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Vážení čtenáři,
před rokem jsme se v našem časopise poměrně obsáhle věnovali konceptu Průmysl 4.0 
a s ním souvisejícímu „Internetu všeho“. V tomto čísle, které právě držíte v rukou, nebo 
si ho prohlížíte na obrazovce počítače či na tabletu, se k tomuto tématu do jisté míry 
vracíme. Odpověď na otázku „proč?“ se v podstatě skrývá v mé předchozí větě. Již téměř 
automaticky totiž předpokládám, že velký počet z vás čte náš časopis v digitální formě. 
Digitální svět je již všude kolem nás a stal se nedílnou součástí našich životů. Proto mu 
musíme věnovat patřičnou pozornost. 

Digitální technologie jsou od 90. let minulého století nejrychleji se rozvíjejícím 
technologickým oborem, který doslova penetroval do naprosté většiny ostatních 
oborů, které výrazně a nevratně změnil. Tím to ale nekončí. Doslova obrací naruby 
také ekonomiku a celou společnost, naše osobní životy nevyjímaje. Je to fenomén, který 
historicky nemá obdoby. Rychlost, s jakou se šíří, ale především nabývá na významu, je 
dechberoucí. Podle některých odborníků, jak se dočtete v rozhovoru s profesorem Erikem 
Brynjolfssonem na stránkách 16 až 19, se momentálně nacházíme někde ve středu růstové 
exponenciály, kde je situace ještě jakž takž přehledná a uchopitelná. Co nás ale doopravdy 
čeká v budoucnu, lze dnes jen těžko předpovídat. Pravděpodobně ne všechno, co přijde, 
bude jen dobré, ale tak tomu v životě bývá. Podstatný je obrovský potenciál, který se  
v digitálních technologiích skrývá. A ten je potřeba co nejlépe uchopit a využít.

Lepší představu a hlubší znalosti o tomto potenciálu mají pochopitelně ti, kteří v oboru 
digitálních technologií přímo pracují, anebo se s ním průběžně aktivně setkávají. Jejich 
úkolem by potom mělo být tyto poznatky šířit dál, aby o nich věděli i všichni ostatní, 
protože to jsou i jejich životy, které nový digitální svět ovlivňuje a mění a bude měnit čím 
dál více. To platí bezvýhradně také pro společnost Siemens, která je světovým lídrem ve 
vývoji nových technologií, a musí proto rovněž plnit roli erudovaného informátora. 

V médiích i jen tak mezi lidmi se hojně spekuluje o tom, jestli nám ze strany digitálních 
technologií nehrozí nějaké velké nebezpečí a jestli bychom je proto raději neměli  
nějakým způsobem brzdit. Na to bych odpověděl opět slovy profesora Brynjolfssona:  
„Ne technologie, ale my sami si vytváříme vlastní osud“. Je jen a jen na nás, jaký budoucí 
svět si stvoříme a jestli tento obrovský potenciál digitálních technologií, který se nám 
nabízí, dobře využijeme, anebo zneužijeme.

Milí čtenáři, podzim je v přírodě časem zklidnění po aktivním létu a přípravou na zimní 
odpočinek. Je ale také obdobím sklizně. Až tedy budeme i my „sklízet“ plody své letošní 
práce, zamysleme se v klidu nad tím, co jsme udělali dobře, co se nám naopak nepovedlo 
a co bychom v příštím roce mohli udělat lépe. Sychravé podzimní večery jsou pro tyto 
rozvahy jako stvořené. Příroda je moudrá, že nám tuto příležitost dává každý rok.  
Tak ji nepromarněme, aby naše příští „sklizeň“ byla ještě lepší než ta letošní.

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

o b s a h

Digitální technologie dokážou vytvořit obrovské 
bohatství. Jak ho využijeme? Soustředí se v ru-
kou malé skupinky anebo poskytne lepší možnos-
ti miliardám lidí? Musíme se rozhodnout, protože 
ne technologie, ale my sami si vytváříme vlastní 
osud, říká profesor Erik Brynjolfsson z Massachu-
settského technologického institutu.  

Představa kyborga zpočátku vyvolává negativ-
ní pocity. Jako by člověk, v jehož těle se spojily 
organické a mechanické součástky, měl půso-
bit jen destruktivně. Jenže skutečnost může být 
opačná – supertechnologie pomůže milionům 
lidí, kterým příroda anebo okolnosti nedopřály 
plnohodnotný život.
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Zhruba 125 km od německého pobřeží jsou  
v Severním moři umístěny přímořské větrné par-
ky Veja Mate a Global Tech 1, jejichž společný vý-
kon bude činit 800 MW. Aby bylo možné tyto dva 
větrné parky připojit do německé rozvodné sítě, 
instalovala společnost Siemens coby subdodava-
tel firmy TenneT přenosové a připojovací zaříze-
ní BorWin 2 využívající přenosovou technologii 
high-voltage direct current (HVDC). Srdcem zaří-
zení BorWin 2, které elektrickou energii na pevni-
nu transportuje pomocí podmořského kabelu, je 
transformátorová technologická platforma BorWin 
beta (na obrázku), jejíž instalace na volném moři 
byla nejnáročnější částí celého projektu připoje-
ní větrných parků. Technologie HVDC využívá pro 
transport elektrické energie na vzdálenosti vět-
ší než 80 km stejnosměrný proud, protože má ve 
srovnání s přenosem střídavého proudu minimál-
ní ztráty. 

ObnOvitelná energie 
ze SeverníhO mOře



OStře SledOvané bOuřky

Sterilní ultrazvuk bez drátů

Ocel bez Síry 
S minimem hOřčíku 

SilikOnOvá míza 
prO Staré kabely

křižOvatkOu 
jedině na zelenOu

recyklOvaný  
uhlík jakO nOvý

Unikátní vazebné schopnosti uhlí-
ku umožňují existenci milionů jeho 
sloučenin a jsou hojně využívány i 
pro tvorbu umělých materiálů. Mezi 
nejrozšířenější z nich dnes nepochyb-
ně patří uhlíková vlákna, která jsou 
díky svým vlastnostem základní su-
rovinu pro tvorbu kompozitů použí-
vaných v celé řadě oborů. Jejich širší-
mu rozšíření nicméně brání náklad-
ná výroba. Tento nedostatek by však 
mohl v budoucnu aspoň částečně vy-
řešit nový recyklační proces vyvinutý 
vědci společnosti Siemens. Na rozdíl 
od stávajících postupů využívá no-
vý proces jen relativně nízké teploty 
kolem 200 °C, čímž jsou odstraněny 
polymerové části kompozitů s mini-
málním vlivem na kvalitu samotných 
uhlíkových vláken.

Stabilizace Sítě 
SnadnO a rychle

Aby elektrická rozvodná síť fun-
govala bez potíží, musí platit jedna 
zásadní rovnice. Množství energie 
vyrobené v elektrárnách musí co 
nejvíce odpovídat množství energie 
spotřebované. Ve velkých sítích je 
této rovnováhy dosahováno napří-
klad pomocí přečerpávacích elektrá-
ren. V menších sítích, jaké můžeme 
nalézt třeba v rafineriích a podob-
ně velkých výrobních podnicích, se 
však rovnováha zajišťuje jinak. Jed-
ním ze způsobů je tzv. odlehčování 
sítě, tedy postupné vypínání jednot-
livých spotřebičů, dokud se síť opět 
neustálí. Vědci společnosti Siemens 
tento kontrolní systém inovovali, 
takže dokáže automaticky rozpo-
znat, jaké spotřebiče je nezbytné 
pro ustálení sítě vypnout.

až 80 000 blesků
se může objevit na obloze během jedné bouřky

1 500 km
na takovou vzdálenost detekují výboj 
blesku speciální bleskové senzory

200 m
je přesnost detekce blesků 
díky husté síti detektorů

V současné době jsou stejnosměr-
né rozvodné sítě používány zejména 
pro přenos velkého množství elektric-
ké energie pomocí technologie HVDC. 
V budoucnu by ale mohl stejnosměr-
ný proud téci i z běžné zásuvky. Věd-
ci společnosti Siemens totiž ve spolu-
práci s dalšími partnery vyvíjejí tech-
nologie, které by umožnily efektivní 
rozvod elektrické energie pomocí 
stejnosměrného proudu i v budovách. 
Důvodem je fakt, že většina elektroni-
ky, včetně počítačů či televizorů, musí 
být vybavena usměrňovači, které mění 
střídavý proud na stejnosměrný.

K letním dnům neodmyslitelně patří 
bouřky, které s sebou kromě osvěžují-
cích dešťů nesou i značné nebezpečí  
v podobě blesků. A těch se může během 
silné bouřky na obloze objevit až 80 
000. Blesky představují hrozbu jak pro 

domy, respektive 
osoby pod širým ne-
bem, tak často  
i pro citlivé elektro-
nické přístroje a mo-
hou snadno přerušit 
i příjem televizního 
či rádiového signá-
lu. Výskyt blesků 
je však možné mě-
řit a získaná data 

následně použít pro předpovídání bou-
řek. Tyto informace mohou využít nejen 
domácnosti, výrobní podniky využívají-
cí citlivou elektroniku či elektrárny, ale 
třeba i pojišťovací společnosti. Všechna 
data o bouřkových atmosférických udá-
lostech monitoruje a analyzuje cent-
rum společnosti Siemens v německém 
Karlsruhe. Centrum European Coope-
ration for Lightning Detection (EUC-
LID) sdružuje síť 145 měřicích stanic 
umístěných po celé Evropě. Blesky  
v nich detekují speciální senzory, které 
jsou schopné zachytit výboj blesku až 
na vzdálenost 1 500 km. Hustá síť de-
tektorů pak umožňuje lokalizovat blesk 
s přesností na 200 metrů.

reneSance StejnOSměrnéhO prOudu 

© Jan Drahokoupil (www.bourky.com)

Již sto let uplynulo od doby, kdy se  
o bezpečnost a plynulost dopravy na 
křižovatkách začaly starat barevné svě-
telné terčíky. Přesně 5. srpna 1914 totiž 
v Clevelandu v americkém státě Ohio 
začalo fungovat první elektrické sig-
nalizační zařízení neboli jednoduše 

semafor. Podobné zařízení sice fungo-
valo už v roce 1869 v Londýně, nebylo 
však elektrické a jeho obsluhu zajišťo-
val policista ručně manipulující s ply-
novými lampami. Ačkoli se tento sys-
tém v do- 
 pravě údajně celkem osvědčil, už po ně-
kolika týdnech způsobil únik plynu ex-
plozi, při níž byl obsluhující konstábl 
těžce zraněn. V zájmu bezpečnosti tak 
bylo rozhodnuto od používání plyno-
vých semaforů upustit a na scénu se 
tento systém vrátil až s nástupem elek-
trických světel, k čemuž poprvé došlo 
právě v Ohiu. Odsud se pak začaly elek-
trické semafory šířit nejen po Spoje-
ných státech, ale i do celého světa. Nej-
větší rozvoj u nich nastal s rozmachem 
integrovaných elektronických obvodů, 
které původně poměrně jednoduché za-
řízení změnily k nepoznání – a s ním  
v podstatě i celou silniční dopravu.
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Efektivní metodu, jak „omladit“ pod-
zemní rozvodné kabely bez výkopo-
vých prací a těžké techniky, předsta-
vila firma Novinium, partner společ-
nosti Siemens. Celý proces renovace 
kabelů je založen na vyplnění vnitř-
ku vedení speciální silikonovou směsí. 
Ta je do kabelů vstřikována pod kon-
stantním tlakem a postupně zaplňuje 
všechny prostory mezi vodiči, dokud 
není kabel naplněn až po druhý konec. 
Směs poté přibližně sedm dní proniká 
do původní izolace a navrací jí její dří-
vější ochranné vlastnosti. Během té-
to fáze však již 
může být vede-
ní opět v čin-
nosti, renovace 
tak zabere řá-
dově jen jednot-
ky hodin.

Ultrasonografie, či zjednodušeně ultra-
zvuk, patří díky absenci ionizujícího záře-
ní a minimálním účinkům na lidské zdraví  
mezi nejrozšířenější zobrazovací systémy 
ve zdravotnictví. Přesto má však určité ne-
dostatky, které jeho využití omezují. Mezi 
největší patří nutnost provádět vyšetření 
pomocí ruční sondy, jež je s řídicí jednotkou 
ultrazvuku propojena kabelem. Ten totiž 
jednak omezuje možnosti manipulace se 

sondou, zejména ale představuje potenciál-
ní zdroj infekce při zákrocích vyžadujících 
sterilní prostředí. Vývojářům společnosti 
Siemens se však podařilo tento neduh od-
stranit sestrojením bezdrátového ultrazvu-
kového systému. Systém využívá pokročilou 
metodu zobrazování (tzv. fokusaci syntetic-
kou aperturou), která snižuje energetickou 
náročnost sondy a zároveň poskytuje vyso-
ce kvalitní obraz.

Jedním ze základních procesů při 
výrobě oceli je odsiřování neboli 
zbavování surového železa nadbyteč-
né síry, která činí ocel křehčí. Prin-
cip odsiřování spočívá v přimíchání 
přesně daného množství odsiřujících 
činidel do roztaveného železa. Síra 
se na tato činidla váže a společně zů-
stávají ve strusce. Vývojáři společ-
nosti Siemens nyní představili nový 
systém, který dokáže množství čini-
del dávkovat s velmi vysokou přes-
ností. Pro ocelárny to znamená až o 
10 % nižší spotřebu hořčíku, který 
patří k nejvýznamnějším a zároveň 
nejdražším činidlům.



Například v roce 1857 sestrojil přístroj,  
s jehož pomocí lze vyrábět ozón. Podle 
něj nazvaná trubice (Siemensova trubice) 
pracuje na principu tichého elektrického 
výboje.

Ozón je plyn skládající se ze tří atomů 
kyslíku, jehož název pochází z řeckého 
slova ozein - ozón - vydávat vůni. Poprvé 
tzv. „vůni elektřiny“, která vzniká kolem 
elektrických strojů, pravděpodobně vli-
vem jejich jiskření, pozoroval a popsal  
roku 1785 nizozemský vědec Martinus 
Van Maura. Až ale mnohem později by-
ly laboratorně zjištěny dezinfekční vlast-
nosti ozónu, které jsou účinně využívá-
ny dodnes. Ozón totiž působí na téměř 
všechny známé bakterie a viry.

Siemens ve své vzpomínkové autobio-
grafii o svém ozónovém generátoru (Sie-
mens Ozonized Oxygen Generátor) uvá-
dí:„Podařilo se mi ozónovou trubicí pro-
měnit elektrolytickou cestou kyslík  
v ozón. Tento přístroj má ještě velkou bu-
doucnost, protože umožňuje podrobovat 
plyny elektrolýze.“ 

Roku 1860 byla v Monaku postavena 
první čistička pitné vody využívající  
k dezinfekci právě ozón. Poté, co velká 
epidemie cholery zahubila v Hamburku 
30 000 osob, postavil Siemens roku 1901 
ve Wiesbadenu první německou vodní 
čističku na tomto principu. 

Měřič alkoholu
Hned v době, kdy Werner Siemens přivedl 
na svět dynamoelektrický princip, tedy  
v šedesátých letech 19. století (a není po-
chyb o tom, že se na této myšlence podíle-
li i někteří jiní vynálezci), zrodil se v jeho 
hlavě další mistrovský kousek. 

Sám ve svých autobiografických vzpo-
mínkách se k němu později vrací těmi-
to slovy:

„Do tohoto období patří také můj vyná-
lez měřiče alkoholu, který šťastně roz-
řešil krajně obtížný problém a vzbudil 
proto ve své době mnoho pozornosti. 
Bylo úkolem sestrojit protékající pří-

stroj, který běžně a samočinně zazna-
menává množství absolutního alkoho-
lu, které je obsaženo v lihu. Můj pří-
stroj rozřešil tento úkol tak dokonale, 
že množství alkoholu redukovaného 
na obvyklou normální teplotu udával 
stejně přesně, jako je mohla určit jen 

nejpřesnější vědecká kontrolní měře-
ní. Ruská vláda používá tohoto přístro-
je téměř po čtvrt století jako základny 
pro vyměřovaní vysoké dávky, která je 
uvalena na výrobu lihu, a také jiné ev-
ropské státy ho později přijaly k témuž 
účelu. Nehledě k několika důležitým 
praktickým zlepšením, která pocházejí 
od mého bratrance Louise Siemense, vy-
rábí se tento přístroj ještě teď v původní 
podobě jako hlavní tovární výrobek ve 
speciálním závodě, který byl založen  
v Charlottenburgu (městský obvod 
Berlína – pozn.aut.). Napodobit se ho 
úspěšně dosud nikomu nepodařilo,  
ačkoliv již není chráněn patentem.“

V dnešní době měřiče alkoholu všech 
typů a druhů doznaly významného po-
kroku i zásluhou moderní elektroniky, 
která samozřejmě za života Wernera  
Siemense nemohla být k dispozici. Běž-
ně se používají rovněž při kontrole ob-
sahu alkoholu v dechu řidičů.

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Můj přístroj rozřešil tento úkol tak dokonale,  
že množství alkoholu redukovaného na obvyklou 
normální teplotu udával stejně přesně, jako je mohla 
určit jen nejpřesnější vědecká kontrolní měření.″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (7) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

Ozónová trubice a měřič alkoholu
Jen opravdu tiše žasneme nad všestranností Wernera Siemense, který doslova sršel 
nápady a (řečeno dnešním slovníkem) technickými inovacemi.  

                   Ozónové generátory vyrobené roku 1857 Wernerem Siemensem.

Takto se Siemens podepsal pod přihlášku  

k vynálezu měřiče alkoholu. Klasické křivky 

známé i z bezpočtu dalších dokumentů  

tohoto vynálezce.

Že mobilní telefony už dávno nejsou 
jen na telefonování a esemeskování, 
dnes už nikoho nepřekvapí. Mobily 

mají dnes už tolik rozličných funkcí, 
že by se mohlo zdát, že na tomto po-
li už nelze přijít s ničím novým. Omyl.  
Samsung představil na letošním 

veletrhu IFA systém Gear VR, se kte-
rým mobilní telefony nově vstupují do 
světa virtuální reality.

Toto zařízení je poměrně jednodu-
ché. Do plastového krytu s okuláry vy-
bavenými čočkami a integrovanými 
ovladači a snímači, který se uchycuje 
na hlavu pomocí popruhů, se vkládá 
mobil, konkrétně Galaxy Note 4. Je to 
v podstatě plastová náhlavní soupra-
va, která je vybavena akcelerometrem 
a gyroskopem. Všechny ostatní funkce 
pak zajišťuje mobil. Zvuk lze poslou-
chat přímo z telefonu nebo přes exter-
ní sluchátka, která ale nejsou součás-
tí helmy. Výrobce uvádí, že zorný úhel 
těchto brýlí je asi 96 stupňů, což je li-
mit, který je jednoduše dán vzdálenos-
tí mobilu od obličeje uživatele.

Vaše 3D tiskárna může vyrobit proté-
zu ruky pro někoho, kdo ji potřebuje,  
a e-NABLE vám s tím může pomoci.  
Tato světová online komunita spojuje 
ty, kteří mají přístup ke 3D tiskárnám, 
a ty (především děti), kterým chybí na-
příklad prsty nebo jiné čísti ruky.
E-NABLE vyvinul tři základní, open 
source návrhy funkčních rukou  

v řadě variací, které si může kdokoliv 
stáhnout, vytisknout a sestavit. Zakla-
dateli této aktivity jsou výrobce rekvizit 
z Washingtonu a tesař s Jihoafrické re-
publiky, který při nehodě přišel o čtyři 
prsty. Společně vytvořili originální ná-
vrh ruky pro pětiletého chlapce. Tím byl 
položen základ světové komunity s ná-
zvem e-NABLE.

Po nehodě jaderné elektrárny Fukuši-
ma se Japonsko začalo intenzivně zabývat 
otázkou, jak vyrábět elektřinu bezpečně. 
Jeden z projektů, který by neměla ohro-
zit ani zemětřesení ani tsunami, navrhla 
norská firma Sevan Marine ASA. Jedná se 
o elektrárnu na zemní plyn, která by plula 
na moři.

Elektrárna na zemní plyn od Sevanu by 
vyšla na 1,5 miliardy dolarů (zhruba 32,2 
miliardy korun). Vznášela by se na válcové 
platformě větší než fotbalové hřiště a kot-
vila by zhruba 30 kilometrů od japonského 
pobřeží. Její výkon by činil 700 megawattů, 
což jsou přibližně dvě třetiny výkonu mo-
derního jaderného reaktoru.

Sevan navrhuje vyrábět elektřinu spalo-
váním zkapalněného zemního plynu, ale 

existují i varianty plovoucích větrných či ja-
derných elektráren, které by byly odolnější 
vůči zemětřesení a tsunami. 

Ozývají se ale i kritici projektů plovoucích 
na hladině moře. Moře je totiž nevyzpyta-
telné, jak říkají, a lehce se na něm může stát 
něco nepředvídatelného. Je sice pravda, že 
umístit elektrárnu dál od břehu je bezpeč-
nější, musí se však i počítat s rizikem, které 
plyne z nepředvídatelnějšího chování vln.

japOnSkO hledá „bezpečnější energii“ 

pOdejte ruku e-nableu

cernu je již 60 let

už brzy budeme 
vidět i v nOci   

mObilní telefOny vStupují dO Světa 
virtuální reality 

Výhody kontaktních čoček jsou nespor-
né: zostřují zrak a neobtěžují člověka tím, 
že by mu trvale padaly z nosu či ho jak-
koliv jinak omezovaly. Jejich budoucnost 
však spočívá v noci: výzkumníci z Michi-
ganské univerzity vyvinuli supertenké 
infračervené čidlo, které by mohlo vézt 
k sestrojení kontaktních čoček pro noč-
ní vidění. Použitým materiálem je grafen 
o tloušťce jediného atomu uhlíku. Ten už 
pak pouze stačí nanést na kontaktní čoč-
ky nebo na kameru smartphonu a roz-
hlédnout se ve tmě podobně, jako Tyran-
nosaurus rex ve slavné deštivé scéně v pů-
vodním Jurském parku.  

V letošním roce oslaví kulaté jubileum 
nejrozsáhlejší výzkumné centrum fyziky 
částic na světě CERN – Evropská organiza-
ce pro jaderný výzkum. Za den „narození“ 
CERNu je považován den 29. Září 1954, 
kdy zástupci dvanácti zakládajících len-
ských států ratifikovali Zakládající listinu 
(Convention). Česká republika vstoupila 
do CERN poprvé v roce 1992 jako součást 
tehdejší ČSFR, potom, o rok později, zno-
va již jako samostatný stát. 
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Při ohlédnutí se za několika posled-
ními desetiletími bychom v sobě 
asi neměli úplně potlačovat mírný 
optimismus až uspokojení. Ze sta-

tisticky měřitelných hledisek je svět dnes 
lepším místem pro život než třeba před půl-
stoletím, to je neoddiskutovatelný fakt. Vel-
ká část světa se vymanila z úplné chudoby, 
hlad i nemoci zabíjejí méně, alespoň  
v relativních číslech. Hledat konkrétní pří-
činy „změny k lepšímu“ je těžké. Ve hře je 
příliš mnoho známých i neznámých veličin: 
politických, ekonomických i technologic-
kých. Odborníci se však shodují, že ta nej-
významnější z posledně zmíněného ranku 
vám teď leží na stole či v kapse – počítač. 
Byť má možná takovou podobu, že mu ze 
zvyku říkáme telefon. 

Roky hojnosti
Podle některých ekonomů právě přechod 
velké části naší ekonomiky i života na nu-
ly a jedničky v optických vláknech přispěl 
velkou měrou k tomu, že 90. léta minulého 
století i první roky století současného byly 
obdobím dlouhé, krizemi nepřerušované 
intenzity. Z jejich pohledu jsou výkyvy po-
sledních let jen návratem k normálu ekono-
mických cyklů. 

Ne že by nástup počítačů byl od začátku 
jen a jen úspěšný. Ekonomové mají s dobou 
jejich raného zavádění spojen výraz „para-
dox produktivity“ – firmy utrácely za nové 
technologie ve velkém, ale na výsledcích to 
vidět nebylo. Sekretářky dlouho psaly lépe 
a rychleji na psacích strojích, ředitelé se lé-
pe orientovali v „papírových“ podkladech 

než v počítačových databázích. Klíčem ke 
zvýšení produktivity bylo nakonec vzdělá-
vání zaměstnanců a čas – lidé se s novinka-
mi museli naučit pracovat. 

Nemělo by nás to asi příliš překvapovat, 
vždyť většině z nás trvá (a asi vždy bude tr-
vat) seznamování se s novinkami poměrně 
dlouho, a navíc to bolí. Současně ale i tech-
nologie dozrávala jenom postupně. Bylo ji 
nutné dostat z rukou specialistů a odborní-
ků, aby se otevřela „lidu“. A ještě není hoto-
vo. Změny, které nastartovala digitalizace, 
zdaleka neskončily. Za zvážení stojí (zdaleka 
ne originální) analogie s parním strojem. 

Dlouhá cesta k expresu
I parní stroj odstartoval jako málo 
výkonné, neustále hladové monst-
rum čerpající vodu z uhelných dolů, 
aby období své slávy zakončil  
v podobě dokonalých, aerodyna-
mických expresních lokomotiv, kte-
ré dosahovaly zhruba desetinásob-
ku rychlosti prvních lokomotiv, a to 
vše při podstatně nižší hmotnosti  
a spotřebě na jednotku výkonu, 
spolehlivosti i nižší ceně. Podobný 
vývoj můžeme pozorovat i v přípa-
dě digitálních technologií: princip 
se nemění. Digitalizace má oproti 
parnímu stroji navíc tu výhodu, že 
její fyzikální limity leží mnohem dá-
le v neznámu. Jejich výkony se zvyšují o řády 
během desetiletí: při zachování současného 
vývoje by mohly během příštích necelých 30 
let vzrůst zhruba tisícinásobně. 

I kdyby se ale nakonec tak nestalo, neustá-
lý pokles cen digitálních technologií nazna-
čuje, že se stanou prakticky nedílnou sou-
částí našeho života i v těch nejdrobnějších 
detailech. Všude je možné sbírat nová a uži-
tečná data. Nejprve samozřejmě utrhneme 

nejníže visící plody, jak se děje dnes. V bu-
doucnosti budeme možná už jen vybírat 
drobky, ale i to může mít svůj smysl. 

Jinými slovy, jsme s velkou pravděpodob-
ností jen na začátku změn, které potrvají 
určitě ještě desetiletí. Jejich přínos možná 
nebude tak výrazný jako v minulých dvou 
desetiletích, ale rozhodně bude zásadní. 

Nadále bude pokračovat „zmen-
šování“ světa, a to v mnoha ohle-
dech. Digitální svět nám přibli-
žuje vzdálená místa, lidi i znalosti 
– to vše je v něm neustále na dosah, 
jakoby za rohem. 

Nebezpečí svobody
Je ovšem pravda, že to celé může snad-
no být jen rafinovanou iluzí. Přátelé na 

Svět digitálních technologií je nejbouřlivěji se rozvíjejícím 
technologickým oborem už nejméně čtvrt století. Což 
ale zdaleka neznamená, že by se vyčerpal. Čeká nás ještě 
dlouhé období velkých změn. Ne vždy musejí být  
k lepšímu, ale skrývá se v nich ohromný potenciál. 

Budoucnost už začala    a zdaleka nekončí

Digitální sklizeň

Od představení mobilních 
telefonů se jich vyrobilo zhruba 

osm miliard kusů a jejich počet je vyšší 

než počet obyvatel Země. Jen v roce 

2013 se prodalo cca 1,8 miliardy kusů 

chytrých i jednoduchých telefonů. 

Chytrých bylo poprvé více – 968 milionů 

kusů. Průměrná životnost je dnes 

necelé dva roky. Telefony v průměru 

obsahují 50–60 procent z celkové 

hmotnosti v plastech, ale také cca  

15 gramů mědi, 0,3 gramu stříbra  

a 0,03 zlata (údaje z roku 2010). 

Celých 195 milionů 
prodaných tabletů v roce  

2013 představuje nárůst 60 % proti roku 

předchozímu. Raketový vzestup těchto 

typů zařízení začíná ovšem zpomalovat, 

pro rok 2014 se čeká vzestup jen o 

čtvrtinu. 

Počet prodaných kusů 
stolních počítačů, včetně 

notebooků, stále klesá: v roce 2013 

se jich prodalo necelých 300 milionů 

kusů, v roce 2015 by to mohlo být 

cca 250 milionů. Počítače mají 

trochu jiný osud než jiná elektronika 

– v mnohem menší míře končí 

na skládkách. Celá polovina jich 

odpočívá v garážích či na půdách 

svých majitelů. 

Velkým telekomunikačním 
firmám skončila zlatá léta. 

Musí velmi výrazně investovat do 

infrastruktury a jejich marže klesají. 

Největší obchodní příležitostí se pro ně 

stávají mobilní data. Obrat v této oblasti 

mezi roky 2012 a 2013 stoupl  

o 16 procent a podobně rychlý vývoj  

se čeká i v příštích letech. 

Facebooku nejsou totéž co skuteční přáte-
lé, zprávy z jiného kontinentu vypovída-
jí často více o médiích než o reálné situa-
ci, znalosti z „wiki“ prokazatelně rychleji 
zapomínáme, protože máme pocit, že je 
můžeme vždy znovu rychle najít. Mana-
gement může podlehnout kouzlu dokona-
lých prezentací a sběru dat, která skuteč-
nost spíše zastírají, než odhalují, inicia-
tiva zaměstnanců se může omezit jen na 

vyplňování reportů a plnění kvantitativ-
ních plánů. 

Ač se to totiž nezdá, řada výzkumů  
i praktických zkušeností ukazuje, že v di-
gitálním světě také můžeme skončit v té-
měř dokonalé izolaci: je stále jednoduš-
ší nechat si pročesávat informace pomocí 
vhodné volby přátel (nepohodlných kriti-
ků se zbavíme jedním „odlajkováním“ či 
filtrováním pošty) či semiinteligentních 

filtrů, díky nimž k nám špatné či nevhod-
né zprávy už jednoduše nedorazí. 

V mnoha ohledech přitom svět pokračuje 
dál pomalu svým starým pomalým tempem. 
Lodě z Číny stále plují tři měsíce a lidé se učí 
a dospívají přibližně stále stejně rychle. Byť 
celý svět se nezmění, digitálních příležitostí 
se nám bude naskýtat  stále více a více. By-
li bychom sami proti sobě, kdybychom vůči 
nim i jejich svůdným iluzím  zůstali slepí. 

Nejde jen o hardware. Nejrychleji 
rostoucím sektorem v IT je 
software. Roste tempem přes 5 procent 

ročně a celosvětový obrat dnes dosahuje 

částky kolem 300 milionů eur. Navíc se do 

softwaru a služeb přesouvá stále větší část 

zisku celého sektoru. 

Je život 
bez papíru 
šetrnější? 
str. 12–13

Co bude 
dál?

str. 14–15

Digitalizace přepíše 
ekonomické zákony 

str. 16–19
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Skokový pokles přinesla digitální foto-
grafie a téměř kolaps trhu s fotografickým 
papírem. Poptávky klesají i kvůli neustá-
le se snižujícímu nákladu tištěných médií. 
Svůj vliv samozřejmě má i elektronizace 
podnikové a státní sféry, byť „kancelář bez 
papíru“ zatím stále zůstává jen marketin-
govým snem. 

 
Dematerializace! 
Pokles výroby a spotřeby papíru se někdy 
považuje za jeden z projevů přesunu stále 
větší části našeho života do „nemateriální-
ho“ virtuálního prostoru. A má s ním sou-
viset do jisté míry i pokles materiálových 
nákladů a energetické spotřeby na jednot-
ku HDP ve vyspělých zemích, tzv. demate-
rializace.

Ale i když na papíře (či dnes spíše obra-
zovce) vypadá takové tvrzení zcela logicky, 
snižování náročnosti ekonomik závisí na 
řadě vlivů. Mnohé z nich (změna struktury 
ekonomiky, úspory atp.) jsou přitom s vel-
kou pravděpodobností významnější. 

Jistě, počítače a digitální technologie do-
kázaly nahradit v některých případech 
materiální produkty zcela nebo téměř be-
ze zbytku. Technické výkresy jsou dnes 
například prakticky všechny digitalizova-
né. Asi k úlevě kresličů a především pro-
jektantů. 

„Modráky“ ovšem nahradil křemík  
a magnetické slitiny, ve kterých se úda-
je skladují. Velká výpočetní datacent-
ra, která představují páteř digitalizace, 
už dnes spotřebovávají zhruba 2 pro-
centa světové elektřiny a jejich podíl 
stále poměrně rychle roste. Nejen ma-
lá mobilní zařízení s omezeným výpo-
četním výkonem, ale i běžné přenosné 
a stolní počítače vyžadují a budou i na-
dále vyžadovat složitou a uživatelům 

často neviditelnou infrastrukturu v pozadí. 
Právě tam jim umožní zpřístupnit nové  
a náročné počítačové funkce, jako je analý-
za hlasu, obrazu apod. 

Musí se na to jinak
Digitalizace tedy neznamená jednoduchou 

náhradu hmoty nehmotnými jedničkami a 
nulami. Koneckonců i papír je stále zapotře-
bí: z celosvětového hlediska jeho produkce 
stoupá, protože vzestup spotřeby v rozvíje-
jících se zemích překonává úspory zemí vy-
spělých. Přínosy digitálního světa jsou sub-
tilnější. Jedním z nich je třeba výrazné ome-
zení zmetků ve výrobě. Přesné řízení  
a kontrola z nich učinily v některých oborech 
výroby „vymírající druh“. Například linka na 
výrobu tištěných spojů pro průmyslové stro-
je v závodě Siemens v německém Ambergu 
produkuje 99,9988 procenta dobrých kusů.  
A podobných výsledků dosahují či mohou 
dosáhnout i jiné podniky. 

Nenápadnou, ale z celosvětového hledis-
ka významnou úsporu může přinést také 
pomalu probíhající digitalizace rozvodných 
sítí. Ztráty „ve vedení“ se v různých sou-
stavách liší podle jejich kvality i rozsahu, 
ale obvykle přesahují zhruba 8,5 procenta 
výroby. Téměř desetina vyrobené elektři-
ny přijde tedy vniveč na cestě ke spotřebi-
teli. Nějaké ztráty jsou nepochybně nutné, 
ale pružnější a komplexní řízení sítí pomo-
cí počítačů (viz koncept Smart Grid) z nich 
může výraznou část seříznout. 

Velmi záleží i na podobě samotné digi-
tální infrastruktury. Týká se to například 

velkých datacenter. Ve snaze omezit spo-
třebu například některé firmy změnily 
svůj tradiční „dress-code“ tak, aby zaměst-
nanci mohli do práce chodit ve velmi leh-
kém oblečení. Mohly pak zvýšit o několik 
stupňů teplotu v datacentrech a ušetřit za-
jímavé prostředky na chlazení. Nebo na-
příklad v roce 2011 zveřejnil Facebook své 
standardy pro výstavbu datacenter a v nich 

se potvrdilo, že zde stejnosměrný proud 
rozvádějí nejen do všech počítačů, ale ta-
ké osvětlení. Důvodem je snaha o omezení 
ztrát při transformaci. Díky tomuto (i dal-
ším) opatřením datacentra spotřebovávala 
téměř o 40 procent méně energie, než byl 
průmyslový standard po přelomu  
tisíciletí. 
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Koneckonců i papír  
je stále zapotřebí:  
z celosvětového 
hlediska jeho  
produkce stoupá, 
protože vzestup 
spotřeby v rozvíjejících 
se zemích překonává 
úspory zemí  
vyspělých.

″
„Kancelář zcela 
bez papíru“ zatím 
stále zůstává jen 
marketingovým 
snem.

″
J en čtyři procenta Čechů si u ran-

ní snídaně otevřou noviny, říká 
nedávný průzkum ranních ritu-
álů. Celých 17 % si ve stejné do-

bě svou porci dobrých i špatných zpráv 
hledá na počítači, mobilním telefonu, 
tabletu či v televizi. Vzácnost ranního 
čtení novin u dnešních obyvatel střed-
ní Evropy je jedním z mnoha důvodů 
neustálého poklesu produkce papíru  
ve vyspělých zemích. 

Ten se začal projevovat v 90. letech a od 
přelomu tisíciletí je nezpochybnitelný. 
Prvotní příčinou bylo postupné zlepšo-
vání systémů recyklace, které umožnilo 
snižovat výrobu i v době rostoucí poptáv-
ky. Světovým lídrem je Japonsko, kde se 
zpětně využívá kolem 80 procent papíru, 
což se zdá být jen těsně pod hranicí prak-
tických možností. 

Brzy se přidal ještě důležitější vliv, a to 
digitalizace. 

AUTOR:               JOSef JaNKů
FOTO:                 bigSTOCK
inFOgRAFikA: TOMáš Čáha

Nové digitální technologie slibují v mnoha ohledech úspory. Typickým příkladem je 
využití papíru – obyvatelé vyspělého světa ho využívají stále méně. Je to předzvěst 
budoucnosti? Přinese s sebou digitální ekonomika zásadní materiální úspory? 
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 Odhad podílu dat uložených 
pomocí cloudu v r. 2020

40 ZB
14 ZB

(1 ZB  = 1021 bytů)

Celkový počet dat

z toho podíl dat uložených 
pomocí cloudu

i n o v a c e
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AUTOR: JOSef JaNKů
FOTO:    siemens

P
ečivo, salát, sýr, jogurty, šunka  
a brambory. Tato slova byla prv-
ní, která autor článku kdy řekl 
svému telefonu (pomineme-li pár 

neuvážených slov v hněvu během prv-
ních dní) a měla kupodivu kýžený efekt. 
Byla zaznamenána, bez chyby převede-
na v text a za několik hodin se proměnila 
v nákup. V univerzitních či podnikových 
laboratořích by podobný kousek fungoval 
už před lety. Co se týče praktického využi-
tí technologie počítačového rozpoznává-
ní hlasu, banální zkouška s nákupem byla 
prvním skutečně uspokojivým pokusem 
autora – vědecko-technického novináře. 

Proběhla v běžném prostředí, na běžném 
přístroji a přitom spolehlivě. 

To však jen začátek. Rozpoznávání hla-
su není přelomovou technologií, ale najde 
své místo třeba v zákaznických telefon-
ních centrech nebo v automobilech.  
A jako obvykle, podnikavé firmy i jedinci 
nás ještě mohou překvapit neotřelými ná-
pady. Je to jen jedna z mnoha digitálních 

technologií, která se sice vytratila z hlav-
ních mediálních zpráv, zato ale pomalu 
dozrála do praxe. Co nás ještě v blízké bu-
doucnosti čeká? 

Vidím... Co to vlastně vidím? 
Jedním velmi slibným směrem vývoje  
v blízké budoucnosti je naučit počítače 
vnímat svět podobně, jako ho vidí lidé. 
Kromě rozpoznávání řeči a dalších zvuků 
jim pomalu začínáme dávat i obdobu naše-
ho nedůležitějšího smyslu, zraku. 

Od specializovaných aplikací, jako je 
kontrola jakosti jednoduchých prvků ve 
výrobě nebo například rozpoznávání po-

znávacích značek u mýtných systémů, se 
dnes programátoři přesunují ke složitěj-
ším úkolům. Ve zdravotnické divizi kon-
cernu Siemens se například vyvíjejí systé-
my pro zobrazení orgánů pacienta v reál-
ném čase během operace s využitím celé 
řady vstupních dat: od rentgenů či jiných 
skenů pacienta před operací, po záznam 
kamer přímo v těle pacienta nebo záznamy 

o pohybu kontrastních látek v těle. Výsled-
kem má být dokonalé obeznámení opera-
téra se všemi podstatnými detaily. 

Podobné systémy se také pomalu začína-
jí zkoušet v diagnostice. Postupně začínají 
vznikat velké databáze, ve kterých počíta-
če hledají na snímcích pacientů shody či 
rozdíly, které by lidský mozek a oči moh-
ly přehlédnout. Časem by se automatické 
systémy mohly díky postupnému získává-
ní zkušeností, velkému výpočetnímu vý-
konu a své dlouhověkosti naučit odhalovat 
v těle i takové abnormality, které člověk 
jednoduše vidět nemůže. 

Zdravíme naše  
počítačové pány
Další a možná překvapivou aplikací digi-
tálních technologií by mohlo být „šéfová-
ní“. Jak se zatím ukazuje, zaměstnanci ne-
lidskosti „umělých šéfů“ vnímají v podsta-
tě jako pozitivní vlastnosti. 

Například při nedávné zkoušce na uni-
verzitě MIT se zkoušelo, jak bude fungo-
vat spolupráce malého týmu lidí vyko-
návajícího manuální práci pod vedením 
počítače s algoritmem, který jim tuto 
práci rozděloval. Autoři pokusu předpo-
kládali, že robot bude sice díky přesným 
algoritmům rozdělovat práci efektiv-
něji, ovšem za cenu větší „naštvanosti“ 

lidských spolupracovníků. Jaké pak bylo 
jejich překvapení, když zjistili, že lidem 
„komandování“ ze strany robota vůbec 
nevadilo. Lidi naopak ocenili, jak robot 
zvyšuje produktivitu celého týmu. Do-
konce uváděli, že „jim robot rozuměl lé-
pe než lidský kolega“. Zajímavým mo-
mentem bylo i to, že raději pracovali tak, 
aby jejich práce nezávisela na práci jiné-
ho člověka. Nakonec byli mnohem spo-
kojenější než v případě, kdy si svou práci 
mohli vybírat sami. 

Samozřejmě, že počítače mohou být  
i zlými pány. Nedávná reportáž New York 
Times přinesla příběh svobodné americké 
matky Janette Navarrové, pracující pro ře-
tězec Starbucks. Software, který sestavu-
je rozvrhy směn, bere v potaz produktivi-
tu, ovšem nikoli čtyřletého syna, kterého 
musí Janette někdo hlídat, nebo její roz-
vrh ve škole, kde si dodělává magisterský 
titul. Nepředvídatelné plánování směn  
s malým předstihem jí znemožňovalo její 
vlastní plánování v osobním i profesním 
životě a dovedlo ji až na pokraj zhroucení. 
Změnu v nastavení systému přinesla až 
zveřejněná reportáž.

Na umělých nohou
Spojení člověka s počítačem však může 
být i mnohem bližší než jaké je mezi za-
městnancem a jeho vedoucím. Na vývoji 
jejich možného propojení či alespoň ja-
kési symbiózy se stále průběžně aktiv-
ně pracuje. I když se zatím nedaří přijít 
s vhodným systémem pro přímé spoje-
ní mozku a počítače (přes lebku je čtení 

mozkových signálů velmi nespolehlivé, 
zavádění elektrod do mozku je zase kom-
plikované a nebezpečné), nalézají se jiná 
řešení. 

Poměrně úspěšně se to daří v oboru „ro-
botických obleků“, které vznikají hlavně 
na zakázku armády, ale už i průmyslových 
podniků. Dokážou analyzovat pohyby no-
sitele, a pak je umocnit s pomocí servomo-
torů, které člověku umožní například nosit 
těžké náklady. Jinými slovy, do řeči digitál-
ních signálů překládají i lidské pohyby. 

V jihokorejských loděnicích dělníci bě-
hem letošního roku zkoušeli první, zatím 
ryze experimentální prototyp podobných 
exoskeletů. S podstatně menší námahou 
jim umožňují zvedat objekty do hmotnos-
ti zhruba 50 kilogramů. Zatím tedy ne-
posunují hranice lidských možností, ale 
omezují únavu, a tím snižují riziko nehod 
a zvyšují produktivitu práce. Cílem je vy-
vinout zařízení s dvojnásobnou nosností, 
které by už mohlo přinést zásadní změny 
v celém procesu výroby. 

Velká digitální změna bude evidentně 
hýbat světem i nadále. A úplně novými 
způsoby i směry. 

Co bude dál? 

Vývojová křivka digitálních techno-
logií (podle odhadu agentury Gartner 
v roce 2014) zachycuje schematicky 
běžný životní cyklus většiny techno-
logií ve veřejné diskusi. Technolo-
gie se po svém prvotním „objevení“ 
dočká velké a obvykle přehnané 
pozornosti. Když se její novota vy-
čerpá, zájem poklesne obvykle tak, 
že její možný přínos se podceňuje.  
Z tohoto technologického „údolí 
smrti“ postupně vystoupá do oblasti 
produktivního využití v praxi. 

Co nás čeká 
v technologiích

 očekávání

Start 
technologie Deziluze

Produktivity bude dosaženo za:

Rozpoznávání řeči

3D skenery

Podnikový 3D tisk

Rozšířená realita
Gamifikace

Hybridní cloudové služby

Analýza obsahu
„In-memory“ služby pro obsluhu databází

Velká data
Komplexní procesy

Kryptoměny
3D tisk u koncových uživatelů

Nositelná uživatelská rozhraní
Schopnost odpovídat na běžné otázky
Internet věcí

Activity Stream
„In-memory“ analýza

Komunikační systémy stroj-stroj

Ovládání gesty
Virtuální realita

NFC
Cloudové služby

Simultánní překlad
Autonomní vozidla

Chytří asistenti
Data Science

Preskriptivní analýza
Neurobusiness

Biočipy

Emoční analýza
Chytří roboti

3D tisk biologických tkání
Objemové a holografické displeje

Virtuální počítačová infrastruktura
Kvantové počítače

Vylepšení lidských schopností
Rozhraní počítač-mozek

Propojená domácnost

Virutální osobní asistenti
Digitální bezpečnost
Bioakustické senzory

Automobilové 
telematické systémy

Mobilní zdravotnický 
monitoring

Návrat k realitě Produktivní věk Vrchol 
očeká vání

čas

méně než dva roky 2 až 5 let 5 až 10 let více než 10 let
Stav k červenci 2014

Zdroj: Gartner, Inc.

Přerod analogového světa našich předků v naši digitální 
současnost není a nebude nikdy dokonalý, ale také jen  
tak nedojde konce. budoucnost je naditá možnostmi  
a nepochybně i netušenými překvapeními. 

Klíčem k úspěšnému zvládnutí počítačové analýzy obrazu je postupné učení. Tak je tomu i u softwaru pro 3D zobrazování lidského těla, který vyvíjí firma Siemens. 



 Stále víc informací dostává digitál-
ní podobu. Jak to ovlivňuje ekonomi-
ku a celou společnost? 
Digitální technologie mají jiné eko-
nomické charakteristiky než ty, které 
vznikaly během průmyslové revoluce. 
Například digitální zboží se dá kopíro-
vat a kopie přenášet kamkoliv po světě 
rychlostí světla a v podstatě s nulovými 
náklady. Kopie jsou přitom dokonalé re-
pliky originálu. Na jedné straně mohou 
digitální technologie vytvářet obrovské 
hodnoty, ale tím, že výrazně snižují po-
třebu určitých druhů pracovních míst, 
destabilizují celou oblast lidské práce. 

 Zrychluje se tento proces? 
Ano, exponenciálně. Známý americký 
vizionář Ray Kurzweil porovnal rychlost 
tohoto procesu s ukládáním zrnek rýže 
na políčka šachovnice. Na první čtverec 
se položí jedno a s každým dalším se je-
jich počet zdvojnásobuje. Když se dosta-
nete na poslední 64. pole, bude mít hro-
mada rýže větší výšku než Mount Eve-
rest. Přitom množství zrnek na prvních 
32 čtvercích vypadá celkem zvládnutel-
ně, vešlo by se do několika kamionů. 

 Kde jsme my dnes na této šachov-
nici? 
Vstupujeme na druhé poloviny. Digitál-
ní technologie se rychle rozšiřují díky 
kombinační povaze inovací. Každá myš-
lenka generuje nové a nové nápady, a ty 

jsou stavebním kamenem dalších ino-
vací. Nové kombinace myšlenek mohou 
být přitom ještě cennější než ty původ-
ní.  

 Jaké to má ekonomické důsledky? 
Jsem přesvědčený, že co nejdříve vstou-
píme do období rychlého ekonomické-
ho růstu. Budeme ale potřebovat no-
vé nástroje na jeho měření. Například 
softwary lze jen těžko postihnout při 

sledování hrubého domácího produk-
tu a služby, které jsou zadarmo, nezmě-
říte vůbec. Přitom Facebook, YouTube 
či Wikipedie jsou bezplatné. Když lidi 
vymění nákup encyklopedií za Wikipe-
dii, získají informace zadarmo a v HDP 
se objeví velká nula. Také proto se v ofi-
ciálních statistikách podíl informač-
ní ekonomiky, vyjádřený v procentech 
HDP, dlouhé roky nehýbe. Její velká část 
je pro ekonomické nástroje z minulosti 
neviditelná. 

 Jak se odráží digitalizace na trhu 
práce? 
Výrobní zaměstnanost klesá. Dokonce 
i v Číně dnes pracuje v průmyslu v po-
rovnání s rokem 1990 o dvacet milionů 
lidí méně. Robot zvládne jednoduchou 

práci, například balení krabic za čtyři 
dolary na hodinu, a může pracovat  
24 hodin denně. Takže, pokud jste děl-
ník v čínské továrně, jste v ohrožení. 

 Ohrožuje digitalizace i středoškol-
ská pracovní místa? 
Ano. V USA během několika let zaniklo 
17 tisíc pracovních míst pro účetní. Na-
hradil je software. A co je typické a pro 
trh práce nepříznivé, softwary produ-
kují společnosti s malým osazenstvem. 
Například Instagram, který se speciali-
zuje na sdílení fotografií na internetu, 
prodali za více než miliardu dolarů, při-
tom měl jen čtrnáct zaměstnanců. Po-
rovnejte to s Kodakem, který ještě v roce 
1990 zaměstnával takřka 150 tisíc lidí. 
To je základní trend – jakmile přejdete 
od manipulace s atomy k manipulaci  
s bity, budete potřebovat mnohem méně 
zdrojů a vytvoříte mnohem větší zisk. 

 Je to dobrá anebo špatná zpráva?
V USA výrazně vzrostl hrubý domácí 
produkt a čisté bohatství obyvatel (vše-
chen majetek, včetně tržní hodnoty mo-
vitostí minus všechny závazky – pozn. 
redakce) dosáhlo rekordních 77 bilio-
nů dolarů. Průměrný příjem americké 
rodiny však nebyl vyšší než koncem 90. 
let. Znamená to, že se bohatství koncen-
trovalo do relativně úzkého podílu po-
pulace. Bohužel, neexistuje žádný eko-
nomický zákon, který by dokazoval, že  
z technologického pokroku musí mít ne-
vyhnutelně prospěch většina lidí. 

 Ale existují snad i dobré zprávy.. 
Určitě, vždyť mnoho druhů informací, 
které jsou dnes extrémně drahé – uve-
du jen zdravotnické, právní či finanční 
– v budoucnosti podstatně zlevní a cel-
kové příjmy lidí se tím zvýší. Znamená 
to však nebezpečí pro ty, kteří se jimi 
dnes živí. 

 Můžeme tedy očekávat, že digitál-
ní technologie budou ku prospěchu 
průměrných lidí? 
Celkem jistě se objeví velké problémy, 
ale po hlubší úvaze dospějete k závěru, 
že se většinou jedná o pozitivní trendy. 

Digitální technologie dokážou vytvořit obrovské bohatství. 
Jak ho využijeme? Soustředí se v rukou malé skupinky anebo 
poskytne lepší možnosti miliardám lidí? Musíme se rozhod-
nout, protože ne technologie, ale my sami si vytváříme vlast-
ní osud, říká profesor erik brynjolfsson z Massachusettského 
technologického institutu.  

Digitalizace přepíše 
ekonomické zákony 

V USA během několika 
let zaniklo 17 tisíc 
pracovních míst  
pro účetní. Nahradil  
je software.
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Vezměte si například lékařskou péči. 
Technologii big data lze použít k objas-
nění interakcí různých léků i při stano-
vení účinnější léčby. Věřím, že bioinfor-
matika, především v souvislosti s gene-
tikou, bude jedním z velkých příběhů 
21. století. Lidé budou mít prospěch i ze 
zlepšení městské infrastruktury, inteli-
gentních budov, komunikací a doprav-
ních sítí. Vždyť triliony zařízení připo-
jených k internetu budou spolupraco-
vat v reálném čase a optimalizovat svoji 
účinnost, čímž se zlepší služby a zřejmě 
i sníží náklady. 

 A co energetika, nebude také jed-
nou z důležitých témat tohoto století? 
Digitalizace dává šanci, abychom udě-
lali významné kroky v lepším využití 
energetických zdrojů. Elektrárny budou 
komunikovat s informacemi ze sítě, aby 
mohly produkci energie z obnovitelných 
zdrojů přizpůsobit poptávce. Extrém-
ně důležité je i exponenciální zlepšová-
ní energetické účinnosti samotné vý-
početní techniky. Tento trend vyjadřu-
je tzv. Koomeyův zákon. Hovoří o tom, 
že objem výpočtů na jednotku energie 
se zdvojnásobí každého 1,5 roku. Ener-
getická efektivita tak roste stejně tak 
rychle jako výkon procesorů, dokonce 

ještě rychleji – vždyť podle Moorova zá-
kona se kapacita integrovaných obvodů 
zdvojnásobuje každé dva roky. Pokud 
dáme toto všechno do souvislostí, ukáže 
se celkem optimistický obraz naší ener-
getické budoucnosti. 

 V kterých oblastech postupuje di-
gitalizace nejrychleji? 
V médiích, maloobchodě, financích a 
ve výrobě. Následovat bude zřejmě lé-
kařská péče a vzdělávání. Jedná se o 
dvě velmi pozitivní oblasti. Představ-
te si například otevřené on-line kurzy 
anebo aspoň hybridní výukové systé-
my, ve kterých mohou být k dispozici 

milionům lidí ti nejlepší lektoři. Navíc v 
digitálním prostředí lze měřit a hodnotit 
každou interakci, což může vést ke zlep-
šení vzdělávání a rychlejšímu učení. 

 Myslíte si, že míříme k technolo-
gické singularitě – koncepci strojové 
inteligence, která bude nakonec stej-
ná anebo i vyšší než lidská? 
Snaží se o to mnoho výjimečných vědců. 
Badatelé, které znám, jsou přesvědčeni, 
že zlepšování umělé inteligence potrvá 
ještě několik desetiletí. Počítače nako-
nec dosáhnou lidské inteligence, možná 

ještě vyšší. A to může vést k situaci, kdy 
počítače budou navrhovat ještě lepší po-
čítače, umělá inteligence vytvoří ještě 
dokonalejší. To je nejdůležitější, když 
hovoříme o singularitě: jde o pozitivní 
zpětné vazby, které vedou k velmi rych-
lé akceleraci už během našich životů. 

 Nezavede nás to do světa, kde ně-
které jevy už nedokážeme interpre-
tovat? Inteligentní strojové systémy 
budou navrhovat řešení, založená na 
obrovských souborech dat kterým 
nebudeme schopni porozumět? 
To je odvrácená strana účinků neurono-
vých sítí a velkých datových algoritmů. 

Výsledky jsou přesné, ale vysvětlení člo-
věk pochopit nedokáže. 

 Jakým způsobem by se měla společ-
nost připravit na digitální svět? 
Jak píše kolega Andrew McAfee v naší no-
vé knize The Second Machine Age, tech-
nologie není náš osud – svůj osud si vy-
tváříme my sami. Musíme proto stále víc 
uvažovat o tom, v jaké společnosti chce-
me žít, jakými cíli a hodnotami se má 

řídit. Ty je potom zapotřebí vyžadovat od 
politických vůdců i od nás samých. Digi-
tální technologie jsou nesmírně flexibil-
ní a mohou vytvořit obrovské bohatství. 
Jenže toto bohatství může být soustředě-
no v rukách malé skupinky, ale může ta-
ké poskytnout lepší možnosti miliardám 
lidí. Mohou se použít na vývoj nepřed-
stavitelně ničivých zbraní, ale stejně tak 
dokážou zlepšit lékařskou péči a účinně 
pomoci odstranit hlad. Mohou se použít 

k zásahům do soukromí, ale mají poten-
ciál podstatně zlepšit demokracii. Fak-
tem zůstává, že neschopnost držet krok  
s technikou poškozuje mnoho lidí, ale 
pokud budeme dělat věci správně, v ko-
nečném důsledku mohou pomoci kaž-
dému. Určitě je v našich silách vytvořit 
společnost, kde se bude sdílet prosperi-
ta. Ale nepodaří se to v případě, když bu-
deme zavírat oči a pasivně čekat,  
že to dobré čeká právě jen nás.  

Erik Brynjolfsson, 
profesor managementu a infor-
mačních technologií, vede Cen-
trum pro digitální ekonomiku 
na Massachusettském technolo-
gickém institutu. na MiT Sloan 
School of Management, jedné  
z nejvýznamnějších ekonomic-
kých škol, se věnuje analýzám vlivu 
internetu a jiných digitálních tech-
nologií na ekonomiku. Je spoluau-
torem knih Wired for Innovation, 
Race Against the Machine a nejno-
věji The Second Machine Age. 

Věřím, že 
bioinformatika, 
především v souvislosti 
s genetikou, bude 
jedním z velkých 
příběhů 21. století.

″

Digitalizace světa
Rozvíjející se trhy doženou   
vyspělé* v podílu na celosvětové 
digitalizaci v roce 2017

* USA, západní Evropa, Japonsko, 
Kanada, Austrálie, Nový Zéland
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L
oď Orion absolvuje prv-
ní let 4. prosince. Vy-
startuje z komplexu na 
Misu Canaveral na Flori-

dě – přesně toho, odkud koncem  
60. let vynášely rakety Saturn 
astronauty na cestu k Měsíci. 
První test se uskuteční bez po-
sádky a kabina dvakrát obkrou-
ží Zemi ve výšce šesti tisíc kilo-
metrů (což je 15krát dál než ves-
mírná stanice ISS). 

Orion poletí v „odlehčené“ ver-
zi bez servisního modulu, avšak 
i přesto prověří takřka všechny 
kritické operace. Vesmírná agen-
tura NASA chce otestovat hlavně 
bezpečný návrat na Zemi. Kabi-
na proto vstoupí do atmosféry 
rychlostí okolo třiceti tisíc kilo-
metrů za hodinu, což je asi osm-
desát procent rychlosti výprav  
letících od Měsíce a asteroidů. 

Loď pro průzkumníky
Orion je prvním článkem no-
vé generace kosmických 

dopravních prostředků – váží 
21,5 tuny a v kabině s objemem 
deset metrů krychlových poho-
dlně odveze čtyři astronauty, 
v případě potřeby i šest. Na její 
konstrukci se podílela i značka 
Siemens – konstruktéři využili 
digitální avatary Jacka a Jill,  
o kterých jsme psali v letním  
vydání Visions, aby vyřešili  
ideální prostorové uspořádání 
v kabině. 

Počítač na palubě dokáže zpra-
covat 480 milionů instrukcí za 
sekundu, je tedy 25krát rychlej-
ší než počítače na ISS a 400krát 
překonává počítače v raketoplá-
nech. Poněvadž výpravy potrva-
jí několik měsíců, je potřeba vy-
zkoušet, jak systémy lodě odola-
jí extrémnímu chladu, záření  
a vibracím při startu a přistání.  
 
Kam dál? 
Letovým testem č. 1 se začne 
„horká fáze“ americké pilotova-
né kosmonautiky, jejímž cílem 

je průzkum vzdáleného vesmí-
ru. Až tak horká ale nebude – 
prezident Barack Obama stano-
vil termín „dobytí“ asteroidu až 
na rok 2025. To se odráží  
i v poměrně dlouhých časových 

intervalech mezi jednotlivými 
kroky. 

Loď Orion si počká na další 
zkoušku do prosince 2017. Teh-
dy bude připraven premiérový 
start nové superrakety SLS  
(Space Launch System), schop-
né vynést na oběžnou dráhu ví-
ce než sedmdesát tun nákladu. 
V rámci zkoušky hardwaru SLS/

Orion kabina bez posádky pa-
sivně obletí Měsíc. 

Další datum startu je stano-
veno na rok 2021 – na řadu při-
jde dlouho očekávaný první pi-
lotovaný let Orionu. Cíl výpra-
vy zatím není určen, původně 
se uvažovalo o dvou- až  
třítýdenní výpravě na oběžnou 
dráhu Měsíce. Nabízí se však i 
atraktivnější scénář. Vědci  
z Kerckova ústavu pro vesmír, 
který je společným pracoviš-
těm Kalifornského technické-
ho institutu a Jet Propulsion 
Laboratory, přišli vloni s nápa-
dem, aby astro nauti prozkou-
mali asteroid, který do prosto-

ru Měsíce přitáhne automatic-
ká sonda. 

Traktor pro asteroid 
Návrh dostal název Asteroid Re-
direct Mission a NASA ho ofi-
ciálně přijala. Ve hře jsou dvě 
varianty. První uvažuje o trans-
portu menšího asteroidu do 
hmotnosti 150 tun (na Zemi by 

ho odvezl tucet tatrovek). V dru-
hém případě by sonda z mohut-
nějšího tělesa odloupla kus hor-
niny a k Měsíci dotáhla jen uvol-
něný balvan. 

Scénář „přesměrovací“ mise 
počítá se startem robota v ro-
ce 2019. Za rok by dorazila  
k cíli, asteroid zachytila do 
soustavy airbagů a o rok poz-
ději s ním zaparkovala u Měsí-
ce. Tam si náklad převezmou 
astronauti a v relativní blíz-
kosti Země si odzkoušejí jem-
né manévry okolo asteroidu, 
odběr vzorků i manipulaci  
s materiálem.   

Bonusem projektu bude „kos-
mický traktor“ – technologie 
přesměrování vesmírných ob-
jektů, která by nás jednou moh-
la zachránit před osudem dino-
saurů. Okolo Země létá nejméně 
sto tisíc těles, na která je třeba 
dávat si pozor. 

Cesty vedou na Mars
Na dokončení technologie STS/
Orion je do roku 2020 vyčleně-
no dvacet miliard dolarů, což je 
v dnešních cenách zhruba po-
lovina nákladů na vývoj raketo-
plánu. Efektivita obou systémů 
je nesrovnatelná – úvodní verze 
STS vynese na oběžnou dráhu 
více než sedmdesát tun, tedy 
čtyřnásobek možností raketo-
plánu, přičemž cena jednoho 
startu bude třetinová. 

Program asteroidů počítá se 
sedmi výpravami. Jejich cíle 
ještě nejsou určeny, ale od roku 
2025 by měly směřovat k aste-
roidům do vzdálenosti sedm až 
deset milionů kilometrů (asi pě-
tina cesty k Marsu). Astronau-
tům se otevřou jedinečné vý-
hledy na soustavu Země-Měsíc, 
jaké neměli šanci vidět ani vete-
ráni z programu Apollo. (Uva-
žovaný scénář letů představily 
Visions v létě 2012.)

Vývoj technologie se neza-
staví ani po roce 2020. Raketa 
STS „povyroste“, dostane no-
vé motory a po zvýšení nosné 
kapacity na 130 tun se stane 
suverénně nejsilnější raketou 
v historii. Přidat se chce i ev-
ropská ESA, která už dnes při-
pravuje servisní moduly pro 
Orion. Na řadu přijdou obytné 
moduly, laboratoře,, manipu-
lační roboty i menší pilotovaná 
výsadková loď Space Explora-
tion Vehicle.

NASA tak postupně skládá 
mozaiku technologií, která  
po roce 2030 dovolí zaletět až  
k Marsu a jeho měsícům. I kdy-
by posádka na povrchu červené 
planety nepřistála, během ně-
kolika týdnů by v bezprostřední 
blízkosti mohla udělat víc prá-
ce, než dosud dokázaly všechny 
automatické sondy. Technicky 
může být mise připravena už za 
patnáct let. 
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Po takřka půlstoletí od programu apollo je připravena nová kosmická 
loď schopná dopravit lidí k jiným vesmírným tělesům – Měsíci, 
asteroidům i Marsu. Mohla by významně rozšířit naše poznatky  
o vzdáleném kosmu a otevřít cestu k využití zdrojů z tohoto prostoru.  

AUTOR: ĽubOMíR JuRiNa 
FOTO:    nasa

ORION
Váží 21,5 tuny a v kabině s objemem deset metrů krychlových 
pohodlně odveze čtyři astronauty, v případě potřeby i šest.  
Na její konstrukci se podílela i značka Siemens.

Na cestě k Marsu
Rok 2014 – loď Orion prvním letem otevře novou éru americké pilotované kosmonautiky. Rok 2021 – průzkum asteroidu, který k Měsíci přitáhne robotická sonda. 
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O
mezování spotřeby elektřiny ne-
znamená vždy snižování spotře-
by energie. „Když jsem byla dítě, 
moji rodiče mne a mého bratra 

občas nabádali k tomu, abychom se spr-
chovali co nejdéle horkou vodou a topení ve 
svých pokojích měli zapnutá na maximum,“ 

vzpomíná inženýrka Maja Bendtsenová 
z dánského ostrova Bornholm. Její ro-
diče však měli k takovémuto „plýtvání“ 
dobrý důvod: vítr. Na počátku 80. let mi-
nulého století, v období, kdy na ostrově 
vanul velmi silný vítr, se turbína Bendt-
senových točila obzvláště rychle. Tím 
vznikal náhlý přebytek elektřiny, což 

byl pro rodinu podnět k maximálnímu vyu-
žití elektrického boileru.

Zkušenost z dětství byla impulzem  
k tomu, že se Maja Bendtsenová zapojila 
do projektu EcoGrid, který je s rozpočtem 
21 milionů eur největším projektem za-
měřeným na rozvoj tzv. chytré sítě (smart 
grid) v Evropě. Maja Bendtsenová pracuje v 

bornholmské energetické společnosti Øst-
kraft jako manažerka tohoto projektu. V 
loňském roce do něj bylo zapojeno 1 900 do-
mácností  – téměř desetina všech na ostro-
vě. Společností Siemens a IBM vybavily tyto 
domácnosti systémy inteligentních vypína-
čů, které každých 5 minut dostávají aktua-
lizovanou cenu elektřiny za kilowatthodinu 
a na jejím základě určují optimální spotře-
bu v danou chvíli. Systém pak sám zapne 
nebo vypne elektrické vytápění nebo tepel-
né čerpadlo.

Princip, na němž celý projekt spočívá, je 

jednoduchý. Cena elektřiny kolísá podle 
toho, kolik je právě v síti proudu pocháze-
jícího z obnovitelných zdrojů. Inteligentní 
kontrolní jednotky proto průběžně vypočí-
távají, jak řídit efektivně domácí spotřebu 
elektrické energie s ohledem na toto kolísá-
ní. To je v zemi, kde jsou ceny elektřiny nej-
vyšší v Evropě, velmi významné. 

Co na to koncoví zákazníci?
„Z hlediska dodavatele to však není ten nej-
důležitější faktor,“ upozorňuje Maja Ben-
dtsenová. „EcoGrid je primárně určen k to-
mu, aby v éře enviromentálně šetrné výro-
by elektřiny pomáhal řídit poptávku po ní. 

Pokud spotřebujeme více elektřiny v době, 
kdy je jí nadbytek, vyhneme se přetížení 
rozvodné sítě. Pokud je však elektřiny  
k dispozici málo, její spotřeba je reduková-
na a společnost Østkraft ji nakupuje v kon-
tinentální části země,“ vysvětluje Maja  
Bendtsenová. Cílem do budoucna však je, 
aby se elektřina, která se na Bornholmu  
vyrobí, na ostrově v co největším množství 
i spotřebovala. 

Tento záměr platí po celé Dánsko, proto 
se Bornholm stal jeho „laboratoří“ pro zís-
kávání elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. Tamní terénní pokus však může být 
přínosný pro celou Evropu. Plánuje se totiž, 
že do roku 2020 bude Evropa získávat pě-
tinu energie z obnovitelných zdrojů. Proto 
také část pilotního projektu EcoGrid, který 
začal v roce 2011 a měl by být ukončen příš-
tí rok, financuje Brusel. 

Otázkou zůstává, zda se koncoví zákaz-
níci s tímto plánem ztotožní. Aby to zjisti-
li, rozdělili iniciátoři projektu –  Østkraft, 
Energinet.dk, dánská Technická univerzi-
ta, Siemens, IBM a několik dalších partnerů 
z 10 evropských zemí  – testovaných 1 900 
domácností do čtyř skupin. 

První skupina slouží ke statistické kont-
role. Tyto domácnosti dostaly pouze inteli-
gentní elektroměr, který sleduje jejich spo-
třebu elektřiny. Druhá skupina může on-
line sledovat, kolik elektřiny spotřebovává 
a kolik tato spotřeba stojí, a podle toho 
svou spotřebu upravit. Třetí a čtvrtá sku-
pina byly vybaveny automatickými kont-
rolními jednotkami. Třetí skupina použí-
vá systém od divizí Smart Grid a Building 
Technologies společnosti Siemens, kte-
rý reguluje činnost elektrického vytápě-
ní a bojlerů. Čtvrtá skupina má podobnou 

technologii od IBM, která dohlíží na tepelná 
čerpadla. 

Poučení z bornholmu
Dosavadní výsledky projektu ukazují, že 
hospodárná spotřeba elektřiny se neobjede 
bez automatizace. Potvrdilo to chování sku-
piny domácností, která zapínala a vypína-
la svá elektrická zařízení manuálně. Podle 
informací o cenách elektřiny získávaných 
z internetu snižovaly tyto domácnosti účty 
za elektřinu jen velmi obtížně. „Řídit svou 
spotřebu elektřiny s pomocí internetu byla 
nejprve zábava,“ vzpomíná člen druhé sku-
piny Niels Erik Rasmussen, „avšak dlouho-
době to vyžadovalo příliš mnoho úsilí.“

Siemens svou technologii smart grid na-
dále vylepšuje. Na nizozemském ostrově 
Texel zahájila místní energetická společ-
nost projekt, kterého se účastní 300 domác-
ností a jehož cílem je, stejně jako v případě 
projektu EcoGrid, maximálně spotřebová-
vat energii, jen je-li jí dostatečné množství. 
Projekt byl zahájen v lednu letošního roku 
a Siemens se na něm podílí systémem ří-
zení energie, který vypočítává cenu kilo-
watthodiny na základě dostupnosti elektři-
ny. Zkušenosti z Bornholmu jsou pro tento 
projekt velmi inspirující. „Projekt EcoGrid 
dokazuje, že k vyvážení nabídky a poptáv-
ky po energii z obnovitelných zdrojů může 
přispět každý zákazník, a to bez toho, že by 
mrzl nebo se potil horkem,“ shrnuje Andre-
as Arendt. Ostrovní laboratoř 

pro celou Evropu
udržitelná energetika znamená 
více než jen úspory elektřiny. 
Dokládá to projekt ecogrid, 
probíhající na dánském 
ostrově bornholm. Jeho cílem 
je najít způsob, jak poptávku 
po elektřině sladit s jejími 
dodávkami.

V domácnosti Michaela andersena, který je členem jedné z testovaných skupin, řídí vytápění automatický systém.

Co nejefektivnější využívání elektřiny je v zemi,  

kde jsou její  ceny nejvyššív evropě, velmi významné

Vypínače každých 
5 minut dostávají 
aktualizovanou cenu 
elektřiny za kWh a na 
jejím základě určují 
optimální spotřebu.

″
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A
erografit je chemicky příbuz-
ný s grafenem – látkou, na jejíž 
výzkum EU vyčlenila miliar-
dy eur, z hlediska geometric-

ké struktury se však velmi výrazně liší. 
„Aerografit je porézní, houbovitá, troj-
rozměrná struktura,“ popisuje nový ma-
teriál Karl Schulte, profesor na Technické 
univerzitě v Hamburgu-Harburgu  
(TUHH), jehož tým spolu s vědci z Uni-
verzity v Kielu aerografit v roce 2012 vy-
vinul. 

Aerografit je tvořen drobnými trubič-
kami uhlíku o průměru několika nano-
metrů, přičemž v určitém místě mřížky 
čtyři trubičky vždy vyčnívají. Statisíce 

takovýchto struktur se spojují a vytváře-
jí materiál, který má fascinující fyzikální 
vlastnosti. Aerografit je mimořádně elas-
tický, ale zároveň i velmi pevný, přesto-
že jeho hustota činí pouhých 0,2 mg.cm-3, 
protože jej z převážné části tvoří vzduch.

„Předmět z aerografitu lze stlačit až  
o 95 % objemu. Poté se sám znovu vrátí 
do původní velikosti,“ zmínil jednu z po-
zoruhodných vlastností materiálu profe-
sor Rainer Adelung z Univerzity v Kielu. 
Jestliže jiné elastické materiály při defor-
maci měknou, u aerografitu je tomu na-
opak: opakovaným stlačováním se stává 

pevnější. Kromě toho má aerografit i vel-
mi dobrou elektrickou vodivost.

Kombinace zajímavých mechanických, 
elektrických a optických vlastností činí 
z aerografitu materiál s velkým poten-
ciálem: bylo by možné jej použít napří-
klad k výrobě elektrod v bateriích, které 
jsou vystaveny vysoké chemické a me-
chanické zátěži. „Tím by se mohla zvýšit 
životnost a možná i kapacita baterií,“ mí-
ní Karl Schulte. Výkonnější akumuláto-
ry pro elektromobily a elektrobicykly by 
pravděpodobně přispěly k rychlejšímu 
rozvoji elektromobility, aerografit však 
nepochybně najde uplatnění i v dalších 
nových technologiích. 

Výkonný vodní filtr
Aerografit by mohl být přínosem i při fil-
trování vody. S jeho pomocí by šlo  

v odpadních vodách odbourávat napří-
klad zbytky léků. Uplatnění by mohl 
nalézt také v medicíně, kde je mnohdy 
nutné, aby byl vzduch zbaven veškerých 
bakterií a dalších toxických látek, napří-
klad v nemocničních inkubátorech nebo 
ventilátorech.

Vědci zjišťují také to, zda by se aerogra-
fit mohl používat jako optický absorbér 
ve spektrometrech výzkumných satelitů. 
„Aerografit má velkou schopnost absorp-
ce světla v infračervené oblasti. Zjedno-
dušeně řečeno: žádná komerčně vyrábě-
ná barva není tak černá jako tento mate-
riál,“ vysvětluje Karl Schulte. Tato látka 
proto může lépe než kterákoli jiná zachy-
tit záření tzv. kosmického pozadí, které 
při spektrometrickém měření působí ru-
šivě. Na tomto projektu, který je zaměřen 
na výzkum a vývoj vysoce přesné měřicí 
techniky a koordinuje jej Spolkové mini-
sterstvo hospodářství, spolupracují  
severoněmečtí vědci s Univerzitou ve  
Wuppertalu a se Spolkovým fyzikálně-
-technickým ústavem.

Možnosti využití aerografitu jsou lá-
kavé, jejich uskutečnění však brzdí kom-
plikovanost výroby nového materiálu. 
Jejím zjednodušením se zabývají profe-

sor Rainer Adelung a jeho doktorand  
Armin Schuchardt. Vytvářejí šablony  
z oxidu zinečnatého, kolem nichž násled-
ně vznikají struktury aerografitu. „Aero-
grafit si můžeme představit jako rychle 
rostoucí břečťan, který se obtáčí kolem 
stromu,“ říká Rainer Adelung. Poté co se 

na šablonu nanese grafit, oxid zinečnatý 
se v reaktoru ohřeje na teplotu 760 ⁰C.  
Přidají se voda, argon a toluen, jejichž 
směs s oxidem zinečnatým reaguje  
a vytváří kolem základního stavebního 
materiálu uhlíkový obal, který je tlus-
tý pouze 30 až 40 atomů. Oxid zinečnatý 
nakonec unikne vzniklými uhlíkatými 
trubičkami.

Vlajkový projekt eu
Jak chemicky a termodynamicky probí-
há růst jednotlivých vrstev grafitu, vědci 
ještě přesně nevědí. Na to, aby mohli ten-
to multifunkční materiál dále zkoumat, 
proto dostávají dotace z vlajkového pro-
jektu EU na podporu výzkumu grafenu. 
Vědci z Hamburku a Kielu tak nyní mají 
k dispozici vlastní institut, aby mohli vý-
zkumné činnosti lépe propojit a koordi-
novat. Závod o nejlehčí látku světa totiž 
již začal.  

Aerografit: lehčí než pírko, 
pevnější než ocel
Přitahuje pozornost vědců a inženýrů po celém světě.  
Je neuvěřitelně lehký, mimořádně pevný a kromobyčejně 
pružný: aerografit – látka, kterou tvoří z 0,01 % uhlík  
a z 99,99 % vzduch. Je 75x lehčí než polystyren, 100x 
pevnější než ocel a elektrický proud vede lépe než měď. 
Možnosti jeho využití se rýsují například všude tam, kde je 
třeba co nejvíce snížit hmotnost, tedy u akumulátorů pro 
elektromobily nebo u měřicích přístrojů pro vesmírné satelity.

2011  Vědci z Kalifornie představili  
aerogel z niklu, jehož 1 cm3 váží jen  
0,9 mg. Základem může být oxid kovu, 
polymer nebo i jiná látka, která vytváří 
drobné krystalky a porézní strukturu.

2012  Vědci z Univerzity v Kielu  
a z Technické univerzity v Ham  - 

burgu-Harburgu vyvinuli aerografit, 
který s hmotností 0,2 mg na 1 cm3 nevá-
ží ani čtvrtinu toho, co stejný objem  
aerogelu niklu.

2013  Čínští vědci představili uhlíkový 
aerogel, jehož 1 cm3 váží pouhých  
0,16 mg, méně než zrnko písku.     

  Závod o vytvoření nejlehčího materiálu

spektrometry 
pro výzkumné 
satelity

filtry pro 
medicínskou 
techniku

akumulátory pro elektromobily

Možnosti použití aerografitu



P
itnou vodu tekoucí z kohoutku  
vodovodního řadu považujeme  
v našich krajích za naprostou sa-
mozřejmost. Málokdy přemýšlíme 

o jejím původu. Je kvalitní, čistá, zdravotně 
nezávadná, poměrně levná a je tu, kdykoliv 
ji potřebujeme. Prostě tu je a příliš se neza-
jímáme o to, kde se vzala. Její cesta je při-
tom často velmi zajímavá. Například voda, 
kterou si do sklenice natočíte v Praze, má za 
sebou více než šedesát kilometrů dlouhou 
cestu komplexem vodohospodářských děl, 

která jsou unikátní i v celosvětovém měřít-
ku. Sedmdesát procent vody sem totiž přité-
ká z vodní nádrže Švihov, známé veřejnosti 
též jako Želivka.

Čistého, průmyslem nezasaženého a řídce 
osídleného údolí řeky Želivky si vodohos-
podáři všimli již v šedesátých letech mi-
nulého století. Oblast byla ve všech ohle-
dech ideální pro získávání pitné vody. Bylo 
proto rozhodnuto o výstavbě vodní nádrže, 
úpravny a souvisejících technologií. Stav-
ba trvala plných sedm let a první zkušební 
odběry byly zahájeny 25. května roku 1972. 
Již od začátku byla úpravna svým maximál-
ním výkonem 3 300 litrů za vteřinu největší 
v tehdejším Československu. Primát si drží 
dodnes a svým výkonem, který se mezitím 

více než zdvojnásobil, se řadí mezi největší 
úpravny i v evropském měřítku.

Čtyři nádrže
Úpravna využívá systém čtyř vodních nádr-
ží rozmístěných v povodí řeky Želivky. Úko-
lem tří menších děl, představných nádrží 
Trnávka, Němčice a Sedlice, je zachycovat 
splaveniny. Jako rezervoár slouží až vodní 
nádrž Švihov, umístněná čtyři kilometry 
nad soutokem Želivky se Sázavou. Osm set 
šedesát metrů dlouhá hráz se klene do výš-
ky padesáti osmi metrů a i ve své koruně je 
sedm metrů široká. Vytváří jezero dlouhé 
třicet devět kilometrů, které zadržuje 309 
milionů metrů kubických vody a rozlévá 
se na ploše více než šestnácti set hektarů. 
Čistě pro porovnání, známé Máchovo jeze-
ro má plochu téměř šestkrát menší, rybník 
Rožmberk je menší třikrát.

V nádrži je umístěn sdružený objekt se 
dvěma odběrnými věžemi a bezpečnost-
ním přelivem. Od roku 2004 zde pracu-
je i malá vodní elektrárna vybavená Fran-
cisovou turbínou o instalovaném výkonu 
450 kW. Technickou lahůdkou jsou pak dva 
mosty. Prvním je napůl zatopený most ne-
realizované dálnice z dob protektorátu, 
dnes vedoucí od nikud nikam. Druhým je 

dvoupatrový dálniční most přes řeku  
Želivku na sedmdesátém sedmém kilomet-
ru dálnice D1. Starý nižší most nevyhovoval 
potřebám dopravy, a tak byla na jeho zákla-
dech postavena o několik metrů výše nová 
mostovka.

Samospádem na Prahu
Voda z nádrže Švihov je čerpána čerpadly 
do úpravny v Nesměřicích, vzdálené sotva 
tři sta metrů od hráze. Zde je čištěna, ozo-
nizována, chlorována a je upravována její 
kyselost. Pracoviště zde podléhají přísným 
bezpečnostním opatřením a kvalita pro-
dukované vody je vícenásobně průběžně 
kontrolována. Své uplatnění tu dodnes mají 
i legendární pstruzi chovaní ve dvou kont-
rolních nádržích.

Co však dál? Z Něsměřic do Prahy to je ješ-
tě dobrých pětačtyřicet minut jízdy autem. 
Ke slovu tak přichází další obdivuhodná 
stavba. Padesát dva kilometry dlouhý vodní 
přivaděč. Svou délkou zaujímá páté místo 

na světě a třetí v Evropě. Má podobu ve ská-
le raženého tunelu o průměru 2,6 metru, je 
veden osm až stoosmdesát metrů pod povr-
chem a je proveden jako tlakový a gravitač-
ní. Voda teče až na jižní okraj Prahy zcela 
samospádem bez nutnosti přečerpávání. 
Přivaděč začíná regulačním vodojemem  
o objemu 16 600 metrů kubických, který za-
jišťuje plynulé zásobování.

Slušná zásoba
Po zhruba patnácti hodinách doteče vo-
da do Vestce u Jesenice. Zde končí přivaděč 
uzávěrovou komorou, kde se větví na dvě 
potrubí uzavíratelná klapkovými uzávěry. 
Ta pokračují do vodojemů o celkové kapaci-
tě 200 tisíc metrů krychlových, což umož-
ňuje nejen vykrývat výkyvy ve spotřebě 
vody v průběhu dne, ale poskytuje rezervu 
i pro nutné revize přívaděče nebo výpadky. 
Vodojemy jsou tvořeny čtyřmi nádržemi o 
půdorysu 140 x 47,5 metru. Voda v nich po-
bude v průměru dalších 15 hodin, než se 

znovu vydá na cestu. Proto je zde pamato-
váno i na dochlorování.

Z Vestce se rozbíhá pět hlavních vodovod-
ních řadů, které rozvádějí pitnou vodu  dále 
do Prahy. Za zmínku stojí napojení vodoje-
mu v Ládví. K němu vede dvaadvacet kilo-
metrů dlouhý řad o průměru 1,2 metru, 
který obchází kolem města. V místě křížení 
s řadem vedoucím jizerskou vodu z Kárané-
ho jsou oba systémy propojeny.

Čtyři desetiletí
Voda z Želivky proudí do žíznivé Prahy, 
ale i do okolí Kladna, Berouna a části kra-
je Vysočina, už více než čtyři desetiletí. 
Za tu dobu úpravna v Nesměřicích zpra-
covala přes čtyři miliardy metrů krych-
lových pitné vody. Vždy v dobré kvalitě, 
bez větších výpadků nebo problémů. Na-
stěstí nic nenasvědčuje tomu, že by se na 
tom v příštích desetiletích mělo cokoliv 
měnit. S vodou z Želivky můžeme počítat 
i nadále. 

Technický unikát na Želivce
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Průměrný Pražan spotřebuje každý den sto jedenáct 
litrů vody. Pokud toto číslo vynásobíme jedním a čtvrt 
milionem obyvatel a přičteme spotřebu firem, dostaneme 
se přibližně ke třem tisícům litrů pitné vody, které je nutné 
v průběhu dne každou vteřinu získat, upravit a přivést 
do hlavního města. Tento logistický oříšek před více než 
čtyřiceti lety vyřešila unikátní stavba na řece Želivce.

AUTOR: PaVeL ZáLeSKý 
FOTO:    PRaŽSKé VODOVODy a KaNaLiZaCe, 
               archiv autora
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Ochrana počítačových sítí před 
útoky hackerů se stává jednou 
z největších výzev budoucnos-
ti. Nedávná zpráva Světového 

ekonomického fóra o globálních rizicích 
označuje kybernetický zločin za jednu ze 
čtyř největších hrozeb pro příští desetiletí. 
Srovnává je tak s rozevíráním nůžek mezi 
bohatými a chudými, změnami klimatu  
a finančními problémy velkých států. Zdá 
se vám to přehnané? Na první pohled mož-
ná ano, dokud nezačnete přemýšlet o mož-
ných důsledcích online útoků.

Společnost Kaspersky Lab, která se 
ochranou počítačových sítí zabývá, odha-
duje, že útok hackerů na evropskou spo-
lečnost s více než 1 500 zaměstnanci způ-
sobí škodu v průměrné výši 495 000 eur. 
Střední společnosti mohou očekávat ztrá-
ty ve výši zhruba pěti procent ročního ob-
ratu, případně i ztrátu know-how  
v rozsahu přímo ohrožujícím jejich další 
existenci.

Sto miliard eur ročně
Před rokem takovému útoku čelila známá 
společnost Adobe. Hackeři po útoku zve-
řejnili citlivé údaje 152 milionů uživatelů 
jejích cloudových služeb a odcizili a zve-
řejnili zdrojový kód klíčových produktů  
a jejich bezpečnostních prvků. Společnost 
se nyní vypořádává s poškozenou pověstí, 
ztrátou důvěry části uživatelů a hrozbou 
zneužití zdrojových kódů v budoucnu.  
V soudních síních navíc bude prokazo-
vat, že pro bezpečnost dat svých uživatelů 
udělala vše potřebné.

To vše je jistě nepříjemné. Dovedete si 
však představit, jaké důsledky by mělo 
rozsáhlejší napadení veřejných registrů, 
finančních systémů nebo infrastruktury? 
Inteligentní sítě se dnes používají v ener-
getice, vodárenství, v komunikacích,  
i v řízení dopravy. V rutinních situacích 
reagují bez zásahu obsluhy a při řešení 
řady problémů díky nim technik nemusí 
opouštět svou kancelář. Stejně tak je ale 

může zdatný hacker vyřadit z provozu, 
aniž by opustil svůj stůl a načatou pizzu.

Studie často vidí věci příliš černě, vy-
cházejí z nejdramatičtějších scénářů. Ono 
ale zcela stačí, aby pokračoval dosavadní 
trend. Kybernetický zločin je vzkvétajícím 
a výnosným odvětvím. Dle odhadů způso-
buje ročně celosvětově škody ve výši oko-
lo sta miliard eur. Sedm z deseti uživatelů 
internetu se již obětí útoku stalo.

 
Jednoduché triky
Jeden fakt je obzvláště alarmující. Pracu-
jeme se stále sofistikovanějšími techno-
logiemi a jejich narušení by vedlo k dříve 
nemyslitelným důsledkům. Bezpečnost 
našich systémů je přitom ale nejčastěji 
narušována poměrně jednoduchými me-
todami. Při čtyřech z pěti útoků hacker  
nepotřebuje žádné zvláštní technické 
znalosti. Například zpráva Verizon  
Data Breach Report 2013 uvádí, že plných 
76 % útoků je úspěšných díky snadno 

uhodnutelným nebo získatelným přístu-
povým údajům. Více než polovina přípa-
dů navíc zůstane po řadu měsíců neodha-
lena, což poskytuje útočníkovi čas na prá-
ci. Jak tedy útočníci pracují?

Jednou z osvědčených metod je phishing 
e-mail. Znáte jej dobře, neboť pravděpo-
dobnost, že byste jej doposud ve své e-
-mailové schránce nenalezli je velmi ma-
lá. Zpráva, která se nejčastěji tváří jako 
žádost od banky nebo mobilního operáto-
ra, vyzývá k návštěvě podvržené stránky 
a zadání přihlašovacích údajů. Odvolává 
se zpravidla na vypršení platnosti stávají-
cího hesla, nutnost aktualizace účtu, jeho 
hrozící blokaci, neuhrazenou fakturu ne-
bo změnu politiky.

Většina dnešních phishing e-mailů je dů-
kladně designována a jsou prakticky k ne-
rozeznání od komunikace skutečné banky. 
Proto i přes četné příběhy citované v médi-
ích řada uživatelů zabere, své údaje hacke-
rům nadiktuje a pak jen sčítá ztráty.

Sociální inženýrství
Cenná data se dají získat také pomocí me-
tod sociálního inženýrství, které pracují 
se sociálním chováním a přirozenými re-
akcemi lidí. Útočník se snaží co nejdůvě-
ryhodněji vydávat za zaměstnance firmy 
a pomocí e-mailů a telefonátů sbírá citlivé 
interní informace. K navození důvěry po-
stačí podvržení adresy odesílatele e-mailu 
nebo zmínění jmen kolegů a interních in-
formací, které útočník již dříve získal nebo 
jednoduše posbíral na sociálních sítích. 
Sledování vazeb a skládání útržkovitých 
informací zveřejňovaných zaměstnanci na 

Facebooku, Twitteru a dalších službách 
může výrazně ulehčit útočníkovu cestu  
do firmy.

Cílem útoku založeného na sociálním  
inženýrství se přitom může stát každý  
a nikdo není úplně imunní. Při péči  
o bezpečnost firemních sítí a infrastruk-
tury je tak kromě investic do technické-
ho zabezpečení nutná i péče o vzdělává-
ní zaměstnanců. Bez komplexního říze-
ní rizik, jasných pravidel IT bezpečnosti 
a pravidelného tréninku budou i nadále 
právě oni nejjednodušší cestou k chráně-
ným datům.  

Zločin na síti
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Náš svět je stále více propojený moderními 
technologiemi. Přináší to pohodlí, efektivitu, vyšší 
spolehlivost, ale i rizika. Možnému útoku hackerů 
jsou dnes vystaveny nejen webové stránky firem,  
ale i citlivá data, finanční systémy, státní registry 
nebo distribuční sítě. Útočníci přitom dosud slaví 
úspěchy s jednoduchými metodami. Nejslabším 
článkem je stále uživatel. Ochrana počítačových 
sítí před útoky hackerů se stává jednou z největších 
výzev budoucnosti.

AUTOR: PaVeL ZáLeSKý 
FOTO:    bigSTOCK

Péče o bezpečnost v Siemensu
Pravidelné proškolování zaměstnanců o nejnovějších 
bezpečnostních hrozbách je součástí praxe  
i v koncernu Siemens. Zdejší školení zvyšují odolnost 
proti metodám sociálního inženýrství, pojednávají  
o bezpečné výměně dat s externisty nebo o správném 
používání ochranných mechanismů. i technologická 
společnost si je vědoma, že při řadě útoků je nejlepší 
obranou pozornost personálu.

t e c h n o l o g i e
i n f o r m a t i k a



Stroje se učí biologickou
abecedu kvůli lidem

Velkolepý scénář   
Představení bylo připraveno na úvod fot-
balového šampionátu v Brazílii. Nápad 
profesora Nicolelise tamní vláda ochot-
ně podpořila, protože chtěla světu uká-
zat, že mistrovství hostí země výjimeč-
ná nejen ve sportu, ale také ve vědě. Na 
stadionu v Sao Paulo mělo spolu s bra-
zilským týmem a Chorvaty nastoupit do 

středového kruhu osm vozíčkářů. Jeden  
z nich by „zázračně“ vstal, došel k míči  
a za potlesku diváků ho vykopl vysoko do 
vzduchu. Jeho bezvládnými nohami by 
hýbal exoskelet – robotický oděv ovláda-
ný jen jeho myšlenkami.

Jenže mistrovství nedopadlo podle bra-
zilských představ. Fotbalisti selhali na celé 
čáře a ani vědecká show nenaplnila scénář. 
Představení se scvrklo jen na pár sekund  
v rámci zahajovacího ceremoniálu. Kamera 
sotva stihla ukázat „robotizovaného“ muže 
stojícího u postranní čáry, jak jen symbo-
licky šťouchl do míče. 

Na rozdíl od trenéra Luize Scolariho ne-
vedl rozpačitý výsledek k „pádu“ M. Nicole-
lise. Jeden z nejvýznamnějších vědců dneš-
ka jen dostal výstrahu, že na vývoj exoske-
letu je potřeba více času i trpělivosti. 

Rozhraní mozek-stroj
Profesor Nicolelis je vedoucí osobností 
vývoje technologií založených na přímé 
komunikaci mozku s externími zaříze-
ními. Dostaly souhrnný název „rozhra-
ní mozek-stroj“ (Brain-Computer Inter-
face, BCI). Princip je zdánlivě jednoduchý 
– aktivita mozku se projevuje slabými 
elektrickými signály, které citlivé mikro-
elektrody dokážou změřit. Údaje potom 
odešlou počítači, který je přeloží do pove-
lů pro robotické končetiny, a ty se hýbou 
tak, jak si přeje pacient.

Výzkum se začal v 90. letech minulého 
století a je soustředěn na několika vědec-
kých pracovištích v USA. Centru pro neu-
roinženýrství profesora Nicolelise šlapou 
na paty vědci z okolí Josea Contrerase 
-Vidala z Houstonské univerzity, kteří 
rovněž představili prototyp exoskeletonu 
NeuroRexo.  

M ěla to být událost snad stejně 
významná jako první kroky 
Neila Armstronga na Měsíci. 
Světu se měl představit prv-

ní dokonalý kyborg. V přímém přenosu 
před očima stovek milionů ohromených 
televizních diváků by ukázal, jak super-
moderní technologie v blízké budouc-
nosti pomohou tělesně postiženým a ne-
mocným lidem. 

Úloha kyborga připadla mladému  
Brazilci Julianovi Pintovi, kterému v roce 
2006 po autonehodě kompletně ochrnu-
la dolní část těla. Jeho strůjcem byl pro-
fesor Miguel Nicolelis, slavný brazilský 
neurolog působící na Dukeově univerzi-
tě v USA. 

Představa kyborga zpočátku vyvolává negativní pocity. Jako by člověk, v jehož těle se spojily organické 
a mechanické součástky, měl působit jen destruktivně. Jenže skutečnost může být opačná – 
supertechnologie pomůže milionům lidí, kterým příroda anebo okolnosti nedopřály plnohodnotný život. 

Robotický exoskeleton ovládaný myslí stojí 
na vrcholu pyramidy pomůcek a technolo-
gií určených zdravotně postiženým lidem. 
Jeho základy se začaly stavět už ve staro-
věku.

Nejstarší protézu, o které máme písemnou 
zmínku, nosila indická královna Vishpla. 
Okolo roku 1800 před naším letopočtem utr-
pěla při válečném konfliktu úraz a museli jí 
amputovat nohu. Nahradila ji železná proté-
za, se kterou se údajně opakovaně zúčastni-
la dalších bitev. 

V dalších stoletích technologie příliš ne-
pokročily. Ve středověku si protézy držely 
podobu dřevěných anebo kovových chůd, 
které se připevňovaly na pahýl pomocí po-
pruhů. 

Situaci změnil až střelný prach na bojiš-
tích novověku. Nové druhy zranění byly 
výzvou pro medicínu. Mrzačení vojáků za 
1. světové války podnítilo německého léka-
ře Ferdinanda Sauerbucha, aby v roce 1916 
sestrojil první moderní protézu. Po válce 

začala v Německu sériová výroba protézy 
Jupa knee s kolenním i kotníkovým klou-
bem. O několik desetiletí později přišel 
Američan John Sabolich s revolučním  ře-
šením úložiště protézy. Díky tomu mohou 
pacienti chodit bez berlí, běžet či sejít po 
schodech. Hitem posledních let jsou spor-
tovní protézy Cheetah od firmy Össur, kte-
ré dnes používá více než devadesát procent 
paraolympioniků. 

Ani nejdokonalejší protézy však nepomo-
hou v případech, kdy po končetině nezů-
stane aspoň malý funkční pahýl. Bezradné 
jsou i po nehodách, při kterých se poškodí 
mícha a nervy, přenášející povely do svalů. 
Takto paralyzovaní jsou i pacienti  
s neurogenerativními chorobami,  
jako je ALS, Parkinsonova choroba  
a další poruchy, které brání motoric-
kým úkonům. 

Jedinou nadějí tehdy zůstává technologie 
„rozhraní mozek-stroj“, schopná signály  
z mozku rozhýbat robotické náhrady.

  Protézy zdokonalil až střelný prach
Ze starověku se zachoval  
i nejstarší artefakt. Šest set 
let před naším letopočtem 
vytvořili v Egyptě náhradu 
palce ze dřeva a z kůže. 
Dnešní vědci zhotovili její 
přesnou repliku a k údivu 
všech se dobrovolníci  
s defektem palce shodli, 
že je plně funkční a velmi 
pohodlná.

Mladý kyborg se chystá vy-

kopnout míč na fotbalovém 

šampionátu v brazílii. Stále 

jen v představách malíře.

brazilec Julian Pinto nakonec jen šťouchl do míče.

Miguel Nicolelis působí na Dukeově univerzitě  

v uSa, stále se však považuje za brazilského vědce. 
Ovládnutí exoskeletu trvá několik měsíců – mozek 

ho musí přijmout do své mentální mapy celého těla.
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Teoretické principy nové technologie 
popsali M. Nicolelis a John Chapin v ro-
ce 2000 (dnes působí v armádní inovační 
agentuře DARPA). O rok později dokázali 
jejich funkčnost – opice svými myšlenka-
mi rozhýbala rameno robota. 

Lidská mysl se se strojem spojila v roce 
2012. Prvenství patří týmu Johna Dono-
ghua z Brownovy univerzity. Žena para-
lyzovaná mrtvicí rozhýbala myšlenkami 
rameno robota a po patnácti letech se po-
prvé sama napila kávy z hrnku.   

Fotbalový výkop měl být dalším milní-
kem. Měl být důkazem, že technologie už 

překonala stadium laboratorních pokusů 
a může vstoupit do reálného života. Sym-
boliku velké události by podtrhl fakt, že 
na vývoji exoskeletonu se podíleli vědci  
z více kontinentů. Je výsledkem nezisko-
vého projektu Walk Again, kde měl stav-
bu hardwaru na starosti tým Gordona 
Chenga (původem Číňana) na mnichov-
ské Technické univerzitě.   

Čtení z mozku
Technologie BCI v sobě koncentruje ně-
kolik špičkových vědních oborů, které se 
v posledních desetiletích prudce rozvíjejí 

– biologii, medicínu, informatiku i robo-
tiku. 

Prvořadým úkolem je změřit aktivitu 
mozku. Neurony si odevzdávají elektric-
ké impulzy v prodloužených výběžcích – 
axonech. Ty se na konci větví a vytvářejí 
synapse, kontaktní místa se sousedními 
nervovými buňkami. Signál přes ně pro-
chází skrze iontovou výměnu některých 
prvků, které polarizují buněčné mem-
brány. 

Slabé elektrické „mozkové vlny“ za-
znamenal v roce 1924 německý neuro-
log Hans Berger. Objev se stal základem 

elektroencefalografie (EEG). Elektrický 
signál z jediného neuronu se poprvé po-
dařilo změřit kovovými mikroelektroda-
mi Eberhardovi Fetzovi z Washingtonské 
univerzity v roce 1969. O deset let později 
profesor Nicolelis s J. Chapinem vymys-
leli způsob, jak současně nahrát aktivitu 
desítek neuronů, široce rozptýlených po 
celém mozku. 

Postupně vzniklo více metod pro snímá-
ní mozkové aktivity. Velmi přesné jsou 
mikroelektrody zasazené přímo do moz-
ku. Při jednodušších experimentech stačí 
změřit aktivitu několika stovek neuronů, 

pro řízení dvou noh exoskeletonu jich je 
potřeba sledovat desítky tisíc. Sondy im-
plantované do tkání však způsobují pro-
blémy – aktivují imunitní systém, který 
zaútočí na vetřelce. Výsledkem bývají jiz-
vy okolo rozhraní, které zeslabují signál. 

Z tohoto hlediska jsou výhodnější ne-
invazivní elektrody na povrchu hlavy, 
pracující na principu EEG. Jejich problé-
mem je zase přesnost a citlivost. Vědci 
proto hledají i nové metody založené na 
magnetismu, světle, infračervených či 
radiových vlnách. Předpokládá se, že na 
bezpečné a přesné zmapování mozkové 
aktivity budou potřeba ještě dvě desetile-
tí výzkumu. 

Řeč strojů
Na druhé straně rozhraní jsou stroje.  
Musejí být schopny porozumět příkazům  
z mozku a vykonat je. Ze sond se valí do-
slova lavina informací. Pro jejich analý-
zu je důležitá práce Kypřana Apostolose 
Georgopoulose z Univerzity Johnse Hop-
kinsa – již v 80. letech propočítal vzory 
signalizace neuronů při jednotlivých po-
hybech, například při otáčení ramen. Soft-
warové algoritmy přeloží biologické sig-
nály do digitálních povelů o síle a směru 
pohybu. Ty se přenášejí do mikroproceso-
rů umístěných v kloubech exoskeletonu.

O vývoj hardwaru se postarala americ-
ká armáda. Od začátku 60. let touží po ro-
botických oblecích, které znásobí fyzický 
potenciál. Snaha přinesla ovoce po ná-
stupu miniaturizace. Dnešní exoskelety 
umožňují zdravému člověku udělat práci 

za tři, boxovat, plazit se, zdvihat činky, 
dělat dřepy i kliky. Fungují díky inteli-
gentním senzorům, které bleskově pře-
čtou smršťování svalstva a okamžitě zesí-
lí pohyby člověka. 

Mechanika v kyborgovi nenahrazuje jen 
svaly, ale chybějící nervy. Senzory repli-
kuje pocity rovnováhy i dotyků a posílá 
je do mozku. Pouze tak si mozek začle-
ní umělé končetiny do svého mentálního 
obrazu těla. Naštěstí, mozek je plastický 
orgán a informace ze senzorů si dokáže 
osvojit, pouze je zapotřebí delší trénink. 

Myšlenky na dálku
Profesor Nicolelis se zřejmě s výsledkem 
z fotbalového šampionátu nespokojí.  
Kyborg by se mohl „v plné kráse“ předsta-
vit za dva roky na zahajovacím ceremo-
niálu olympijských anebo paraolympij-
ských her, které se budou konat opět  
v jeho vlasti. 

Brazilský profesor však ví, že technolo-
gie člověk-stroj dovolí uskutečnit i jiné 
odvážné představy. Už dříve si například 
ověřil, že dokáže poslat myšlenky daleko 
od biologického těla. V roce 2007 naučil 
jeho tým opici Idoya vzpřímeně kráčet po 
běžícím pásu. Informace o aktivitě jejích 
neuronů poslali rychlou internetovou lin-
kou z amerického Durhamu na druhou 

stranu zeměkoule – do ATR laborato-
ří inteligentní robotiky a komunikace 
v japonském Kjótu. Signály o pohybu 
samičky rozhýbaly humanoidní robot 
CB1 a dokonce, když se Idoya zastavila 
a pohyb si už jen představovala, robot 
kráčel poslušně dál. „Časem bude lidská 
mysl řídit na dálku složité stroje. Mů-
žeme je poslat do prostředí, kam člověk 
nemá šanci vstoupit – manipulovat  
s mikrochirurgickými nástroji uvnitř 
těla anebo řídit humanoida při opravách 
netěsností v jaderných reaktorech,“ 

napsal M. Nicolelis v časopisu American 
Scientific.  

Vloni Nicolelis získal další prvenství – 
uskutečnil „přenos myšlenek“ mezi živými 
tvory. Dva potkani si vzájemně posílali in-
strukce, která páčka je správná, aby se do-
stali k potravě. Jeden byl v USA a druhý  
v Brazílii. Možná, že jednou budeme schop-
ni sdílet myšlenky a vyměňovat si pocity  
i složité emoce. Ale to už je jiný příběh. Ne-
souvisí sice s vývojem pomůcek pro tělesně 
postižené a nemocné lidi, ale může mít pro 
medicínu stejně tak průlomový význam. 

Vzpomínáte si, jak si zraně-
ný Luke Skywalker v jedné ze 
scén sci-fi série Hvězdné války 
připevnil mechanické před-
loktí a ruku? Bez velkého vzru-
šení sledoval, jak hýbe dlaní 
i prsty. Pak se bodne chirur-
gickým hrotem do prstu, aby 
si ověřil, že protézu cítí jako 
vlastní ruku. 

Dokázala by dnešní věda 
něco podobného? Celkem jis-
tě ne, ale výzkum dvou neu-
rologů z Pensylvánské uni-
verzity – Kacyho Cullena  
a Douglase Smitha – vykročil 
tímto směrem. U klasického 
„rozhraní člověk-stroj“ řídí 
mechanická zařízení aktivi-
ta mozku. Pensylvánští vědci 
postupují jinak – robotické 
protézy chtějí napojit přímo 
na periferní nervy, které zů-
staly v pahýlech končetin po 
amputacích. 

Na cestě k „Lukově ruce“ už 
udělali pár důležitých kroků. 
Zjistili, že protézu lze nechat 
„přirůst“ k pahýlu, přičemž 
svalovou tkáň nahradí ner-
vová vlákna. Axony, výběžky 
nervových buněk, dokážou 
narůst do délky, aby překryly 
mezeru mezi pahýlem a pro-
tézou a napojily se na zbytky 
těch původních.

Jak ale dosáhnout výměny 
signálů mezi živou hmotou 
a elektronikou? Principiálně 
se odlišují – zatímco nervové 
buňky používají signalizační 
chemikálie, v elektronických 
zařízeních proudí elektrony 
přes vodivé materiály, polovo-
diče a tranzistory. Výzkumní-
ci si podle všeho poradili. Jako 
vhodný se ukázal vodivý po-
lymer polyanilin. Pro komu-
nikaci je nevyhnutelné, aby 
nervy polymer těsně obrostly. 

Při pokusech s potkany se do-
sáhla vzdálenost několik desí-
tek mikronů, což stačilo, aby 
umělé vlákno reagovalo na 
elektrický náboj nervového 
signálu směřujícího ke kon-
četině. Nervem také dokázalo 
odevzdat signál jdoucí z kon-
četiny do mozku. 

„Naše hybridní neuroinže-
nýrství je i přesto stále v plen-
kách. Potrvá dlouhý čas, než 
se dočkáme umělých končetin 
stejně tak funkčních a elegant-
ních, jako jsou ty přírodní,“ 
připustili oba vědci v článku 
pro Scientific American.

  Zázračná ruka Luka Skywalkera  

Elektroencefalografie (EEG)
Základem se stal objev německého neurologa Hanse Bergera, který v roce 1924 
poprvé zaznamenal slabé elektrické „mozkové vlny“

exoskelet od firmy Raytheon dovolí pěšákům udělat práci za tři lidi. 

Protézy Cheetah proslavil paraolympijský vítěz Oskar Pistorius. 

Mechanická ruka Luka Skywalkera z výstavy Star Wars: Věda se setkala  

s fantazií
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dosažitelný u MRI s nižší intenzitou po-
le. Díky menším rozdílům v magnetizač-
ních charakteristikách při intenzitě 3 T 
ve srovnání s intenzitou 1 až 1,5 T se zvý-
šil také poměr kontrast-šum (CNR), což 
má za následek zřetelnější zobrazení lézí 
při vyšetřeních s kontrastní látkou, vyšší 
úroveň potlačení signálu pozadí a lepší 
rozlišení tuku od vody.

Nahlédnout až do nitra mozku
Zkušenosti z klinických postupů ukazu-
jí, že při zobrazování mozku a muskulo-
skeletálního systému čili orgánů, které 
umožňují člověku pohyb, je dosahováno 
lepších výsledků s 3T MRI než s poli nižší 
intenzity. Například v případě mozku by-
ly při diagnostice roztroušené sklerózy 
3T MRI skenery schopny detekovat i vel-
mi malé léze nasycené kontrastní látkou. 
Při zobrazování kostí a svalů mohou tyto 
výhody vést jednak k zobrazení jemných 
detailů u malých kloubů, jednak k výraz-
nému zkrácení doby skenování. 

Výzkumná práce na poli neuro a psy-
chiatrických věd má navíc ještě i dal-
ší specifikum: potřebuje možnost 

zobrazování a spektroskopie na bázi ne-
vodíkových jader s lichým protonovým 
číslem. Nevodíkové zobrazování přitom 
do současnosti není v klinické praxi vů-
bec používáno a je čistě doménou vý-
zkumné činnosti. Přístroj MAGNETOM 
Prisma tuto funkci nabízí, poněvadž je 
vybaven volitelným multinukleárním 
radiofrekvenčním kanálem, kterým lze 

přepnout na nevodíkový zobrazovací  
režim.

Vše má i své stinné stránky
Intenzita pole sice dává příležitost zlepšit 
kvalitu obrazů a zvýšit rychlost akvizi-
ce, má ale také za následek velmi složité 
technické problémy. Vyšší intenzita pole 
způsobuje nárůst nehomogenity hlav-
ního magnetického pole, nehomogenity 
vysokofrekvenčního pole, zvýšení množ-
ství vysokofrekvenční energie akumulo-
vané v tkáni a může způsobit nárůst ne-
žádoucích artefaktů. Další diagnostický 
problém může představovat neoptimální 
potlačení signálu tuku. Navíc může do-
cházet k rušení používaných paralelních 
zobrazovacích technik. Za těchto okol-
ností mohou nevýhody standardního 3T 
MRI dokonce převážit nad potenciálními 
výhodami.

Přístroj MAGNETOM Prisma nové gene-
race se však s těmito problémy vyrovnat 
dokáže tím, že nabízí novou konstruk-
ci systému a několik technických metod, 
které omezují zdroje obrazového šumu  
a optimalizují akvizici obrazů. Přede-
vším je to díky nejsilnějšímu gradientní-
mu systému, jaký je známý u MR skene-
rů pro celotělové zobrazování v humánní 
medicíně, který posouvá možnost sek-
venčních gradientních polí až za hrani-
ce stimulace vitálních tkání. Také homo-
genita magnetického pole je nejlepší na 
trhu MR 3T přístrojů s přihlédnutím k 
zobrazované ploše zkoumaného objek-
tu (FOV) o průměru 50 cm. Takto vysoká 
hodnota homogenity v takto velikém FOV 
je na druhou stranu vykoupena pouze 
60cm pacientským otvorem a dlouhým 
tělem magnetu. To pochopitelně poně-
kud snižuje komfort pacienta. V případě 
vědecko-výzkumné práce ale nad tímto 
hendikepem převažuje kvalita výsled-
ných dat.  

P
ro účely výzkumu jsou nezbytné 
nástroje, které umožní pracovat až 
na fyzikálních limitech dané meto-
dy, aby bylo možné získat co možná 

nejlepší výsledky z hlediska diagnostické 
výtěžnosti daných postupů. To umožní pra-
covnímu týmu řešícímu konkrétní problém 
získat výsledky, které jsou prezentovatelné 
na nejprestižnějších úrovních a publi  - 

kovatelné na stránkách nejrenomovaněj-
ších periodik.

MAGNETOM Prisma je speciální níz-
kosériové zařízení určené speciálně pro 
zobrazování morfologie a funkční zob-
razování. Je unikátní nejen intenzitou 
magnetického pole 3 tesly, ale také jedi-
nečnou kombinací technických a softwa-
rových vlastností.  

Proč je dobrá vyšší intenzita?
První skener pro magnetické rezonanční 
zobrazování o intenzitě pole 3 tesly (T)  
byl schválen pro klinické použití v ro-
ce 2002. Rozvoj technologie a zvýšení 
intenzity magnetického pole slibovaly 
nové příležitosti pro diagnostiku pomo-
cí MRI a zlepšení již zavedených proce-
dur. MRI s intenzitou magnetického pole 
3 tesly nabízí ve srovnání s MRI s nižší 
intenzitou pole vyšší poměr signál-šum 
(SNR), což přináší vyšší prostorové rozli-
šení nebo zlepšení využití signálu. Díky 
tomu lze pracovat s kratšími akviziční-
mi časy při zachování konstantního pro-
storového rozlišení. Jinými slovy: stejně 
kvalitní snímky lze získat za podstatně 
kratší čas. Ke zrychlení zobrazení rov-
něž přispělo zavedení technik paralel-
ního zobrazování, jejichž podmínkou je 
rovněž vyšší faktor zrychlení, než jaký je 
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Stále se zvyšující nároky na kvalitu humánní i veterinární 
medicíny zesilují rovněž tlak na vědecko-výzkumnou 
činnost v těchto oborech, která je základem očekávaného 
pokroku. Nutnou podmínkou kvalitního výzkumu je 
dokonalé přístrojové vybavení. Společnost Siemens 
nabízí pro tyto výzkumné účely unikátní celotělovou 
magnetickou rezonanci MagNeTOM Prisma.

Skutečný případ z ordinace: Pacientka, 31 let, byla přijata s anamnézou nejasné bolesti na hrudníku trvající již  

2 až 3 měsíce. V rodinné anamnéze se často vyskytuje dilatovaná kardiomyopatie, tj. postižení srdečního svalu 

charakterizované rozšířením srdečních oddílů, což snižuje ejekční funkčnost srdečních komor čili jejich fungování 

jako pumpy. 3T MRi provedená na MagNeTOMu Prisma potvrdila, že se skutečně jedná o ranou dilatovanou kar-

diomyopatii bez fibrózy nebo zjizvení. 

Obrazy SSfP levé komory:  (1a) 2 komory, (1b) 3 komory, (1C) 4 komory a (1D) obrazy podél krátké osy ve středu ko-

mory. Obrazy jsou vysoce kvalitní, bez pruhových artefaktů a ukazují dilataci levé komory na konci diastoly. 

t e c h n o l o g i e
m e d i c í n a

Magnetická rezonance 
ve službách vědy AUTORkA: andrea ceJnarová 

FOTO:        siemens

MagNeTOM Prisma dovoluje zobrazení stop v bílé kůře mozkové s nejvyšším rozlišením ve stovkách směrů.



A
merická konzultační společnost 
IDC předpovídá, že do roku 2020 
vzroste množství digitálních dat 
pětinásobně na hodnotu čtyřicet 

zettabitů. Zetta je předpona pro číslo s 21 
nulami. Obrovská hora informací ukrývá 
množství pokladů. Volně šířená data sama 
o sobě většinou nejsou významná, ale při 
vhodném kombinování mají cenu zlata.  
Vědí to i manažeři – v průzkumu Oxfordské 
univerzity takřka dvě třetiny z nich uvedly, 
že analýza dat by mohla jejich společnos-
tem poskytnout konkurenční výhodu. 

Od big ke Smart
Z digitální hory se však musejí „zlaté nu-
gety“ vytěžit. Také proto je v poslední době 

stále frekventovanější pojem Big Data – 
označuje nové technologie pro záznam, 
ukládání a analýzu dat. 

„Velký objem údajů je prvním krokem  
k úspěchu. V následujícím kroku je potřeba 
je přetvořit na Smart Data, informace, které 
pomáhají při strategickém rozhodování  
a efektivním řízení procesů,“ říká Wolfgang 
Heuring, vedoucí Výzkumného a technolo-
gického centra společnosti Siemens.

Průkopníkem Big Data byl digitální mar-
keting. Obchodníci rozšiřovali svoje akti-
vity na internetu, aby odtud dolovali údaje 
o svých zákaznících a mohli vylepšovat na-
bídky. Dnes se zachází ještě dál. „Nové apli-
kace dovolují vytvořit obraz o on-line životě 
každého spotřebitele a na sociálních sítích 
detailně poznat jeho sociální interakce. Kdo 
z toho dokáže dešifrovat Smart Data, má vy-
hráno,“ tvrdí Colin Strong, ředitel londýn-
ské pobočky průzkumné agentury GfK.

Aktivity „digitálních stopařů“ a přesně 
cílená reklama nemusejí být pro uživatele 
internetu jen příjemné, ale je třeba se při-
pravit na to, že brzy budou běžnou součás-
tí našeho života. Naštěstí pojem Smart Data 
neznamená jen „lov na zákazníka“.

Proroci v průmyslu
Nástup digitalizace v průmyslu otevírá 
možnost využít i bity a byty z výrobních li-
nek a energetických systémů. „Například 
v plynové turbíně každou sekundu měří 
stovky snímačů teplotu, tlak, toky a složení 
plynu. Pokud znáte fyzikální vlastnosti za-
řízení, dokážete provozovateli poskytnout 
cenné rady, jak zefektivnit chod turbíny bez 
toho, aby omezil výrobu elektřiny,“ vysvět-
luje W. Heuring. 

Přirozeně, v tomto případě nejde o volně 
šířená data – zde dochází ke spojení know-
-how tvůrce zařízení a jeho uživatele. „Prv-
ní složka – know – bude přitom stále důleži-
tější,“ upozorňuje W. Heuring. 

Od odborníků schopných analyzovat stav 
technických zařízení a procesů se očekáva-
jí takřka prorocké schopnosti. Neobejdou se 
bez vědomostí z přírodních věd, informač-
ních technologií i managementu. Budou 
velmi žádaní, o čemž svědčí i zkušenost  
z digitálního marketingu, oboru, kde Smart 

Data pokročila nejdál. Podle poradenské 
společnosti McKinsey & Company jen v USA 
momentálně chybí dvě stě tisíc analytiků  
a půldruhého milionu manažerů schop-
ných rozhodovat na základě velkých obje-
mů dat. Na efektivní předpovídání spotře-
bitelského chování už nestačí jen poznatky 
z marketingu, vyžaduje se i psychologie, 
sociologie a matematika.

Správa na dálku
Společnost Siemens buduje týmy schopné 
hledat ve velkých datech cenné informa-
ce. Základem jsou centralizovaná servisní 
střediska, která na dálku spravují 250 tisíc 
zařízení z celého světa. Každý měsíc vyhod-
notí více než deset terrabytů dat a toto číslo 
se do konce dekády zdesetinásobí. Do cen-
ter proudí informace z nejrůznějších dru-
hů systémů – od dopravních semaforů přes 
pohonné soustavy vlaků, lodí, tisíců budov 
a fabrik až po elektrárny a zdravotnické 
přístroje, jako například rentgeny či počíta-
čové tomografy. 

Senzory z každé větrné elektrárny vysílají 
například údaje o mechanických vibracích. 
V centru se nepřetržitě porovnávají  
s databází, která obsahuje hodnoty z více 

než šesti tisíců dalších větrných turbín. 
Při anomálii servisní tým vyhodnotí mož-
né riziko, a pokud je to třeba, odstaví tur-
bínu, aby neohrozila celý systém. V jiných 
průmyslových zařízeních, například ply-
nových elektrárnách, je on-line analýza 
technického stavu ještě důležitější – i malý 
náznak nefunkčnosti čerpadla chladicí ka-
paliny turbíny může vyústit v zastavení vý-
roby elektřiny a milionové ztráty.  

Modely pro nový business
Smart Data vytvoří nové, revoluční obchod-
ní modely. Dálková diagnóza technických 
zařízení umožní „preventivní údržbu“ – 
opravy se udělají v předstihu při nejmen-
ším náznaku problémů, aby se předešlo 
větším škodám. 

Inteligentní data využijí lékaři při hodno-
cení snímků z magnetické rezonance  
či počítačové tomografie. Chytré algoritmy 
si prohlédnou databáze podobných přípa-
dů z minulosti a urychlí stanovení diagnóz 
i optimálních postupů léčby. 

Údaje ze stovek inteligentních budov mo-
hou být podkladem pro doporučení, jak 
regulovat spotřebu elektrické energie a ná-
klady na vytápění v celých městských čtvr-
tích. Optimalizovat lze i dopravní síť, vodní 
hospodářství a další infrastrukturu. Odtud 
je jen krok k „inteligentnímu městu“, kte-
ré dokáže obyvatelům poskytnout kvalitní 
prostředí i v neustále se měnících podmín-
kách. 

Úspory se budou dělit mezi uživatele a po-
skytovatele Smart Data. Pro oba partnery 
může jít o výnosnější business než hledání 
zlatých nugetů na Klondiku.  

Data začínají 
být inteligentní
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Koncem desetiletí připadne na každého obyvatele světa 
šest terrabytů dat, což odpovídá textu tří milionů knih. 
Kdo zná hodnotu digitálních informací, může se cítit jako 
zlatokop na řece Klondike.

AUTOR: ĽubOMíR JuRiNa 
FOTO:    SieMeNS, bigSTOCK

Díky Smart Data získá provozovatel elektrárny cenné rady, jak zefektivnit chod turbíny a snížit škodlivé emise bez toho, aby omezil výrobu energie.

Dálková diagnostika technických zařízení umožní 

„preventivní údržbu“ – opravy se udělají v předstihu 

už při nejmenším náznaku problémů. 

Digitální svět výrazně poroste

2020

40 ZB
4,4 ZB

2013

Zdroj: IDC 2014

(1 ZB  = 1021 bytů)
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Jaroslav Vancl se narodil jako první 
ze čtyř synů majitele malé strojíren-
ské továrny v Benátkách nad Jizerou, 
prošel několika dalšími strojírnami, 

kde sbíral zkušenosti, provozoval firmu na 
vrtání artézských studní... Ale nejúspěšněj-
ší myšlenku měl po válce, kdy se objevila 
velká poptávka po dětských hračkách. Jed-
nu takovou vymyslel – byla to stavebnice 
nazvaná Inventor. Skládala se z kovových 
dílků spojovaných kovovými háčky. Po je-
jím patentování ji začal v roce 1920 vyrá-
bět ve svém závodě v Polici nad Metují. Moc 
úspěšná nebyla, protože se ukázala pro dě-
ti příliš složitá.

Pak ale Jaroslav Vancl stavebnici předělal, 
dílky začaly být spojovány malými šroubky 
a matičkami. Změnil také název, pod kte-
rým ji od roku 1925 vyráběl: na Merkur.

bystří důvtip  
– i u geniálního vědce
Kromě toho, že pan Vancl investoval do pa-
tentu, nešetřil ani na reklamě. Zadával do 
řady novin inzeráty, které oslovovaly po-
tenciální kupce: „Tatínku, prosím tě, kup 
mi mechanickou ocelovou stavebnici.“  
A zdůrazňovaly výhody nákupu: „Radost 
malých inženýrů, konstruktérů a stavitelů. 
Účelně zaměstnává, bystří důvtip.“

Stavebnice Merkur se vyrábějí dodnes  
a prodávají se u nás i ve světě. Za dobu své 
existence vstoupily do snů milionů kluků  
(i dívek). Ale povedlo se jim také něco, co se 
hned tak každé hračce nepodaří: zapsaly se 
do dějin české vědy jako často uváděný pří-
klad nápaditosti nikoli jen dětí, ale i vědců.

Den před Štědrým dnem roku 1961 to-
tiž postoupil geniální český vědec a tech-
nik Otto Wichterle ve své snaze využít gely 
k vytvoření měkkých kontaktních čoček 
docela daleko. Ale potřeboval vyzkoušet 
„výrobu“. Z dětské stavebnice Mekur tedy 
sestrojil prototyp odstředivého odlévací-
ho zařízení v rotující formě, v němž jako 
náhon použil dynamo z jízdního kola. Na 
Štědrý den díky aparatuře odlil první čtyři 
čočky s velice pravidelným okrajem. Násle-
dující ráno ujížděl na oční kliniku, kde pa-
cienti ověřili, že čočky v oku nijak nedráž-
dí (pacienti leželi na klinice i o Vánocích 
hlavně kvůli očním zraněním a čočky pod 

Od Merkuru k nápadům 
v počítačových databázích

dohledem lékaře vyzkoušeli na nezraně-
ném oku).

Ještě do Silvestra podal Otto Wichterle pa-
tentovou přihlášku.

Patenty formální  
i nedomyšlené
Dnes už nemáme Patentní úřad, ale Úřad 
průmyslového vlastnictví (ÚPV), i když se 
mu stále říká „patenťák“. Jak jeho pracovníci 
vyčíslují, na celém světě nyní platí asi 80 mi-
lionů patentů. V České republice jen asi 30 
tisíc. A ještě dvě čísla z těchto zdrojů: V roce 
2013 bylo podáno dva a půl tisíce patento-
vých přihlášek platných pro území České 
republiky. Ale současně bylo prostřednic-
tvím úřadu podáno jen 175 mezinárodních 
patentových přihlášek PCT (o nich ještě za 
chvíli).

Jak těmto údajům rozumět? České paten-
ty někdy zcela formálně podávají vysoké 
školy a výzkumné ústavy, aby tak vykáza-
ly činnost a dostaly ze státních zdrojů další 
podporu. Vůbec však nepočítají s tím, že by 
se patent někdy uplatnil v praxi, takže se ani 
nezajímají o jeho mezinárodní ochranu.
Samozřejmě stále existují vynálezci podob-
ní Jaroslavu Vanclovi, jenomže si dostateč-
ně nedůvěřují a patentují si svůj nápad je-
nom doma. Tím však zveřejní podrobnosti 

svého technického řešení. A protože jsou 
už patentové databáze dostupné na inter-
netu, vlastně se tím informace nabízejí ka-
ždému zájemci ve světě. A ten je pak mů-
že využít – pokud v jeho zemi nápad nebyl 
patentován.

Proto Úřad průmyslového vlastnictví při-
pomíná, že se dá jeho prostřednictvím po-
dat mezinárodní patentová přihláška PCT. 
Ta umožní držiteli patentu „odklad“ – dává 
mu čas až tři roky od podání české přihláš-
ky k tomu, aby si jej patentoval v zahraničí. 
„Pouhým podáním PCT přihlášky se totiž 
může výrazně zvýšit šance, že vynálezce 

osloví zájemce o jeho řešení nebo potenciál- 
ní investor. Firmy jsou často ochotny zapla-
tit již za řešení ve stadiu patentové přihláš-
ky, v zahraničí jde o standardní praxi,“ při-
pomíná Josef Kratochvíl, předseda ÚPV. 

inspirujte se u jiných
ÚPV na jedné straně varuje vynálezce před 
nedostatečnou ochranou, současně však 
českým firmám připomíná, že zahraniční 
nápady, které nebyly v Česku patentovány, 
jim jsou zdarma k dispozici.

Najdou je například v celosvětové interne-
tové databázi Espacenet. Tam mohou čeští 
podnikatelé hledat řešení, která by se jim 
mohla hodit nebo je inspirovat pro jejich 
vlastní vývoj.

Pokud svůj „inspirovaný“ výrobek nebu-
dou chtít vyvážet do zemí, v nichž je paten-
tově chráněn, je jeho využití zcela legální.

Omezit ochranu vynálezů?
První patenty v současném slova smyslu 
byly udělovány v Benátkách v polovině  
15. století. Zajišťovaly svému majiteli mo-
nopol na využití vynálezu po dobu deseti 
let. Až po dvou a více stoletích se pak paten-
tové právo zrodilo v dalších zemích. Zhru-
ba v polovině 19. století, kdy docházelo  
k nevídanému rozvoji techniky, se patento-

vé právo dostalo na mušku spousty kritiků. 
Namítali, že vynálezcům umožňuje spát na 
vavřínech a brzdí potřebné inovace.

A tato kritika se dnes opět oživuje, zejmé-
na v oboru informačních technologií.  
V nich vznikají výrobky, které se rychle  
dostávají na trh a stejně rychle jsou nahra-
zovány novými. Často zmizí ještě dřív, než 
je na ně potvrzen patent (což obvykle trvá 
přes tři roky).

Z tohoto průmyslu se proto ozývají hla-
sy, že patentování nemá smysl, naopak, jen 
situaci komplikuje. Každý si totiž okamži-
tě patentuje, co může. Výsledkem je zmatek 

a spousta opožděných a vleklých soudních 
sporů mezi technologickými giganty, které 
opravdovým inovacím neprospívají. Drobný 
vynálezce aby se bál, kdy jej někdo zažaluje.
Velké korporace sice patenty skupují, ale 
už je obvykle nelicencují menším firmám, 
takže se omezuje potřebná soutěž. Řeše-
ním by mohlo být patentovou ochranu vý-
znamně omezit.

Nebo ochranu radši  
protáhnout?
Přesně opačný pohled pak má zejména 
farmaceutický průmysl. Současná paten-
tová ochrana na dobu dvaceti let je pro něj 
krátká.

Výrobce si patentuje nadějné kandidá-
ty na nový lék, aby mu je nikdo nepřebral. 
Potom teprve probíhá další ověřování 
účinků látky, drahé pokusy na zvířatech, 
pak na nemocných lidech. Látky, které ne-
splnily očekávání, se vyřazují. Pro tu nej-
úspěšnější se hledá vhodná léková forma, 
připravuje se registrace u zdravotnických 
úřadů. To vše trvá v průměru dvanáct let. 
Výrobce tedy má jen osm let, a někdy ještě 
míň, na to, aby lék prosadil na trhu, pře-
svědčil o jeho výhodách lékaře, pacienty 
a zdravotní pojišťovny, a konečně na něm 
vydělal.

Farmaceutické společnosti – malé i velké 
– tedy chtějí časové prodloužení patentové 
ochrany.

Ve svém hodnocení situace napsal časo-
pis The Economist, že reforma patentového 
práva by byla potřebná, jenomže by její pří-
prava vyvolala obrovskou vlnu lobbismu 
a korupce. Takže případné změny budou 
spíše pozvolné. A nějaký novodobý Jaroslav 
Vancl bude stále moci přijít s tím, že na ně-
co přišel a chce si nápad ochránit.  

2 500 patentových přihlášek
V roce 2013 bylo podáno dva a půl tisíce patentových přihlášek platných  
pro území České republiky. 

Mezi prvními vynálezci, kteří zamířili na Patentní úřad nově vzniklé Československé 
republiky, založený v roce 1919, byl třicetiletý Jaroslav Vancl. Jeho nápad fascinuje dodnes.

Stavebnice Merkur 

se prodává pod stej-

ným názvem již od 

roku 1925. Za téměř 

90 let vstoupila do 

snů milionů dětí po 

celém světě. 

Že je Otto Wichterle vynálezcem kontaktních  

čoček, ví zřejmě každý. už méně je ale známé, že 

mu k tomuto zásadnímu objevu dopomohla staveb-

nice Merkur.

AUTOR: JOSef TuČeK
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 Takže je dobré si myš-
lenku nejdřív patentovat 
a pak s ní teprve jít na ve-
řejnost?
Pokud své myšlence člověk 
věří, tak určitě. Ve Spojených 
státech si obvykle lidé paten-
tem chrání téměř jakýkoli 
nápad, i úsměvný. V Evropě 
a u nás si často nevěříme, že 
jsme přišli na něco užiteč-
ného.

 A co je vlastně tak nové, 
že se dá patentovat?
Jednoduchý příklad: vymy-
slíte úplně jiný typ zubní-
ho kartáčku a podáte na něj 
patentovou přihlášku. Úřad 
průmyslového vlastnictví 
prozkoumá, jestli u nás nebo 
v zahraničí už někdo stejný 
nápad nezpřístupnil neome-
zenému okruhu lidí – třeba 
odborným článkem, na výsta-

vě, na internetu, případně už 
ho někde prodává... Pokud na 
nic takového nepřijde, udělí 
vám patent. Mohlo by se stát, 
že v sousední zemi si někdo 
už dřív takový kartáček sám 
vytvořil a čistí si jím zuby 
doma v koupelně. Ale proto-
že informaci o svém kartáč-
ku nezveřejnil, patent příslu-
ší vám.

 Ochrana ovšem vynálezce 
stojí dost peněz.
Vůbec ne. V České republice 
vyjdou náklady na patent, a to 
včetně služeb patentového zá-
stupce, na 20 až 30 tisíc korun. 
Náklady na jednodušší užitný 
vzor se pak pohybují kolem 15 
tisíc korun. Český Úřad průmy-
slového vlastnictví prozkoumá 
novost nápadu. Vynálezce se 
tím ujistí, že jej nikdo nepřed-
běhl. Do dvanácti měsíců od to-
hoto okamžiku pak má možnost 
podat mezinárodní patentovou 
přihlášku PCT, která umožňuje 
pozdější ochranu v Evropě,  
v USA i jiných státech. Ale ná-
klady se posouvají do lhůty až 
dva a půl roku po podání české 
přihlášky. To je výhodné, maji-
tel patentu už mezitím může za-
hájit výrobu, najít investora a na 
patentovou přihlášku si vydělat. 

Evropský patent přijde celkem  
v průměru na sedm tisíc eur, té-
měř stejně vysoké jsou náklady 
na patentovou ochranu v USA.
Bohužel, i když se říká „evrop-
ský patent“ a vydává jej Evrop-
ský patentový úřad, je to vlast-
ně směs národních patentů 38 
zemí. Už dlouho se pracuje na 
jednotném patentu platném v 
Evropské unii, ale nezdá se, že 

by mohl být zaveden dříve než 
v roce 2016.

 Má pro vynálezce smysl ná-
pad patentovat? Vlastně tím 
konkurenci prozradí, na co 
přišel, a ta může začít pracovat 
na tom, jak jeho patent obejít.
Obejití patentu je naprosto le-
gální. Musíte proto formulovat 
jeho znění tak, aby obejít pokud 
možno nešel anebo jen s velký-
mi technologickými obtížemi. 
Proto do patentové přihlášky 
nenapíšete jako materiál tře-
ba „hliníkový plech“, ale jenom 
„plech“ a ještě zvážíte, jestli tam 
neuvedete i „plast“, aby váš kon-
kurent nic z toho nemohl použít.

 Konkurence ale může začít 
bádat v podobném směru vý-
voje, o němž se z patentu, kte-
rý se zveřejňuje, dozvěděla.
Jistě. Proto také některé spo-
lečnosti vypouštějí takzvané 
„volavky“ – podají klamnou pa-
tentovou přihlášku na řešení, 
kterým se ve skutečnosti neza-
bývají, a odvedou tak pozornost 
konkurence od toho, co skuteč-
ně dělají. Existují i „patentoví 
trollové“, podávají si blokační 
patentové přihlášky na nápady, 
které vůbec nechtějí využít, ale 
vyhrožují soudem firmám, kte-
ré vyrábějí třeba jen zdánlivě 
podobné výrobky. Firmy někdy 
radši zaplatí, aby se nemusely 
zdlouhavě soudit.

 Pro které země má pro 
českého vynálezce smysl  
žádat o ochranu?
Měl by uvážit teritoria, ve kte-
rých může čekat uplatnění. 
Pro české přihlašovatele bý-
vá prioritní ochrana v Evropě 
a v USA. Mění se postoj čes-
kých majitelů patentů k Číně; 
tam dříve nechtěli své nápady 
chránit, teď už to dělají čas-
těji.

 A co když někdo začne 
„váš“ nápad využívat třeba 
v Bangladéši, kde není pa-
tentovaný?
To může. Ale smí takový vý-
robek prodávat zase jen tam, 
kde není patentově chráněn. 
Nesmí jej vyvážet do teritorií, 
pro něž si původní majitel pa-
tent zajistil.

 Je snadné dosáhnout  
u soudu odškodnění za pří-
padné zneužití patentu?
Jeden náš partner má úsloví 
„Před soudem a na širém moři 
jsme v rukou božích“. Soudní 
řízení bývají dlouhá a náklad-
ná. Ovšem poměrně často se 
stává, že stačí podat žalobu. 
Pokud má patent dobrý roz-
sah ochrany, porušitel nechce 
nést náklady soudního řízení 
a dohodne se radši s majite-
lem patentu na mimosoudním 
řešení.

 Není jednodušší nic nepa-
tentovat, ale třeba svůj vý-
robní postup tajit?
To skutečně může být výhod-
né třeba u některých receptů. 
Pokud je majitel dokáže udr-
žet v tajnosti, využívá je ja-
ko jediný i mnohem déle než 
dvacet let, což je doba ochra-
ny patentem. Příkladem může 
být recept na Becherovku. Ale 
pokud máte dobrý výrobek, je-
hož „tajemství“ se dá odhalit 
jeho rozebráním nebo chemic-
kou analýzou, je určitě lepší 
chránit si ho patentem.  

Často mě překvapuje, že 
vysoké školy a výzkumné in-
stituce sice chápou, že jejich 
majetkem jsou budovy nebo 
vybavení laboratoří, ale neu-
vědomují si, že strategickým 
vlastnictvím jsou také paten-
ty, které jim patří.

Podle počtu patentů dostá-
vají vysoké školy či výzkum-
né organizace část peněz na 
svůj chod, takže se snaží, 
aby jich získaly co nejvíc. Bo-
hužel už míň usilují o to, aby 
patenty prodaly někomu, 
kdo je využije a zaplatí za 
ně. Sami vynálezci sice ma-
jí podíl na zisku, ale prodá-
vat obvykle neumějí. A školy 
nemají dostatek lidí, kteří by 
současně rozuměli paten-
tovému právu i technickým 
řešením a ještě byli schop-
ni jako obchodníci obcházet 
firmy a nabízet jim licence.

V létě 2013 ČVUT ustavilo 
nový ústav – Český institut 
informatiky, robotiky  
a kybernetiky. V něm se sou-
středíme na výzkum, který 
by měl najít přímé uplatnění 
v průmyslu. Samozřejmě si 
dobře pohlídáme, abychom 
vše cíleně patentovali, hlav-
ně v zahraničí.

Ale určitě je potřebné, aby 
svůj přístup k patentům mě-
nily všechny univerzity a 
výzkumné organizace. V mi-
nulých měsících proto Tech-
nologická agentura ČR ve 
spolupráci s Úřadem průmy-
slového vlastnictví pořádala 
pro vědce, techniky  
i administrativní pracovní-
ky vysokých škol hned tři se-
mináře zabývající se ochra-
nou duševního vlastnictví 
a patentováním. A víte, kdo 
při organizaci opravdu hod-
ně pomáhal? Česká poboč-
ka společnosti IBM. Málo se 
totiž ví, že tato firma systé-
mově a ve velkém rozsahu 
obchoduje s patenty po ce-
lém světě.

Myslím, že by stálo za to, 
aby vysoké školy obchod 
kolem duševního vlastnic-
tví „zprivatizovaly“: nabíd-
ly soukromým firmám – ať 
už malým specializovaným 
firmám, nebo IBM, anebo 
jiným zájemcům – aby ved-
ly portfolio jejich patentů 
a staraly se o prodej licencí 
za provizi. Snad by to mohl 
být způsob, jak chytré ná-
pady konečně lépe využít  
a zhodnotit. 

Patentová řízení komplikují trollové

Opomíjené bohatství

Autor je ředitelem 
nově vzniklého Čes-
kého institutu infor-

matiky, robotiky a 
kybernetiky ČVUT. 

Je předsedou Vý-
zkumné rady Tech-

nologické agentury 
ČR a členem vládní 
Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace.

Ing. Jiří Sedlák
absolvoval Vysokou školu 
strojní a elektrotechnickou 
v Plzni) a již přes dvacet let 
se zabývá patenty a vynále-
zy. Je evropským patento-
vým a známkovým zástup-
cem, soudním znalcem  
 jednatelem společnosti  
PatentCentrum Sedlák & 
Partners, která zastupuje 
velké technologické firmy  
i drobné podnikatele po  
celé České republice.

Může to znít jako paradox – vynálezce 
sestrojí úplně nový přístroj, vystaví jej na 
odborné výstavě a pak na něj chce patent. 
ale nedostane jej s vysvětlením: tím, že 
byl přístroj už na výstavě, i když jej tam 
vystavil jeho vlastní autor, ztrácí nápad 
svou celosvětovou novost a není možné 
jej patentovat... Patentové právo je někdy 
záludné – jak dobře zná Jiří Sedlák ze své 
praxe patentového zástupce.

AUTOR: JOSef TuČeK
FOTO: archiv autora

Patent: Zákonná ochrana, 
zaručuje vlastníkovi patentu 
výhradní právo k využití vy-
nálezu. Patent platí maximál-
ně dvacet let a může být udě-
len jen na řešení, které Úřad 
průmyslového vlastnictví 
(ÚPV) uzná po svém průzku-
mu za celosvětově nové.
Užitný vzor: Jednodušší 
ochrana technických řešení, 
ÚPV provádí pouze formální 
průzkum, takže řízení je krat-
ší, ale ochrana platí jen po 
dobu maximálně deseti let.

Přihláška PCT: Mezinárod-
ní přihláška vynálezu podle 
Smlouvy o patentové spolu-
práci (PCT). Podává se u Mezi-
národní organizace duševního 
vlastnictví v Ženevě a je možné 
ji prioritně založit na české při-
hlášce vynálezu nebo užitného 
vzoru. Poskytuje přihlašovate-
lům předběžnou celosvětovou 
ochranu po dobu 30 (v někte-
rých státech 31) měsíců od 
podání přihlášky v ČR. Pak je 
nutné podat přihlášky jednotli-
vých národních patentů.

 Co je co v ochraně nápadů

AUTOR: PROf. iNg. VLaDiMíR MaŘíK, DRSC., DR. h. C. 
FOTO:    archiv autora
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ownhill je na vzestupu. Původ-
ně byl doplňkem cross count-
ry, ale trať se postupně měnila. 
Přibylo překážek a skoků, ubylo 

rovinek, vysoce stoupla technická nároč-
nost, která si vyžádala i jinak konstruova-
né celoodpružené kolo. Jezdci se začali na 
trať specializovat a samostatný downhill 
byl na světě 

Jaké jsou trasy
Downhillové tratě najdete obvykle tam, 
kde jsou lyžařské sjezdovky. Bike parky 

dnes nabízejí podobně jako u lyžařských 
sjezdovek family, červené i černé tratě 
pro horská kola. Evropské parametry pro 
sjezd má Špičák, je tu Ještěd, Kouty a ost-
rý, i když poněkud jednotvárný je sjezd ve 
Špindlu. V bližším zahraničí se například 
jezdí skvěle v italském Val di Sole.

Amatér by si měl projížďku na závodní 
trati opravdu dobře rozmyslet. Není ostu-
da, když si přizná včas porážku a s kolem 
sjezdovku sejde nebo skoky opatrně objíž-
dí. Také sem nepatří „chrti“ – tak se říká 
cyklistům v elastických oblečcích. 

Délka trasy se pohybuje mezi 1,5 až 5 km, 
jsou na ní především přírodní, ale někdy  
i uměle vybudované překážky. Minimální 
převýšení tratě je 400 m, celá je ve svahu  
s klesáním až 12 %, a pokud se náhodou ob-
jeví rovinka, je to jen nájezd na skok. Před-
stava, že správný borec nasedne nahoře na 
kolo a „propaří“ trasu rychlostí kolem  

80 km/h, je naprosto falešná. Průměrná 
rychlost je asi 45 km/h, některé pasáže se 
jedou 10–15 km/h. Důležitý je nájezd na 
skok, tam je rychlost alfou a omegou úspě-
chu, a také zdraví – nemůžete dost dobře 
skočit jen tak napůl. Na letošním světovém 
poháru v Africe byly na trati skoky nesku-
tečně dlouhé: první měl 23 metry, druhý 
hned za ním 26 metrů! 

Na čem se jezdí
Kola pro downhill mají naprosto plné od-
pružení, přední vidlice je nejčastěji dvou-
korunová. Vidlice může být vzduchokapa-
linová nebo pružinokapalinová. Kola mají 
ve srovnání s jinými kategoriemi mohut-
nější rámy, aby při prudkém sjezdu nedošlo 
k prasknutí a dalšímu poškození. Používá 
se hliník, ale u závodních kol už také kar-
bon. Váha standardního kola je asi 19 kg, 
to dobré závodní má kolem 16 kg. Důleži-
té jsou i pedály, ty nášlapné SPD umožňují 

efektivnější záběr – můžete zabrat, i když 
jde noha nahoru, také ji dobře drží při sko-
ku. Může to být zpočátku nepříjemný ne-
zvyk, zvlášť když zapomenete, že máte za-
fixované nohy, a skončíte na zemi, ale kdo 
si zvykne, už by zpátky neměnil. S SPD pe-
dály jezdí kolem 90 % sjezdařů. 

Speciální kolo pro závodníka není zrovna 
levná záležitost. Například jen odpružená 
vidlice přijde na 40 až 50 tisíc korun  
a závodníkovi vydrží tak jednu sezonu. 
Musí mít velmi dobré tlumiče (203 mm), 
zdvih zadní kyvky je 240 mm, velké brzdo-
vé kotouče (203 mm) si nezadají s motocy-
klem – jsou kapalinové, čtyřpístové. Jezdí 
se na pláštích 27,5˝ a  26̋ . Je to taková F1 
mezi koly. 

Když uvážíme, že za mistra světa se be-
re u downhillu odměna 3 200 eur, je snad-
né uvěřit, že sjezdaři jsou především velcí 
nadšenci.

Kdo jezdí z kopce
Chcete-li se lépe orientovat v downhillové 
cyklistice, měli byste znát pár jmen.  
Nicolas Vouilloz, Francouz, přezdívaný pro 
neskutečné výkony E.T., je desetinásobným 
mistrem světa ve sjezdu z kopce. Jihoafričan 
Greg Minnar byl donedávna úřadující troj-
násobný mistr světa, letos na MS v Norsku 
ho vystřídal  Gee Atherton (GB, 29 let). Ang-
ličani jsou podle našeho šéfa reprezentace 
spolu s Australany skutečnou světovou špič-
kou. A Češi? Jana Bártová skončila ve Francii 

na skvělém sedmém místě, na MS  
v Norsku byla třináctá. Nadějný je Tomáš 
Slavík (vyhrál letošní MS ve 4x), junior Mar-
tin Lebl, Stanislav Sehnal, Ondra Štěpánek, 
Lukáš Šplíchal. O stupínek výš nad nimi je 
Matěj Charvát, letos před MS bohužel zra-
něný. Jsou to všechno šílenci, blázni, kteří 
pohrdají zdravými údy a nemají pud sebe-
záchovy? „Rozhodně ne,“ říká Milan Sucho-
mel, vedoucí reprezentace sjezdařů. Sám 
začal se sjezdem po třicítce, předtím jezdil 
silniční cyklistiku, protože nic takového ne-
existovalo. Downhill ho drží už sedmnáct 
let: „Vím, že se o nás říká leccos,“ pokračuje 
v načatém rozhovoru, „ale my musíme být 
naopak velmi zodpovědní. Adrenalinem se 

tělo brání tomu, aby ho omezovala bolest, 
ale mozek zůstává jasný, závodník musí být 
stoprocentně soustředěný.“ Připouští, že 
jsou na sebe drsnější, že běžná zranění moc 
neřeší a že jejich doktor má všechny kluky 
rád, protože nefňukají. Tržnou ránu si někte-
ří nechají sešít a hned sednou znovu na kolo, 
pohmožděniny se nepočítají. Stopku vystaví 
zlomenina, štíplá kost. Nejčastěji to odnáší 
rameno, které se utrhne, klíční kost, zápěs-
tí. „Pořád mi to připadá bezpečnější než jízda 
autem po silnici,“ říká Milan Suchomel, „tam 
vás každou chvíli může někdo zabít, tady na-
nejvýš potkáte kámen nebo strom, máte přil-
bu (pro závod je jediná povinná), chrániče, 
rukavice, oblečení jako na motokros s cordu-
rou…“ Jistou výhodu mají lehčí jezdci, projíž-
dějí mnohem lépe a také rychleji technické 
pasáže, lépe nerovnou trať „vyžehlí“. 

Mohli bychom se dotáhnout na vrchol 
světové špičky? „Na to nám chybí zá-
zemí, peníze,“ soudí Milan Suchomel: 
„Zmínění Angličani a Australani jsou na 
cestách celý rok, jezdí, jezdí, jezdí, což je 
základní předpoklad pro úspěch, ale ně-
co to stojí!“

 Je otázka, co to vlastně špička je. Při zá-
vodech je u prvních třiceti míst časový 
rozdíl do dvou vteřin! Co rozhoduje? Podle 
Milana Suchomela je na prvním místě ta-
lent, hned za ním technika a fyzička. Kdo 
chce být dobrý v downhillu, musí se vy-
jezdit, srůst s kolem, věřit si. A kdo u něj 
zůstane, potřebuje také velké nadšení a 
ochotu vrážet do svého sportu peníze.   

Rychle dolů z kopce
Podstatou mladé cyklistické disciplíny downhill je projet určitou trasu 
co nejrychleji – čas je totiž jediným kritériem pořadí. 

AUTORkA: VLaDiMíRa STORChOVá
FOTO:          bigSTOCK

Kola pro downhill
mají naprosto plné odpružení, přední vidlice je nejčastěji dvoukorunová. Vidlice 
může být vzduchokapalinová nebo pružinokapalinová. Kola mají ve srovnání s jinými 
kategoriemi mohutnější rámy, aby při prudkém sjezdu nedošlo k prasknutí a dalšímu 
poškození. Používá se hliník, ale u závodních kol už také karbon.
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amostatné parkování. Kdysi ho 
nadšeně popisovaly populárně-
-vědecké články, které se snaži-
ly vykreslit auta budoucnosti. 

Vždyť kdo by měl rád pomalé manévro-
vání v těsném prostoru stále plnějších 
světových měst? První reálné technologie 

přišly před pár lety a dnes jsou už takřka 
samozřejmou položkou v příplatkové vý-
bavě dražších aut.

Stejně tak rychle se stávají realitou  
i další „snové“ technologie. Na jejich vývo-
ji pracují už několik let světové automobil-
ky a postupně se blíží do stadia, kdy se do-
stanou do nabídky pro běžné zákazníky. 

Všechno pod dohledem
BMW se už víc než deset let věnuje sys-
témům pro plně automatizovanou jízdu 
na dálnicích s názvem Automated Drive. 
Po Evropě zkušebně jezdí limuzíny řady 
5, které jsou navenek k nerozeznání od 
běžných. Rozdíl je však v tom, že brzdí, 

zrychlují, předjíždějí, zatáčejí a sledují  
dopravní omezení úplně samy. Pomocí 
rozsáhlých moderních technologií  
a asistentů dokážou jezdit bez řidiče. 

Radar, kamery, lasery a ultrazvuko-
vé snímače v 360stupňovém úhlu sledují 
okolí ve zlomcích sekundy. Na každé stra-
ně jsou čtyři laserové skenery. Ty zjišťují 
přesnou vzdálenost od okolních objektů  
a jejich rychlost. Kamera ve vnitřním zpět-
ném zrcátku nasměrovaná na sledová-
ní provozu zase rozpozná auto, kamion, 
motorku anebo chodce, stejně jako čáry 
na silnici. Radar umí určit směr pohybu 
okolních objektů. Důležitou roli mají ul-
trazvukové senzory v náraznících, které 
sledují všechny překážky v těsné blízkos-
ti vozidla. 

V Česku zatím ne
GPS senzor na střeše funguje ještě o něco 
přesněji a má detailnější mapové podkla-
dy než klasická navigace. Kufr testovací-
ho auta je plný elektroniky, která veškerá 
data analyzuje.

Údaje, které auto získá, se v milisekun-
dách kombinují s jeho přesnou polohou 
udávanou prostřednictvím satelitů. Sys-
tém pak všechno zanalyzuje a zvolí opti-
mální hodnoty pro co nejplynulejší, nej-
bezpečnější a nejekonomičtější jízdu.

„Rádi bychom měli funkci dostupnou  
v celé Evropě,“ říká Werner Huber, ředitel 
centra pro jízdní asistenční systémy v BMW 
Group. Automobilka má ambice pracovat  
i s informacemi o překážkách na cestě, 
zkratkách nebo by chtěla naučit zastavit při 
placení mýta. V roce 2011 ujel testovací pro-
totyp 65 zkušebních kilometrů, o dva roky 
později už dokázal na křižovatce odbočit 
z jedné dálnice na druhou. V Česku zatím 
systém automatizovaného řízení v sério-
vých autech nefunguje, v západní Evropě 
už částečně ano.

Mercedes na venkově
Nejnovější třída S od Mercedesu doká-

že ještě víc. Testovací prototyp, vybavený 
přesnými přístroji analyzujícími okolí, do-
kázal sám ujet sto kilometrů. Nešlo přitom 
o dálniční provoz. Vlajková loď německé 
automobilky měla před sebou složité pro-
středí rušného města i okresních silnic. 
Problém jí nedělaly ani kruhové objezdy  
či složité odbočky.

S pomocí senzorů a pokročilého rozezná-
vání značek dokázalo auto zastavit na se-
maforech, pustit chodce na přechodu  
i vyhnout se špatně zaparkovaným autům 
na cestě anebo je objet v úzké uličce mezi 

domy. K tomu ale inženýři potřebovali  
speciální navigaci, která dokázala rozeznat 
polohu auta na centimetry. Kromě toho,  
v hustém městském provozu si auto nevy-
stačilo jen se zjišťováním pozic jednotli-
vých překážek, ale dokonce předpovídalo  
i jejich budoucí pohyb. To všechno je zatím 
ve fázi testování. Některé podobné „kous-
ky“ však dokáže už i sériová třída S. 

existují i limity
Legislativa ještě neumožňuje naplno uká-

zat schopnosti autonomní jízdy. V mno-
ha zemích není dovolená, jinde ji omezují 
rychlostní limity, například 15 kilometrů 
za hodinu, aby se umožnilo aspoň auto-
maticky zaparkovat. Také vozidla Google 
musela získat speciální povolení v několika 

státech USA, aby se mohla vydat na silni-
ce v automatickém režimu. Právní omezení 
jsou možná větší překážkou pro nástup aut 
„bez řidiče“ než samotné technologie. 

Jedna věc je dostupnost, druhá pak sku-
tečná poptávka. Firma Bosch, známá velký-
mi investicemi do autonomních technolo-
gií pro automobily, včetně senzorů a řídi-
cích systémů, zadala před časem ve Velké 
Británii průzkum na toto téma. Třetina ři-
dičů by o nákupu automatického automobi-
lu uvažovala. A více než polovina mladých 
motoristů by upřednostnila kombinaci – 
auto by si raději řídili sami a na automati-
ku by přepnuli ve specifických situacích, 
například při každodenním dojíždění do 
práce anebo na dlouhých monotónních ces-
tách po dálnici. 

Automaty už klepou na dveře
Smutná správa pro jízdní 
nadšence, dobrá pro ty, které 
řízení nebaví a znamená pro 
ně jen nutné zlo kvůli přesunu 
z jednoho místa na druhé. 
automobilky naplno vyvíjejí 
systémy pro úplně samostatnou 
jízdu bez zásahu řidiče. 
Mnichovské bMW to dokáže na 
dálnici a Mercedes ujel stovku 
kilometrů, a to i ve městě, 
úplně sám.

AUTOR: ĽubOš MiSTRíK
FOTO:    bMW, MeRCeDeS

  bMW limuzína řady 5 zvládá jízdu po dálnici  

a bez problémů dokáže i odbočit na složitých  

dálničních křižovatkách. 

Řídicí elektronika zatím zabírá v kufru bMW 5 

dost místa.  

Radar, kamery, lasery a ultrazvukové snímače v 360stupňovém úhlu sledují okolí ve zlomcích sekundy.

Radary a kamery v Mercedesu S mají pod kontrolou situaci v okolí automobilu a sleduji i dění na chodnících. 



Na Linku bezpečí volá patnáctiletá dív-
ka, která se představila jako Jana, a dět-
skému psychologovi se svěřuje, že hodlá 
utéci z domova, protože tento týden ve 
škole dostala už druhou pětku. A přitom 
její ambiciózní rodiče na ni kvůli neú-
spěchům vyvíjejí obrovský psychický 
tlak. Po půlhodinovém rozhovoru nako-
nec svůj záměr přehodnotí s tím, že si 
s rodiči o přehnaném tlaku a vysokých 
očekáváních doma v klidu promluví. Ja-
na měla štěstí, že se na Linku bezpečí 
dovolala, řada dětí a mladistvých se však 
podle statistik s pracovníky sdružení 
nepropojí, protože neziskové organizaci 
chybějí finance na obnovu nezbytného 
technického vybavení. Klub přátel Linky 
bezpečí proto nedávno spustil kampaň, 
jejímž cílem je zvýšit dostupnost důleži-
tého poradenství.   

Společnost Siemens systematicky pod-
poruje společensky prospěšné aktivity. 
Ve Fondu pomoci, který letos slaví de-
sáté narozeniny, rozdělujeme finanční 
granty, stejně tak podporujeme nezis-
kové organizace věcnými dary. Vedení 
GSS GO DC-CZ se rozhodlo sedmi pří-
spěvkovým organizacím předat jako 

věcný dar 35 stolních počítačů. Pět let 
stará výpočetní technika byla z firem-
ní počítačové sítě vyřazena s ohledem 
na interní bezpečnostní předpisy, ale 

po reinstalaci velmi dobře poslouží pra-
covníkům a klientům sedmi nezisko-
vých organizací. Kromě Linky bezpečí 
dostanou počítače také Diecézní charita 
Brno, Podané ruce, Dejme dětem šan-
ci, Help Roma, Charita Most a Oblastní 
charita Ostrov.

pOčítače prO neziSkOvé Organizace
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Nejmodernější CT přístroj značky Siemens 
používají lékaři k diagnostickým vyšetře-
ním pacientů v Krajské nemocnici Liberec. 
Nový přístroj, který patří ke světové špičce, 
je rychlý, vyznačuje se velmi nízkou radia č-  
ní zátěží a navíc díky svým technickým 

vlastnostem umožňuje provádět vyšetření, 
která dosud na přístrojích starší generace 
nebyla možná. V roce 2013 na tomto praco-
višti lékaři provedli 24 479 vyšetření, což je 
v průměru 67 vyšetření denně, včetně svát-
ků a víkendů.

Společnost Siemens zahájila provoz nové 
bezplatné zákaznické linky 800 90 90 90. 
Zákaznická linka Siemens je výjimečná 
tím, že volající nejsou, kromě uvítací hláš-
ky, v žádné fázi kontaktu obsluhováni au-
tomatem – všechny hovory přímo vyřizu-
je tým vyškolených profesionálů. Systém 
zákaznické linky je nastaven tak, aby se 
všem příchozím hovorům dostalo pozor-
nosti do 20 sekund od prvního zazvonění. 
Nová bezplatná zákaznická linka je k dis-
pozici každý všední den od 8:00 do 17:00 

a vyřizuje hovory v českém a anglickém 
jazyce. Zavedením nové zákaznické linky 
dochází ke sjednocení kontaktních čísel  
a odpadá tak nutnost vyhledávat jednotli-
vá telefonní čísla pro jednotlivé divize  
a výrobkové skupiny. Pracovníci kontakt-
ního centra dotazy a žádosti volajících buď 
vyřídí přímo, nebo zajistí spojení s odpo-
vědným pracovníkem. Zároveň společnost 
nově nabízí i možnost komunikace pro-
střednictvím kontaktního formuláře na 
webových stránkách firmy. 

Koncem května byly ve Stockholmu vyhlá-
šeny výsledky dalšího ročníku evropské 
soutěže Universum o nejatraktivnějšího 
zaměstnavatele mezi studenty vysokých 
škol. Již podruhé za sebou zvítězila společ-
nost Siemens. Atraktivního zaměstnavate-
le volili studenti v 12 evropských zemích  
v průzkumu, který pořádala agentura  
Universum Global od října 2013 do března 
2014. Průzkumu se zúčastnilo celkem  
130 000 studentů, kteří vybírali zaměstna-
vatele ve dvou kategoriích – obchod  
a technika. V oblasti techniky se kro-
mě společnosti Siemens na prvních pěti 
příčkách objevily společnosti IBM, BMW 
Group, Google a Microsoft. Z průzkumu 
kromě výběru atraktivního zaměstna-
vatele vyplynula i další fakta o tom, jak 
se studenti rozhodují o svém budoucím 
zaměstnavateli – hlavní motivací zůstá-
vá rovnováha mezi pracovním a soukro-
mým životem. To neznamená, že stu-
denti chtějí pracovat méně, ale to, že se 
na svém pracovišti chtějí cítit dobře, vy-
tvářet přátelské vztahy s kolegy a chtě-
jí pracovat u zaměstnavatele, který se 
zabývá udržitelným rozvojem, je spole-
čensky odpovědný a podporuje vzdělá-
vání a kulturu.

Síť distribučních trafostanic pro napáje-
ní drážních budov, zabezpečovacích za-
řízení nebo technologií na traťovém uzlu 
Olomouc bude vybavena nejnovější řadou 
ochran a terminálů značky Siemens. Jed-
ná se o první rozsáhlé nasazení této nej-
modernější řady ochran v České republice, 

které je dodáváno včetně engineeringu, vý-
počtu nastavení ochran a jejich koncepce. 
Celkově bude instalováno 7 rozvoden  
22 kV a 6 rozvoden 6 kV. Zařízení lze 
hardwarově i softwarově rozšiřovat podle 
potřeb zákazníka. Navíc splňuje přísná 
kritéria kybernetické bezpečnosti, což je 
téma, které stále více nabývá na důleži-
tosti. První z celkem 13 nových rozvoden 
byla zprovozněna v červnu letošního ro-
ku, poslední trafostanice by měla být uve-
dena do provozu v příštím roce.

Liberecká nemocnice koupila nové CT

Sedmnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense vyhlášen

Chráníme traťový uzel  
Olomouc

Siemens má novou bezplatnou zákaznickou linku

Společnost Siemens v rámci své dlouhodobé pod-
pory české vědy a školství a snahy o zintenzivnění 
dialogu mezi akademickým a soukromým sekto-
rem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání 
vyhlásila ve spolupráci s Akademií věd České re-
publiky nový, již sedmnáctý ročník Ceny Wernera 
von Siemense. Již tradičně této soutěži udělili zá-
štitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy  
a ministr průmyslu a obchodu. Vysokoškolští stu-
denti, pedagogové a vědecké týmy mohou své prá-
ce a projekty přihlašovat v šesti kategoriích.  
V letošním ročníku čeká účastníky, tedy lépe řeče-
no účastnice, jedna novinka – z přihlášených pra-
cí, jejichž autorkami jsou ženy, vybere porota tu 
nejlepší a její autorka získá finanční odměnu. Me-
zi autory vítězných prací a projektů bude rozděle-
no celkem 1,2 milionu korun.

V areálu vysokoškolských kolejí Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze zre-
konstruovala společnost Siemens veřejné 
osvětlení. Projektu předcházela detailní 
studie současného a návrh budoucího sta-
vu osvětlení, včetně modelu financování. 
Důvodem byl nespolehlivý původní sys-
tém, který byl zároveň velmi nákladný na 
provoz a údržbu. Celkem bylo nainstalová-
no 155 světelných bodů a vysoká škola nyní 
ušetří na elektrické energii až 69 %.

Vysokoškolákům  
jsme rozsvítili

Zaměstnavatel číslo jedna 
pro budoucí techniky

„Jsme rádi, že vyřazené 
počítače pomohou 
při organizování 
dobročinných aktivit 
v příspěvkových 
organizacích, které 
jsme vytipovali 
prostřednictvím našeho 
Fondu pomoci,“ uvedl 
Naveen Menon, ředitel 
Centra sdílených služeb. 

″
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www.siemens.cz

Siemens byl vyhlášen nejodpovědnější velkou firmou 
v České republice. V desátém jubilejním ročníku o tom 
rozhodla nezávislá odborná porota soutěže TOP 
odpovědná firma.

Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost. 
Rozhodujícím kritériem pro výběr je kvalita strategie, 
inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv
velikost firmy nebo výše finanční podpory či investice.
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Siemens je nejodpovědnější 
firma
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