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Vážení čtenáři, milí přátelé,
Stephen Kiprotich zaběhl maraton na lon-
dýnské olympiádě za dvě hodiny a osm mi-
nut. Šest dní před ním dokončil svůj závod 
jiný vytrvalec. Průzkumný modul Curio-
sity po osmi měsících zdolal trať dlouhou 
556 milionů kilometrů a úspěšně přistál na 
Marsu. Zatímco Kiprotich svou trať uběhl 
již nesčetněkrát, pro Curiosity to byla prv-
ní cesta. Všechny předešlé modul absolvo-
val v prostředí simulovaném počítačovými 
programy, kterým vděčí i za své zrození.
Díky těmto programům se zapsal do rod-
ného listu vesmírného vozítka také Sie-
mens. Jistě mě tedy pochopíte, že jsem v lé-
tě držel palce stejně jako našim borcům 
v Londýně i tomuto vesmírnému vytrvalci.
Zatímco na olympiádě sportovci reprezen-
tují jednotlivé státy, Curiosity je reprezen-
tantem planety Země. Jde sice o projekt 
americké NASA, ale podíl zahraničních zá-
stupců vědecké, státní i privátní sféry dělá 
z modulu globální produkt.
Při pohledu na světové megatrendy je prá-
vě globalizace vedle možných klimatic-
kých změn určujícím trendem 21. století. 
Nevyrovná se jí ani postupná urbanizace 
či stárnutí obyvatelstva, protože oba tyto 

megatrendy stále ještě vykazují na jednotli-
vých kontinentech značně odlišný průběh.
Slyším-li slova o globalizaci, vždy mě hned 
napadne slovo konkurenceschopnost. Její 
udržení či ještě lépe posílení zaručí České 
republice úspěšný rozvoj v globalizovaném 
světě lépe než jakákoli regulační či dotač-
ní politika. A to je to, oč tu dnes běží. Stát, 
školy, vědecká pracoviště a firmy musí najít 
společnou řeč jak v oblasti podpory vzdělá-
ní, tak v oblasti podpory vývoje a výzkumu.
Co bude ovlivňovat svět a jak zajistit, aby na-
še zítřky byly spíše jasné než temné, je z vel-
ké části obsahem tohoto čísla našeho maga-
zínu. Pokud vás při jeho čtení napadne, jak 
rozšířit spolupráci vaší firmy či organizace 
s Akademií věd, vysokými, středními i uč-
ňovskými školami okolo vás, pak to bude je-
dině dobře. My si nutnost provázání byzny-
su se všemi těmito institucemi velice dobře 
uvědomujeme a podnikáme konkrétní kro-
ky. O jednom z nich – nově koncipované Ce-
ně Siemens – se v tomto čísle také dočtete.
Přeji vám příjemné podzimní čtení.

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

podzim 2012

Tati, kdy už bude naše zem  
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Větrné elektrárny začala společnost Siemens vyrábět před třiceti lety. Lopatky pohánějí-
cí turbínu tehdy nepřesahovaly pět metrů a výkon elektrárny se pohyboval okolo třice-
ti kilowattů. Obrázek ukazuje, kam se vývoj posunul – vidíte největší lopatku na světě 
s délkou 75 metrů, což se téměř rovná rozpětí křídel Airbusu A-380. Trojice takovýchto 
laminátových lopatek roztočí elektrárnu s výkonem šest megawattů, přičemž nakonec 
dosáhnou rychlosti až 290 km/h. Vývojáři si museli poradit nejen s ohromnými silami, 
které při rotaci působí, ale i s přepravou. Elektrárna bude nainstalovaná na dánském po-
břeží vzdáleném tři sta kilometrů od výrobního závodu. 

Největší větrník na světě
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Inteligentní diagnostický software
Novou zbraní v boji s rakovinou prostaty je digitální biopsie. 
Vývojáři pracují na softwaru, který by stadium nemoci dokázal 
detekovat automaticky. Aby program uměl rozeznávat důležité 
detaily, musí se postupně naučit, v čem spočívají buněčně rozdí-
ly v jednotlivých fázích. Do softwaru se nahraje 90 vzorků, které 
již byly určeny. V následných testech program určuje stadium 
na dalších deseti neznámých preparátech. Opakováním soft-
ware získává zkušenosti, aby zvládl spolehlivě analyzovat sní-
mek preparátu a určit stupeň vývoje onemocnění. Analyzované 
preparáty lze navíc dlouhodobě skladovat v digitální podobě.

Tvrdá voda nevadí
Jako čistá a průzračná se jeví voda, kterou pijeme. Ale i po odstraně-
ní nečistot biologického původu v podobě bakterií a dalších mikro-
organismů, obsahuje ještě desítky iontů, rozpuštěných solí a dal-
ších chemikálií. Naše tělo si s nimi umí poradit, pro řadu strojů však 
minerály rozpuštěné ve vodě představují vážnou hrozbu. Právě pro 
průmyslové závody či elektrárny je určen nový modul společnosti 
Siemens na čištění vody. Díky pokročilému procesu elektrodeioniza-
ce zvládne při rychlosti 113 litrů za minutu vyčistit i čtyřikrát tvrdší 
vodu než stávající systémy.

Velké akumulátory pro stabilní síť
Kolísající dodávka energie z elektráren využívajících obnovitelné 
zdroje je jedním z jejich hlavních nedostatků. Vyřešit by ho ale mo-
hl modulární akumulační bateriový systém pro uchování elektric-
ké energie zvaný Siestorage. Nový systém je tvořen lithioiontovými 
akumulátory umístěnými v přepravním kontejneru, které mají ka-
pacitu 500 kWh. Zařízení nemá sloužit jako náhradní zdroj energie 
při výpadku, jeho úkolem je vyrovnávat nestabilní napětí v síti. Jde 
tak v podstatě o tlumič energetických výkyvů, který prakticky oka-
mžitě – tj. v řádu milisekund – vyhlazuje nedostatečnou produkci.

Británie chce nízkouhlíkovou elektřinu
Divize Smart Grid společnosti Siemens dodá britské energetic-
ké firmě Northern Powergrid inovační řešení inteligentních sítí 
pro nejmodernější energetický projekt ve Velké Británii. Na úze-
mí severovýchodní Anglie a Yorkshiru se připravuje transforma-
ce elektrických sítí tak, aby Anglie do roku 2050 přešla z metod 
náročných na uhlík (plyn a ropa) na nízkouhlíkovou elektřinu. 
Inteligentní sítě umožní dodat takovou elektřinu na libovolném 
místě a v každé době, kdy to bude potřeba.

Bezpečná domácí dialýza
Ač je domácí peritoneální dialýza pro většinu pacientů lepším 
řešením než klasická hemodialýza, může i tak způsobit řadu 
komplikací, jako například výkyvy v krevním tlaku či tělesné 
hmotnosti. Zejména starší pacienti tak domácí dialýzu často ra-
ději přeruší a musí být přemístěni do nemocnice. Aby k tomu 
nedocházelo zbytečně, vyvíjí společnost Siemens systém, který 
by pacientům umožnil vlastní domácí monitorování. Data, která 
si pacienti doma sami naměří, jsou následně odeslána přes spe-
ciální síť lékaři, případně do dialyzačního centra.

Ledky pro Krista
Tři stovky světelných zdrojů na bázi technologie LED od spo-
lečnosti Osram osvětlují jeden ze sedmi novodobých divů svě-
ta – sochu Krista v Rio de Janeiru. Nový LED systém pomohl 
snížit spotřebu energie na osvětlení bezmála 40 metrů vysoké 
pamětihodnosti o plných 75 procent. Umělé osvětlení přitom 
spotřebuje přibližně 20 % světové produkce elektrické ener-
gie. Nový světelný zdroj byl instalován u příležitosti konference 
OSN, která se v Rio de Janeiru uskutečnila v červnu letošního ro-
ku a byla věnována tématu udržitelného rozvoje.
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Švábi na dálkové ovládání
Výzkumníci ze Severokarolínské univer-
zity dosáhli velkého pokroku v elektro-
nickém ovládání pohybu švába madagas-
karského. Na dálku naváděný šváb úspěš-
ně sledoval křivku nakreslenou na zemi 
s přesností několika centimetrů. Vědci 
k přirozenému nervovému systému švába 
připojili malý mikroovládač s hmotností 
menší než jeden gram. Součástku umístili 
na záda brouka a připojili k jeho tykadlům 
a zadním pedipalpám. Pedipalpy přenáše-
jí do nervového systému švába informace 
o pohybu vzduchu v okolí zadní části jeho 
těla. Když se ke švábovi blíží nějaký predá-
tor, zadní pedipalpy zachytí chvění vzdu-
chu, což je pro chrobáka povel k pohybu 
dopředu. Tykadla zase vnímají přítomnost 
překážek vlevo nebo vpravo. Jejich jemná 
elektrická stimulace donutila švába zatáčet 
nebo jít kupředu. Impulzy vědci bezdrátově 
přenášeli do mikroovladače. Cílem podob-
ných pokusů je vývoj živých pomocníků, 
které bude možné vysílat do míst, kam se 
člověk vydat nemůže, například do malých 
prostor či kontaminovaných oblastí.

Věděli jste, že...
... průměrný věk lidí roste poměrně 
rychle? Od roku 1920, tedy za 90 let, se 
průměrný život mužů prodloužil o 27,4 
let a život žen o neuvěřitelných 31 let.

... v současné době připadá na jednu že-
nu 1,5 narozeného dítěte? Roční migrač-
ní přírůstek představuje zhruba 15 tisíc 
lidí. Pokud by došlo k poklesu porod-
nosti na 1,4 dítěte a migrační přírůstek 
by se snížil na 10 tisíc osob, jak někteří 
předpovídají, v roce 2100 by Česká re-
publika měla jen 6,5 milionu obyvatel, 
tzn. stejně jako má dnešní Dallas.

... 19,67 procenta všech obyvatel na ze-
měkouli žije v Číně? Na druhém místě 
je Indie se 17,33 procenta. V celé Evrop-
ské unii přitom žije pouhých 7,42 pro-
centa světové populace. 

... největším městem na světě je Šanghaj? 
(17 836 133 obyvatel v roce 2010) Po ní 
následuje Istanbul a třetí pozici si drží 
pakistánské Karáčí. I to je však větší než 
celá Česká republika, která měla k 1. led-
nu t. r. 10 505 445 obyvatel. 

... svět prožívá největší urbanistický 
rozvoj všech dob? V roce 2008 poprvé 
v historii více než polovina lidí na ce-
lém světě žila ve městech. A toto číslo 
bude stále narůstat. Lidé se však ne-
budou stěhovat jen do velkých „mega-
měst“. Bouřlivý rozvoj čeká také menší 
metropole a města. 

... světový trh automatizace roste dva-
krát rychleji než průmyslová výroba? 
Vzhledem k trvale rostoucímu význa-
mu tohoto oboru se předpokládá, že je-
ho rozvoj se bude ještě dále zrychlovat. 

... od doby, kdy General Motors jako prv-
ní zavedly ve svých závodech automati-
zaci, se jejich výkon téměř zdvojnásobil? 
Současně se ale začal prudce snižovat 
počet dělnických profesí, což se zaměst-
nancům pochopitelně nelíbilo.

... se za vyvrcholení procesu automati-
zace a robotizace považuje vznik tzv. 
technologické singularity? Jedná se 
o hypotetickou novou superinteligen-
ci, která vznikne s pomocí technologie 
a která bude převyšovat současné lid-
ské možnosti. Poněvadž je definována 
jako limita intelektuálních schopností 
člověka, to, co se bude nacházet za ní, 
nelze ani chápat ani předpovídat.

Megatrendy
40 procent
lidí bude v roce 2050 v Česku starších 65 
let. Pro srovnání, dnes je to kolem 20 pro-
cent. Díky lepší lékařské péči ale budou na 
svůj věk zdravější. 

74,4 roku
byl podle statistik v roce 2010 průměrný 
věk českých mužů. Ženy žijí o něco déle, 
průměrný věk žen u nás je 80,6 roku.

9,5 milionu
obyvatel pouze může mít v roce 2050 Čes-
ká republika, pokud se vyplní současné 
prognózy. Ty předpokládají pokles porod-
nosti i migračního přírůstku. 

7 066 512 536
lidí bylo na Zemi 16. září 2012 večer. Toto 
číslo roste přibližně každou vteřinu o jed-
noho člověka. Aktuální stav můžete sledo-
vat on-line na internetu.

1 337 600 000
obyvatel měla ke 20. květnu 2010 Čínská 
lidová republika. Proti ní se zdá Evropská 
unie se 498 128 529 obyvateli vcelku ne-
patrná. 

5 miliard
lidí bude pravděpodobně do roku 2030 žít 
ve městech. Velký podíl na tomto stavu bu-
de mít především masivní výstavba vel-
kých měst v Africe a v Asii.

1947
je rok, kdy společnost General Motors zalo-
žila první oddělení automatizace. Do té doby 
bylo slovo „automatizace“ v podstatě nezná-
mé, používal se pouze výraz „automatický“.

Znovu se pokusí  
oživit mamuta
Ruští odborníci našli na 
severovýchodě Sibiře čás-
ti těl mamutů, které by 
mohly obsahovat živé buň-
ky vhodné ke klonování. 
Expedice operovala v nej-
severnější části Jakutska 
a kromě ruských vědců se 
jí zúčastnili i odborníci 
z Jižní Koreje, USA a Švéd-
ska. Ve věčně zmrzlé pů-
dě v hloubce asi sto metrů 
pod povrchem našli měkké 
části mamutích pozůstat-
ků, srst a kostní dřeň. Ko-
rejští účastníci expedice se 
specializují na vyhledává-
ní živých buněk, s jejichž 
pomocí by mohli zvířata 
vyhynulá před 10 tisíci le-
ty klonovat. Zda naleze-
né tkáně obsahují života-
schopné buňky, ukáže až 
další výzkum. Výsledky 
mají být k dispozici nejpoz-
ději na konci roku. Zmrzlá 
těla mrtvých mamutů na-
šli vědci na Sibiři už něko-
likrát, teď však připravují 
první seriózní pokus sepa-
rovat z nálezu živé buňky 
vhodné ke klonování.

Atmosférické větrné elektrárny
Podle studie Carnegie Institution for Science by všechny energe-
tické potřeby naší civilizace mohla pokrýt pouze síla větru. Lid-
stvo by však muselo doplnit klasické větrné elektrárny dalšími, 
které budou vysoko v atmosféře. Tým fyziků zjišťoval, kolik vě-
trné energie je k dispozici, ovšem neřešil hospodářské ani ekolo-
gické problémy s tím spojené. Energie je podle nich víc než dost, 
ale většinu lze získat až ve vyšších vrstvách atmosféry. Autoři stu-
die tvrdí, že z větrných elektráren umístěných na povrchu by by-
lo možné získat 400 terrawattů energie a dalších 1 800 terrawattů 
z atmosférických elektráren. Zároveň však přiznávají, že tak ma-
sivní nasazení větrných turbín by asi mělo značné klimatické dů-
sledky. Podle počítačové simulace by se zvýšila teplota Země asi 
o 0,1 stupně Celsia a celkové srážky přibližně o jedno procento.
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P
ředpovídat vývoj globální ekono-
miky do roku 2050 je přinejmen-
ším troufalost. Zkuste se vrátit 
na začátek 70. let, kdy sotvakdo 

tušil, že sovětské impérium padne bez je-
diného výstřelu a z Číny se stane gigant. 
Nebo do roku 1910 – kdo by předvídal dvě 
světové války? I když prudký ekonomický 
růst Německa po sjednocení v roce 1871 
mohl napovědět, že v Evropě k něčemu 
dojde.
Navzdory tomu je užitečné alespoň zhru-
ba vědět, na co se připravit. Svůj pohled 
na světovou ekonomiku v roce 2050 před-
stavila londýnská pobočka společnos-
ti PricewaterhouseCoopers. Vycházela 

z předpokladu, že podnětem rozvoje bu-
dou stejné síly jako nyní a nic dramatic-
kého se nepřihodí. Nepočítá s výraznou 
vlnou technologických inovací, s vlivem 
klimatických změn nebo postupující ur-
banizací. Ani s ozbrojeným konfliktem, 
i když skeptičtí prognostici hovoří o válce 
o suroviny mezi Spojenými státy a Čínou 
v roce 2040 jako o hotové záležitosti.
Světovou ekonomiku bude i nadále pohá-
nět globalizace. Přesun ekonomické síly 
z Evropy a USA do Asie a zemí, o kterých 
dnes mluvíme jako o „rozvíjejících se“, 
bude pokračovat. Čína hrubým domácím 
produktem předstihne USA do roku 2035 
a za deset let ji bude následovat Indie. 

Německou ekonomiku, nejsilnější v Evro-
pě, by mělo Rusko překonat za dva roky, 
Brazílie v roce 2025, Mexiko 2040 a Indo-
nésie o sedm let později.
Obnovená síla Číny a Indie s početným 
obyvatelstvem není podle odborníků ni-
čím výjimečným – svět se pouze vrací do 
rovnováhy, v jaké byl po tisíciletí. Glo-
bální kyvadlo na stranu západní Evro-
py a USA na čas vychýlila koloniální éra 
a průmyslová revoluce v 18. a 19. století, 
ale tento potenciál se už vyčerpal. 
Neznamená to však, že Západu zůstá-
vá jen „hodit ručník do ringu“. Růst eko-
nomiky i spotřeby v jiných částech svě-
ta poskytne západním firmám nové 

příležitosti. Konkurence však bude velká, 
takže mnohé už nyní rozbíhají dlouho-
dobé investice. Kdo zůstane jen na „do-
mácích trzích“ v USA a západní Evropě, 
bude odsouzen kráčet v „pomalejším pru-
hu historie“. Experti PwC v této souvis-
losti upozorňují na Velkou Británii. Ta na 
rozvíjejících se trzích dnes prodává pou-
ze sedm procent své produkce, zato ikony 
britského průmyslu přecházejí do rukou 
cizinců. Jaguar a LandRover, které koupi-
la indická společnost Tatu Motors, nejsou 
jediným příkladem.
Kde se tedy ocitne svět v polovině 21. sto-
letí a jaké výzvy čekají na Evropany v dal-
ších fázích globalizace? 

Globální kyvadlo hledá rovnováhu

AUTOR: URS FITZE, ANDREAS KLEINSCHMIDT,  
 ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: BIGSTOCK, PICTURES OF THE FUTURE
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Bohatší svět, ale víc chudých 

G
lobalizace začala už 
v 19. století. Přišla 
nepozorovaně a celý 
proces vyvolaly nové 

technologie – od parního stro-
je až po telegraf. Nastoupila 
velkoprodukce, která si vynu-
tila zjednodušení pravidel ob-
chodu i harmonizaci norem. 
Státy si začaly vyměňovat su-
roviny, kapitál i průmyslové 
produkty a v roce 1913, po-
sledním roce míru, se vyvá-
žela pětina všeho vyrobeného 
zboží.
Rozvrat po dvou světových 
válkách globalizáci zastavil. 
Bylo třeba rekonstruovat prů-
mysl a vytvořit alespoň lokál-
ní trhy, mezi něž patřilo hlav-
ně Evropské hospodářské spo-
lečenství. 

Západ opouští pozice
Nový dech nabrala globalizace 
koncem 70. let minulého sto-
letí. Rozšířil se volný obchod, 

mezinárodní dělba práce, li-
beralizovaly se finanční trhy. 
Jako další katalyzátor zapůso-
bily nové technologie – počíta-
če, internet i mobilní telefony. 
Za čtyři dekády vzrostl světový 
obchod padesátinásobně – na 
15,2 bilionu dolarů v roce 2010. 
Pozici lídrů zaujaly USA, zá-
padní Evropa a Japonsko. Je-
jich postavení se zdálo neo-
třesitelné, dokud globalizace 
nedozrála do dalšího stadia. 
Stalo se, co nikdo nečekal: od 
počátku století se ekonomic-
ká síla přesouvá z tradičních 
industriálních zemí do jiných 
regionů světa. 
Pod změny se nepodepisu-
je jen Čína a její impozantní 
hospodářský růst. Těsně ji ná-
sleduje Indie, Rusko, Brazílie, 
Indonésie, Mexiko i Turecko. 
Největší potenciál má podle 
mnohých Indie. V roce 2050 
se může stát po Číně druhou 
největší ekonomikou světa 

a osmkrát přerůst Německo. 
Rozvíjející se země skupiny E7 
dnes dosahují okolo 72 pro-
cent výkonu nejvyspělejších 
ekonomik, sdružených do sku-
piny G7. Do roku 2050 je však 
hrubým domácím produktem 
dvojnásobně převýší. 

Nůžky se rozevírají
Kdyby globalizaci doprovázel 
pouze ekonomický růst, jistě 
by nebyla tématem polemik, 
netrápila by ekonomy a politi-
ky a do ulic nevyháněla bojov-
né antiglobalisty. 
V polovině 80. let se však ob-
jevil nový trend – začala se 
prohlubovat nerovnost příjmů 
mezi státy, ale i uvnitř mezi 
obyvateli. Bohatí ještě víc bo-
hatnou, střední vrstva se cítí 
být ohrožená a chudí jsou stá-
le víc odkázáni sami na sebe.
„Není pochyb, že nerovnosti 
dále porostou. Zvlášť výraz-
né je to ve většině liberálních 

tržních ekonomik“, potvrzu-
je Dani Rodrik, profesor na 
Harvardově univerzitě v USA. 
V mnohých státech se růst 
koncentruje do hlavních roz-
vojových zón – pobřežních 
oblastí Číny s centry Šanghaj 
a Šen-čou, měst jako indický 
Bangalúr, brazilské Sao Paulo 
či států typu Singapur a Katar. 
Paralelně s tím dále chudnou 
venkovské oblasti, 
trpící hlavně neu-
stálým zdražova-
ním potravin. 
Ani rostoucí ekono-
mika tak není záru-
kou lepší kvality ži-
vota – v indexu lid-
ského rozvoje OSN 
patří Rusku 65. místo, Brazí-
lii 73., Číně 89. a Indii 119. Je-
jich pozice se léty nijak výraz-
ně nemění. Výjimkou je pou-
ze Čína. Patří do desítky „top 
skokanů“, kteří za čtyřicet let 
výrazně zlepšili svoje umístě-
ní. Jako jediná si polepšila ta-
ké zvýšením příjmů obyvatel, 
kromě dostupnějšího vzdělání 
a zdravotnických služeb. 

Jak mnoho globalizace? 
Světové ekonomické fórum 
označilo příjmové a sociální 
nerovnosti za nebezpečí č. 1, 
které ohrožuje svět víc než 

dluhová krize či neustálý růst 
skleníkových plynů. 
Co dál? Přibrzdit globaliza-
ci, nebo naopak zachovat její 
tempo, a pak se uvidí? Otáz-
ka možná zní jinak – problém 
nemusí být v úrovni globaliza-
ce, ale v jejím usměrnění, aby 
se lépe využily její přednosti 
a potlačily nevýhody. 
„Krize nám dala důležitou lek-

ci: trhy jsou skvělé, 
ale potřebují občas 
dohled státu. Roste 
proto ochota najít 
lepší pravidla i pro 
globalizaci. Dnes 
už víme, že kapi-
talismus se bude 
vzdalovat od čis-

tě liberálního tržního mode-
lu. I když pochybuji, že cestou 
je výraznější posilnění úlohy 
státu,“ tvrdí D. Rodrik. 
Pro další vývoj existuje něko-
lik rizik. Rostoucí nerovnost 
a nejistota mohou ovlivnit po-
litické klima a otevřít cestu ex-
trémistům či populistům. Ne-
ní ani vyloučeno, že stále víc 
lidí začne kapitalismus, i na-
vzdory jeho přirozeným před-
nostem, odmítat. 
Ještě větším rizikem jsou však 
naše rozpaky při hledání bu-
doucího modelu kapitalismu 
a pravidel pro globalizaci. 

Globalizace není 
dnešní výmysl. Je 
to dítě kapitalismu. 
Zdědila po něm 
mnoho talentu, ale 
i pár problémových 
genů. Svět po zku-
šenosti s nejnovější 
krizí spěje k názoru, 
že globalizaci je 
třeba nastavit man-
tinely, aby se trochu 
„umravnila“.

80 %
O tolik se zvýšila 

kvalita života  
v Číně za 30 let

Globalizace umožňuje investovat do vysoké přidané hodnoty v bohatých zemích
a současně se etablovat na rozvíjejících se trzích. Na horní fotografii je turbína
Siemens vyrobená v USA, dole výroba transformátorů v kolumbijské Bogotě.
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V 
období průmyslové 
revoluce změnily pá-
rou poháněné tkal-
covské stavy výrobu 

textilu na vysoce mechanizo-
vaný proces. Severozápad-
ní Anglie se stala světovým 
centrem textilního průmyslu. 
Nikdo nemohl soupeřit s vy-
sokou produktivitou strojů 
a „na kolena“ brzy padly i kon-
kurenční indické textilky. Za 
následujících 250 let se ang-
lický průmysl změnil. Světově 
proslulé britské značky dnes 
kupují zahraniční společnosti, 
paradoxně i z Indie. 

Kreativní destrukce
Co způsobilo, že ikony jako 
Pan American, Pfaff, Kodak, 
Jaguar, Chrysler, Saab a mno-
hé další se musejí zachraňovat 
prodejem nebo v tichosti od-
cházejí do minulosti? 

Globální ekonomika se změ-
nila v procesu, který ekono-
mové popisují jako kreativní 
destrukci. Inovace vytváře-
jí nové obchodní modely a ty 
staré se stávají nadbytečnými. 
Většinu těchto změn je sotva 
vidět, skládají se totiž z drob-
ných vylepšení výrobních me-
tod, rychlejších nebo laciněj-
ších dopravních systémů i stá-
le účinnější komunikace. 
Společně však tyto inovace vy-
tvářejí hlavní trendy. Mají vliv 
na to, kde se produkty vyrábě-
jí, jak a kdo je spotřebuje. Roz-
hodují, kde se tvoří bohatství 
a kdo tratí. A svým velkým 
vlivem změnily globální eko-
nomiku. Rozvrátily sovětský 
plánovací systém, podnítily 
rychlý růst Číny i rozšíření in-
ternetu, který dokonale změ-
nil logistiku, včetně objedná-
vání pizzy přímo z obýváku. 

Tradiční průmyslová odvětví 
jsou zdrojem růstu na rozvíje-
jících se trzích. Jejich přemís-
ťování do Asie a dalších zemí 
mění i vyspělé západní eko-
nomiky. „Pokud chtějí i nadá-
le růst, musejí vytvářet ješ-
tě víc inovací,“ myslí si Tom 
Kirchmaier z Financial Mar-
kets Group na London School 
of Economics. To však zname-
ná neustále zlepšovat vzdě-
lávání a zůstat atraktivní pro 
talenty z celého světa. Tahou-
nem se mohou stát i globál-
ní firmy schopné podporovat 
změny v celých průmyslových 
odvětvích. 

Na obou stranách
Evropské firmy mohou těžit 
z obou trendů – etablovat se na 
rozvíjejících se trzích a součas-
ně v bohatých zemích investo-
vat do vysoké přidané hodnoty. 

Společnost Siemens například 
v americkém městě Charlotte 
investovala 350 milionů dola-
rů do výroby špičkových tur-
bín pro paroplynové elektrár-
ny a dalších 150 milionů do 
výzkumných center pro větr-
nou energetiku. 
Rozvíjející se trhy nabízejí řa-
du příležitostí. Rostoucí hos-
podářství rychle zvyšuje svoje 
potřeby – modernizuje ener-
getiku, staví železnice a letiš-
tě, přibývají školy i nemocni-
ce. Evropské firmy tu mohou 
plnit důležitou dodavatelskou 
funkci. Produkty se navíc při-
způsobují požadavkům míst-
ních trhů, což opět podněcuje 
inovace i výzkum.
Například výkonné transfor-
mátory v novém závodě ve 
městě Bogota vyvinuli kolum-
bijští inženýři koncernu Sie-
mens. Budou sloužit i ve vel-
kých větrných elektrárnách 
a solárních zařízeních v USA 
a Kanadě. Na opačné straně 
zeměkoule v tureckém městě 
Bursa postavil Siemens největ-
ší biologickou čistírnu odpad-
ních vod v Evropě. 
Globální korporace postupně 
decentralizují svoje struktury 

a budou působit v jakémsi 
„multilokálním“ režimu, když 
inovace vznikají na mnoha 
místech současně. Siemens 
například investoval 40 milio-
nů eur i do vývojového centra 
nedaleko Moskvy. Bude sou-
částí Skolkovského inovační-
ho parku, který se má za velké 
finanční podpory ruské vlá-
dy stát obdobou amerického 
Silicon Valley. Spolu s dalšími 
partnery investuje Siemens 
v Rusku v nejbližších třech le-
tech miliardu eur do energe-
tiky, železnice, ale i do výzku-
mu a vývoje. 

Kam směrovat zahra-
niční investice
V zorném poli investicí spo-
lečnosti Siemens nejsou pouze 
nové trhy těžišť v Číně, Brazí-
lii, Indii či Rusku. Za důležitou 
považuje i tzv. druhou vlnu 
rozvíjejících se zemí, kam pat-
ří Vietnam, Turecko či Kolum-
bie. Například latinskoameric-
ký stát je dostatečně rozlehlý, 
má významný rozvojový po-
tenciál a už přitahuje zahra-
niční investice – loni se zvýši-
ly o téměř šedesát procent.
Výběr vhodné lokality pro 

investici je tak trochu „alchy-
mie“ a odráží názor firmy, jak 
se bude globalizace dále vy-
víjet. „Mnohé společnosti té-
to otázce nevěnují pozornost, 
rozhodují se pouze na základě 
odhadovaných úspor mzdo-
vých nákladů. To je chyba,“, ří-
ká Jörg-Henning Kasko, který 
má na starosti výrobní stan-
dardy v Siemens Corporate 
Technology.
Globální výrobní síť Siemens 
plánuje tak, aby odpovídala fi-
remní strategii a požadavkům 
trhu i zákazníků. Rozhoduje 
rentabilita, flexibilita dodá-
vek, kvalita výroby a inovační 
potenciál. Váha těchto para-
metrů se může lišit podle zá-
kazníků, lokality či produktů. 
„Dále zjišťujeme, zda potřeby 
zákazníka dokáže uspokojit 
existující síť a zda to zvládne 
i v dalších letech,“ vysvětlu-
je J.-H. Kasko. Nasledují eko-
nomické analýzy a na konci 
je několik scénářů, z nichž si 
firma vybere ten nejvhodněj-
ší. Nový koncept poprvé po-
užil Siemens při stavbě dvou 
závodů na výrobu energetic-
kých zařízení v indickém měs-
tě Goa. 

Bez inovací Evropa zchudne
Globalizace mění ekonomiku. Jedno ze základních pravidel 
však platí i nadále: inovace zůstávají cestou k trvalé prosperitě. 

Tvář Latinské Ameriky se postupně mění. Země jako Brazílie či Kolumbie  
už nejsou pouze dodavateli surovin, ale také výrobci hi-tech produktů.
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 Přesun pracovních míst 
do chudších zemí ovšem 
způsobuje naopak vyšší ne-
zaměstnanost ve vyspělých 
státech, mezi které se už 
dnes ostatně řadí i naše re-
publika. Jak vnímáte skuteč-
nost, že v rámci globaliza-
ce například čínští výrobci 
likvidují český textilní prů-
mysl?
Máte pravdu, že v některých 
průmyslových odvětvích, kon-
krétně těch, které stále vyža-
dují vysoký podíl ruční lidské 
práce, západní svět není dost 
dobře schopen svými vysoký-
mi mzdami konkurovat tomu 
rozvojovému nebo i rozvíje-
jícímu se. Mimo jiné ovšem 
i proto, že v těchto zemích – 
a není to jen ta notoricky zná-
má Čína – dochází k tzv. eko-
logickému dumpingu, jinými 
slovy jsou tam podstatně niž-
ší náklady na ochranu život-
ního prostředí. Pokud bych 
však měl odpovědět konkrét-
ně na váš dotaz, tak řešením 
pro český textilní průmysl, 
ale i třeba sklářský, je vyšší 

přidaná hodnota, tedy složitěj-
ší výrobky využívající nejno-
vější know-how a podobně.

 Kdybychom u té globaliza-
ce ještě chvíli zůstali, není 
podle vás hrozba, že Řecko 
opět zavede drachmu, opa-
kem tohoto celosvětového 
procesu? A jak vlastně v té-
to souvislosti vidíte budouc-
nost eura a Evropské unie 
vůbec? 
Vrátit se k drachmě by neby-
lo dobré ani pro Řecko, ani pro 
Evropskou unii jako takovou, 
což ovšem neznamená, tedy 
aniž bych chtěl nějak sýčko-
vat, že se tak nestane. Společ-
ný evropský trh s nějakými 
pěti sty miliony obyvatel je ně-
co velmi pozitivního, a to i pro 
ty méně ekonomicky vyspělé 
členské státy, co ale já vidím 
jako problém, je v EU panující 
politický systém. Těch členů je 
totiž dvacet sedm a v žádných 
dvou podle mne neprobíhají 
parlamentní volby ve stejnou 
chvíli, takže někde v Evrop-
ské unii chodí lidé k urnám 

pomalu snad každé dva měsí-
ce, a jak mi potvrdí každý poli-
tolog, posledních šest měsíců 
před koncem daného volební-
ho období už každý premi-
ér myslí na to, aby byl u moci 
i v tom příštím spíše, než aby 
myslel na dlouhodobou eko-
nomickou prosperitu své ze-
mě, jinými slovy jde o určitou 
krátkozrakost.

 Vraťme se ještě k té Číně, 
kterou jste již zmínil. Sou-
hlasíte s názorem, který le-
tos v dubnu vyslovil britský 
týdeník The Economist, to-
tiž že tento stát přestává být 
pro Západ – a zejména pak 
Spojené státy – takovou hos-
podářskou hrozbou jako do-
sud, protože její růst se zpo-
maluje? 
Na to není jednoznačná odpo-
věď. Je pravda, že její růst se 
zpomaluje, ale řekl bych, že 
zatím to země zvládá. Navíc 
Čína nemá jen stále ještě pod-
statně levnější pracovní sílu 
než vyspělý svět, ale je také se 
svou více než miliardou a tři 

Globalizace má  
svá pro i proti
Globalizace je možná více přínosem pro rozvojové země – 
přesněji řečeno tzv. rozvíjející se, které na tom nejsou ekono-
micky až tak špatně a dokážou využít příznivých situací – než 
pro ty rozvinuté, protože se do nich například přesunula řada 
pracovních míst, říká Luděk Niedermayer, bývalý viceguvernér 
České národní banky a dnes pracovník společnosti Deloitte. 
Mezi největší záporné stránky globalizace či jak on sám říká 
„excesy“ naopak řadí mimo jiné skutečnost, že výrobky se pře-
vážejí na obrovské vzdálenosti, což nejenže prodražuje dopra-
vu, ale má také negativní vliv na životní prostředí.

AUTOR: LUBOMÍR SEDLÁK
FOTO: VLADIMÍR WEISS
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sta miliony lidí obrovským tr-
hem pro západní zboží, jinými 
slovy Západ tam nejen vyrá-
bí, ale také vyváží. Čím mají 
Číňané vyšší mzdy a jsou te-
dy bohatší, tím víc chtějí jeho 
zboží, ne jejich vlastní. Pokud 
bych pak měl hovořit přímo 
o nějaké hrozbě, je to kromě 
již zmíněného ekologické-
ho dumpingu a asi stále ješ-
tě i dětské práce také ochrana 
duševního vlastnictví. Čína 
klidně začne bez licence vyrá-
bět například motorky, které 
jsou úplně stejné jako ty čes-
ké. Tady podle mého názoru 

Západ výrazně selhává, proto-
že toto chování málo kritizuje.

 A teď trochu „z jiného 
soudku“ – souhlasíte s jiným 
názorem časopisu The Eco-
nomist, totiž že se ve vyspělé 
části světa rozbíhá třetí prů-
myslová revoluce, která již 
nebude založena na pásové 
výrobě, jak ji začátkem mi-
nulého století zavedly Spoje-
né státy, a zahájily tak prů-
myslovou revoluci číslo dvě? 
Principem jsou nové techno-
logie – například tzv. troj-
rozměrný tisk – a materiály, 

jež umožní zaměstnávat mé-
ně lidí a v důsledku podstat-
ně snížit mzdové náklady. 
Já osobně bych si netroufal tvr-
dit, že se něco takového skuteč-
ně blíží, a termín „třetí prů-
myslová revoluce“ mi připadá 
poněkud nadnesený. Asi bych 
hovořil spíš jen o evoluci, tedy 
o určitém pozvolném vývoji, 
jak k němu už nějaký čas díky 
japonským inovacím dochází 
například při výrobě automo-
bilů. Je ovšem pravda, že třeba 
v takovém stavebnictví je sku-
tečně velký prostor pro zavádě-
ní nejnovějšího know-how.

 V této souvislosti se také 
objevují názory, že v průmy-
slu pravděpodobně do znač-
né míry skončí sériová vý-
roba, protože o takové kusy 
už nikdo nebude mít zájem. 
Souhlasíte s tímto názorem? 
Nakolik minimálně ve vy-
spělých zemích bude růst 
výroba na míru? 
Opět bych to neviděl tak jedno-
značně. Podívejte se třeba na 
automobilový průmysl, o kte-
rém jsme před chvílí hovořili. 
Tam dochází dokonce i k opač-
nému jevu, tedy ještě větší „sé-
riovosti“ než dosud, a není to 
jen Volkswagen se svým jed-
ním typem tzv. platformy čili 
podvozku, na který pak „po-
sazuje“ různé modely svých 
vozů. Víte, ona totiž sériová 
výroba do značné míry souvisí 
s cenou; když prostě lidé chtě-
jí něco ne moc drahého, napří-
klad mobilní telefon, nemůže 
to být dělané na míru. Proč my-
slíte, že je na celém světě tak 
úspěšná švédská firma Ikea? 
Protože si v jejích obchodech 
mohou koupit nábytek i mladí 
manželé, kteří se právě nastě-
hovali do svého prvního bytu. 
Samozřejmě zde máme i tzv. 
designové výrobky, které jsou 
dělány v daleko menších séri-
ích, a bude-li společnost bo-
hatnout, bude si je časem moci 
dovolit čím dál více lidí. Ale ta-
dy je důležité to slovo „časem“, 
protože tento přechod, to je 
„běh na dlouhou trať“. 

 „Ekonomická recese uká-
zala, že vyspělé země zamě-
řené na sektor služeb bez 
průmyslu ve světě neobsto-
jí,“ napsal nedávno pro změ-
nu náš týdeník Ekonom. Je 
tedy dobře, že v České repub-
lice je podíl sekundárního 
sektoru třicet osm procent, 
zatímco v Německu o deset 
méně a ve Francii dokonce 
jen necelých devatenáct?
Je pravda, že před nějakými de-
seti lety se na Západě hovořilo 
o jasném přechodu vyspělých 
ekonomik od průmyslu ke služ-
bám, a časem se asi jejich podíl 
zvýší i v naší zemi. Musíte si ale 
uvědomit, že těch třicet osm 

procent zastoupených v našem 
hospodářství průmyslem je do 
značné míry dáno historickým 
vývojem. Na Čechy a Moravu 
například za Rakouska-Uherska 
připadalo plných osmdesát pro-
cent veškeré výroby potravin 
v mocnářství. Zpracovatelský 
průmysl je vůbec velmi důleži-
tý v celkové skladbě tzv. sekun-
dární sféry, protože zaměstná-
vá relativně vysoký počet lidí. 
Já bych to formuloval asi tak, 
že pokud jsou firmy působí-
cí v průmyslu zdravé, nevadí, 
když je jeho podíl vyšší než jin-
de. Ke službám je navíc třeba ří-
ci, že minimálně některé z nich 
jsou citlivější než průmysl na 
hospodářské krize, protože jsou 
více cyklickou záležitostí. Vel-
kou ránu dostalo během nedáv-
né recese například bankov-
nictví, a to konkrétně zejména 
v Británii, v Irsku a na Islandu. 
Některá jiná odvětví služeb jsou 
ale naopak velmi stabilní, pří-
kladem za všechny budiž zdra-
votnictví. 

 Souhlasíte s časopisem 
Ekonom, že v budoucnu by 
naše země měla „snížit zá-
vislost na automobilovém 
průmyslu“?
Ne. Musíme si uvědomit, že 
tento sektor vytváří obrovské 
množství pracovních míst, 
a to znamená nejen hospodář-
skou prosperitu, ale také po-
litickou stabilitu. Výroba aut 
dnes v podstatě „drží“ českou 
ekonomiku. 

 Poptávka však minimálně 
v západní Evropě – kam stá-
le ještě směřuje značná část 
u nás vyrobených automobi-
lů – v poslední době klesá…
Hrozba poklesu poptávky pa-
nuje ve všech odvětvích prů-
myslu, nejen tom automobilo-
vém, a hospodářský růst bude 
asi opravdu v budoucnu nižší. 
Ekonomiky prostě nemohou jít 
stále jen nahoru. Důležité je, 
aby firmy byly stabilní, nemu-
sí za každou cenu růst. Ne na-
darmo se někdy v této souvis-
losti říká, že „kupujeme věci, 
které nepotřebujeme“, a navíc 
„za peníze, které nemáme“. 

Luděk Niedermayer dokončil v roce 1989 studia na brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purky-
ně (dnes Masarykova univerzita) a o dva roky později nastoupil do Státní banky československé. 
V roce 1996 se stal členem Bankovní rady, nejvyššího řídicího orgánu České národní banky, kde 
měl na starosti například měnovou politiku a lidské zdroje. O čtyři roky později byl jmenován vi-
ceguvernérem ČNB a v této funkci setrval osm let. V roce 2008 se stal pracovníkem české poboč-
ky americké poradenské firmy Deloitte, kde je jedním z ředitelů. 

18 | 19
I N O V A C E

t é m a  č í s l a



Ř
idiči projíždějící po dálnici severně 
od Berlína mohou vidět zajímavý 
obrázek: po dálnici uhání náklad-
ní vůz s pantografem, jaký jsme 

zvyklí vídat u tramvají či elektrických vla-
kových souprav. Elektrické kamiony ukazu-
jí možnou budoucnost nákladní dopravy.

Problémy s elektřinou
Klasické spalovací motory pohánějí au-
ta již téměř 130 let, ale jejich masivní 

expanze přinesla nejen civilizační roz-
mach, ale i problémy. Proto jsme nyní 
svědky renesance elektromobilů, které tu 
byly ještě před vozy poháněnými motory 
na fosilní paliva, ale prohrály s nimi svůj 
souboj v důsledku technických handica-
pů tehdejších baterií. To se s nástupem 
nových technologií začíná měnit a ekolo-
gické vozy poháněné elektřinou se opět 
začínají rozmáhat. Pozornost se však sou-
střeďuje zatím téměř výhradně na menší 

osobní vozy, které jsou pro tento typ po-
honu nejvhodnější. 
Emise ovšem neprodukují pouze osob-
ní vozy, ale z podstatné části i nákladní 
automobily a kamiony. U nich je však si-
tuace složitější. Stávající elektromobily 
jsou vesměs menší auta určená primárně 
pro jízdu na kratší vzdálenosti a počítá se 
u nich s častým dobíjením, takže mohou 
být vybaveny relativně malými bateriemi. 
To však nelze uplatnit u kamionů, které 
přepravují mnohatunové náklady a najez-
dí tisíce kilometrů napříč zeměmi. K do-
sažení takovéhoto dojezdu by kamion na 
elektrický pohon musel být vybaven roz-
měrnými a těžkými bateriemi, což by vý-
razně zkomplikovalo jeho jízdní vlastnos-
ti a efektivitu provozu.

Nové uplatnění staré myšlenky
 Bylo tedy potřeba hledat jiné řešení. A to 
se našlo v konceptu, který je známý již 
roky, jenom se zatím nikdy neuplatnil 

u silniční nákladní dopravy – v trolejovém 
vedení. Kamionům umožní odebírat ener-
gii za jízdy jednoduše přímo ze sítě, místo 
toho, aby si ji kamiony vozily s sebou.
Německé ministerstvo životního prostře-
dí podpořilo projekt Enuba, což je zkrat-
ka názvu systému „elektrické mobility 
pro těžká užitková vozidla na ochranu 

životního prostředí a městských oblas-
tí“. Projekt, na který se zatím vynaloži-
ly dva miliony eur, ověřuje systém do-
dávek energie pro kamiony z trakčního 
systému podobného tomu, jaký funguje 
u tramvají, trolejbusů nebo elektrických 
vlaků. V rámci tohoto projektu vyvinula 
společnost Siemens komplexní koncepci 
trakčního elektrického pohonu těžkých 

nákladních vozidel pro elektrifikaci sil-
niční dopravy. 

Inteligentní sběrač
Samotné připojení k vedení ovšem ne-
smí negativně ovlivňovat jízdní vlastnosti 
vozu. Řidič musí být stále schopen zatá-
čet, libovolně přibrzďovat či manévrovat. 

Pantograf je proto vybaven 
speciálním monitorovacím 
systémem, který ho neustále 
drží ve stabilní poloze vůči 
drátům vedení. Při předjíž-
dění či opuštění elektrifiko-
vané komunikace je elekt-

rický motor opět automaticky přepnut na 
napájení z dieselového motoru a generáto-
ru. Díky použitým technologiím však tuto 
změnu řidič vůbec nezaregistruje. 
Na rozdíl od trolejbusů, které mají sběra-
če s relativně malou styčnou plochou ve 
tvaru písmene U zajišťující stabilní při-
pojení k trakčnímu vedení, je u elektric-
kých kamionů naopak uplatněn koncept 

pohyblivého pantografu s velkou styčnou 
plochou.

Elektrifikace dálnic
Hybridní vozidla pro eHighway jsou stejně 
flexibilní a univerzálně použitelná jako běž-
né kamiony, výhodou konceptu je, že jej lze 
bez problémů integrovat do běžné dálniční 
infrastruktury.
Pilotní projekt eHighway je v současné době 
realizován jako studie technické proveditel-
nosti na zkušebním úseku dálnice severně 
od Berlína. Jde zatím o testovací verzi, která 
prošlapává cestu prvnímu skutečnému vyu-
žití systému plánovanému v Kalifornii. Tam 
by měl přispět k zefektivnění přepravy nákla-
du mezi Los Angeles a přístavem Long Beach.
Existují už plány na „elektrifikaci“ trasy ze 
západní oblasti Beneluxu přes Německo, 
Polsko, Litvu do Lotyšska, která by spoji-
la baltské přístavy. Náklady na úsek dlouhý 
5 700 kilometrů se odhadují na čtrnáct mi-
liard eur a předpokládá se jejich rychlá ná-
vratnost. 

Kamiony s trolejemi
Do roku 2050 by měl stoupnout provoz na dálnicích 
a silnicích ve světě o dvě stě procent. To je obrovská výzva. 
Zejména v městských oblastech už dnes způsobují těžká 
vozidla velké problémy s místním znečištěním.

V běžném provozu se hybridní kamion od ostatních nijak neliší. Jakmile však 
senzory detekují trolejové vedení, vysune se ze střechy pantografový sběrač 
proudu a vůz se připojí na trakční kabel. 

Trochu jiná dálnice
Koncept e-Highway tvoří tři základní 
součásti:
• hybridní technologie pohonu, stej-

ně jako modernizace hnacího ústro-
jí pro nepřetržité dodávky elektrické 
energie;

• průběžné dodávky hybridních vozi-
del využívajících svrchní trakční ve-
dení založené na technologiích ově-
řených v železniční dopravě, včetně 
využití rekuperace. Při provozu více 
elektrických vozidel lze díky vracení 
energie generované při brzdění zpět 
do sítě výrazně snížit spotřebu celé-
ho systému;

• inteligentní sběrač pro přenos elek-
třiny z trolejového napájení eHigh-
way kombinuje zdroje železniční 
technologie s flexibilitou silniční 
dopravy.

Jakmile senzory detekují trolejové vedení, vysune se ze střechy pantografový sběrač a auto se připojí na trakční kabel.

„Hybridní vozidla jsou stejně flexibilní  
a univerzální jako běžné kamiony.“

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS, VOLVO
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Pozemský hrdina 
na Marsu

M
édia spojila při-
stání pojízdné la-
boratoře Curiosi-
ty s očekáváním, 

které se takřka rovná jistotě: 
udělali jsme rozhodující krok 
k objevení života na Marsu. 
Prezident Barack Obama už po-
žádal experty NASA, aby mu 
„okamžitě zavolali, jakmile se 
dostanou do kontaktu s Mar-
ťany“.
 
Spory o životě
Vědci však zůstávají opatrní. 
Už se poučili, že interpretovat 
data o živé hmotě je nejednou 
složitější, než je získat. V roce 
1976 pátraly po životě na Mar-
su sondy Viking. Analýza vzor-
ků půdy tehdy nedopadla dob-
ře – výsledky byly negativní, 
ale i dost nejednoznačné a aka-
demické spory trvají dodnes. 

Stejně pochodil slavný meteo-
rit Allan Hills 84001. Z Marsu 
se odštěpil před 3,5 miliardy 
let a obsahuje zvláštní tvary 
uhlovodíků. Někteří vědci ani 
po deseti letech nechtějí uznat, 
že se jedná jen o zvláštní che-
mické struktury, a ne fosílie 
bakterií.
Sotva tak lze očekávat, že Cu-
riosity odešle z Marsu nezpo-
chybnitelné důkazy. Navíc 
„kontakt s Marťany“ ani není 

jeho primárním posláním. Má 
„jen“ prohloubit naše vědo-
mosti o geologii Marsu a zjis-
tit, jaké poměry vládly na pla-
netě v době, kdy se na Zemi za-
čal vyvíjet život. I to jsou cíle, 
pro které se vyplatí „držet mu 
palce“. 

Kam zmizely mikroby? 
Misí Curiosity vrcholí důležitá 
etapa výzkumu Marsu. V uply-
nulých dvou dekádách jsme 
mapovali povrch planety, sledo-
vali atmosféru a koloběh vody. 
Zjistili jsme, že Mars se v počá-
tečních geologických epochách 
podobal Zemi a jeho severní po-
lokouli pokrýval oceán. Pokud 
by platila paralela se Zemí, i ta-
dy se začal vývoj života. Ale už 
po půldruhé miliardě let došlo 
ke kataklyzmatu – planeta se 
prudce ochladila a vodu ztrati-
la. Většina se vypařila a jen část 
se ve formě ledu uchovala pod 
povrchem. Pokud se život stihl 

vyvinout, získal podobu jedno-
buněčných organismů. Po změ-
ně podmínek buď vymřely, ane-
bo dokázaly zabojovat o svoji 
existenci a ukryly se do nižších 
vrstev půdy.
Curiosity bude pátrat, jest-
li v místě přistání – v Galleho 
kráteru – existovaly před čtyř-
mi miliardami let podmínky 
pro vznik života. Kráter je z to-
hoto pohledu ideální místo. 
Kdysi byl až po okraj zaplněný 
vodou a v jezeře se dvě mili-
ardy let ukládaly vrstvy mate-
riálu. Voda se později ztrati-
la a obnažené sedimenty dnes 
nabízejí exkluzivní pohled do 
minulosti. 

Poslední z velkých
Na rozdíl od Vikingů a dalších 
sond se Curiosity volně po-
hybuje, díky vrtné soupravě 
se dostane hlouběji pod po-
vrch a veze si baterii citlivých 
přístrojů. Můžeme se těšit na 
záplavu nových informací. 
Velkou fantazii prokázali jeho 
konstruktéři už při unikátním 
přistávacím manévru, který 
vědecký šéf programu John 
Grotzinger označil za „zázrak 
inženýrství“. Během putování 
ho čekají další nástrahy, které 
prověří jeho technickou zdat-
nost. 
Cílem je hora Mount Sharp 
ve středu Galleho kráteru. 

Curiosity se k ní vypraví oko-
lo Vánoc a cesta dlouhá sedm 
kilometrů mu potrvá několik 
měsíců. Celkově je mise plá-
nována na dva roky.
Vychutnejme si tuto jízdu, 
protože rozlet dalších projek-
tů zastavila finanční krize. 
NASA bude v následující deká-
dě škrtat a je jisté, že na po-
dobnou výpravu za dva a půl 
miliardy dolarů nebudou fi-
nance. NASA odstoupila i od 
projektu ExoMars připravo-
vaného s evropskou agentu-
rou ESA, jejímž vyvrcholením 
měla být v roce 2020 dopra-
va vzorků marťanské půdy na 
Zem. 

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: NASA/JPL-CALTECH

Na Marsu je  
i značka Siemens
Vesmírná agentura NASA je 
už desetiletí výkladní skříní 
amerických technologií. Je-
likož se zabývá unikátními 
projekty, jen výjimečně sáh-
ne po hotových řešeních od 
jiných institucí. A i to jen teh-
dy, pokud jsou natolik kva-
litní a osvědčené, že by jejich 
vlastní vývoj byl zbytečnou 
duplicitou.
Například při vývoji roveru 
Curiosity použili konstruk-
téři NASA systém PLM (Pro-
duct Lifecycle Management) 
společnosti Siemens. Softwa-
ry NX a Teamcenter umožni-
ly sladit sestavu vozidla tak, 
aby stovky jeho komponent 
dokonale spolupracovaly 
a zvládaly extrémní podmín-
ky během mise. 
Software NX integruje CAD, 
CAE, CAM aplikace, kte-
ré umožňují navrhování 
virtuálních modelů, jejich 
testování a výrobu. Pomo-
hl například vytvořit tepel-
ný model vozidla. Simuloval 
marťanské prostředí a pře-
počítal teploty ve vozidle 
jako v reálných podmín-
kách, tedy v rozpětí od mi-
nus 130 stupňů do plus 30 
stupňů Celsia. To všechno 
bez potřeby postavit proto-
typ a dlouhých týdnů tes-
tování ve speciální teplotní 
komoře.
Vývoj robota vedli v Jet Pro-
pulsion Laboratory v Kali-
fornském technologickém 
institutu. Řada komponent 
vznikala na výzkumných 
pracovištích v USA, Kanadě 
i v Evropě. Software Team-
center se postaral o sdílení 
informací mezi vývojovými 
skupinami, aby každý tým 
pracoval s nejnovějšími údaji 
o každé konstrukční změně. 
Objem dat se blížil k jedno-
mu terabajtu.

Rover Curiosity se ocitl na Marsu v nevděčné situaci. Takřka 
všichni očekávají, že tam objeví mimozemský život, a to i přesto, 
že to nemá v „pracovní náplni“.
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J
enže toto velmi účinné 
zařízení slouží k doce-
la jinému účelu. Dokáže 
ničit nebezpečné odpady 

nebo těžko odstranitelné kaly 
v čističkách odpadních vod. Ji-
nou možností je nanášení vel-
mi kvalitních a odolných kera-
mických materiálů, mimo jiné 
na lopatky turbín a leteckých 
motorů, papírenských válců či 
elektronických součástek.
A co je zvláště významné – na 
jeho vývoji jsou podepsáni ta-
ké čeští vědci.

Příběh stále živý
Píše se letopočet 1923. Rok, 
v němž zemřel objevitel rent-
genového záření Wilhelm 
Conrad Röntgen, přinesl světu 
řadu pozoruhodných objevů 
a vynálezů. Například ame-
rický elektrotechnik Lee de 
Forest si dává patentovat no-
vý systém zvukového filmu, 
který významně ovlivnil další 
vývoj. Ve Švédsku je vynaleze-
na bezkompresorová absorpč-
ní lednička. Švédský chemik 
Theodor Svedberg zkonstru-
oval první ultracentrifugu 
o mnoha tisících otáčkách za 
minutu. A v Německu si spo-
lečnost Siemens nechává pa-
tentovat právě onen plazma-
tron.

Původně byl plynový
… a v Ústavu fyziky plazmatu 
Akademie věd ČR jeho techno-
logii pozměnili. „Princip sice 
popsali v Siemensu už v roce 
1923, ale jediní, kdo ho o čtyři-
cet let později převedli do pra-
xe, jsme byli my,“ uvádí v této 
souvislosti vedoucí realizač-
ního týmu docent RNDr. Milan 
Hrabovský. 

Spojení vody s elek-
trickým výbojem
Unikátní řešení spočívá 
v kombinaci elektrického vý-
boje, který je v přímém kon-
taktu s vodou. Přesněji řeče-
no, zařízení vytváří plazma, 
čtvrté skupenství hmoty, při 
průchodu elektřiny vodním 
vírem. To je efektivnější cesta 
než u zahraničních plazmat-
ronů založených na stabilizaci 

elektrického oblouku plyny. 
Vodní plazmatron je totiž v té-
to práci desetkrát rychlejší 
než technologie plynové a ta-
ké rychlost proudění plazma-
tu dosahuje až 8 kilometrů 
za sekundu, což je ideální při 
nástřiku pevných povrchů. 
Další velkou předností české-
ho plazmatronu s označením 
WSP je to, že díky dvojnásobně 
vyšší teplotě plazmatu se v re-
aktoru udržuje daleko vyšší 
hladina ultrafialového záření. 
„A to je při ničení nežádoucích 
odpadů velmi účinný prostře-
dek na rozbití složitějších mo-
lekul uhlovodíků,“ říká doc. 
Hrabovský a dodává: „Systémy 
s naším plazmatronem mají 
podstatně větší účinnost a vý-
razně vyšší rychlost proce-
su. Mohou být tedy využívány 
v takových podmínkách, kdy 
je potřeba mít extrémní para-
metry plazmatu.“

Téměř malý zázrak
Plazmatron této konstrukce je 
schopen natavit až 50 kilogra-
mů práškového korundu za 

hodinu při teplotě tání 2 050 
stupňů Celsia. 
A jak celý tento proces probíhá?
V plazmatronu hoří elektrický 
oblouk mezi tyčovou katodou 
z uhlíku a rotující anodou z mě-
di či železa. Oblouk je stlačován 
vodním vírem ve stabilizačním 
kanálu, kde přetlak vzniklých 
ionizovaných vodních par vy-
tvořené plazma urychluje smě-
rem k ústí plazmatronu. Plaz-
ma je vyfukováno jako horký 
proud, který je schopen s sebou 
strhnout a roztavit prášek. Te-
kuté kapky jsou naneseny na 
podložku, kde po zchladnutí 
vytvoří povlak. 

Z Kobylis do praxe
Vědcům z ÚFP AV ČR se poda-
řilo uzavřít dohodu s králo-
véhradeckou firmou Project-
Soft a pražským podnikem 
UniControls na vývoj moder-
nizované verze s wolframo-
vou katodou, a tak se tomuto 
unikátnímu typu generátoru 
plazmatu WSP s vodní stabi-
lizací elektrického oblouku 
vyvinutému v České republice 

otevřela cesta k dalšímu prak-
tickému využití. 
UniControls dodává výkonový 
zdroj elektrické energie včet-
ně řídicí jednotky. Nejsložitěj-
ší součást – vodní (chladicí) 
systém – vyvinula ve spolu-
práci s Oddělením termické-
ho plazmatu ÚFP AV ČR firma 
ProjectSoft. Ta měla také na 
starost návrh a instalaci auto-
matizačních technologií.
Pro řízení procesu byl zvolen 
řídicí systém Simatic ET 200S 
od společnosti Siemens, který 
získává z procesu informace 
o teplotách, průtocích a tla-
cích pracovního média, jímž 
je demineralizovaná voda. Dá-
le ovládá čerpadla chladicích 
okruhů, ventily na přívodu vo-
dy k hořáku a externí chladicí 
jednotku. 
Plazmatron WSP s vodou sta-
bilizovaným obloukem ve 
starších verzích byl úspěšně 
instalován v řadě zahranič-
ních firem, především v Ja-
ponsku. Je patentován a nyní 
se připravují další patenty pro 
různé technologie. 

Plazmatron
neboli žhavé plazma 
pod sprchou
Mohla by to být účinná zbraň v nějaké sci-fi povídce. Prsty bojovníků stisknou 
spoušť a žhavý proud plazmatu taví vše, co se mu postaví do cesty. Nic mu neodolá. 
Mohutný ocelový pancíř či ochranné štíty bojových kosmických lodí. Ani silný paprsek 
laseru, tak dobře známý třeba z příběhů Hvězdných válek, se mu v tomto směru 
nevyrovná.

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: SIEMENS
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AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: EMANUEL BOSON A VW 

V
olkswagen up! se v Bratislavě 
montuje od srpna minulého ro-
ku. Přípravy na jeho výrobu za-
čaly dva roky předtím a vyžáda-

ly si více než tři sta milionů eur. Automo-
bilka se rozhodla použít nejmodernější 

dostupné technologie. Významnou část 
investicí si vyžádala montážní linka, kte-
rou firma nainstalovala speciálně pro vý-
robu malých městských vozidel.
Koncern využívá metodu tzv. perlového 
náhrdelníku, tzn. že se jednotlivá vozidla 

vyrábějí na objednávku pro konkrétního 
zákazníka. Kromě Volkswagenu up! se na 
téže lince vyrábí i Škoda Citigo a Seat Mii. 
Všechny tři modely mají stejný základ, ale 
odlišují se designovými prvky na přední 
a zadní masce a v interiéru. Díky tomu lze 
na montážní lince vidět najednou první, 
druhou i třetí značku, v různých barvách 
a s rozličným vybavením.
Celkem je možné dosáhnout až 300 tisíc 
různých variací a jsou mezi nimi i kombi-
nace s volantem na pravé straně. Výroba 
je mimořádně náročná na logistiku a or-
ganizaci práce. Časově i materiálově musí 
na sebe vše plynule navazovat. Montážní 
linka je dlouhá 830 metrů a provádí se na 
ní 155 výrobních operací. 

Nejmenší z rodu volkswagenů

Malá městská vozidla patří k nejžádanějším automobi-
lům na trhu. Koncern Volkswagen na tento trend zare-
agoval novou společnou platformou, jejímž výsledkem 
jsou nejmenší volkswageny, škodovky a seaty v nabíd-
ce skupiny. Vyrábějí se pouze v bratislavském závodě 
a jsou určeny pro evropské země.

Největší hala: Výroba začíná v karosárně, pokračuje v lakovně a končí v montážní 
hale, kde probíhá finalizace. Montážní hala má rozlohu jako 21 fotbalových hřišť. 
Karoserie sem přicházejí z lakovny po mostě a přes dopravníkový systém pod stropem 
přímo na montážní linku. Dopravníky mají délku asi dvacet kilometrů. Na snímku 
montéři nasazují na karoserii první komponenty.

Bez dveří: Karoserie přijíždějí do montážní haly i s dveřmi. Ty se však hned na 
začátku montáže odebírají a odsunují se na tzv. linku předmontáže dveří, kde 
se do nich vkladají ostatní komponenty – od reproduktorů až po ovládání oken. 
Na konci montážního procesu, když už je interiér vozidla hotov, se ke karoserii 
znovu přimontují.

Robotická lakovna: Výroba začíná v karosárně, pokračuje v lakovně a končí 
v montážní hale, kde se uskutečňuje finalizace. Nanášení barvy a laku je plně 
automatizované na robotické lince. Elektrostatický systém jejich nanášení patří 
k nejmodernějším na světě.
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Tankovací pumpa: Každé vozidlo odchází z montáže s palivem v nádrži. Musí 
být totiž schopné jízdy, aby ho bylo možné odzkoušet na tzv. vibrační stolici. 
Přes čerpací stanici denně projedou tisíce vozidel. Na snímu je vidět i rodný list 
auta, na kterém jsou zakódovány nejdůležitější údaje o konkrétním kusu.

Automobilová svatba: Na tomto místě se spojuje karoserie s podvozkem. Na 
snímku jsou vidět v žlutých rámech připravené podvozky s motorom a převo-
dovkou, které se kompletují v hale pomocí agregátů. Odtud se podzemním 
tunelem přesouvají do montážní haly, kde se v plně automatizovaném režimu 
připevňují ke karoserii.

Lepení skel: Nanášení lepidla na skla je plně automatizované a uskutečňuje se 
podle toho, jaký tvar má sklo – zda jde o přední, zadní nebo boční okna. Papír 
vpředu slouží k čištění pistole po každém nanesení lepidla. Montéři následně 
ručně vloží skla do okenního výřezu karoserie.

Přední maska: Montérovi pomáhá při umísťování tzv. frontendu manipulátor. 
Vozidlo v této fázi montáže, nazývané vysoký takt, už není umístěno na lince, 
ale visí na dopravnících, aby k němu pracovníci měli odspodu lepší přístup.

Vibrační stolice: Hotové vozidlo musí na tomto zařízení ještě absolvovat 
simulaci jízdy.

Téměř hotovo: Finální montáž začíná montáží sedadel, která se dávají do už 
téměř hotového automobilu. Následně se ke karoserii přimontují i dveře, které 
mezitím prošly samostatným montážním cyklem.

Finiš: Nastartované auto opouští montážní linku. Přesunuje se na nastavení 
geometrie a světlometů. Než opustí závod, čeká ho ještě vodní zkouška, při níž 
se simuluje monzunový déšť. Tím se kontroluje vodotěsnost karoserie. Odtud 
vozidlo směřuje na záverečnou kontrolu. Takto připravený automobil přebírá 
oddělení logistiky, které zabezpečuje jeho doručení zákazníkovi.

Manipulátor kokpitu: Kokpit je první just-in-time komponent, který se montuje 
do karoserie. Vyrábí se na objednávku pro každé vozidlo zvlášť podle přání 
zákazníka. Nachází se v něm hlavní svazek kabelů, na který se v dalších etapách 
připojují ostatní elektrická zařízení.

Cílový bod 6B: Zde se vozidlo kontroluje. Pracovníci zkoumají nejen funkčnost 
elektrických částí, tzv. EKOS, ale ve světelném tunelu vizuálně prověřují také 
interiér a exteriér včetně laku, který musí být v dokonalém stavu. Světelný tunel 
simuluje ranní světlo, které má nejvhodnější vlastnosti pro kontrolu povrchu 
karoserie. Žádné vozidlo nemůže bez této kontroly opustit závod.

Přeprava vzduchem: Dopravníky přenášejí vozidlo na záverečnou fázi mon-
táže, během níž se do vozu vkládají sedadla, připevňují se dveře, kontroluje 
kvalita a nastavují světlomety, geometrie a další parametry.
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P
řed čtyřmi lety pra-
coval Urs Staufer „na 
Marsu“. Zkoumal slo-
žení půdy rudé plane-

ty a používal při tom přístroj 
zvaný mikroskop atomárních 
sil. Poslední výkřik techniky, 
v němž by původní mikroskop 
těžko někdo našel.
Urs Staufer samozřejmě ne-
opustil Zemi. Seděl v řídicím 
středisku v arizonském městě 
Tucson a patřil k týmu, kte-
rý na dálku řídil činnost son-
dy Phoenix. Sondu dopravila 
na Mars americká kosmická 
agentura NASA, avšak na jejím 
vybavení spolupracoval i tým 

vedený Stauferem, tehdy pro-
fesorem na univerzitě ve švý-
carském Neuchatelu.
Poněvadž sondu Phoenix po 
více než pěti měsících činnos-
ti nezničil mráz kruté marsov-
ské zimy, podařilo se získat 
nové informace o stavbě půdy 
a prachu našeho vesmírného 
souseda.
Mikroskop na Phoenixu byl 
nejvýkonnější „zvětšovací pří-
stroj“, jaký kdy zkoumal pla-
nety. O něco jednodušší op-
tický mikroskop si na Mars 
přivezla i nejnovější pojízdná 
laboratoř Curiosity (viz ta-
ké strany 22 a 23). Také toto 

zařízení bude zjišťovat složení 
hornin. Nejdříve infračerve-
ným laserem nataví zajímavé 
vzorky a potom k nim manipu-
látor přiloží mikroskop i rent-
genový spektrometr. 

Jako obvykle:  
začalo to v antice
Skleněná koule vyplněná vo-
dou, která zvětšovala napří-
klad písmena, byla známá už 
v pátém století před naším 
letopočtem v antickém Řec-
ku. To ovšem bylo málo. Vlast-
nosti vybroušeného zvětšují-
cího skla, tedy lupy, popsal až 
anglický filozof a vědec Roger 

Bacon ve 13. století. O sto let 
později pak vyvinuli brusiči 
v Itálii brýle pro posílení špat-
ného zraku. Schopnost brousit 
čočky byla na světě, ale trva-
lo ještě tři staletí, než díky ní 
člověk uviděl to, co bylo skryto 
i nejlepším očím.
Vynález mikroskopu úzce sou-
visel s vynálezem dalekohle-
du. Podle dostupných zpráv 
obě optická zařízení vznikla 
v Nizozemsku. U dalekohledu 
se historikové shodli na tom, 
že jej vynalezl Johannes Lip-
perhey – v jiném pravopisu 
Hans Lipperheij – v roce 1608 
(viz článek ve Visions, zima 
2011). Čočky nedal do brýlí, 
ale do dlouhé trubice – spoj-
nou čočku do objektivu a roz-
ptylnou do okuláru.
U mikroskopu je to s autor-
stvím složitější. I ten vznikl 
na přelomu 16. a 17. století. 
Ve frontě na uznání za prven-
ství sice stojí na prvním místě 
Hans Janssen a jeho syn Za-
charias Janssen (údajně pří-
stroj vytvořili v roce 1590), ale 
postává tam také už zmiňo-
vaný Hans Lipperhey, jemuž 
autorství připisují jiní histo-
rikové. Tehdejší mikroskopy 
obsahovaly ve své trubici jen 

jednu, spojnou čočku, byly to 
tedy vlastně jednodušší dale-
kohledy...

Kupec objevil mikroby
Přístroj postupně začali oce-
ňovat přírodovědci. Například 
všestranně vzdělaný Angličan 
Robert Hooke při pozorování 
mikroskopem v roce 1665 za-
znamenal, že korek se skládá 
z částeček podobných komůr-
kám mnichů v klášteře. A tak 
je pojmenoval slovem „cell“, 
které v češtině znamená jak 
cela, tak buňka.
Skutečnou reklamu mikrosko-
pům však udělal nizozemský 
kupec s textilem Antonie van 
Leeuwenhoek z Delftu. (Ano, 
právě z toho města, kde dnes 
působí profesor Staufer zmi-
ňovaný v úvodu.) Leeuwen-
hoek neměl formální vzdělá-
ní. Ve volném čase se zabýval 
výrobou čoček, konstrukcí 
mikroskopů a pozorováním. 
Objevil krvinky, spermie, sva-
lová vlákna. Jejich kresby po-
sílal do Královské společnosti 
v Londýně.
V roce 1676 však všechny za-
skočil. Popisoval malinké jed-
nobuněčné organismy – prvo-
ky a bakterie. Angličtí učen-
ci nevěřili, že něco takového 
je možné. Nejdříve zkoušeli 
obvyklý akademický postup: 
zpochybňování. Vždyť Leeu-
wenhoek byl amatér, neuměl 
ani pořádně anglicky a latin-
sky, popisy pozorování psal 
holandsky a musely se překlá-
dat. Tak co od něj čekat?
Nakonec však Královská spo-
lečnost vypravila do Delftu 
ověřovací výpravu, jejíž čle-
nové v roce 1680 potvrdili, že 
kupec ve svém mikroskopu 
opravdu vidí to, co popisuje. 
Antonie van Leeuwenhoek je 
dnes považován za zakladate-
le mikrobiologie.

Galileo a další kutilové
Kutilové samozřejmě nene-
chali přístroj v původní po-
době. Mnoho konstruktérů, 
mezi něž se zařadil i italský 
génius Galileo Galilei, zkou-
šelo různě seskládat v mik-
roskopu více čoček. Moderní 

Od lupy po horniny 
na Marsu
Nahlédli jsme do mikrosvěta. Před téměř 350 lety jsme díky 
mikroskopu objevili prvoky a bakterie. Dnes se pokoušíme 
pozorovat, co a jak dělají atomy v bílkovinách, když řídí proce-
sy v našich buňkách. A možná za pár desetiletí nám vesmírné 
mikroskopy pošlou obrázky mikrobů ze vzdálených světů.

14. století: Brusiči v Itálii 
zhotovují optické čočky po-
užitelné v brýlích pro posí-
lení zraku.

Vývoj mikroskopů: Od renesance do konce 19. století

1590: Nizozemští brusi-
či čoček Hans a Zacharias 
Janssenové pravděpodobně 
vytvářejí první mikroskop.

1630: Nejstarší známý ob-
raz vytvořený díky mikro-
skopu. Autorem je italský 
přírodovědec Francesco 
Stelluti.

1667: Angličan Robert Hooke 
zkoumá pomocí mikrosko-
pu různé předměty, objevuje 
buňky v korku.

18. století: Technická vy-
lepšení činí mikroskopy 
stále populárnějšími mezi 
přírodovědci.

1675: Holanďan Antonie 
Leeuwenhoek sleduje mik-
roskopem hmyz, svou krev, 
objevuje prvoky a bakterie.

1878: Ernst Abbe matema-
ticky vysvětluje souvislost 
mezi rozlišením a vlnovou 
délkou světla, což umožňu-
je vytvářet vysoce účinné 
mikroskopy.

Mikroskop H. a Z. Janssenů

Refraktomer na měření indexu  
lomu světla E. Abbeho

Stellutiho včely 

Vítejte v mikrokosmu. Snímkem ústního ústrojí roztoče 
získala Angelika Reichmannová vloni třetí místo v sou-
těži o nejkrásnější fotografii elektronovým miskrosko-
pem – FEI. Rakouská autorka ho zpřístupnila na Yahoo 
Flicker, o kolorování se postarala Margit Wallnerová.

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: ANGELIKA REICHMANNOVÁ,  
 FEI, NASA/JPL/UA/LOC  
 KHEED MARTIN, KARL  
 KOFOED/NASA, WIKIPEDIA,  
 ARCHÍV AUTORA
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optický mikroskop se dnes ob-
vykle skládá ze dvou soustav 
spojných čoček – v objektivu 
a v okuláru.
V sedmdesátých letech 19. sto-
letí pak německý fyzik Ernst 
Abbe jednak sestavil optic-
ké zákony, podle nichž se dají 
čočky v mikroskopu nejlépe 
zaostřovat, a navíc ponoře-

ním objektivu a pozorované-
ho předmětu do oleje, kte-
rý má příznivější index lomu 
než vzduch, dosáhl zvětšení 
až dvoutisíckrát – na hranici 
možností vlnových délek svět-
la. Abbe se stal majitelem fir-
my Carl Zeiss v Jeně, která se 

pod jeho vedením vypracova-
la na špičku výroby optických 
přístrojů.

Československo:  
mikroskopová velmoc 
Ale do mikrosvěta mezitím za-
čaly nakukovat mikroskopy 
elektronové. Objevily se ve třicá-
tých letech 20. století. Sledovaný 

objekt ozařují svazkem elekt-
ronů, které mají kratší vlnovou 
délku než světlo, takže umožňu-
jí zvětšení až desetimilionkrát.
Zdrojem elektronů obvykle bý-
vá katoda s wolframovým vlák-
nem; elektrony pak vykreslu-
jí získaný obraz na stínítku. 

Existují dva základní typy. Jed-
nomu se říká transmisní, pro-
tože elektrony procházejí ce-
lým sledovaným vzorkem, ten 
ovšem musí být velmi tenký. 
Druhému typu se říká řádko-
vací, skenovací či rastrovací, 
v něm svazek elektronů „ma-
puje“ povrch vzorku, který ob-
vykle musí být pokryt lehkou 
vrstvou kovu.
První elektronový mikroskop 
v Československu přivedl do 
výroby v roce 1949 čtyřiadva-
cetiletý fyzik Arming Delong. 
Dnes je mu sedmaosmdesát 
a mikroskopy konstruuje stále. 
Každý den od půl šesté ráno jej 
najdete v laboratoři firmy De-
long Instruments v Brně. Právě 
díky němu a jeho žákům je Br-
no sídlem hned několika firem, 
které vyrábějí mikroskopy 
a vyvážejí je do celého světa.

Hrot jako Eiffelova věž
Až k atomům od osmdesátých 
let „dohlédnou“ mikroskopy 
zvané hrotové, mezi něž pat-
ří i mikroskop atomárních sil, 
jehož činnost na Marsu řídil 
v úvodu zmiňovaný profesor 
Staufer.
Zabývá se jimi také Antonín 
Fejfar z Fyzikálního ústavu 
Akademie věd v Praze. Se svý-
mi kolegy pomocí tohoto mi-
kroskopu zjišťuje například 
stavbu fotovoltaických člán-
ků, které mění sluneční svět-
lo v elektřinu. „Když pozoro-
váním zjistíme nejvýhodnější 
strukturu, můžeme se naučit 
vyrábět účinnější solární člán-
ky,“ věří.
Tento přístroj má už hodně 
daleko k prvotnímu zařízení 
nizozemských optiků staré-
mu čtyři století. Používá totiž 

malinkatý hrot z platiny, iri-
dia či zlata se špičkou ideálně 
zakončenou jen jediným ato-
mem. Hrot je upevněn na nepa-
trném nosníku, jehož pohyby 
se měří. Postupně „ohmatává“ 
povrch vzorku, podobně jako 
slepecká hůl. Vzorek se tak ov-
šem poškodí. Proto se využí-
vají i bezkontaktní hroty, mezi 
nimiž a vzorkem působí van 
der Waalsovy síly projevující se 
mezi molekulami.
„Pro představu: kdybychom 
zvětšili hrot z našeho mikro-
skopu na rozměr Eiffelovy věže, 
její špičku bychom pak přiblíži-
li k povrchu vozovky na vzdále-
nost jednoho milimetru a dote-
kem měřili nerovnosti vozovky 
na úrovni desetin milimetru,“ 
přibližuje doktor Fejfar.
Hrotové mikroskopy doká-
žou zobrazit povrch vzorku 
i trojrozměrně a nepotřebují 
jej pokovovávat. Navíc umějí 
také měřit vlastnosti vzorků, 
například magnetizaci, tvr-
dost, adhezi, tření, vodivost, 
výstupní práci, to vše s rozli-
šením až na nanometry (mili-
ontiny milimetru). Cena elek-
tronových i hrotových mik-
roskopů se ovšem pohybuje 
v milionech korun.
Budoucnost hrotových mikro-
skopů vidí neskromně: „Pře-
stanou být jen výzkumnými 
nástroji ve špičkových labora-
tořích a stanou se běžným vy-
bavením i ve školách. Tak jako 
dnes optické mikroskopy.“
Mikroskopy mají šanci rozší-
řit naše vědomosti nejen na 
Zemi, ale budou pokračovat 
i jejich výpravy na jiná ves-
mírná tělesa. Horkými kandi-
dáty jsou daleké měsíce Ev-
ropa u Jupiteru a Enceladus 
u Saturnu. Předpokládáme, že 
pod ledovým příkrovem, který 
je celé obepíná, existuje vodní 
oceán a mnozí vědci jsou pře-
svědčení, že se v něm rozvinul 
život. Gejzíry občas vychrlí vo-
du, která nad povrchem vytvá-
ří ledové oblaky. To je ideální 
cíl pro misi mikroskopů, aby 
zjistili, jestli na Evropě anebo 
Enceladu opravdu „sněží“ za-
mrznuté mimozemské mik-
roby. 

1903: Rakouský chemik Ri-
chard Zsigmondy vytváří 
tzv. ultramikroskop, kte-
rý umožňuje díky rozptý-
lenému světlu a vhodnému 
úhlu pozorování rozpoznat 
i objekty menší, než je vlno-
vá délka světla. (Nobelova 
cena v roce 1925.)

Vývoj mikroskopů: Mezníky 20. století

1932: Nizozemský fyzik 
Frits Zernike vynalézá fá-
zově kontrastní mikroskop, 
který díky fázovému po-
sunu světla procházející-
ho průhledným vzorkem 
umožňuje pozorovat i bez-
barvé biologické materiá-
ly. (Nobelova cena v roce 
1953.)

1938: Německý fyzik Ernst 
Ruska vytváří elektrono-
vý mikroskop, který místo 
viditelného světla využívá 
elektrony. (Nobelova cena 
v roce 1986.)

2008: Sonda Phoenix praco-
vala téměř půl roku na Mar-
su. Přivezla s sebou také 
optický mikroskop a super-
moderní mikroskop ato-
márních sil.

Zdroj: Nobelova nadace

1981: Němec Gerd Binning 
a Švýcar Heinrich Rohrer 
vytvářejí řádkovací tunelo-
vý mikroskop – typ hroto-
vého mikroskopu, v němž 
vodivý hrot zobrazuje po-
vrch sledovaného vodivé-
ho předmětu díky změně 
proudu. (Nobelova cena 
v roce 1986.)

Elektronový mikroskop  

Ernsta Ruska

Pozemští tvorové v elektronovém 
mikroskopu: zárodky tyčinek květu 
magnólie.

A jaké tvory objeví mikroskopy na ces-
tách vesmírem? Velké naděje vzbuzují 
vodní gejzíry na měsíci Encleadus 
u planety Saturn.

Mravenec

Stonožka

„Pracuje na mikroskopu, který bude schopen sledovat bio-
logické vzorky v přirozeném stavu až do úrovně atomů.“

32 | 33
I N O V A C E

his tor ie /budoucnost



K
dyž vyrazíte na sever Německa, 
na pláních neochotně stoupají-
cích od Severního moře si nemů-
žete nevšimnout lesů stožárů vě-

trných elektráren. Stojí zde největší větr-
ný „megapark“ světa s celkovým výkonem 
hodně přes 10 gigawattů. 
Jde o více než jen energetický doplněk: 
větrné elektrárny představují na severu 
Německa jeden z hlavních zdrojů energie. 

To s sebou přináší i problémy. Zhruba pě-
tinu času jsou „větrníky“ odstavené a jen 
nečinně stojí ve větru. Vyráběly by totiž 
více energie, než je v danou chvíli po-
třebné. Nejenže by byl problém elektřinu 
prodat, ale také by ohrožovala stabilitu 
elektrické sítě. Pokud se má podíl větru 
a dalších obnovitelných zdrojů na cel-
kové výrobě dále zvyšovat, musí se něco 
změnit. 
Jedno řešení se nabízí na první pohled: 
uskladnit energii z doby nízké poptáv-
ky a vysoké výroby na později. Jak to ale 
udělat levně a přitom účinně? Zkoušejí se 
různé technologie, od skladování ener-
gie ve stlačeném vzduchu přes budování 
dalších přečerpávacích nádrží až po velké 
baterie. Slibnou budoucnost by před se-
bou mohl mít i vodík. 

Rozklad vody
Nápad je prostý. Větrné elektrárny by 
mohly fungovat i ve chvíli, kdy z nich 
elektřinu odběratelé nechtějí. Nešla by do 
sítě, ale použila by se k rozkladu vody na 
vodík a kyslík. Vodík by se pak uskladnil 
na pozdější použití. V době vyšší poptáv-
ky jej mohou spalovat elektrárny nebo au-
tomobily s vodíkovými články. 
Ani automobily, ani elektrárny spalující 
čistý vodík sice zatím nejsou k dispozici, 
ale to by se mohlo brzy změnit. Experi-
mentální prototypy i pár malosériových 
vozů s pohonem na vodík už historie zná, 
vodíkové turbíny od společnosti Siemens 
by se měly představit v roce 2014. 
Celková účinnost procesu je zhruba 50 
procent. Jinak řečeno, polovina energie 
se během procesu ztratí. Zato má systém 
jiné výhody. Především, při dostatečně 
nízké ceně by i poloviční účinnost byla 
zajímavější než nic, tedy odstavení zdro-
jů elektřiny. 

Pro vodík by se také mohly najít relativ-
ně jednoduše vhodné skladovací prostory. 
Mohl by se například ukrýt ve stávajících 
plynovodech. Kdyby ho v nich bylo jenom 
pět procent celkového objemu, mohlo by 
se v potrubích a zásobních tancích scho-
vat najednou zhruba 130 terrawatthodin 
energie ve vodíku. To je zhruba čtvrtina 
německé roční spotřeby. Jde jen o teoretic-
ký výpočet, praxe jistě bude složitější, ale 
dobře ukazuje zajímavost této alternativy. 
Stejně důležitou zásobárnu mohou před-
stavovat velké podzemní zásobníky, po-
dobné těm, které se dnes používají ke 
skladování zemního plynu. V Česku je 
jich jen pár (zato spíše velkých), v Němec-
ku se používají zhruba dvě stovky pod-
zemních prostor s objemem 500 tisíc me-
trů krychlových či více. Takové množství 
by stačilo zhruba na uskladnění vodíku 
s využitelnou energií kolem 60 terrawatt-
hodin. To je nezanedbatelné množství, 
které by mohlo pokrýt i nezvykle dlouhé 
výpadky dodávek elektřiny. 
Nic takového ovšem nemůže přijít hned. 
I když je technologie skladování vodíku 
pod zemí ověřená, protože menší provozy 
tohoto typu již pracují v USA a Velké Bri-
tánii, příprava takové sítě by chvíli trva-
la. Náklady na jeden podzemní zásobník 

se také odhadují na 10 až 30 milionů eur, 
takže investice musí probíhat průběžně. 
A samozřejmě k celé věci patří i náklady 
na spalovací elektrárny využívající vodík, 
které mohou stát od desítek po stovky mi-
lionů eur podle výkonu. Energetické spo-
lečnosti se do takové investice nemohou 
pustit přes noc či v době, kdy se jim tepr-
ve vracejí náklady na starší provozy. 

Na vodík se nesmí čekat
Zbývá také ještě vyřešit další technické 
problémy. Stávající elektrolytické sys-
témy obvykle několik minut „nabíhají“, 
takže nejsou schopné dostatečně rychle 
reagovat na výkyvy v dodávkách elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. 
Problém by měla pomoci vyřešit techno-
logie zařízení využívající místo tekuté-
ho elektrolytu tzv. protonové výměnné 
membrány. V nich jsou elektrody odděle-
ny porézním tuhým materiálem. Systémy 
tohoto typu mají být účinnější a rychlejší, 
nevýhodou naproti tomu je nutná údržba 
membrán. Zatím se v každém případě ne-
nasazují v masovém měřítku. 
Změnit by to chtěl i koncern Siemens, kte-
rý se letos chystá na ostré zkoušky zařízení 
určeného právě pro vývoj vodíku z přeby-
tečné elektřiny obnovitelných zdrojů. 

Zatím je na světě jenom zkušební proto-
typ s příkonem 10 kilowattů, ale odborníci 
společnosti Siemens nyní připravují i verzi 
s příkonem 100 kW, krátkodobě schopnou 
pracovat dokonce na 300 kW. Nová jednotka 
by měla být připravena ke konci roku a za 
hodinu by měla vyrobit dva až šest kilogra-
mů vodíku za hodinu. 
Byť zařízení už bude připraveno do séri-
ové výroby, nebude levné. Dnes se ceny 
elektrolytických stanic pohybují kolem 
10 tisíc eur za instalovaný kilowatt vý-
konu, přičemž pro srovnání ekonomicky 
diskutabilní dostavba Temelína by měla 
vyjít něco nad 4 000 eur za kW. Nová tech-
nologie výroby vodíku nebude zpočátku 
o mnoho levnější, ale za pět šest let by ce-
na prý mohla klesnout na tisíc eur na kilo-
watthodinu. 
K dispozici by mohly také během několika 
let být jednotky pracující s příkonem až 
kolem 100 megawattů, schopné fungovat 
jako záloha velkých větrných farem toho 
typu, které se nacházejí na břehu Sever-
ního moře. 
Systém by měl být tak pružný a účinný, 
aby mohl fungovat i jako srdce čerpa-
cích stanic pro vodíková auta. Vyráběl by 
vodík z levnější, „přebytečné“ elektřiny 
a běžné vody z kohoutku. Odpadly by tak 

náklady na vybudování infrastruktury 
k dopravě a skladování vodíku.

Plyn pro chemiky
Vodík je nejen zdroj energie, ale také 
důležitá surovina pro chemický průmy-
sl. Dnes se získává převážně ze zemního 
plynu. Plyn z přebytečné elektřiny by tak 
mohl najít odbytiště i zde. 
Nabízí se i další celkem lákavá možnost 
prodávat vodík s oxidem uhličitým. Skle-
níkový plyn, za jehož vypouštění evrop-
ští provozovatelé elektráren musí platit, 
by mohl v kombinaci s vodíkem sloužit 
k výrobě oxidu uhelnatého, tj. CO (a vody 
jako „odpadu“). Vznikající plyn by se pak 
dal použít jako výchozí surovina k výrobě 
sloučenin důležitých v organické chemii, 
třeba výrobě plastů. 
Tento koncept prověřuje futuristický pro-
jekt nazvaný CO2RRECT. Letos projde důle-
žitou fází. U uhelné elektrárny v Severním 
Westfálsku, která bude zdrojem oxidu uhli-
čitého, bude Siemens zkoušet jednotku pro 
výrobu vodíku poháněnou simulovaně vě-
trnou elektrárnou. Experiment by měl ově-
řit, zda výroba energií nabitého plynu z pře-
bytečné elektřiny vyhovuje požadavkům 
chemického průmyslu na stabilitu a přes-
nost dodávek. Vodík slibuje mnohé. 

Do vodíku se 
schová všechno
Z chemie známe vodík jako třaskavý a těžko polapitel-
ný plyn. Tento prvek však nabízí podstatně více. Mohl 
by například sloužit k uskladnění energie v dobách 
přebytku a následně jako palivo pro elektrárny či auta. 
Nebo jako cenná surovina pro chemický průmysl.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS 

Nová technologie vyrobí vodík z přebytkové elektři-
ny z obnovitelných zdrojů a běžné vody z kohout-
ku. Nabízí jedno z řešení, jak si „schovat“ energii 
z období nízké spotřeby na později.

Elektrolýza využívá namísto tekutého elektrolytu 
protonové výměnné membrány.
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V
ědci si již před ně-
jakou dobou všimli, 
že čím jsou živoči-
chové větší, tím jsou 

pomalejší. Zatímco krysy jsou 
mrštné a mají i rychlý metabo-
lismus, buvoli nebo hroši jsou 
vyložení lenoši. Teoretický fy-
zik George West se proto roz-
hodl zjistit, zda tato závislost 
neplatí také u největšího lid-
ského výtvoru – města. Vzal do 
úvahy celou řadu parametrů, 
od úrovně zločinnosti po spo-
třebu energie v domácnostech, 

a došel k názoru, že města jsou 
skutečně pouze speciální vari-
antou živého organismu. Snad-
no tedy lze podle velikosti od-
hadnout jejich dynamiku.
Díky tomuto zjištění je možné 
při použití správných parame-
trů města modelovat, simulo-
vat jejich rozvoj a sledovat do-
pad plánovaných změn. Dnes 
totiž dokážeme jen těžko od-
hadnout, jak se promítnou do 
rozvoje města plánované změ-
ny v dopravě, hustotě zástavby 
nebo spotřebě energie.

Podle hrubých výpočtů dochá-
zí vinou nevhodného uspořá-
dání měst ke ztrátě ve výši až 
5 procent HDP. A podobné, ne-li 
horší, je to u samotných budov. 
Například podle studie Univer-
sity of Texas v Austinu se 57 
procent času při návrhu budov 
věnuje úpravám projektu vi-
nou chybného počátečního ná-
vrhu. To všechno bude možné 
v budoucnosti eliminovat. Díky 
speciálnímu softwaru pro vy-
hodnocování vývoje a dynami-
ky změn v organismu měst. 

Holistický pohled
Bernd Wachman ze společnosti 
Siemens ukazuje na monitoru 
oblast kolem amerického Prin-
cetonu. Několika kliknutími 
myší přidá do mapy dvě kan-
celářské budovy včetně příjez-
dové cesty a parkovacích míst. 
Software automaticky spočítá 
energetickou náročnost budov 
a navrhuje úspory při použití 
solárních elektráren, ukazu-
je celkovou úroveň znečištění 
okolního prostředí a předpo-
kládané provozní náklady. „To 

je pouze několik málo parame-
trů, které simulujeme,“ říká 
Wachmann. „Dokážeme také 
sledovat méně obvyklé para-
metry, jako je vliv staveb na 
chodce, započítat efekt využití 
elektromobilů nebo měřit kva-
litu života. Všechno lze urči-
tým způsobem kvantifikovat 
a zahrnout do našeho modelu.“ 
Dr. Wachmann získal titul z fy-
ziky, ale pro Siemens pracoval 
nejprve v buněčném výzku-

mu a na sledování biomarke-
rů. Nyní přešel k větším „orga-
nismům“ a věnuje se projektu 

Udržitelná města. Projekt se 
snaží dívat na města holistic-
ky a zkoumat dlouhodobý vý-
znam prováděných změn.

Nástroj pro samosprávy
Digitální modelování měst se 
provádí pomocí průmyslových 
softwarů pro řízení životní-
ho cyklu výrobů (Product Li-
fecycle Management – PLM). 
Tyto programy uchovávají 
všechny údaje o vývoji pro-

duktů, jejich 
výrobě, skla-
dování a pro-
deji. Užiteč-
nost řešení 

pro PLM se potvrdila již v au-
tomobilovém průmyslu, kde 
vedla k výrazným úsporám. 

Nyní přichází čas plánování 
udržitelného rozvoje měst.
Velké projekty, jako stadiony, 
průmyslové zóny či nové měst-
ské části, vyžadují pečlivé plá-
nování a sledování dopadu na 
životní prostředí a život okol-
ních obyvatel. K projektům 
se vyjadřuje řada firem a úřa-
dů a nakonec jsou představe-
ny veřejnosti. „Naše modely 
dosahují přesnosti až 80 pro-
cent, což umožňuje městským 
organizacím, politikům nebo 
občanským hnutím správně 
se rozhodovat,“ dodává Wach-
mann. PLM umožňuje připra-
vit více scénářů, nastavit pri-
ority rozvoje a ukázat možné 
problémy. 
Podle Wachmana je samotné 

plánování infrastruktury a sle-
dování technických parametrů 
pouze začátek. Do budoucna se 
chce jeho tým více zaměřit na 
socioekonomické indikátory, 
například kvalitu života nebo 
ekonomický rozvoj. Druhým 
směrem rozvoje je možnost 
modelovat změny v již existují-
cích projektech. Například jak 
se změní sídliště, když přibu-
dou parkovací místa pro elekt-
romobily nebo co bude zname-
nat zavedení nové tramvajové 
linky. Wachmannova skupina 
momentálně vyjednává se zá-
stupci dvou velkých měst v Čí-
ně a střední Evropě, kde by se 
měl program poprvé nasadit 
do ostrého provozu. 

Město jako  
živý organismus 

Městská doprava, automobily, rozvody elektřiny či budovy jsou součástí velkého 
organismu. Jednotlivé části jsou propojené, podobně jako orgány v lidském těle. 
Proto i malé změny v infrastruktuře mohou mít dalekosáhlý vliv na život ve městě. 

AUTOR: PAVEL KOČIČKA
FOTO: SIEMENS

„Plánování infrastruktury a sledování  
technických parametrů je jen začátek.“

Modelovat udržitelný rozvoj měst pomáhá nejmodernější software.
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AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS

S
anjeevan není zázrač-
ný léčitel, kouzelník 
ani kněz. Je to bílý au-
tobus, který již něko-

lik let v rámci své pravidelné 
trasy každou středu ve stejnou 
hodinu přijíždí do Barufata-
ku. Na jeho palubě je umístě-
na mobilní klinika, která pro 
místní představuje praktic-
ky jedinou možnost přístupu 
k moderní zdravotní péči. Al-
ternativou je přes třicet kilo-
metrů vzdálená nemocnice. 
V oblasti, kde více než polovi-
na obyvatel neumí napsat ani 
své jméno a kde třetina z nich 

vydělává méně než 1,2 ame-
rického dolaru denně, zname-
ná třicet kilometrů zpravidla 
vícedenní pochod s pacientem 
na zádech.
Indická vláda se snažila pro-
blém zdravotní péče na venko-
vě řešit výstavbou dvaadvace-
ti tisíc nových zdravotnických 
zařízení. V těch nejpotřeb-
nějších oblastech však pro-
jekt fatálně ztroskotal. Nena-
šel se dostatek zdravotnického 
personálu ochotného praco-
vat v zapadlých končinách 
a objevil se jeden podstatný 
technický problém. Přístup 

k elektřině dodnes není na in-
dickém venkově úplnou sa-
mozřejmostí a zdravotnická 
technika je bez proudu celkem 
k ničemu. Z nových klinik tak 
zůstaly jen prázdnotou zející 
hrubé stavby.
Koncept Sanjeevanu, volně 
bychom to ze sanskrtu pře-
ložili asi jako „elixír života“, 
vytvořila indická pobočka 
koncernu Siemens na popud 
významného místního dono-
ra již v roce 2001. Od té doby 
bylo do provozu uvedeno více 
než pětadvacet takových au-
tobusů. Provozují je zpravidla 

neziskové organizace, ale ně-
kolik málo kusů zakoupily 
také místní vlády a komerční 
subjekty.

Rychle a nezávisle 
Autobusy jsou vybaveny tak, 
aby umožnily poskytování zá-
kladní zdravotní péče a rychlou 
diagnostiku. Zítra bude Sanjee-
van jinde a výsledky jsou proto 
potřeba dnes, nejlépe okamži-
tě. Ve výbavě byste proto nalez-
li rentgen, elektrokardiograf, 
ultrazvuk i patologickou labo-
ratoř, ve které je laborant scho-
pen obratem provádět více než 

dvacet druhů testů. Existuje 
u pacienta podezření na tyfus? 
Stačí devadesát minut a po kul-
tivaci a vyhodnocení odebra-
ného vzorku má lékař jasno. 
V autobusu nechybí ani chla-
dící zařízení pro uchovávání 
léčiv, protože i jejich distribu-
ce na indickém venkově vázne. 
Některé autobusy vozí dokonce 
vybavení pro mamografii.
Celá klinika je zcela nezávis-
lá na vnější infrastruktuře 
díky naftovému generátoru 
a zásobníkům s pitnou vodou. 
S autobusem cestuje zpravi-
dla tříčlenná posádka. Řidič, 
který je zároveň vyškoleným 
zdravotníkem, lékař a labo-
rant. Pokud se na některé trase 
sejde více pacientů se stejným 

problémem, vyrazí příště se 
stálou posádkou i specialista. 
Třeba oční lékař. Na cestách in-
dickým venkovem se ale mů-
že přihodit leccos, a tak se čas 
od času členové osádky dočas-
ně stávají instalatéry, opraváři 
klimatizace či mechaniky. Bez 
ohledu na svou specializaci.

Pravidelnost a prevence
Sanjeevan zajíždí pravidelně 
na stejná místa – vždy ve stej-
ný den v týdnu a ve stejný čas. 
Lokální komunita si tak může 
na jeho přítomnost zvyknout 
a počítat s ním. Od pondělí do 
pátku takto autobus obslou-
ží kolem sta pacientů denně. 
Za těch jedenáct let, co již nej-
starší Sanjeevany slouží, to už 

je pořádný zástup vděčných 
klientů čítající novorozence, 
děti, dospělé i starce. Pouhé 
řešení následků však nestačí.
Autoři konceptu si dobře uvě-
domovali, že prevence je mno-
hem účinnější a levnější, než 

pozdější léčba. Řada v Indii 
běžných onemocnění souvi-
sí s nedostatečnou hygienou 
a nízkým vzděláním obyva-
telstva. V sobotu a v nedě-
li proto Sanjeevany neléčí, 

ale pořádají osvětové kempy. 
Vzdělávají vesničany v téma-
tech souvisejících s hygienou, 
výživou, péčí o nastávající 
matky nebo novorozence. Zna-
losti jsou na rozdíl od léčby 
přenositelné, a tak se „dobré 

návyky“ osvojené na kempech 
dále spontánně šíří komunita-
mi. Vzory osvětových akcí jsou 
proto nedílnou součástí škole-
ní personálu při předávání no-
vých autobusů. 

Elixír života
Kdesi v dáli se na cestě vedoucí do Barufataku v indickém 
svazovém státě Madhjapradéš objevil bílý bod. Zpráva o tom 
se rychle rozšířila a v hloučcích vesničanů posedávajících na 
návsi v žáru dopoledního slunce zahučelo. Sanjeevan je tady! 
Na něj tu čekají. Kvůli němu mnozí časně zrána ušli i několik 
kilometrů. Doufají, že jim pomůže, že je uzdraví.

„Více než polovina obyvatel neumí napsat ani své 
jméno. Rodiny žijící za čtyřicet centů na hlavu a den tu 
nejsou výjimkou. Sanjeevan je jedinou možností přístu-
pu ke zdravotní péči.“

I zdraví se dá koupit
Přestože si často stěžujeme, žijeme v bohaté zemi. Můžeme si dovolit živit více lékařů, koupit lepší 
léky, kvalitnější výživu a dopřát svému tělu péči a odpočinek. Dožíváme se proto vyššího věku a vý-
razně lepší vyhlídky kupujeme i svým novorozencům. I zdraví se dá do značné míry koupit.

Data: World Health Organization

ČR Indie

Střední očekávaná doba dožití (M / Ž) 74 / 80 63 / 66

Pravděpodobnost úmrtí před 5. rokem života 4 z 1 000 63 z 1 000

Počet porodů s lékařskou asistencí na venkově 100 % 37 %

Podíl venkovského obyvatelstva 26 % 70 %

Celkové zdravotnické výdaje na obyvatele 1 924 USD 132 USD

Počet lékařů na 10 000 obyvatel 36,7 6,5

Obezita u jedinců starších 20 let (M/Ž) 30,5 % / 26,5 % 1,3 % / 2,5 %
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Z
a 165 let úspěšné existence kon-
cernu Siemens se na tomto prin-
cipu nic nezměnilo a český Sie-
mens je po celou dobu své 121leté 

historie v tomto směru také velmi aktiv-
ní. V současné době podporuje více než 
tři desítky učňovských oborů a středních, 
resp. vysokých škol technického i příro-
dovědného směru a tato spolupráce má 

celou řadu podob. Siemens se podílí na 
tvorbě výukových plánů, zvyšuje úro-
veň vybavenosti škol, jeho zaměstnanci 
na školách přednášejí. Studenti do firmy 
chodí na exkurze, zpracovávají své baka-
lářské, diplomové nebo disertační prá-
ce a absolvují krátkodobé či dlouhodobé 
stáže. Smysl této spolupráce je prostý – je 
totiž prospěšná pro obě strany. Studenti 

i pedagogové mají možnost rozšiřovat 
své teoretické poznatky v praxi a firma na 
druhou stranu získává pracovníky, kte-
ří dokážou díky zkušenostem získaným 
během studia pružněji reagovat na rych-
lý vývoj technologií a přinášet efektiv-
ní a inovativní řešení. Siemens současně 
usiluje o zintenzivnění spolupráce me-
zi univerzitními a vědeckými pracoviš-
ti, jako je například Akademie věd či vý-
zkumné ústavy. Kromě státu hraje v tom-
to procesu nezastupitelnou roli i firemní 
sektor, který se musí podílet na výzkum-
ných a vědeckých aktivitách, stejně jako 
na vzdělávání. 
Kromě přímé podpory učňovských, 
středních a vysokých škol je nezbytná 
rovněž propagace technických a přírodo-
vědných oborů a zvyšování jejich presti-
že. Česká republika se totiž potýká s ne-
dostatkem kvalifikovaných technických 
pracovníků. Důvodem tohoto negativ-
ního trendu je právě snižující se pres-
tiž studijních oborů technického směru 
v posledních dvou dekádách. Statistika 
zabývající se vysokoškolským studiem, 
kterou vypracoval Český statistický úřad, 
to ilustruje zcela jednoznačně. Obor 
technické vědy, výroba a stavebnictví byl 
sice v loňském roce stále druhým nejvíce 
studovaným oborem, ale přestože se po-
čet českých vysokoškoláků v letech 2001 
až 2011 téměř zdvojnásobil, k nejmen-
šímu nárůstu počtu studentů na úrovni 

zhruba 17 % došlo právě u technických 
oborů. Je tedy nezbytné, aby soukromé 
firmy pomohly svými aktivitami zvýšit 
prestiž technických oborů na někdejší 
úroveň a současně se podílely na zatrak-
tivnění studia.
Jednou z klíčových aktivit společnosti 
Siemens je v této oblasti Cena Siemens, 
v jejímž rámci bylo od roku 1998 oceněno 
více než 180 studentů a ve formě stipen-
dií a finančních odměn rozděleno přes 
5 milionů korun. Vyhlašování Ceny Sie-
mens přineslo své ovoce nejen v oblasti 
podpory vzdělanosti, ale pomohlo rov-
něž firmě samotné při hledání kvalitních 
mladých techniků. Několik laureátů Ceny 
Siemens totiž dnes ve společnosti pracuje 

a svými znalostmi jí pomáhá k úspěchu 
na domácím i mezinárodním trhu. 
Jubilejní 15. ročník, kterému udělili zá-
štitu ministr školství, mládeže a tělový-
chovy Petr Fiala a ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Kuba a na jehož přípravě se 
podílely přední české univerzity i Akade-
mie věd ČR, přinese několik přelomových 
změn v koncepci soutěže. Mezi oceňova-
nými totiž nebudou pouze nadaní studen-
ti technických oborů. Cena bude udělová-
na také pedagogům a mladým vědeckým 
pracovníkům. V nově vzniklých katego-
riích bude oceněn nejvýznamnější výsle-
dek primárního výzkumu, nejvýznam-
nější výsledek vývoje nebo inovace a nej-
lepší pedagogický pracovník. Důvodem 

rozšíření Ceny Siemens je zejména sna-
ha podporovat kromě vysokých škol i vý-
zkumná pracoviště a poukázat na fungu-
jící spolupráci mezi vysokými školami, 
vědeckou sférou a soukromým sektorem. 
Dalším motivem je snaha ukázat mladým 
lidem a celé společnosti vzory, které dnes 
chybí a které pomohou zvýšit prestiž 
technických, resp. přírodovědných studij-
ních oborů, vědeckých pracovníků a pe-
dagogů. Jsou to právě učitelé, kteří stu-
dentům zprostředkovávají nové poznat-
ky a probouzejí v nich zájem o daný obor. 
Právě proto je třeba podporovat výzkum-
nou činnost i na vysokých školách, aby 
také pedagogové měli možnost zvyšovat 
svou odbornost. 

Trojúhelník úspěchu –  
škola, student a firma
Základními hodnotami koncernu Siemens jsou špičkový 
výkon, inovativní přístup a společenská odpovědnost. 
Tyto hodnoty mají přímou souvislost s elementárním ur-
čujícím faktorem zachování konkurenceschopnosti každé 
firmy, a sice se vzděláním mladé, nastupující generace. 
Právě v rodině a ve škole se formují základní návyky, které 
pak po zbytek života ovlivňují náš přístup k pracovním 
i osobním záležitostem. Tuto skutečnost si nepochybně 
uvědomoval i zakladatel koncernu Werner von Siemens, 
jehož životním krédem byla věta „Za okamžitý zisk nepro-
dám budoucnost“.

Na problematiku spolupráce soukromého firemního sektoru, státního školství a vý-
zkumných vědeckých institucí vedoucí k podpoře inovací a zvyšování konkurence-
schopnosti České republiky jsme se zeptali ministra školství mládeže a tělovýchovy 
pana Petra Fialy, rektora Českého vysokého učení technického pana Václava Havlíč-
ka, předsedy Akademie věd ČR pana Jiřího Drahoše a generálního ředitele společ-
nosti Siemens ČR pana Eduarda Palíška. 

Anketní otázky
1. Základem vývoje a zachování konkurenceschopnosti na úrovni průmyslového pod-

niku, ale i státu jsou inovace a využívání špičkových technologií. Jak si podle vás 
v tomto ohledu vede Česká republika a existují způsoby, jak do tohoto procesu zapojit 
i mladé lidi studující na technických vysokých školách? 

2. Přestože se počet studentů vysokých škol v letech 2001 až 2011 téměř zdvojnásobil, 
k nejmenšímu nárůstu počtu studentů na úrovni zhruba 17 % došlo v oboru tech-
nické vědy, výroba a stavebnictví. Co by podle vašeho názoru pomohlo zvýšit prestiž 
technických oborů mezi mladými lidmi, kteří se rozhodují o své budoucí profesi? 

3. Kromě kvalitních středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných techniků potřebujeme 
i kvalifikované dělníky, kteří umějí konkurenceschopný produkt vyrobit. Jak může-
me vrátit učňovskému školství jeho někdejší prestiž? 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

1. Není jiná cesta k zachování konkurence-
schopnosti než všestranná podpora vědy 
a výzkumu. Zároveň nesmíme zapomí-
nat, že začít se musí pracovat už s dět-
mi na základních a středních školách, 
aby se pak mohly maximálně rozvinout 
a využít svůj potenciál a talent a na zmi-
ňované vědě a výzkumu se pak podílet. 
Proto je důležité otevřít se zahraničí tak, 
abychom získávali zahraniční experty 
pro české vysoké školy, ale také, aby čeští 
studenti pravidelně vyjížděli do zahrani-
čí, a to jak na vysoké, tak i na střední ško-
ly. V tomto ohledu dobře fungují síťovací 
programy zaměřené na mobilitu a stu-
dentskou i učitelskou výměnu.

2. Ministerstvo školství si je vědomo to-
hoto klesajícího trendu, který by v prvé 
řadě postihl aplikační sféru, ale v dlou-
hodobějším horizontu může utrpět celá 
společnost – nejen možným selhává-
ním technické infrastruktury, ale ze-
jména ztrátou špičkových vědců a lidí 
se schopností exaktního myšlení. Proto 
od roku 2009 podporuje popularizační 
projekt Generace Y, který marketingo-
vě podporuje technicky a přírodovědně 
orientované obory na vysokých školách 
a přímo i nepřímo se zaměřuje právě na 
skupinu potenciálních uchazečů o stu-
dium. Z prvních ohlasů víme, že je při-
jímán pozitivně a má výsledky.

3. I v tomto případě musíme začít už na 
základních školách nebo i dříve. Vést 

mladé lidi v rámci výuky k technic-
kým dovednostem už od útlého dětství 
a udělat pro ně toto vzdělávání atrak-
tivní, užitečné a kvalitní. Můžeme se 
také inspirovat v zahraničí a přebrat 
fungující aspekty duálního systému 
v oblasti technického vzdělávání, který 
úzce propojuje školy a firmy. 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
(rektor Českého vysokého učení technického)
1. Rozvoj a využívání špičkových techno-

logií je bezpochyby jedním z nejdůle-
žitějších faktorů pro zachování konku-
renceschopnosti. Podpora těchto proce-
sů je – zejména na úrovni státu – velmi 
důležitým systémovým opatřením. Stu-
denti technických vysokých škol spolu 
s mladými postdoktorandy jsou hybnou 
silou výzkumu a vývoje ve všech smě-
rech a samozřejmě i při vývoji inova-
cí a rozpracování špičkových techno-
logií, jež jsou uplatnitelné v průmyslu. 
Proto vidím jako velmi důležité v rám-
ci systémových opatření státu podpořit 
zejména tyto skupiny mladých dyna-
mických výzkumníků. Zároveň je třeba 
dále zlepšovat komunikaci a vzájemné 
porozumění mezi podniky a vysokými 
školami. Vzájemné nepochopení a jiné 
obvyklé postupy často prozatím vedou 
k nedorozuměním a blokují spolupráci 

Cena Siemens
 Vyhlašována od roku 1998 
 V předchozích 14 ročnících rozděleno 

více než 180 studentům přes 5 milio-
nů korun ve formě finančních odměn 

 15. ročník soutěže získal záštitu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy a Ministerstva průmyslu a obchodu 

 Soutěžní kategorie: 
• Nejvýznamnější výsledek zá-

kladního výzkumu – garantem 
je předseda AV ČR

• Nejvýznamnější výsledek vývoje 
inovace – garantem je rektor ČVUT

• Nejlepší pedagogický pracovník 
– garantem je předseda České 
konference rektorů

• Nejlepší diplomová nebo doktor-
ská práce – garantem je CEO Sie-
mens ČR

• Nejlepší diplomová nebo doktor-
ská práce vzniklá ve spolupráci 
se společností Siemens – garan-
tem je CEO Siemens ČR

 Výše finančního příspěvku na oce-
nění: 850 000 Kč
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mezi školami a průmyslem. Úkolem vy-
sokých škol je pak zapojení studentů 
a postdoktorandů do špičkových výzku-
mů. To však vysoké školy již činí. V ob-
lasti inovací si podle mého názoru ČR 
vede průměrně úspěšně. Tato proble-
matika je komplikovaná a ani v zahra-
ničí nejsou jednoznačně úspěšné re-
cepty na to, jak postupovat. Rozhodně 
máme mnohé, co je třeba zlepšit a stát 
může hodně pomoci, pokud bude reali-
zovat dobrá systémová podpůrná opat-
ření v tomto směru.

2. Problémem není ani tak nízká prestiž 
technických oborů, jako jejich nároč-
nost. Náročnost zejména v oblasti ma-
tematické a vůbec v oblasti analytic-
kých schopností, které dobrý technik 
nutně potřebuje. Vzhledem k úrovni 
matematického vzdělání na základních 
a středních školách se pak lze jen těž-
ko divit, že obory vyžadující náročnější 
matematické a fyzikální základy nejsou 
v centru zájmů adeptů studia. Prefe-
rence se proto obracejí na méně exaktní 
obory, kde deficit matematických zna-
lostí nevadí. Jde opět o systémový pro-
blém, který vyžaduje řešení na úrovni 
státu. Pokud bude pokračovat tenden-
ce klesajících matematicko-fyzikálních 
znalostí a zhoršování analytického my-
šlení, bude technická kapacita v čes-
kých zemích postupně klesat a zanikat, 
což bude mít katastrofální následky na 
trhu pracovních sil a v oblasti konku-
renceschopnosti.

3. Dle mého názoru je tato situace spoje-
na s inflací titulů a posunem obvyklé 
úrovně dosaženého vzdělání. Bez ohle-
du na to, jaké cíle má ta která strategie 
rozvoje vzdělanosti, existuje pevně da-
né spektrum schopností studia vlastní 
danému populačnímu ročníku. Proto je 
zřejmé, že vysoký požadavek na středo-
školsky vzdělané studenty má několik 
dopadů. Jednak nutně vede ke snížení 
kvality studentů absolvujících střední 
vzdělání, jednak nepřímo diskredituje 
obory, které nekončí maturitou. Stu-
dent s maturitou pak nemá zájem o čin-
nosti výrobní, které tento stupeň nevy-
žadují. Dříve měla příslušnost k cechu 
či k řemeslu svou váhu, která je zmí-
něným faktorem podkopávána. Záro-
veň je ale třeba říci, že samotné výrob-
ní profese vyžadují stále větší znalos-
ti a vzdělání, aby se pracovníci mohli 
vyrovnat s moderní technikou. Nevi-
dím osobně žádné jednoduché řešení či 
recept, jak situaci upravit. Snad jenom 
budování dobře navržených studij-
ních/učebních oborů pro tyto potřebné 

profese by mohlo situaci zlepšit – přilá-
kat studenty na moderně koncipovaný 
obor a zároveň jim dát potřebnou úro-
veň vzdělání.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
(předseda Akademie věd České republiky) 
1. Problém inovací a špičkových technolo-

gií v ČR má řadu aspektů. Já sám s jis-
tým znepokojením sleduji, jak se prá-
vě slova jako „konkurenceschopnost“ 
a „inovace“ stávají v posledních letech 
jakýmisi politickými slogany skloňo-
vanými často a ve všech pádech, bohu-
žel mnohdy bez konkrétního obsahu. 
Inovace je především novost v ekono-
mickém smyslu – jejich hlavním reali-

zátorem musí být proto podnikatelské 
subjekty, které jsou nuceny inovovat 
právě pod tlakem udržení své konku-
renceschopnosti. Touto optikou je tře-
ba nahlížet na druhou část této anketní 
otázky: smysluplné zapojení studentů 
zejména technických oborů do zmíně-
ných inovačních aktivit musí být ini-
ciováno v první řadě samotnými pod-
niky. Nezbytným předpokladem za-
pojení studentů do řešení praktických 
problémů je samozřejmě vstřícnost ze 
strany vysokých škol. Jde jednak o vy-
tvoření promyšleného systému, který 
takovouto aktivitu nejen umožňuje, ale 

výrazně podporuje – to je především 
úkolem vedení školy. Dalším důležitým 
faktorem je pak aktivní přístup samot-
ných vysokoškolských učitelů – ti mají 
ke studentům nejblíže a jejich zápal pro 
věc může studenty výrazně ovlivnit. 
Nedělám si však velké iluze o většino-
vé ochotě vysokoškolských pedagogů 
komplikovat si život v zažitém systému 
„přednášky – cvičení – zkoušky“ ješ-
tě dalšími, mnohdy časově náročnými 
povinnostmi. V závěru bych rád zdů-
raznil, že ačkoliv zde hovoříme o zapo-
jení studentů vysokých škol, je nesmír-
ně důležité motivovat ve vztahu k vě-
dě a technice už děti na základní škole, 
ne-li dříve.

2. Vyjdu z poslední věty v odpovědi na 
předchozí otázku. Motivace dětí pro vě-
du a techniku – tyto pojmy spolu vel-
mi úzce souvisejí – už od předškolního 
věku je možná důležitější než prvoplá-
nové uvažování o tom, jak vlastně zvý-
šit prestiž technických oborů na vyso-
kých školách. V průmyslově vyspělých 
státech, např. v USA, už existují velmi 
propracované programy právě pro tuto 
věkovou kategorii. U nás se pozornost 
dlouhou dobu soustřeďovala zejména 
na střední školy, ale snaha o vzbuzení 
zájmu o techniku u mladých v tomto vě-
ku nebývá příliš produktivní – většina 

z nich má totiž už při nástupu na střed-
ní školu vcelku jasno, která oblast disci-
plín je pro ně zajímavá – zda technické, 
přírodovědné nebo humanitní obory. Je 
proto nejvyšší čas věnovat se daleko sys-
témověji propagaci technických oborů 
na základních školách. Vlaštovky typu 
občasných návštěv žáků základních škol 
ve firmách jsou jistě vítanou aktivitou, 
ale nemohou nahradit dobře promyšle-
ný a cílený systém programů. Určitou 
výhodou technických oborů může snad 
být i skutečnost, že trh práce začíná být 
v současné době přesycen absolventy 
v oborech jako obecná ekonomika či ma-
nagement. Mnoha mladým lidem začí-
ná být také jasné, že ukončené studium 

některých – nepochybně zajímavých – 
humanitních disciplín znamená pouze 
začátek velmi obtížného shánění vhod-
ného pracovního místa.

3. Mám za to, že v oblasti učňovského 
školství se negativně projevil souběh 
několika faktorů, například: společen-
ská atmosféra v 90. letech, kdy zazní-
valy nedomyšlené názory typu „všech-
na technická produkce se odstěhuje na 
východ a jediné, co tady má budouc-
nost, je orientovat se na služby“; dále 
zcela neřízený vznik velkého množství 
soukromých vysokých škol, samozřej-
mě výlučně netechnického zaměření 

a tomu odpovídající masifikace – nebo-
jím se říci degradace – vysokoškolské-
ho vzdělání a v neposlední řadě fakt, 
že průmysl nezachytil zásadní změnu 
celého společenského systému po sa-
metové revoluci. V podmínkách nere-
álného socialismu byl totiž příliv žáků 
do učňovských oborů zcela samozřejmý 
a jejich uplatnění na trhu taktéž. Řeše-
ní této situace je řádově obtížnější než 
konstatování jejích příčin – zde bych si 
opravdu netroufal radit.

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
(generální ředitel Siemens Česká republika) 
1. Ze statistik vyplývá, že Česká republika 

a Slovinsko investují do výzkumu a vý-

voje v poměru k HDP ze zemí z někdej-
šího východního bloku nejvíce. To ov-
šem neznamená, že bychom mohli být 
s podporou této oblasti spokojeni. Ná-
klady na výzkum a vývoj v České repub-
lice činí 1,5 % hrubého domácího pro-
duktu, zatímco například v Německu to 
jsou 2,5 % a ve Finsku téměř 4 % HDP. 
Naším problémem je tendence státu 
a mnoha firem omezovat investice do 
základního výzkumu a upřednostňová-
ní inovací. To může mít krátkodobě ur-
čitý pozitivní efekt, dlouhodobě se však 
jedná o fatální chybu. Musíme si uvě-
domit, že platí to, že základní výzkum 

je konverze peněz do know-how a apli-
kovaný výzkum je pak konverze know-
-how do peněz. Proto bez kvalitního 
základního výzkumu, realizovaného 
například v Akademii věd nebo na uni-
verzitách, budeme v budoucnu nuceni 
pouze přejímat cizí poznatky a rozvíjet 
již existující technologie. Pro zvýšení 
zájmu mladých lidí o výzkumné a vý-
vojové aktivity je naprosto nezbytná in-
tenzivnější spolupráce firem se státní-
mi školami a výzkumnými institucemi. 
Jsem přesvědčen, že konkurenceschop-
nost státu začíná u podpory vzdělávání 
a základního výzkumu. 

2. Podle mnohých firem je chybou tech-
nických škol, když studenti nemají zá-
jem se na ně hlásit. Já jsem ale opač-
ného názoru – na vině jsou především 
firmy samotné. Pokud by totiž byly 
schopny absolventům nabídnout zají-
mavé zaměstnání, perspektivu, dobré 
finanční ohodnocení a tím odpovídající 
společenskou prestiž, bylo by to přiro-
zené lákadlo, aby si mladí tento směr 
vybírali. Pokud ale budou ekonomicko-
-správní funkce finančně i společensky 
řazeny nad technické funkce, nemů-
žeme velký zájem o dlouhé a náročné 
studium očekávat. Jedná se o celospole-
čenský problém a je nutné začít jej řešit 
už na úrovni základního školství. 

3. Česká republika se stále může chlubit 
dobrým poměrem mezi cenou a kvali-
tou práce. To z ní dělá atraktivní mís-
to nejen pro vysoce odborné inženýrské 
práce, ale také pro komplexní a složitou 
výrobu. Tato výhoda se však může díky 
dlouhodobému neřešení problému uč-
ňovského a odborného školství rychle 
vytratit. Jsem velmi rád, že se po několi-
kaleté společenské diskusi začíná koneč-
ně přistupovat ke konkrétním krokům. 
Jsme sice stále ještě na začátku, ale je vel-
mi důležité, že názory firem, škol i stát-
ních úředníků již začínají být ve shodě. 
V současnosti spolupracujeme se Sva-
zem průmyslu a dopravy a v rámci pilot-
ního projektu hodláme vyzkoušet formu 
praktické výuky učňů ve firemních pro-
vozech. I u nás by mohl fungovat napří-
klad model duálního vzdělávání, během 
kterého učeň získává teoretické znalos-
ti ve škole a praktické zkušenosti přímo 
ve firmě s možným následným pracov-
ním uplatněním tamtéž. Pro motivaci ke 
studiu je přeci důležité, pokud učeň a je-
ho rodiče ví, že po skončení studia najde 
uplatnění v konkrétní firmě. Model duál-
ního vzdělávání již řadu let úspěšně fun-
guje například v Německu. 

Jaromír Studený

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
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R
egion Údolí Douro 
vzdálený přibližně 
sto kilometrů východ-
ně od Porta byl v ro-

ce 1991 vyhlášen za lokalitu 
světového kulturního dědictví 
UNESCO. Kdysi ho proslavilo 
portské, dnes především čer-
vené suché víno. Pohoří Serra 

do Marão chrání lokalitu před 
vlhkým vzduchem od Atlanti-
ku i severními větry.

Nové větry  
ve staré firmě
Vinohrady Quinta do Vallado 
s produkcí pět set tisíc lah-
ví ročně leží na obou březích 

řeky Corgo nedaleko jejího 
ústí do Doura, které se vlévá 
do oceánu v Portu. Sedmde-
sát hektarů vinic na jižních 
a západních úbočích pahorků 
patří jedné rodině už šest ge-
nerací. V roce 2008 se rodina 
rozhodla uskutečnit rozsáh-
lé změny. Přikoupili čtyřicet 

hektarů vinic a investovali 
1,5 milionu eur do moderniza-
ce. Za dva roky stály tři nové 
provozní budovy a nové skle-
py, letos dokončili hotel. 
Hotel Rural Vínico je nejníže 
položenou budovou v komple-
xu rozloženém na spodní čas-
ti pahorku. Vyjímá se fasádou 
z úzkých tabulek svoru, krys-
talické slídové břidlice, kterou 
zde nazývají xisto. Půda ve vi-
nohradech je bohatá na tento 
šedý kámen. Břidlice na průče-
lí kontrastuje s hnědavým ka-
menným zdivem starých teras. 

Xisto na každém kroku 
Ve vedlejší okrové budově Ca-
sa Tradicional, v paláci z roku 
1733, zřídili už dřív hotel s pě-
ti pokoji. V horním poschodí 
zůstali bydlet majitelé. Jeho 
úspěch i průměrná obsaze-
nost za rok 60 % podnítily ma-
jitele rozšířit hotelovou kapa-
citu o osm pokojů. 
Půdorys nového dvoupatrové-
ho dlouhého hotelu s hlubo-
kými lodžiemi je v nestejných 
úsecích pětkrát zalomený v tu-
pých úhlech. Architekt Fran-
cisco Vieira de Campos z Porta 
ho adaptoval do terasovitého 

terénu ve stylu vinařství, kte-
ré také projektoval. Plochá 
střecha za charakteristickou 
strminou je téměř na úrovni 
přístupové cesty k hotelu. 
Hostům slouží atraktivní ba-
zén s průtokovou hranou, 
odpočinkové terasy pokrývá 
trávník s tujemi a mladými 
pomerančovníky, další plochy 
jsou vysypané drceným bílým 
kamenem a vyložené břidlicí. 

Portugalský šperk
Šedé xisto vyniká i v interiéru 
v kombinaci s borovým a du-
bovým dřevem a pohledovým 

betonem. Rural Vínico zařídili 
převážně skandinávskym ná-
bytkem z minulého století, kte-
rý získali na aukcích v Dánsku. 
V bohaté knihovně s krbem 
mají hosté k dispozici i iPady 
s předplacenými elektronický-
mi verzemi novin a časopisů.
Vinařský dům Quinta do Val-
lado je renomovanými peri-
odiky vysoce hodnocen. Tra-
vel and Leisure zařadil mezi 
nejlepší na světě už komorní 
zařízení ve staré budově, které 
Wallpaper vyzdvihl jako jedno 
z dvaceti míst, jež je v Portu-
galsku záhodno navštívit. 

Hotel vrostlý do vinice
Vinařský dům Quinta do Vallado v nejznámějším portugal-
ském vinařském regionu v severní části země přitahuje hosty 
také novým hotelem s vynikající kuchyní.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: FERNANDO GUERRA/FG+SG 

Hotel navazuje na okolní prostředí, 
a to nejen na terasy s vinicemi, ale i na 
vodorovné desky břidlice xisto.

Každá místnost dostala název, který vystihuje její charakter. Pojmenovali i společenské místnosti, například jídelna je Jantarový sál.
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Č
tvrť, kde má bydlet a pracovat 
zhruba čtrnáct tisíc lidí, zača-
li realizovat ještě před finanční 
krizí v roce 2007 při příležitos-

ti milánské světové výstavy v roce 2015. 
Výstavba však nepostupuje plánovaným 
tempem a Expu zřejmě v plné míře pláno-
vaný rámec neposkytne. 

Pýcha Expa s otazníky 
Nejvíc pokročila výstavba bytů – reziden-
cí Hadid a rezidencí Libeskind –, patnác-
ti 4- až 13patrových domů na jihu areá-
lu obrácených do parku. Ředitel projektu 
zatím neodvolal svoje prohlášení v dení-
ku La Repubblika ze začátku roku, že re-
zidencie do konce roku odevzdají, ale už 
dnes mnozí tento výrok zpochybňují. 
Muzeum současného výtvarného umě-
ní (MAC), které podle všeobecného názo-
ru obstojí v porovnání s Guggenheimo-
vým muzeem v New Yorku a v Bilbau i s 

pařížským Centre Pompidou, mělo být 
dokončeno příští rok. Doposud ho však 
nezačali ani stavět. V médiích sílí názna-
ky, že víc než čtyřicet milionů eur potřeb-
ných na jeho výstavbu použijí jinak. 
Pětipodlažní budovu muzea navrhl Li-
beskind s obkladem z bílého mramoru, 
stejného, jaký je na milánském dómu. 
K plánu čtvercového půdorysu základny, 
která se stáčí a přechází do velké střešní 
kruhovité terasy, díky čemuž má budova 
šikmou fasádu, ho inspirovala Leonardo-
va studie Homo Vitruvius. Na terase navr-
hl botanickou zahradu, v podzemí lázně. 

Ohnutá čeká 
Torre Libeskind je nejmenší ze tří věží na 
náměstí uprostřed areálu. Podobně ja-
ko ostatní má už populární název Ohnu-
tá (170 m, 34 poschodí) a je jediná, u kte-
ré hlavně z komerčních důvodů ještě ne-
začala realizační fáze. Budoucí druhou 

nejvyšší budovu Itálie – Torre Isozaki – 
zvanou Rovná (207 m, 50 poschodí), vybu-
dovali po základy, u Zkroucené čili Torre 
Hadid (185 m, 40 poschodí) ještě neukon-
čili tendr na realizaci stavebních prací. 
Torre Libeskind ve tvaru sférického pláš-
tě je navržena tak, aby měla těžiště těs-
ně nad základnou, což umožnilo vyhnout 
se komplikovaným základům. Architekt 
připravil i variantu s administrativními 
prostorami, která však už není aktuál-
ní, protože po přepracovaní koncepce byl 
zvýšen podíl bytů v areálu z 55 na 70 % 
na úkor administrativních prostor. Ceny 
bytů ve věži se mají pohybovat v rozmezí 
od jednoho do osmi milionů eur, zatímco 
byty v rezidencích jsou určeny pro střed-
ní příjmovou skupinu. Libeskind počítal 
i s hotelem s 250 až 300 pokoji v nižších 
patrech věže, ale v této souvislosti nebyl 
dosud žádný konkrétní hotelový řetězec 
zmiňován. 

Libeskindova  
milánská kolekce

Projekt CityLife v Miláně, jedna z největších současných přestaveb městské části 
v Evropě, nese rukopis dvou architektů světové špičky – Zahy Hadid a Daniela Libes-
kinda – a třetího, o generaci staršího klasika Arata Isozakiho.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: STUDIO DANIEL LIBESKIND/ 
 HAYES DAVIDSON; STACK  
 STUDIO; STUDIO AMD

Věže vymezí Náměstí tří věží, kde bude stanice metra a nákupní centrum. Vznikne i velký park s kanály připomínajícími slavné středověké navigli.

CityLife má být čtvrtí nejen vysokých architektonických, ale také ekologických kvalit. Bude energeticky soběstačná a přes areál projedou auta jen v podzemí.
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P
rvní auto s motory 
v náboji kol představil 
v roce 1900 konstruk-
tér Lohner Porsche. 

Dlouhý čas zůstaly jen v podo-
bě projektů. Rozšíření bráni-
la obava, že velká konstruk-
ce uložená v kole nepříznivě 
ovlivní řízení a neodpružený 
motor se zničí pri prvním tvr-
dém nárazu. Dnešní technolo-
gie si s tím však hravě poradí.

Bez zátěže motoru
Motor v náboji kola naopak 
přináší mnoho výhod. Neza-
bírá prakticky žádný prostor 
v interiéru. „Běžné automo-
bily je třeba postavit okolo 
centrální hnací jednotky, to-
to řešení nám dovoluje úpl-
ně nové konstrukční přístupy. 
Můžeme navrhovat auta s op-
timální aerodynamikou a ří-
zením,“ říká profesor Gernot 

Speegelberg z divize Corpora-
te Technologie. 
Siemens ve spolupráci s firma-
mi Roding Automobile a TRW 
Automotive vyvíjí elektromo-
bil se dvěma motory v náboji 
kola. Nepotřebuje žádné vál-
ce, převodovky či diferenciá-
ly, ve kterých se ztrácí ener-
gie. Většina elektrických vo-
zidel se dokonce obejde i bez 
spojky. Zkušební roadster má 

k dispozici potřebný výkon od 
startu – vozidlo dokáže zrych-
lit na 160 kilometrů za hodinu 
bez jakéhokoliv řízení. 

Motor jako generátor
„Roadster jsme elektronicky 
omezili na 120 kilometrů za ho-
dinu, protože vysoké rychlosti 
nejsou prioritou. Chceme při-
pravit technologii pro městské 
auto a zde je spíš důležitá vysoká 

efektivita při jednotlivých vý-
konech motoru,“ hovoří vedoucí 
vývojářů Gunter Freitag. 
Výkon dvou elektromotorů, 
každého 63 kW při plynulé jíz-
dě a 120 kW při maximálním 
výkonu, dává dohromady 325 
koní. Podobný výkon dokážou 
poskytnout i při brzdění, kdy 
působí jako generátor elektric-
ké energie. 
Systém dokáže ve fázi brzdě-
ní znovu obnovit až 80 pro-
cent vyprodukované kinetické 
energie. Inovativní technolo-
gie ukládá energii do lithioin-
tové baterie a prodlouží dojezd 
roadsteru o 120 kilometrů. 

Nervový systém auta
Nová technologie je efektivní 
pouze v případě, když motor 
řídí autonomní elektronický 
systém. Profesor G. Spielgel-
berg je přesvědčen, že pře-
chod na elektromobily změní 
vývoj automobilů: „Máme pří-
ležitost znovuobjevit celý ,ner-
vový systém´ automobilů.“ 
Do každého kola se samostat-
ným motorem se postupně in-
tegruje nejen hnací jednotka, 
brzdy a tlmiče, ale i systém ří-
zení. Umožní to dosud nevída-
né manévry. Kdyby se kola na 
levé straně pohnula dopředu 
a kola na pravé straně dozadu, 
auto by rotovalo na místě. Za-
čínající řidiči by to jistě oceni-
li. Stejně tak je možné vytočit 
všechna kola jedním směrem, 
takže auto zaparkuje i na ma-
lých prostorech. 

Auto jako počítač
Samostatný řídicí systém bu-
de koly otáčet prostřednic-
tvím elektrických signálů, ne 
mechanicky. Systém „drive by 
wire“ dovolí včlenit do říze-
ní různé typy elektronických 
asistenčních systémů. Auta 
pomocí nich budou samostat-
ně parkovat, v nebezpečných 
situacích brzdit a pomáhat ři-
diči při přejezdech nebezpeč-
ných úseků. Jednou možná do-
kážou jezdit po cestách i bez 
„živých“ řidičů. 
Siemens na tomto konceptu 
pracuje společně s několika 
výzkumnými ústavy a průmy-
slovými partnery. Za podpory 
německého ministerstva eko-
nomiky a technologií chtějí 
do konce roku 2014 otestovat 
novou architekturu pro elek-
tromobily. Motoristé si potom 
budou moci přidávat různé 
asistenční a bezpečnostní sys-
témy do svých vozidel stejným 
způsobem, jako si dnes upda-
tují a upgradují počítače. 

Energie na pravém místě
Siemens vyvíjí elektromobil se dvěma motory v náboji kola. Je prvním krokem 
k vytvoření automobilu s novou architekturou řízení.

AUTOR: BERNHARD GERL
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE

Gunter Freitag (na fotografii vpravo) 
kontroluje kolo s motorem v náboji, 
který může účinkovat i jako elektric-
ká brzda. V laboratořích Siemens se 
simulují různé dopravní situace, které 
elektromobil Roding Roadster Electric 
čekají v provozu.
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N
ejvětší revoluční 
změny v bytě nepo-
chybně procházejí 
kuchyní – tady se ti-

še odehrávají nástupy nových 
technologií a souboje stále 
lepších, výkonnějších, ale při-
tom energeticky úspornějších 
spotřebičů. Většina našich do-
mácích prací začíná a končí 
stisknutím příslušného tlačít-
ka, vše ostatní je naprogramo-
váno. Jistě, při vaření si musí-
me suroviny pro pokrm při-
pravit, pračku i sušičku musíte 
otevřít a naplnit, stejně jako 
musíme použité nádobí vlo-
žit do myčky a potraviny pro 
chladničku někdo musí na-
koupit. Ve srovnání s velmi ne-
dávnou minulostí jsou to však 
povinnosti přímo úsměvné. 

Indukční revoluce 
Snad největším posunem ve va-
ření je indukce. Jeden litr vo-
dy na ní začíná vařit za 2 mi-
nuty, takže šetří energii a naši 
kapsu. V čem indukční vaření 
spočívá? Indukční cívka (elekt-
romagnet) umístěná pod kera-
mickou varnou zónou indukční 
desky vytváří s kovovým dnem 
nádoby elektromagnetický ob-
vod, a dno nádoby se ohřívá. 
Pouze dno – utěrka, pohozená 
vedle na desce, se ani nezahře-
je, natož aby se spálila! Indukč-
ní vaření odbourává ztráty při 
přechodu tepla. To se totiž tvo-
ří přímo ve dně nádoby, a když 
hrnec z varné zóny odstraní-
me, obvod se rozpojí a vaření 
automaticky končí. Před časem 
jsme na stránkách tohoto časo-
pisu hovořili se šéfkuchařem 

Radkem Šubrtem, který tenkrát 
řekl: „Pro vaření bych osobně 
volil indukci. Lidé o ní pořád 
ještě mluví jako o něčem výji-
mečném: máme teď tu indukci, 
a musíme koupit speciální ná-
dobí. Nemám rád slovo speciál-
ní! Stačí mít magnet, a nádobí, 
kde se chytne, což se stane i u 
starých smalťáků.“
Slovem do pranice je u značky 
Siemens freeIndukcion. Celo-
plošná indukční varná deska 
řady studioLine je vybavena 
high-tech mikromodulovou 

technologií, která umožní po-
stavit kamkoliv jakkoliv vel-
ký hrnec. V jedné chvíli je tak 
možné připravovat jídlo ve 
čtyřech nádobách, které se 
prostě na plochu vyskláda-
jí. Inteligentní sklokeramický 
povrch automaticky rozpozná 
polohu, velikost a tvar použí-
vaného nádobí, elektronika 
přesně detekuje, které cívky se 
mají aktivovat. Ty se pak spo-
jí do jedné ovládané jednot-
ky a už máme teplo potřebné 
k vaření. Pokud pánev či hrnec 

přesuneme, indukční cívky 
ihned změnu zaregistrují a za-
reagují na ni. Vše se zobrazu-
je na jednoduše ovladatelném 
TFT dotykovém displeji. Pokud 
před tímto malým kuchyň-
ským snem stojíme poprvé, 
stačí zmáčknout tlačítko Info, 
a získáme všechny potřebné 
vědomosti o používání a ovlá-
dání spotřebiče.

Ať slyší, jak to cvaklo
Pokud jste náhodou vidě-
li film Kate a Leopold, jistě si 

vzpomenete, jak těmito slovy 
učí mladý Newyorčan muže 
„z minulosti“, jak mýt nádobí: 
Myčku zavřeme, až když žena 
vejde, aby si všimla, že pracu-
jeme, v tom je tajemství úspě-
chu. Úspěch myčky ecoStar2 
se jmenuje Zeolith. Jedná se 
o přírodní minerál, který po-
hlcuje vlhkost a přeměňuje ji 
na tepelnou energii. Ta je pak 
využívaná na energeticky ne-
náročné osušení nádobí, takže 
se spotřeba snižuje na mini-
mum. Nevěříte? No, víte, pro-
počítaná roční spotřeba myč-
ky je 196 kWh, a touto hodno-
tou drží světový rekord. 
Podobně krásně cvakne i prač-
ka, když u ní stojí muž, i sem 
se totiž přesouvá jeho domi-
nance v domácích činnostech. 
Ohlášení velkého prádla dřív 
vyvolávalo spíš hromadný 
pánský úprk a náhlou nutnost 
neodkladně řešit různé záleži-
tosti mimo domov až do veče-
ra, neboť domácnost byla při 
velkém praní úplně rozlože-
ná, nevařilo se a všude bylo cí-
tit mýdlo. Dnes si naopak muž 
s novými chytrými pračkami 
rád pohraje. Některá tajemství 
ale luští obtížněji – třeba roz-
třídění prádla nebo potřebné 
množství pracího prášku, ale 
s dávkováním to obvykle pře-
háníme úplně všichni. 
Siemens na muže myslí, a nejen 
na ně. Přišel na trh s inteligent-
ním dávkovacím systémem, 
který nejen dávkuje za vás, ale 
také pomůže ušetřit tisíce litrů 
vody za rok. Zajímavé, že? Prač-
ka se systémem iDos si prostě 
dávkuje množství pracího pro-
středku podle potřeb konkrét-
ní náplně, pričemž bere v úva-
hu množství prádla, míru jeho 
zašpinění, typ textilií i tvrdost 
vody. Vy jen naplníte tekutým 
detergentem zásobník, který 
vydrží až na dvacet pracích cyk-
lů. A jsou tu i speciální progra-
my, které napoví, co k sobě pat-
ří: pro utěrky, pro barevné i pro 
business košile. Na odstranění 
různých druhů skvrn je zase 
pračka vybavena systémem an-
tiStain, který přizpůsobí prací 
program a pohyb bubnu zvole-
nému druhu skvrny. Pak už se 

jen musíte rozhodnout, jestli 
pospícháte a potřebujete ušetřit 
čas, nebo chcete šetřit energie, 
– umožní vám to funkce vario-
Perfect. Hotovo, perete. Asyn-
chronní, frekvenčně řízený mo-
tor iQ Drive si tiše přede a vy si 
můžete třeba zdřímnout... 
Nová řada pračky Siemens 
z letošního jara má označe-
ní iQ800 WM16Y890EU a ta-
ké skvělý designový kabát. Na 
chromovaném povrchu je cen-
trálně osvětlený displej, ovlá-
dání je intuitivní, logicky na-
stavené zleva doprava. Na kon-
ci každého programu se sama 
vypne, motor je tak vychytaný, 
že se na něj klidně poskytu-
je záruka deset let, a za ozna-
čením energetické třídy A má 
hned tři plus. 
Dokonalá hračka pro pány, 
zvlášť když si vedle ní postaví 
ještě sušičku iQ800. Díky tech-
nologii tepelného čerpadla 

blueTherm, kterým dosahu-
je až o 60 % vyšší úsporu než 
energetická třída A, je nejú-
spornější na trhu. 

Zpátky do kuchyně
Po dobře odvedené práci si 
zasloužíme jedno vychlaze-
né. Jak samozřejmě saháme 
do chladničky! A přitom naše 
babičky přechovávaly más-
lo ve studené vodě, pivo na 
schodech do sklepa, v němž 
byla zelenina zahrnutá pís-
kem a další potraviny. Kom-
fort, který nám bílá či kovová 
skříň poskytuje, je nebývalý 
a asi bychom za něj měli den-
ně děkovat. Jen si vzpomeň-
te na tu hrůzu, když vypadne 
proud a chladnička vyteče… 
Ty dnešní už „nežerou proud“ 
jako zběsilé, ani nevypouště-
jí do vzduchu freony, a doká-
žou toho o hodně víc než je-
jich předchůdkyně. Siemens 

představil první chladničky 
energetické třídy A+++ už lo-
ni na jaře. Řada coolEfficien-
cy má dva chladicí okruhy pro 
samostatnou regulaci teplo-
ty v chladicí a mrazicí části, 
efektivnější izolaci a těsnění, 
výkonnější invertní kompre-
sor a inovativní rozmrazovací 
systém. Výsledkem kombina-
ce těchto různých technologií 
je padesátiprocentní úspora 
energie proti běžné chladnič-
ce třídy A+.
Moderní technika a technolo-
gie, které nás doma a přede-
vším v kuchyni obklopují, se 
mění velmi rychle, ani si nesta-
číme povšimnout. A to je možná 
škoda. Stojí za to sledovat pa-
rametry, jako je výkon, vzhled, 
úspora a inovace. Máme přece 
nejen snahu šetřit energiemi 
a chovat se šetrně k naší plane-
tě, ale určitě také chceme být 
rozmazlováni, ne? 

Indukce je nesporně největší inovací v moderní kuchyni.

Domácnost hrou – pohodlně a úsporně 
Chlazení piva na studených schodech, pračky, do kterých se musela ohřát voda, 
pak prádlo přeložit do ždímačky nebo ho rovnou vzít ručně, či tříhodinová příprava 
oběda na nevýkonné elektrické plotýnce, to už si dneska nikdo neumí ani předsta-
vit. Současné spotřebiče spíš rozmazlují a Siemens se na tom rád podílí. Moderní 
spotřebiče navíc zásadním způsobem snižují svou spotřebu – letošní modely pra-
ček například „zkonzumují“ ve srovnání se svými 16 let starými předchůdci zhruba 
o 53 procent méně elektřiny a o 35 procent méně vody.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: SIEMENS
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U
ž od olympiády v Pekingu kolu-
je historka, jak britští dráhoví 
cyklisté po úspěšných závodech 
zničili vlastní dresy. Prý proto, 

aby je konkurence nemohla okopírovat. 
Podle všeho však šlo jen o šikovný tah. 
„Stále je máme, jen jsme je na čtyři roky 
schovali,“ vysvětlil před začátkem lon-
dýnské olympiády bývalý britský závod-
ník, dnes šéf výzkumu při britském týmu 
Chris Boardman. Tajnůstkářství logicky 
podněcuje spekulace. Po finále mužského 

sprintu se stříbrný Francouz Grego-
ry Baugé otevřeně zeptal vítěze Jasona 
Kennyho, jak je možné, že jsou tak dob-
ří. „Dali jsme si obzvlášť záležet na detai-
lech,“ odpověděl s úsměvem J. Kenny. 

Unikátní přilby 
Speciální přilby britských cyklistů pou-
taly velkou pozornost a jejich design byl 
skutečně výjimečný. Nejen kvůli své-
mu futuristickému tvaru, ale i díky po-
užitým materiálům. Prvořadá je váha 

a aerodynamické vlastnosti. Přilby pro 
Brity vyvinula designérská společnost 
Crux Product Design. Od roku 2009 na 
nich pracovali Ch. Boardmann a Scott Dra-
wer, ředitel výzkumného ústavu UK Sport. 
Nové helmy mohou používat silniční 
i dráhoví cyklisté. Jejich výjimečnost je 
opravdu skrytá v detailech. Vývoj začal 
důkladným 3D skenováním hlavy každé-
ho ze sportovců. Helmy mají dvouplášťo-
vou strukturu. Vnitřní část kopíruje tvar 
hlavy a vnější plášť je vytvarovaný pro co 

nejlepší aerodynamický výkon. Mezi ně 
vložili namísto běžné pěnové vložky spe-
ciální hliníkovou vrstvu, připomínající 
strukturou včelí plást. Jedinečný britský 
patent byl vyvinut tak, aby co nejlépe ab-
sorboval nárazy. Průhledový štít vyrobili 
z polykarbonátu. Je podobný štítům spe-
ciálních policejních jednotek. Výsledkem 
jsou menší, bezpečné helmy, které tva-
rem, velikostí a použitými materiály da-
leko převyšují přilby ostatních týmů. 

Počítačová výpomoc
Detaily rozhodovaly i u samotných kol. 
Vývojáři použili při jejich navrhování mo-
derní software na výpočet dynamiky ka-
palin, který dokáže simulovat i proudě-
ní vzduchu okolo objektů. Díky tomu byli 
schopní rozpoznat, jaký budou mít vliv na 
aerodynamiku i ty nejmenší změny pro-
vedené na rámu kola. 
Rámy se vyrábějí z uhlíkových vláken, 
což je standard už více než deset let. 

Snižování hmotnosti je alfou a omegou 
úspěchu. O tom, že Britům skutečně zále-
ží na detailech, svědčí vícero konstrukč-
ních detailů. Například hřídel, která spo-
juje pedály s nábojem. Je dutá, sestavená 
ze 180 samostatných častí z uhlíkových 
vláken. „Je o dvě stě gramů lehčí a dvaa-
půlkrát silnější než cokoliv na trhu,“ upo-
zornil Ch. Boardman.

Kalhoty na baterky
Cyklisti si dosud před každými závody 
zahřívali svalstvo na trenažérech, aby 
si udrželi tělo ve správné teplotě. Před 
olympiádou v Londýně se to ale změnilo, 
tedy aspoň pro Brity. Adidas pro ně vyvi-
nul kalhoty s názvem Adipower muscle 
warming – v podstatě kalhoty na baterky. 
Hvězdy britského týmu sir Chris Hoy, 
Victoria Pendleton a Laura Trott dostali 
kalhoty speciálně navržené pro své po-
stavy. Vlákna kalhot nabíjená zabudova-
nou baterií ohřívají integrované tepelné 

podložky. Ty udržují svaly v optimální 
teplotě 38 stupňů Celsia. Po stranách mají 
odepínací zipy, aby si je mohli sportovci 
před závody co nejrychleji sundat. „Když 
jsem si je před startem sundal, nohy jsem 
měl zahřáté a připravené vyrazit na drá-
hu. Na rozdíl od trenažéru nejste unave-
ný ani zadýchaný,“ řekl legendární cyk-
lista sir Chris Hoy, který se na olympiádě 
v Londýně stal se dvěma zlatými nejú-
spěšnějším britským olympionikem. 

Faktorů bylo víc
Tvrdit, že jediným důvodem úspěchu 
britských dráhových cyklistů byly tech-
nologie, by nebylo fér. Faktorů bylo víc, 
mezi nimi důkladný systém přípravy, 
kvalitní a početná sportoviště, dostatek 
financí, zkušení trenéři a hlavně motivo-
vaní sportovci. Na domácí půdě se jim po-
dařilo ukázat se v nejlepším světle. S me-
dailovou bilancí sedm zlatých, jedna stří-
brná a jedna bronzová. 

Šampiony také díky technice
Britští dráhoví cyklisté získali na londýnské olympiádě v deseti disciplínách celkem 
sedm zlatých medailí. Triumf byl sice očekávaný, ale vyvolal i řadu pochybností.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: GETTYIMAGES
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Tvary středoevropského lesního 
skla byly kromě Německa a Čech 
oblíbené rovněž v Holandsku, 
Francii a Skandinávii. Nejčastě-
ji se vyráběly tvary soudkovité, 
ale například také válcovité vy-
soké číše – tzv. stangenglas. Tyto 
nádoby se často podávaly kolem 
stolu a zdobily se spirálovitě ovi-
nutými vlákny nebo vlákny ve 
vodorovných pásech. Pásy ne-
byly jen zdobné, ale také funkč-
ní: ukazovaly, kolik má každý ze 
stolovníků vypít. Známý je z to-
hoto období také pohár s velkou 
zaoblenou kupou, dutým dří-
kem válcovitého tvaru a zvono-
vitou, převážně vinutou nohou, 
kterému se říkalo römer. 

Sklo pro krásu
Je nesporné, že sklářská výro-
ba se rozvíjela pro užitek člově-
ka, a zároveň se vždy dbalo na 
estetický vzhled skleněného 
výrobku. Vždyť když se s ním 
zachází opatrně, je v podsta-
tě nesmrtelné. Doba rozkladu 
skla se odhaduje na 3 000 let, 
záleží přitom jistě na podmín-
kách, ve kterých se nachází. 
Nesporně se jedná o nesmír-
ně zajímavý, tvárný materi-
ál, při jehož výrobě vstupují 
do procesu různé vnější vli-
vy, v jejichž důsledku můžete 
získat při zcela stejném tech-
nologickém postupu v růz-
ných tavbách naprosto odlišné 
výsledky. Čisté sklo v přírodě 
neexistuje, známe ale neros-
ty, které se mu vnější podobou 
dost blíží – sopečný obsidián, 
horský křišťál či některé meta-
morfní formy křemene. Když si 

to vše uvědomíme, pochopíme 
jeho vzácnost. A pochopíme ta-
ké, proč se i dnes, nebo právě 
dnes, kdy je sklo naším samo-
zřejmým každodenním slu-
hou, snaží současní skláři, vý-
tvarníci, designéři hledat nové 
tvary a funkce pro tento fasci-
nující matriál.

Nový design
Na loňském veletrhu v Milá-
ně zaujala skleněná designo-
vá instalace Bohemian Rha-
psody, kterou navrhl známý 
italský designér Fabio Novem-
bre ve spolupráci s progresiv-
ním francouzským designé-
rem Mathieuem Lehanneurem 
a japonským ateliérem Nen-
do. Za vším stála naše značka 
LASVIT, přední český výrobce 
luxusních světelných instala-
cí, skleněných plastik a kolek-
cí designových svítidel. Celý 
projekt byl ztvárněn ve třech 

výtvarných návrzích a podle 
autorů ztělesnil pojem lásky 
a světla. Velké skleněné koko-
ny, zavěšené v prostoru jako 
symboly očekávané metamor-
fózy, byly jádrem instalace. 
Kukla představuje poslední 
fázi před metamorfózou, oče-
kávání, přání nového zroze-
ní: ze skla a kovu, zavěšená ve 
vzduchu, oplodněná světlem; 
v podobě nečekaného spoje-
ní umění a designu ztělesňuje 
proměnu světa, neustálé změ-
ny života, které sklo tak doko-
nale ztělesňuje. A také odtaj-
ňuje smysl neologismu LA-
SVIT, který vznikl spojením 
dvou slov, láska+svit. 
 Foukání skla je unikátní způ-
sob tvorby uměleckých děl. 
Vytahování rozžhavené hmo-
ty tenkými kovovými píšťa-
lami z velké pece, vláčné po-
hyby, cit a síla, to vše dává 
vzniknout jedinečnému dílu, 

připomínajícímu víc než co ji-
ného právě zrození.
K posunu při nakládání se 
skleněným objektem dochází 
i v soukromém a veřejném in-
teriéru. Sklářský výrobek už 
udivuje jinak, ne jako nedáv-
no tak módní skleněné stupně 
schodiště se skleněným zá-
bradlím, nejde ani o zdobné 
umělecké výtvory. Přicházejí 
nové tvary a funkce běžných 
výrobků. Svítidlo už vždy ne-
svítí jako skleněný obal a svě-
telný zdroj, ale skleněný tvar 
je osvětlován diodami, umís-
těnými mimo originální skle-
něný objekt, v různé intenzitě 
i barvě, takže se mění a s ním 
i charakter místnosti. Skleně-
ný artefakt může být funkč-
ním paravánem či estetickým 
předělem prostoru. To stařič-
ké sklo s bohatou a dlouhou 
minulostí prostě nepřestává 
překvapovat. 

N
ejstarší technikou 
zpracování skla bylo 
ovíjení. Na hliněnou 
formu se navíjela těs-

ně vedle sebe skleněná vlákna 
o síle několika milimetrů tak, 
aby se okraje dotýkaly. Hoto-
vý výrobek se pak znovu ohřál 
v peci, aby se okraje vláken sta-
vily a propojily. Na závěr celého 
procesu se hliněná forma roz-
bila a střepy odstranily. Vznikly 
poměrně jednoduché duté nádo-
by, které měly na povrchu dekor, 

daný užitím vláken různé barvy. 
Během 1. století se sklo postup-
ně rozšířilo po celé římské říši, 
protože syrští skláři se kromě 
vývozu zaměřili na zakládá-
ní nových skláren mimo Sýrii. 
Nejprve se objevily v Egejské 
oblasti, později na území dneš-
ní Itálie, Francie a také v Porýní. 
Na místa, která dnes známe jako 
Španělsko, Belgii, Nizozemsko, 
Švýcarsko či Británii, se dostaly 
první sklárny ve 2. století. Vývoj 
sklářství tak vlastně probíhal 

v prvních třech stoletích naší 
éry ve východní a západní části 
Středomoří analogicky. Později 
se výroba skla soustředila kolem 
klášterů, které uchovávaly tech-
nologické dovednosti starověku. 

Jak šel čas
Ve 13. a 14. století se začala zdár-
ně rozvíjet výroba nápojového 
skla. Pokud jde o střední a zá-
padní Evropu, především na 
sever od Alp se dařilo tzv. lesní-
mu sklu (draselné), které mělo 

zelenkavou barvu a často se 
v něm objevovaly bublinky jako 
důsledek nedostatečného čiště-
ní potaše a písku. Sklářství jako 
venkovské řemeslo produkovalo 
tradiční tvary tradiční techno-
logií. Od 2. poloviny 16. století 
se i u lesního skla objevily rene-
sanční prvky. Stále nebylo doko-
nalé, ale v porovnání s drahým 
benátským sklem (sodné) bylo 
dostupné pro většinu spotře-
bitelů, mezi něž patřily přede-
vším střední měšťanské vrstvy. 

Jeho vznešenost sklo
Má patřičně dlouhý rodokmen, ušlechtilost ve vzhledu  
i povaze, prochází bezpečně žárem, je tvrdé i křehké.  
A člověka fascinuje po tisíciletí.

Velké skleněné kokony, symbolizující 
metamorfózu, jsou jádrem instalace 
Bohemian Rhapsody.

Instalace celek

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Sklo je lidský výtvor
Z hlediska fyzikálního je podstatou procesu výroby skla 
ochlazování taveniny – vzniká homogenní, amorfní, křeh-
ká, obvykle průhledná hmota. Základem jsou sklotvorné su-
roviny, především písek, soda nebo potaš a vápenec. Potaš 
se získá z popelu spáleného dřeva, vápenec zlepšuje tavitel-
nost skla. Chemicky je sklo křemičitan, hlavními složkami 
je oxid křemičitý (70–75 %) a oxidy – sodný či draselný, sta-
bilizátorem je oxid vápenatý. Vlastnosti skla se mění podle 
jeho složení. Sodné sklo je měkké a tvárné, tuhne poměrně 
pomalu, je proto možné dlouhé a složité tvarování. Sodná 
byla všechna antická skla, rovněž sklo benátské a sklo v be-
nátském stylu. Sklo draselné je tvrdé. Přírodní barva skla je 
nazelenalá nebo nahnědlá, až čištěním a odbarvováním skla 
se získává sklo čiré. Oxidy kovů barví sklo nejrůznějším způ-
sobem: železo podle mocenství zeleně či hnědě, měď zeleně, 
modře a červeně, kobalt modře, zlato rubínovou červení, nikl 
a mangan fialově, chrom a uran zeleně a síra žlutě.

Bohemian Rhapsody a její tvůrci: Oki Sato, šéfdesignér ateliéru Nendo, Fabio Novembre a Mathieu Lehanneur.
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Hudební křeslo
Představte si, jak posloucháte hudbu v koncertní kvalitě, ale přitom 

pohodlně sedíte doma v obýváku. Při dnešních hi-fi soustavách a kva-
litních reproduktorech nic neobyčejného, řeknete si. Jenže přidejte 
si k tomu situaci, že jste tou hudbou doslova obklopeni. Ano, i to je 
dnes možné. Stačí, když vlastníte Sonic Chair SC02, velké křeslo ve 
tvaru polokoule. Uvnitř jsou umístěny výkonné zvukové měniče 
a vy máte pocit, že sedíte přímo v centru hudby. Křeslo je vyrobe-
no z dřevěných lisovaných desek, které vytvářejí prostor o objemu 
32 litrů. Měniče jsou vyrobeny na míru a patentovaná technologie 
class-D s integrovaným digitálním signálním procesorem oddělu-
je a reguluje středové, výškové a basové měniče. Křeslo je vybaveno 

dokovací stanicí, určenou pro všechna zařízení Applu. Komunikuje 
však i bezdrátově a až do vzdálenosti čtyři sta metrů. Vybrat si můžete 

z téměř čtyřiceti barev. Ovšem cena se blíží k sumě 10 tisíc dolarů.

Hudební legenda v bytě
Legendární značku Marshall většina z nás zná jenom z vel-
kých koncertních pódií. Marshall však tento rok slaví pade-
sát let od výroby prvního zesilovače a při této příležitosti 
nabízí poprvé ve své historii reproduktor určený pro domác-
nost. Marshall Hanwell by tak měl nahradit dokovací hudeb-
ní stanice, které nejčastěji v domácnosti šíří hudbu z mo-
bilních zařízení. Navíc díky kabelovému připojení je tento 
reproduktor univerzální pro všechna zařízení s klasickým 
3,5milimetrovým vstupem. Hanwell je nabízen v klasickém 
retro designu. Má černou barvu, měnič je ukryt pod zlatou 
mřížkou a nechybí ani klasické bílé logo, které odkazuje prá-
vě na zesilovač z roku 1962. Na ovládání hlasitosti, výšek 
a basů můžete použít zlaté otočné potenciometry. Jde o sku-
tečnou lahůdku a Marshall vyrobil pouze deset tisíc kusů.

Bezdotykový zvuk
Prvním výsledkem spolupráce společnosti Harman s finskou Nokií jsou pest-
robarevné, přenosné a bezdrátové reproduktory JBL PlayUp. Zajímavým řeše-
ním je způsob jejich propojení s mobilními telefony. Kromě klasického Blue-
tooth je k dispozici i nejmodernější technologie NFC (Near Field Communicati-
on). Toto krátkodosahové, vysokofrekvenční a bezdotykové spojení umožňuje 
výměnu dat mezi zařízeními do vzdálenosti deseti centimetrů. Doposud se pou-
žívalo pouze pro bezhotovostní platební styk. Pokud váš telefon nebo jiné hudeb-
ní zařízení tento způsob nepodporuje, mají reproduktory i klasický 3,5milimet-

rový audiokonektor. Design reproduktorů dovooluje šířit zvukové vlny ve stejném 
rozsahu na všetky strany. PlayUp Portable nabízí maximální akustický tlak 89 de-

cibelů, takže je klidně můžete použít i ve víc otevřených prostorách.

Retro bez zrcadla
Jestliže se jenom trochu věnujete fotografii, určitě jste za-
chytili informace o profesionálním průhledovém fo-
toaparátu Fujifilm X-Pro1. A víte, že jeho cena není vů-
bec nízká. Zřejmě si to uvědomují i ve Fuji, protože na 
trhu se objevil i podstatně cenově přístupnější model, 
který funguje na podobném principu. Model X-E1 je 
o třicet procent menší a nemá optický hledáček, ale 
elektronickou variantu s vyšším rozlišením 1 024 x 
768 pixelů. Tato inovace vám zabezpečí ještě ostřejší 
obraz, než má jeho starší bratr X-Pro1. Hledáček je ty-
pu OLED a má kontrast 1:5 000. Fotoaparát je vybaven 
APS-C X-Trans CMOS snímačem s rozlišením 16,3 mega-
pixelu. X-E1 má zároveň vyměnitelné objektivy a v setu 
dostanete 18–55 f2,8–4,0 a XF 14 f2,8. Přístroj má vysou-
vací blesk, rozsah ISO v základním režimu od 200 do 6 400, 
video nahrává ve Full HD a plně nabitá baterie vydrží až 350 
stlačení spouště.

Hrací myš od BMW
Už na začátku roku hráči počítačových her netrpělivě čekali na novinku v podo-
bě profesionální hrací myši. Ta se však na trh dostala až nyní. A vyplati-
lo se počkat si. Level 10 M Mouse vypadá futuristicky a na první 
pohled i neprakticky, ale ve skutečnosti jde o vynikající 
funkční řešení. Vyrobená je z hliníkových a plasto-
vých částí a každý si může nastavením úhlu sklonu 
nebo přesné výšky přizpůsobit uchopení podle se-
be. Navíc výrobce uvádí, že Level 10 M je první hra-
cí myš, která pasivne chladí vaši dlaň. Na její vrchní 
časti jsou umístěny šestiúhelníkové otvory, kterými 
poudí vzduch. Myš vyrobila společnost Thermaltake 
ve spolupráci s německou automobilkou BMW.

Zavinovací digitálky
Určitě znáte samozavinovací reflexní náramky, které se ovinou kolem zápěstí je-
diným pohybem. Jsou užitečné a hlavně uživatelsky nenáročné. Společnosť Ritmo 
Mundo se postarala o renesanci hitu devadesátých let a tento doplněk navíc vy-
bavila futuristickými hodinami. Ritmo Mundo Reflex mají světelný LED číselník 
ve dvou svislých sloupcích. Sloupec na levé straně ukazuje hodiny a kódy „a. m.“ 
a „p. m.“ pro zobrazení času ve dvanáctihodinovém cyklu. Na pravé straně jsou mi-
nuty, které si však musíte spočítat. Výrobce použil místo pružného plastu silikon, 
se kterým vám určitě nehrozí žádné škrábance. Netradiční náramkové hodiny jsou 
vodotěsné do hloubky deseti metrů. Šířka náramku je 3,2 cm a délka 24,2 cm. Mini-

aturní baterie je uložena na konci náramku. Na trhu se objeví ve třinácti barvách.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

56 | 57
L I F E S T Y L E

h r a č k y



Heartbeat detektor  
– odhalí i myš v náklaďáku
Pouhý tlukot srdce postačuje přístro-
ji s tajemným názvem Heartbeat de-
tektor k tomu, aby odhalil přítomnost 
osoby ukryté v automobilu či uzavře-
ném přepravním kontejneru. Detektor, 
jehož rozměry nepřekračují velikost 
malého příručního kufříku, bezpeč-
nostním složkám, ochrankám a celní-
kům umožňuje snadno a rychle zjistit, 
zda se ve vymezeném prostoru vyskytu-
jí neoprávněné osoby. Heartbeat detek-
tor vyvinuli v rámci jaderného výzku-
mu pracovníci národní laboratoře Oak 
Ridge spadající pod ministerstvo ener-
getiky USA. Přístroj původně sloužil 
bezpečnostním složkám střežícím ja-
derné elektrárny, brzy však našel uplat-
nění také v armádě, celní a pohranič-
ní správě či vězeňství. Systém detekce 
osob funguje na principu snímání akus-
tických signálů srdeční činnosti, které 
jsou přenášeny povrchem objektů, s ni-
miž je lidské tělo v kontaktu. Snímače 
umístěné na kovových částech automo-
bilu nebo přepravního kontejneru, jsou 
natolik citlivé, že odhalí i osoby zabale-
né do silné deky či ležící na molitanové 
podložce. Signály ze snímačů detektor 
následně analyzuje pomocí pokročilého 
algoritmu.

Studenti hledali energeticky 
úsporná řešení v budovách
Energetickou úspornost budov význam-
ně ovlivňuje chování jejich uživatelů. 
Tuto skutečnost prokázali ve svých pra-
cích účastníci soutěže pro středoškoláky, 
jejímž zadáním bylo navrhnout úsporná 
energetická řešení ve školní budově. Tý-
movou soutěž, která je součástí progra-
mu na podporu zájmu studentů o úspory 
energie, uspořádala společnost Siemens 
ve spolupráci s Pardubickým krajem. Od-
borná porota vyhlásila vítězem soutě-
že tým z letohradské průmyslové školy, 
všichni jeho členové obdrželi od společ-
nosti Siemens mobilní komunikační zaří-
zení tablet. Studentské týmy měly za úkol 
zmapovat provoz školní budovy. Siemens 
za tímto účelem každému týmu zapůjčil 
měřiče spotřeby elektrické energie, teplo-
ty a intenzity osvětlení. Studenti získané 
hodnoty zpracovali a navrhli řešení, jež 
zlepší efektivitu hospodaření s energie-
mi. Součástí soutěžního zadání byl také 
návrh informační kampaně s cílem před-
stavit spolužákům možnosti energetic-
kých úspor a konkrétní opatření na jejich 
dosažení. 

První railjety pro Česko jdou do výroby
Dozorční rada Českých drah v polovině srpna odsouhlasila uza-
vření smlouvy s rakouskými drahami ÖBB o společném provo-
zu jednotek Railjet na lince Praha – Brno – Vídeň – Štýrský Hra-
dec a současně dala zelenou zahájení výroby první série railjetů 
v objemu sedmi kusů sedmivozových jednotek. Kapacita expres-
ní soupravy je bezmála 450 míst a je určena pro provoz rychlos-
tí až 230 km/h. Součástí vlaku je moderní restaurační zařízení, 
výtah pro vozíčkáře, prostor pro rodiny s dětmi včetně malého 
dětského kina a zvláštní prostor pro dětské kočárky a kola. Toa-
lety jsou přizpůsobeny lidem se sníženou pohyblivostí.

Letohrad rozšiřuje vývojové centrum
Závod OEZ společnosti Siemens v Letohradě na výrobu nízkonapěťo-
vé jisticí techniky zahájil další etapu rozšiřování své vývojové zku-
šebny. V areálu výrobního podniku tak vzniknou nové laboratoře 
pro vývojové zkoušky a administrativní část. O rozšiřování vývojo-
vé zkušebny bylo rozhodnuto na základě nových vývojových aktivit 
už před třemi lety. V roce 2010 byla realizována první etapa, která 
spočívala ve výstavbě laboratoře zahrnující zejména klimatizované 
prostory pro zkoušky charakteristik přístrojů při různých teplotách 
okolí. Celkové náklady na rozšíření vývojové zkušebny včetně insta-
lace technologií dosáhnou téměř 30 milionů korun.

Siemens podpořil středoškoláky v Mohelnici
Počítače a výukové programy za čtvrt milionu korun získala 
Střední škola technická v Mohelnici od společnosti Siemens, je-
jíž mohelnický závod na výrobu nízkonapěťových elektromoto-
rů je největším závodem svého druhu v Evropě. Mohelnické uči-
liště tak získalo moderní vybavení pro výuku oboru programo-
vání CNC obráběcích strojů, do jehož studia se hlásí stále více 
uchazečů. „Nová učebna nám umožní zvětšit výukovou kapaci-
tu studijního oboru mechanik seřizovač pro CNC stroje a linky, 
rozšířit kvalifikaci studentů, a zvýšit tak šance na jejich budoucí 
uplatnění v praxi,“ řekl Jiří Černý, ředitel SŠT Mohelnice. „S mo-
helnickým učilištěm nás spojuje dlouhodobá spolupráce a jeho 
absolventi často nacházejí uplatnění právě v našem závodu. Je 
proto naším společným zájmem, abychom studentům zajistili 
odpovídající moderní výukové prostředky. Jde o vklad do bu-
doucnosti našeho závodu,“ uvedl Pavel Pěnička, ředitel mohel-
nického závodu Siemens. 

Neslyšet znamená  
velmi často nečíst

Pomáháme

Počet hluchých se u nás odhaduje na osm až patnáct tisíc a 80 % z nich se pohybuje na hra-
nici gramotnosti. Komunikují jen znakovým jazykem, kde znak symbolizuje určitý pojem, 
nikoli hlásku. Znakový jazyk nezná skloňování ani časování. I proto neslyšící člověk větši-
nou nečte a má problémy s psaním. A s tímto hendikepem potřebuje řešit běžné situace u lé-
kaře nebo třeba na úřadech. Jak? „Neslyšící mohou nově využívat on-line tlumočníka, který 
jim s komunikací pomáhá přes webovou kameru. Agentura profesního poradenství pro ne-
slyšící se obrátila na IT firmu, aby vyvinula pro on-line tlumočení specializovaný software 
s pracovním názvem OLT, který je spolehlivější a uživatelsky příznivější, než byly dosavadní 
verze,“ vysvětluje Mgr. Marie Horáková, ředitelka, vedoucí a koordinátorka projektu on-line 
tlumočení z Agentury profesního poradenství pro neslyšící. Společnost Siemens na vývoj 
softwaru přispěla částkou 100 000 korun ze svého charitativního projektu Fond pomoci.
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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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