
podzim 2013

Neživý svět se začíná probouzet



26

 inovace
Fotovisions .........................................4

novinky ..............................................6

Siemens – zrození úspěchu 3.
Osudové rozhodnutí ............................9

Téma čísla
Až internet obemkne celý svět  ........10
Víme, jaký život si sami 
chystáme? ..........................................12
Teorie přenesená do praxe ...............14

inTeRvieW
Uklízečku nenahradíme ..................16

 TecHnoLoGie
energetika
Větrná budoucnost .......................... 20

Doprava
Inteligentní letiště zítřka  ................. 22

Chytrá laboratoř
Laboratoř, která obstojí  .....................24

Jak vzniká
Lokomotiva pro každého  .................26

Historie
Prohra v první bitvě ..........................28

Budoucnost
Cesta do hlubin mozku  ................... 30

Bezpečnost
Armáda barevných  
figurek podává hlášení ................... 34

Doprava
Dokonalý spolujezdec  ..................... 36

Doprava
Jak ohlídat letadlo, 
které rádo plave ............................... 38

 LiDÉ
vývoj
Před šedesáti lety se kód života 
začal otevírat .................................... 40

My visions
Má smysl obávat se jen reálných 
hrozeb .......................................................42

 LiFeSTYLe
Architektura
Duch starých fabrik ......................... 44

Auto – moto
Hypersporty ovládla 
hybridní technika ............................ 48

Auto – moto
Osa na kolech ................................... 50

Sport
Opeřený projektil .............................52

art
Osvobozující digitální mozaika  ..... 54

Hračky.............................................. 56

Kaleidoskop .................................... 58

o b s a h

Filip Pertold se s námi nechtěl bavit o budoucnos-
ti. Podle ekonoma z institutu CERGE-EI, který se 
specializuje na otázky pracovního trhu, je pří-
tomnost zajímavá dost. Žijeme stále ještě v do-
zvucích velké technologické změny – digitaliza-
ce. Přinesla s sebou dlouhé období prosperity, ale 
také společenské změny, které některým pomoh-
ly, jiným uškodily. I další revoluce budou stej-
ně turbulentní a připravit se na ně lze jen těžko. 
Pomůže možná jen dobrá škola a přestěhování do 
velkého města.

Poznání struktury DNA otevřelo „tajemství ži-
vota“ k využití lékařům, ale i zemědělcům a ta-
ké třeba kriminalistům.

10–15

16–19

42–43

34–35Až internet obemkne celý svět

Uklízečku 
nenahradíme

Má smysl obávat se  
jen reálných hrozeb

Armáda barevných figurek 
podává hlášení



podzim 2013

viSionS

Časopis lidech, technologiích a inovacích

Vydává: Siemens, s. r. o.

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Ročník 4

Vychází čtvrtletně

Jazyk vydání: český

Šéfredaktor: Andrea Cejnarová

Redakční rada: Peter Briatka, Tomáš Král,

Jaromír Studený

Na přípravě časopisu se dále podíleli:

Tomáš Andrejčák, Milan Bauman, Martin Čepa, 

Jozef Jakubčo, Josef Janků, Martin Jesný, 

Ľubomír Jurina, Vladimíra Storchová, Josef Tuček, 

Josef Vališka, Pavel Záleský

Informace o možnostech inzerce a bezplatné rozesílce 

získáte na telefonním čísle: ++420 233 031 111 nebo na 

e-mailové adrese: visions@siemens.com

Grafická úprava: Tomáš Čáha

Tisk: Východočeská tiskárna,  spol. s r. o.

Evidenční číslo MK ČR: E 18787,

ISSN 1804-364X

Kopírování nebo rozšiřování časopisu, případně jeho 

částí, výhradně s povolením vydavatele.

Neoznačené texty a fotografie: Siemens, archiv redakce

Fotografie na titulní stránce: Gettyimages

Vážení a milí čtenáři,
už jste se někdy setkali s termínem „Internet of Everything“, respektive jeho čes-
kým ekvivalentem „internet všeho“? Podle technologických vizionářů a odborníků 
na moderní formy komunikace stojíme na prahu nového internetového věku.  
Ti, kteří si mysleli, že už v něm žijeme, neměli pravdu. Navzdory skutečnosti, že in-
ternet na počátku 90. let minulého století velmi výrazně změnil naše životy a návy-
ky v oblasti mezilidské komunikace, ta opravu zásadní změna je teprve před námi  
a nese název „internet všeho“. 
Podle aktuálních analytických odhadů není v současnosti k internetu připojeno pl-
ných 99,4 % fyzických objektů. A právě tato množina se má relativně brzy stát sou-
částí internetu všeho a do roku 2020 by mělo být do obří globální sítě připojeno až 
50 miliard různých objektů. Principem jejího fungování je síťové propojení lidí, 
procesů a dat díky pokročilým technologiím. Pokud se vize internetu všeho sta-
ne skutečností, může v příštím desetiletí světovému průmyslu přinést zisk zhruba 
10,7 bilionu EUR. Důležité však je, že tento nový potenciál využijí právě ty podniky, 
jež budou na novou situaci připraveny. A Siemens rozhodně chce být jedním z nich. 
Proto už nyní výzkumníci a vývojáři, kterých po celém světě Siemens zaměstnává 
29.500, pracují na konceptech jako Smart Grid, Průmysl 4.0, inteligentní budovy či 
integrovaná doprava (o všech těchto vývojových směrech jste již na stránkách Visi-
ons v minulosti četli mnohé). Tyto dílčí koncepty jsou totiž základními stavebními 
kameny myšlenky internetu všeho, které se budeme na stránkách podzimního čís-
la obšírně věnovat. 
Nezapomněli jsme však ani další zajímavosti ze světa vědy, výzkumu a moderních 
technologií. Přečtete si tak o novinkách z oblasti výzkumu nejvýkonnějšího počí-
tače na světě – lidského mozku či o šedesátém výročí objevu DNA, která je hlavním 
nositelem dědičných informací všech živých organizmů. 
Přeji vám, abyste měli i v krátících se podzimních dnech dostatek energie na obje-
vování světa kolem nás a věřím, že vám v tom bude náš časopis alespoň trochu ná-
pomocen. 

Eduard Palíšek 
generální ředitel Siemens Česká republika

58 Hypersporty ovládla 
hybridní technika



Nový způsob detekce rentgenova záření dává šanci získat kvalitnější 
rozlišení obrazu. Inovace je založena na vmísení specifických látek do 
organických materiálů. Absorbují rentgenové záření, které potom de-
tektor převede na viditelné světlo. Společnost Siemens koordinuje pro-
jekt HOP-X, financovaný německou vládou, jehož cílem je tuto techno-
logii rozvinout. Očekává se, že podstatně zlepší klasické rentgeny  
i mamografy. Obrázek ukazuje schopnosti organického detektoru.  

Rentgen se mění na světlo 
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Přepravit tunelem metra za stejný čas až 
dvojnásobek pasažérů zní na první po-
hled jako příběh z oblasti science fic-
tion. Díky novému systému společnos-
ti Siemens pro monitorování souprav 

metra jde však o realitu. Systém zvaný 
Trainguard MT dokáže pomocí speciál-
ních rádiových vysílačů sledovat pohyb 
jednotlivých souprav metra, díky če-
muž je možné dynamicky přizpůsobovat 

vzdálenosti mezi jednotlivými vlaky. 
Místo fixního rozestupu si tak vlaky za-
chovávají co nejmenší, leč stále bezpečný 
odstup, který je možné zkrátit až na pou-
hých 80 vteřin.

tRansfoRmátoR 
do kapsy 
Za to, že nám ze zásuvek prou-
dí pouhých 230 V a ne nebezpeč-
né kilovolty, vděčíme transformá-
torům. Pro řadu přístrojů je však 
i napětí 230 V stále příliš vysoké. 
Bývají proto vybaveny napájecí-
mi obvody s transformátory, kte-
ré napětí dále snižují. U těchto 
transformátorů jsou ovšem, kro-
mě výkonu, důležité i jejich roz-
měry – čím menší, tím lepší. Vědci 
společnosti Siemens proto vyvinu-
li rekordně malé transformátory, 
které umožňují integraci celého 
napájecího obvodu přímo do tě-
la napájeného přístroje. K výrobě 
transformátorů konstruktéři po-
užili speciální materiál z tenkých 
vrstev magnetické keramiky, který 
umožňuje zakomponovat trans-
formátor do desek plošných spojů, 
a zmenšit ho tak na rozměry v řá-
dech jednotek centimetrů.

Servis turbín není vůbec snadnou záležitostí. Ty je totiž 
před údržbou potřeba nejdříve zchladit. Zatímco u plyno-
vé turbíny jde o záležitost jednoho dne, parní turbína vy-
žaduje chlazení po dobu až 10 dní. Vývojáři společnosti 
Siemens proto vyvinuli speciální algoritmus, který proces 
chlazení automatizuje a výrazně urychluje. Turbína je dí-
ky tomu vychlazena během pouhých dvou až čtyř dní, prá-
ce obslužného personálu je navíc jednodušší přibližně  
o 290 manuálních úkonů. 

290
manuálních úkonů –
přesně o tolik méně práce 
mají servisní technici díky 
výpočetnímu modelu pro 
chlazení turbín

soupRavy metRa, kteRé si hlídají Rozestupy

dobře vychlazená tuRbína
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Mamografické vyšetření patří k základním 
nástrojům při odhalování rakoviny prsu a 
jen v ČR ho v rámci screeningového vyšetření 
podstoupí zhruba půl milionu žen ročně. Na-
vzdory veškerým přínosům však i toto vyšet-
ření vystavuje tělo omezeným dávkám škod-
livého ionizujícího záření. Snižování dávky 
záření je proto jedním z klíčových cílů při vý-
voji nových mamografů. Vývojářům společ-
nosti Siemens se ho nyní podařilo dosáhnout 
pomocí pokročilého výpočetního algoritmu, 
který umožňuje snížit dávku záření v průbě-
hu vyšetření až o 30 %. Algoritmus dokáže v 
obraze detekovat artefakty způsobené roz-
ptýleným zářením a automaticky je odstra-
nit. Odpadá tak nutnost použití tzv. kolimač-
ní mřížky, 

užitečná 
odpadní voda
V dnešní době má všechno svou cenu  
a výjimkou není ani odpad odfiltrovaný  
z čističek odpadních vod. Ačkoliv bychom 
něco nevábnějšího hledali asi jen obtížně, 
i tato směs má svoje využití – například ja-
ko hnojivo. Než se však může rozprášit po 
polích, musí se tato původně velmi řídká 
hmota nejdříve vysušit. Jelikož jsou stáva-
jící postupy kombinující lisování a sušení 
značně energeticky náročné, případně pří-
liš zdlouhavé, vyvinuli vývojáři společnos-
ti Siemens nový postup, který k sušení vy-
užívá pouze teplo produkované mikroby. 
Tento proces přináší zajímavý ekonomický 
kompromis mezi cenou a dobou sušení od-
padní směsi, který dříve nebyl dosažitelný.

Mamografické vyšetření patří k základ-
ním nástrojům při odhalování rakoviny 
prsu a jen v ČR ho v rámci screeningového 
vyšetření podstoupí zhruba půl milionu 
žen ročně. Navzdory veškerým přínosům 
však i toto vyšetření vystavuje tělo ome-
zeným dávkám škodlivého ionizujícího 
záření. Snižování dávky záření je proto 
jedním z klíčových cílů při vývoji nových 
mamografů. Vývojářům společnosti Sie-
mens se ho nyní podařilo dosáhnout po-
mocí pokročilého výpočetního algoritmu, 
který umožňuje snížit dávku záření  
v průběhu vyšetření až o 30 %. 

Algoritmus dokáže v obraze detekovat 
artefakty způsobené rozptýleným záře-
ním a automaticky je odstranit. Odpadá 
tak nutnost použití tzv. kolimační mřížky, 
jež rozptýlené záření dříve – za cenu vyšší 
dávky – fyzicky filtrovala.

pacient na pRvním místě

hmotnostní analyzátoR dechu
U nemocí, jako je tuberkulóza či rakovina plic, je základním předpokladem pro úspěšnou 
léčbu včasná diagnóza nemoci. Zejména u rakoviny plic to je však v současnosti problema-
tické. V budoucnu by ale mohl změnu k lepšímu přinést inovativní analyzátor dechu, který 
vyvíjejí vědci společnosti Siemens. Nový analyzátor pracuje na zcela odlišeném principu, 
než obdobné přístroje. Je totiž založen na hmotnostní spektroskopii, která se využívá k vel-
mi přesnému stanovování hmotností částic či složení sloučenin. Přístroj díky tomu může 
detekovat velmi široké spektrum sloučenin v pacientově dechu.

Až o 30 %
snižuje dávku záření v průběhu mamografického 
vyšetření nový výpočetní algoritmus.



Firma OceanGate připravuje pětimístnou 
ponorku Cyclop, se kterou se bude možné 
ponořit až do tříkilometrové hloubky. Oce-
ány a moře zabírají dvě třetiny plochy pla-
nety, z nichž ještě 95 procent není pořád-
ně prozkoumaných. Příčinou je především 
tlak vody, který stěžuje podvodní průzku-
mu, jako i chybějící vhodné dopravní pro-
středky. Malé průzkumné ponorky jsou 
velmi drahé, těžké a neohrabané. Cyclop 
to chce změnit. Důležitým konstrukčním 
prvkem je vypouklý průzor z borosilikáto-
vého skla umožňující 180stupňový výhled. 
Trup ponorky, tlustý takřka 18 milimetrů 

tvoří, speciálně poskládaná karbonová 
vlákna. Jedná se o speciální výrobní po-
stup firmy Boeing. Trup je zásluhou to-
ho nejen velmi lehký, ale dokáže odolat 
až třista barům, čili tlaku vody v hloub-
ce tři kilometry. Ponorka Cyclop bude 
schopna operovat nezávisle na hladino-
vých plavidlech, nepotřebuje žádné na-
pájecí kabely ani zabezpečovací lana. 
Palubní baterie dokáží napájet systémy 
ponorky až osm hodin. OceanGate plá-
nuje v budoucnu postavit ještě odolnější 
ponorku na výlety až do hloubky šest kilo-
metrů. 

výlety v ponoRce na dno oceánů

dalekohled s třicetimetRovým objektivem
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Nechtěně připravený práškový uhličitan 
hořečnatý s vynikající schopností absorbo-
vat vodu dostal název upsalit.  Vědci se už 
takřka dvě století snaží objevit způsob, jak 
ho připravit v perfektně suché formě při 
nízkých teplotách. Dokázal to tým, kterému 
šéfovala nanotechnoložka Maria Strøm-
meová z Uppsalské univerzity. Při expe-
rimentech použili běžné suroviny – oxid 
hořečnatý, oxid uhličitý a metanol. Jednou 
omylem nechali běžet experiment přes ví-
kend a po návratu do práce našli v nádobě 
gel, který vznikl tak, že původní materiál 
úplně pohltil molekuly metanolu. Když po-
tom tento gel zahřáli na 70 stupňů Celzia, 
tedy pár stupňů nad teplotu varu metano-
lu, gel ztvrdl a následně se rozpadl na bílý 
prášek. Analýza potvrdila, že je to toužeb-
ně očekávaný, dokonale suchý uhličitan 

hořečnatý. Za svoje impozantní vlastnosti 
vděčí vnitřní struktuře, kterou tvoří póry o 
průměrech několik nanometrů. Díky nim 
má ohromný vnitřní povrch, který pohlcuje 
vodu. Podivuhodný nanomateriál umožní 
mnoho nových technologií.

Koncem července kalifornská univerzi-
ta definitivně schválila projekt dalekohle-
du, jehož objektiv dosahuje průměr třicet 
metrů, což je zhruba třikrát víc, než mají 
současné největší pozemské dalekohledy. 
Thirty Meter Telescope je předurčen stát se 
nejvýkonnějším dalekohledem světa. Prá-

ce na stavbě dalekohledu se začnou v dub-
nu příštího roku na vrcholu vyhaslé havaj-
ské sopky Mauna Kea a první pozorování 
by se měla uskutečnit v roce 2022. Dale-
kohled bude umístěn pod kopulí s průmě-
rem 66 metrů a výškou 56 metrů. Objektiv 

bude mít 492 hexagonálních zrcadel. Sou-
částí optického systému bude i sekundární 
zrcadlo s průměrem 3,1 metru a terciární 
zrcadlo eliptického tvaru s rozměry 3,5 x 
2,5 metru, jakožto i systém adaptivní opti-
ky. Projekt je výsledkem mezinárodní spo-
lupráce univerzit USA a dalších institucí  

z Kanady, Číny, Indie a Japonska s finanční 
podporou Gordon and Betty Moore Foun-
dation. Nový dalekohled umožní studovat 
objekty v okolních galaxiích, ale zaměří se 
i na výzkum okraje pozorovatelného ves-
míru, z období krátce po velkém třesku.

vědci omylem 
objevili dlouho 
očekávaný mateRiál



B
yl to zpočátku elektrický telegraf, 
který mu učaroval a jehož byl zau-
jatým propagátorem i v nejvyšších 
vrstvách společnosti. „Když došlo k 

připojení dokončené belgické telegrafní lin-
ky na linku pruského státu ve Verviers, byl 
jsem pozván do Bruselu, abych přednášel 
králi Leopoldovi o elektrické telegrafii.  
V bruselském zámku se shromáždila celá 
královská rodina. Vyslechla mou přednáš-
ku, provázenou pokusy, za napjaté pozor-
nosti,“ píše v knize „Můj život“.

Siemens zažil zlatou éru technického roz-
květu, tzv. „belle époque“ („krásnou dobu“ 
zhruba datovanou roky 1870 až 1914), která 
byla jeho velkým inspirátorem. Svět ovládlo 
zejména nadšení ze zázraků elektřiny a ob-
jevují se četné technické vymoženosti zna-
menající zásadní posun v životě lidské spo-
lečnosti. Lidé byli tehdy plni až nekritického 
obdivu k těmto divům 19. století, které jim 
měnily svět téměř před očima. V této euforii 
mnohdy naivně věřili, že stačí jen trochu ví-
ce techniky a všechny světové problémy bu-
dou zvládnuty.  

Právě tato epochální doba významně 
ovlivňuje i Wernera Siemense a přispívá k je-
ho nesmírnému nadšení pro vše technicky 
nové a progresivní. Sám o tom později píše: 
„Když se ohlížím po svém životě a hledám 

příčiny a hnací síly, které mne dovedly přes 
všechny překážky k životnímu postavení,  
k uznání a vnitřnímu uspokojení, musím 
především uznat, že tomu pomáhala šťast-
ná shoda mnoha okolností. A že přitom vů-
bec děkuji velmi mnoho šťastné náhodě.“

Jedna z nich přispěla i k významnému 
rozvoji podmořské telegrafie. Stojí za ní jed-
no jediné slůvko: gutaperča.

Je to druh gumy, která se podobá kauču-
ku, ale na rozdíl od něj je mnohem méně 

elastická. Vyrábí se z mléčné šťávy dřeva, 
kůry i listů stromů, vyskytujících se přede-
vším v jihovýchodní Asii.  Samotný výraz 
pochází z malajských slov „getah“, což zna-
mená kaučuk, a „percha“, označující druh 
stromů, které jsou 5 až 30 metrů vysoké a 
kmeny mají v průměru až jeden metr.  

K využití tohoto materiálu pro izolaci 
elektrických, zejména pak podmořských ka-
belů, přivedla Wernera Siemense právě více-
méně náhodná okolnost. 

„Tehdy se považovalo za zhola nemožné, 
aby telegrafní linka, upevněná na sloupech 
a lehce přístupná, mohla konat bezpečnou 
službu, neboť se věřilo, že by ji široké vrst-
vy zničily.“ 

„Proto se všude, kde měly být na evropské 
pevnině zavedeny elektrické telegrafy, pod-
nikaly zprvu pokusy s podzemními vedení-
mi,“ vzpomíná Siemens. „Například němec-
ký profesor Jakobi, který žil v Petrohradu,  
použil pryskyřice, skleněných rour a kauču-
ku jako izolačních hmot, přesto však nedo-
sáhl uspokojivého výsledku.

Náhodou mi tehdy poslal bratr Wilhelm 
z Londýna jako kuriozitu vzorek gutaper-
či, která se objevila na anglickém trhu. Její 

výborné vlastnosti vzbudily mou pozornost. 
Potáhl jsem několik kousků drátu zahřá-
tou masou a zjistil jsem, že jsou velmi dobře 
izolovány. Při zkouškách, které byly uspo-
řádány v roce 1846 na pozemcích Anhaltské 
železnice, byla gutaperča nanesena na drát 
válcováním. Ukázalo se však, že se časem 

válcový šev uvolnil. Zkonstruoval jsem pro-
to šroubový lis, jímž byla zahřátá gutaperča 
přimknuta k měděnému drátu vysokým tla-
kem beze švů. Vedení, potažená takovýmto 
lisem, osvědčila se jako dobře izolovaná a je-
jich izolace zůstala trvalá. Teprve můj vodič 
obalený stlačenou gutaperčou beze švů roz-
řešil otázku výroby podzemních a podmoř-
ských linek.“ 

Aby Siemens a jeho spolupracovníci zjis-
tili vliv, jaký má tlak ve velkých mořských 
hloubkách na kabel, vybudovali uzavíratel-
né ocelové nádržky, v nichž se měřila za sil-
ného tlaku izolace kabelu. Přitom se potvr-
dila skutečnost, kterou již pozorovali v době 
kladení kabelu v Rudém moři, že izolační 
schopnost gutaperči vodním tlakem roste. 
Tím byla zajištěna možnost klást podmořské 
linky i v největších mořských hloubkách.

Později se bude psát: V roce 1847 Siemens 
použil gutaperču k izolování vodičů proti 
vlhkosti.

Svým speciálním šroubovým lisem si tak 
po ručičkovém telegrafu připsal už druhý 
důležitý vynález, který přispěl k rozvoji te-
lekomunikačního provozu. 
/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Tehdy se považovalo za zhola nemožné, aby telegrafní linka, upevněná na sloupech 
a lehce přístupná, mohla konat bezpečnou službu, neboť se věřilo,  
že by ji široké vrstvy zničily.″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (3) AUTOR: milan bauman
FOTO: siemens

La Belle Époque
Sudičky Ernstu Wernerovi v den jeho narození – 13. prosince 1816 – bezesporu  
u kolébky života přisoudily talent a nadání. Ale u lidí technického ducha osud samo-
zřejmě také ovlivňuje nadšení z nových vynálezů a jejich fascinujících možností. 

Legendární kabelová loď Faraday postavená v Anglii v letech 1873–1874 podle návrhu bratrů Siemensů. 
Do roku 1884 položila šest transatlantických telegrafních kabelů.



Až internet obemkne     celý svět

V  
jarním vydání našeho časopisu 
jsme se dotkli nového fenomé-
nu, kterým je internet věcí. Podle 
posledních předpovědí bude do 

roku 2020 připojeno k internetu až 50 mi-
liard různých objektů. Je to závratné číslo, 
ale technologie, která za za tím stojí, je stále 
poměrně jednoduchá. To je ale pouze jeden 
článek ze čtyř, který celý internetový kruh 
uzavře. Těmi dalšími třemi jsou síťové 

propojení lidí, procesů a dat. To celé pak do-
hromady vytváří tzv. internet všeho.

Společnost Cisco Systems odhaduje, že  
v současnosti je 99,4 procenta fyzických 
objektů, které by se jednou mohly stát 
součástí internetu všeho, stále nepřipoje-
ných.  Kdyby se je připojit podařilo, mohlo 
by to znamenat obrovský zisk v řádu bilio-
nů amerických dolarů. De facto celý svět by 
pak najednou byl on-line. Propojeni by byli 

lidé s lidmi (P2P), stroje s lidmi (M2P) i stro-
je se stroji (M2M).  

Čím více lidí, věcí a dat se vzájemně pro-
pojí, tím silnější internet bude. Jak obrov-
skou sílu tato „síť sítí“ bude mít, popisuje 
Metcalfův zákon. Jeho autor, Robert Metcal-
fe, vynálezce Ethernetu a zakladatel spo-
lečnosti 3Com, v něm říká, že hodnota sítě 
vzrůstá úměrně se čtvercem počtu jejích 
uživatelů.  Z této exponenciální závislosti 
pak jednoznačně plyne obrovská síla sítě, 
kterou zpětně působí nejen na jednotlivce, 
ale na celé oblasti podnikání, země i kon-
tinenty.       

Na spojení záleží
Pokud se vize internetu všeho opravdu 
stane realitou, podle všeho by měla  
v příštím desetiletí přinést světovému 
průmyslu zisk 14,4 bilionu USD. Jinými slo-
vy, ve hře je celosvětový nárůst podniko-
vých zisků nejméně o 21 procent do roku 
2022. Podstatné však je, že tato nová hod-
nota nejen vznikne, ale bude také výrazně 
přerozdělena ve prospěch podniků, které 
budou na tuto novou situaci připraveny.     

Na tomto zisku se ale nebudou všechny 
typy vzájemného propojení podílet stejnou 
měrou. V nejbližších letech bude stále nej-
větší hodnotu přinášet spojení mezi lidmi 

Stojíme na prahu nového věku, věku internetu. Kdo si myslel,  
že už v něm žijeme, ten se mýlil. To hlavní nás teprve čeká. I když 
internet vtrhnul do našich životů na začátku 90. let jako obrovská 
tsunami, která nenechala v našich životech nic nedotčeno, byla 
to zřejmě jen předzvěst mnohem větší bouře. Jmenuje se internet 
všeho a až se přežene, svět už nikdy nebude takový, jaký byl. 
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1995 2000 2013 2020

Rychlý nárůst připojení věcí k internetu mezi léty 1995 a 2020

„Pevné“ 
počítačové
stanice

(člověk musí přijít  
k přístroji)

Mobilita/BYOD*

(přístroj jde 
s člověkem)

Internet věcí

(věk přístrojů)

Internet všeho
(lidé, procesy, 
data, věci)

*Přines si své 
vlastní zařízení

200 mil.

10 mld.

50 mld.
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Až internet obemkne     celý svět

a mezi lidmi a stroji. Komunikace stroje se 
strojem si ještě na svoji převahu bude mu-
set chvíli počkat. Možná to ale nebude trvat 
dlouho. Za deset let by se měl jejich vzájem-
ný podíl lišit už jen o pouhých 10 procent.   

Internet všeho ale není jen realitou bu-
doucnosti, ale už i současnosti. Využití in-
ternetu je dnes na takové úrovni, že jen  
v tomto kalendářním roce vygeneruje 613 
miliard USD.  

Kde a odkud?
Zajímavé je se podívat, jak asi budou tyto 
budoucí benefity rozděleny z hlediska geo-
grafie i jednotlivých odvětví lidské činnos-
ti. V obou případech je zřejmé, že roz-
hodujícími faktory zde budou relativní 
hospodářský růst a relativní velikost 
každého z klíčových průmyslových od-
větví. Například v Číně je předpoklá-
daná vysoká přidaná hodnota ze zave-
dení internetu všeho odvozena z rela-
tivně rychlého hospodářského růstu 
a ze skutečnosti, že na tomto růstu se 
velkou měrou podílí výroba. Ve Spoje-
ných státech a v Evropě se příležitosti  
k získání této přidané hodnoty ukrývají 
spíše ve službách.

Z pohledu průmyslu se na celkové odha-
dované sumě podílejí z více než poloviny 

čtyři sféry podnikání z celkem 18: výroba 
(27 procent), maloobchod (11 procent), in-
formační služby (9 procent) a finance plus 
pojištění (9 procent). Zbývajících 14 sektorů 
se pohybuje v rozmezí od 7 do 1 procenta.

Konkrétní důvody, proč to které odvětví 
profituje z internetu všeho, se liší obor od 
oboru. Tak například výroba těží přede-
vším z větší efektivity a z úspor v továr-
nách a také z toho, že dokážou lépe využí-
vat lidský potenciál. Naproti tomu malo-
obchod získává díky propojení prodeje  
s reklamou.                   

vše pro dobro lidí
Ať už bude ekonomika internetu všeho 
jakkoli úspěšná, vždy je potřeba mít na pa-
měti, že jejím hlavním úkolem je prospět 
lidem. Má jim pomoci, aby byli produktiv-
nější a efektivnější, aby se mohli správněji 

rozhodovat a mohli si lépe užívat další-
ho a kvalitnějšího života.   

Dobrým příkladem je propojené 
zdravotnictví a sledování pacientů. 
Vylepšené spojení mezi lékařskými 
přístroji a pacienty a mezi přístroji  
a lékaři (M2P) a současně mezi sa-
motnými lékaři a pacienty (P2P) 
umožní poskytovat pacientům kva-

litní lékařskou péči, na úrovni ne-
mocniční, přímo v jejich domovech. 

Efekt bude jednoznačný: lepší kvalita 
života, lepší léčebné výsledky a výrazně 

nižší náklady jak pro poskytovatele péče, 
tak i pro samotného pacienta. 

2,5 bil.
snížení 
nákladů

3,0 bil.
inovace

3,7 bil.
zkušenosti 
zákazníků 2,7 bil.

dodavatelské 
řetězce 
+ logistika

2,5 bil.
vyšší 
efektivita 
práce

14,4
bil.

Od roku 2013 do roku 2022  
se předpokládá zisk z internetu 
věcí 14,4 bilionů USD



C elé soukolí toho, co nazýváme 
internetem všeho, pohání něko-
lik faktorů. Tím prvním je prudký 
rozvoj technologií. Sem patří ob-

rovský nárůst procesní výkonnosti a paměti 
nebo poměrně levná vlnová pásma. Také ale 
rychlý rozvoj cloudu, sociálních médií  
a počítačové mobilty. Výraznou roli hraje i to, 
že jsme již schopni analyzovat velké objemy 
dat, tzv. big data, a získávat z nich relevant-
ní informace. Umíme také velmi dobře vzá-
jemně kombinovat různé technologie, a to na 
hardwarové i softwarové úrovni.   

Za druhé, padla už u i dřívější překážka, 
kterou byly limity internetového připo-
jení. Nový standard internetových proto-
kolů IPv6, který již platí, vytváří tak ob-
rovskou kapacitu, že by každá hvězda ve 
známém vesmíru mohla vlastnit 4,8 bilio-
nu IP adres.  

Za třetí, dosavadní názory na nutnou for-
mu věcí se začínají hroutit. Umíme již vyro-
bit počítač o velikosti zrnka soli (1x1x1 mm),  
který obsahuje solární článek, tenkou fil-
movou baterii, paměť, čidlo tlaku a bezdrá-
tové rádio i anténu. Kamery o stejné veli-
kosti již mají rozlišení 250 x 250 pixelů.  

A čidla o velikosti zrnka prachu (0,05 x 
0,005 mm) detekují a zaznamenávají teplo-
tu, tlak a pohyb. Tyto dovednosti jsou dů-
ležité, poněvadž v budoucnu by věci při-
pojené k internetu ani neměly být lidským 
okem viditelné.    

Podstatná je ale i další věc, a to, že téměř 
žádná firma si již dnes nevystačí  
s pouze vlastními informačními zdro-
ji a se znalostmi pouze vlastních 

zaměstnanců. Informace dnes potřebu-
jí firmy získávat rychle a z mnoha exter-
ních zdrojů. Ani to ale nestačí. Potřebu-
jeme stále více a to „více“ nám může dát 
jedině inteligence násobená silou sítě (viz 
Metcalfův zákon vysvětlený v předchozím 
článku). Čili poptávka po internetu všeho 
už tu de facto je. A zanedlouho už tu bude 
v plné síle i samotný internet všeho.  
Co ale bude dál s námi? 

Přichází doba, kdy se začíná probouzet neživý svět. Člověk prostřednictvím 
softwaru a nezměrné síly webu přenáší inteligenci, která byla dosud jeho 
výlučným vlastnictvím, do předmětů, které jej obklopují. Humanizuje svůj okolní 
svět a přizpůsobuje ho svým zájmům. K tomu všemu si ale nejdříve musel  
připravit mocné nástroje. Ted už je má a otázkou je, co bude dál s ním samotným. 

Víme, jaký život 
si sami chystáme?
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Práce bude flexibilnější
Budou v továrnách budoucnosti ještě vůbec 
pracovat nějací lidé? A pokud ano, budou to-
ho muset vědět víc než dnes? V odpovědi na 
první otázku máme dobrou zprávu: vypadá 
to, že bez lidí se to ani v budoucnosti neobe-
jde. Jednoduše proto, že vše dopředu  
a do detailů naplánovat nelze.  
   V továrnách tak stále budou muset praco-
vat kvalifikovaní lidé, kteří budou schop-
ni řešit neočekávané složité situace, reago-
vat na změny podmínek a činit rozhodnutí 
v případě, že například dojde ke konfliktu 
zájmů.  

Největší změna ale budoucí pracovníky 
čeká z hlediska nároků na porozumění ce-
lému výrobnímu procesu. Kromě své vlast-
ní specializace budou muset být schopni 
orientovat se ve vysoce komplexním výrob-
ním prostředí a dobře chápat principy vzá-
jemného propojení jednotlivých výrobních 
operací.

Pracovní prostředí ale také výrazně změ-
ní ještě masovější zapojení mobilní tech-
niky. To umožní ve velkém měřítku nejen 
práci z domova, ale také doslovné „uvolnění 
si rukou“, což ocení především starší pra-
covníci, kteří tak budou moci zůstat aktiv-
ní na svých pracovištích do mnohem vyšší-
ho věku. 

Internet věcí však lidem otevírá i dal-
ší možnosti. Například aby mohli praco-
vat pro více firem najednou. Pohodlně 
ze svého domova budou mít přístup ke 
všem informacím, které potřebují, stej-
ně jako tam budou mít k dispozici i veš-
keré svoje potřebné „pracovní nástroje“. 
Jejich znalosti a schopnosti tak nakonec 
budou lépe využity, než by třeba byly v 
rámci jediné firmy. Ale i na to si lidé bu-
dou muset zvyknout, protože tento krok 
znamená kompletní změnu paradigmatu 
v rámci firemních pravidel, ale i pracov-
ní morálky. Firmy se budou muset při-
způsobit novým podmínkám, kdy budou 

více otevřeny ven. „Sdílení“ zaměstnan-
ci pak nebudou smět svých nových mož-
ností zneužívat.           

Ruku v ruce s touto prostorovou flexi-
bilitou by měla přijít i časová flexibilita, 
která by se měla odrazit v novém chápá-
ní pracovní doby. Výroba se bude přís-
ně podřizovat aktuální poptávce a díky 
novým technologiím nebude potřeba ve 
výrobě tolik lidí. Pokud by však výsled-
kem tohoto stavu byla vysoká nezaměst-
nanost, bylo by to celé špatně. Spíše by to 
mělo být tak, že se obecně zkrátí pracovní 
doba. Díky vyšší efektivitě práce by  
výplata měla zůstat i při zkráceném pra-
covním týdnu přinejhorším stejná. Čemu 
se ale zcela jistě nevyhneme, je přesku-
pení lidí z hlediska profesí. V průmyslové 
výrobě jich zřejmě radikálně ubyde, za-
to by jich mělo přibýt v oblastech služeb, 
vzdělání nebo i umění apod.   

všechno má své ALE
Takto do detailů dotažená integrace všeho, 
kterou vytváří internet všeho a na které sta-
ví svoji koncepci vize Průmyslu 4.0, předpo-
kládá dokonalou unifikaci a jediný komuni-
kační jazyk.  Tím se ale zákonitě musí potřít 
jakákoliv výjimečnost jednotlivých výrob-
ců, na které si tolik zakládají. Zcela jiný vý-
znam by tím také nabyl výraz „konkuren-
ce“. Že je toto skutečně vážný problém, vidí-
me už teď. Firmy, které se nejvíce hlásí  
k této nové koncepci a stojí v čele pelotonu 
jedoucího pod vlajkou Průmyslu 4.0, jsou 
téměř výlučně z oblasti informačních tech-
nologií nebo automatizace.  Na výrobce 

strojů si už tak trochu stěžují, že to celé ka-
zí, protože se nechtějí unifikovat.  
   A mají pravdu. Přišli by totiž v jediném 
okamžiku o léta budované know-how, které 
je odlišuje od konkurence. Chtít například 
po výrobcích obráběcích strojů, aby všichni 
začali používat stejný řídicí systém anebo 
ten svůj natolik otevřeli směrem ven, aby 
byl kompatibilní se všemi ostatními systé-
my, je chiméra.

Anebo: pamatujete si ještě, jaké to bylo 
svým způsobem krásné, když jsme ještě 
nebyli všichni dostupní na telefonu a na 
e-mailu 24 hodin denně? Samozřejmě,  
v mnoha směrech bylo vše komplikova-
nější. Pravda ale je, že soukromý a pracov-
ní život byly od sebe více odděleny. Doká-
žeme si dnes vůbec představit, jak bude 
náš život vypadat, když bude on-line úpl-
ně všechno?  A bude nás takový život ještě 
vůbec bavit?  

V továrnách stále budou muset pracovat  
kvalifikovaní lidé, kteří budou schopni řešit 
neočekávané složité situace, reagovat na změny 
podmínek a činit rozhodnutí v případě, že například 
dojde ke konfliktu zájmů. 

″



Abychom se však stále jen nebavili o teorii a budoucích prognózách, pojďme se 
podívat na konkrétní projekty, které s internetem všeho úzce souvisejí. Dokonce 
můžeme říci, že by bez něj v plné šíři ani zrealizovat nešly. O většině z nich jsme na 
stránkách našeho časopisu již psali. Pojďme si je připomenout. 

Zasíťovaná pozemní přeprava  
(integrovaná doprava)
veškerá přeprava bude soustředěna na integrovanou platformu řídicích sys-
témů, které budou automaticky řešit nejen navigaci a optimalizaci trasy, ale 
i celou logistiku. Efektivita komerční dopravy bude tím větší, čím více budou 

vozidla propojená se svým okolím, tj. silnicemi, signalizací, ostatními vozidly, monitoringem 
stavu ovzduší, skladovými systémy apod. Tento scénář šetří čas a snižuje náklady.   

Teorie přenesená do praxe

Automatizace
Jedním z největších 
problémů dnešní doby 
je vyřešit rozpor mezi 
vzrůstajícím tlakem na 
efektivitu, ale součas-

ně i na flexibilitu výroby. Konvenční 
automatizace, která výrobu zefektiv-
ňuje, avšak směrem k masové výrobě, 
je v okamžiku, kdy pozřebujete rychle 
měnit výrobní program podle přání 
zákazníka, k ničemu. Jediným řešením 
jsou kognitivní automatizační systémy, 
tedy takové, které si jsou schopny uvě-
domit, co vidí, a poté na to adekvátně 
zareagovat. 
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Chytré továrny 
Propojení výrobních procesů a aplikací zvyšuje produktivitu celého závodu a snižuje 
náklady spojené se skladováním surovin i hotových výrobků, poněvadž obojí je přepra-
vováno na místo určení ihned a podle aktuální potřeby. Základem chytré továrny jsou 
inteligentní stroje, které jsou vybaveny lepšími čidly, jsou propojeny s ostatními stroji  
a mají pro lidi intuitivnější rozhraní. Tyto stroje se snadněji programují a lépe se přizpů-

sobují aktuálním podmínkám, takže jsou současně i efektivnější. Pracují v prostředí cloudu, které 
umožnuje perfektní diagnostiku i organizaci práce. 
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Nový model 
vzdělávání
Dosavadní model výuky: učitel 
– žák – učebnice by v budouc-
nu měl nahradit distanční 
způsob studia, a umožnit tak 

vzdělání i těm, kteří k němu dříve neměli 
přístup. Místo knih se budou využívat ma-
teriály šířené elektronicky. Tím by se mělo 
také výrazně ušetřit. 
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Internetové hry a zábava
Internet všeho přinese uživatelům nové cesty k zábavě, poněvadž jim 
umožní hru s ostatními na dálku na libovolném zařízení v každém 
čase i místě. 

Zasíťované 
zdravotnictví
velkým nedostatkem současné 
zdravotní péče je špatné propo-
jení izolovaných zdrojů poznatků 

a informací – ve chvíli, kdy je potřeba rozhod-
nout o další péči o pacienta, je těžké shro-
máždit skutečně všechny potřebné informace. 
Nadto řada vyšetření a laboratorních zkoušek 
se ještě stále dělá ručně, případně paralelně. 
větší množství čidel a konzistentní úložiště dat, 
dostupné odevšad a kdykoliv, by měly tento 
problém z velké části vyřešit. Počítá se s tím, že 
stále více péče bude poskytováno pacientům 
přímo v jejich domovech, které budou vybave-
ny inteligentními monitorovacími systémy. 

Spojený marketing a reklama
Nové informační technologie a sociální aplikace pro marketing a reklamu zcela 
změnily způsob, jakým firmy oslovují své zákazníky, analyzují jejich chování a 
optimalizují své aktivity směrem k nim. Poněvadž v současnosti existuje velké 
množství různých kanálů, kterými se firmy mohou na své zákazníky obracet 
(televize, rádio, tištěná média, internet, kamenné obchody, …), vytvořit kon-

zistentní marketingový a reklamní model či strategii je v podstatě nemožné. Internet všeho 
má ale ještě i zcela jiné možnosti. Umožní firmám, aby získaly ucelený pohled na chování, 
preference a demografický profil svých zákazníků a díky tomu jim poskytovaly přesně ty 
informace, které potřebují, navíc v nejvhodnějším čase a místě. Současně pak také tyto firmy 
budou schopny mnohem rychleji reagovat na aktuální potřeby trhu. 

Smart grids
Efektivní chytré sítě využívají síťové propojení mezi výrobci energie a spotřebiteli  
k lepšímu pochopení chování spotřebitelského trhu a také k tomu, aby byly dodávky elek-
třiny spolehlivé, přesně sladěné s aktuální poptávkou a nepřetržité, a to i v budoucnosti. 
Současná infrastruktura už přestává vyhovovat. Systém, v rámci kterého výrobci dodávají 
elektřinu do elektrické sítě, která je náchylná k poruchám a navíc pouze jednosměrná (od 
výrobce ke spotřebiteli), je nevýhodný pro obě strany. Navíc je i nedostatečný, poněvadž 

výrobu elektrické energie nelze jednoduše přizpůsobovat rychle se měnícím požadavkům na odběr. 
Internet všeho naopak dokáže vylepšit elektrickou síť prostřednictvím automatické detekce a opravy 
závad, regulací toků proudu podle aktuální poptávky, eliminuje ztráty a dovoluje využívat udržitelné 
obnovitelné, leč obtížně predikovatelné zdroje, jakými jsou vítr nebo sluneční energie.   
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Chytré budovy
Pod tímto heslem se skrývá 
inteligentní a konzistentní 
IP síť elektronických zaříze-
ní, která monitorují a řídí 
fungování budov. Internet 

všeho slučuje v rámci budov operace, které 
byly dosud oddělené, do jediné IP platfor-
my. výsledkem jsou velké úspory energie, 
které plynou z efektivnějšího managemen-
tu budov (vytápění a chlazení, ventilace, 
klimatizace, osvětlení, zabezpečení).  
Chytré budovy ale také efektivněji nakládají 
s prostorem. v době internetu všeho by měl 
stejnému počtu zaměstnanců stačit o 40 
procent menší prostor, než potřebují dnes.
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 Co se dnes děje zajímavého na trhu 
práce? 
Spousta věcí. Ale z mého pohledu asi nej-
zajímavější je stále probíhající změna 
rozložení pracovních příležitostí. Ubývá 
středně dobře placených míst typu účet-
ního. Je vyšší poptávka po dobře place-
ných odbornících či manažerech a také 
přibývá míst podprůměrně placených. 
Pracovní trh se polarizuje. Lidé na obou 
pólech se mají tedy relativně lépe, ti ve 
středu relativně hůře. 

 To je ale dlouhodobý trend, ne? 
Začal být vidět už v 90. letech a projevuje 
se dodnes. Největší roli v tom hrála  
a hraje automatizace. Výpočetních úko-
nů, archivace dat a jejich úpravy v počí-
tači místo na papíře – možná by se tomu 
trendu dalo ještě lépe říci digitalizace, 
protože automatizace ve výrobě nastou-
pila už v první čtvrtině 20. století. Při této 
změně byla počítači nahrazena řada li-
dí, hlavně se středoškolským vzděláním. 
Když to řeknu jednoduše: uklízečku na-
hradit neumíme, kreslířku ano a na téhle 
změně vydělá programátor. A ti lidé, kte-
ří na změně nejvíce vydělávají, poptávají 
hodně služeb, a to vede k dalšímu nárůs-
tu poptávky po relativně nízkokvalifi-
kovaných zaměstnáních. A ve vyspělých 

zemích tento trend ještě zesílil přesun 
výroby do asijských ekonomik. 

 Jak reagovali zaměstnanci „ze stře-
du“? Celková zaměstnanost neklesala, 
takže z ekonomiky se neztratili, nebo 
ano? 
Ne, celková zaměstnanost neklesala. Pře-
sunuli se buď nahoru, nebo dolů, tedy do 
nízko nebo vysokopříjmových skupin –

to je právě ta polarizace. Nezvyšovala se 
totiž jen poptávka po službách, ale také 
řízení a ovládání technologií. Ty jsou stá-
le složitější, procesy jsou složitější, takže 
těch lidí, kteří to musí celé řídit, je zapo-
třebí stále více. 
Zajímavý příklad je třeba vývoj v případě 
asistentek, tedy dříve sekretářek. Dnes je 
mohou dělat vysokoškolačky či vysoko-
školáci a firmy jsou ochotné je adekvátně 

Filip Pertold se s námi nechtěl bavit o budoucnosti. Po-
dle ekonoma z institutu CErgE-EI, který se specializuje 
na otázky pracovního trhu, je přítomnost zajímavá dost. 
Žijeme stále ještě v dozvucích velké technologické změny 
– digitalizace. Přinesla s sebou dlouhé období prosperity, 
ale také společenské změny, které některým pomohly, 
jiným uškodily. I další revoluce budou stejně turbulentní  
a připravit se na ně lze jen těžko. Pomůže možná jen 
dobrá škola a přestěhování do velkého města. 

Uklízečku 
nenahradíme

Je vyšší poptávka po dobře 
placených odbornících či 
manažerech a také přibývá míst 
podprůměrně placených. 
Pracovní trh se polarizuje.
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zaplatit – tedy více než středoškoláky na 
stejné pozici. Práce, kterou tito lidé děla-
jí, se díky technologickým změnám stala 
mnohem náročnější. Není to jenom tak, že 
by vyřizovali schůzky a telefonáty, musejí 
zvládat i spoustu jiných věcí, ovládat infor-
mační technologie a třeba samostatně řešit 
problémy či rozhodovat. Změna technolo-
gie ovlivnila i netechnická povolání. 

 Jaká je celková bilance téhle revoluce 
a skončila už?
Díky ní jsme prožili velmi dlouhé období 
ekonomického růstu, který trval až do vel-
ké krize zhruba před pěti lety. Přerušilo ho 
pár menších otřesů, ale jen krátkodobých. 
Krize pak možná byla o to horší, protože 
lidé tak trochu zapomněli, že může vůbec 
nějaká přijít. 

 A už je konec této technologické re-
voluce?
Úplně ne, ale v posledních pěti letech už ne-
jsou změny tak dramatické, nicméně stále 
pokračují. 

 Kdo na těch změnách vydělal vůbec 
nejvíce? 
Vysokopříjmové a vysokovzdělané skupiny 
na tom získaly absolutně i relativně nejvíce. 
Jde z velké části o ty, kdo ovládají technolo-
gie přímo, tedy technologické odborníky. 
Výhodu ovšem získali i topmanažeři, kteří 
začali být flexibilnější v tom smyslu, že mo-
hou být schopni řídit podniky z různých od-
větví – organizační procesy v jednotlivých 
podnicích jsou si stále podobnější a detailní 
znalost technologie není tak důležitá. Doká-
žou svoje znalosti snáze přenášet z jednoho 

podniku do druhého a ti opravdu dobří za-
čali být poptáváni z různých odvětví a záro-
veň z různých částí světa. 

 Kde všude dochází k polarizaci pracov-
ního trhu? 
Víme, že se to děje v USA a ve Velké Británii, 
v kontinentální Evropě se tento fenomén 
projevuje také. Pracovní trh je tu ale obvyk-
le silně regulovaný, změny nemusejí být 

tak rychlé a technologické vlivy se nemuse-
jí projevovat tak snadno. Rozhodně máme 
však důkazy o tom, že se tu projevuje trend 
nárůstu mezd u vysokopříjmových a vyso-
kokvalifikovaných skupin obyvatel, ať už 
jsou to profesionálové nebo topmanažeři. 
U nízkopříjmových skupin je to složitěj-
ší, protože v Evropě jsou v porovnání s USA 
obecně vyšší minimální mzdy a často dost 
vysoká nezaměstnanost, takže tam změny 
na pracovním trhu nemusejí být tak mar-
kantní. V Evropě nedošlo k tak výraznému 
relativnímu nárůstu mezd vůči středně- 
příjmovým a středněkvalifikovaným skupi-
nám. Rozhodně se o něco zvýšila zaměstna-
nost u nízkopříjmových zaměstnání, ale ne 
tolik jako v USA. 

 Čím to může být? 
Do jisté míry je to dáno tím, že v kontinen-
tální Evropě mají lidé možnost pomoci od 
státu, takže nejsou tak motivováni zůstat za 
každou cenu zaměstnaní jako v anglosas-
kých zemích, a proto jsou změny v USA  
a Velké Británii nejzřetelnější. 

 A konkrétně v Čechách? 
U nás je to trochu komplikovanější, protože 
tady zároveň probíhala technologická revo-
luce a transformace ekonomiky. Ve statistice 
je od sebe neoddělíte, takže je těžké říct, co 
u nás mělo jaký vliv. Ale ano, u nás se to zřej-
mě projevovalo také. 

 Proč to tak je u nás? 
V Česku se kombinovala transformace  
s technologickými změnami a navíc se změ-
nami v daňové oblasti, které byly v Česku 
pro středněpříjmové skupiny nejméně pří-
znivé. 
Například v případě naší rovné daně do-
šlo k tomu, že nejnižší příjmové třídy pro-
fitovaly ze zvýšení základního odpočtu, 

Budeme si muset zvykat na to, 
že ne všichni vysokoškoláci mají 
zaručené zaměstnání v oboru, 
který vystudují...
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vysokopříjmové z nižší mezní daně a jen 
střední příjmové skupiny zůstaly na svém, 
nebo si dokonce trochu pohoršily.

 Dá se říct, která technologie má největ-
ší vliv? 
Myslím, že to těžko budeme moci nějak 
obecně říci, ale internet a obecně ICT měly 
dominantní roli v transformaci obchodních 
kanálů, organizace firem a podobně. 
Důsledkem těchto všech změn je i velký 
nárůst regionálních rozdílů. Koncentrace 
chytrých lidí a vůbec lidského kapitálu je 
stále důležitější pro ekonomický rozvoj. Na-
příklad se ukazuje, že ve vyspělých zemích 
se velmi výrazně prohlubují rozdíly mezi 
velkými městy a ostatními oblastmi. Velkou 
roli tak hraje, kde žijete. 

 To myslíte metropole? 
V USA, kde je tenhle trend hodně výrazný, se 
to týká měst zhruba nad milion. Ale vůbec 
nejvýraznější je u velkých metropolitních 
oblastí, tedy v případě USA u aglomerací ko-
lem New Yorku, Chicaga, Los Angeles a San 
Franciska. 
Netýká se to jen příjmů, které vlastně nemu-
sejí být dobrým indikátorem pro srovnává-
ní ekonomického statusu, ale třeba i očeká-
vané délky dožití, kterou považuji za lepší 
ukazatel toho, jak na tom vlastně lidé jsou. 
V tomto ohledu rozdíly mezi městy a tak-
zvanou periferií velmi rychle narůstají. Lidé 
ve městech žijí stále déle, mají vyšší mzdy 
a třeba i volí stále více jinak než lidé mimo 
města 

 Čím to je? 
Trh práce tam produkuje velké množství 
pracovních příležitostí, hlavně ve službách, 
ale nejde jen o to. Hodně jde také o kvalitu 
vzdělání, o přístup ke vzdělávacím příleži-
tostem. Především bez dobrého terciálního 
vzdělávání nemůže region prosperovat.  
Lidé musejí mít kde kvalitně vystudovat  
a firmy kvalifikovaná pracovní síla přitahu-
je, nebo dokonce ty nejlepší firmy právě díky 
kvalitním školám vznikají. 

 Platí pořád, vzhledem ke změnám ve 
vysokém školství v posledních letech, že 
dobré vysokoškolské vzdělávání je záru-
kou lepšího uplatnění na trhu práce? 
Terciální vzdělávání prošlo v posledních 
30 letech ohromnou změnou. Stala se z něj 
masová záležitost a začínají se v něm proje-
vovat ohromné rozdíly, a tak je čím dál více 
důležitější, jakou školu vystuduji, než jestli 
„nějakou“ vysokou školu vystuduji.. 
Znovu se můžeme podle mého podívat do 
Ameriky: rozdíly mezi vysokou školou, řek-
něme jedné ze škol Ivy League a vysokou 

školou na malém městě je tak obrovský, že 
si ho ani nedokážeme představit. Samozřej-
mě, rozdíly mezi jednotlivými školami jsou 
i u nás a všichni jsme si vědomi toho, že se 
v posledních letech prohlubují, ale zdaleka 
nedosahují takové úrovně. Ovšem znovu si 
myslím, že to jen otázka času a u nás se tyto 
rozdíly ještě dále prohloubí. Myslím, že  
v tomto ohledu nás Čechy ještě mnohé čeká. 

 Stále zatím platí, že čím vyšší vzdělání, 
tím vyšší příjem?
Obzvlášť v České republice. My jsme totiž  
v 90. letech začínali s velmi malým počtem 
vysokoškoláků – podstatně nižším než  
v té době na Západě – a během ekonomic-
ké transformace jich byl tedy nedostatek. 
Vznikla po nich obrovská poptávka. Češi byli 
podvzdělaní, a navíc nebyli vzdělaní v těch 
oborech, které ekonomika potřebovala. 
Ale to zřejmě nyní skončilo. Budeme si mu-
set zvykat na to, že ne všichni vysokoškolá-
ci mají zaručené zaměstnání v oboru, který 
vystudují, nemají zaručené vyšší mzdy než 
středoškolák se zkušeností. Ale když se v tu-
to chvíli podíváme na statistiky, tak vysoko-
školáci jsou na tom zdaleka nejlépe. Čers-
tví absolventi to ovšem v posledních letech 

mají čím dál obtížnější a absolventské platy 
v některých oborech dokonce klesaly. Třeba 
v IT oborech.

 Takže vysokoškoláci nebudou mít  
v příštích letech zaručenou práci? 
Je to zřejmě přirozený vývoj ve chvíli, kdy na 
vysokou školu jde přes polovinu maturantů. 
V tu chvíli je jasné, že pro všechny se hned 
adekvátní a vysoko placená práce nenajde. 
My bohužel nedokážeme přesně odpovědět 
na otázku, co by se s těmi lidmi stalo, kdyby 
mladí na pomaturitní vzdělávání nešli. 
Jsou však jisté důkazy o tom, že není úplná 
shoda mezi tím, co lidé z vysokých škol umí 
a co trh poptává. Ale obecně je těžké určit, 
jak to vlastně je. Máme měřit úspěšnost ab-
solventů pouze podle výše platu? Nebo po-
dle úspěšnosti při hledání zaměstnání?  
Jak zjistit, jestli lidé našli vůbec to „správné“ 
zaměstnání? Úplně jednoznačnou odpověď 
asi nikdy nedostaneme. 

 Ale na něčem se snad ekonomové 
shodnou? 
Můžeme dost jistě říci, že v České republice 
tráví lidé na vysokých školách příliš mnoho 
času. Máme příliš mnoho magistrů a studují 
příliš dlouho A také se dá patrně říct, že díky 
státu uměle bobtná poptávka po některých 
absolventech. A to hlavně díky státem přijí-
maným předpisům, na které státní správa 
musí najímat vystudované specialisty. 
Je také jisté, že spousta lidí si vybírá obory, 
které jim neposkytují perspektivu zaměst-
nání. Z vysokých škol vychází velké množ-
ství uchazečů, u kterých není tak jasné, k če-
mu jim vlastně budou. Nechci říct, že máme 
mnoho humanitních vědců, těch jako tako-
vých je málo, ale týká se to i třeba škol  
s praktičtějším zaměřením. A naopak se 
zdá, že máme málo lidí, kteří umí třeba ma-
tematiku nebo statistiku. 

 Můžeme absolventy nějak přivést ke 
studiu perspektivních oborů?
Já nevím, jak jim vysvětlit, že dělají chybu. 
Podle mého pomohou až zkušenosti – tedy 
až to, když nová generace uvidí, že si před-
chozí absolventi nesehnali práci, nebo as-
poň práci, která uchazeče zajímá. Nerad 
bych, aby se někomu zakazovalo studovat  
či přikazovalo, co studovat. 
Na druhou stranu, stát terciární vzdělávání 
dotuje, a tak by ho měl ovlivňovat. Ale spíše 
než direktivně bych si to představoval tak, 
že stát bude středoškolákům poskytovat jas-
né a přehledné údaje o tom, jaké je uplatně-
ní absolventů v jednotlivých oborech na tr-
hu práce. A to klidně až na úroveň školy, ne 
jen obecně v daném oboru. Rozhodně by to 
bylo lepší než momentální temno. 

Filip Pertold 
působí v myšlenkovém centru IDEA při CErgE-EI 

a jako výzkumný pracovník na Aarhuské univer-

sitě v Dánsku. Zabývá se výzkumem trhu práce  

a ekonomií veřejného sektoru. vystudoval dok-

torské studium na CErgE-EI. Spolupracoval na 

řadě výzkumných projektů o dopadech veřejné-

ho sektoru na ekonomiku, a to jak pro domácí, 

tak i pro mezinárodní instituce (Světová banka, 

Evropská komise).
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H
ovoří-li se o větrných elektrár-
nách, vybaví se většině z nás nej-
spíše německé větrníky na po-
břeží Baltského moře. Německo 

však ani zdaleka není jedinou zemí, která se 
rozhodla čistou energii získávanou z větru 
významněji zařadit do svého energetického 
mixu. Velké naděje do ní vkládá třeba  
i tradičně velmi pragmatická Velká Británie. 
Do roku 2020 zde chtějí 30–40 % spotřebo-
vané elektrické energie získávat z obnovi-
telných zdrojů. Mají pro to tři dobré důvody. 
Británie se přihlásila k evropskému závazku 
snižovat emise skleníkových plynů, domácí 
zásoby zemního plynu v Severním moři se 

tenčí a ceny dovážených fosilních paliv mo-
hou v budoucnu nepříjemně zacloumat ce-
nou elektřiny.

Vítr má hrát v cestě za udržitelnou energe-
tikou důležitou roli. Britové sázejí zejména 
na větrné farmy na otevřeném moři. Jejich 
výstavba je sice investičně náročnější,  
v dlouhém období jsou ale ekonomicky 
velmi zajímavé. Již v roce 1999 proto je-
jich vláda vydala nařízení upravující vznik 
testovacích elektráren o rozsahu do 30 in-
stalovaných turbín. Na základě získaných 
zkušeností byly o několik let později vytipo-
vány vhodné rozvojové oblasti v ústí Tem-
že, Liverpoolském zálivu a v Severním moři. 

Stavět se má vždy třináct až dvacet kilomet-
rů od pobřeží, aby se minimalizoval vliv na 
další uživatele moře, ptactvo i estetiku po-
břeží. Koncese na výstavbu větrných parků 
byly ve výběrových řízeních rozděleny mezi 
patnáct projektů. Jedním z úspěšných byl  
i projekt London Array v ústí Temže.

Třetina Temelína na vodě
London Array je impozantní dílo, které za-
ujme i při pohledu z letadla. Na ploše sto 
kilometrů čtverečních je na širém moři 

rotor o průměru dvojnásobku rozpětí dopravního letounu, 
věž o výšce pětadvacetipatrového věžového domu. Moderní 
větrné elektrárny dorostly do velikosti gigantů. Celosvětově 
největší větrná farma těchto obrů v červenci slavnostně 
zahájila provoz na moři v ústí řeky Temže. A velká Británie 
má s energií z větru další velké plány.

Britové sázejí zejména 
na větrné farmy 
na otevřeném moři. 
Jejich výstavba je sice 
investičně náročnější, 
v dlouhém období jsou 
ale ekonomicky velmi 
zajímavé.
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pětadvacet kilometrů od pobřeží hrabství 
Kent a Essex rozmístěno 175 větrných tur-
bín. Každá z nich přitom budí respekt již 
sama o sobě. Turbíny značky Siemens ma-
jí trojlistý rotor o průměru sto dvacet me-
trů. Pro porovnání: rozpětí křídel Airbusu 
A380, největšího letounu světa schopné-
ho pojmout až 850 cestujících, je necelých 
osmdesát metrů. Strojovny jsou umístěny 
ve výšce osmdesáti sedmi metrů nad moř-
skou hladinou. To skýtá více než dostateč-
nou rezervu pro případ vlnobití i bezpeč-
ného proplouvání lodí.

Výkon každé z turbín činí 3,6 MW. Pro 
provoz přitom postačí vítr o síle 3 m.s-1. 
Beaufortova stupnice mu říká „větřík“  
a dodává, že „je cítit ve tváři, listí šelestí 
a korouhev se pohybuje“. Plného výkonu 
pak turbína dosahuje při 13 m.s-1, odsta-
vena musí být až při 25 m.s-1, tedy při „pl-
ném vichru“, který „se na pevnině vysky-
tuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy“.

Všech 175 turbín je propojeno do dvou 
transformačních stanic umístěných pří-
mo na moři. Od těchto stanic vede čtveři-
ce vysokonapěťových kabelů do stanice 
Cleve Hill umístěné na pobřeží, odkud je 
elektřina předávána do rozvodné sítě. Cel-
kový výkon farmy dosahuje 630 MW, což 
je prakticky třetina výkonu jaderné elek-
trárny Temelín. To postačí pro zásobování 
téměř půl milionu britských domácností 
neboli dvou třetin domovů v Kentu. Roč-
ní úspora emisí CO2 přitom činí okolo 925 
tisíc tun.

Turbíny na moři
Voda a elektřina nejdou příliš dohro-
mady a výstavba na širém moři má svá 

specifika sama o sobě. Jak se tedy staví 
na vodě větrná turbína? Farma se nachá-
zí v oblasti, kde hloubka moře činí okolo 
pětadvaceti metrů. V první fázi jedno- 
účelové plavidlo vybavené pneumatic-
kým kladivem zarazilo do mořského  
dna ocelovou podstavu o délce 65 metrů 
a průměru 5,7 metru.  

Každá váží 650 tun. Na ní byl umístěn 
přechodový díl o délce až 28 metrů, na 
který se montovala již věž samotné turbí-
ny. Na věž přišla strojovna s převodovkou, 
generátorem a řídicími systémy. Rotor byl 
nejprve sestaven ve vodorovné poloze  
a pak namontován jako poslední vcelku.

Další jednoúčelové plavidlo položilo me-
zi jednotlivými turbínami, transformáto-
rovými stanicemi a pobřežím na čtyři sta 
padesát kilometrů podmořského kabelu. 
V něm jsou kromě vedení pro přenos silo-
vé elektřiny i optické svazky pro datovou 
komunikaci. Ty umožňují ovládání všech 
prvků celé farmy z řídicího střediska na 
pobřeží. Centrála pomocí nich také sbírá 
data o činnosti jednotlivých turbín a data  
o stavu počasí z několika lokálních meteo-
stanic. Ta umožňují operativní řízení pro-
vozu celé elektrárny.

Farmou London Array větrný boom ve 
Velké Británii rozhodně nekončí. V nejbliž-
ších letech se očekává výstavba zhruba sed-
mi tisíc dalších turbín o celkové kapacitě 
překračující 20 GW. Počítá se i s farmami, 
které London Array svým rozsahem předčí. 
Letos v červenci byl chválen projekt elek-
trárny Triton Knoll, jejíchž 240 turbín in-
stalovaných v Severním moři třiatřicet kilo-
metrů od pobřeží hrabství Lincolnshire má 
poskytnout 1 200 MW výkonu. 

Turbíny značky Siemens mají trojlistý rotor o průměru sto dvacet metrů. Pro porovnání: rozpětí křídel  

Airbusu A380, největšího letounu světa, je necelých osmdesát metrů.
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Z
atím má tato vize ještě daleko  
k normě, která by zajišťovala uce-
lený přehled o všech důležitých 
informacích v systému, přístup-

ném všem oprávněným poskytovatelům 
letištních služeb. Včetně bezpečnostních 
složek, dozoru infrastruktury, pozemních 
vozidel, práce s pasažéry a manipulaci se 
zavazadly a nákladem – to vše se totiž běž-
ně navzájem ovlivňuje. Stručně řečeno, je 
potřeba systém umožňující všem poskyto-
vatelům služeb účinnou spolupráci v klíčo-
vých záležitostech. Základy pro jeho vytvo-
ření však už tu jsou.

Jak na problémy růstu?
Studie OECD Transport Outlook 2012 kon-
statuje, že mezi lety 1999 a 2008 celosvěto-
vě vzrostl počet kilometrů, které pasažéři 
procestovali, asi o 4,8 procenta a je jisté, že 
tento trend bude pokračovat po celá další 
desetiletí. Letiště jsou pod tlakem, aby op-
timalizovala a dál redukovala čas potřeb-
ný pro nastupování a vystupování cestu-
jících, nakládání a vykládání zavazadel, 

tankování letadel, kontrolu, a dokonce  
i změnu posádek. To vše navíc tak, aby to 
bylo také stále levnější a šetrnější k životní-
mu prostředí.

Výzkumný projekt, který zadalo němec-
ké Centrum pro letecký a kosmický výzkum 

(DLR) a je známý jako Total Airport Mana- 
gement Suite (TAMS), zkoumal, jak by bylo 
možné tuto situaci řešit a zlepšit s využitím 
stávajících letištních infrastruktur a zdro-
jů. Cílem projektu je shromáždit všechny 
letištní zúčastněné složky pod stejným řídi-
cím centrem.

Výsledkem je softwarový systém TAMS,  
který obsahuje a propojuje veškeré rele-
vantní informace týkající se činností v te-
rénu, stejně jako ve vzduchu. Tato data 
pak využívá k automatickému vytváření 

U okna v Terminálu 2 stojí bez dozoru malý modrý kufr. 
Zapomněl ho tu někdo náhodou, nebo je to bomba? Ať 
je to cokoliv, bere se to vážně. Bezpečnostní služba vyklízí 
prostor a uzavírá blízké vchody. Na koordinaci akce dohlíží 
provozní manažer, jehož velkoplošný monitor poskytuje 
přehled o dění na celém letišti.

Letecká doprava rychle roste a stoupají její nároky. Jako odpověď na tuto skutečnost vyvinula firma Siemens inteligentní řídicí platformu určenou pro sjednocení 

prezentace všech důležitých informací na letištích, a optimalizovanou koordinaci mezi poskytovateli služeb a podporou rozhodování.

AUTOR: JOSEF vALIšKA
FOTO:    siemens



prognóz budoucích situací a k návrhům na 
optimalizaci příslušných procesů. TAMS by 
měl umožnit letištím, která jsou teď již vy-
tížena na plnou kapacitu, spravovat až  
o 10 procent více letových pohybů za hodi-
nu a současně zredukovat zpoždění a spo-
třebu paliva.

Jak by mohla letištní řídicí platforma 
zítřka vypadat? Společnost Siemens před-
stavila svou vizi Operations Control Cen-
ter Airport (APOC) na konferenci Letiště 
2012 IT&T  v Mnichově. Řídicí platforma 
APOC propojuje řadu různých datových 
typů, včetně povětrnostních podmínek, 
časů odletu a příletu a narušení letištních 
operací. Kolik informací ale ještě má smy-
sl uvádět?

Vzhledem k tomu, že naše schopnost 
absorbovat informace není neomezená, 
měla by řídicí platforma zobrazovat hlavně 
informace, které poskytují přehled o cel-
kové situaci s důrazem na každé narušení. 
Například zpoždění odletů může způsobit, 
že se cestující nakupí na určitých místech  
v terminálu, což může představovat jis-
té bezpečnostní riziko, takže je potřeba 

zajistit, aby v těchto místech bylo k dispozi-
ci dostatečné množství personálu.  

Výhodou centrální řídicí platformy je, že 
dává každému stejné informace o daném 
problému. To by mělo zabránit situacím, 
které zažilo téměř každé velké letiště, kdy 
nepředvídaná událost způsobila zbytečnou 

eskalaci problému, protože různá oddělení 
ji posuzovala různě. Řešením může být tr-
valá přístupnost údajů v cloudu, odkud bu-
dou okamžitě zobrazitelné, třeba prostřed-
nictvím tabletu či smartphonu, lidem,  
kteří musí učinit potřebná rozhodnutí  
a kteří už pak nebudou muset být trvale  
v řídicím centru.

Systém, který se učí
Personál řídicího centra letiště budoucnos-
ti navíc nebude muset spoléhat jen na své 
vlastní zkušenosti. Systém, který obsahu-
je údaje o všech letištních procesech, bude 
podporovat i rozhodovací algoritmy a moci 
odpovídat na otázky jako: „Kdo s kým po-
třebuje mluvit?“ nebo „Má se rozhodovací 
proces přerušit, poněvadž nebyly splněny 
požadavky?“

Systém by rovněž podporoval komplex-
ní analýzu rozhodovacího procesu po jeho 
ukončení. Tak by nejen postupně zlepšoval 
svůj vlastní výkon, ale i to, že osoby, důle-
žité pro klíčová rozhodnutí, budou lépe in-
formovány.

Tento typ „samoučícího se systému“ bu-
de také moci sám předkládat návrhy, pokud 
např. rozpozná, že se něco podobného stalo 
už dříve, a může předvídat důsledky určité-
ho rozhodnutí. Jinými slovy, dokáže před-
povídat na základě předchozí zkušenosti. 
Cílem pak je získat schopnost až šestihodi-
nové prognózy letištního provozu. Typické 
situace, jako jsou opuštěná zavazadla bez 
dozoru, budou vyhodnoceny jako kritické 
bezpečnostní události a to umožní automa-
ticky zahájit požadovanou akci.

Nikdo se neschová
Členové týmu operační správy na velkých 
letištích často ani nevědí, který zaměstna-
nec zodpovídá za řešení daného incidentu. 
Systém, který k identifikaci používá IP ad-
resy, už však umožňuje automaticky zjistit 
osoby spojené s příslušnou událostí. Přitom 
vždy bude možné zůstat s nimi v kontaktu  
a pomáhat jim lepší koordinací k úspěšné-
mu vyřešení dané situace. 

Siemens chrání 
letiště václava Havla

Řídicí systémy pro letištní provoz nejsou 
jedinou aktivitou firmy Siemens v ob-
lasti letecké dopravy. Společnost vyvíjí 
i bezpečností řešení pro jejich ochranu 
– na Letiště Václava Havla v Praze do-
dala např. nedávno první část systému 
ochrany perimetru proti neoprávněné-
mu vniknutí. Nejmodernější detekční 

systém využívá elektronicky rozmíta-
ný radiový paprsek. Tento systém do-
káže detekovat pohybující se objekt o 
velikosti 1m2 na vzdálenost až 7,5 km. 
Bezpečnostní operátoři jsou tak schop-
ni sledovat nejen pohyb podél perimet-
ru letištního areálu, jehož celková délka 
je téměř 30 km, ale v případě narušení 
střeženého prostoru jsou schopni dete-
kovat narušitele kdekoliv na provozní 
ploše letiště. 

Partneři projektu TAMS:
Siemens AG (Leitung)

Deutsches Zentrum für Luft-  
und Raumfahrt e.V.

ATRiCS Advanced Traffic  
Solutions GmbH & Co. KG

Barco Orthogon GmbH

Letiště Stuttgart / Letiště Düsseldorf

HFC Human-Factors-Consult GmbH

INFORM GmbH

Na letištích zítřka budou mít poskytovatelé služeb přístup ke stejným datům v centrálním velínu. Software bude poskytovat veškeré potřebné informace i dopo-

ručovat akce pro danou situaci.
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N
ový přístroj Dimension Vista ne-
vznikl jen tak náhodou. Na jeho 
vývoji se podíleli v neposlední 
řadě také pracovníci z laboratoří, 

kteří konstruktérům sdělovali své praktic-
ké zkušenosti. Výsledkem je vysoce inteli-
gentní laboratorní systém, který jako první 
na trhu v sobě integruje 4 měřicí technolo-
gie a je plně automatizovaný. To znamená, 
že je efektivní, jednoduchý a uživatelsky 
komfortní.

Jeden za všechny
Není to tak dávno, co všechny laborato-
ře vypadaly v podstatě podobně. Místnos-
ti plné pracovních stolů, digestoří, stojanů 
se zkumavkami a nejrůznějších přístro-
jů, které obsluhovala spousta pracovní-
ků. Velmi významný podíl jejich činnosti 
zaujímala manuální práce jako příprava 
reagencií, kalibrátorů, kontrolního mate-
riálu, rozpipetování vzorků do sekundár-
ních zkumavek, ředění vzorků, pokud byl 
výsledek nad měřícím rozsahem apod. Vše 
muselo běžet podle složitě vypracovaného 
harmonogramu.

A teď, střih: V moderně upravené míst-
nosti stojí jediný přístroj v elegantním 

designu, kolem kterého se pohybuje hrstka 
lidí.  Mohlo by to vypadat na úzce speciali-
zované pracoviště. Opak je ale pravdou. Na 
tomto multifunkčním přístroji je díky uni-
kátní technologii čtyř měřících technologií 
k dispozici najednou více než 120 metod.

První technologií je fotometrie – techno-
logie spočívající v průchodu světelného pa-
prsku ze světelného zdroje (v tomto případě 
je to xenonová lampa) přes filtr a kyvetu se 
vzorkem a s reagencií (případně reagenci-
emi). Na základě množství světla dopada-
jícího na detektor je vypočítána výsledná 
koncentrace.  

Druhá technologie je zaměřená na stano-
vování některých iontů, především sodíku, 
draslíku a chloridů. Využívá iontově selek-
tivní elektrody, čili elektrochemická čidla, 

která umožňují potenciometrická měření 
aktivity iontů v kapalinách.

Třetí technologií je LOCI – Luminiscent 
Oxygen Channeling Immunoassay. Je to 
unikátní patentovaná technologie. Zákla-
dem je homogenní immunoassay – tedy  
postup, kdy není nutno separovat volné  
a vázané částice promýváním, což je jeden 
největších zdrojů nepřesností a chyb při 
imunostanoveních. Výsledná koncentrace 
je stanovována za použití chemiluminis-
cence, což je záření způsobené přechody 
excitovaných elektronů do základního sta-
vu. V případě chemiluminiscence dochází 
k excitaci chemickou reakcí. Tato metoda je 
velmi citlivá a hodí se pro taková speciál-
ní vyšetření, jakými jsou stanovení kardio-
markerů, tumormarkerů nebo diagnostika 
hormonů štítné žlázy či anémie.

Další zcela unikátní je začlenění čtvr-
té technologie, nefelometrie, která je nato-
lik speciální, že nebývá součástí rutinních 
analyzátorů. U nefelometrie je výsledná 
koncentrace stanovována na základě měře-
ní rozptýleného světla. Tato metoda se  
využívá především k měření koncentrací  
plazmatických proteinů ve vzorcích séra, 
plazmy, mozkomíšního moku nebo moči.

Úspěšnou dělají laboratoř nejen kvalitní a důvěryhodné 
výsledky testů, významnou roli hraje rovněž organizace 
práce. Dalšími trendy poslední doby je snaha o snížení 
nákladů a šetrné zacházení se zdroji. Společnost Siemens 
uvedla na český trh integrovaný systém Dimension vista, 
který je nejen vysoce efektivní, ale současně výrazně 
usnadňuje a zpříjemňuje práci v laboratoři. 

AUTOR: ANDrEA CEJNArOvá
FOTO:    siemens

Na tomto multifunkčním 
přístroji lze pracovat 
se čtyřmi měřicími 
technologiemi.″



Obdivuhodný pracovník
Dokázali byste odhadnout, kolik by bylo po-
třeba přístrojové techniky, aby bylo možno 
provést za jednu hodinu až 2000 testů v tak 
širokém spektru? Klasickým způsobem bez 
integrace a částečné automatizace by to by-
ly minimálně tři. Dále je nutno myslet na to, 
kolik by bylo potřeba prostoru a personálu 
pro jejich obsluhu. Tady to ale vše zvládne 
jeden přístroj sám. Vzorky se do přístroje 
vkládají v podavačích po šesti a najednou 
lze vložit deset podavačů. To znamená, že  
v jediném okamžiku do přístroje může-
te vložit 60 vzorků. Ale to není vše. V libo-
volném okamžiku do něj můžete založit 
i tzv. statimový vzorek, čili takový, který 
musí být zpracovaný přednostně.  Vzorky 

nemusejí být umísťovány do unifikovaných 
typů zkumavek, přístroj si poradí s růz-
nými typy, které přicházejí z odběrových 
míst. Ze vzorku je v přístroji odpipetována 
část, která je použita k analýze a zbytek je 
uchován další 2 hodiny v analyzátoru pro 
případné dodatečné požadavky. Pracovníci 
navíc nemusejí ztrácet čas ani pracnou ma-
nuální přípravou vzorků, reagencií, kalib-
rátorů a kontrolního materiálu. Přístroj si 
většinu příprav zajistí sám a procesy kalib-
race, jejího vyhodnocení a kontroly kvality 
provede automaticky na základě operáto-
rem stanovených časů a kritérií.

Integrace a automatizace
Letos v září představil Siemens v rámci  
XI. celostátního sjezdu České společnosti 
klinické biochemie nové řešení automa-
tizace laboratorního rutinního provozu. 

Systém Aptio Automation umožňuje spo-
jit celou laboratoř dopravníkovým pá-
sem, propojit imunochemické, bioche-
mické, hematologické a integrované 
systémy a celý diagnostický proces plně 
zautomatizovat. Řešení se šije laboratoři 
tzv. na míru podle její stávající organiza-
ce práce, prostorových možností i časo-
vých nároků na vydávání výsledků a v 
neposlední řadě je celá koncepce budová-
na i s ohledem na budoucnost. Tento sys-
tém je navíc vysoce variabilní, takže po-
kud vyvstane potřeba úpravy, adaptace 
či doplněný o další přístroj nebo modul, 
není s tím problém. 

Systém Aptio Automation využívá trans-
port jednotlivých zkumavek, z nichž se u 
většiny přístrojů odpipetuje pouze nezbyt-
ně nutné množství vzorku pro jednotlivé 
analýzy. Z této skutečnosti pak pochopitel-
ně těží nejen laboratoř, ale i samotný paci-
ent, pro kterého většinou bývají velké odbě-
ry nepříjemné a zatěžují organismus.

Automatická verifikace plně nahrazuje 
časově náročné rutinní úkony, které museli 
pracovníci v laboratoři vykonávat a umožňuje 
personálu, aby se zaměřil na výsledky, které 
vyžadují odborné posouzení. Linka využívá 
systém řízení dat CentraLink, který centra-
lizuje kontrolu všech procesů a optimalizuje 
tok informací a vzorků k jednotlivým ana-
lyzátorům vzhledem maximální efektivitě 
a využití reagencií, spotřebního materiálu, 
vody a energií. Tím se šetří nejen čas a ná-
klady, ale i životní prostředí vůbec.  

Vzorky se do přístroje 
vkládají v podavačích 
po šesti a najednou lze 
vložit deset podavačů. 
To znamená, že v jedi- 
ném okamžiku do 
přístroje můžete vložit 
šedesát vzorků.

″
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Z
ákladem této nové generace  
lokomotiv firmy Siemens je po-
užití modulární stavby, a to  
v míře u lokomotiv v minulos-

ti nevídané. Prakticky všechny kompo-
nenty, včetně těch klíčových, lze obmě-
ňovat podle potřeby a přání odběratele. 
To vede i k výraznému snížení nákladů 
na údržbu a jejímu zásadnímu zjedno-
dušení. 

Nejdůležitější části procesu se ode-
hrávají v závodě v Mnichově-Allachu. 
Výroba lokomotiv tu má dlouhou tradi-
ci. První se zde vyrobily už v roce 1841. 
Dnes má továrna 24 500 čtverečních 
metrů zastřešené plochy a 700 zaměst-
nanců. Pojďme se podívat, jak se ta-
dy jednotlivé díly mění na lokomotivy, 
které si poradí téměř se vším. 

Když dojde na lokomotivy, výběr by neměl 
být příliš složitý, říká filozofie společnosti  
Siemens. Její návrháři proto vytvořili stroj, 
který je schopen vyhovět požadavkům 
téměř každého zákazníka, tedy s výjimkou 
těch, kteří chtějí specializované lokomotivy 
pro vysokorychlostní tratě. Pro ostatní je  
k dispozici jedna odpověď: vectron. 

AUTOR: JOSEF JANKů
FOTO: vLADIMír WEISSLo
ko

m
o

ti
va

 p
ro

 k
a

žd
é

h
o



Příprava. Základním materiálem pro výrobu lokomotivy je pevná ocel  
(v tomto případě 12 milimetrů silná). Díly jsou navrženy tak, aby při požadova-
ných pevnostních parametrech byly co nejméně materiálově náročné. 

1

Svařování. velká část svářečských prací se stále provádí ručně. Pro počítačové 
mozky je většina úkonů příliš komplikovaná a náročná. 

2
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Položené základy. šasi lokomotivy tvoří deska s pečlivě vyznačenou 
polohou všech dalších částí a dílů, které se na ni (nebo pod ni) postu-
pem času připevní. 

Kontrola kvality. Před zahájením samotného svařování je 
ovšem nutné opakovaně a s milimetrovou přesností prověřit, 
že všechny rozměry jsou v přísně určených mezích dané 
tolerance. 

Tajemná komnata. roboty mají ve svařování v jednom případě nad lidmi 
navrch; svařují dohromady základní desku šasi lokomotivy. Tato oblast  
je pro návštěvníky i pracovníky obvykle uzavřena. 

Nástřik. Kabiny vectronu v malířské dílně po aplikaci základního 
nátěru. 

Kola. Náprava s připevněnými koly a převodem. (Tato část výroby neprobíhá  
v Mnichově, ale v rakouském štýrském Hradci, tedy grazu.)

Paralelní výroba. v jiné části závodu zároveň probíhá i svařování menších 
částí konstrukce. v daném případě jde o část kabiny strojvedoucího, která  
se posléze přišroubuje ke zbytku lokomotivy. Díky tomu je také možné ji velmi 
snadno vyměnit v případě poškození či nutnosti náhrady. U předchozích typů 
se kabina na místo přivařovala, což podobné operace komplikovalo  
a prodražovalo. 

5 6

7 8
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Připojení podvozku. Lokomotiva se na spojené 
nápravy spouští shora. 

Vybavení kabiny. Pult řidiče se skládá a testuje odděleně, a poté se vloží do prostoru kabiny  
en bloc.

Prověrky. Elektrická varianta lokomotivy vectron je téměř připravena  
do provozu. Jde o stroj s pohonem napájeným střídavým proudem.  
Lokomotivy schopné provozu na střídavý i stejnosměrný proud se ve 
většině případů dají rozeznat podle čtyř sběračů proudu (pantografů)  
na střeše vozu.

Na kolejích. Po dokončení všech montážních prací a prvních prověrek se stroje přesunují 
na posuvné koleji do prostoru zkušební dráhy. 

Strojovna. Srdce lokomotivy je složeno z modulů, které lze  
v průběhu životnosti vyměňovat a modernizovat. Na pravé straně 
je vidět kontrolní část brzdového systému, ve středu dva trakční 
měniče. 

Poslední tahy. Dokončování systému pneumatických brzd.

Dokončovací práce. v další hale už  
se provedou všechny klíčové práce až 
k dokončení lokomotivy. Některé velké 
komponenty, jako například měniče,  
se spouštějí shora pomocí jeřábu, jiné  
se vkládají naopak zdola. Střecha loko-
motivy se na stroj umístí až ve chvíli,  
kdy je většina dílů na svých místech. 

9
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Do provozu. Na zkušební 
trati ovšem proces schvalování 
lokomotivy do provozu nekončí. 
Zahrnují ještě celou řadu  
dalších zkoušek a testů, 
které končí až předáním 
lokomotivy zákazníkovi. 

16



Cesta do hlubin mozku

Denně se obklopujeme množstvím počítačů – od 
věciček v kapse u kalhot přes pracovní notebooky 
až po neviditelné internetové servery. Ten 
nejvýkonnější si ale nosíme mezi ušima. Lidský 
mozek dosahuje výkonu, vedle něhož jsou naše 
počítače jen dětskými hračkami. Snažíme se zjistit, 
jak je to možné, ale mozek si zatím své tajemství 
střeží. v Evropě však vzniká projekt, který má šanci 
odhalit víc, než dokázal kdokoliv předtím. 

AUTOR:  ĽUBOMír JUrINA
FOTO:    EPFL/HUMAN BrAIN PrOJECT, BIgSTOCK
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P
ochopit sám sebe se lidský mo-
zek snaží už takřka dvě století. 
Věda se pokouší od nejjedno-
dušších struktur pronikat do 

stále vyšších sfér lidské mysli a inteli-
gence. Cesta k poznání mozku se však 
ukázala jako nečekaně složitá. Má za 
sebou dvě století usilovného bádá-
ní, které se zintenzivnilo v posledních 
dvou dekádách. Pár ambiciózních pro-
gramů však neskončilo podle očeká-
vání svých zadavatelů. Iniciativu nyní 
přebírá nejnovější evropský Projekt lid-
ského mozku. Možná má šanci, proto-
že poprvé nejde o jen o čistou biologii – 
stejnou váhu bude mít kybernetika  
a informační technologie. 

vítězství neuronistů
Základní biologickou jednotkou mozku 
je buňka. Dnes možná banální konsta-
tování, avšak o tento fakt se vedly spory 
celé 19. století. Retikularisté chápali mo-
zek jako velkou žlázu, jejíž výměšky se 
šíří v těle prostřednictvím nervů. Druhá 
skupina, neuronisté, tvrdili, že základem 
organizace nervového systému jsou auto-
nomní buňky.

Trvalo desítky let, než se vítězství při-
klonilo na stranu neuronistů a většina 
akceptovala tzv. neuronovou doktrínu. 
První neurony našel český přírodovědec 
Jan Evangelista Purkyně. Stalo se to v ro-

ce 1832 a objevené buňky v malém mozku 
nesou jeho jméno. Ale až v roce 1891 do-
kázal španělský patolog Santiago Ramón 
y Cajal, že neuron je základní anatomic-
kou i funkční jednotkou nervové sousta-
vy. Za tento objev získal v roce 1906 Nobe-
lovu cenu. Převzal ji společně s italským 
lékařem Camillem Golgihem, který obje-
vil metodiku analýzy tkání. 
Neuronová doktrína chápe neurony jako 
hlavní signální jednotky nervového systé-
mu. Neurony přijímají signály přes dlou-
hé výběžky, dendrity, zpracují je v jádře  
a pošlou dál přes jiné výběžky – axony. 
Spojení mezi axony jednoho a dendri-
ty dalšího neuronu popsal v roce 1897 

britský vědec sir Charles Sherrington. 
Nazval je synapsemi a celý proces popsal 
tak, že informace se předává prostřednic-
tvím iontů, které de facto mění elektrický 
stav sousedních neuronů. 

Jen mírný pokrok
Kdo od dvacátého století očekával pře-
vratné objevy, musel být zklamaný. Vý-
zkum postupoval pomalu. Ve čtyřicátých 
letech Američané Warren McCulloch a 
Walter S. H. Pitts zjistili, že malé sítě neu-

ronů zvládají základní logické funkce.  
Kanadský psychoneurolog Donald O. Hebb  
v roce 1949 poodhalil mechanismus učení 
a paměti: neurony, které se normálně spo-
jují, vytvářejí těsnější synaptické vazby.
Do závěru století se vědomosti o detailní 
stavbě a funkci nervové tkáně dále pro-
hloubily. Díky dokonalým zobrazovacím 
metodám, zvláště magnetické rezonanci, 
mapujeme, které části mozku odpovídají 
za které funkce a podrobně sledujeme je-
jich reakce. 

I přesto však nedošlo k žádnému prů-
lomu. Nepomohla ani „dekáda mozku“, 
kterou pro americké vědecké instituce 
vyhlásil v roce 1990 prezident George 

Bush starší. Vědy o mozku nepotkalo po-
dobné štěstí jako genetiku. Objev dvoji-
té šroubovice DNA a genetického kódu 
přinesl nečekaný rozvoj této vědy, gene-
tici dnes konstruují organismy s novými 
vlastnostmi a čtou v kompletním geno-
mu člověka. Neurologie zatím základní 
a jednoduchá pravidla fungování moz-
ku „nevynalezla“. Navíc zkoumá jen jeho 
jednotlivé prvky a části, nedokáže zatím 
pohlédnout na mozek jako celek, najít 
zákonitosti jeho samoorganizace a inteli-
gentního chování. 

Digitální model mozku
V tomto roce však neurověda dostala nové 
impulzy. Důvodem není jen touha po po-
znání, ale především rostoucí počet neu-
rologických onemocnění. Medicína po-
třebuje novou diagnostiku pro autismus, 
epilepsii, schizofrenii, stejně jako pro-
středky na léčbu depresí a Alzheimero-
vy choroby. Jen v Evropě postihují dušev-
ní nemoci 180 milionů lidí, to znamená 
téměř každého třetího obyvatele, a tento 
podíl se bude s prodlužováním věku po-
pulace dále zvyšovat. 

V USA běží několik výzkumných pro-
gramů, které sledují vazby mezi nervový-
mi buňkami a mapují systémy nervových 
tkání. V dubnu tohoto roku prezident Ba-
rack Obama oznámil federální podporu 
dalšího programu – Brain Activity Map.  
V prvním roce získá sto milionů dolarů, 
aby sledoval aktivitu signálů v neuro-
nových sítích. Ve srovnání s touto ini-
ciativou to však vypadá, že se špičkový 
výzkum mozku přesune z USA na starý 
kontinent. Evropská unie si na začátku 
jara zvolila Projekt lidského mozku (Hu-
man Brain Project) za „vlajkovou loď“ 

Projekt lidského  

mozku vede Henry 

Markram, významný 

neurolog, který kro-

mě jiného objevil  

základní principy 

plasticity mozku. 

První neurony popsal český přírodovědec  
Jan Evangelista Purkyně. Stalo se to v roce 1832  
a objevené buňky v malém mozku nesou jeho 
jméno. Ale až v roce 1891 dokázal španělský patolog 
Santiago Ramón y Cajal, že neuron je základní 
anatomickou i funkční jednotkou nervové soustavy. 

″



evropského výzkumu. Ten v nejbližších 
deseti letech získá dotaci miliardu eur. 

Evropský projekt předpokládá zapojení 
více než 250 odborníků z biologie, fyziky, 
kybernetiky, IT, neurorobotiky i etiky  
z celého světa. Projekt povede Henry Mar-
kram ze Švýcarského federálního techno-
logického institutu v Lausanne. Cílem je 
navázat na Markramovu dosavadní práci  
a do roku 2020 vytvořit virtuální simulá-
tor, schopný napodobit činnost nervových 
buněk, jejich sítí, center i celého mozku. Bu-
de základem pro modelování lidské mysli, 
demonstrátorem, na kterém si vědci ověří 
teorie a hypotézy o fungování mozku. 

Neuronové „lego kostky“
Základem virtuálního mozku jsou digi-
tální neurony. Markramův tým od roku 

2005 studuje různé typy mozkových bu-
něk a mapy jejich propojení. Podle údajů 
o geometrických a elektrických vlastnos-
tech vytvořil digitální 3D modely desítek 
druhů neuronů.   

V dalším kroku je začal kombinovat. Vy-
cházel z předpokladu, že existuje jakýsi 

základní konstrukční prvek, „lego kost-
ka“, a z nich je poskládán celý mozek. 
„Evoluce musela vytvořit základní modul, 
a když se ukázal jako účinný, používala 
ho stále dokola, přidávala k němu další  
a další,“ vysvětluje Markram v časopise 
Scientific American.  
   V reálném mozku je „lego kostkou“ vále-
ček s průměrem 0,5 a výškou 1,5 milime-
tru. V tomto kousku tkáně, která prochá-
zí všemi šesti vrstvami mozkové kůry, se 
skrývá síť deseti tisíc neuronů. 

Markramův tým dokázal sloupeček  
digitalizovat a nasimulovat v superpočí-
tači IBM Blue Gene. „Když neurony dosta-
ly simulovaný elektrický pulz, začaly in-
tenzivně komunikovat.  Akční potenciály 
proudily mezi vrstvami a oscilovaly tam  
a zpět, přesně jak to dělají ve vrstvách  
reálného mozku. Takovéto chování se vy-
nořilo úplně spontánně. Neurony zůstaly 
aktivní dokonce i poté, co jsme stimulaci 
zastavili. Na chvíli vyvinuly vlastní dy-
namiku a dále pracovaly s informacemi,“ 
vzpomíná Markram na první test z roku 
2008. 

Přidáváním stále dokonalejších „kostek“ 
vznikl v roce 2011 virtuální mezoobvod 
ze stovky modulů. Další metou je celý mo-
zek potkana, obsahující sto mezoobvodů. 
Není vyloučeno, že simulace se podaří už 
příští rok. Potom přijde na řadu stotisíc-
krát složitější orgán – mozek člověka. Ten 
už převezme evropský Projekt lidského 
mozku.

Nové počítače
Digitální mozek není výzvou jen pro pří-
rodovědce, ale i výrobce počítačů. Zatím 
neexistuje žádný, který by byl schopen 
„utáhnout“ jeho činnost. Ani petaflopy 
(biliardy operací za sekundu) nejnověj-
šího Blue Gene nestačí. Virtuální mozek 
bude potřebovat tisíckrát rychlejší exa-
superpočítače, jejichž výkonnost se bude 
měřit v exaflopech (trilionech operací). 
Mohly by být k dispozici kolem roku 2020.

Jenže digitalizace neuronových sítí 
může ovlivnit i samotnou stavbu počí-
tačů. U křemíkových technologií spolu 
s výkony rostou i energetické nároky – 
exapočítače zřejmě spotřebují asi  
20 MW, čímž se vyrovnají menšímu měs-
tu v zimě. „Lidský mozek vystačí s dva-
ceti watty, tedy jako slabá žárovka,“ říká 
Karlheinz Meier z univerzity v němec-
kém Heidelbergu. Zvládá přitom funk-
ce, na které počítače ještě nedozrály. Ty 
stále mají problém s vizuálním „čtením“ 
celé scény, neumějí z útržkovitých in-
formací předvídat budoucí události. Po-
pravdě, to jsou věci, které zvládá mozek 
každého savce.  

Při digitalizaci se zřejmě odhalí i záko-
nitosti, jak je reálny mozek zorganizován. 
Mohou posloužit jako východisko pro tzv. 
neuropočítače a inteligentní roboty s čipy 
podobnými mozkovým okruhům. 

vesmírná megainteligence
Rozhodující zkouškou bude připojení moz-
ku k napodobenině lidského těla. Až po-
tom bude zpracovávat informace z okolního 
prostředí a vysílat řídicí instrukce. Až tehdy 
se ukáže, jestli je opravdu inteligentní.  

Existuje několik desítek druhů neuronů. Jsou 

schopny přijímat, vést, zpracovat a odpovědět na 

signály. Dělají to pomocí svých dlouhých výběž-

ků, tzv. axonů, které přenášejí signály přes množ-

ství iontových kanálků na svém povrchu. 

v reálném mozku je „lego kostkou“ váleček  

s průměrem 0,5 a výškou 1,5 milimetru. v tomto 

kousku tkáně, která prochází všemi šesti vrst-

vami mozkové kůry, se skrývá síť deseti tisíc 

neuronů. 
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Zatím lze těžko předvídat, jestli bude „lego 
taktika“  Markramova týmu opravdu úspěš-
ná. Kritici pochybují, že dokážeme napo-
dobit aktivitu složitých sítí, které v každém 
okamžiku přenášejí desítky bilionů infor-
mací. Avšak také proto projekt získal statut 
„vlajkové lodi“. Evropská unie takto podpo-
ruje výzkum, jehož výsledky jsou sice ne-
jisté, nicméně v případě úspěchu doslova 
revoluční. 

Co když projekt uspěje a virtuální neu-
rony, neustále zdokonalované nejnovější-
mi biologickými poznatky, se začnou cho-
vat jako skutečné? Digitální mozek bude 
k dispozici celé vědecké komunitě, takže 
badatelé z kterékoliv části světa si na něm 
mohou rezervovat „strojový čas“ na svoje 
experimenty. Vědci dnes při hledání pří-
čin neurologických onemocnění využíva-
jí zvířata. Bez ohledu na humánnost toho-
to postupu zvířata pochopitelně nejsou ke 

všem experimentům vhodná – například 
„vypnutí“ některých genů může způsobit 
smrt embrya. Naopak počítačová simulace 
nezpůsobí problém a umožní sledovat, ja-
ké důsledky to vyvolá v  „lidském“ mozku. 
Navíc experimenty lze opakovat v různých 
podmínkách. To umožní vyvinout nové dia-
gnostické postupy a léky připravovat „na 
míru“ pacientovi.   

A co vzdálenější budoucnost? Vědci mož-
ná časem zjistí, jak k virtuálnímu moz-
ku přidávat další a další seskupení „lego 
kostek“, aby zvýšili jeho schopnosti. Mož-
ná jednou dokážou vytvořit i sestavu více-
ro mozků. Vznikla by tak megainteligentní 
struktura, jaká nemá obdobu v celém zná-
mém vesmíru. Něco podobného jako Hal 
9000 ve filmu 2001: Vesmírná odysea. Není 
sporu, že pokud se jednou meziplanetár-
ní lety lidí mají stát realitou, bez podobné 
umělé inteligence se neobejdou. 

Po nervových dráhách lidského mozku se v kaž- 

dém okamžiku přenášejí desítky bilionů infor-

mací



V
ypravěč tohoto tajemného příbě-
hu, který muže dlouhé hodiny sle-
duje, dochází posléze k závěru, že 
tento člověk nepochybně tají ně-

jaký – ani v samém závěru povídky neodha-
lený – zločin a mnohohlavý dav velkoměsta 
mu skýtá ten nejlepší úkryt.  
Většina lidí, kteří se dnes a denně noří do da-
vů současného světa, k tomu má nepochybně 
mnohem počestnější pohnutky: navštěvují 
velká sportovní klání, stadionové koncerty 
nebo prostě jen cestují městskou hromad-
nou dopravou do práce. Těm všem však dav 

Čtenář možná bude znát povídku E. A. Poea, jež 
nese název Muž davu. Pojednává o člověku, který 
pravděpodobně veškerý svůj čas trávil tím, že se 
nechával unášet proudy lidí valícími se londýnskými 
ulicemi. Jeho chování bylo podivné, dostal-li se totiž 
na okraj davu, ztrácel vitalitu a začínal být nejistý, 
jakmile se však vrátil zpět do jeho středu, byl opět 
ve svém živlu. 

AUTOR:  PETr JECHOrT
FOTO:    SIEMENS, BIgSTOCK

Armáda barevných  
figurek podává hlášení
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ochranu nenabízí, je pro ně mnohem spíše 
pastí, jejíž jsou sami součástí, která se může 
téměř kdykoli nečekaně sevřít. 
Řada vědců proto již delší dobu vyvíjí ne-

malé úsilí, aby takovéto nebezpečí dokázala 
eliminovat. Jejich snahou je vytvořit simu-
lační nástroj, který by disponoval takovou 
výpočetní rychlostí, aby napomáhal rozpo-
znat riziko vysoké koncentrace lidí na ma-

lém prostoru v dostatečném předstihu. 
Představme si, že na fotbalovém sta-
dionu právě skončil koncert některé 
ze současných hvězd popmusic a jeho 

účastníci se rozcházejí. Ubírají se 
různými směry a předem neznámá 

část jich směřuje na nedaleké ná-
draží. Přijíždějící vlak je však již 

plný a mnoho dalších cestují-
cích nepobere. Na nádraží však 
přicházejí stále další lidé a na 
nástupišti již nezbývá příliš 
volného místa. Pokud by měl 

v tuto chvíli příslušný dispečer 
po ruce dostatečně rychlý simu-

látor, mohl by si během krátké 
chvilky vytvořit názornou před-

stavu o tom, jak se bude situace na 
přeplněném nástupišti dále vyvíjet. 

Jestliže by podle této předpovědi hro-
zilo čekajícím akutní nebezpečí, mohl by 

povolat náhradní vlak. Bez takovéto pomoci 
však zůstává vše pouze na jeho intuici.

Pohyb na vlastní pěst  
se nevyplácí
V posledních desetiletích probíhá v této ob-
lasti poměrně intenzivní výzkum. Davové 
chování se analyzuje z nejrůznějších per-
spektiv, provádějí se terénní experimenty, 
vytvářejí se matematické modely a počítačo-
vé programy.  

Například v roce 1995 navrhli fyzikové 
Dirk Helbing a Peter Molnar počítačový mo-
del, který při simulaci pohybu chodců vyu-
žívá poznatků o proudění kapalin a plynů. 
Model vychází z jednoduchého předpokla-
du, že lidé pohybující se v davu jsou něčím 
přitahováni a něčím jiným zase odpuzováni, 
neboli směřují k určitému cíli a na této cestě 
se snaží vyhýbat osobám jdoucím proti nim. 
Na takto prostém výchozím půdorysu se 
vědcům podařilo teoreticky popsat několik 
zajímavých projevů tzv. sebeorganizace. 

Jedním z nich je tendence davu spontánně 
se rozpadat do proudů, které umožňují po-
hybovat se efektivněji, je-li třeba vyhýbat se  
davu, který kráčí v protisměru. Jednotlivci 
tak díky tomu mezi sebou nemusejí pomocí 
posunků a pohledů stále dokola „vyjedná-
vat“ o své budoucí cestě, stačí, když sledují 
toho, kdo jde před nimi. Tato strategie fun-
guje lépe než snaha drát se na vlastní pěst 
vpřed a předbíhat. Výzkum totiž ukázal, že 

pokud někdo v davu příliš zrychlí, přinutí 
proud lidí v opačném směru rozštěpit se do 
dvou větví, což ihned naruší vedlejší proudy, 
a spustí se tak řetězová reakce, která zcela 
rozbije původní formaci. Výsledkem je zpo-
malení veškerého pohybu.  

Jako hejno hus
Nedávný experiment z francouzského Tou-
louse zase dokládá, že o lidech v davu nelze 
uvažovat jako o izolovaných jednotkách. Až 
70 % těchto lidí je totiž uvnitř davu sdruže-
no v malých skupinkách. Pozorování odha-
lila, že skupinky – nejčastěji o třech čtyřech 
lidech – přirozeně nabývají  tvarů písmen 
U a V, přičemž  střední člen či členové zů-
stávají poněkud vzadu. Zajímavým poznat-
kem, který vzešel z tohoto experimentu, je 
to, že pokud jsou lidé tvořící takovouto sku-
pinku v poněkud rychlejším pohybu, cho-
vají se jako hejno hus: vytvářejí formaci ve 
tvaru písmene V se středním členem mírně 
vpředu. Takovýto útvar je výhodný, protože 

umožňuje dobrou vzájemnou komunikaci 
jednotlivých členů skupiny. 

Vraťme se však zpět na vlakové nádraží, 
kde se tísní stále více lidí, kteří na husí for-
maci již nemají prostor a zřejmě ani myšlen-
ky. Je třeba učinit rychlé rozhodnutí, které 
ovšem jen těžko umožní obvyklé sociál- 
ní simulátory, zakládající se na tzv. multi-
agentních systémech s výpočty trvajícími 
i několik hodin. Našemu dispečerovi ale 

přece jen lze pomoci, a to  díky softwaru, 
který se podařilo vyvinout výzkumnému 
týmu mnichovského technologického cent-
ra společnosti Siemens pod vedením Gerty 
Kösterové. Tento program je totiž schopen 
pracovat velice rychle, a to i v případech, 
kdy jde o simulace chování tisíců  současně 
se pohybujících osob.

Simulace probíhá tak, že se sledovaný ve-
řejný prostor rozčlení do buněk, z nichž 
každá se nachází buď ve stavu „prázdná“, 
nebo „obsazená“. Pokud je buňka obsazena, 
znamená to, že se v ní nachází člověk nebo 
překážka, kteří na jiného člověka působí 
odpudivou silou, podobně jako magnety se 
shodnými póly natočenými k sobě. Pro zvý-
šení přesnosti výpočtů se modelová rych-
lost pohybu osob upravuje podle toho, zda 
je reálná plocha v rovině, zda je nakloněna 
nebo jde-li o schody. 

Právě tím, že se sledují pouze stavy jed-
notlivých buněk a nepočítají se složité drá-
hy pohybů jednotlivých osob, se mnichov-

ským výzkumníkům podařilo zásadním 
způsobem zvýšit výpočetní rychlost.  Uži-
vateli programu se následně na monitoru 
zobrazí mapa s armádou barevných panáč-
ků, kteří mění barvu ze zelené na červenou, 
podle toho, jak vzrůstá hustota davu. 

Program se již osvědčuje v praxi: kon-
struktérům společnosti Siemens vydatně 
pomáhá při navrhování různých doprav-
ních a logistických zařízení a systémů. 

Software od vývojářů společnosti Siemens  dokáže přesně a rychle předpovědět chová-
ní až několikatisícového davu. Jeho výstupem je mapa lokace s armádou barevných pa-
náčků měnících barvu ze zelené na červenou s rostoucí hustotou davu. 



F
ritz Kasslatter už několik týdnů 
soutěží se semafory. Snaží se pro-
jet početnými křižovatkami svo-
ji každodenní trasu, aniž by aspoň 

jednou zastavil nebo přibrzdil před semafo-
rem. Dnes se mu to daří. Hned jak zpozoruje 
červenou, ubere plyn a tehdy naskočí zelená. 
Funguje to! Při čekání na zelenou nemusel  
F. Kasslatter ani jednou zastavit. 

O plynulou jízdu se postaral malý digitál-
ní asistent, který neustále poskytuje infor-
mace o aktuální dopravní situaci. Monitor 
na čelním skle vypadá na první pohled jako 
běžné navigační zařízení – zobrazuje polo-
hu vozidla, vybranou trasu, odhadovaný čas 

Cesty jsou vždy plné překvapení – náhlá 
dopravní zácpa, vylitý benzin, auto odstavené 
za další zatáčkou... Hlavně ve městech by bylo 
užitečné, kdyby si všechna vozidla dokázala 
vyměňovat informace o stavu cest v reálném 
čase. Právě takové řešení testují ve vídni.

AUTORkA: NICOLE ELFLEIN
FOTO:         siemens
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příjezdu a zbývající vzdálenost. Ale když se 
vůz přiblíží k semaforu, objeví se na obra-
zovce digitální tachometr a ženský hlas upo-
zorní: „Zelená postupně naskočí při 50 kilo-
metrech za hodinu“ nebo „Červená se změní 
na zelenou“. Netřeba dělat nic, jen přizpůso-
bit rychlost. 

Testy ve vídni
Systém sestává ze stovek kamer a snímačů, 
vestavěných do vozovek. Shromažďují 
obrovský objem údajů. Sledují počet vo-
zidel na cestě, jejich rychlost, místa, kde 
se vytvořily kolony nebo dopravní zácpy. 
Dokážou také zjistit polohu překážek, 
podmínky na vozovce i intervaly na se-
maforech. 

Snímače na přibližně 45kilometrovou 
zkušební trasu ve Vídni nainstalovali  
v rámci projektu Testfeld Telematik. „Sna-
žíme se shromáždit všechny informace, 
které jsou všude okolo na cestách, poskyt-
nout je vozům,“ říká F. Kasslatter. Není 
obyčejný Vídeňan, ale testovací řidič pro-
jektu. Pracuje v Corporate Technology 
(CT) společnosti Siemens v Rakousku  
a zodpovídá za bezdrátovou komunikáci.

Projekt využívá systém Car2X, který za-
hrnuje výměnu informací mezi všemi ak-

téry. Slovo „car“ (vozidlo) neznamená jen 
osobní vozy, ale i autobusy, nákladní auta 
a motocykly. Písmeno X označuje jiná vo-
zidla a veškerou dopravní infrastrukturu, 
například semafory a dopravní značky. 

Údaje se shromažďují v řídicím stře-
disku společnosti Asfinag, která spravuje 

rakouskou síť hlavních komunikací. Do-
plňují je informace o dostupnosti parko-
vacích míst na záchytných parkovištích, 
časech odjezdů hromadné dopravy a ser-
visních výpadků.

Středisko okamžitě indikuje problé-
mové situace. Když například dojde k ne-
hodě, která zablokuje jeden pruh hlavní 
cesty, kamery ukážou, jak rychle se tvo-
ří zácpa. Středisko zašle tyto informace 
všem vozům v okolí. Fritz Kasslatter  
v testovacím vozidle dostane zprávu  
v podobě vykřičníku na displeji palubní 
jednotky. Jednotka automaticky změní 
trasu, aby se této dopravní zácpě vyhnul.

První kroky 
Cílem projektu Testfeld Telematik je ově-
řit komunikační technologie a zjistit, ja-
ké funkce řidiči opravdu potřebují. Je na-
vržen tak, aby ukázal, že systém Car2X 
může pracovat už dnes.

Pro správné fungování je však třeba 
splnit další podmínky. Všichni účastníci, 
bez ohledu na značku auta, by měli pou-
žívat „stejný jazyk“. Evropské automobil-
ky, mezi nimi BMW, Volvo a Volkswagen, 
chtějí tyto služby nabízet od roku 2015. 
Jde o jeden z prvních konkrétních vý-

sledků působení konsorcia Car2Car  
Communication, sdružujícího výrobce 
automobilů, provozovatele infrastruk-
tury a střediska řízení dopravy. Prvním 
krokem bylo bezlicenční přidělení rá-
diových frekvencí v pásmu 5,9 GHz pro 
služby související s bezpečností dopravy. 

Modernizace čeká i dopravní infra-
strukturu. Evropští provozovatelé hlav-
ních dopravních komunikací a výrobci 
aut zřídili organizaci známou jako Am-
sterdam Group. 

Ideálem je úplná autonomie vozidel 
– aby ta nebyla odkázána na řídicí cent-
ra, ale dokázala se vzájemně informovat 
a reagovat na situaci v dopravě. Mobili-

ta by byla ještě plynulejší a bezpečnější. 
Jestli se to stane realitou, nezávisí jen na 
možnostech technologií, které už vyspě-
ly. Rozhodovat budou náklady a přede-
vším to, zda je bude akceptovat veřejnost. 
Až potom bude jasné, kdo zvítězí v každo-
denním souboji mezi řidiči a semafory. 

výzkumníci testují ve vídni systém mobility budoucnosti. Středisko řízení dopravy shromažďuje aktuální dopravní informace z kamer a snímačů instalovaných po-

dél dané trasy. Údaje se odesílají testovacím vozidlům. Palubní jednotky zobrazí informace, které každý řidič potřebuje – například o rychlosti jízdy, aby si zachoval 

„zelenou vlnu“. 



K
aždý kus největšího dopravního 
letadla světa se stává cestovatelem 
ještě dávno předtím, než se dosta-
ne do vzduchu. Airbus A380 totiž 

vzniká ve spolupráci, kterou nelze označit ji-
nak než za celoevropskou, a na jeho produk-
ci je to vidět. 

Jednotlivé části trupu vznikají v závodech 
po téměř celé západní Evropě. Křídla, trup  
i další velké díly směřují z Hamburku, Bris-
tolu či přístavu Mosty ve Walesu přes fran-
couzské Saint-Nazaire do španělského  
Cádizu, a pak konečně znovu do Francie, 
do přístavu v blízkosti Bordeaux na pobřeží 

Biskajského zálivu. Konec cesty to není: trup 
pak vyráží po francouzských vodních ces-
tách do města Langon, odkud konečně zamí-
ří do závodu v Toulouse, kde se celý letoun 
skládá.  

Vyřešit problémy spojené s takovou logi-
stickou noční můrou dalo inženýrům Air-
busu dost práce. Velké díly trupu se napří-
klad během prvních zkoušek na pontonech 
během cesty po moři kroutily. A ještě jeden 
drobný detail: v prostředí zahrnujícím asi 
1 200 subdodavatelů a partnerských firem 
je třeba podle přesně stanovených postu-
pů provádět tisíce činností. Ale tyto i další 

potíže se podařilo vyřešit a jenom logistika 
výroby A380 díky tomu představuje v pod-
statě technický unikát. 

Těžký dohled
Nejde jen o technickou stránku věci. Samot-
ná firma Airbus je pestrou koláží poboček a 
podniků v různých evropských zemích. Na 
chodu společnosti je to samozřejmě poznat. 
Musí se mu přizpůsobit nejen management 
a struktura řízení, ale také  
třeba bezpečnost.  

Aby se předešlo pozdějším problémům  
s letadly a tím možnému ohrožení zdraví či 

Jak ohlídat letadlo, 
které rádo plave

AUTOR: JOSEF JANKů
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výrobce letadel Airbus 
rozehrává při zahájení 
výroby každého nového 
letadla složitou hru,  
při níž jednotlivé díly 
i lidé putují často přes 
několik zemí. Jak to 
všechno uhlídá? 

Airbus
Společnost Airbus, dceřiná firma skupi-
ny EADS, je celosvětově předním výrob-
cem osobních dopravních letadel  
s více než 100 sedadly. Letecká společ-
nost se sídlem v Toulouse na jihu Fran-
cie zaměstnává na 55 000 lidí. Vlajkovou 
lodí společnosti je velkokapacitní letadlo 
Airbus A380 pro až 525 cestujících s do-
letem delším než 15 000 km. Jeho kom-
ponenty se vyrábějí ve více než dvanácti 
různých závodech v Evropě, USA a Asii. 
Do letadel A380 společnost Airbus naku-
puje součásti od více než 1 200 dodava-
telů z celkem 32 zemí. Předem sestavené 

části stroje se z výrobních závodů dopra-
vují do Toulouse ke konečné montáži. 
První Airbus A380 vzlétl v roce 2007,  
v roce 2011 bylo dodáno 26 letadel. Leta-
dla typu Airbus A380 doposud přepravi-
la zhruba 18 milionů cestujících. V sou-
časnosti má společnost Airbus objednáv-
ky na dalších 185 strojů typu A380 od 
leteckých dopravců z celého světa.
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životů cestujících, je nutné pracovat s maxi-
mální pečlivostí. Musí být například zajiště-
no, aby při výrobě byly vždy použity správ-
né materiály a byla tím vyloučena možnost 
vzniku poruchy letadla během jeho provozu. 

Mezi pobočkami v různých zemích se tak 
přesunují nejen jednotlivé díly, ale i lidé. Na-
víc letecká výroba je z bezpečnostního hle-
diska citlivou záležitostí a distribuce výroby 
nahrává spíše potenciálním škůdcům. 

Proto je pro výrobce, jako je Airbus, zcela 
klíčové zajistit co nejvyšší úroveň zabezpeče-
ní. Firma se musí chránit před krádežemi  
i přirozenými hrozbami, jako jsou požáry ne-
bo (zatím naštěstí jen teoretické) nebezpečí 
teroristických útoků či sabotážních akcí. 

Airbus musí rovněž chránit nejen své za-
městnance a provozní zařízení, ale zajistit 
i nepřetržitý chod svých provozů. Na všech 
těchto faktorech kriticky závisí jak bezpeč-
nost letadel, tak i pověst a hospodářské vý-
sledky firmy.

vše v jednom
Stejně jako v případě logistiky jednotlivých 
dílů je i v případě zajištění bezpečnosti zá-
kladem nalezení „společné řeči“: jednotného 
systému, který umožňuje jednotlivým závo-
dům i pracovníkům snadno se orientovat  
v tom, co dělají ostatní. 

Airbus ho našel u společnosti Siemens,  
v softwaru Siveillance Fusion. Všechny pod-
niky a pobočky Airbusu ho používají nejen  
k zajištění nepřetržité ostrahy, ale i výrob-
ních a logistických procesů. 

Siveillance Fusion je nadstavba, která 
umožnila spojit různorodé systémy do je-
diného přehledného balíčku. Je založen na 
běžných IT standardech, což  umožňuje 
spolupráci se zařízením i softwarem třetích 
stran. Airbus ušetří i za obnovu bezpečnost-
ního zařízení, ale ze svého hlediska není na-
vždy „odsouzen“ ke spolupráci s jedním jedi-
ným dodavatelem. 

Nejdůležitější ovšem je, jak usnadňuje 
přístup k informacím. Z ústředí lze nyní  
v reálném čase sledovat veškeré detaily 
týkající se zabezpečení výroby i logisti-
ky. A protože se tak mohou snáze koncipo-
vat a zavádět do praxe normy i standard-
ní osvědčené postupy, lze dosahovat vyšší 
úrovně kvality výroby i jejího zabezpe-
čení. Výsledkem je ucelený nadnárodní 

koncept komplexního zabezpečení firem-
ních činností.

Práce se systémem není přitom nijak slo-
žitá. Siveillance Fusion je založen na intui-
tivním ovládání a prostředí, které dnes zná 
každý. Nabízí uživatelské rozhraní ve stylu 
operačního systému Microsoft Windows, 
které lze navíc přizpůsobit podle požadav-
ků odběratele. Práce s ním je tudíž pro uži-
vatele v řídicím středisku pro správu za-
bezpečení jednoduchá. To je zvlášť důležité 
při zobrazování a podpoře toku procesů ve 
firmě. Změní-li se, lze tuto změnu snadno 
promítnout také do softwaru. 

Do systému jsou zahrnuti všichni dodava-
telé a partneři firmy Airbus. Software Sive-
illance Fusion například umožňuje určit ka-
ždému jednotlivému dodavateli části závo-
du, do kterých mají jeho pracovníci přístup. 
To je důležité, protože výroby každého leta-
dla se účastní početná skupina dodavatelů  
a partnerů, která se neustále proměňuje. 
Jednak z toho důvodu, že na trh stále přichá-
zejí nové prostředky a technologické postu-
py a s nimi noví partneři, a jednak proto, že 
letečtí dopravci vyžadují letadla stavěná na 
zakázku s namontovanými specifickými 
produkty od určitých dodavatelů.  

doprava po moři

doprava na říčních lodích

doprava silničním konvojem

výrobní závody

logistická centra

Kudy 
putuje 
„380ka“
Schéma dopravy 
jednotlivých dílů 
pro letoun A380 
z výroby do ma-
teřského závodu 
v Toulouse, kde se 
celý letoun dává 
dohromady. 



Před šedesáti lety se kód 
života otevřel lidstvu
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B
ylo to jako detektivka blížící se 
ke konci: důkazy se hromadí, 
ale ještě nenastala chvíle, kdy je 
detektiv seřadí a vyřeší záplet-

ku. Takhle v polovině 20. století biolo-
gové věděli, že v jádru buněk existuje 
chemická látka zvaná DNA a že nese dě-
dičnou informaci. Ale neznali, jak DNA 
vypadá a jak své informace předává dál.

Až v roce 1953, před šedesáti lety, při-
šel detektiv a řekl, jak to je. Tedy, nebyl 
to jeden detektiv, ale dva vědci – Ameri-
čan James Watson a Brit Francis Crick, 
oba působící v anglické Cambridgi.

Popsali prostorovou strukturu mole-
kuly DNA – proslulou dvojitou šroubovi-
ci. Využili přitom rentgenových snímků 

DNA od Maurice Wilkinse, vědce naro-
zeného na Novém Zélandě a působícího 
v Londýně, a od jeho spolupracovnice – 
Angličanky Rosalind Franklinové.

V roce 1962 převzali Crick, Watson  
a Wilkins za popis struktury DNA Nobe-
lovu cenu. Zato s Franklinovou si osud 
ošklivě zahrál. Právě ona sice získala 
nejlepší rentgenové snímky DNA, díky 
nimž mohli Watson a Crick svůj model 
sestavit. Watson připustil, že byla blíz-
ko tomu, aby s fungující představou  
přišla sama – kdyby ji nepředběhli.
Rosalind Franklinová však zemřela  
v roce 1958, ve věku nedožitých 38 let, 

  Počítačový program v živé hmotě
Deoxyribonukleová kyselina, v ang-
lické zkratce DNA, se vyskytuje v já-
dru buňky a jsou v ní zakódovány dě-
dičné vlastnosti rostlin, zvířat a sa-
mozřejmě i člověka.
Genetický kód se podobá kódu počíta-
čovému. Místo nul a jedniček jej tvoří 
čtyři nepravidelně se opakující che-
mické báze. Označují se písmeny A, 
G, T, C (adenin, guanin, tymin a cyto-
sin). V lidské buňce jsou tři miliardy 

párů bází umístěných na dvou vlák-
nech DNA, které jsou vzájemně splete-
ny ve dvojitou šroubovici o průměru 
2,5 nanometru. Báze jsou specificky 
propojeny: adenin na jednom vláknu 
se spojuje s tyminem na vláknu dru-
hém; a stejně se spojuje cytosin s gua-
ninem.
Když se buňka dělí, mateřská DNA se 
„rozplete“ na dvě vlákna a ke každé-
mu se v dceřiné buňce dotvoří vlákno 

Poznání struktury DNA otevřelo „tajemství života“  
k využití lékařům, ale i zemědělcům a také třeba 
kriminalistům.

Maurice Wilkins (1916–2004) sdílel No-

belovu cenu za rentgenové snímky DNA.

rosalind Franklinová (1920–1958) zemřela dříve, než 

se o její nominaci na Nobelovu cenu začalo uvažovat.

vlevo James Watson (narozen 1928) a vpravo Francis Crick 

(1916–2004) na dobovém snímku s modelem DNA.
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na rakovinu. Tu mohlo způsobit ozáření 
při práci s rentgenem.

Poznání dědičných nemocí
Poznání DNA od té doby našlo uplatně-
ní v mnoha oborech. Třeba v medicíně.
Příkladem může být preimplantační 
genetická diagnostika. Pomáhá v ro-
dinách, v nichž se vyskytuje některá 
známá dědičná nemoc. Rodiče využijí 
umělého oplození, při němž se zárod-
ky vytvoří ve zkumavce a lékaři gene-
tickým testem určí, ve kterém z nich 
nebezpečný gen není. Embryo pak že-
ně implantují, aby jej mohla donosit  
a porodit dítě, jemuž choroba nehrozí.

Genetických testů využila také ame-
rická herečka Angelina Jolie – a necha-
la si z prsů elegantně odstranit mléč-
né žlázy, protože kvůli zjištěné mu-
taci genu označovaného jako BRCA1 

jí hrozilo vysoké riziko nádoru prsu. 
Takto si nebezpečí podstatně snížila 
– stejně jako další tisíce žen, což léka-
ři vítají.

geny pomáhají zemědělcům
Nové poznání se dá využít i při změ-
nách zemědělských plodin. Vědci do 
nich v laboratoři vnášejí požadované 
geny z jiného organismu nebo některý 
původní gen vyřazují z činnosti. Tím se 
vlastnosti rostliny mění požadovaným 
způsobem.

Na polích jsou dnes nejčastější dva ty-
py takto upravených plodin. První je 
odolnější vůči postřikům proti pleve-
lům, takže zemědělec může postři-
kem ničit plevel, aniž by ublížil 
plodině. Druhý typ v sobě vytvá-
ří toxin, jenž neškodí zvířatům 
ani lidem, ale zabíjí housenky či 
brouky, kteří rostlinu napadnou.  
V obou případech se zvyšuje úroda 
a zlevňuje nutná péče o pole. Nej-
rozšířenějšími geneticky upravenými 
plodinami jsou sója, kukuřice, bavlník 
a řepka olejka.

Geneticky modifikované plodiny se 
objevují na polích hlavně ve Spojených 
státech, a to do roku 1996, a dále pak 
v Brazílii a Argentině. Evropa je stále 
zdrženlivá a pouští je na pole jen výji-
mečně.

výmluvný svědek 
pro kriminalisty
Začali jsme s odkazem na detek-
tivku, tak u ní i skončíme. Protože 
DNA je pro každého člověka jedi-
nečná (s výjimkou jednovaječných 
dvojčat, které ji mají stejnou), využí-
vají ji kriminalisté k identifikaci osob.

Na místě zločinu se dá DNA získat  
z krvavých skvrn, ze stop spermatu, 
ze sedřené pokožky, z buněk zachyce-
ných na ohmataných předmětech anebo 
třeba z nedopalku cigarety, do něhož se 
vsákly buňky odrolené z úst. Experti  
v kriminalistické laboratoři z nich se-
staví takzvaný profil DNA, složený ze 
znaků, které shodně využívají všech-
ny kriminalistické laboratoře na světě. 
Profil DNA jednoznačně určuje každé-
ho člověka, a protože se dá zapsat ja-
ko kombinace písmen a číslic, je možné 
jej ukládat do počítačových databází. 
Když tedy kriminalisté najdou DNA pa-
chatele, mají výmluvného svědka, který 
usvědčí podezřelého, anebo jej rovnou 
najde v databázi zločinců.   

  Počítačový program v živé hmotě
druhé podle pravidla o propojení bá-
zí. Kód se tedy předává ve stále stej-
né podobě.
Podstatné je pořadí, jak jdou báze 
za sebou. Genetici v nich nacházejí 
související úseky, zvané geny, kte-
ré ovlivňují vlastnosti organismu. 
Předpokládá se, že člověk má přes 
dvacet tisíc genů. Některé vlastnosti 
ovlivňuje jediný gen, jiné vzájemná 
souhra několika genů najednou.



Má smysl obávat se  
jen reálných hrozeb
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K 
historickému tématu se hodí 
historický rozhovor. Tento se 
uskutečnil v roce 1998, kdy je-
den z autorů objevu struktury 

DNA James Watson převzal v Praze čest-
ný doktorát Univerzity Karlovy a medaili 
J. G. Mendela udělenou Akademií věd.  
V rozhovoru otevřel otázky, které jsou 
aktuální a kontroverzní dodnes.

V té době profesor Watson začínal pro-
vokovat. Říkal: využijme genového in-
ženýrství a odstraňme dědičné nemoci. 
Ostatní vědci se tehdy, stejně jako dnes, 
snažili změnit „vadnou“ genetickou infor-
maci v nemocném člověku. Taková změna 
zůstává pouze v daném jedinci a „zemře“ 
spolu s ním. Watson doporučoval, aby se 
lékaři snažili změnit geny už v zárodeč-
ných buňkách, tedy ve spermiích a žen-
ských vajíčkách. Pak by ovšem změnu  
v sobě mělo nejen dítě narozené po tako-
vémto zásahu, ale i jeho pozdější potom-
ci a šířila by se po světě. Etikové namítali, 
že to je hraní si na Boha či na přírodu.

 Vaše vidění genové terapie prováděné 
na lidských zárodečných buňkách a pře-
nášející genetické změny dalším gene-
racím není ve vědeckém světě obvyklé. 

Proč podporujete něco tak odvážného?
Dělat genové zásahy v zárodečných buň-
kách je jednodušší a účinnější než  
v buňkách celého lidského těla. Už dnes 
je genové inženýrství schopné vytvářet 
rostliny, jež jsou odolné proti škodlivým 
virům. Možná tedy bude genové inženýr-
ství časem schopné pomoci lidem, aby 
byli odolní třeba proti viru HIV. A tuto 
získanou odolnost budou lidé dál dědit.

 Mnozí vědci, politikové i veřejnost 
se však bojí, že by šlo o přílišné rizi-
ko, a tak i zákony pro jistotu zakazují 
měnit genovou informaci vzdáleným 
potomkům...
Nemám rád zákazy naslepo. Neměli by-
chom automaticky říkat, že nesmíme sami 
sebe zlepšovat. Až budeme mít více po-
znatků, bude pravý čas lépe zvážit, jestli je 
větším nebezpečím virus HIV, nebo obra-
na proti němu. A třeba jednoho dne řekne-
me, že by vlastně bylo krásné mít děti, kte-
ré se nemohou nakazit HIV. Měli bychom 
tedy zkoumat, jestli toho můžeme dosáh-
nout, a ne to předem odmítat.

 Ale přece jenom, přenést změnu ge-
netické informace na potomky  

a potomky potomků, není to nebez-
pečné? Vždyť případná chyba vzniklá  
v laboratoři by se pak šířila dál.
Nemyslím si to. Jsem přesvědčen, že mu-
síme ponechat všechna genetická roz-
hodnutí o potomcích na jednotlivcích. 
Nebezpečím podle mě naopak je, když 
vám stát říká, co byste měl a neměl dělat.

 A kdo má rozhodovat – lékař, nebo 
jeho pacient?
Matka, tedy budoucí matka. Ta by měla 
rozhodnout, co chce pro své potomky.

 Vy se opravdu neobáváte, že by bu-
doucí vývoj vědy mohl poškodit lidstvo?
Samozřejmě že může. Ale představte si, 
že by kdysi někdo řekl – není správné vy-
víjet elektřinu, protože by ji pak mohl ně-
jaký Hitler použít k zabíjení Židů. Hitler 
pak Židy stejně zabíjel – a bez elektřiny. 
Plynem. Tyranie je vždy schopná zneu-
žít čehokoli proti lidem. Slýchám někdy 
názory typu – možná bychom mohli najít 
způsob, jak zničit nebezpečnou bakterii, 
ale neměli bychom tento způsob vyví-
jet, protože by pak mohl být použit špat-
ně. Jenže je těžké zastavit pokrok. Zvláš-
tě když vidíte, jak by mohly nové objevy 
lidem prospět.

 Nejde jenom o zneužití vědy něja-
kým režimem, ale také o to, že by se 
vědecké poznatky mohly vymknout 
z rukou a způsobit nečekané škody. 
Proto se zřejmě lidé bojí umělého za-
sahování do genů.
Domnívám se, že má smysl obávat se 
reálných hrozeb. Třeba rakoviny. Ale 
proč se hned bát i vlastní představivos-
ti? Genové inženýrství, zejména zásahy 
do zárodečných buněk, nám hypotetic-
ky nabízí, že budeme schopni vytvořit 
odolnost proti nemocem. Představte si, 
že bychom dokázali změnit gen, který 
zvyšuje dispozice dostat rakovinu. Když 
máte možnost někomu pomoci, je třeba 
to zkusit a nepokoušet se to zakazovat. 
Když se podíváte do historie, uvidíte, že 
společnosti, v nichž existuje přirozená 
svoboda ke zkoušení nových věcí, jsou 
na tom lépe než společnosti, jež jsou ve 
vědeckém bádání zdrženlivé.   

Poznání struktury DNA otevřelo „tajemství života“ k využi-
tí lékařům, ale i zemědělcům a také třeba kriminalistům.

Narodil se v Chicagu v roce 1928.

v patnácti nastoupil na Chicagskou univerzitu, v devatenácti ji dokončil. Pak jej však  

k dalšímu studiu odmítly Harvardova univerzita a Kalifornský technologický institut.  

Titul Ph.D. tedy získal ve 22 letech na méně renomované univerzitě v Indianě.  

Ovšem na Harvard i Kalifornskou techniku se stejně dostal – už jako profesor.

v pětadvaceti letech se na anglické univerzitě v Cambridgi podílel na objevení struktu-

ry DNA. Za to získal ve věku pouhých 34 let Nobelovu cenu.

Téměř 40 let, do roku 2007, byl vedoucím představitelem biomedicínského výzkumné-

ho ústavu v Cold Spring Harbor ve státě New York. Podílel se na řadě výzkumných pro-

jektů, včetně mapování lidského genomu – souboru dědičných vlastností člověka.
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  James Dewey Watson



Provokatér Watson

v době tohoto rozhovoru se vědci teprve učili, jak by 

mohli zasahovat do lidských genů. Ale profesor Wat-

son už říkal – až to zvládneme, nebojme se a měň-

me trvale dědičné vlastnosti člověka. Dnes se lékaři 

do genových terapií experimentálně pouštějí častěji, 

ale stále si netroufají (a obvykle ani nesmějí) dělat 

změny v zárodečných buňkách.

Proč je James Watson ve svých názorech radikálněj-

ší? Jeden z jeho dvou synů trpí schizofrenií (rozdvo-

jením osobnosti). Žije doma, nekomunikuje  

s okolním světem. A zřejmě právě jeho stav vedl 

Watsona k úvahám, zda by se zdravotní problémy 

daly rázně léčit genovou terapií.

Později přestal mluvit jen o léčbě nemocí, ale rovnou 

říkal: geneticky podmíněnou chorobou je i hloupost 

a měla by se odstranit změnou v genech. v pořadu 

britské televizní stanice Channel 4 v roce 2003 do-

konce řekl, že by bylo skvělé, kdybychom udělali ge-

netickým zásahem všechny dívky pěkné.

Popouzel tím genetiky a etiky, kteří říkali, že předbí-

há možnosti vědy a vyvolává negativní emoce veřej-

nosti. Dráždil i politiky, kteří schvalovali zákony, jež 

zásahy do lidských genů omezují.

Jenomže pak si provokatér Watson vyšlápl do mino-

vého pole. Na podzim 2007 v novinovém rozhovoru 

pro Sunday Times letmo zmínil, že sociální programy 

pro Afriku jsou založeny na předpokladu, že inteli-

gence tamních obyvatel je stejná jako naše, což ale 

testy nepotvrzují. Z následného skandálu se už ne-

dostal. A nepomohlo, když říkal, že přece není rasis-

ta. Musel opustit vedení výzkumného ústavu, i když 

některé projekty řídí dál.

Ale stále tu zůstávají jeho kontroverzní slova o tom, 

že stát nemá lidem co zasahovat do jejich rozhod-

nutí o tom, zda chtějí „opravit“ svým potomkům je-

jich geny.



N
ejohroženější jsou objekty, kte-
ré ztratily svoji původní funkci 
a nejsou kulturními památka-
mi. Opuštěné průmyslové pod-

niky se propadají do kategorie tzv. hně-
dých parků a jsou terčem ničení. Tvoří 
přitom nezaměnitelnou tvář městských 
částí, na které se dívaly mnohé generace. 
Jen v Bratislavě takto nenávratně zmi-
zely továrny Kablo, Gumon, BEZ, Grüne-
bergova kartáčovna, Danubius-Electric 
anebo mlýn a pekárna Jedľa. Mnohé na-
víc zbourali bez povolení.

Poznávací hodnota není to jediné, co 
historický industrial nabízí. Ne každý 

Duch starých fabrik
AUTOR:  vlaDimír DuDuc
FOTO:    JOZEF JAKUBČO A ArCHIv

v českých i slovenských městech probíhá rozsáhlé bourání 
továrních budov. volných ploch vhodných pro novou 
výstavbu se už v širších centrech nedostává a v objektech, 
které zůstaly po výrobních podnicích, se už dlouho nic 
nedělá. Srovnat je se zemí je však v mnoha případech 
kulturním barbarstvím. Staré průmyslové areály totiž mají 
nenahraditelného genia loci, ducha místa.

Prostrantství u kulturního objektu gong 

u dolu Hlubina v Ostravě. 
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takový objekt se musí stát pouze muzeem.  
Mnohé jsou vhodné ke konverzi, využití 
k rozmanitým novým účelům. Zvláště v 
zahraničí najdete spoustu příkladů, že to 
jde. První vlaštovky se však začínají obje-
vovat už i na Slovensku – Stará sladovna 
v Bratislavě byla přebudovaná na restau-
raci, stavomontážní hala bratislavské pa-
nelárny na centrum architektonického 
designu anebo parní mlýn v Šamoríně na 
obchodní dům. Je jich však poskrovnu.

vůně uhlí
Průmyslový komplex Zollverein nedaleko 
Essenu ukazuje úspěšnou transformaci 
těžkého průmyslu na služby. Stal se  
z něho největší přírodní důlní skanzen na 
světě. Ještě před dvaceti lety tu panoval 
čilý pracovní ruch, dnes těžební prostory 
a výrobní haly vyplňují muzea a umělec-
ké expozice. Hluk běžících pásů nahradily 
koncerty a hudební soutěže. Zatímco vět-
šině měst v Německu dávají identitu go-
tické katedrály, obyvatelé Zollvereinu se 
ztotožnili s horníky a oceláři. 

Zahraničních příkladů, jak lze skloubit 
historický industrial s modernou, je ne-
spočet. Bývalé plynojemy Gasometer ve 
Vídni investoři přestavěli na nákupní cen-
trum a kanceláře. Nový význam dostala  
i stará fabrika automobilky Fiat v ital-
ském Turínu, kterou přebudovali na ho-
tel, nákupní centrum a výstaviště. 

Ve Spojených státech revitalizovali celé 
město. Lowell ve státě Massachusetts byl 
centrem papírenského a textilního prů-
myslu. Pro potřeby továren a manufaktur 
vybudovali v okolí řek síť kanálů. Město 
začalo upadat s přesunem výroby do ze-
mí s levnější pracovní silou. V 70. letech si 
vedení města muselo vybrat – postavit no-
vé moderní město, anebo zachránit to, co 
chátralo. Vybrali si druhou možnost  
a město dodnes žije z turismu.

Ostravské barvy
Čítankovým příkladem jsou i Vítkovické 
železárny a důl Hlubina. Už podruhé se 
tu v létě konal největší moravský hudeb-
ní festival pod širým nebem Colours of 
Ostrava, který tento rok navštívilo 33 tisíc 

lidí. Interpreti mnohých žánrů vystupo-
vali na dvanácti pódiích mezi továrními 
komíny, rezavým potrubím a vysokými 
pecemi. Na jedné straně úzké uličky mezi 
cihlovými zdmi a všudypřítomný prach 
a na druhé straně obrovské prostranství 
hlavního pódia dávaly možnost vychutnat 
si festival různými způsoby.
Kdo netrpí akrofobií, mohl si industriál-

ní komplex prohlédnout jako na dlani  
z bývalé vysoké pece z výšky takřka 70 
metrů. Z nadhledu se staré potrubí vine 
areálem jako chapadla chobotnice a hlav-
ně v noci, kdy je nasvícené, vytváří ne-
všední atmosféru. „Od maximální euforie 
po maximální depresi,“ napsal jistý blo-
ger po festivalu.  
Areál Vítkovických železáren s dolem 

Hlubina byl jediný komplex v Evropě, kde 
nepřetržitě 162 roků setrval celý hutnic-
ký proces na jednom místě – od těžby uhlí 
přes úpravu a výrobu koksu až po samot-
nou produkci surového železa. Spojení 
mezi jednotlivými částmi zajišťovaly pá-
sové dopravníky, zavážecí zařízení  
a dopravní mosty. Proto je unikátní indu-
striální památkou a symbolem Ostravy. 
V roce 2008 ho zapsali jako vůbec první 
českou památku na seznam Evropského 
kulturního dědictví. Těžba uhlí skončila  
v roce 1991 a sedm let poté vyhasly  Ambiciózní projekt gallerie Cvernovka chtěl prostorám bývalé cvernové továrny vdechnout život.

Košický pivovar už ve městě nenajdete



i vysoké pece. Z areálu se stala technic-
ká památka a během prohlídky, která trvá 
přibližně 100 minut, návštěvníci absolvu-
jí v tajemných útrobách železáren krok po 
kroku celou trasu výroby surového železa. 

Důl Hlubina se navíc dočká velkorysé 
rekonstrukce. Sdružení Dolní oblast Vít-
kovice získalo z evropských fondů dotaci 
192 milionů českých korun na přebudová-
ní historických budov dolu na vzděláva-
cí a kulturní centrum. Přestavba by měla 
skončit na začátku roku 2015. Objekty se 
přemění na netradiční ateliéry, klubov-
ny, zkušebny, prezentační prostory anebo 
sály. Nové využití čeká na staré koupelny, 
kompresorovnu, těžební věž, trafostanici, 
jídelnu a sklad.

Bratislavské veverky
Na Slovensku příklad podobných rozměrů 
nenajdete, i když se už podařilo několik 
historických industriálních objektů za-
chránit před developerskými skupinami. 
Symbolem je Bratislavská továrna na nitě, 
známá také jako Závody MDŽ. Stará přá-

delna, která je součástí areálu Cvernovky, 
dnes ukrývá kromě množství uměleckých 
ateliérů i výstavní prostor s velkou rozlo-
hou, bohužel už nevyužívaný. Co s nimi 
bude dál, veřejnost neví.

Bratislavská cvernová továrna tvoří in-
dustriální komplex s autentickým cha-
rakterem. Základy Cvernovky položi-
li v roce 1895 vídeňští obchodníci Juraj 
Richter a Jozef Salcher, kteří se později 
spojili se známým anglickým výrobcem 
nití Coats a roku 1900 založili Uherskou 

cvernovou továrnu. V roce 1904 už 
měla osm budov na více místech v Bra-
tislavě a byla významnou výrobnou v 
celém Uhersku. Vrcholu produkce do-
sáhla v šedesátých letech, kdy v ní pra-
covalo až 2 500 zaměstnanců, převáž-
ně žen. Továrna zpracovávala bavlnu 
z celého světa. Pod zánik fabriky se za-
čátkem 90. let podepsala ztráta hlavní-
ho dodavatele páry pro barvírnu. 

Černá sobota
Cvernovka skončila v rukou společnos-
ti Hamilton Group. V sobotu, 16. červ-
na 2012, developer zboural nejhodnot-
nější objekty bývalé cvernové továrny 
– kotelnu z roku 1911 a barvírnu z roku 
1903. Jednalo se o poslední kompletně 
dochovaný industriální areál ze začát-
ku 20. století v Bratislavě. Developer 
chce celý areál včetně staré přádelny, 
poslední zachované památky, přesta-
vět na multifunkční centrum. Od černé 
soboty se však ve Cvernovce nebourá 
ani nestaví.

Nové využití se snažil vdechnout starým 
prostorám ambiciózní projekt Gallerie 
Cvernovka neziskové organizace Čerstvé 
ovoce. V posledních dvou letech se tu na 
společenských akcích střídaly týdně stov-
ky lidí všech věkových kategorií. Staveb-
ní úřad městské části, ve které Cvernov-
ka stojí, však zakázal jejich organizování. 
Prostor je totiž papírově veden jako sklad a 
ve skladu se nemohou konat veřejné akce.

„Svému účelu tak slouží už jen objek-
ty jako Cafe Cverna a ateliéry, které se 

nacházejí v polyfunkční budově,“ říká ar-
chitekt Martin Brix z Čerstvého ovoce. Pů-
vodní velký prostor se dělí na ateliéry, kde 
působí nejrůznější skupiny mladých tvo-
řivých lidí – malířů, architektů, designé-
rů, fotografů a módních návrhářů. 

Zůstal jen komín
Podobný osud jako Cvernovku postihl  
i jiné průmyslové památky. Doslova před 
očima se ztrácí stará průmyslová Banská 
Bystrica. Jako se z velké části vytratil  
slavný Měděný hamr, postupně mizí  
i Stoličková továrna, Furdikovská souken-
ka či Slovenka. Například budova bývalé 
Slovenky byla poslední stavbou postave-
nou podle baťovského modelu. Památkáři 
trvají aspoň na zachování Furdikovského 
domu, jedné z posledních zachovaných 
staveb.

Minulostí už je i historický košický pi-
vovar. Na jeho místě vyrostl multifunkč-
ní komplex Cassovar, přičemž z pivovaru 

Bývalé kasárny se změnily na centrum kreativní-

ho průmyslu.

Areál vítkovických železáren s dolem Hlubina se postupně mění na vzdělávací a kulturní centrum.



zůstal jen komín, který byl jeho součástí 
od roku 1857. S výškou 60 metrů patří  
k dominantám města. Stavbaři ho museli 
zpevnit několika tisíci tunami betonu  
a piloty. Tolik štěstí neměla původní ví-
ceposchoďová administrativní budova, 
která se v důsledku vibrací z intenzivní 
výstavby v okolí naklonila o tři metry. Po-
něvadž hrozilo její zřícení, zbourali ji.

Tovární vernisáž
Existují však i pozitivní příklady. Třebas 
projekt revitalizace areálu bývalé Brati-
slavské teplárenské společnosti se zděnou 
turbínovou halou od Dušana Jurkoviče, 
která byla v roce 2008 vyhlášena kulturní 
památkou. Navrhla ho světoznámá lon-
dýnská architektonická kancelář Zaha 
Hadid Architects. Na ploše přibližně 50 

tisíc čtverečních metrů by měly vyrůst 
kanceláře, byty a obchody.  Co je však dů-
ležité, historická budova spolu se třemi 
menšími objekty se zachová a stane se  
z ní kulturní centrum. Budou ji obklopo-
vat oblé mrakodrapy bez ostrých hran. 
Původně jich mělo být sedm, podle aktua- 
lizovaného plánu pět. Investor Penta In-
vestments plánuje z této zóny vytlačit au-
ta do podzemních garáží. Cyklisti budou 
mít zabezpečen volný pohyb.

Anebo bývalé kasárny v Košicích. Dese-
tiletí byly obehnané vysokým plotem  
a chátraly. Dnes se kasárny změnily na 
centrum kreativního průmyslu Kultur-
park. Největší investiční projekt Evrop-
ského hlavního města kultury stál více 
než 26 milionů eur. Většina objektu je si-
ce ještě uzavřená, ale už od září naplno 
slouží umění. Ve třech budovách se na-
cházejí multifunkční sály určené pro kon-
certy, divadelní představení a přednáš-
ky. Samostatnou část tvoří galerie, jejíž 
součástí je i pět menších pavilonů. Cel-
kem se jedná o 20 tisíc  čtverečních metrů 
pro kulturu. Zrekonstruovaná kasárna už 
nemají plot, čímž se symbolicky otevřela 
veřejnosti. Takový osud by si zasloužily 
i další unikáty průmyslové architektury, 
ale většina jich už je srovnaná se zemí. 

Charta industriálního dědictví
Technické dědictví je poměrně nový fenomén. Už účastníci Memoranda ve francouzském důlním centru 
Le Creusot v roce 1976 upozorňovali, že tyto hodnoty lze těžko zakomponovat do klasických kritérií 
památkové péče. Setkání v Le Creusot vyvolala předchozí odborná setkání v Ironbridge v roce 1973  
ve Velké Británii, kde na konci 50. let začala radikální likvidace objektů, jež se později začaly nazývat 
průmyslovým dědictvím. V této době v Británii v rámci globalizačních tendencí začínal kolabovat průmysl. 
Investoři odcházeli do rozvojových zemí za levnou pracovní silou. Se zánikem těchto objektů zmizely velmi 
významné projevy celého společenského rozvoje dokumentující formování průmyslové společnosti od 
druhé poloviny 18. století. Krátce po setkání v Le Creusot podnítilo UNESCO vytvoření organizace, která by 
se soustředila na industriální dědictví. Ta pak vznikla v roce 1978. Před deseti lety Mezinárodní výbor pro 
obnovu industriálního dědictví sestavil Chartu industriálního dědictví.

vernisáž v továrně zaručeně přitáhne pozornost



R
ok 2013 je extrémně bohatý na vý-
jimečné premiéry ve třídě super-
sportů nebo, chcete-li, hyperspor-
tů. Ferrari představuje model této 

kategorie tak jednou za deset let a stejné je 
to u Porsche či McLarenu. Ale v Ženevě  
se už na jaře pod jednou střechou sešla 
hned tři auta z říše snů – Ferrari LaFerra-
ri, McLaren P1 a Lamborghini Veneno. Ve 
Frankfurtu k nim pak přibylo nové Por-
sche 918. Nechybělo mnoho a do souboje  
o titul nejrychlejšího cestovního vozu by 
se zapojil i Jaguar svým C-X75. Bohužel 
projekt dostal po ukončení vývoje nečeka-
ně červenou.  

KErS je pro dynamiku  
nevyhnutelný

Nová auta nejsou výjimečná pouze svý-
mi výkony – pod jejich karbonovým pláš-
těm se poprvé (s výjimkou Lamborghini 
Veneno) objevuje posila v podobě hybridní 
technologie. Systém dávno známý  

z formule 1 pod názvem KERS (Kinetic 
Energy Recovery System) se tak dostává  
i do „civilní“ výroby. Princip je stejný – vy-
užít akumulovanou energii při brzdění 
tehdy, když je to třeba. Lze to pomocí vy-
sokootáčkových setrvačníků, ale i elektro-
motorů napájených akumulátory nebo su-
perkondenzátory. 

U monopostů F1 jde prakticky jen  
o krátkodobé zvýšení výkonu během 
předjíždění nebo startu. V hypersportech 
se akumulovaná energie využívá v mno-
hem širším rozsahu. Na její uskladnění 
slouží lithioiontové akumulátory s větší 
kapacitou. Kromě prudké akcelerace může 
tento KERS (Ferrari ho nazývá HY-KERS) 
také sloužit k dorovnání relativně nízkého 
krouticího momentu motoru při spodních 
otáčkách a případně i pro čistě elektrický 
provoz. Také Porsche 918 je dokonce mož-
né „dotankovat“ ze zásuvky. Podobné to 
mělo být i v případě Jaguaru C-X75.
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Porovnání technických údajů

Model McLaren P1 Ferrari LaFerrari Porsche 918

Benzinový motor 3,8 v8 twin-turbo 6,3 v12 4,6 v8

Elektromotor 1x 1x 2x

výkon spalovacího motoru 542/7 500 588/9 000 453/8 600

Krouticí moment motoru (kW) 720/4 000 700/6 750 –

výkon elektromotoru (kW) 132 120 93+15

Krout. moment elektromotoru 260 270 –

Max. výkon soustavy (kW) 674 708 661

Max. krouticí moment 900 900 800–1 275

Převodovka dvouspojková dvouspojková dvouspojková

0–100 km/h (s) pod 3 pod 3 2,8

0–200 km/h (s) pod 7 pod 7 –

0–300 km/h (s) pod 17 15,0 –

Max. rychlost (km/h) 350 (limitovaná) přes 350 325

Dojezd v režimu Ev (km) 6 0 25

Cena (USD) 1 300 000 1 350 000 845 000

Hypersporty ovládla 
hybridní technika

Hybridy jsou většinou spojovány s ekologií. Jenže elek-
tromotory dokážou i úplně jiné věci než jen snižovat 
spotřebu paliva. Důkazem jsou tři nové hypersporty – 
Ferrari LaFerrari, McLaren P1 a nové Porsche 918.  
výsledek? Z nuly na sto pod tři sekundy!

KERS (Kinetic energy 
Recovery System): 
využití energie 
akumulované 
při brzdění

″

McLaren P1 pohání přeplňovaný osmiválec a elek-

tromotor na zadní nápravě. Společně nabízejí vý-

kon 674 KW.

AUTOR: TOMáš ANDrEJČáK
FOTO:    POrSCHE, FErrArI, MCLArEN



McLaren P1
Nový král z Wokingu má jasný úkol – 

oprášit slávu ikonického McLarenu F1 z ro-
ku 1992, který  byl svého času nejrychlej-
ším sériově vyráběným autem. Dnes sahá 
po podobné metě, i když cílem P1 už není 
být nejrychlejší na rovné trati, ale na okru-
hu. Nechme stranou propracovanou aktiv-
ní aerodynamiku a ultralehkou karoserii 
z karbonu a hořčíku – největší novinkou je 
hybridní soustava, která pohání zadní ko-
la. Ve středu uložený osmiválec 3,8 Twin-
-Turbo, vyladěný na 542 kW, spolupracuje 
s elektromotorem, který poskytuje dalších 
132 kW. K tomu je třeba přičíst skvělé hod-
noty krouticího momentu: spalovací motor 
dává při čtyřech tisících otáčkách 720 Nm 

a elektromotor dalších 260, a to praktic-
ky od nulových otáček. Nejrychlejší McLa-
ren všech dob tak sprintuje na stovku pod 
tři sekundy, 200 km/h zvládne za méně než 
sedm a třístovku má za sebou dřív, než ute-
če sedmnáct sekund. Kromě toho zvládá 
čistě elektrický režim EV, i když s dojezdem 
pouhých šesti kilometrů.

Ferrari LaFerrari
McLaren F1 by si nepochybně užil víc slá-

vy, kdyby nebylo časové shody s premiérou 
modelu Ferrari LaFerrari. A v Maranelle si 
na ní dali záležet, obzvlášť proto, že ná-
stupce geniálního Enza nese jméno zakla-
datele nejslavnější stáje formule 1.  
„Il commendatore“ by měl nepochybně 
radost. LaFerrari opět přepisuje historii, 
samozrejmě i díky systému HY-KERS. Už 
název naznačuje, že nejde o čistě elektric-
ký pohyb – systém odvozený z monopostu 
týmu Scuderia Ferrariho slouží pouze ke 

zvýšení dynamiky. A tak pohádkový 6,3li-
trový atmosférický dvanáctiválec s výko-
nem 588 kW má „po ruce“ elektromotor 

zabudovaný ze zadní strany převodovky. 
Dodává dalších 120 kW, takže celkový vý-
kon 708 kilowattů se už blíží k Bugatti Vey-
ron. Maximální krouticí moment 900 Nm je 
shodný s McLarenem P1. LaFerrari zvládá 
třístovku už za 15 sekund, což je o rovné 

dvě sekundy méně než v případě McLare-
nu P1.

 Ani Porsche nechtělo zaostat. Čerstvý de-
but ve Frankfurtu má za sebou nové Por-
sche 918, které má ve všem překonat původ-
ní Carreru GT. I pomocí elektrické energie. 
Zatímco 4,6litrový atmosférický osmiválec 
je z „velké trojky“ jednoznačně nejslabší, 
poskytuje „pouze“ 453 kW, hybridní sousta-
va obsahuje až dva elektromotory. Zadní, 
integrovaný s převodovkou, nabízí 115 kW 
a přední 93 kW. Porsche 918 díky kapacitě 
akumulátorů dokáže do vzdálenosti 25 kilo-
metrů fungovat jako čistý elektromobil. Má 
to ještě jednu velkou výhodu – Porsche má 
vlastně pohon obou náprav a tím i lepší trak-
ci. Zatímco Ferrari LaFerrari a McLaren P1 
se musejí spoléhat jen na zadní pneumatiky 
a perfektní asfalt, Porsche bude na mokrém 
či kluzkém povrchu agilnejší. Navíc zveřej-
něný údaj akcelerace z 0 na 100 km/h za 2,8 
sekundy naznačuje jeho velké ambice. 

Které z těchto aut bude nejlepší, ukáže až 
souboj někde na okruhu. Svoje sehraje ne-
jen výkon, ale i trakce, hmotnost či aerody-
namika. Není však pochyb, že bez systémů 
KERS se hypersporty v budoucnosti už ne-
obejdou.  

Jaguar C-X75 se vyrábět nebude
Z prototypu šelmy Jaguar C-X75 se čtveřicí elek-

tromotorů a dvojicí plynových turbín, představe-
ného před třemi lety v Paříži, se stal hybrid kom-
binující dva elektromotory a neskutečný čtyřválec 
s objemem 1,6 litru a nepředstavitelným výkonem 
375 kW. K tomu je třeba přičíst dvakrát 145 kW  
z každého elektromotoru, takže konečný výkon do-
sahuje 633 kW. Přitom C-X75 mělo být o čtyři sta 
kilogramů lehčí než Porsche 918. Na stovku akcele-
ruje pod tři sekundy. Štěstím pro Ferarri, Porsche  
i McLaren je nečekané rozhodnutí celý projekt hy-
persportu z Coventry zastavit.

Porsche 918 je sice nejslabší, má „pouze“ 661 kW, 

ale dvojice elektromotorů zvyšuje krouticí mo-

ment na neskutečných 1 275 Nm. 

Ferrari LaFerrari spoléhá 

též na zadní náhon.  

Atmosférický dvanáctivá-

lec kombinuje s elektro-

motorem. Maximální vý-

kon je 708 kW.
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K
aždý Ital ví, že nic neladí k letní-
mu obleku tak, jako tvary motor-
ky Vespa. Její příběh začala kri-
ze po druhé světové válce, která 

„přitlačila“ Enrica Piaggia, dědice továrny 
na výrobu leteckých motorů. Vespa je do-
dnes ikonou a příkladem toho, že lidé jsou 
ještě stále ochotni zaplatit za značku často 
nepřiměřené sumy. I kvůli tomu je Vespa 
dražší než motorky konkurence. Poptáv-
ka však neklesá – dokonce skútry, které 
už takřka sedmdesát let nemění původní 
styl, expandují i do zemí bez jakékoliv tra-
dice malých motorek. V nabídce je vícero 

modelů, v různých vyhotoveních, v mnoha 
barvách, tak aby lahodily vkusu svých ma-
jitelů i v nejmenších detailech. 

Sembra una vespa!
E. Piaggio se ptal, co potřebuje válkou po-

stižená Itálie nejvíc. Po třech měsících kon-
struktér Corradina D’Ascania, jeden z letec-
kých inženýrů, naprojektoval levný doprav-
ní prostředek. E. Piaggio nadšeně zvolal: 
„Sembra una vespa!“ (Vypadá jako osa!) 

Když si C. D’Ascania kladl otázku, proč li-
dé, kteří nemají peníze na auto, nejezdí na 
motorce, nebyl seznam důvodů dlouhý. Na 
prvním místě však dominoval déšť. Řeše-
ním byl široký přední štít. Letecké znalosti 
se projevily nejen v aerodynamických tva-
rech, ale také v zavěšení předního kola jen 
na jedné straně, podobně jako na podvozku 

Osa na kolech

vespa 946 je poslední a nejluxusnější 

model tohoto výrobce. vyrábí se kom-

pletně ručně a stojí 9 tisíc eur. 

Nejvýkonnější a nejrychlejší skútr od vespy je gTS 

Super. Má klasický design a motor s objemem  

300 cm3. 

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: archiv

Píše se rok 1953 a krásná Audrey Hepburnová se se svým 
filmovým partnerem gregorym Peckem prohání ulicemi 
Říma na malé motorce. Film Prázdniny v Římě se stal ob-
rovským hitem a má i druhé dějství. Odstartoval hvězd-
nou kariéru motorky vespa.



letadla. Novátorské bylo též umístění moto-
ru přímo u zadního kola. Nešlo o náhodu, 
vyřešilo to problém s nastupováním bez 
potřeby obkročit nádrž a motor. Navíc pří-
mý převod ukrytého motoru zbavil Vespu 
věčně špinavých řetězů. Nevídaným řeše-

ním bylo i rezervní kolo, které si v případě 
defektu na zničených cestách dokázal vy-
měnit každý. A bonusem plochá podlaha ja-
ko stvořená pro vysoké podpatky. 

vespa jako hvězda
Prototyp Vespy vyrobil závod ve městě 

Pontedera v dubnu 1946. Reakce byly roz-
pačité. Oblé tvary skútru působily až příliš 
futuristicky, ale zvítězila praktická kon-
strukční řešení. E. Piaggio projektu věřil  
a odstartoval první dva tisíce kusů. Bylo to 
správné rozhodnutí – luxusní verze s kula-
tým tachometrem, bočním stojanem a koly 
s bílým lemováním se stala hitem. Už o rok 
později se prodalo takřka tři tisíce kusů  
a do třech let od začátku výroby odešlo  
z linek kolem 35 tisíc skútrů. Vespa se stala 
součástí života Italů – ale to byl jen začátek.

Dnes bychom to označili za dokonalý 
marketingový tah – Audrey Hepburnová 
na Vespě ve filmu Prázdniny v Římě udě-
lala firmě dokonalou reklamu. Jen v Itá-
lii stoupl počet majitelů po premiéře tak-
řka dvojnásobně. Výroba se brzy rozšířila 

i do dalších zemí. Zájem měli v Německu, 
Francii, Španělsku, ve Velké Británii, ale ta-
ké v Brazílii či v Indii. Vespa se stala světo-
vou. Časopis Times ji popsal jako komplet-
ně italský produkt, jaký se nezrodil od časů 
antického vojenského vozu. Začaly vznikat 
kluby příznivců a obdivovatelů. Začátkem 
šedesátých let, když se v Anglii rozšiřovalo 
hnutí Mods, měla Vespa o úspěch postará-
no. Mladý rocker oblečený v těsném moder-
ním obleku a jezdící na elegantním skútru 
byl obrazem, který patřil k Londýnu stejně 
jako cyklisti k Amsterdamu. Vespa se sta-
la synonymem svobody a symbolem mo-
derního životního stylu. Vlna popularity 
se táhla od Japonska přes Hollywood až po 
nejzapadlejší předměstí Severní Ameriky. 

Každý chtěl mít tento italský designérský 
zázrak. O popularitu Vespy se zasloužili 
také umělci. Používali ji při natáčení fil-

mů John Wayne i Steve McQueen. Italské-
ho umělce Maurizia Lamponiho inspirova-
la při tvorbě návrhu „řídítkové“ lampičky, 
kterou rozsvítíte tak, že „přidáte plyn“. Por-
tugalský tesař Carlos Alberto vytvořil ze 
sedmi druhů dřeva funkční Vespu s původ-
ním motorem z roku 1957. Vespa PX 200 do-
jela v roce 1980 do cíle rallye Paříž – Dakar. 
Na Vespě ale také zahynul nedaleko Tu-
rína Andrea Pininfarina, slavný designér 

Ferrari. Zaslouženě se dostala až do Muzea 
moderního umění v New Yorku.

Jasná budoucnost
Vespě je dnes takřka sedmdesát let a po-

čet jejích zákazníků překročil osmnáct mi-
lionů. Výroba se přizpůsobuje současným 
trendům, design však zůstává věrný svým 
kořenům. Kromě klasického modelu Ve-
spa PX, vyráběného prakticky bez větších 
změn od roku 1978, přibyly do výroby další 
modelové řady. V roce 2005 představili  
v závodě Piaggio modelovou řadu LX.  
V nabídce je ještě Vespa ve výrazně spor-
tovní úpravě s označením S. Nejvýkonněj-
ší a nejrychlejší skútr však Vespa ukrývá v 
modelu GTS Super, který je opravdu malým 
dobrodružstvím. 

Piaggio Group před několika týdny uká-
zala světu, jak si představuje budoucnost 

mopedu. Model Vespa 946 je návratem do 
dávné historie. Název odkazuje na rok, kdy  
začala sériová výroba. Vespa bude tento 
model vyrábět kompletně ručně. Cena se 
přibližuje hranici devíti tisíc eur. Model je 
průkopníkem nového tříventilového moto-
ru Vespa 125 3V s objemem 125 kubických 
centimetrů, výkonem 8,5 kilowattu a spo-
třebou do dvou litrů na sto kilometrů. Ve-
spa se ani zdaleka nechystá do důchodu. 

Prototyp první vespy vyrobili v závodě Pontedera v dubnu 1946. Jeho oblé 

tvary kopírovaly styl tehdejšího letectva a na tu dobu působily až příliš futuri-

sticky.

Italského umělce Maurizia 

Lamponiho inspiro- 

vala vespa k vytvoření  

„řídítkové” lampičky,  

kterou rozsvítíte tak,  

že „přidáte plyn”.

v továrnách spoločnesti Piaggio group se doposud vyrobilo přibližně 18 milionů kusů motorek vespa.

Konstruktér Corradina D’Ascania (druhý zleva) má největší zásluhu na dnešním 

designu motorky vespa.



M
alajský badmintonista Tan 
Boon je aktuálním držitelem 
nejrychlejšího úderu v tomto 
sportu. V laboratorních pod-

mínkách dosáhl jeho smeč rychlosti 493 
kilometrů za hodinu. Badminton je suve-
rénně nejrychlejší raketový sport. Výrazně 
to podporují i moderní technologie: snižu-
jí odpor vzduchu, zlepšují vlastnosti raket, 
ale také techniku úderů. 

raketové technologie
Rychlostní rekord dosáhl T. Boon při 

testování nového modelu rakety Nano-
ray Z-Speed japonské firmy Yonex. Vyniká 
užším rámem, tenčí tyčkou i takzvaným 
shaftem, který spojuje tyčku s hlavou rake-
ty. Speciální uložení kanálků na uchycení 
výpletu v hlavě rakety zvětšilo až o deset 
procent „sweet spot“ – místo uprostřed ra-
kety, které je ideální na zásah košíčku. Při 

výrobě rake-
ty použil Yo-

nex nejmodernější 
materiály X-Fullerene 

a Nanometric, které zvýši-
ly tuhost rakety o šest procent 

i pružnost rámu při odehrání ko-
šíčku. Výsledkem je podstatně nižší 

námaha při odehrání košíčku, nejen při 
podání, ale i během rychlých výměn. Vět-
ší trampolínový efekt při kontaktu s košíč-
kem dává úderu vyšší přesnost i rychlost. 

Největší evropský výrobce FZ Forza  
z Dánska vybavil nejnovější modelovou 
řadu raket technologií SPS (String Power 

Pokud by měla tvrdost úderu definovat nejrychlejší sport, určitě by jím nebyl hokej. 
Zdeno Chára, držitel rekordu o nejtvrdší úder, vystřelil puk rychlostí 175 km/h. Ivo 
„Hrozný“ Karlovič dosáhl tenisovým podáním 251 km/h. Malajsijský badmintonový 
hráč Tan Boon by se však nad těmito čísly jen pousmál.

Opeřený projektil

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: archiv
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rám rakety FZ Forza Ti 10000 

má 96 děr, které tvoří struny 

výpletu. Ty jsou k sobě podstatně 

blíž a síla úderu se tak zvýšila 

o 30 procent.

Malajsijský badmintonista Tan Boon je 

držitelem guinnessova rekordu v rych-

losti úderu basdmintonovou raketou.  

S modelem rakety Yonex Nanoray Z-Spe-

ed dosáhl rychlosti 493 km/h.

Péřové košíčky jsou proti syntetickým rychlejší, ma-

jí lepší aerodynamiku a hráčům poskytují mnohem 

větší kontrolu nad jejich pohybem.



System). Hlava rakety má až 96 děr, díky 
čemuž jsou jednotlivé struny výpletu mno-
hem blíže u sebe. Testy ukázaly, že síla úde-
ru se zvýšila o třicet procent a výplet vydrží 
třikrát větší zatížení. FZ Forza také zapra-
covala na shaftu. Nová konstrukce I-power 
způsobila, že rakety jsou pružnější a při 
úderu rychlejší. Vyvážení rakety se přitom 

posunulo víc k hlavě. Hráči, kteří preferují 
hru zápěstím, mohou raketou švihat  
s mnohem větší energií. 

Zajímavé řešení nabízí anglická firma 
R.S.L. s raketou Evolution. Jedná se o první 
raketu, kterou si mohou hráči uživatelsky 
přednastavit. Systém WPS (Weight Positio-
ning System) dovoluje měnit vyvážení ra-
kety, stabilitu, sílu, kontrolu a cit. Raketa 
Evolution je vlastně 48 raket v jedné. 

Důležitý výplet
Není pravda, že výplet napnutý na vyšší tu-

host poskytuje víc síly a silnější úder. Tuhý 
výplet spíš umožní hrát s lepší citlivostí  
a vyšší přesností. Pokud hráč preferuje sil-
nější údery, měl by mít měkčí výplet. 

Nejdůležitější vlastností vlákna je tloušť-
ka. Paradoxně tenčí vlákna bývají silněj-
ší. Jsou však méně trvanlivá a výplet dříve 
praská. Americká firma Ashaway proto pou-
žívá při výrobě vláken technologii ZyWeaVe. 
Dokáže tak vyrobit vlákna až o 25 procent 
lehčí a pevnější než standardní 0,7milimet-
rová vlákna konkurence. ZyWeaVe je paten-
tovaná úprava jádra polymerových vláken. 
Výsledkem úpravy je vyšší odolnost proti 
natahování a „střapatění“, tedy delší život-
nost. Při hře tato kombinace vlastností pro-
dlužuje čas ideální tuhosti výpletu. 

Vlastní technologie mají takřka všichni 
významní producenti výpletů. V badminto-
nu ale platí, že hráči si „vlákno“ vybírají po-
dle zvyku, ne kvůli technologiím. 

Nepřekonatelné peří
S košíčky to je v podstatě jednoduché. 

Rozeznáváme dva druhy: péřové a plasto-

vé. Ještě nikomu se však úplně nepodařilo 
vyrobit umělý košíček s vlastnostmi péřo-
vého. Péřové košíčky jsou rychlejší a hráč 
má mnohem větší kontrolu nad jejich po-
hybem. To je důležité hlavně u smečí, kde 

plastový po prudkém zrychlení rychle zpo-
maluje. 

Na péřový košíček se vybírají ty nejkva-
litnější husí anebo kachní pírka. Zpravi-
dla pouze sedm pírek z každého křídla. 
Všechna musejí mít stejné vlastnosti, dél-
ku a hmotnost. I ty nejmenší nepřesnosti by 
mohly mít negativní vliv na let košíčku.  

Jaké výhody nabízejí plastové košíčky? Pře-
devším výdrž, během hry snesou víc tvrdých 
úderů, a proto se nemusejí tak často měnit. 
Největší výrobci košíčků – R.S.L. a Yonex – se 
velmi snaží, ale všechny ostatní vlastnosti 
plastových daleko zaostávají za péřovými.

A co budoucnost? Možná to vyzní jako sci-
-fi, ale maximální výdrž a absolutní přenos-
nost by zaručil hologram. Košík by takřka 
neexistoval, jen by se překresloval a hýbal 
podle rychlosti a způsobu úderu. Pokud by 
trefil síť anebo padl do autu, změnil by bar-
vu. Když si však uvědomíme, že ještě i v 21. 
století je nejlepším materiálem peří, je tak-
řka jisté, že podoba badmintonu se tak rych-
le nezmění. 

Zajímavé řešení nabízí anglická firma R.S.L.  
s raketou Evolution. Jedná se o první raketu, kterou 
si mohou hráči uživatelsky přednastavit. Systém 
WPS (Weight Positioning System) dovoluje měnit 
vyvážení rakety, stabilitu, sílu, kontrolu a cit. 

″

Mizuno NS300 měl být prvním syntetickým košíčkem s vlastnostmi péřového. Podle předních hráčů tento pokus nevyšel.

Malajsijský badmintonista Le Chong Wei je aktuálně nejlepším badmintonistou na světě. Jako většina profesio-

nálů používá rakety značky Yonex. 
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P
ravděpodobně prvními tvůr-
ci mozaiky byli Egypťané, jejich 
následovníky pak Peršané a Ře-
kové. Právě oni často na svých 

obchodních a dobrodružných cestách ví-
dali různě použité mozaiky, takže bylo 
jen otázkou času, kdy se tento umělecký 
způsob výzdoby dostane i do řeckých sí-
del a domovů. 

Řekové nejčastěji pokrývali překrásný-
mi mozaikami podlahy a také začali použí-
vat barevný mramor – ať už přírodní nebo 
uměle obarvený. Mozaika – opus musivum 
– se sestavuje z drobných kostek, hranolků 
nebo kolíčků, zpočátku kamenných, poz-
ději skleněných, upevňovaných do měkké 
omítky či tmelu. Ve starověkém Orientu  
a v antickém Římě se ve 2. a 3. stol. užívaly 

zejména kamenné mozaiky, nejčastě-
ji k výzdobě podlah. Zachované části 
můžete dodnes vidět například v Pom-
pejích. Skleněné mozaikové kolíčky se 
vyráběly na benátském ostrově Torcello 
v 7. a 8. století. Monumentální styl skle-
něné figurální mozaiky se vytříbil na stě-
nách a klenbách starokřesťanských bazilik 
a byzantských chrámů v 5. a 6. století. 

Sestavování drobných 
kostek do plošných figu-
rálních i abstraktních ob-
razců provází lidstvo celé 
věky. Digitální mozaika 
je současným produktem 
třetího tisíciletí.

AUTOR: vLADIMírA STOrCHOvá
FOTO: ArCHIv AUTOrKY
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O několik století později, přesněji řečeno 
od 19. století, se začala ve městech objevo-
vat také tzv. mozaiková dlažba. 

Digitální věk
Je celkem pochopitelné, že v dnešní do-

bě, kdy se digitalizuje všechno možné,  
a někdy i nemožné, došlo i na klasickou 
mozaiku. Někteří z vás si možná už zkusili 
nainstalovat program pro tvorbu fotomo-
zaiky a zkusili si některou svoji fotogra-
fii převést na obrázkovou mozaiku. Tento 
program analyzuje možnosti snímku tak, 
aby následně přiřazené dlaždice co mož-
ná nejvíce odpovídaly celkové struktuře 
snímku. Můžete sami upřesnit rozměry 
dlaždic, stejně tak jako nastavit jejich po-
čet a to, kolikrát má být každá z nich opa-
kována.  

Ovšem my teď budeme mluvit o profesio-
nální digitální mozaice, která otevřela no-
vé netušené možnosti architektům, pro-
jektantům a designérům. Mozaika  
z pryskyřice následuje předchozí klasic-
ké mozaiky z kamene, keramiky a skla. 

Konzistence pryskyřicových dílků může 
být podle nastavení krystalizace v průbě-
hu výroby tvrdší či měkčí, přesně podle 
momentální potřeby tvůrce. Tato mož-
nost ruší náročné procedury a úpravy, kte-
ré vyžadovala klasická mozaika, pružné 
pryskyřicové dílky, které mají na průřezu 
tvar čočky, se dobře a lehce přizpůsobují 

textuře a tvaru, je snadné upravit rohy, za-
křivení či povrchovou nerovnost. Standard-
ní rozměr jednoho dílku je sice 2 x 2 cm,  
ale není nutné se ho držet. Tvar dílků mů-
že být libovolně velký, pravoúhlý, hrana-
tý i oválný či rovnou nepravidelný. Hoto-
vý produkt se pokládá stejně jako tradič-
ní mozaika. Aplikuje se na nosný materiál 
pomocí lepidel a spárovací hmoty, velikost 
mezer přitom může být různá – záleží na 
návrhu. Změna je ovšem v tom, na co mo-
zaiku lepíme, protože lehká pryskyřicová 

stavebnice nijak nezatěžuje (zátěž je cca  
1 kg na 1 m²) a drží stejně dobře na klasic-
ké zdi jako na sádrokartonu, dřevu, poly-
styrenu, sklu či betonu, nespadne ani ze 
sádrokartonového podhledu. Je vhodná 
pro vnitřní i venkovní plochy, UV paprsky 
nemají na kvalitu barvy negativní vliv. Ar-
chitekti ji objevili pro soukromé interiéry 
a pomalu se od koupelen a domácích bazé-
nů pouštějí s digitální mozaikou i dál do 
domu, do interiéru jako takového. 

Neomezená fantazie
Asi tak by se mohl jmenovat katalog pro 

digitální mozaiku. S pomocí speciálního 
softwaru pro techniku digitálního potisku 
lze převést na drobné částečky mozaiky 
fotografii, kresbu, obraz, grafiku, digitál-
ní návrh – cokoliv si vymyslíte. Předloha 
se prostě rozloží na mozaiku libovolného 
tvaru a velikosti a pak opět poskládá  
a umístí na požadovaný podklad. Tím, že 
si každý architekt či rovnou zadavatel sám 
určí námět, tvar dílků i nosný materiál, 
vzniká v podstatě pokaždé originální dílo, 
které má individuální charakter.

Možnost libovolně měnit tvary dílků při-
náší ještě další překvapivé variace: Do mo-
zaiky lze vkládat jiné materiály – písek, 
zlato, kamínky Swarovski, kávová zrna, 

obilná zrnka atd. Velkou předností této 
techniky je osvobozující pocit při tvorbě,  
v podstatě neexistují žádná omezení.

Jednoduché opravy
Pryskyřice je lehký materiál, který je zá-

roveň pevný a při výrobě je nastaven tak, 
aby mozaika odolávala času, povětrnost-
ním vlivům, byla vodotěsná a snesla  
i oheň. Ve výrobním procesu se začíná vý-
běrem snímku – obrazového námětu. Ten 
se reprodukuje a software vypočítá počet 
dílků, které budou pro zhotovení potřeb-
né. Pak je obraz rozložen na dílky, prys-
kyřice odpovídajícím způsobem pigmen-
tována a opětovným skládáním se vytvoří 
přesně očíslované panely. Pokud se někte-
rá část mozaiky poškodí, stačí vyhledat 
odpovídající číslo a vyrobit pro opravu jen 
ten potřebný kousek.   

Nejdůležitější částí tedy vlastně je nechat 
volně bez omezení plout fantazii a dobře si 
vybrat, na co se pak budete dlouho, dlou-
ho dívat.   

Velkou předností této techniky je osvobozující 
pocit při tvorbě – v podstatě neexistují žádná omezení.″

Technické 
specifikace
Složení: pryskyřice
Hustota: variabilní, v závi- 
slosti na měkké nebo tuhé 
krystalizaci pryskyřice
Elasticita: variabilní

Fyzikální vlastnosti
Síla: 2/3 mm
Hmotnost: 1,2 kg na m²
Tloušťka a tvar: průřez čočky
Možné aplikace: všude
Certifikace na hořlavost, test 
uskutečnil Ford, výsledkem 
je FMvSS 302 čili  
norma ISO 3795.



Zapomínat či ztrácet věci je přirozená vlastnost lidí. Na po-
moc naštěstí přicházejí technologie. HipKey je inteligentní 
klíčenka s alarmem, kterou si „spárujete” s iPhonem anebo 
iPodem pomocí technologie Bluetooth. HipKey je schopna 
okamžitě reagovat, pokud někam odcházíte bez svého tele-
fonu, anebo když s ním odchází někdo jiný. K dispozici máte 
několik režimů. Alarm vydá zvukové upozornění při pohybu 
klíčenky, což se hodí například k zabezpečení odloženého 
batohu anebo kufru na cestách. Dětský režim vás zase upo-
zorní, jestliže vaše dítě odejde dál, než je stanovená vzdá-
lenost od 2 do 50 metrů. Vyhledávací režim funguje tak, že 
stlačením tlačítka na spárovaném telefonu vyvoláte upozor-
nění, které vám pomůže při jeho lokalizaci. HipKey je vyro-
ben z hliníku, má tvar půlměsíce s poloměrem 2,5 cm a po-
hodlně se vejde do kapsy anebo ho můžete nosit na krku. 

Probouzet se za zvuku klasického budíku je většinou velmi ne-
příjemný začátek náročného pracovního dne. Existují i jiné al-
ternativy, jak začít nový den. Nejnověji se o slovo hlásí zařízení 
Illumi Ambient Wakeup Light. Přístroj vyvolává efekt podobný 
rannímu svítání anebo východu slunce. Stačí, když si stáhnete 
aplikaci a „budík“ připojíte ke svému smartphonu. Tato kom-
binace dokáže monitorovat spánkové cykly a naprogramovat 
ideální okamžik, kdy vás vzbudí. V momentu anebo fázi tzv. 
lehkého spánku se organismus dostává do stavu přirozeného 
probouzení. Tehdy zařízení začne světlem simulovat východ 
slunce. Vybrat si můžete z několika barev. K dispozici je také 
doprovodná hudba a šest přednastavených režimů, z nichž ka-
ždý evokuje jiný pocit při probouzení. Illumi Ambient Wakeup 
Light je navíc velmi zajímavý designérský kousek, který oz-
vláštní každý noční stolek. 
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Bicykl s elektromotorem bychom moh-
li lehce zařadit do kategorie typu „bez-
alkoholové pivo“. Pokud se takovéto pi-
vo podaří, alkohol mu vůbec nechybí. 

Takové je také elektrokolo Vanmoof 10.  
Městský dopravní prostředek, kte-
rý zúročil vývoj elektromotorů v au-
tomobilovém průmyslu. Navíc přináší 

kombinaci technologie GPS tracking  
a inteligentního řízení výkonu. A sa-
mozřejmě, designéři si na rámu a cel-
kovém provedení vyhráli do poslední-
ho detailu. Rám je z eloxovaného hli-
níku, do něhož je nenápadně uložena 
209Wh baterie, dodávající kolu dojezd 
30 až 60 km na jedno nabití. Vydrží 
tak tři hodiny. Dojezd samozřejmě zá-
visí na způsobu jízdy a povětrnostních 
podmínkách. Palubní počítač monito-
ruje chování kola a podle toho nastaví 
také výkon 250W motoru, uloženého  
v náboji předního kola. Použitá tech-
nologie je schopna zvýšit výkon „šla-
pání“ až o 80 procent. Designéři do rá-
mu integrovali také přehledný displej, 
který informuje o stavu baterie anebo 
o výkonu a napájení motoru.

nezapomenutelná klíčenka

příjemné pRobouzení

fuRtošlap na bateRky



Vědci z NASA museli vyřešit poměrně 
„běžný” problém, jak eliminovat vzduš-
né nečistoty na mezinárodní vesmírné 
stanici. Spolu s Univerzitou ve Wisconsi-
nu přišli na způsob, jak účinně pohlcovat 
biologické patogeny. Výsledkem je čistič-
ka vzduchu Airocide, která je po více než 
dvanácti letech testování dostupná také 
pro využití v domácnostech. Airocide vy-
užívá úplně jinou technologii než běž-
né přístroje. Každá jednotka obsahuje 
komoru s vysoce reaktivním katalyzáto-
rem. Jsou v ní tisíce malých skleněných 

kroužků pokrytých oxidem titaničitým, 
který pomocí intenzivního světla produ-
kuje hydroxyly. Jakmile se  
s nimi střetnou molekuly nečistot, roz-
dělí se na svazky uhlíku a matice  
reaktivních katalyzátorů následně „zne-
škodní” patogeny. Nevzniká přitom ozón 
anebo jiné plyny, navíc se kromě oxi-
du titaničitého nepoužívají žádné jiné 
chemické složky. Výhodou čističky je, že 
nepotřebujete vyměňovat anebo čistit 
filtry.

Občas se ocitneme v situaci, kdy potře-
bujeme světlo tam, kde žádné není. Ne-
hovoříme jen o případech výpadku elek-
trické energie, ale také o situacích, kdy 
je použití hlavního osvětlení nevhodné. 
Řešením může být Osram Loox Cuby. 
Zajímavý designový kousek. Jedná se  
o miniaturní LED světlo s rozměry 5 x 5 
x 5 centimetrů, které můžete použít buď 
jako náladové osvětlení anebo lampič-
ku na čtení. Ať už jste v autě, ve stanu 
anebo vás neočekávaně zastihla na výle-
tě tma, 20 lumenů této „lampičky” bude 
pro vás užitečných. Životnost „ledky“ 
je 20 tisíc hodin a nabíjet ji můžete přes 
USB rozhraní. Světlo váží 75 gramů  
a díky ohybnému úchytu ho můžete při-
pevnit opravdu všude. 

V seriálu Star Trek se objevilo několik 
technických hraček, které sice v době 
natáčení nebyly ještě realitou, inspi-
rovaly však budoucí vývojáře. Jednou 
z nich je určitě trikodér. Malé zařízení 
určené ke sběru a analýze dat. Společ-
nost Scanadu vyrobila něco podobného 
a veřejně přiznává, že inspiraci hledali 
na vesmírné lodi Enterprise. Věcička se 

jmenuje Scout a slouží jako domácí lé-
kařský senzor, sbírající informace  
o všech vitálních funkcích člověka. Do-
káže odměřit krevní tlak, pulz, teplotu, 
respirační profil, emoční stres anebo 

nabízí funkci elektrokardiogramu. 
Scout funguje tak, že si ho přiloží-

te k hlavě v čelní oblasti a přístroj 
začne se získáváním údajů. Zobra-
zování dat je vyřešeno odesíláním 
do vašeho smartphonu. Scanadu 
Scout je právě ve vývoji a co nej-
dříve se bude ucházet o povolení 
od zdravotnických úřadů.

vesmíRný čistič

lékařský tRikodéR

světlo v kostce

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ArCHIv výrOBCů



lokomotivy pro vozový park společnosti aWt
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V kampusu Vysokého učení technického  
v Brně byl v polovině září slavnostně ote-
vřen nový Vědeckotechnický park profeso-
ra Lista, jehož prostory jsou určeny pro vý-
zkumné a vývojové práce v oblasti výroby  
a distribuce elektrické energie a využití ob-
novitelných zdrojů. Součástí objektu je ta-
ké laboratoř spínacích přístrojů, která bude 
sloužit pro vývoj a testování elektrických 
zařízení z oblasti silnoproudé elektrotech-
niky a elektroenergetiky. Tato laboratoř 

je koncipována jako tzv. zkratová zku-
šebna, kde se pomocí vhodných zdrojů 
elektrického proudu testují zařízení na 
průchod velmi vysokými proudy. Příkla-
dem zařízení, která se zde budou vyvíjet 
a testovat, jsou například jističe známé 
z domovních instalací. Laboratoř dispo-
nuje několika zkušebními zdroji proudu, 
zejména pak speciálním generátorem, 
vyrobeným v drásovském závodě společ-
nosti Siemens. 

Sinumerik hýbe robotem
Na světovém strojírenském veletrhu EMO, který proběhl v zá-
ří v Hannoveru, představily na společné tiskové konferenci 
Divize Drive Technologies společnosti Siemens a společnost 
Kuka Roboter systém Sinumerik Integrate Run MyRobot, který 
umožňuje snadné ovládání, programování a diagnostiku  
robotů Kuka. 

Obvykle bývá robot se strojem propojen přes jednoduché in-
put/output rozhraní, v tomto případě je však robot kompletně 
ovládán prostřednictvím rozhraní řídicího systému Sinume-
rik 840D sl. Činnost obráběcího stroje a robota lze sledovat na 
monitoru tohoto řídicího systému paralelně.
Řídicí systém umožňuje individuální nastavení bezpečnost-
ních parametrů robota, kterého tak lze s pomocí příručního 
obslužného zařízení HT8 Sinumerik provozovat například  
s otevřenými bezpečnostními dvířky. Robot může fungovat jak 
v automatickém, tak v manuálním režimu řízení.

Nemocnice Nový Jičín koncem června 
slavnostně otevřela nový pavilon s mo-
derním pracovištěm nukleární medicí-
ny, v němž bude sloužit moderní PET-
-CT přístroj – dosud jediný svého dru-
hu v Moravskoslezském kraji. Moderní 

Nový výkonný přístroj  
pro Nemocnici Nový Jičín

Siemens vybavil testovací laboratoř spínacích přístrojů

Dohodu o spolupráci podepsali na společné tiskové konferenci v rámci vele-

trhu EMO robert Neuhauser, generální ředitel Siemens Business Unit  

Motion Control Systems a Manfred gundel, generální ředitel KUKA roboter. 

Koncem tohoto roku obohatí vozidlo-
vý park nadnárodního železničního 
dopravce AWT tři vysoce výkonné uni-
verzální elektrické lokomotivy značky 
Siemens. Smlouva na dodávku inter-
operabilních lokomotiv Eurosprinter 
typu ES64U4, které veřejnost zná pod 
označením Taurus, byla podepsána 
letos v srpnu. Kromě České republi-

ky mohou tyto lokomotivy jezdit po 
německých, rakouských a maďarských 
tratích. Z tohoto důvodu jsou vybaveny 
národními vlakovými zabezpečovači 
LZB/PZB a MIREL a mají také příslušná 
schválení. Vybavení lokomotivy národ-
ními vlakovými zabezpečovači a jejich 
působnost lze rozšířit i do dalších 
zemí. 



Siemens Fond pomoci pravidelně podporu-
je charitativní projekty finančními granty. 
V jarním brněnském kole rozdělil 250 000 
korun mezi projekty neziskových organiza-
cí Jihomoravského kraje. Největší částka pu-
tovala Nadaci Partnerství na výstavbu letní 
učebny a venkovní kuchyně pro děti základ-
ních škol v Otevřené zahradě pod Špilber-
kem. Do výstavby a později i do hospodaření 
na pozemku se zapojili i bezdomovci žijící  
v improvizovaných chatách v okolí.
 Otevřená zahrada na ulici Údolní pod Špil-
berkem se skládá ze dvou částí. Jednu tvo-
ří poradenské centrum a pasivní budova, 
která celému prostoru zahrady vévodí. Tou 
druhou je venkovní „výukové hřiště“ určené 

především žákům druhého stupně základ-
ních škol. Zahrada, v níž probíhají nejrůz-
nější akce pro malé i velké, vzdělávací pro-
gramy, semináře a komentované prohlíd-
ky, je otevřena každý den i pro veřejnost. 
„V okolí Otevřené zahrady na ulici Údolní 
pod Špilberkem je několik přístřešků bez-
domovců. S polovinou obyvatel svahu jsme 
v kontaktu. Dva z nich se zapojili do dobro-
volných prací na úpravě pozemku a další se 
chystají pomoci s výstavbou letní učebny 
pro děti základních škol. Věříme, že obyčej-
ný lidský kontakt a práce na smysluplném 
projektu jim zvýší sebevědomí a povede  
k návratu do společnosti,“ řekl Michal Vese-
lý, ředitel rozvoje Nadace Partnerství.

siemens pRo otevřenou zahRadu

diagnostický přístroj vybavený systé-
mem Biograph mCT, který dodala spo-
lečnost Siemens, je kombinací dvou vy-
šetřovacích metod. Díky němu mohou 
lékaři přijímat rozhodnutí s větší jisto-
tou a používat terapii, která je lépe při-
způsobena potřebám konkrétního paci-
enta. Přístroj bude k dispozici až 1,5 mi-
lionu obyvatel.

Jednotky Siemens Viaggio Comfort přinesou 
do České republiky novou kvalitu cestování. 
Od prosince 2014 budou jezdit na trati spoju-
jící Prahu, Brno, Vídeň a Graz. Sedm souprav 
v modrých barvách Českých drah s obchod-

ním názvem ČD Railjet doplní na této trati 
tři rakouské soupravy. Výroba českých vozů 
probíhá ve vídeňském závodě společnosti  
Siemens. V současnosti jsou v prostorách  
vídeňského závodu již vyrobeny všechny 
hrubé stavby vagonů pro první soupravu 
Českých drah a pokračuje se ve výrobě vago-
nů z druhé soupravy Viaggio Comfort. Sou-
prava se skládá ze sedmi vozů.

výroba souprav viaggio 
Comfort pro ČD je v plném 
proudu



Pomáháme slabším a potřebným, kteří se 
ne vlastní vinou dostali do obtížné situace 
a nemohou si pomoci sami.

Podporujeme instituce, které pomáhají 
dětem a lidem se zdravotním postižením 
či sociálními problémy.

www.siemens.cz/fondpomoci
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