji za zobrazování reklam. Za tři dolary mě síč-

ně však zbaví své zákazníky reklamy a zvýší

jim kapacitu pro skladování dat na pět giga-

bajtů. 

Jako ve výtahu 
– stačí zmáčknout knoflík
Cloud computing by tak vlastně měl ulehčit

běžným uživatelům jejich život. Pokud si jed-

nou pořídí nějaký podstatný dokument či

třeba elektronickou knihu, film nebo hudbu,

dostanou se k nim prostřednictvím jaké ho -

koliv zařízení připojeného k internetu.

Stejně tak bude z jakéhokoli zařízení přístup-

ný on-line diář. Nebude ani nutné starat se,

jestli stolní počítač, přenosný počítač a inte -

ligentní telefon jsou spolu kompatibilní, aby

se z nich dalo pracovat na stejném úkolu 

– o vzájemné propojení se postará software

správce cloudu. A správce bude také dbát na

jeho včasné vylepšování.

Zjednoduší se zřejmě dnešní problém s ne le-

gálním softwarem – správci cloudu si nebu-

dou moci dovolit balancovat na hraně zákona,

takže programové vybavení, které zpro střed-

 kují, bude zaplacené, ať už z poplatků uživa -

telů cloudu nebo z reklamy.

Pochopení používané technologie se ještě

více vzdálí běžnému uživateli. Dnes na pří -

klad nikdo nepotřebuje vědět, jak vlastně

funguje výtah – prostě zmáčkneme tlačítko

příslušného podlaží a on nás tam doveze. Po-

dobně by se i díky cloud computingu mělo

užívání výpočetních technologií dále zjed no-

dušit. Pokud bude hlavní činnost probíhat

v cloudu, nebude běžný uživatel potřebo-

vat doma bůhvíjaké přístroje, do nichž by

si sám musel stahovat software a vybírat si

jej. Tohle za něj vyřeší správce cloudu.

Člověk o svých elektronických přístrojích

nebude potřebovat vědět víc než běžný uži-

vatel výtahu.

Pouhým zmáčknutím tlačítka se připojí, aby

mohl poslouchat hudbu, dívat se na filmy,

sledovat zprávy, mít po ruce diář, hrát po čí-

 tačové hry, posílat zprávy či být na spo le -

čen ských sítích. K většině takovýchto aktivit

ne bude ani potřebovat dnešní počítač s klá-

vesnicí. Bude mu stačit zařízení uživatelsky

příjemnější – ať už bude vypadat jako inteli-

gentní telefon, což je momentálně zřejmě

nejdostupnější technologie, nebo – jak lze

očekávat – výzkumníci vymyslí něco ještě

vhod nějšího.

Z čistě technického hlediska je cloud compu-

ting limitován jedinou podstatnou věcí. Vyža -

duje rychlé připojení k internetu, kdy koli 

a kdekoli. A to zatím není všude dostupné. 

Zatím... 

42 43 VISIONS podzim 2011

M Y  V I S I O N SI N O V A C E

Netbook neboli malý, snadno přenosný počítač 
potřebuje jen malou paměť, protože s kapacitně 
náročnějšími úkoly může pracovat na síti.

Inteligentní telefony dnes nabízejí přístup k pracovním datům i zábavním informacím uloženým na vzdálených
serverech bez nutnosti tahat s sebou počítač.

Dopřejme si čas 
na zralá rozhodnutí

P
osledních dvacet let zásadně změ ni lo

náš způsob života. S informacemi

pracujeme úplně jinak. Poslední pa-

 pírová edice největšího encyklope-

dického díla světa – slavná Encyclopaedia

Britannica, vydaná v polovině osmdesátých let

minulého století, měla 32 svazků a vážila přes

70 kilogramů. Dnes si všechny tyto informa ce

uložíme do přenosného počítače vážícího ne-

celé dva kilogramy nebo je najdeme on-line

na internetu. Také vyhledávání v obrovském

množství dat je při práci s elektronickými ver -

zemi mnohonásobně rychlejší. Znamená to

však, že jsme oproti minulosti také mnoho -

násobně vzdělanější či spokojenější? Dopisy

již většinou nepíšeme na papír, nevkládáme

do obálky a neolizujeme známky. Na odeslá ní

nám stačí jedno kliknutí myší. A když se chce -

me vidět s přáteli či příbuznými žijícími třeba

na druhé straně zeměkoule, pro zvukový i vi -

zuální kontakt stačí propojit naše počítače.

Žijeme tedy lépe? Ne vždycky. 

„S příchodem nových technologií vznikl zvlášt -

ní paradox: nové možnosti se mohou snad no

obrátit proti svým uživatelům, protože začnou

vyvolávat tíseň. Díky internetu nebo chytré mu

telefonu máme možnost dělat věci rychleji,

ale tahle možnost se mění v nutnost dělat je

rychleji a v nutnost stihnout toho stále více,“

upozorňuje Erwin Heller z Mnichova. Pan

Heller není žádným samozvaným glosátorem,

působí totiž jako právník a od roku 2003 před-

sedá Spolku pro zpomalení času. V roce 1990

jej založil profesor univerzity v Klagenfurtu

Peter Heintel a spolek je dodnes součástí tam ní

Fakulty mezidisciplinárního výzkumu a vzdě-

lávání.

Podle E. Hellera jsme s příchodem nových

informačních technologií paradoxně takřka

nic nezískali. Podobě jako s masovým roz -

šířením automobilů. Technika určená pro

rychlejší dopravu nás totiž pravidelně přivádí

na přeplněné cesty a umocňuje pocit časové

tísně. V nebezpečné požírače času se takto

změnilo více vynálezů, které nám měly usnad-

nit život. Klidné chvíle nenápadně mizí z na -

šich životů – když čekáme, byť jen několik

mi nut, kontrolujeme SMS zprávy, čteme 

e-mai ly či sledujeme zpravodajství ve svých

chytrých telefonech. A po příchodu domů

řada z nás automaticky zapíná počítač a stá vá

se součástí virtuálního světa sociálních sítí.

Čím větší množství atraktivních možností nás

obklopuje, tím rychleji chceme své aktivity

zvládat, abychom oněch lákavých možností

obsáhli co nejvíce. Výsledkem bývá frustru jí cí

pocit neustálého útěku a polovičatosti. 

Důsledky se mohou projevit v osobním i pro-

fesním životě. Pod tlakem se často soustře dí -

me pouze na vlastní potřeby, naše schop-

 nost vcítit se do potřeb druhých je oslabená.

Mezi lidské vztahy stále častěji používáme

jako specifický druh obchodních vztahů 

a nedo s tatek opravdového přátelství si kom-

penzu je me na Facebooku. I zde podléháme

marno tratnos ti, protože přátel chceme mít

ve „sbír ce“ co nejvíce. 

Mozek potřebuje i volné chvíle. Newton údaj -

ně vytvořil gravitační teorii, když dřímal pod

stromem. Einstein vymyslel řadu teorií na

procházce. Také Stephen Hawking pře mýš lí

nad nejsložitějšími věcmi tehdy, když se chys -

tá do sprchy. Jak sám žertem říká, s ohledem

na svůj zdravotní stav má na to dosta tek času.

Bez rovnováhy mezi aktivitou a klidem, pra cí

a volným časem, racionální analýzou a emo-

 cionálním vnímáním si koledujeme o vyho ře -

ní, jež doprovází snížení pracovní vý kon  nos ti

i tvůrčího potenciálu. 

Řešení tohoto problému určitě nespočívá v ná -

vratu do světa bez počítačů a internetu. V sou-

časném zrychleném světě však potřebuje me

sami v sobě najít rovnováhu. Jak konsta tu je

Erwin Heller: „Ve všech oblastech života si

nebereme dost času na zralá rozhodnutí, pro-

 tože ho zkrátka nemáme.“ Dopřejme si tedy

tento zdánlivý luxus oddychu a učme se zdra -

vému nicnedělání – pomůže nám najít rovno-

váhu nezbytnou pro žití plného života. 

Jaromír Studený

člen redakční rady VISIONS (foto: autor)



O
bchodní dům Centercity pro sla vi la

zvláště unikátní dvojitá fasáda 

s jednou z největších světelných

instalací na světě, takzvaná me -

diální fasáda, kterou je vidět ze vzdálenosti

několika kilometrů. Za největší na světě je

považována instalace dokončená na konci

června na kovové fasádě autobusové zastáv ky

ze sedmdesátých let v New Yorku (PABT). Je-

den z nejstarších příkladů mediální fasády

s LED diodami z roku 2006 je i na vídeňské

Uniqa Tower. 

Dynamický bílý dům
Spodní vrstvu fasády v Čchonanu tvoří šik mo

uložené alcopanely a dva hliníkové plechy

s polyetylenovým jádrem, vrchní vrstvu pak

nízkoželezité laminované sklo vsazené do hli -

níkových rámů s trojúhelníkovým profilem.

Díky umístění prvků ve vrstvách vzniká moaré,

iluze zvlněného povrchu, který se, pro chá -

zíte-li kolem budovy, ustavičně mění. 

Do skleněných dílců vsadili LED tak, že je

takřka není vidět. Diody osvětlují panely na

spodní fasádě, od kterých se světlo odráží zpět

na vrchní vrstvu. Dojem souvislé barevné

plo chy vzniká i zblízka, na rozdíl od stan-

dardních mediálních fasád, které obvykle

vy žadují určitý odstup, aby světelné body

splynuly. 

Lamely na vnější vrstvě fasády zadržují

slu neční světlo, díky čemuž se bílý interiér

– poznávací znak UNStudio – nepřehřívá.

Ladění do bíla snižuje i nároky na umělé

osvětlení. Okolo vysokého prázdného cen-

trálního prostoru se soustřeďují oblé plošiny

na pilířích s opakujícími se křivkami, které

pásová světla ještě více zdůrazňují. Podobně

jako na fasádě také v interiéru vzniká dojem

dynamického proudění, proměnlivosti. 

Čebol našel styl
Mediální fasádu a bílý interiér má také ob-

chod ní dům Gallerie Luxury Hall West v Kang-

nam-gu, výstavní městské části Soulu.

UNStu dio ho rekonstruovalo v roce 2003

pro stejného investora – Hanwhu, dvanáctý

největší z korejských průmyslových konglo-

merátů, takzvaných chaebolů (čebolů), mezi

nimiž zaujímají vedoucí postavení Samsung,

LG a Hyundai. 

V nedaleké soulské čtvrti Apgujeong-dong

s nejvyššími cenami za pronájem obchod-

ních prostor stojí další obchodní dům čeb olu

– Gallerie Luxury Hall East. Tady v deva de -

sátých letech začala v Koreji expanze luxus-

ních západoevropských značek Cartier, Gucci,

Louis Vuitton nebo Chanel. 

Mediální fasáda Gallerie Luxury Hall West je

z disků z mléčného skla osvětlených LED dio-

 dami. Připevněné jsou na betonové stěně. Na

rozdíl od cheonanské fasády, na které ho land -

ští architekti spolupracovali s německými

firmami a.g Licht a LightLife, specializova -

nými na světelný design, v Soulu ji navrhl

designér Rogier van der Heide, známý také

světelnou instalací na fasádě hotelu Yas Ma-

rina na okruhu F1 v Abú Zabí (2009). 

V poslední době vyvolala velký rozruch stavba obchodního domu
Gallerie Centercity v Čchonanu, velkoměstě ležícím osmdesát
kilometrů jižně od Soulu. Amsterdamský ateliér UNStudio získal
za jeho projekt jedno z nejvyšších světových ocenění – cenu
Královského institutu britských architektů.

Show pro celé
město AUTOR: KAROL KLANIC

FOTO: CHRISTIAN RICHTERS, KIM YONG-KWAN 
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Dvacet dva tisíc LED: Na fasádě s plochou více než 12,6 tisíce metrů čtverečních 
lze každé z tisíců svítidel individuálně naprogramovat.

Po setmění: Architektura je potlačena a fasáda se stává jednou 
velkou obrazovkou.

Lesk interiéru: Atrium sahá až po střechu a je vysoké padesát pět metrů (vlevo). V mimořádně hlubokém, až šestipodlažním 
podzemí navrhlo UNStudio food court (vpravo). Interiér je charakteristický lesklou reflexní podlahou a oblými pásy.



U
šlechtilé zvíře figuruje i v názvu

vinařství Château Cheval Blanc. Ke

koňské hřívě přirovnává archi tekt

střešní zahradu s trávami, květy

a dubinou, dohromady s více než padesáti

druhy rostlin. Divoká, spontánní vegetace má

vytvářet kontrast k pečlivě ošetřovaným té měř

čtyřiceti hektarům vinohradů. Zahrada je jeho

společným dílem s Régisem Guignardem, se

kterým spolupracuje už patnáct let – od pro-

 jektu francouzského velvyslanectví v Ber lí -

ně (2003).

Na vrcholku „šťastného vršku“, jak vi nař -

ství nazývají, je místo pro recepce. Archi tekt

do něj zakomponoval degustační míst nos -

ti, dozrávací sklep a prostory s fermentova -

cími nádržemi. 

Pojmenování „šťastný vršek“ lze chápat 

i do slovně. Podle zdrojů týdeníku Nouvel

Obser vateur dosáhl v roce 2009 obrat vi nař -

ství 22 milionů eur, takže necelých třináct

proinvestovaných milionů se nepochybně

stane rychle návratnou investicí. Château

Cheval Blanc je dlouhé roky zařazen do nej -

vyšší kategorie Premier Grand Cru Classé A

vedle jediného dalšího vinařství z oblasti

Saint-Émilion. Jeho vína nepatří k levným.

Sehnat láhev Cheval Blanc ročník 2009 pod

tisíc eur je velmi dobrá koupě.

Španělský trend
V posledním desetiletí získali v okolí Bordeaux

větší počet významných vinic velkopodni ka-

telé, kteří se podle vzoru španělských vino -

hradníků z regionů Álava, La Rioja a Ribera

del Duero, pro něž stavěli Norman Foster,

Richard Rogers, Zaha Hadidová, Rafael Mo -

neo, Santiago Calatrava a Frank O. Gehry,

také obrátili na elitní architekty.

Pro Cos D'estournel projektoval autor ně ko-

 lika adaptací Louvru Jean-Michel Wilmotte

(2008) a pro Château Faugères švýcarský

architekt Mario Botta (2009), který vytvořil

Muzeum moderního umění v San Francisku.

Impozantní bude zvláště budova v La Domi -

nique, vinařství sousedícím s Cheval Blanc.

Budovu s degustační místností s rozlohou

250 m2 a terasou se 450 m2 dokončí v příštím

roce před vinobraním podle projektu další ho

francouzského laureáta Pritzkerovy ceny

Jeana Nouvela (2008). 

Bitva o Cheval Blanc
Château Cheval Blanc má menší vinohrady

než uváděné lokality, ale větší renomé. Když

ho v roce 1998 nabídli na prodej, snažila se

ho získat Liliane Bettencourtová, hlavní akcio-

nářka kosmetické společnosti L’Oréal, druhá

nejbohatší mezi Francouzi. Vinařství nako nec

koupili za 155 milionů eur na polovinu čtvr tý

nejbohatší člověk na světě Bernard Arnault,

prezident Moët Hennessy Louis Vuitton

(LVMH), s přítelem, nejbohatším Belgi ča nem,

bývalým ocelářem baronem Albertem Frè rem.

Christian de Portzamparc neprojektoval pro

LVMH poprvé. Je autorem jejich newyorské

bu dovy, významné manhattanské dominanty. 

B. Arnault vlastní další vinohrady ve Francii,

Argentině, na Novém Zélandu, v Austrálii, Ka li-

fornii i ve Španělsku. Na Château Cheval Blanc

si však potrpí natolik, že podle něho nazval ře-

 tě zec luxusních hotelů, který začíná budovat. 

V pověstné oblasti Saint-Émilion, přibližně čtyřicet kilometrů od
Bordeaux, otevřeli v létě novou budovu vinařství Château Cheval
Blanc. Její autor Christian de Portzamparc, první Francouz, kterému
udělili Pritzkerovu cenu (1994), považovanou za „nobelovku“ 
v oblasti architektury, vložil do štíhlých, zahrocených, oslnivě
bílých ploch připomínky vína, krajiny a koní.

Stavba hodná
vzácných vín

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: FOTO GÉRARD UFÉRAS, ERICK SAILLET 
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Baňaté nádrže: Více než padesát tradičních betonových nádrží 
na fermentování vyrobili nedaleko Benátek.

Občerstvení: Podává se ve spojovacím krčku mezi zámečkem 
a novou budovou vinařství.

Dozrávací sklep: O větrání barikových sudů se starají
průduchy v cihlové zdi.

Znak nekonečna: Ředitel vinařství vidí v harmonických
křivkách šťastnou čínskou osmičku.



S
voji ekologickou revoluci odstartu je

automobilka BMW na podzimním

frankfurtském autosalonu. Při pra vi la

skutečnou bombu – dvojici studií

nové generace ekologických vozidel. Nejde

přitom o žádnou fikci. Futuristicky půso bí cí

koncepty městského hatchbacku i3 a spor tov -

ního kupé i8 jsou totiž auta takřka připravená

do sériové výroby. Postarala se o ně nově vy-

tvořená divize BMW i, která převezme patro-

nát nad ekologicky zaměřenou částí výroby

mnichovské automobilky. 

LifeDrive v evoluční spirále
V BMW pochopili, že vytvářet auta s nu lo vý-

mi či nízkoemisními pohony konverzí sério -

vých modelů nestačí. Týká se to elektro mobi lů

i hybridů. Problémem je totiž stále vysoká

hmotnost a objem akumulátorů, bez kte rých

se neobejde ani jedna z koncepcí. Jejich za -

budování do aut vyvinutých na pohon klasic-

kými spalovacími motory se potom negativ ně

odráží ve snížení užitkových vlastností a v ne -

úměrném zvýšení hmotnosti. BMW proto kon -

čí etapu „elektrifikace“ Mini (E ) či BMW

(Active E) a přichází s převratnou koncepcí

vozidel založenou na konstrukci LifeDrive.

Svým způsobem jde o evoluční spirálu. Kon-

strukce LifeDrive se jakoby vracela k časům,

kdy se auta skládala z rámového podvozku

a odděleně vyráběných karoserií, tedy do

období před objevením samonosné kon-

strukce. LifeDrive je totiž také složen ze

dvou modulů. Modul Life tvoří kabina čili

prostor pro cestující a modul Drive je jakou -

si podvozkovou platformou s hnacími kom-

ponentami – od motorů, baterií až po ná pra vy. 

Výhodou je nízká hmotnost. Nosný modul

Drive vyrobili převážně z hliníku a karo se rii

Life z revolučních plastů CFRP (Carbon Fiber

Reinforced Plastic) vyztužených uhlíko vý mi

vlákny. Tento materiál je stejně tak pevný

jako ocel, ale až o polovinu lehčí. Potkáte se

s ním v konstrukci monopostů F1 a doteď se

žádná automobilka neodvážila ani jen po -

mys let na masové nasazení v sériové výrobě. 

Pohotovostní hmotnost studií vybavených

těžkými lithioiontovými akumulátory se tak

podařilo udržet na přijatelných 1 250 ki lo-

gramech pro i3 a 1 480 kilogramech pro i8. 

Elektromobil i hybrid
Bohatě prosklený městský hatchback BMW i3

s délkou 3 840 milimetrů, doteď známý pod

názvem Mega City Vehicle, pohání vzadu ulo-

žený elektromotor s výkonem 125 kW. Ener-

gii čerpá z baterií umístěných v podlaze.

Při pravená je i verze s prodlouženým dojez-

dem, která počítá s přídavným spalova cím

motorgenerátorem. Dojezd studie je 130 až

160 kilometrů, přičemž dobití na 80 procent

by nemělo trvat déle než hodinu.

Futuristické BMW i8 vychází ze starší studie

Vision EfficientDynamics. Má dva motory 

– přední elektromotor s výkonem 95 a vzadu

přeplňovaný benzínový trojválec (1,5 l) s vý -

konem 164 kW. Baterie jsou umístěny ve

středovém tunelu. Zatímco na čistě elektric-

ký pohon zvládne i8 jen 35 kilometrů ekolo -

gické jízdy, v benzínovém režimu a s pomocí

elektromotoru se mění na supersport akce -

lerující na stovku za 4,6 sekundy. Ručička ta-

chometru se zastaví až na hodnotě 260 km/h.

To jsou dynamické parametry typické pro

přeplňovaný osmiválec, ale tentokrát s po-

hádkovou spotřebou 2,7 litru benzínu na sto

kilometrů. Dobití akumulátorů trvá zhruba

dvě hodiny. 

Výroba už za dva roky
Obě auta budou vybavena parkovacím asis-

tentem s plně automatickým příčným i podél-

 ným parkováním, jakož i systémem Traffic

Jam Assistant, který je schopen převzít v zá-

cpách plnou kontrolu nad vozidlem včetně

akcelerace, brzdění a řízení do rychlosti 

40 km/h. Podmínkou je mít jednu ruku na

volantu. 

Díky plné konektivitě s chytrými telefony

můžete přes systém ConnectedDrive získávat

na váš iPhone anebo iPad užitečné informa ce

o parkování anebo optimální trase. Dovoluje

dokonce i ovládání samotného vozidla – na -

příklad dálkové nabíjení anebo zahřátí či

vychlazení interiéru. 

Z montážních linek sjedou první BMW této

řady již v roce 2013. Automobilka investovala

do rozšíření výrobních kapacit v Lipsku čtyři

sta milionů eur. 

Nebudou vypouštět žádné nebo jen minimální emise, budou lehké, výkonné a bezpečné. Pomo-
hou vám najít parkovací místo či přímo zaparkovat, spojí vás se světem přes internet, a přitom si
jejich provoz vyžádá méně peněz než ta nejúspornější současná auta. Takové budou nové envi-
ronmentální modely BMW s přívlastkem „i“.

Budoucnost BMW se jmenuje „i“

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: BMW 

Technické údaje
Model BMW i3 BMW i8
Pohon elektromotor elektromotor + 1,5i Turbo
Max. výkon (kW) 125 95 +164
Max. krout. moment (Nm) 220 250 + 300
Max. rychlost (km/h) 150 250
0–100 km/h (s) 7,9 4,6
Spotřeba na 100 km (l) 0,0 2,7
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Interiér je zařízen jednoduše a účelně.

BMW i8 (vlevo) a i3 (vpravo) budou mít karoserie vyrobené z vyztužených plastů CFRP, což jim zaručí nízkou
hmotnost i navzdory použití těžkých akumulátorů.
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Zrození divadla
Snaha integrovat výpočetní techniku a systé -

my domácí zábavy do jednoho zařízení se na

komerční scéně poprvé objevila zhruba v po-

lovině devadesátých let minulého století, kdy

společnost Gateway Computer uvedla na trh

osobní počítač s názvem Destination, jenž

obsahoval videokartu a kartu s tunerem pro

příjem televizního signálu. Cena tohoto zaří-

zení se tehdy pohybovala kolem 4 000 dola rů.

Zásadní průlom však nastal až v roce 2002,

kdy společnost Microsoft uvedla na trh první

verzi Windows XP Media Center Edition, tedy

speciální edici svého operačního systému

Windows určenou pro snadné ovládání cen-

 ter domácí zábavy. Tento operační systém měl

umožnit jednotné ovládání hardwarových

počítačových komponent a současně zajistit

přehledný a snadný přístup k hudebním, fil-

movým, případně dalším souborům ulo že -

ným v HTPC. Do operačního systému Windows

Vista již Microsoft integroval Media Center

jako jednu z aplikací a speciální edice ovlá dá-

ní pro systémy domácí zábavy se tak stala mi-

nulostí. Konkurenční společnost Apple v roce

2005 reagovala implementací aplikace Front

Row do svého operačního systému Mac OS

X. Pozadu nezůstali ani tvůrci tzv. open sour ce

řešení založených na bázi bezplatně dostup-

ného operačního systému Linux, kteří v roce

2002 uživatelům nabídli první verzi linuxo  vé

aplikace MythTV. 

Hlava, mozek a končetiny 
Zařízení Home Theatre PC by se dalo při rov-

 nat k lidské hlavě – elegantní designová skříň

představuje lebku, hardwarové komponenty

mozek a operační systém vysílající a přijíma-

 jící příkazy je obdobou elektrických impulzů

nervových vzruchů. Hlava však potřebuje

také končetiny a další části lidského těla, kte ré

ovládá. V případě centra domácí zábavy před-

 stavují končetiny takové komponenty, jako

je LCD, resp. plazmová televize, reproduk-

tory či menší přenosná zařízení typu digi -

tál ní fotoaparát, kamera a paměťová média

typu USB (externí pevný disk či memory

stick). 

Typické HTPC současnosti v sobě integruje

v podstatě všechny dříve samostatné přístro je

pro reprodukci obrazu a zvuku a doplňuje

funkce, které byly původně typické výhradně

pro svět počítačů (internet, hraní počítačových

her apod.). Zabudovaná disková mechanika

umí přehrávat všechny typy datových nosičů,

jako je CD, DVD a Blue-ray disk, integrovaný

přijímač satelitního nebo pozemního digi tál-

 ního vysílání rozšiřuje funkce HTPC o příjem

televizního a rozhlasového vysílání. Pokud

je přístroj připojen k internetu, je možné jeho

prostřednictvím sledovat také vysílání inter-

 netových rádií a televizí. Samozřejmostí je

dnes možnost televizní i rozhlasové vysílání

nahrávat na interní pevný disk a následně

jej v diskové mechanice vypalovat na datové

nosiče. 

Výrobci HTPC zajímavě vyřešili i problém

různých typů reprodukce zvuku. Kvalitní

přístroje mají na zadním panelu cinchové

konektory pro reprosoustavy typu 7.1. Po -

kud máte reprosoustavu typu 5.1 nebo dáváte

přednost klasickému poslechu hudby z kva-

litních stereofonních reproduktorů, využijete

pouze menší množství cinchových konektorů

na zadním panelu. Pro připojení moderních

plazmových či LCD televizí je dnes standardem

konektor typu HDMI (High Definition Multi-

 media Interface). 

Zábava pro všechny
Díky integraci tolika zařízení do jednoho pří-

stroje dnes může váš volný večer vypadat tře ba

takto: z odpolední procházky jste si přinesli

sadu fotografií pořízených na jarní kvetoucí

louce. Svůj digitální fotoaparát připojíte přes

USB konektor na přední časti panelu k HTPC

(je jasné, že všechny konektory na čelním pa -

nelu jsou obvykle schovány pod výklopnými

dvířky, aby nekazily dojem ze stylového desig -

nu přístroje). Fotografie si stáhnete na pevný

disk svého HTPC a během chvilky si je může -

te prohlížet na velké obrazovce LCD televize

v obývacím pokoji. Pokud se vám některé

fotografie budou líbit do té míry, že se o ně

budete chtít podělit s přáteli žijícími na druhé

straně zeměkoule, pomocí internetového pro-

hlížeče je můžete nahrát na webové foto gra-

fické portály typu Flickr či Picasa. Přátelům

pak stačí poslat e-mailem link na novou foto-

 galerii. A tuto činnost si můžete zpříjemnit

tím, že si z CD nebo pevného disku svého

HTPC pustíte svou oblíbenou hudbu. To vše

zvládnete z pohodlí sedací soupravy, protože

standardním vybavením HTPC od renomo -

vaných výrobců je dálkové ovládání a bez-

drátová klávesnice. Přímé přehrávání záběrů

z digitální kamery zrealizujete podobně snad -

no jako prohlížení fotografií. A pokud ještě

nejste unavení, můžete si ze své filmotéky

uložené na pevném disku HTPC vybrat něja -

ký pěkný film a zhlédnout jej na obrazovce

LCD televize. 

Ať už jste milovníci hudby, filmoví fanatici

schopní za jeden den vidět pět filmů nebo

průběžně sledujete prostřednictvím zpravo-

 daj ských televizních a rozhlasových stanic

dění ve světě, jedno je jisté – všechny tyto

touhy dnes můžete uspokojit pomocí pří stro-

je s tajemným názvem Home Theatre Per-

sonal Computer. 

Žijeme ve zvláštní době, v níž stále víc předmětů denní potřeby přenášíme z reálného do virtuálního
světa. A tento trend se promítá třeba i do odpočinku při domácím poslechu hudby či sledování filmů.
Nutnost vyčlenit si na sbírku hudebních či filmových nosičů podstatnou část obývacího nebo jiného
pokoje se tak pomalu stává minulostí. Police plné klasických desek, kompaktních disků a DVD nosičů
je dnes možné nahradit jednou chytrou krabičkou plnou zábavy, která se díky svému designovému
provedení stane i elegantním doplňkem moderního interiéru. Té krabičce se říká Home Theatre
Personal Computer (HTPC) nebo také Media Center a v podstatě jde o osobní počítač se softwarovým
vybavením podporujícím poslech hudby a rádia, sledování filmů a televizního vysílání, prohlížení
fotografií a případně také surfování na internetu a hraní počítačových her. 

Divadlo v obývacím pokoji

AUTOR: JAROMÍR STUDENÝ
FOTO: ACER, LENOVO, SHUTTERSTOCK

HTPC Revo RL100 společnosti Acer vyniká tenkým profilem a elegantním designem.

Společnost Lenovo zabalila své HTPC IdeaCentre Q700 do rozměrově úspornější, 
nicméně také designové skříně.



P
říliš namáhavé na klouby? Bez účin-

ku? Náročné sestavit správný a efek-

tivní trénink? Tento druh výmluv už

neplatí. Postaraly se o to technologie,

které se staly neoddělitelnou součástí i tak

jednoduché aktivity, jakou je běhání. Právě

konstrukce běžecké obuvi a použité materiály

způsobily, že běhání zažívá malou revoluci. 

Správné nářadí
Alfou a omegou běhání je běžecká obuv.

Jed ná se o komplikovanou alchymii, která

vy ža duje před nákupem aspoň stručnou teo  -

re tic kou přípravu. Výběr je v každém přípa dě

vysoce subjektivní. Někdo chce rych lost a níz -

kou ztrátu energie při do pa du, jiný zase pocit

ochrany před otřesy. Někomu chodidlo do šla-

 puje doleva, jinému doprava. Někdo má klen -

bu výraznou, jiný nemá žádnou. 

Pro většinu rekreačních běžců, ale i pro ty,

kteří běhají s většími ambicemi, jsou ideální

volbou boty s neutrálním došlapem, které

jsou běž ně označovány jako „neutral“ nebo

„cushioned“. Nepoužívají žádné speciální

zpevňovací tech nologie a chodidlo běžce se

v nich bude cítit přirozeně. 

Naopak boty se zpevňujícími prvky v podráž -

ce, jejichž úlohou je korekce pohybu chodi dla

při dopadu a odrazu, neposkytují tolik kom for -

tu. Hodí se jen v případech, kdy mají běžci

výraznou odchylku od běžeckého pohybu

chodidla. Jejich používání může při delších

bězích způsobit bolest v kolenou, kyčlích

anebo dokonce páteře. 

(Ne)správná cesta
Různé značky vsadily na různé způsoby tlu-

mení. Legendární Mizuno používá robustní

vlnovky, Nike vzduchové polštáře a Asics spe -

ciální tlumicí gely. Samozřejmě, všechno je

to zkombinováno s ultralehkou pěnou EVA

anebo podobnými lehkými materiály. Efekt

je však u většiny technologií úplně stejný. Po-

dobně i při úsilí podepírat chodidlo ze stran,

aby se při běhu neodchylovalo od ideální osy

běhu a nebolelo. Snaha pomoci noze v rych-

 lejším a lehčím odrazu zdvihla patu do jakési

nakloněné plošiny. Také proto jsou běžecké

Běžecká revoluce
AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV

Nike Free: Největší světový výrobce běžecké obuvi představuje model Free jako vlajkovou loď běžecké kolekce.
Hluboké drážky v botě respektují anatomickou stavbu chodidla a umožňují úplnou ohybnost. Na botě není je
žádný šev, který by mohl odírat.

Zdá se vám, že trávíte příliš času bez pohybu? 
Je to jednoduché – začněte běhat.

Reebok Premier Zigfly: Výstřední vzhled ukrývá technologii ZigTech. Výsadou je
tlumení. Cik-cak podrážka má nejen vymazat náraz při dopadu, ale část energie
přenést do lehčího odrazu. Vrchní plášť je pohodlný, odolný a prodyšný.

Vibram FiveFingers: Koncept vychází z přirozené chůze naboso. Podrážka stimuluje
receptory chodidla a mozek tak dostává nezkreslené informace, na které může
rychle a přesně reagovat. Zlepšuje se koordinace, stabilita a rovnováha.

Garmin Forerunner 610: První sporttester v podobě náramkových hodinek 
s dotykovým displejem.

Mizuno Wave Prophecy: Model legendární japonské značky jde daleko za standardy.
Maximálně odpružená obuv je určena i pro běžce nad 90 kilogramů. O odpružení
se stará dvojitá deska Wave. Model trůní na špici žebříčku takzvané inteligentní
běžecké obuvi.
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boty dnes konstrukčně mnohem těžší, vyš ší

a objemnější, ale i výrazně méně ohebné. 

Množství nových technologií a funkcí sou čas -

ně zvyšuje ceny. To se nelíbí velké části běžecké

komunity. Volá po návratu k jed no duché kon-

 strukci bot, která by především ochránila

nohy před špínou, chladem a odřením. 

Běhání naboso
Běh v ultralehkých botách anebo naboso zažil

rozmach po roce 2009, kdy vyšla v USA kniha

Born to Run (Zrozeni k běhu). Popisuje mexic -

ké indiány kmene Tarahumara, kteří dokážou

dlouhé hodiny běhat bosí anebo v san dá lech

vyrobených z provazů a kusů pneumatik. Ná -

pad převzaly sportovní firmy a například

Vibram či Terra Plana přišly s minimalis tic -

kými běžeckými botami. Podrážka je velmi

tenká a pata není zvýšená, takže noha se ne-

přizpůsobuje botě, ale naopak. 

Popularitu lehkých bot podpořily i studie,

podle nichž hi-tech běžecká obuv nijak ne -

snižuje počet zranění. Vysvětlením může

být fakt, že při běhu v moderních mode lech

odvádí bota při tlumení většinu práce za sva ly

a šlachy. Nohy tak zlenivějí, především klen ba

a prsty, což logicky způsobuje řetězec dalších

starostí. Problémem je i způsob běhu. Boty

s tlumením nárazů dodávají běžcům odva hu,

aby dělali dlouhé kroky, dopadali tvrdě na

patu a daleko před těžiště těla. Enormně to

zatěžuje klouby, kotníky, kolena, kyčle. 

Za zdravotními problémy ale mohou být 

i prozaičtější důvody – tréninkové chyby.

Hrozbou je zvláště „čtveřice“ – příliš brzo,

příliš často, příliš daleko a příliš rychle. 

Digitální trenéři
Trenéry dnes dokážou suplovat i digitální po -

můcky. Nejrozšířenější jsou kombinace s chyt -

rými telefony, zvláště s iPhonem a mobily 

s Androidem. Aplikace v kombinaci s GPS

umějí detekovat trasu, přenést ji na mapu,

změřit rychlost, odběhnuté převýšení a všech-

no pěkně uložit. Oblíbené aplikace jsou na -

příklad RunKeeper anebo Endomondo. 

Znač ky Nike a Adidas nabízejí alternativu 

k mobilům. Nike Running pracuje s čipem

umístěným v botě, který komunikuje s iPo-

dem anebo iPhonem, nejnověji i se speciál-

ními hodinkami Nike+ SportWatch GPS.

Adi das miCoach funguje stejně, čip však ne-

musíte uložit jen do boty stejné značky, ale

na jakoukoliv běžeckou obuv. 

Systémy Nike i Adidasu dokážou motivovat

při běhání pomocí digitálního hlasu. Digi -

tálních motivátorů je však široký výběr, asi

největší zastoupení najdeme u značek Polar,

Suunto anebo Garmin. 

Nezapomínejte, že žádný elektronický tre -

nér neporadí běžcům s technikou ani se

správ ným složením stravy. Na druhé stra -

ně doká že upravit zátěž podle okamžitého

tepu – roz poz ná únavu a netlačí na běžce

tak, jako by se to mohlo stát náročnému

„živému“ trenérovi. 



hotvarých forem.

Změnila se nejen geometrie vlákna, ale i je ho

jemnost – mikro je řádově na třetím místě za

desetinou čárkou! Textilní struktura (pří ze,

tkanina, pletenina, fólie) dokáže dnes být

velmi kompaktní a zároveň i dost porézní.

Různě jemně podélně rýhovaná vlákna umož-

ňují vzlínání vlhkosti a tím transfer do dal ších

vrstev. V miniaturních rýhách se mohou ukrý-

 vat částečky uhlíku, které pohlcují pachy nebo

vlhkost.

Do výchozí vlákenné struktury – polymeru

– se zabudovávají další a další mikročás teč ky

s nositeli nových vlastností. A tak ionty stříb ra

odpuzují bakterie, speciální mikrokapsle,

jakési šupiny na povrchu, reagují na změnu

teploty jako borové šišky – otevírají se nebo

uzavírají, podle toho, je-li nám horko či zima.

Keramické částečky zase brání prostupu

UV záření. 

Nu, a nejnovější nanotechnologie – čarování

s vlákny, která pouhým okem nevidíme – umě-

 jí navrstvit na textilii (i jiný materiál) och ran-

ný kryt, aniž by materiál ztratil schop nost

dýchat. Směrem ven propustí vlhkost, ale

pevná struktura nedovolí, aby dovnitř pro -

nikla bakterie, natož špína či jiná tekutina. 

Sport jako hybatel
Vrcholový sport zaměstnává mysl celých sku-

pin specialistů, kteří vymýšlejí vlákenné kom-

 ponenty. Přinášejí další, zatím ne použi té

kom binace, vazební struktury, vrstvy i povr-

chové úpravy a jsou spolustrůjci sportov ní ho

výsledku – vítězství. 

Vyznavači tenisu si možná vzpomenou, že

Martina Hingisová nastoupila na první Aus-

tralian Open jednadvacátého století v tričku,

které mělo jeden rukáv dlouhý. Byl na pravé

hrací paži, a Adidas ho zhotovil z pružného

přilnavého materiálu s obsahem vlákna Lycra.

Tkanina vyvíjela na ruku odstupňovaný tlak,

redukovala svalové vibrace a zlepšovala úder.

Nešlo tedy o pouhý módní výstřelek, ale 

o zlep šenou funkci, podporující výkon spor -

tovkyně.

Obecně má v současném sportovním oble -

čení každý tvar a povrch, každý šev, každá

součást svoji funkci. Plavecké kombinézy

jsou opatřeny strukturou rybích šupinek,

které snižují odpor vody, po atletických aero-

 dynamicky klouže vzduch, trika pro sporty

s raketou a míčkem dýchají a odvádějí z těla

pot, regulují tělesnou teplotu. Pracuje se s du -

tými vlákny, která jsou lehká a hřejí víc než

ta vyplněná, mikrovlákenné kompozice jsou

prodyšné, ale chrání před nepříznivými po-

větr nostními vlivy, fólie nepropustí vodu,

pot naopak v podobě páry projde ven. S vy -

soce technickými materiály pracují všechny

známé značky. Materiál Nike Dri-FIT kombi -

nuje vodu odpuzující (hydrofobní) a vodu

přitahující (hydrofilní) vrstvy, zajišťuje sucho

a prodyšnost, u značky Wilson je to courttex,

který kromě odvodu vlhkosti také chrání před

UV zářením, Adidas má svůj Clima Cool. Po-

dobně vysoká kritéria splňují také oděvy

profesní, které chrání proti prachu, zne čiš -

tění, povětrnostním vlivům, výkyvům tep lo -

ty a zvyšují i bezpečnost.

Zdá se, že ta jemná vlákna, která jednotlivě

vůbec nevnímáme, si nás pěkně omotala… 

J
e jen málo oborů, kterých se textilie ne-

 dotknou. Technický textil může působit

jako ochrana proti plevelům, sítě proti

zvěři, při stavbách silnic, jako izolace.

Dělají se z něj mříže, membrány, kordy pneu-

 matik, čalounění aut, airbagy, autoplachty,

neprůstřelné vesty, filtry i umělý trávník. Je

tkaný i netkaný – z netkaných textilií slouží

technickým účelům více než dvě třetiny. Vy -

užívá umělá vlákna, ale také len, jutu, bavlnu,

konopí, vlnu i hedvábí. A nezapomeňme na

vlákna uhlíková, keramická, kovová, mikro-

a nanovlákna. 

Velkou roli u různých specializací hrají che -

micky a synteticky vyrobené vlákenné pro-

dukty, membrány a fólie (goretex, sympatex

apod.). Současná architektura jich využívá

pro konstrukce, izolace i povrchy. Požadova né

vlastnosti lze dnes tvořit takřka „na zakázku“

a jejich použití nám často unikne. Například

ETFE (termoplastický fluoropolymer – ety -

len-tetrafluoroetylen kopolymer) fólie byla

použita pro olympijský stadion v Pekingu, tzv.

Ptačí hnízdo, i u sousedního plaveckého sta-

 dionu.

Neznamená to však, že se plně nevyužívají

přírodní vlákna pro nesporné kvality a schop-

 nosti, důležitá je technologie následného

zpracování: spojování, proplétání, lamino -

vání, potahování, vrstvení, lepení… Nové

produkty vznikají i recyklací použitého tex-

tilu a odpadů, využijí se do nejrůznějších vý-

plní, pro zateplení, jako protihluková bariéra

apod. 

Co se děje s vláknem 
Největší vývoj zaznamenala chemická vlákna

po druhé světové válce, nastoupila éra poly-

vláken – polyamidem počínaje a polyureta -

nem konče. Je jich dlouhá řada a liší se

pře devším chemickými vlastnostmi. Zpo -

čátku se používala jako hladká vlákna, ale

měla zvlášť pro odívání mnoho nepříznivých

vlastností. Inspirací pro další krok byla para-

 doxně příroda, kde byste hladké vlákno našli

sporadicky. Začaly se vytvářet první texturi -

zace – vlákna se tvarovala po délce a hlavně

se měnil jejich geometrický průřez do mno-
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Tajný 
život vláken

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Nepříjemný pocit vlhkosti je pro sportovce již minulostí. Pot je na povrchu oblečení, oni sami ho necítí.

Staří Řekové a Římani dávali kousek stříbra do nádoby
s mlékem, aby se nekazilo… Tento spací pytel je chrá-
něn stříbrnými vlákny před bakteriemi. Úprava Active
Silver, Schoeller.

Do textilu se oblékáme, spíme v něm, utíráme se jím… 
Ale to je jen nepatrná část velmi pestrého světa 
přírodních i umělých vláken.



Retro gaming
Jste-li milovníky klasických herních automatů, určitě byste teď měli
zbystřit pozornost. Technologický svět nabízí další z mnoha hraček,
která potěší nevinné gamblerské potřeby. Jmenuje se iCade a ten to-
 krát je k němu potřeba iPad od Applu. iCade je retro dokovací sta ni ce,
která iPad přemění na hrací automat z osmdesátých let minulého
století. iCade má joystick a tlačítka na hraní původních arkádových
her. Pro iPad jsou k dispozici klasiky jako Donkey Kong, Q-Bert či
Dig Dug. Cena zařízení iCade se pohybuje na hranici sta dolarů,
ale prý ještě klesne.

Instantní digitál
Nejrychlejší způsob, jak uvidět fotografie ihned po jejich vyfotogra-

 fovaní, nabízel dlouhé roky fotoaparát Polaroid. Dnes už tento typ
přístrojů nepotřebujeme, protože digitální technologie nám

umožňují prohlédnout si snímky ihned po jejich zachycení.
Stále však existuje komunita fotografů, kteří se raději dívají na
papírové fotografie, a právě pro ně se na trhu objevil Polaroid
Z340. Designem připomíná kdysi slavné přístroje a stejně jako
jeho předchůdci i on z malé štěrbiny vysouvá po vyfotografovaní
poctivou papírovou fotografii. Má totiž zabudovanou miniaturní
tiskárnu. Nechybí 2,7palcový polohovatelný LCD displej, 14mega-
pixelový senzor a čtyřnásobný digitální zoom. Snímky můžete
editovat přímo v přístroji, ještě před zápisem na paměťovou
SD kartu. Tiskárna využívá speciální papír Zink. Složený je ze

tří vrstev barevných krystalů, které při aktivaci teplem vytvoří
obraz. Proto se obejde bez neustálé výměny barevných náplní.

Poskládaný tablet
Vymyslet zajímavý tablet už není tak jednoduché jako kdysi. Čas od času
ale přijde něco, co na chvíli rozčeří jinak stojaté vody na trhu těchto zařízení.
Naposledy to byl například tablet S2 od Sony. Zajímavý na něm není jen
operační systém Android 3.0 Honeycom, ale také nápad poskládat ho ze
dvou displejů. Tablet pracuje se dvěma 5,5palcovými obrazovkami. Každý
z displejů disponuje rozlišením 1 024 x 480 pixelů. Oba lze používat
nezávisle anebo současně. Spodní obrazovka například slouží jako virtuální
klávesnice, horní na čtení obsahu. Tablet Sony S2 používá dvoujádrový
procesor s grafikou nVidia Tegra 2, je vybavený dvěma kamerami a k při-
pojení na internet slouží Wi-Fi i modul 3G. Novinka bude mít přístup
ke službě Qriocity, která je obdobou iTunes, dalším tahákem má být
přístup ke hrám přes službu PlayStation Suite. Pokud chceme být
objektivní, musíme zmínit, že S2 není jediný takovýto tablet.
Nedávno nabídl podobné řešení v trochu větším vyhotovení
také Acer Iconia.

Recyklační vejce
Další využití odpadu je staré téma a mnohé domácnosti ho už dávno třídí. Nejčastěji
mají pod dřezem několik nádob, do kterých ho separují. Recyklovat se však dá i jinak.
Designér Gianluca Soldi například navrhl stylovou nádobu na smetí. Nazval ji Ovetto,
v překladu vejce. Kombinuje v sobě praktičnost, design a, samozřejmě, ekologické
poselství. Ovetto je rozdělené na tři části, které jsou rozlišeny barevným vyhotovením
dvířek, tak jako to známe u kontejnerů. Dvířka jsou zabezpečena samozavíracím mecha-
 nismem, aby se předešlo nepříjemnému zápachu. Zajímavou součástí je zabudovaný lis
na plastové lahve. Za nejdůležitější výhodu koše na odpadky Ovetto ale lze považovat jeho
design, který ho dovolí umístit opravdu kamkoliv.

Sluneční zvuk
Elektronika poháněná slunečním světlem. V podstatě to už přestává být zajímavé.
Některé hračky ale za zmínku stojí. Například systém Soulra XL od Etonu, solární
iPod boombox. To, že jde o poctivý zvukový systém, dokazuje osm reproduktorů
s výkonem 22 wattů. Soulra XL, jak to už vyplývá i z názvu, je vybaven poměrně
velkým monokrystalovým solárním panelem, který je schopen nabít zařízení tak,
aby vydrželo hrát nepřetržitě pět hodin. Stejný čas trvá i nabití zabudovaných
lithioiontových baterií. Zařízení, samozřejmě, lze použít i jako nabíječku na
iPhone anebo iPad. Součástí balení je i odepínatelný popruh, takže je můžete
pohodlně přenášet.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Fotografie s nožem Gerber
Každý, kdo byl na dlouhé túře v horách, určitě zná situaci, která nastává vždy, když se chcete spolu s přáteli
vyfotografovat. Široko daleko nikdo, kdo by vám prokázal tuto službu, a postavit fotoaparát na vlhké
skály je riziko. Stativ s sebou bere jen málokdo, protože by to zbytečně zatížilo batoh. Bez fotky
se ale z hor neodjíždí, a proto je potřeba něco vymyslet. MacGyver by si určitě poradil, ale pro
ty méně kreativní nabízí řešení výrobce nožů Gerber. Jeho dalším výmyslem je Gerber Steady.
V podstatě klasická multifunkční pomůcka, která kromě dvanácti nástrojů v sobě ukrývá
i miniaturní trojnožku, dost stabilní, aby udržela digitální kompakt. Na jedné straně
jsou dvě vysunutelné nožičky a na druhé straně upevňovací závit univerzální
velikosti.
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Vlak štěstí a naděje přivezl dětem 
již více než jeden milion korun!
Sedm let spolupráce a 1 012 125 korun – to je

dosavadní výsledek úspěšného charitativního

projektu Vlak štěstí a naděje, který podpo-

ruje společnost Siemens společně s Čes ký mi

dráhami. Cílem je získat finanční prostřed ky

pro děti z dětských domovů, které se do pro-

 jektu aktivně zapojují. „Každý rok oslovuje me

zhruba stovku dětských domovů,“ říká koor-

 dinátorka projektu za společnost Siemens

Petra Svatošová. V letošním roce se přihlásilo

72 organizací, které do dražby připravily cel-

 kem 521 kreseb (70 z nich od dětí do 7 let

a 451 od dětí ve věku 8–14 let). Na webové

stránce www.vlakstesti.cz se pak od dubna

do června „prodalo“ 217 obrázků. Děti si

pro svá výtvarná dílka mohou zvolit libo-

volné téma. Finanční prostředky dražitelé

zasílají přímo na konta dětských domovů

a každá platba je označena variabilním sym-

 bolem – číslem obrázku, aby bylo snadné

dohledat dětského autora. Každé oceněné

dítě pak získané prostředky může po do-

ho dě s vychovateli využít pro svoje vlastní

potřeby.

Regionální vlaky 
Desiro pro Rusko
Ruské dráhy podepsaly se společností Train
Technologies dohodu o dodávce 1 200 kole-
jových vozidel typu Desiro, které budou za-
jišťovat dopravu na ruských regionálních
tratích. Společnost Train Technologies je spo-
 lečným podnikem koncernu Siemens a rus-
kého výrobce technologií pro železnice Sinara.
Hodnota zakázky činí dvě miliardy eur a vý-
 roba vozidel bude ve výrobním závodě v Jeka-
těrinburgu zahájena v roce 2013. Ruské drá hy
svěří společnosti Siemens také údržbu 54 stá-
vajících vlakových jednotek Desiro, které byly
objednány v letech 2009 a 2010. V roce 2013
vejde v platnost čtyřicetiletý servisní kontrakt
v hodnotě okolo 500 miliónů eur.

Energie z odpadu pro Brno
Přibližně 55 000 brněnských domácností od
letošního léta zásobuje teplem a elektrickou
energií zrekonstruovaná spalovna komunál-
 ního odpadu SAKO v Brně. Rekonstrukce pro-
 vozu trvala tři roky a jihomoravská metropole
díky ní získala nejmodernější technologie pro
likvidaci odpadu, které významně přispějí
k dalšímu zlepšení životního prostředí v mo-
 ravském regionu. Kapacita spalovny se po
rekonstrukci zvýšila na dvojnásobek, ročně
zde bude ekologicky zlikvidováno až 220 000
tun odpadu. Na rekonstrukci se podílela také
společnost Siemens, jež do projektu dodala
řídicí systém, elektročást, generátor a parní
turbínu o výkonu 22,7 MW. Turbína byla kom-
 pletně vyrobena v brněnském závodě spo-
lečnosti Siemens, jenž se podílel i na jejím
vývoji.

Nové technologie 
pro distribuci energie
Brno patří mezi města, která se dynamicky
rozrůstají, a jedním z předpokladů pro jeho
další úspěšný rozvoj je stabilní dodávka
elektrické energie. Právě z tohoto důvodu
byla začátkem září v Moravanech u Brna
slavnostně uvedena do provozu nová trans-
 formační stanice o napětí 110/22 kV, která
významně posílí a stabilizuje rozvod elektric-
ké energie v jižní části moravské metropole
a jejím okolí. Součástí stanice je zapouzdřená
rozvodna, která zvyšuje provozní spolehlivost
a bezpečnost a snižuje zastavěnou plochu
a prostor. Investorem stavby v hodnotě pře-
sahující částku 100 milionů Kč byla společnost
E.ON Distribuce, a. s. Technologie pro trans-
 formační stanici a zapouzdřenou ústřednu
dodala společnost Siemens. „S ohledem na
okolní prostředí a omezený prostor jsme
zvolili řešení zapouzdřené rozvodny,“ řekl
Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny
Siemens v České republice, a dodal: „Zkuše-
nosti s tímto řešením potvrzují, že zapouz-
dřená rozvodna je kromě řádové úspory místa
nejen velice bezpečná, ale má také minimální
nároky na údržbu.“

Pomáháme

Motory Siemens v elektromobilech Volvo
Společnost Siemens bude spolupracovat se švédskou automobilkou Volvo při vývoji elektro-
mobilů. Dohoda o spolupráci zahrnuje vývoj pohonných systémů, výkonové elektroniky 
a dobíjecích technologií pro elektromobily. Siemens automobilce dodá motory pro elektro-
mobily řady C30, první vozy by měly být testovány již koncem letošního roku. Ve druhé polo vině
roku 2012 švédský výrobce společnosti Siemens dodá
zkušební sérii přibližně 200 elektromobilů, které
budou jako součást vozového parku
testovány a homologovány 
v podmínkách běžného
provozu.



   

Pomáháme slabším a pot ebným, kte í se ne vlastní vinou dostali do obtížné
situace a nemohou si pomoci sami.
Podporujeme instituce, které pomáhají d tem a lidem se zdravotním postižením
i sociálními problémy.
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