
podzim 2015

Voda: spolehlivá pracovní síla



26

 inovace

Fotovisions  ................................4

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

Siemens – zrození úspěchu (11)

První elektrická tramvaj 

bez kladky a troleje  .....................9

Téma čísla

Voda – základní živel života  ....10

Moderní námořní doprava 

v „čistém“ elektrickém kurzu  ......12

Říše vodních sil – giganti 

i trpaslíci vyrábějící energii  ........14

Viktor Korbel:  

Malé vodní elektrárny  

si zaslouží svoji renesanci  .......16

Včasná detekce poškození  

hrází  ......................................... 20

energetika

Začneme se bavit  

po drátech  ................................ 22

 TecHnoLoGie

Medicína

Neinvazivní vyšetření jater  .......26

Správa budov

Technická správa budov  

vstoupila do nové éry  ...................28

Historie/budoucnost

Do všech koutů 

sluneční soustavy  ..................... 30

Čeká se na inteligentní roboty ...32

Logistika

RFID, kam kráčíš?  ..................... 34

 LiDÉ

My visions

Inženýrství potřebuje 

neodkladnou renesanci  .......... 36

Umělý život vytvořit zatím 

nedokážeme  ...................................38

Potřebujeme nové léky. Může je dodat 

syntetická biologie?  .......................39

 LiFeSTYLe

Automobily

Éra tříválců  ...............................42

Digihračky  .............................. 44

Kaleidoskop  ........................... 46

o b s a h

Mladá, ale velmi ambiciózní: taková je 
třeboňská společnost Hydroservis-Union 
pro. Byla sice založena teprve nedávno, ale 
spektrum jejích aktivit je pozoruhodně ši-
roké. O tom, jak toto vše jen s hrstkou za-
městnanců zvládá, o významu vodní ener-
getiky a o vodě vůbec jsme hovořili s Vikto-
rem Korbelem, jednatelem této společnosti.
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Malé vodní elektrárny  
si zaslouží renesanci

Umělý život vytvořit 
zatím nedokážeme

Syntetická biologie sice slibuje, že podstat-
ně promění biotechnologie a mohla by se stát 
mnohostranným průmyslovým odvětvím, 
ale bude muset překonat nedůvěru části 
veřejnosti, soudí profesor Zdeněk Opatrný  
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Čeká se na inteligentní roboty
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Vážení čtenáři,
když jsme někdy v průběhu června naplánovali jako hlavní téma pro podzimní vydání 
našeho časopisu Vodu (a úmyslně ji zde píši s velkým „V“), přirozeně jsme vůbec 
netušili, jak vysoce aktuální téma to letos bude. Že se na dalších mnoho týdnů stane 
jedním z nejskloňovanějších slov a problémem, který se bude dotýkat doslova každého 
z nás. Hovořím zde pochopitelně o obrovském suchu, které nejen naši zemi letos  
v létě postihlo. A klimatologové varují, že sucha nás v budoucnosti budou sužovat 
čím dál tím víc. Ale nejen sucha. Také další extrémní výkyvy počasí, včetně bouřek, 
které s sebou přinášejí záplavové deště a povodně. Jako by se k nám vracela 
zkušenost našich dávných předků, kteří žili v těsném kontaktu s přírodou a před 
jejími živly měli úctu a respekt. Zkušenost, na kterou jsme v bezpečí svých moderních 
domovů a chráněni přehradami možná i trochu pozapomněli.

 „Zkrotit“ vodní živel a co nejvíce využít jeho sílu se lidé začali pokoušet již velmi 
dávno. Hlavními cíli jejich snažení bylo využít vodu k přepravě (lodní) a později pak 
její energii k výrobě elektřiny. Je fascinující sledovat, jak se během doby měnil způsob 
naplňování těchto cílů a jak do toho promluvily moderní technologie. Dnes brázdí 
hladiny řek a oceánů lodě na hybridní pohon nebo vybavené čistě elektromotory, 
které nevydávají téměř žádný zvuk a neprodukují žádné emise. Vedle klasických 
malých vodních elektráren vznikají po celém světě gigantická vodní díla, která jsou 
doslova nabitá nejmodernější technikou a automatizací. Jsme velice rádi a jsme hrdí 
na to, že u řady těchto moderních plavidel a futuristických vodních staveb se uplatňuje 
značka Siemens.

Toto léto ale bylo ve znamení i jiné významné události. V polovině července doletěla 
americká sonda New Horizons k Plutu a uzavřela tak kapitolu průzkumu velkých 
těles naší sluneční soustavy pomocí vesmírných sond. Výsledky této mise pak 
podle soudu odborníků předčily veškerá očekávání. O této události a o budoucích 
perspektivách kosmonautiky se rovněž můžete dočíst v tomto vydání časopisu 
VISIONS. Je to další téma, na kterém se Siemens aktivně podílí. Vždyť průzkumné 
vozítko Curiosity, které bylo navrženo s využitím našeho PLM softwaru, bádá na 
Marsu již třetím rokem.

Milí čtenáři, přeji vám pokud možno klidný podzim bez větších výkyvů a extrémů 
všeho druhu. A i kdyby náhodu pro nás nějaké ty další zkoušky přeci jen byly 
připraveny, neberme je jako „trest boží“, ale jako výzvu a příležitost vymyslet nové 
řešení a tím se posunout zase dál. Vždyť pokrok není nic jiného než trvalé a nezdolné 
překonávání hranic.         

 
 

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

38–39 Umělé organismy 
by měly nahradit 
továrny
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Raketoplán snů
Vypuštění raketoplánu je ještě i dnes obestřeno záhadami a technický-
mi problémy. Společnost Sierra Nevada Corporation (SNC) využila ke 
konstrukci svého raketoplánu Dream Chaser  PLM softwarové techno-
logie společnosti Siemens. Na vývoji Dream Chaseru spolupracují také 
Německá kosmická agentura (DLR) a Evropská kosmická agentura (ESA). 
Opakovaně využitelný pilotovaný raketoplán je koncipován tak, aby do-
kázal přepravovat až sedm členů posádky a náklad na nízké oběžné drá-
ze a jeho hlavním úkolem má být obsluha Mezinárodní vesmírné stani-
ce. První (zatím bezpilotní) start je plánován na konec roku 2016. 



Velké objeVy s malými částicemi 

 100 terabytů
dat denně generuje Velký hadronový 
urychlovač částic.

Až 95% 
úsporu prostoru představuje plynem 
izolovaný HVDC rozvaděč Siemens.

80 metrů
měří nejvyšší mobilní ruské kolo.

Velký hadronový urychlovač částic ne-
boli LHC, nacházející se na pomezí Švý-
carska a Francie, je rekordní nejen svý-
mi rozměry (urychlovací tunel je dlouhý 
27 km), ale i množstvím dat, které gene-

ruje. Denně jde přibližně o 100 terabytů  
a kromě experimentálních dat tvoří neza-
nedbatelnou část i provozní data veške-
rého vybavení, které provoz urychlovače 

umožňují – chlazení, předurychlovače, 
vakuové systémy atd. Zdejším inženýrům 
proto s provozem celého zařízení pomá-
há software pro správu a analýzu dat spo-
lečnosti Siemens, který dokáže i v takto 

velkém množství navzájem provázaných 
dat efektivně identifikovat příčiny alarmů 
a závad, a dokonce je i předpovídat dříve, 
než k nim dojde.

kompaktní elektronika s keramickými deskami

miniaturní silák
Pouhých devět centimetrů měří minia-
turní piezohydraulický aktuátor vy-
vinutý inženýry společnosti Siemens. 
Komplikovaný název v sobě skrývá dvě 
klíčové technologie, jež pohon využí-
vá ke své činnosti – piezoelektrický jev 
(neboli vlastnost určitých materiálů 
měnit svoji velikost při přivedení na-
pětí) a hydrauliku. Vývojáři byli díky 
této kombinaci schopni dosáhnout ne-
jen takto malých rozměrů, ale i půso-
bivého výkonu aktuátoru, který doká-
že uzvednout až 15 kilogramů těžké 
břemeno.

Desky plošných spo-
jů mohou působit na 
první pohled dojmem, 
že jde pouze o jakýsi 
podklad, na nějž jsou 
teprve připevněny ty 
důležité elektronické 

součástky. Jde ovšem jen o velmi omezený 
pohled na věc, protože právě desky umož-
ňují konstruovat kompaktní a robustní 
elektroniku. Použitím vhodných materiálů 
lze navíc zkonstruovat i jinak nerealizova-
telné obvody. S využitím speciálních kera-
mických materiálů vývojáři integrovali dva 
napájecí prvky, výkonovou elektroniku  
a kontrolní část měniče napětí, na jeden 
podklad. Výrazně tak ušetřili místo potřeb-
né pro instalaci obvodu a díky použití vod-
ního chlazení dosáhli i vyšší teplotní stabi-
lity bez negativního vlivu na výkon.
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ruské kolo  
na „kolech“

Ruská kola patří k nejoblíbenějším 
atrakcím lunaparků, ta největší, jako 
například známé London Eye, se pak 
stávají dokonce ikonami měst, nad kte-

rými se tyčí. Tato kola jsou stacionár-
ní, není tedy příliš pravděpodobné,  
že by se někdy stěhovala na jiné mís-
to. Existují ovšem i mobilní ruská kola, 
která mohou být rozmontována a opět 
uvedena do provozu prakticky kdeko-
liv. Právě tyto atrakce v hojné míře vy-
užívají automatizačních, pohonných  
i bezpečnostních technologií Siemens. 
Jejich rozměry se přitom nemusejí  
omezovat jen na velikost pouťových 
kolotočů – největší ruské kolo tohoto 
typu ční až do výšky 80 metrů.

Zelené elektrárny online

Technologie přenosu stejnosměrného prou-
du o velmi vysokém napětí (tzv. HVDC) se 
díky minimálním přenosovým ztrátám po-
užívá stále častěji, z konstrukčního hledis-
ka však představuje značnou výzvu. Mů-

že za to mimo jiné přítomnost neměnného 
elektrického pole, kvůli kterému v jednotli-
vých komponentech HVDC sítí časem na-
růstá riziko průrazu elektrického proudu 

izolační vrstvou. Vědci společnosti Siemens 
nyní zkonstruovali první plynem izolova-
ný 320kV rozvaděč pro stejnosměrný proud 
na světě. V porovnání se vzduchem izolova-
ným rozvaděčem novinka potřebuje až  

o 95 % méně prostoru. Tato úspora je zásad-
ní například pro konvertorové plošiny, které 
na pevninu vyvádějí elektrickou energii  
z přímořských větrných parků.

kompaktní hVdc Vedení

Do digitální formy se dnes převádějí v podsta-
tě veškeré materiály. Výjimkou nejsou ani histo-
rické dokumenty, ať už se jedná o stovky let staré 
středověké archiválie, nebo jen záznamy z katas-
tru nemovitostí. Práce při skenování tisíce stran 
je však velmi obtížná a orientace v elektronic-
kých dokumentech bez speciálních nástrojů není 
o mnoho efektivnější než ruční procházení papí-

rových záznamů. Vývojáři společnosti Siemens proto vyvinuli program 
umožňující vyhledávání v rozsáhlých digitalizovaných souborech i bez 
nutnosti jejich otevření. Díky propracovaným algoritmům lze program 
použít i například na hůře čitelné dokumenty psané na psacích strojích.

informace jako na dlani 

Softwarová platforma, která vznikla ve 
spolupráci vývojářů společnosti Siemens 
a dalších partnerů, výrazně zefektivňuje 

správu a provoz menších elektráren na 
obnovitelné zdroje. Tento úkol mívají čas-
to na starosti externí firmy nahrazují-
cí stálý technický personál, díky čemuž 
je provoz elektrárny levnější, na druhou 
stranu je ale podstatně obtížnější pláno-
vat servisní práce tak, aby co nejméně za-
sahovaly do provozu elektrárny. Software 
proto umožňuje selektivní výměnu dat tý-
kajících se provozu elektrárny mezi pro-
vozovateli, údržbovými firmami, investo-
ry apod. Všichni účastníci tak mohou vzá-
jemně spolupracovat a společně se podílet 
na provozu elektrárny.



Vědci pracující při Velkém hadronovém 
urychlovači LHC ve švýcarském CERNu ne-
dávno objevili nový typ částice zvaný pen-
takvark. Pentakvark má zhruba 4,7krát 
větší hmotnost než proton. Tato částice je 
neobvyklým typem hadronu, který se sklá-
dá z pěti kvarků. Částice, která by se sklá-
dala ze čtyř kvarků a jednoho antikvarku, 
tzv. pentakvark, ale byla teoreticky předpo-
vězena už v 60. letech 20. století

Nový objev přišel po dvouleté přestávce 
v činnosti LHC, kdy byl urychlovač opra-
ven a zdokonalen – mimo jiné byla praktic-
ky zdvojnásobena energie, na kterou jsou 
v něm částice urychlovány. Pentakvark 
byl konkrétně objeven během měření na 
aparatuře experimentu LHCb (The Large 
Hadron Collider beauty experiment), jehož 

cílem je pochopit rozdíly mezi hmotou 
a antihmotou a také analyzovat chování 
kvarků. Objev nové konfigurace kvarků  
v jedné částici umožní vědcům lépe poro-
zumět tomu, na jakých základech je hmo-
ta kolem nás vybudována a jak mohou být 
kvarky navzájem vázány. 

Kdo si myslí, že se jedná o víceméně oby-
čejný ruksak opatřený tryskami, ten se 
mýlí.  Martin Jetpack, jak se zařízení jme-
nuje, je totiž poměrně velká konstrukce, 
kde cestovatel stojí na stupačkách a ru-
ce má položeny na opěrkách, kde je také 
umístěno ovládání zařízení. S plánem na 
zakázkovou výrobu tohoto zařízení přišla 
firma Martin Aircraft Company už před 
pěti lety, ale zdá se, že se nerozběhne dřív 
než příští rok. Existuje už ale nový proto-
typ, který se v těchto dnech testuje. 

Obě verze stroje, jež se liší mimo jiné  
i barevným provedením, pohání dvoulit-
rový čtyřválec s výkonem 200 koní a maxi-
málním počtem otáček 6 000 ot/min. Rotor 

o průměru asi 0,5 m je schopen dosáhnout 
7 028 ot/min. Létající stroj je vyroben z uh-
líku a kevlaru. Při testování stroj dokázal 

letět více než 30 minut rychlostí až 74 km/h 
a v maximální výšce až 1 000 metrů. Maxi-
mální užitečné zatížení tohoto „batohu“ je 
až 120 kg. Kvůli bezpečnosti je tento létají-
cí stroj vybaven padákem. Martin Jetpack 
může používat člověk, který projde patnác-
tihodinovým školením. Předchozí verze za-
řízení dokázala vyvinout rychlost 100 km/h  
a měla dolet asi 50 km. Za hodinu letu spo-
třebovala kolem 40 litrů paliva. 

Na podzim tohoto roku by se nový mo- 
del měl předvést i u nás, pravděpodobně  
v rámci Czech International Air Fest (CIAF) 
v Hradci Králové. Patrně se zde objeví i si-
mulátor, který firma ukázala na letošním 
pařížském aerosalónu. 

3D tiskárny získávají na stále větší popu-
laritě. Pomocí 3D tisku je možné vyrábět 
na míru součástky, jednoduché předměty 
z plastu, ale dokonce i budovy nebo jídlo.

Americká farmaceutická společnost 
Aprecia Pharmaceuticals nyní přišla  

s nápadem tisknout léky přímo na mí-
ru potřebám konkrétního pacienta. Na 
3D tiskárně hodlá vyrábět lék Spritam, 
který je určen k léčbě epilepsie. Při jeho 
výrobě využije i další převratnou tech-
nologii ZipDose, díky které se tablety při 
kontaktu s vodou automaticky rozpustí. 
To umožní vyrobit tablety obsahující až 
1 000 miligramů účinných látek, které 
přitom bude jednodušší polknout.

Výrobu léku Spritam na 3D tiskárně již 
schválil americký Úřad pro kontrolu po-
travin a léčiv (FDA). Na americkém trhu 
by se tak měl objevit již v první polovině 
příštího roku.

jak se tisknou tabletky

osobní tryskoVý batoh

cesta do nitra hmotyna jablka  
s robotem

Nasazení robotů ke sklizni ovoce 
vyžaduje plody nejdřív vůbec umět 
rozeznat. To je třeba zvládnout z vět-
ší dálky, aby se jednotlivé kusy ovoce 
daly rozumně posčítat a posoudit, kdy 
je ke sklizni vůbec vhodný čas. Algo-
ritmus musí tedy třeba jablka odlišit 
podle barev, vzít v úvahu denní dobu  

a vůbec světelné pod-
mínky. Závislost zra-
losti na barvě je ta-
ké jiná pro každou 
odrůdu. Raphael  
Linker a Eliyahu 
Kelman z Israel In-
stitute of Technolo-
gy v Haifě nyní na-

vrhli, aby se rozpo-
znávání plodů jablek 

od zbytku stromu prová-
dělo na základě odrazu světla 

(a to i v noci, čímž se minimalizovaly ji-
né vlivy/zdroje světla). Od lesklého plo-
du se světlo odráží jinak než od listu. 

Jak je takový program rozpoznávání 
objektů účinný? Ne stoprocentně, ale 
to nejsou ani lidé. Když dobrovolníci 
dostali sady obrázků, našli na nich  
6 713 jablek, algoritmus hlásil 6 687. 
Ve velkých farmách či sadech může 
člověk těžko obejít všechny stromy  
a rozhodnout se, kdy přišel čas sklizně. 
V době dronů a všudypřítomných ka-
mer lze získat data poměrně snadno, 
možná tedy velkopěstitel ani nebude 
muset procházet hromadu snímků  
a postačí mu dostatečně úspěšný soft-
ware na rozpoznávání obrazu.
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Z nejznámějších to byl především 
princip elektrického dynama. Pak násle-
doval telefon, pouliční osvětlení a elek-
trická tramvaj, kterou Berlíňané právě 
díky Siemensovi poprvé spatřili na uli-
cích svého města v roce 1881.

Tehdy, ještě v éře koněspřežných drah, 
vyjela 16. května v Berlíně na trasu mezi 
berlínským nádražím Gross Lichterfelde 
a vojenskou akademií první elektrická 
tramvaj na světě. Zkonstruoval ji podle 
Siemensova návrhu vrchní inženýr jeho 
berlínské továrny Walter Reichel. 

Z dnešního pohledu je vzhledově netra-
diční, neboť na střeše neměla klasickou 
kladku. Byla totiž napájena spodním pří-
vodem, což se později ukázalo jako pro-
blematické. Nejen při sněžení a dešti  
a z hlediska bezpečnostních rizik pro 
chodce i koně, ale též kvůli jednotlivcům, 
kteří ze zvědavosti pomocí drátů koleje 
občas zkratovali, aby viděli jiskřící kov. 

Protože ve třetí napájecí kolejnici bylo 
napětí 180 voltů, nebylo dovoleno mís-
tem přecházet a tramvajová trať musela 

být od okolních cest izolována. Pouze  
v místě křížení bylo napětí vypnuté a za-
pínalo se zase až těsně před příjezdem 
vozu. Později byl tento napájecí systém 
z bezpečnostních důvodů změněn na 
vrchní, jaký známe dnes.

Tramvaj s rychlostí až 20 kilometrů  
v hodině (byla prý však dimenzována  
do 40 kilometrů v hodině) přepravovala 
12 sedících a další stojící osoby s maxi-
mální kapacitou 26 cestujících. První 
jízdní řád počítal s 12 jízdami denně  
v obou směrech. Celková délka trasy 
byla 2,4 kilometru, rozchod kolejí 1000 
milimetrů. Jízda, která trvala 10 minut, 
stála 20 feniků, což bylo více než teh-
dejší průměrná hodinová mzda. V prv-
ních třech měsících zde bylo přeprave-
no již 12 000 cestujících. 

Po zavedení trolejového vedení se nej-
dříve používal lyrový a tyčový sběrač. 
Dnešní elektrické tramvaje přivádějí  
do vozidla elektrickou energii pantogra-
fovým sběračem. 

Mimochodem, od historického roku 1881 
předal Siemens do mnoha zemí světa oko-
lo 27 000 tramvají a stal se jedním z nej-
větších výrobců těchto vozidel vůbec.  

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Werner von Siemens: zrození úspěchu (11) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

První elektrická tramvaj 
bez kladky a troleje
Ačkoliv Siemens byl značně zaneprázdněn obchodními nabídkami, které ve stále větším 
množství přicházely na adresu jeho firmy, našel si také čas na hledání nových technických 
řešení, která se pak stala podkladem řady jeho vynálezů a objevů. 

Koněspřežná tramvaj, předchůdkyně tramvaje elektrické. První linka byla zřízena v New Yorku v roce 1832.

Berlín – první elektrická tramvaj na světě z roku 1881 firmy Siemens & Halske.



16 | 17
i n o v a c e

t é m a  č í s l a

Veškeré formy života, alespoň 
tak, jak jej zatím známe, závisejí 
na vodě. Z vody život na Zemi 
povstal, a chce-li se zachovat, 
bez ní se zkrátka neobejde. Voda 
je základním živlem života, vždyť 
jen každá dvoustá molekula  
v těle člověka není molekulou 
vody. Voda pokrývá i většinu 
zemského povrchu a její celkové 
množství na Zemi činí asi  
1 385 989 600 km³. Spousta 
vody je rovněž ve vesmíru, voda 
je v mezihvězdných mračnech, 
ve hvězdách, na planetách nebo 
na kometách. Člověku, a zvláště 
tomu západnímu, by se tedy 
téměř chtělo říci, že vody je všude 
dost. Tak tomu bohužel není. 

V 
současné době žije na světě 
zhruba 1 miliarda lidí bez do-
statečného zdroje pitné vody. 
Tento stav se pravděpodob-

ně bude dále zhoršovat s tím, jak budou 
pokračovat krajinné změny, jako je roz-
šiřování pouští v subtropických oblas-
tech nebo masivní znečišťování a po-
škozování vodních zdrojů člověkem.

Voda, která je dostupná a využitel-
ná člověkem k zajištění jeho základ-
ních potřeb – tzn. sladká voda nachá-
zející se na povrchu a pod povrchem 

země – tvoří z celkového množství vo-
dy na Zemi pouze malý zlomek. Sladké 
vody jsou v hydrosféře jen necelá 3 %, 

přičemž 69 % této vody je v ledovcích, 
dalších 30 % tvoří voda podzemní a jen 
necelé 1 % je voda povrchová a atmosfé-
rická.

Značný význam pro život na Zemi,  
a tedy i pro člověka, však mají i mořské 
vody, které vážou převážnou část oxidu 
uhličitého, a fytoplankton, jenž v těchto 
vodách žije, je zdrojem 30–50 % kyslí-
ku. To je množství, které je minimálně 
srovnatelné s produkcí tropických dešt-
ných pralesů, o kterých se často hovo-
ří jako o plicích naší planety. Správnější 
by tedy bylo říci, že pralesy jsou jednou 
plící a oceány druhou. 

Kde se vzala?
O původu vody na Zemi stále není jasno. 

Dřívější přesvědčení, že vodu na Zemi za-
nesly komety, značně zpochybnila nedávná 
astronomická pozorování. V poslední době 
sílí názor, že vodu mohly přinést spíše aste-
roidy. Ty sice obsahují mnohem méně vody 

Voda – základní 
živel života

 Voda je základní podmínkou života, v organismech působí jako rozpouštědlo, 
ve kterém probíhají veškeré chemické děje. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostli-
ny až 90 % vody. (Astrobiologové se však pokoušejí modelovat i život, který by 
byl založen na jiném rozpouštědle, než je voda, například amoniaku, kyselině 
sírové, kyselině fluorovodíkové či chlorovodíkové a dalších látkách.)

 Voda je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se  
k chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie, v potravinářství atd.

 Vodní toky a plochy jsou významnou součástí dopravní infrastruktury. Vodní 
doprava je levnější a má výrazně větší kapacitu než ostatní druhy dopravy.

 Voda v krajině má zásadní vliv na klima a mikroklima, funguje jako stabilizátor 
ekosystému.

 Voda má značný kulturní význam – používá se k hygienickým účelům, 
    k rekreaci a sportu.

 Voda obohacená minerály hraje důležitou roli ve zdravotnictví.
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než komety, ale pokud bylo jejich bombar-
dování dostatečně intenzivní, mohly Zemi 
zajistit i takové množství vody, jaké má. 

Debatu ještě více komplikuje velmi čers-
tvá zpráva jednoho amerického výzkum-
ného týmu, v níž se tvrdí, že hluboko pod 
zemskou kůrou se nacházejí obří rezervoá-
ry vody, které jsou třikrát větší, než je objem 
všech povrchových moří a oceánů. Voda Ze-
mě tak může být ryze „domácího“ původu.

Pozoruhodné vlastnosti
Voda má řadu zajímavých fyzikálně-

-chemických vlastností, díky kterým 
přispívá k udržování života méně vidi-
telně, avšak zásadně. Specifická struk-
tura molekuly vody způsobuje, že nej-
větší hustotu nemá led, ale tekutá voda 
o teplotě 3,95 °C. Při ochlazování vody  
k bodu mrazu proto klesá ke dnu nej-
rychleji voda o této teplotě a k hladině 

vytlačuje vodu chladnější. Ta na hladi-
ně zmrzne a vytvoří ledový příkrov, pod 
nímž se život udrží i v zimě. 

Tato vlastnost vody má význam nejen 
pro živočichy, ale i pro rostliny, zvětše-
ní objemu vody při přechodu do pevného 
skupenství totiž urychluje půdní zvětrá-
vání a přispívá tak k jejímu kypření.

Koloběh vody
Koloběh vody v přírodě je značně kom-

plexní proces a složitou strukturu má i oběh 
vody, který je nějakým způsobem řízený či 
usměrňovaný člověkem. Vzhledem k tomu, 
jak se zvětšuje celková populace naší plane-
ty, rostou i nároky na distribuci vody. Přibý-
vá lidí, kteří mají o vodu existenční nouzi,  
v západních společnostech zase rostou ná-
roky na vodní zdroje s tím, jak se rozšiřuje 
její „luxusní“ využívání, například v oblas-
tech hygieny, rekreace a sportu. 

Tyto rostoucí nároky proto stimulují tech-
nologický rozvoj, jehož cílem je na jed-
né straně těmto nárokům vyhovět, tzn. 
technicky zajistit distribuci dostatečného 
množství vody do míst, kde je jí nedosta-
tek, i tam, kde je jí dost, ale způsoby jejího 
využití se s kulturním vzestupem dále di-
verzifikují. 

Na druhé straně je však velkou motivací 
technologického pokroku snižování kon-
taminace vod a zefektivňování jejího vy-
užívání. Příkladem tohoto druhého tren-
du může být například progresivní obor 
nanotechnologií, které mají značný poten-
ciál pro snižování znečištění vody. Z oblas-
ti energetiky pak lze uvést zefektivňování 
provozu stávajících malých vodních elekt-
ráren a budování nových jako důležitý do-
plněk k velkým vodním dílům (viz rozho-
vor na str. 16–19). 

V souvislosti s tímto vývojem se v posled-
ních letech objevily i nové pojmy a nová 
terminologie, jako například „oblast vod-
ního stresu“, „virtuální voda“ nebo „vodní 
stopa“, s nimiž by situaci vody v současném 
světě mělo být možné popsat přesněji 
a na základě toho pak činit efektivnější 
opatření k šetrnějšímu zacházení s vod-
ními zdroji. 

 Oblast vodního stresu se nachází tam, kde je k dispozici 
méně než 1 700 m³ vody na osobu za rok. Podle odbor-
ných odhadů se do roku 2025 populace žijící v oblastech 
s mírným až vážným vodním stresem oproti roku 1995 
ztrojnásobí na 5,5 miliardy lidí.

 Virtuální voda je objem vody potřebný k produkci výrob-
ku nebo služby. jedná se o veškerou vodu použitou v růz-
ných fázích výrobního cyklu, tedy nejen vodu obsaženou 

v samotném výrobku: ta může být vzhledem k množství 
virtuální vody zcela zanedbatelná.

 Vodní stopa je celkový objem sladké vody potřebný  
k produkci zboží a služeb, které jsou spotřebovány da-
nou společenskou jednotkou (jednotlivcem, domácností, 
městem či státem). Podobně jako další stopy – např. uhlí-
ková či dusíková – vyjadřuje antropogenní zátěž prostře-
dí z hlediska využití přírodního zdroje. 

Námořní doprava  
v elektrickém kurzu
str. 12–13

Říše vodních sil – 
giganti i trpaslíci
str. 14–15

Malé vodní elektrárny  
si zaslouží renesanci  
str. 16–19

Včasná detekce 
poškození hrází
str. 20–21



V 
současné době se po světě plaví 
kolem 80 plavidel na LNG. Jejich 
masovějšímu prosazení nebrá-
ní ani tolik technické problé-

my, jako spíše počáteční vysoké investice 
do plnicích stanic v přístavech. Provozní 
přednosti těchto plavidel jsou však nepo-

piratelné. Nedávno byly uvedeny do služby 
dva trajekty na LNG, plavící se pod vlajkou 
norské společnosti Fjord Line. Tato plavi-
dla vypouštějí ve srovnání s dieselovými 
motory mnohem méně oxidů dusíku i CO2 
a síru nevypouštějí vůbec.

V norských vodách se dnes plaví abso-
lutní technologická špička. Leccos o tom  
ví i inženýr Odd Moen, který má v Norsku  
na starost prodej lodních technologií spo-
lečnosti Siemens. Jeho vize trajektu na 
elektrický pohon plavícího se po norských 

fjordech se totiž již stala realitou. Plavidlo, 
které nevydává téměř žádný zvuk a nepro-
dukuje vůbec žádné emise – tím se zatím 
nemůže pochlubit žádná jiná loď tohoto 
typu na světě. Rejdařství Norled, které tra-
jekt provozuje, na počátku letošního roku 
získalo koncesi ke komerčnímu provozo-

vání trajektového spojení mezi vesnice-
mi Lavik a Oppedal ležícími na březích 
Sognefjordu. Dieselové lodě na této tra-
se brzy skončí. Není divu, vždyť jejich 
ekologická zátěž není zanedbatelná – 
ročně spotřebují kolem 1 milionu litrů 
nafty a do ovzduší vypustí 2 680 tun CO2  
a 37 tun NOX.

Problém, jak dosáhnout toho, aby bate-
rie dokázaly pokrýt výkon motorů a in-
tenzitu provozu trajektu, vyřešil jed-
noduchý nápad. Inženýři ze společnosti 

Siemens nainstalovali na každém molu 
jednu lithium-iontovou dobíjecí stanici, 
která baterie trajektu po zakotvení rych-
le doplní elektřinou. Poté se sama poma-
lu dobíjí z elektrické sítě, dokud loď zno-
vu nepřipluje. Baterie trajektu se dobíje-
jí přímo ze sítě pouze v noci, kdy je loď 
mimo službu a dobíjení může probíhat 
pomalu. 

Terminál s parametry  
hodinového strojku

Trajektová přeprava osob má jistě svůj 
půvab, ekonomicky klíčová je ale v dneš-
ním světě lodní přeprava zboží na velké 
vzdálenosti. Množství zboží, které se pře-
pravuje po moři, je obrovské a stále roste. 
To vyžaduje velmi propracovaný logistic-
ký řetězec. Aby se nepřetrhl, musí se  
v přístavech zboží překládat stále přesněji 
a rychleji. To znamená, že vše, od činností 
obřích portálových jeřábů po pohyby tisí-
ců kamionů a vlaků zajišťujících spojení  
s vnitrozemím, musí „šlapat jako hodinky“.  

Všechny činnosti odehrávající se v přístav-
ním kontejnerovém terminálu proto musejí 
řídit nejmodernější logistické systémy. Avšak 
i tyto systémy jsou neustále konfrontovány  
s novými úkoly a problémy. Nákladní lodě 
totiž stále rostou: jestliže v polovině 90. let 
minulého století měly největší z nich kapaci-
tu kolem 7 000 TEU (standardizovaná pře-
pravní jednotka 1 kontejner), dnes dokážou 
pojmout až 20 000 TEU. Když taková loď 
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Moderní námořní doprava 
v „čistém“ elektrickém kurzu
Drtivá většina současných plavidel je poháněna dieselovými motory, které vypouštějí do 
vod a ovzduší nemalé množství škodlivin. Proto se i v tomto dopravním odvětví usilovně 
řeší, jak přejít k jiným, ekologičtějším pohonům. S automobily a motocykly na elektrický 
pohon se již dnes čas od času na silnicích můžeme potkat. Nyní začínají pronikat 
elektrické pohony i do vod řek a oceánů. objevují se však i další alternativy.

nafty spotřebují ročně dieselové lodě 
trajektového spojení mezi vesnicemi 
Lavik a Oppedal ležícími na březích 
Sognefjordu. 

1 milion litrů

V norských fjordech se plaví první trajekt na světě, který má elektrický pohon. Pohon plavidla nevydává té-

měř žádný zvuk a neprodukuje vůbec žádné emise



připluje do přístavu, musejí se portálové je-
řáby rozjet na plné obrátky a veškerá logisti-
ka terminálu běžet „jako na drátkách“. Stačí 
však, když kamiony uvíznou v dopravní zá-
cpě, která v okolí přístavních měst bývá běž-
ným jevem, a logistický řetězec se přetrhne.

Méně emisí  
a dopravních kolapsů

Specialisté společnosti Siemens proto 
vyvinuli několik technologií, které pomá-
hají účinnost přístavního provozu zvýšit. 
Jednou z nich je speciální trolejové vedení, 
které bylo nainstalováno podél příjezdo-
vých komunikací do přístavů v Los Ange-
les a Long Beach. Systém, nesoucí název 
eHighway, umožňuje elektrickým a hyb-
ridním nákladním vozům pohybovat se 
po těchto komunikacích, aniž produkují 
škodlivé emise.

Technologie Siemens se uplatňují také 
v německém přístavu Duisburg, který je 
s 21 doky a 16 kilometry hrází největším 
říčním přístavem na světě. Každý rok se  
v něm přeloží více než 120 milionů tun 
zboží. Daní za toto rekordní množství 
je ale kolabující doprava ve městě. V ro-
ce 2008 proto přístavní operátor Duisport 
požádal společnost Siemens, aby optima-
lizovala pohyb nákladních vozidel uvnitř 
i v okolí přístavu. Vznikl tak integrovaný 
naváděcí systém ITG, který nákladním vo-
zidlům v okruhu zhruba 20 kilometrů ko-
lem přístavu napovídá, jak se do něj dosta-
nou nejrychleji.

Zefektivnit však lze i rychlost nakládky 
a vykládky samotných lodí, tedy rychlost 
práce portálových jeřábů.

„V příštích několika letech budou portá-
lové jeřáby řízeny dálkově,“ předpovídá 

Carsten Köhler, obchodní ředitel divize 
Process Industries and Drives společnosti 
Siemens. „Při zrychlení jeřábových kabin 
působí na operátory poměrně velké síly. 
Díky dálkovému ovládání od společnosti 
Siemens však operátoři budou moci s por-
tálovými jeřáby pohybovat zcela bezpečně 
ze vzdáleného řídicího centra jen s pomocí 
joysticku a monitoru,“ vysvětlil.

Tato nová technologie, jež nese název  
Simocrane, může zkrátit dobu překládky 
a zároveň snížit spotřebu energie. Systém 
průběžně kontroluje pohyb jeřábu tak, 
aby se kontejnery při manipulaci nehou-
paly nebo aby nezkřížily nosnou kabeláž. 
Okolí každého kontejneru sledují kamery. 
Systém záběry okamžitě vyhodnocuje a na 
jejich základě kontejnery s nejvyšší přes-
ností umísťuje na návěsy kamionů. 

Tato technologie umožňuje rovněž re-
kuperaci energie: když je při překladu 

náklad snášen z výšky na zem, potenciální 
energie se přeměňuje na energii elektric-
kou. Tu pak lze odevzdat do elektrické sítě 
nebo použít přímo pro portálový jeřáb. 

Spustit kotvu a připojit loď  
do zásuvky

Značné množství elektrické energie spo-
třebují i samotné lodě. Kotví-li v přístavu, 
používají k její výrobě dieselové generá-
tory a v přístavních městech proto patří  
k velkým znečišťovatelům ovzduší. Jed-
ním ze způsobů, jak toto znečišťování 
omezit, je nasazení systému Siharbor 
od společnosti Siemens. Siharbor umož-
ňuje připojit loď „do zásuvky“ na sou-
ši a dieselové generátory lze tím pádem 
zcela vypnout. Tento systém se již po-
užívá například v přístavech Lübeck či 
Hamburk.

Inovovat svou infrastrukturu potřebuje  
z důvodu značného nárůstu přepravo-
vaného zboží mnoho přístavů po celém 

světě. Kromě krátkodobého poklesu pře-
pravních objemů za finanční krize v letech 
2008 a 2009 roste přeprava po moři nepře-
tržitě od poloviny 80. let minulého století 
– z 3,3 miliardy tun v roce 1985 na 9,6 mi-
liardy tun v roce 2013. Široká škála řeše-
ní, kterou má v zásobě Siemens, zajistí, že 
i při pokračujícím růstu námořních pře-
prav se zboží v přístavech bude překládat 
rychle a bezpečně. 

obsluhuje integrovaný naváděcí 
systém ITG, který nákladním 
vozidlům kolem přístavu napovídá, 
jak se do něj dostanou nejrychleji.

20km okruh

Systém Siharbor od společnosti Siemens umožňuje připojit loď „do zásuvky“ na souši a dieselové generátory 

plavidla zcela vypnout

Všechny činnosti odehrávající se ve velkých přístavních terminálech, jako je ten v Hamburku, musejí řídit nej-

modernější logistické systémy.



N
a sklonku 19. století se zača-
lo velmi rychle šířit využívání 
vodní energie k výrobě elektři-
ny. První vodní elektrárna byla 

postavena v roce 1882 v americkém měs-
tě Appleton. V současné době tvoří vodní 
elektrárny významnou součást energetické 
koncepce řady států. Dominantní podíl na 
celkové produkci elektřiny mají vodní elek-
trárny například v Norsku (99,5 %), důleži-
tou roli ale hrají také v Rakousku, ve Švý-
carsku nebo v Kanadě. 

Největší (nejen vodní) elektrárnu na světě 
má v současnosti Čína, která před několi-
ka lety uvedla do provozu gigantické vod-
ní dílo Tři soutěsky. Výkon této elektrárny 
činí 22 400 MW a zhruba 13x tak převy-
šuje výkon jaderné elektrárny Dukovany. 
Přehradní hráz je dlouhá 2 335 m a vysoká 
181 m. Na její stavbu bylo potřeba 27,2 mi-
lionu m3 betonu a 463 000 t oceli (to by sta-
čilo na výstavbu 63 Eiffelových věží). 

Odvrácenou stranou tohoto obřího pro-
jektu je, že při výstavbě byla zaplavena řa-
da archeologických i jinak významných 
památek a ze svých domovů bylo vysídleno 

zhruba 1,3 milionu lidí. Stavba rovněž způ-
sobila – a ještě způsobí – řadu významných 
negativních ekologických změn.

V tomto kurzu Čína pokračuje i nadále: 
v loňském roce uvedla do provozu elek-
trárnu Jinping-I na řece Ja-lung-ťiang, jejíž 
hráz se tyčí do výše 305 m a je tak nejvyšší 
na světě. Jejích 6 turbín, umístěných v re-
kordní hloubce 230 m, skýtá celkový výkon 

3 600 MW. Vyvést takovéto množství ener-
gie z hlubin hráze není ovšem nic snadné-
ho, a to zejména kvůli vysokým nárokům 
na přenosovou kapacitu vedení a prosto-
rovým omezením. V elektrárně proto bylo 
instalováno speciální plynem izolované ve-
dení (Gas-insulated Line – GIL) od společ-
nosti Siemens, které by mělo tyto problémy 
eliminovat.

Dlouhá tradice
V České republice v současné době existu-

je 21 vodních děl, která vyrábějí zhruba  
83 % energie získávané z obnovitelných 
zdrojů skupinou ČEZ (830 MWh elek-
trického výkonu). Všeobecně je však po-
díl vodních elektráren na celkové výrobě 
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Říše vodních sil – giganti 
i trpaslíci vyrábějící energii
Využívání vodní energie má velmi dlouhou historii. její velký potenciál byl objeven  
již ve starověku. Nejprve vodní energie našla uplatnění v dopravě, záhy se ale 
začala využívat i k pohánění strojů – mlýnů, hamrů, čerpadel či pil. V evropě došlo 
k masivnějšímu rozšíření jejího využívání ve středověku. Značnou měrou se na tom 
podílely mnišské řády, jejichž kláštery vodní energii hojně využívaly. 

činí výkon vodního díla Tři soutěsky  
a zhruba 13x tak převyšuje výkon ja-
derné elektrárny Dukovany. 

22 400 mW

Největší elektrárnu na světě má v současnosti Čína, 

která před několika lety uvedla do provozu gigantické 

vodní dílo Tři soutěsky. 



elektrické energie v ČR poměrně nízký. 
Vodní toky zde totiž nemají potřebný spád 
ani dostatek vody. Hlavním úkolem čes-
kých vodních elektráren je však sloužit 
spíše jako doplňkový zdroj a využívat své 
schopnosti rychlého najetí na velký výkon.

V českých zemích má však využívá-
ní vodní energie dlouhou tradici. První 
vodní elektrárnou v Čechách bylo zaříze-
ní vybudované již v roce 1888, a to v Pís-
ku. Elektrárna vznikla v návaznosti na 
úspěch, který sklidila instalace „propagač-
ního osvětlení“ centra města provedená 
Františkem Křižíkem o rok dříve (Písek se 
tak stal prvním městem v Čechách se stá-
lým veřejným elektrickým osvětlením). 
Na počátku 20. století již existovaly dvě 
vodní elektrárny i v Praze, a to na Těšnově 
a na Štvanici. Těšnovská elektrárna byla 
sice roku 1929 zrušena, ta štvanická je ale 
po rekonstrukci dodnes v provozuschop-
ném stavu.

Své místo v energetickém systému řady 
vyspělých zemí mají i malé vodní elek-
trárny (MVE), tzn. elektrárny s instalova-
ným výkonem do 10 MW (Evropská unie 
však považuje za MVE vodní elektrárny 
do výkonu 5 MW). Tyto elektrárny se vět-
šinou stavějí na vodních tocích v místech 
bývalých mlýnů a jezů, a nejsou tudíž té-
měř žádným viditelným zásahem do rázu 
krajiny. 

K rodině těchto zemí patří i ČR, kde řa-
da MVE již léta úspěšně funguje. Letos na 
jaře k nim v profilu stávajícího jezu Štětí-
-Račice na dolním toku Labe přibyla dal-
ší a značný podíl na její vysoké technic-
ké úrovni má i společnost Siemens. Nový 
zdroj je osazen dvěma přímoproudými 
Kaplanovými turbínami a maximální 

výkon každé z nich je 3,23 MW. Roční vý-
roba elektřiny by měla dosahovat kolem 
31,5 GWh.

Skutečnost, že i v České republice se obje-
vují energetické projekty, které mají mezi-
národní parametry, dokládá v červenci za-
hájený provoz unikátní důlní vodní elek-
trárny v Ostravě. Tato elektrárna využívá 
výškového potenciálu v 600metrové šachtě 
hlubinného dolu s ukončenou těžbou k vý-
robě energie. Úspěšnost tohoto pilotního 
projektu by významným způsobem mohla 
ovlivnit rozhodování o budoucím využívá-
ní důlních děl k výrobě elektrické energie.

Soběstačné podmořské továrny
Nezapomínejme však, že vodní živel ne-

ní jen „poskytovatelem“ energie, ale že  
je i tím, který v jejím získávání brání.  
Jak známo, mořské dno v sobě skrývá znač-
né množství ropy a zemního plynu. Dostat 
se k těmto zdrojům je však kvůli obrov-

skému tlaku vody velmi obtížné. Většina 
současných těžebních zařízení jsou pro-
to plovoucí plošiny. Tímto způsobem však 
lze dostupné zásoby ropy a plynu využívat 
pouze asi ze 40 %. Pokud by se však těžeb-
ní zařízení nacházelo přímo na mořském 
dně, bylo by díky většímu množství pump 
možné využívat zdroje až z 60 %. 

Představa ropné stanice pracující bez 
obsluhy v hloubce několika kilometrů 
pod mořskou hladinou se může jevit po-
někud nereálně, avšak norská společnost 
Statoil plánuje uvést první stanici toho-
to typu do provozu již v roce 2020. Než se 
tak stane, bude ale třeba provést ještě řa-
du testů.

Vědci v norském Trondheimu v součas-
né době například zkoumají, jak se chova-
jí součásti energetické sítě, musejí-li čelit 
extrémním tlakům vody v hloubce několi-
ka kilometrů. Na základě výsledků tohoto 
výzkumu by měl do roku 2020 vzniknout 
speciální napájecí systém, který bude do-
dávat elektrickou energii podmořským 
těžebním zařízením.

„Transformátory, frekvenční měniče  
a rozvaděče v tomto prostředí musejí fun-
govat bezchybně, a to minimálně po dobu 
30 let, protože opravovat je tam dole by by-
lo velmi obtížné,“ vysvětlil Jan Erik Lystad, 
norský inženýr společnosti Siemens, která 
na projektu pracuje. 

Automatizovaná podmořská zařízení by 
mohla být mnohem výkonnější než stá-
vající těžební technologie, protože díky 
vlastnímu napájení by mohlo být v trva-
lém provozu mnohem více čerpadel. Další 
výhodou by mělo být to, že podmínky na 
dně oceánu – i když jsou v porovnání s tě-
mi na zemském povrchu extrémní – jsou 
poměrně stabilní. Teploty se tam stále po-
hybují kolem 4 °C a neodehrávají se tam 
žádné bouřky ani jiné mimořádné událos-
ti. Díky tomu by hlubinná zařízení měla 
být mnohem méně náchylná k poruchám 
a jejich provoz by tudíž byl ekonomicky 
efektivnější, než je tomu u současných 
těžebních systémů. 

by měla být roční výroba elektřiny 
malé vodní elektrárny Štětí-Račice, 
na jejíž vysoké technické úrovni má 
podíl i společnost SIEMENS.

31,5 GWh

Vědci v norském Trondheimu zkoumají, jak se chovají součásti energetické sítě, musejí-li čelit extrémním tlakům vody v hloubce několika kilometrů.



 Co vás přivedlo k zájmu o vodní ener-
getiku a zvláště pak o malé vodní elek-
trárny?

Vodní stroje mne vždy fascinovaly a uchva-
covala mne i nekonečnost vodního živlu.  
Ve vodě je totiž velký potenciál. Lidé mu však 
nevěnují dostatek pozornosti, a to je velká 
škoda. Vždyť stačí pohlédnout do historie:  
v roce 1910 bylo na území České republiky 
kolem 3500 vodních zdrojů energie, dnes jich 
je ale méně než 800. Snažím se proto o ja-
kousi obrodu tohoto energetického odvětví. 
Myslím si totiž, že jsme na začátku éry, kdy 
budeme po vzoru našich předků energetické 
zdroje využívat a poté je zase bez poškození 
vracet přírodě. 

 Jak významnou roli podle vás budou  
v této éře hrát malé vodní elektrárny?

Malá vodní elektrárna je přirozeným a eko-
logickým zdrojem energie. Má-li ale být je-
jich provoz co nejúčinnější, je potřeba, aby 
byly řízeny maximálně přesně. Optimaliza-
cí jejich řízení lze totiž dosáhnout až dvojná-
sobného výkonu, a to bez nutnosti investic  
do nového strojního vybavení. Naše techno-
logie je přitom vhodná pro jakýkoliv typ tur-
bíny a nezasahuje do strojního vybavení ani 
do elektroinstalace.

 O jakou technologii se jedná?
Náš systém je založen na čtyřkvadrantním 

frekvenčním měniči od společnosti Siemens. 
Ten se standardně instaluje do fréz, jeřábů 
apod. V našem oboru frekvenční měnič doká-
že velmi efektivně řešit problematiku přes-
ného určení provozních otáček vodní tur-
bíny. Optimalizace otáček je velmi důležitá, 
znamená totiž maximální energetické zisky, 
kterých lze v dané lokalitě dosáhnout. 

Frekvenční měnič však funguje nejen ja-
ko řídicí, ale i jako analyzační zařízení.  

To znamená, že můžeme pomáhat s optima-
lizací i jiným malým vodním elektrárnám, 
které do měniče zatím nechtějí investovat. 
Přijedeme k nim s naším měničem a určíme 
převodový poměr tak, aby byl pro jejich výro-
bu optimální. Zvláště v tomto velmi suchém 
období, kdy vody moc nemáme, a musíme 
být přesto schopni alespoň něco vyrobit, je 
nárůst výkonu i při malých otevřeních úpra-

vou otáček značný. Jede-li elektrárník po vět-
šinu roku třeba na 50% otevření, protože na 
100% nemá vodu, hledá se optimální počet 
otáček pro toto otevření.

Tyto analýzy jsou přitom důležité i pro 
nás, protože měnič stále testujeme. Jsme 
proto vděčni za možnost sbírat data i v ci-
zích elektrárnách. Zjišťujeme tak, jak se 
různé typy turbín chovají v různých loka-
litách při různých průměrech otevření. 
Tato data jsou pro nás velmi cenná, proto-
že na jejich základě se dozvídáme, na co se 
zaměřit, abychom byli schopni nabízet co 
nejkomplexnější služby.

 Jak jste přišel na možnost využít  
k ze fektivnění provozu malých vodních 
elektráren frekvenční měnič? 

Nápad ovlivňovat otáčky vodních turbín 
pochází již někdy z 80. či 90. let minulého 

století. Myšlenka využívat měniče k trvalé-
mu ovládání je však nová a přišla s ní naše 
firma. Myslím si, že pro jeho efektivní na-
sazení musela dozrát doba. Dříve existova-
ly tyristorové frekvenční měniče, které však 
měly velmi špatnou účinnost, a jejich využití 
v provozu proto nebylo možné. I díky spo-
lečnosti Siemens a rozvoji fotovoltaiky v po-
sledních letech se však začaly ve velkém šířit 
potřebné technologie, jako například IGBT 
tranzistory. V rámci této vlny vznikly i tyto 
řídicí systémy, jejichž účinnost je již o něko-
lik úrovní výše, než tomu bylo dříve. Účin-
nost měniče, který používáme my, je napří-
klad 95–98 %. Jedním měničem navíc doká-
žeme regulovat až tři turbíny najednou.

Frekvenční měnič je podle mého budouc-
nost obnovitelných zdrojů a energetických 
zdrojů vůbec, i když dnes se stále setká-
vám s řadou předsudků. Lidé namítají, že 
měnič je cosi příliš nového a nevyzkouše-
ného. Je však třeba být trpělivý a nad tyto 
námitky se povznést. Pokud se někdo ne-
chá našimi argumenty přesvědčit a proje-
ví o toto zařízení zájem, může nahlédnout 
přímo do našeho provozu, aby viděl, jak 
optimalizace funguje v praxi, o kolik se 
výroba elektřiny zvyšuje. 

 Můžete přiblížit, jak frekvenční mě-
nič zefektivňuje provoz ve vašich vodních 
elektrárnách? 

My se nyní nacházíme v malé vodní elek-
trárně Šimanov na řece Nežárce. Zde je spá-
dová výška 2,5 m. Jedná se o derivační typ 
malé vodní elektrárny, tzn. využívá se tok vo-
dy v daném místě. Její výkon je kolem 38 kW. 
Stavba pochází z roku 1860, podoba mlýna je 
z roku 1941. Jako zajímavost bych uvedl, že 
šimanovská elektrárna vyráběla elektrický 
proud pro zámeček Emy Destinnové nachá-
zející se v nedaleké Stráži. 

Mladá, ale velmi ambiciózní: taková je třeboňská společnost Hydroservis-Union pro, s.r.o. Byla sice  
založena teprve nedávno, ale spektrum jejích aktivit je pozoruhodně široké. Firma se snaží nejen  
o výrobu čisté energie z vody, ale věnuje se i vlastnímu technologickému vývoji – navrhuje a vyrábí 
turbíny, vodní kola a další zařízení spjatá s vodním živlem. o tom, jak toto vše jen s hrstkou zaměst-
nanců zvládá, o významu vodní energetiky a o vodě vůbec jsme hovořili s Viktorem Korbelem, 
jednatelem společnosti Hydroservis-Union pro. 

Malé vodní elektrárny  
si zaslouží svoji renesanci

...v roce 1910 bylo na 
území České republiky 
kolem 3500 vodních 
zdrojů energie, dnes jich 
je ale méně než 800. 

″
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Tato lokalita však má potenciál na podstat-
ně intenzivnější využití, než jaké nabízí stá-
vající zařízení. Máme proto v plánu nasadit 
zde další turbínu, kterou jsme sami vyvinuli. 
Jde o speciální prototyp s obtékaným gene-
rátorem, který má přímé spojení generátoro-
vých vrtulí, a není již proto nutné převodové 
ústrojí. Řekl bych, že toto byl poslední krok 
k tomu, aby nabídka naší firmy byla maxi-
málně ucelená. S touto novinkou se před-
stavíme na letošním Mezinárodním strojí-
renském veletrhu v Brně, kde předvedeme 
i princip fungování frekvenčního měniče. 

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být no-
vá turbína k uvedení do provozu připravena 
do konce letošního roku. 

K našim dalším projektům patří malé vod-
ní elektrárny Záblatí (Francisova turbína 
o výkonu 22 kW), Tájek (Francisova turbína 
o výkonu 45 kW), Hejtman (dvě vrtulové tur-
bíny typu MT3) a Hamr nad Nežárkou (čtyři 
přímoproudé vrtulové turbíny naší výroby). 
Tyto lokality již prošly zásadní rekonstrukcí. 
Nyní máme rozpracovány dva nové projekty, 
jedním je elektrárna na říčce Olešence, dru-
hým elektrárna na Moravské Sázavě.

 Neprojevili již o váš optimalizační sys-
tém zájem nějací větší výrobci elektrické 
energie?

O náš systém již projevily zájem společ-
nosti ČEZ a E.ON. S nimi v nejbližší době 
povedeme jednání o možné spolupráci.  
Nepopírám, že tito zákazníci pro nás  
budou do budoucna klíčoví.

 Lze frekvenční měnič uplatnit i v ji-
ných než vodních elektrárnách?

Ano, frekvenční měniče lze nasadit i ve 
větrných elektrárnách, tam se ale upravu-
je pouze poměrový převod na převodovce. 
V současné době jednáme rovněž se společ-
ností Tedom, protože měnič je možné pou-
žít i u spalovacích motorů.

 Pracujete na nějakých dalších techno-
logických inovacích?

Ano, pracujeme, nechceme být totiž pou-
ze společností výrobní, rádi bychom se sys-
tematicky věnovali i vlastnímu vývoji. Ny-
ní například vyvíjíme magnetické motory 
a magnetické násobiče. Díky nim bychom 
mohli přidat na výkonu malých vodních 
elektráren ještě zhruba 50 %, aniž bychom 
potřebovali další vodu, jen na bázi mag-
netického odstřeďování – opět s využitím 
měniče. 

 Jak hodláte vaše malé elektrárny dále 
rozvíjet, například tu šimanovskou?

Plány máme rozsáhlé: Šimanov by měl 
v budoucnu sloužit i jako základna zdejší 
elektrocykloturistiky, měly by zde být  
i ubytovací kapacity. Rádi bychom sem ta-
ké přilákali studenty středních škol na pra-
xi, aby přišli se strojařinou vůbec do styku, 
protože soustružení a sváření, kterého zde 
bude mnoho, je strojní nauka v tom nejzá-
kladnějším smyslu. Momentálně o této mož-
nosti jednáme například se střední průmys-
lovou školou v Českých Budějovicích. Ko-
neckonců, i proto jsme si areál šimanovské 
elektrárny vybrali: aby se naše firma mohla 
rozvíjet více různými směry. 

 Můžete ve stručnosti nastínit základ-
ní členění vodních turbín?

Turbíny dělíme na rovnotlaké, přetlakové 
a nízkotlaké. U přetlakových je savka, co-
si jako sifon, která ještě umocňuje tažnou 
sílu vody přes oběžné kolo turíny. Z rov-
notlakých turbín zmiňme třeba Peltono-
vu turbínu, kde je voda pouze vstřikována 
do určitého profilu. Nízkotlaká vodní díla 
se dělí na jezová a derivační. Jezové dílo je 
elektrárna nacházející se přímo na jezu, 
která vodu hned vrací zpátky do koryta ře-
ky. Derivační dílo má vlastní kanál,  
by-pass, aby se tak získal co největší spá-
dový rozdíl. Frekvenční měnič dokáže velmi efektivně řešit problematiku optimalizace provozních otáček vodní turbíny.
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 A nyní k energetické politice: Jak hod-
notíte současnou státní energetickou 
koncepci? Je v ní vůbec místo pro výrobce 
elektřiny, jako je vaše firma? 

Řeknu to takto: Dnes se například velmi ho-
voří o podpoře elektromobility, avšak ener-
getická soustava naší země není schopna ve 
větším rozsahu tento rozvoj podpořit. Pokud 
by totiž někdy v budoucnu počet elektromo-
bilů dosáhl zhruba 50 % veškerých provozo-
vaných motorových vozidel, pak by výkono-
vé špičky způsobené hromadným dobíjením 
baterií v čase, kdy se lidé vrátí elektromobily 
z práce domů, snadno dokázaly tuto síť „po-
ložit“. A to přitom Česká republika patří me-
zi energetické velmoci, protože kolem 40 % 
elektrické energie vyvážíme. Pokud ale dojde 
k obdobnému rozvoji elektromobility i v ze-
mích, které takové energetické zdroje nema-
jí, dopadne to ještě podstatně hůře. Opravdu 
nevím, kde tuto energii budeme brát. 

Svou nepříliš dobrou energetickou pozici 
si zhoršujeme také podporou nestabilních 
zdrojů, k nimž patří i fotovoltaika. K desta-
bilizaci naší energetické sítě přispívá rovněž 
Německo se svými větrnými elektrárnami, 
které nárazově vytvářejí značné množství 
elektřiny, jež se nekontrolovatelně přelévá  
do okolních zemí. Řešíme tento problém?

Je proto třeba budovat takové energetické 
zdroje, které budou účinné a spolehlivé. Já se 

přece nemohu spoléhat na 100 MW vytváře-
ných někde na polích, které ztrácím, přijde-li 
jeden větší mrak.

Dobře také víme, co se stalo na Slovensku. 
Tam byla státní podpora zcela zrušena, do-
konce bylo zakázáno připojování nových 
vodních elektráren do sítě. Nyní tam lidé pře-
mýšlejí, jak malé vodní elektrárny bez připo-
jení k síti vůbec nějakým neztrátovým způ-
sobem provozovat. 

Voda ovšem měla namále i v České republi-
ce. V době, kdy se ukončovaly dotace pro foto-
voltaiku, se zvažovalo, zda by se nemělo měřit 
všem stejně. Nakonec se ale přece jen někdo 
zamyslel a zjistil, že malé vodní elektrárny se 
za rok uvedly do provozu tři nebo čtyři, zatím-
co fotovoltaických elektráren 2500. Na Sloven-
sku se šlo plošně a zkrátka se rozhodlo, že ten-
to zdroj se podporovat nebude.

 Je podle vás východiskem z této situace 
decentralizace energetických sítí?

Dnes je energetická náročnost přepočtená 
na jednoho obyvatele ohromná. Decentrali-
zace se jeví jako slibná cesta, ale musíte na 
ni mít dostatek lokálních zdrojů. Ty bohužel 
nemáme. Já se proto ptám, kde je do budouc-
na chceme brát? Dnes nás nejvíce drží jader-
né elektrárny Temelín a Dukovany, to jsou 

dva ohromné zdroje elektrické energie, které 
jsou schopny okamžitě zareagovat na jakýko-
li výraznější výkyv. Jaderné energetice proto 
fandím, je to velmi účinný zdroj energie,  
a když to vezmeme z hlediska provozních ho-
din, je také levný. Nelze samozřejmě zastírat 
i určité problémy, které jsou s ním spojené, 
jako je například skladování vyhořelého pali-
va nebo hrozba terorismu.

 Plánujete decentralizaci uskutečňovat  
i na vašich malých vodních elektrárnách? 

Ano, ostrovní provoz chceme testovat i na 
Šimanově, chci tam mít i fotovoltaiku, aby-
chom byli soběstační a stabilizovaní. Může-
me vytvořit ostrovní provoz na třech zdro-
jích napojených na jeden frekvenční měnič. 
V současné době již zkoušíme měnič v auto-
nomním provozu, tzn. když vypadne v síti 

proud, nastartuje se miniprovoz, který zajistí 
alespoň minimální provozuschopnost. Jde 
ale spíše jen o formu záložního zdroje než  
o vyslovenou decentralizaci. 

V této souvislosti je třeba zmínit i to, že vý-
hodou vodního zdroje je, že funguje i v noci. 
Můžete tak i v době, kdy nemáte odběr, ener-
gii někam naakumulovat a využívat ji pak 
během denních špiček.

Ostrovní provoz by pro nás samozřejmě byl 
poměrně nákladný a komplikovaný, ale šlo 
by to. Předpokladem jeho efektivního fungo-
vání je ale nepochybně frekvenční měnič. 

 Kde bychom se podle vás ohledně ener-
getické politiky měli inspirovat?

Nejlépe mají politiku státní podpory zvlád-
nutu severské země. V jejich energetickém 
systému má voda velký podíl. Systém je de-
centralizovaný, ale oni si to mohou dovolit, 
protože tam mají dostatečně velké spády vod-
ních toků. 

Dobrou energetickou politiku dělají také 
naši sousedé Německo a Rakousko, a také 
Švýcarsko. V těchto zemích můžeme pozoro-
vat zcela jiný přístup. Voda je v energetických 
sítích těchto zemí jedním ze základních ka-
menů. Člověk tam také nemá slíbeny milio-
nové dotace, ale na vlastní náklady si nechá 
nainstalovat solární panely, které mu pak na-
hřívají vodu v bojleru a podobně. 

Nejde ale jen o výrobu energie, ale také o to, 
aby tato energie byla efektivně zužitkována, 
aby se neposílala dráty kolem celé Evropy, 
než se „vytluče“. Jde tedy nejen o její sklado-
vání, ale i o efektivní využívání. 

Obecně si ale myslím, že ústup od ropy 
bude velmi pozvolný, protože zbavit se jí 
nechtějí nejen arabští šejkové, ale ani sa-
motné státy, vždyť ty jsou ze spotřební daně 
živy. 

Viktor Korbel 
Po absolvování Střední průmyslo-
vé školy elektrotechnické nastou-
pil jako mechanik do společnosti  
ege, spol. s r. o., kde pracoval na 
výrobě zařízení pro rozvodny a roz-
vodové sítě VN a VVN.  
  Při tomto zaměstnání začal podni-
kat v oblasti obnovitelných zdrojů 
jako oSVČ.
  V roce 2012 založil společnost Hydro-
servis-Union pro, s. r. o., kterou jako 
jednatel vede do současnosti. 

Optimalizací řízení malých vodních elektráren s pomocí 
frekvenčního měniče lze dosáhnout až dvojnásobného 
výkonu, a to bez nutnosti investic do nového strojního 
vybavení.

″



J edním z velkých rizik je bezesporu 
protržení hrází, které hrozí napří-
klad při přívalových deštích. Přitom 
hráze začínají vzhledem ke globál-

ním změnám klimatu hrát v našich živo-
tech čím dál tím větší roli. Kdybychom  
tedy uměli detekovat jejich poškození hned 
v počáteční fázi, předešli bychom obrov-
ským katastrofám, které protržené hráze 
mohou způsobit. Řešením jsou senzory  
a inteligentní systémy pro analýzu senzo-
rových dat, které mohou detekovat poško-
zení hrází již v nejranější fázi, a tím ochrá-
nit celé dlouhé úseky hrází.

První testy v terénu
Nová technologie na ochranu hrází vy-

vinutá společností Siemens prošla v ne-
dávné době tzv. polními testy na pěti-
kilometrovém úseku hrází v Amsterda-
mu. To, že se prvním „zákazníkem“ stal 

právě Amsterdam, ale určitě není náho-
da. Pro Nizozemsko je charakteristické, 
že se relativně velká část jeho území na-
chází pod úrovní hladiny moře. Takzva-
né poldery, tedy uměle vysušené a ohraze-
né oblasti u pobřeží, představují úrodnou 
krajinu obydlenou miliony obyvatel. Není 
tedy divu, že hráze polderů jsou pravidelně 

kontrolovány a jejich údržbě je věnována 
náležitá péče. 

Hráze procházejí pravidelnou údržbou 
přibližně každých 5–30 let, mimo jiné v zá-
vislosti na typu materiálu, ze kterého jsou 
postaveny. Jejich kontrola pak probíhá po-
mocí speciálních podzemních senzorů  
v intervalu několik měsíců až let. Teoretic-
ky je tak hráz mezi jednotlivými prohlídka-
mi v podstatě bez dozoru, což nový systém, 
který zkracuje časové rozpětí mezi kontro-
lami na minimum, zásadně mění. Systém 
snímačů trvale zaznamenává a přenáší da-
ta o stavu hráze. Odborníci se domnívají, 
že takto automatizovaný monitoring může 
snížit náklady na údržbu od 10 až do 20 %.

Ochrana hrází se stává ve světě stále důle-
žitější, poněvadž hladiny moří trvale stou-
pají a výrazně se zvyšuje i výskyt bouřek. 
Více než dvě třetiny všech evropských měst 
nyní zkoumají způsoby, jak se chránit před 
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Včasná detekce poškození hrází
Voda je nejen nenahraditelným nositelem života, významným zdrojem energie a výkonným 
pomocníkem při řadě lidských činností, ale především silným živlem, který může být pro 
lidi i velmi nebezpečný. V průběhu historie jsme se o tom již nesčetněkrát přesvědčili při 
ničivých záplavách, které v pravidelných intervalech sužují jednotlivá území naší planety. 
jak těmto katastrofám předcházet, se snaží vyřešit týmy expertů po celém světě.

Jen v Nizozemsku se nachází 
přes 1000 kilometrů hrází, jež je 
třeba pravidelně kontrolovat. Dle 
odhadů by mohl automatizovaný 
monitorovací systém přinést nejen 
větší bezpečnost, ale i úspory mezi 
10–20 % nákladů vynakládaných na 
údržbu hrází. 

1000 km hrází



záplavami přicházejícími z řek i oceánů. 
Podle pojišťovací společnosti Munich Re zá-
plavy představovaly v roce 2013 téměř 40 %  
veškerých škod způsobených přírodními 
katastrofami po celém světě.

Dříve a nyní
Pilotní zákazník pro studie monitorová-

ní hrází Waternet Amsterdam je současně 
provozovatelem místní sítě pitné a odpadní 
vody. Společnost je také odpovědná za více 
než 1000 kilometrů hrází. Tyto hráze chrá-
ní 700 kilometrů čtverečních pozemků, 
na kterých žije více než jeden milion lidí. 
Hráze dříve podstupovaly údržbu každých 
5–30 let, v závislosti na materiálu, ze které-
ho byly postaveny. Bez ohledu na to, jestli 
to byl písek, jíl, rašelina, nebo hlína, stabi-
lita hrází se musela sledovat v pravidelných 
intervalech. Odborníci ji kontrolovali kaž-
dých pár let tak, že měřicí přístroje jedno-
duše zanořili do země. 

Dnes je možné vyvolat si relevantní in-
formace v reálném čase na chytrých tele-
fonech. Aby se ušetřila životnost baterie 
senzorů, zprávy o stavu hrází jsou zasílány 
pouze jednou za hodinu. V případě, že je de-
tekováno nebezpečí, zprávy se začnou auto-
maticky zasílat v minutových intervalech. 

Údaje o podmínkách, jaké panují uvnitř 
hráze, shromažďují senzory, které jsou 
do hráze vloženy zhruba po 100 metrech. 
Senzory jsou umístěny nad a pod hladinou 
vody, kde se měří teplota, tlak a vlhkost jak 
v samotné v hrázi, tak i hloubka a teplota 

vody v kanálu. Výsledky se pak posílají přes 
GPRS na dispečink, kde data zpracují a po-
rovnají s dlouhodobými historickými mě-
řeními.

inteligentní systém
Pokud se například změří, že vnitřní tep-

lota uvnitř hráze dosáhla 14 °C, mohlo by 
to signalizovat, že hráz se chystá prolomit, 
poněvadž je někde narušená. Jinak by do ní 
teplejší voda nepronikla. Podzemní vody, 
a tím i voda uvnitř hráze, totiž mají teplo-
tu okolo 8 °C. Systém sám je natolik inteli-
gentní, že dokáže porovnat aktuální data 
s historickými záznamy. Například změ-
ří výšku hladiny podzemní vody a pak si 
sám zjistí údaje o množství srážek, které 
normálně padají v této oblasti v této roční 
době. Ověří si rovněž, jestli se zde nedáv-
no vyskytlo období sucha, které by dovolilo 

hrázi, aby pojmula více vody, nebo jestli je 
hráz již vodou nasycena. Velkou roli rovněž 
hraje materiál, ze kterého je hráz vyrobe-
na, poněvadž na něm záleží, jaká je pravdě-
podobnost, že dojde k sesuvu půdy.

K rozlišení mezi typickými a atypickými 
odchylkami se používají neuronové sítě. 
Ty často mohou spustit výstrahu celé týd-
ny nebo i měsíce před tím, než problém vů-
bec nastane. Pokud jsou podmínky podél 
většího počtu sekcí stejné, softwarový sys-
tém může dokonce vykreslit přesné závěry 
i o těch úsecích hráze, které nejsou vybave-
ny senzory.  

Komunikace mezi senzory a kontrolním centrem pro-

bíhá prostřednictvím služby gPrS, běžně používané 

pro přenos dat mobilními telefony.



N
ěmecko je dnes plné výrobců 
energie. Před dvaceti lety  
v zemi bylo řádově několik set 
větších či menších elektráren, 

dnes jsou výroben – většinou samozřej-
mě malých – zhruba dva miliony. Do-
mácnosti, podniky, kancelářské budo-
vy i sklady se mohou díky instalovaným 

solárním panelům či generátorům změ-
nit z čistých spotřebitelů někdy dokonce 
přímo na producenty. Trend by měl po-
kračovat, jak se malé zdroje zlevňují,  
a ve stále větší míře se přelévat i do ze-
mí, které neměly tak štědrou podporu 
„obnovitelných zdrojů“ jako Německo. 
Pokud tomu opravdu tak bude – a to na-
značuje i masivní program na rozvoj ob-
novitelných zdrojů třeba v Číně či Indii 
– bylo by velmi záhodno naučit se novou 
situaci využitkovat lépe než dosud. Chyt-
řeji využívat jejích výhod (jako třeba 

menších nároků na velkou infrastruktu-
ru) a potlačovat její nevýhody (např. zvý-
šené nároky na zálohování). 

Hlavním krokem v tomto směru by  
měly být takzvané chytré sítě, původ-
ním anglickým výrazem „smart grids“. 
Pod chytlavým názvem se skrývá přede-
vším průnik informatiky do energetické 
sítě a tím změna jejího řízení. V energe-
tice se doposud pracovalo s tím, že vý-
robu lze přesně řídit, spotřebu nikoliv. 
Chytré sítě to mohou do jisté míry obrá-
tit. Část výroby může být nepředvídatel-
ná, protože spotřeba, či alespoň její vý-
znamná část, bude mnohem lépe předví-
datelná a také kontrolovatelná. 

V rámci rozvodové sítě se totiž nebude 
vyměňovat jenom energie, ale také infor-
mace. Provozovatelé, výrobci i spotřebi-
telé tak mají mít mnohem lepší přehled 

energetika je největší průmyslové odvětví vůbec. A dnes patr-
ně stojí na prahu další revoluce. Nové, chytřejší, pružnější  
a účinnější využívání elektřiny od její výroby až po spotřebu. 

Začneme se bavit po drátech
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nejen o tom, kde se elektřina spotřebo-
vává, ale i za jakou cenu se prodává, ja-
ké jsou výhledy, kde jsou volné kapacity 
výrobní, spotřební a případně skladova-
cí. Zní to možná triviálně, ale možnos-
ti, které se nabízejí, jsou obrovské. Ilu-
strovat je může paralela s počítači: dva 
propojené počítače (výrobce-spotřebi-
tel) sice fungují skvěle, ale neumožňu-
jí nic více než jeden vzájemný hovor. Až 
propojením mnoha počítačů (a potažmo 
mnoha programů) může vzniknout něco 
tak nepředstavitelného jako internet: ne-
přeberné tržiště, na kterém nové zboží 
vzniká rychleji, než to staré mizí z pultů. 
A podobnou revoluci nabízejí chytré sítě 
pro energetiku. 

Spořivá univerzita
Podoba chytrých sítí získává pevnější 

obrysy v řadě malých projektů po celém 
světě. Příkladem může být firmou  
Siemens vytvořená síť na kampusu uni-
verzity v italském Janově, která nese 
anglický název Smart Polygeneration 
Microgrid. 

Areál univerzity tu připomíná malou 
vesnici na ploše zhruba 60 tisíc m2,  
který denně využívá cca 1 700 studentů. 
Je v něm deset různých budov s různými 
provozy od učeben přes laboratoře  
a kanceláře až po kantýnu. Až do loň-
ského roku kampus prakticky veške-
rou energii přijímal ze sítě, nyní na něm 

pracují tři malé plynové turbíny s výko-
nem po 250 kW a jedna fotovoltaická elekt-
rárna o maximálním výkonu kolem 80 kW.  
Stejně důležitou součástí celého systému 
je ale i řídicí elektronika a software, které 
nejsou zdaleka tolik na očích. 

Celý systém funguje jako jedna propoje-
ná síť (proto „microgrid“, tedy doslova ma-
lá síť). Počítače sledují spotřebu v celém 
komplexu a optimalizují vlastní výrobu 
podle počasí, aktuální poptávky, nákupní 
ceny a parametrů sítě. Univerzitě se díky 
tomu během roku provozu bez dalších in-
vestic o třetinu snížily účty za elektřinu. 

Z projektu na janovské univerzitě ma-
jí jeho autoři dobrý pocit i proto, že vznikl 
prakticky celý kombinací dnes už komerč-
ně dostupných technologií – byť sestave-
ní celého systému si vyžádalo více prá-
ce, než kolik by u podobného komerčního 
projektu bylo z ekonomického hlediska 
žádoucí. Ale přesně to je úkolem podob-
ných demonstračních projektů: mají najít 
a cizelovat postupy, které lze pak aplikovat 
v běžné praxi. A například software, kte-
rý v severní Itálii pracoval nad očekávání 
spolehlivě a přesně, lze z významné části 
přímo přenést i jinam (a když ne samotný 
kód, tak alespoň principy, které jeho po-
dobu určují). 

jak to poznáte?
Konečná podoba chytrých sítí tak tedy 

ještě není zcela přesně známa a větši-
na zákazníků si jejich příchodu na scénu 

Počítače ovlivňují celou řadu dalších 
aspektů moderní energetiky – třeba 
včetně předpovídání počasí. Nástup 
obnovitelných zdrojů totiž znamená, 
že provozovatelé sítí musí hledět mno-
hem více i na nebe, protože na něm zá-
visí, kolik elektřiny se vyrobí v solár-
ních či větrných elektrárnách. Zní to 
velmi nebezpečně a nepředvídatelně, 
naštěstí se ale ukazuje, že to tak hroz-
né není. Jak predikovaly matematické 
modely, obnovitelné zdroje úplně ne-
předvídatelné nejsou. 

Samozřejmě, když si vezmete jednu 
výrobnu, ať už solární, nebo větrnou, 
budou výkyvy výkonu opravdu ohrom-
né. Ale když je jich připojeno hodně, 
tak se rozdíly statisticky v podstatě se-
třou a jejich celkový výkon lze celkem 
dobře předvídat. V praxi dnes mají 
provozovatelé na několik hodin dopře-
du poměrně přesnou představu, kolik 
energie mohou z těchto zdrojů očeká-
vat, a připravit si řešení s pomocí zá-
ložních zdrojů, případně omezením 
výroby či spotřeby. 

bez „rosniček“ to nejde

Mikrogrid na kampusu janovské univerzity využívá 

kromě tradičnějších generátorů elektřiny i parabo-

lické koncentrátorové solární články. Ty jsou ovšem 

vhodné spíše pro středomořské nebo subtropické 

klima, protože vyžadují přímé sluneční světlo a ne-

be bez mráčku. 



všimne nejspíše až při výměně vlastních 
měřáků za novou, chytřejší generaci.  
Ty by měly být jakýmisi průzkumníky, 
kteří budou sbírat informace o dění v síti  
s mnohem větší přesností a záběrem, než 
je zatím zvykem. Podstatou inteligentních 
elektrizačních sítí je totiž ovládání pro-
měnných veličin v reálném čase, a proto 
chtějí provozovatelé získat více informací 
o dění v síti. 

Ne že by spotřebitelé a dodavatelé nevědě-
li, kdy a jaká je spotřeba elektřiny. Ovšem  
z pohledu dnešní doby, kdy se analýza 
„velkých dat“ získávaných provozovateli 
internetových služeb od milionů uživatelů 
dá počítat po petabytech, není informací  
z rozvodné sítě zase tolik. 

Díky inteligentním měřidlům se to má 
změnit. Pro energetiku by to měla být sku-
tečná revoluce, porovnatelná se zavede-
ním mobilních telefonů anebo internetu. 
Například měřidla Amis značky Siemens 
umožňují měřit nejen spotřebu elektřiny, 
ale také sbírat údaje o dodávce plynu, vody 
a tepla. Tyto údaje se okamžitě odešlou do-
davateli, který je tak informován o energe-
tických požadavcích každého spotřebitele 
– bez ohledu na to, zda se jedná o ledničku 
v bytě, anebo výrobní linku v závodě.

Budoucnost v mnoha  
podobách

Po nástupu chytrých měřidel by se roz-
vodná soustava měla de facto stát dal-
ší informační dálnicí, která by jednodu-
še umožnila podnikům i domácnostem 

pouštět elektrospotřebiče v čase, kdy jsou 
ceny elektřiny nízké, a snižovat odběr ve 
chvílích, kdy jsou ceny naopak vysoké. 
Což vyžaduje, aby měli zákazníci velmi 
snadno dostupné informace o cenách a sa-
mozřejmě možnost se svou spotřebou fy-
zicky něco dělat. Chytrá měřidla a spínače 
by jim měly nutné informace poskytnout 
a dát jim třeba rovnou možnost spotřebu 
omezit. A samozřejmě mohou podle před-
nastaveného programu případně řadu 
kroků provádět samy, bez vědomí svého 
majitele, ale v jeho nejlepším zájmu. 

Nám Čechům by tato představa měla být 
vlastně blízká. Jde o výrazně propraco-
vanější obdobu systému automatického 
spínání spotřebičů na noční proud, který 
v České republice známe už desítky let, je-
nom v dokonalejším a elegantnějším pro-
vedení. Jinými slovy, české sítě už v někte-
rých ohledech velmi chytré jsou. V jiných 
částech světa může ovšem možnost dálko-
vého spínání představovat novinku, kte-
rou zákazníci ocení. Jinak řečeno: „smart 
grids“ mají každé části světa nabídnout 
něco trochu jiného. Koneckonců vždyť 
chytré je najít v každé situaci nejvýhod-
nější řešení, a ne se pokoušet nasadit na 
všechny jeden jediný metr.  

chytré sítě 
umožňují sladit 
výrobu a spotřebu 
tak, abychom se 
vyhnuli možnému 
přetížení sítě či 
jejímu nedostatku

chytré troleje

chytrý přenos

Nám Čechům by  
představa chytrých 
sítí měla být vlastně 
blízká. Jde o výrazně 
propracovanější obdobu 
systému automatického 
spínání spotřebičů  
na noční proud, který  
v České republice známe 
už desítky let, jenom  
v dokonalejším 
provedení. 

″
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Malé lokální sítě (tzv. microgrids)

chytrá distribuce

Byť cílem nasazování „chytrých sítí“ je 
v první řadě zvyšování efektivity výroby 
i spotřeby, jejich fungování – a koneckon-
ců energetice jako celku – by nesmírně 
prospělo, kdyby byly propojeny s funkč-
ním systém skladování energie, a to pře-
devším elektřiny, která má tak všestran-
né použití. 

Skladování energie je v podstatě nevy-
řešeným problémem, existují jen dílčí  
a nepříliš úspěšná řešení jako přečerpá-
vací vodní elektrárny (které ovšem ne-
lze postavit zdaleka všude). Společnost 
Siemens ve spolupráci s firmou Linde 
proto v současné době pracuje na velkém 
demonstračním projektu, který by do 
běžné energetické praxe mohl pomoci za-
vést i proces, který se používal v chemic-
kých závodech nebo ponorkách – rozklad 
vody elektrolýzou. 

Princip je jednoduchý: elektrárny by 
mohly fungovat i ve chvíli nízké poptávky 
a cen, ale jejich elektřina by se použila  
k rozkladu vody na vodík a kyslík. Vo-
dík by se pak uskladnil, a v době vyšší 

poptávky by se mohl znovu použít k její vý-
robě. (Samozřejmě by se dal využít i třeba 
jako surovina pro chemický průmysl.) 

Na pohled jednoduchý princip má z fyzi-
kálního pohledu jednu jasnou chybu: není 
příliš účinný. Ztráty energie při přeměně na 

vodík a zase zpět jsou poměrně velké (až 
50 %). Navíc byla elektrolýza technologicky 
náročná, provozy nebyly dostatečně pruž-
né, aby mohly reagovat na výchylky výro-
by atd. 

Velkou část problémů by měla ovšem od-
stranit technologie, která se od loňského 

roku zkouší nedaleko německé Mohuči. 
Využívá tzv. PEM technologie („proton 
exchange membrane“). Technologie se 
používala třeba na jaderných ponorkách 
pro výrobu kyslíku, ale dlouhá desetiletí by-
la příliš drahá pro použití ve větším měřít-

ku. Zejména materiálové pokroky ale ved-
ly k tomu, že se už může uvažovat o tom, že 
by mohla být dostupná pro každou větr-
nou farmu nebo větší solární elektrárnu. 
Zkoušky prvního zařízení zatím však stále 
probíhají a technologie nepochybně bude 
dozrávat ještě několik let. 

lehký, výbušný, perspektivní
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V
šechna chronická jaterní onemoc-
nění mohou vést k jaterní fibró-
ze, což znamená zvýšené ukládá-
ní pojivové tkáně v játrech, které 

je způsobeno nerovnováhou mezi tvorbou 
a odbouráváním mimobuněčné hmoty. 
Fibróza je obecnou reakcí na odumření ne-
bo poškození jaterních buněk. Dalším stadi-
em chronické nemoci pak může být cirhó-
za, rakovina jater a tím posledním nako-
nec smrt. Mezi hlavní příčiny jaterní 
fibrózy patří infekce virovou hepatitidou B 
a C, nealkoholová steatohepatitida a steató-
za (tj. metabolické poruchy jater) spojené  
s obezitou a nadměrnou konzumací 

Neinvazivní vyšetření jater

AUTORKA: ANDreA cejNAroVá
FOTO:         siemens

onemocnění jater patří mezi nejzávažnější choroby, které sužují lidstvo. cirhóza a rakoviny jater patří 
celosvětově mezi deset nejčastějších příčin úmrtí a v současnosti je v mnoha rozvojových zemích 
onemocnění jater jednou z pěti hlavních příčin úmrtí ve středním věku. Významným pokrokem 
v diagnostice a hodnocení vážnosti nejen chronického jaterního onemocnění je krevní test eLF 
nabízený společností Siemens. 

 Analyzátor Siemens Healthcare Diagnostics ADViA centaur® XP.

Jedná se o první rutinní standardi-
zovaný panel přímých biomarkerů pro 
diagnostiku a hodnocení vážnosti ja-
terní fibrózy u pacientů se známkami  
a symptomy chronického jaterního 
onemocnění. Jeho základem je kombi-
nace tří sérových přímých biomarkerů, 
z nichž každý je standardizovaný  
a validovaný.  

Přímé individuální biomarkery  
(kyselina hyaluronová, N terminální 

prokolagen propeptidu III a tkáňový 
inhibitor metaloproteinázy) odrážejí 
extracelulární matrixové komponenty 
procesu fibrogeneze a fibrolýzy. Na-
opak, nepřímé biomarkery pouze odrá-
žejí směs různých biochemických ab-
normalit spojených s chronickým jater-
ním onemocněním. 

Přímé biomarkery se vyhodnocují po-
mocí specifického algoritmu a výsledné 
ELF skóre je korelováno vůči biopsii.

test elf



alkoholu. Celosvětově je ohroženo 
chronickým jaterním onemocně-
ním více než 900 milionů lidí.

Standardním postupem pro 
hodnocení stadia jaterní fibrózy je 
v současnosti přímý odběr jaterní 
tkáně čili biopsie. Kromě výrazné-
ho diskomfortu, který tato invazivní 
metoda představuje pro pacienty, se 
rovněž potýká s různými problémy, 
jež přináší samo odebírání vzorků 
i jejich interpretace. Zajímavou al-
ternativou k tomuto zavedenému 
postupu je krevní test ELF (Enhan-
ces Liver Fibrosis) nabízený společ-
ností Siemens, který využívá přímé 
sérové biomarkery jaterní fibrózy (viz 
box vlevo). Klinicky je tento test validovaný 
pro virové hepatitidy, metabolická onemoc-
nění jater a poškození jater alkoholem. Jeho 
velkou výhodou je, že je jednoduchý, stan-
dardizovaný a ve srovnání s jinými testy vel-
mi snadný. Vyžaduje pouze vzorek krevního 
séra, může být objednán s dalšími rutinními 
testy a lze jej provést u každého pacienta  
i bez znalosti jeho demografických údajů. 

Bez biopsie to zatím nepůjde
ELF test se provádí na automatickém 

analyzátoru, který stanovuje tři nově za-

vedené ukazatele (biomarkery). Výsled-
ky se vkládají do algoritmu, který vznikl 
porovnáváním ELF skóre velké kontrol-
ní skupiny pacientů s výsledky získanými 
z biopsie. Získaný algoritmus pak velmi 
přesně zařazuje pacienty do správného 
stadia této nemoci.

I když Evropská společnost pro studium 
jater (EASL) již před několika lety odsou-
hlasila použití neinvazivních metod mís-
to jaterní biopsie ke stanovení stupně ja-
terní fibrózy u pacientů s hepatitidou C, 
zatím nelze počítat s tím, že by ELF test 
jaterní biopsii zcela nahradil. Spolu  
s vysoce citlivým dechovým testem s me-
thacetinem představuje velice účinný do-
plněk, který napomáhá vyřešit složitou 
diagnostiku jaterní fibrózy. Jeho velkou 
předností rovněž je, že dokáže spolehlivě 

odhalit jaterní fibrózu již ve velmi raném 
stadiu. 

ELF test je dostupný na analyzátorech 
Siemens Healthcare Diagnostics ADVIA 
Centaur® XP a CP.  

Budoucí vývoj
I když zavedení ELF testu představuje 

významný pokrok v diagnostické výzbro-
ji, která je k dispozici pro klinický scree-

ning a management chronických jater-
ních onemocnění, přetrvávají zde další 
problémy, které je potřeba vyřešit.  
ELF markery byly vyvinuty speciálně pro 
diagnostiku jaterní fibrózy, nicméně u spe-
cifických jaterních onemocnění mohou lé-
pe fungovat jiné kombinace markerů.  
Vývoj algoritmů, jako v případě ELF testu, 
dosud spoléhal na testování markerů,  
o kterých se předpokládalo, že jsou k to-
muto účelu vhodné. Nově objevené pří-
stupy, jako je metabonomika (studium 
poruch metabolických drah), proteomi-
ka (hromadné studium proteinů) a tran-
skriptomika (stanovuje soubor mRNA 
transkriptů v určitém typu buněk a změ-
ny exprese genů vyvolávané chorobami), 
jež nečiní žádné předpoklady o význa-
mu specifických molekul až chorobných 

procesů, mohou odhalit nové markery, 
které by doplnily nebo dokonce vylepši-
ly stávající panely. Souběžně s minimál-
ně invazivním testováním markerů se 
rozvíjí také zobrazování jater s využi-
tím různých metodik, včetně ultrazvuku, 
elastografie (zobrazení elastických vlast-
ností biologických tkání) a magnetické 
rezonance. Integrace těchto doplňkových 
modalit by měla lékařům dále zvýšit sílu 
diagnostických nástrojů. Určit optimální 
kombinaci pro konkrétní onemocnění ja-
ter však bude náročné.

Objev ELF markerů představuje úsvit 
nové éry včasného záchytu léčitelného 
onemocnění jater a účinného sledování 
těchto těžkých chronických nemocí i vy-
hodnocování jejich dopadu na organis-
mus a vůbec celý průběh nemoci.  

játra bez známek fibrózy Středně zasažená játra Ve stadiu cirhózy

HA

PIIINP

TIMP-1

Jedná se o vysoce výkonný plně  
automatizovaný imunochemický sys-
tém, který zajišťuje zpracování rutin-
ních i specializovaných testů v labo-
ratořích. Jeho předností je rychlost 
zpracování vzorků a kontinuální pro-
voz. Efektivitu zvyšuje i dedikovaný 
vstup pro statimové vzorky k zajiště-
ní maximální produktivity bez závis-
losti na objemu nebo typu testů. Pří-
značný je pro něj vysoký výkon – až 
240 testů za hodinu. Dále pak intui-
tivní software a velmi jednoduchá 
obsluha. Na jediném přístroji lze pro-
vádět až 30 metodik současně, získa-
ná data se automaticky archivují.

analyZátory  
adVia centaur® Xp

Fibronektin, Laminin, 
YKL-40, atd.

Stomelysiny

glykoproteinové 
fragmenty

Fragmenty kolagenů

Kolageny
Kolagenní fibrilN-Terminální 

propeptid

N-Terminální 
propeptid

Propeptidiáza

mmPs

mmPs

Moč

Žluč

Matrixové glykoproteinyAktivovaná 
hvězdicová 

buňka

Prokolagen

Krev

TiMPs

TiMPs
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P
ožadavky, které jsou kladeny na 
budovy, neustále rostou. 40 % 
celosvětové spotřeby energie lze 
přičíst právě budovám a jejich 

provozní náklady představují celých 
80 % z celkových nákladů na stavbu. 

Ekonomové odhadují, že nemoci z povo-
lání související s kvalitou budov snižují 
hrubý národní produkt až o 1 %. Práv-
ní rizika, nedostatek zdrojů, náročné 
bezpečnostní standardy, soutěž o podí-
ly na trhu – všechny tyto faktory před-
stavují významné výzvy pro manažery 
a investory, provozovatele budov a řídi-
cí pracovníky, uživatele i obyvatele  
budov.

Mnoho orgánů, jeden mozek
Dnešní moderní budovy jsou doslova na-

bity nejrůznějšími složitými technologie-
mi, které jsou nejen samy o sobě vysoce 
pokročilé, ale současně musejí být i „chyt-
ré“ v tom smyslu, že dokážou netriviálním 
způsobem komunikovat mezi sebou na-
vzájem a zároveň i okamžitě reagovat na 
změny v okolí. Představují složité „orga-
nismy“, kterým dosud chybělo centrální 
řízení. To se týká vytápění budov, větrá-
ní, klimatizace, osvětlení i naopak za-
stínění vnitřních prostor, energetického 
managementu budov, ochrany proti požá-
ru i proti neoprávněnému vniknutí nežá-
doucích osob.      

Každá z těchto technologií je sama o so-
bě složitým oborem, za kterým stojí týmy 
specialistů. Spojit je všechny pod jedinou 
ovládací stanici, která by umožňovala pří-
stup ke všem těmto technickým systémům 
a funkcím v budově, byl velmi ambiciózní 
plán, o kterém se ještě nedávno jen snilo. 
Řídit celou budovu z jediného „velína“  
by ušetřilo velké množství času, energie  
a výrazně snížilo počet zaměstnanců tech-
nické správy budov. Kromě toho by se po-
chopitelně výrazně zvýšila efektivita a 
přesnost fungování celého tohoto „organi-
smu“. V systému Desigo CC se všechno to, 
o čem se dosud jen snilo, podařilo zreali-
zovat.   

interdisciplinární a intuitivní 
Společnost Siemens vyvinula systém 

Desigo CC pro správu budov nově a tak ří-
kajíc od základu, s cílem vytvořit moderní, 
intuitivní platformu, která umožní dosáh-
nout významného zlepšení provozních  
a ekonomických vlastností budov. Při vý-
voji byl kladen důraz především na inte-
graci funkcí v budově. 

Aby vůbec mohl být takto komplexní 
systém vybudován, museli se jeho de-
signéři podívat na celou problematiku 

Technická správa budov  
vstoupila do nové éry

AUTORKA: ANDreA cejNAroVá
FOTO:          siemens

Na jaře letošního roku vzbudil na světovém veletrhu iSH 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem velký 
zájem návštěvníků nový systém pro technickou správu budov Desigo cc od společnosti Siemens. 
jedná se o vůbec první systém svého druhu, který zákazníkům umožňuje integrovat do jedné 
ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově.

Bezpečnost
Integrované bezpečnostní 
systémy minimalizují reakční dobu

AdvantageTM Services
Chráníme vaše investice, 
zvyšujeme efektivitu a hlídáme 
vaše rizika a náklady

Plně 
integrované

Elektřina
Průměrné náklady na prostoje 
představují u středně velkého 
podniku kolem 

70 tis. USD 
za hodinu

Osvětlení
Efektivní management osvětlení 
může ušetřit 

až 80 % 
nákladů

HVAC
Monitoring spotřeby energie 
kombinovaný s kontrolou osvětlení, 
zastínění a aktuálních požadavků 
na energii může ušetřit až 

20 % 
veškerých nákladů na energie.

Protipožární ochrana 

70 % 
firem, které postihl velký požár, se 
již nikdy nevzpamatuje. Nabízíme 
unikátní detekční systém, 
který vyniká svojí spolehlivostí 
a ochranou proti falešnému 
poplachu.
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interdisciplinárně, tj. s nadhledem a na-
příč jednotlivými obory. Díky tomuto 
přístupu nyní systém Desigo CC umož-
ňuje zobrazit stav nejrůznějších zaříze-
ní v reálném čase. Důležitým momentem 
je také vznik synergických efektů, které 
výrazně zvyšují účinnost celého zaříze-
ní. Opomenout by se ale neměl ani účinek 
na snížení nákladů na instalaci systému 
a zaškolení obsluhy. Zatímco dříve bylo 
zapotřebí nainstalovat si několik různých 
systémů a se všemi se naučit pracovat,  
s Desigem CC již tato komplikace odpadá 
a operátory stačí vyškolit pouze na jedi-
ný systém.    

Při vývoji systému Desigo CC byla vě-
nována zvláštní pozornost intuitivní-
mu charakteru obsluhy řídicí centrály. 
Uživatelské rozhraní vedle hierarchicky 
uspořádané vizualizace systémů obsahu-
je také tři oblasti, ve kterých se zobrazu-
jí kontextově vázané důležité informace 
a současně mají uživatelé přímý přístup 
k potřebným funkcím. Uživatelské roz-
hraní lze nastavit tak, že obsluhující pra-
covníci nemohou sledovat údaje a ovládat 
funkce, které nejsou určeny přímo pro ně. 
Systém Desigo CC je vybaven inteligent-
ním navigačním konceptem, který ope-
rátora provádí krok za krokem řešenou 

úlohou a zobrazuje pouze informace, kte-
ré aktuálně potřebuje. Současně ale mají 
operátoři přímý přístup ke všem zaříze-
ním integrovaným v řídicí stanici.

optimální nastavení
Jako otevřená platforma systém Desigo 

CC podporuje mnoho standardních ko-
munikačních protokolů (například pro-
tokoly BACnet a OPC) i mnoho standar-
dů z oboru IT, což umožňuje začlenit do 
systému také produkty od jiných výrob-
ců a dodavatelů. Současně systém Desigo 
CC podporuje pokročilé profily zařízení 
podle standardu BACnet B-AWS, a tak uži-
vatelům umožňuje za běžného provozu 
optimálně nastavovat časové programy 
zařízení, zobrazení časových průběhů 
veličin (trendů) a správu alarmů.

Při vývoji platformy Desigo CC se kla-
dl důraz také na integraci poplachových 
systémů, elektrické požární signaliza-
ce, poplachové zabezpečovací a tísňové 
signalizace, kontroly vstupu a průmys-
lového videa. Desigo CC poskytuje sofis-
tikované interakce mezi poplachovými 
systémy a systémy automatizace budovy 
snadným monitorováním a ověřením po-
plachů. Při spuštění tísňového poplachu 
může například připojený video systém 

okamžitě poplach ověřit a umožní operá-
torovi přiměřenou reakci. Samozřejmostí 
je zobrazení události v grafických plá-
nech budovy. 

Součástí systému Desigo CC je i nástroj 
pro tvorbu zpráv, které lze následně vy-
užít jako podklady k nejrůznějším ana-
lýzám. Taková zpráva pak může např. 
souhrnně a jednotně zobrazit údaje  
z různých zdrojů. Součástí systému je  
i program pro historickou analýzu, kte-
rý dovoluje porovnávat aktuální údaje 
s minulými a vyhodnotit trendy výkon-
nostních parametrů budovy. S těmito 
programy lze pracovat jak manuálně, tak  
i v automatickém režimu, např. při vydá-
vání zpráv automaticky v určených ča-
sech nebo při výskytu určitých událostí či 
v případě tvorby aktuálních grafů zobra-
zujících okamžitý stav různých paramet-
rů budovy.

Systém Desigo CC a s ním souvisejí-
cí služby zákazníkům jsou součástí tzv. 
zeleného portfolia společnosti Siemens, 
která v současnosti generuje prostřednic-
tvím „zelených“ produktů a systémů asi 
43 % ze svých celkových tržeb. Společ-
nost Siemens tak patří k předním světo-
vým dodavatelům techniky vstřícné k ži-
votnímu prostředí. 



P
luto sice mezitím z elitní společ-
nosti planet vyškrtli, ale v roce 
2006, kdy sonda New Horizons 
startovala, tam ještě patřilo. A řada 

členů jeho týmu degradaci na trpasličí pla-
netu dodnes odmítá.

Astronomové byli více než 350 let odká-
záni jen na dalekohledy a tomu odpovídaly 
představy o blízkých planetách. Ještě v po-
lovině minulého století považovali Venuši 
za sestru Země s tropickými pralesy a fau-
nou ve stylu dinosaurů. Na Marsu zase oče-
kávali lední medvědy živící se drobnými 
keříky a snad i zvířaty. 

Po nadšení zklamaní 
Meziplanetární sondy všechno změnily. Je-

jich velká éra začala v roce 1959, kdy sovětská 
sonda Luna 2 stihla těsně před dopadem ode-
slat snímky povrchu Měsíce. Luna s pořado-
vým číslem 3 vzápětí vyfotografovala jeho 
odvrácenou stranu. Sondy postupně změřily 

parametry planet, zkoumaly vnitřní struk-
turu, mapovaly povrch, pozorovaly složení 
a vlastnosti jejich atmosfér… 

V pozadí výzkumu mimozemských těles 
bylo hledání podmínek pro život. Možnost 
jeho existence fascinuje lidstvo odpradáv-
na a teď konečně získalo prostředky, aby si 
to ověřilo takřka na vlastní oči.  

Po prvních návštěvách zájem o Měsíc, 
Merkur i Venuši opadl – bylo jasné, že tady 
se žádný život neudrží. Na Venuši vládne 
skutečné peklo, kde skleníkový efekt zvý-
šil teplotu na 500 °C a z nebe prší kyselina 
sírová. A první snímky sondy Mariner z ro-
ku 1965 odhalily, že povrch Marsu tvoří jen 
suchá a promrzlá poušť. Ambiciózní mise 
Viking v roce 1976 uskutečnily na Marsu 
biologické experimenty a bezútěšnost jen 
potvrdily – žádné známky života nenašly, 
aspoň podle tehdejší interpretace výsledků. 

Šokující daleké světy
Zklamanou veřejnost přestal okolní ves-

mír zajímat – nudné šedivé světy přenecha-
la stejně nudným šedivým „vědátorům“. 
Jenže o kousek dál, u Jupitera, Saturnu  
a dalších plynných obrů, čekalo nepřeber-
né množství překvapení. Sondy Pioneer  
a Voyager ukázaly pestré, nádherné a zá-
hadné světy. A jejich měsíce překonaly ja-
koukoliv lidskou představivost. 

Při pohledu na snímky ledové kůry Euro-
py, Ganymeda, Callisto či Encelada vědci 
nevěřili vlastním očím. Uviděli geologic-
ky aktivní tělesa, kde se pod krustou ledu, 
silnou několik desítek kilometrů, ukrývají 
zrovna tak hluboké světové oceány. Množ-
ství jejich vody vyráží dech – na maličkých 
tělesech je jí víc než na Zemi. To samozřej-
mě znovu oživilo naděje – kde je voda, tam 
by mohl být i život.

Třešničkou na dortu je Titan, měsíc  
Saturnu. Má skoro všechno jako živá pla-
neta – solidní velikost, hustou atmosféru, 
hory, pouště, deště, řeky, dokonce i jeze-
ra. Akorát že při teplotě -180 °C je základ-
ní tekutinou kapalný metan. „Koloběh 
uhlovodíků“ vytváří podmínky pro exo-
tický život. 
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V polovině července se završila éra velkých objevů – k Plutu dorazila 
americká sonda New Horizons a zkompletovala unikátní sbírku. 
Daleká planeta byla dosud posledním velkým tělesem, které ještě 
nenavštívila žádná průzkumná sonda. 

AUTOR: ĽUBoMír jUriNA
FOTO:    nasa

Do všech koutů 
sluneční soustavy

 i když Pluto už oficiálně není planetou, přelet 

sondy New Horizons se stal astronomickou udá-

lostí desetiletí.

Přístroje vyrobené lid-

skou rukou přistály za-

tím na čtyřech tělesech: 

na Měsíci, Venuši, Mar-

su a vzdáleném Titanu. 

evropská sonda Huy-

gens (na kresbě) vydrže-

la na Saturnově měsíci 

pracovat čtyři hodiny. 



Nové impulsy

Naděje oživil koncem 90. let také výzkum 
života na Zemi samotné. Výrazně se rozší-
řilo „portfolio“ organismů, kterým se vý-
borně daří v podmínkách, kde by člověk 
nezvládl vydržet ani pár minut. Dostaly ná-
zev extrémofily – žijí v teplotách nad 80  
a pod -40 °C, milují kyselé i zásadité pro-
středí, silnou radiaci využívají jako zdroj 
energie a daří se jim i v tlacích Mariánské-
ho příkopu. Důležité bylo zjištění, že extré-
mofily nejsou zvláštní výjimkou, naopak se 
jedná o běžně rozšířené organismy. Obrov-
ské masy baktérií žijí i ve skalách mnoho 
kilometrů pod zemí, bez světla a kyslíku. 

K tomu přibyl objev černých průduchů na 
dně oceánů. V hloubce 2 000–5 000 m se  
v nich mísí roztavená zemská kůra s vodou 
a hydrotermální komíny jsou vydatným 
zdrojem tepla i živin. V jejich okolí se vyvi-
nuly složité ekosystémy. Mnozí biologové si 

myslí, že právě zde se před čtyřmi miliar-
dami let vyvinuly zárodky pozemského 
života, který se později rozšířil do oceánů 
a na souš. 

Stále větší šance

Odolnost pozemských mikrobů zvýšila 
šanci, že život zvládá i méně přívětivé pro-
středí. Ožil zájem o Mars a okamžitě  
k němu vyrazila letka specializovaných apa-
rátů, které od roku 1996 v pravidelných inter-
valech zkoumají povrch, atmosféru a vodu. 

Mars měl před čtyřmi miliardami po-
dobné podmínky pro vznik života jako  
Země. Trvaly však jen miliardu let, potom 
se prudce ochladil a ztratil atmosféru i vo-
du. Pokud by platila paralela se Zemí, za tu 
dobu se tu mohly rozvinout jednobuněčné 
organismy i fotosyntéza. 

K Marsu přibyli další kandidáti na život 
– oceány na měsících Jupiteru a Saturnu. 
V mnoha z nich by mohly existovat podob-
né hydrotermální průduchy jako na Zemi 
a stát se domovem jednoduchých ekosysté-
mů. Nad oceány je však silná ledová kůra  
a bude těžké je prozkoumat. 
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Program Apollo  
(červen 1969 – prosinec 1972)
Měsíc navštívilo čtrnáct lidí a přivezli 
382 kilogramů vzorků hornin. 

Venera 9 (říjen 1975)
Černobílé snímky z povrchu Venuše, 
pokrytého sirnými lávovými plotnami. 

Voyager 2 (leden 1986  
a srpen 1989) 
Sonda se jako doteď jediná 
dostala k Uranu a Neptunu.

Luna 3 (říjen 1959)
Člověk poprvé uviděl odvrácenou 
stranu Měsíce.

Cassini (1. června 2004–2017) 
První oběžnice Saturnu, zaměřená 
na průzkum jeho měsíců.

Huygens (14. ledna 2005) 
Úspěšné přistání na Saturnově měsíci 
Titanu.

New Horizons  
(14. června 2015)
Sonda prozkoumá trpasličí 
planetu Pluto a její měsíc cháron.

Voyager 1 (prosinec 1978  
a listopad 1980) 
Detailní snímky planet jupiter  
a Saturn a jejich měsíců. 
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Viking 1 (červen 1976)
Snímky z povrchu Marsu ukázaly 
suchou zamrzlou poušť. 

Sondy Viking za 20 miliard dnešních dolarů hleda-

ly v polovině 70. let minulého století život na Mar-

su. Na jejich tvorbě se podílel i známý popularizá-

tor mimozemského života astronom carl Sagan. 



V 
nastávající dekádě se připravuje 
start čtyř misí. V hledáčku vesmír-
ných agentur zůstává Mars a mezi 
prioritní cíle se zařadil Jupiter. 

Čtyřlístek nových sond
Nových průzkumníků se červená plane-

ta dočká v roce 2019 – na povrchu přista-
ne rover ExoMars evropské ESA a ruského 
Roskosmosu. Vozidlo s poloviční velikostí, 
než má Curiosity, přiveze na Mars novinku: 
speciální vrták, se kterým bude na různých 
místech odebírat vzorky z hloubky dvou 
metrů a zjišťovat, jestli se pod povrchem 
neudržely mimozemské organismy. O dva 
roky později se přidá americký rover Mars 
2020. Vychází z konceptu Curiosity, dosta-
ne ale modernější přístroje, aby mohl pří-
mo pátrat po stopách života. Otestuje  
i technologie pro budoucí lidské osadníky – 
výrobu kyslíku z oxidu uhličitého z tamní 
atmosféry. 

K Jupiteru vyrazí dvojice sond v roce 2022 
– americká Europa Clipper a evropská 

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), kte-
ré budou zkoumat povrch měsíců. Největ-
ší pozornost si vyslouží Europa, která pod 

vrstvou ledu hostí oceán hluboký 100 km. 
Vzhledem k nižší gravitaci na dně panují 
podmínky jako v 11 km hlubokém Mari-
ánském příkopu. Také zde by se mohly  
v blízkosti hydrotermálních průduchů vy-
vinout organismy, které čerpají energii  
z chemosyntézy. 

Miliardy na výzkum
Čtyři výpravy vypadají při zpětném po-

hledu dost bídně – vždyť jen po roce 2000  
k planetám do všech koutů sluneční sou-
stavy vyrazila desítka sond. V slabší inten-
zitě výprav vidí mnoho lidí signál, že touha 
lidí po poznání se dnes rozplývá v stále sil-
nějším pragmatismu. Kam se poděly od-
vážné projekty vzducholodí v oblacích  
Venuše, dronů nad marťanskými kaňony  
či obojživelných aparátů pro výzkum povr-
chu Titanu? Neptají se vyčítavě pouze sníl-
ci, ale také mnozí vědci. 

Důvodem jisté zdrženlivosti jsou nepo-
chybně vysoké náklady. Pro misi Curiosity 
je vyčleněno 2,5 miliard dolarů, její starší 
bratr Mars 2020 spotřebuje takřka dvě, stej-
ně tak i Europa Clipper. Evropské projekty 
dohromady převýší dvě miliardy eur. Není 
to málo, vždyť tyto prostředky by takřka 
vystačily na stavbu urychlovače částic  
v CERN. A vlajkový program výzkumu moz-
ku Human Brain Project musí do roku 2020 
vystačit s jednou miliardou eur i přesto, že 

Éra „mapovaní“ sluneční soustavy se pomalu uzavírá. Nelze vyloučit, 
že v následujícím období si kosmonautika vybere oddychový čas. je 
potřeba zpracovat obrovská kvanta získaných dat, připravit novou 
generaci robotů a vybrat ty správné cíle. 

Čeká se na inteligentní roboty
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Sestava s nukleárním pohonem 

copernicus bude na výpravu na 

Mars připravena po roce 2040.

Laboratoř curiosity bádá na Marsu již třetí rok.



digitalizace mozku slibuje léčbu neurolo-
gických onemocnění, která trápí stovky mi-
lionů lidí. Po roce 2030 by dokonce mohla 
vyústit ve vytvoření umělé inteligence. 

Lidé i roboty 
Finance i přes omezení výzkumných roz-

počtů nejsou hlavním důvodem odmlky. 
Příčinou je úroveň technologií: těmi dnešní-
mi už nic zcela nového nezjistíme. Kosmo-
nautika vstoupila do fáze „přezbrojování“, 
hledání pokročilejších technologií a koncep-
tů, které dovolí zvládnout nové výzvy. 

Mars už dozrál na návštěvu lidí. Znalci 
tvrdí, že jediná lidská výprava by tam udě-
lala víc práce než všechny dosavadní sondy. 
Bylo by proto rozumnější koncentrovat fi-
nanční zdroje tímto směrem. Astronauti by 
letěli do relativně známého prostředí, které 
lze ovládnout postupnou evolucí dnešních 
technologií. Americká NASA už pracuje na 
jejich vývoji a prvním krokem je program 
pilotovaného průzkumu asteroidů. V le-
tech 2020–2035 vyšle k těmto tělesům do 
prostoru mezi Zemí a Marsem nejméně pět 
misí. Na dalekých výpravách astronauti 
vyzkoušejí novou generaci lodí Orion a sil-
ných nosných raket SLS. Předpokládá se,  
že okolo roku 2040 by měly dorazit až  
k Marsu a později tam přistát. Ještě před 
tím by měly automatické sondy prověřit, 
zda je povrch planety opravdu sterilní, aby 
nedošlo ke vzájemné kontaminaci obou fo-
rem života. 

Také komplexní výzkum měsíců Jupite-
ru a Saturnu se stane realitou někdy po 
roce 2030. Dnešní technika by v tamních 
extrémních podmínkách selhala na plné 
čáře. V teplotách okolo -180 °C je vodní led 
tvrdší než beton a vrtáková ocel zkřehne ja-
ko sklo. Silná radiace by zničila elektroniku 

za pár dní. Poněvadž komunikace trvá ví-
ce než dvě hodiny, průzkum nebude mož-
né řídit z pozemského centra. Sonda musí 
disponovat umělou inteligencí, schopnos-
tí rozhodovat se zcela autonomně v rámci 
všeobecného zadání. A v neposlední řadě 
– kromě množství přístrojů je třeba k cíli 
dovézt pro složité letové operace také ob-
rovské zásoby paliva. Na start desítky tun 
těžkých zařízení do hlubokého vesmíru 
dnes nemáme nosné prostředky. Situace se 
zlepší až po roce 2030, kdy bude k dispozici 
nejsilnější verze rakety SLS, schopná vyná-
šet na orbitu 130tunové náklady.

Design pro ledové měsíce

Celkový design sond se změní. Inteli-
gentní roboty nových generací budou 
na povrchu měsíců Jupiteru a Saturnu 
aktivně vyhledávat ložiska organických 
molekul, vznášet se v nízké výšce v gejzí-
rech vody, zavrtávat se několik kilometrů 
hluboko do ledové krusty, plavat v meta-
nových jezerech Titanu… Vývoj nových 
robotů se neobejde bez dokonalých pro-
jektových nástrojů. O jaké změny půjde, 
naznačuje generační skok roveru Curio-
sity oproti jeho pětkrát menším před-
chůdcům. Bez softwaru PLM od společ-
nosti Siemens by jeho stavba trvala nepo-
měrně déle a s nejistým výsledkem – ve 
virtuálním prostředí se navrhla a ověřila 
funkčnost celé sestavy i její odolnost bě-
hem letu a schopnosti v prostředí Marsu. 
Bez špičkových digitálních nástrojů by 
nebylo bravurního přistání pomocí „ra-
ketového jeřábu“, unikátního řešení, kte-
ré umožnilo měkké dosednutí tisícikilo-
gramového zařízení. Původní životnost 
robotu Curiosity byla dva roky, v srpnu 
však dovršil třetí rok bezchybné práce. 
Robot doposavad ujel v Galeově kráteru 
více než osm kilometrů a začal se šplhat 
po úbočí hory Sharp. Zdejší sedimenty 
dovolí nahlédnout do geologické minu-
losti a zjistit, jestli v pradávných časech 
na Marsu opravdu existovaly podmínky 
pro vznik života. 

Podivný svět měsíce Titan mohou komplexně 

prozkoumat obojživelné laboratoře, schopné pla-

vat v jezerech a pohybovat se po vlhkých ledo-

vých pláních přesycených uhlovodíky.

 Pokud se sondě podaří provrtat desítky kilo-

metrů silný led, může ponorka v oceánu měsíce 

europa prozkoumat hydrotermální průduchy. je 

velmi pravděpodobné, že tam existují.
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RFID tag dnes chápeme jako běžný iden-
tifikační prvek. Jeho princip je jednodu-
chý. V okamžiku, kdy se označený před-
mět dostane do elektromagnetického po-
le generovaného čtečkou, se tag aktivuje 
a odešle pomocí rádiových vln informaci 
uloženou ve své paměti. Čtečka informa-
ci přijme, sama vyhodnotí nebo předá ke 
zpracování informačnímu systému.  
V důsledku toho se pak rozhouká bezpeč-
nostní brána v obchodě, odepíše se zboží 
ze skladu, do systému se zapíše průjezd 
zásilky dalším logistickým bodem, zkon-
troluje se její kompletnost nebo se třeba 
spustí příslušný výrobní proces.

Tagy, též označované jako trans-
pondéry, dnes mají tloušťku papíru, 

minimální nákladovou cenu, jsou spo-
lehlivé, dostupné a pro svou činnost 
nepotřebují vlastní napájení. Nalezne-
te je ve svém autě, na nových džínech, 
na lécích i v knize z knihovny. V čem je 
tedy problém? V tom, že na mnohé nové 
úlohy v dnešním stále uspěchanějším, 
roztříštěnějším a komplikovanějším 
světě prostě nestačí.

Dnešní RFID systémy pracují v širo-
kém spektru frekvenčních pásem. Ty 

poslední využívají ultra krátkých vln 
(UHF). Umějí se pochlubit dosahem ně-
kolika metrů, vynikající spolehlivos-
tí čtení a maximální paměťovou kapa-
citou 64 bitů. Právě datová kapacita je 
to, co nás začíná aktuálně tížit nejvíce. 
Odborníci dnes hovoří o konceptu tak-
zvaného Průmyslu 4.0, jehož charak-
teristickým znakem má být úzká kola-
borace mezi výpočetními a fyzickými 
prvky našich výrobních a logistických 
systémů. RFID by v něm mohlo hrát zá-
sadní roli zprostředkovatele informací. 
Ale na to 64 bitů zkrátka nestačí. 

Produkt si sám řídí
svou výrobu

„Pokud bychom měli transpondéry 
schopné nést nejen údaj o identifikaci, 
ale i dodatečné informace, řadu aplika-
cí by to zásadně změnilo a zefektivni-
lo,“ vysvětluje Markus Winländer  
z vývojového týmu koncernu Siemens. 
„Představte si například tag, který v so-
bě nese specifické požadavky na výrobu 
konkrétního kusu produktu. Celý plán 
jeho výroby. Pak to bude právě tag, kdo 
na každém stanovišti předá kompletní 
informaci o specifických požadavcích.“ 

RFID, 
kam kráčíš?

AUTOR: PAVeL ZáLeSKý
FOTO:    siemens

Technologie rFiD není žádnou novinkou. Systémy 
rádiofrekvenční identifikace již řadu let pomáhají organizovat 
výrobu, usnadňují logistické procesy nebo hlídají zboží  
v obchodech. Zavedená a prověřená technologie však začala  
v řadě aplikací narážet na své technologické limity. Zdá se 
však, že mnohé z nich mají brzy padnout.

Dnešní rFiD transpondéry jsou spolehlivé, levné a tenké jako papír. jejich nadcházející generace bude ještě menší, levnější a „chytřejší“.

Radio Frequency Identification, 
identifikace na rádiové frekvenci

rfid



Obrazně řečeno pak bude sám výrobek 
řídit svou cestu továrnou.

Proto německý vývojový tým vytvo-
řil novou generaci transpondéru, kte-
rá nabízí až 4 kB paměti při zachování 
spolehlivé čitelnosti na relativně vel-
kou vzdálenost. Tým si slibuje, že to  
v budoucnu přinese významné úspory 
zejména tam, kde je třeba skloubit hro-
madnou výrobu s požadavky na indi-
vidualizaci produktu. Ta je jednoznač-
nou nutností pro zachování konkuren-
ceschopnosti v řadě segmentů již dnes. 
Ať se jedná o automobily, boty na tenis, 
trička, nebo cereálie k snídani.

Uši a oči systému
Tím ovšem nové aplikace nekončí.  

„S využitím vnějších senzorů mohou 
nové transpondéry sbírat důležité in-
formace, například o teplotě, vibracích, 
energetické spotřebě či vzdálenosti,“ 
rozvádí myšlenku Andreas Ziroff, ve-
doucí vývojového oddělení RF techno-
logií Siemensu. „Mohou tak například 
hlídat dodržování podmínek přepravy 
citlivých produktů.“

Vyřešit bude samozřejmě třeba napá-
jení nutné pro činnost tagu mimo pole 

generované čtečkou. Pracuje se jak  
s variantou vložené baterie, tak s na-
pájením pomocí účelově vytvořené-
ho elektromagnetického pole. Druhým 
zmiňovaným způsobem dnes výzkum-
ný tým rozsvěcí světelné diody vol-
ně zavěšené v prostoru demonstrační 
místnosti. Největším problémem tak 
nakonec patrně bude nalezení shody 
ohledně uniformního rádiového stan-
dardu.

Nicméně Ziroff i Winländer se shodu-
jí v tom, že nová technologie dosáhne 
do šesti let stadia své komerční zralos-
ti. Pak budou moci produkty samy řídit 
svou výrobu, tagy na citlivých zásilkách 
již v kontrolních logistických bodech 
ohlásí nedodržení přepravních podmí-
nek a váš lístek na městskou dopravu 
zaznamená skutečně projetou trasu pro 
pozdější tarifikaci. RFID tagy přitom bu-
dou menší a levnější než dnes. 

rFiD čtečka jako součást výrobní linky v továrně Siemensu v německém Ambergu. Technologie rFiD se dnes běžně používá v logistice, v obchodě i pro řízení výroby.

Šest let je ještě dlouhá doba. Zajímavý 
vývoj však probíhá i na dnešních tech-
nologiích. Často se soustředí na rych-
lost, jednoduchost a nákladovost in-
stalace a údržby RFID systémů. Podle 
analýzy poradenské společnosti ARC 
Advisory Group jsou náklady na soft-
ware a integraci v praxi dvojnásobné 
oproti výdajům na samotný hardware.

Například nové čtečky rodiny Simatic 
RF600 proto umějí automaticky stanovit 
minimální nutný vysílací výkon, pomo-
hou s optimálním nastavením antén, 

průběžně svůj výkon přizpůsobují pod-
mínkám, disponují pokročilou diagnos-
tikou a možností vzdálené správy přes 
integrované webové rozhraní. Dostupný 
je i model s adaptivní anténou schopnou 
průběžně měnit mezi kruhovou, lineár-
ní vertikální a lineární horizontální po-
larizací pro optimální čtení.

Snahou vývojářů je vytvořit z RFID 
inteligentnější technologii, která bude 
vyžadovat minimum pozornosti a času 
specialistů během implementace i pro-
vozu.

inteligence dostupná již dnes



inženýrství je nenahraditelným 
zdrojem prosperity, kultury  
i politického významu.  
Přesto je inženýrské vzdělávání  
v současné době u mladé 
generace málo populární.

I
nženýrství existuje již od starověku, kdy 
lidé vytvořili například páku, kolo, klad-
ku. V novější etymologii (datuje se od ro-
ku 1300) znamenal název engine‘er do-

slovně toho, kdo má vazbu na motor (z hledis-
ka konstrukce i obsluhy). Slovo inženýrství 

(engineering) je odvozeno z latinského „inge-
nium“, což znamená „chytrost“, vymyslet no-
vé materiály, stavby, stroje, zařízení a systé-
my s využitím širokého spektra vědeckých  
a technických poznatků i zákonitostí přírody, 
jež jsou prospěšné ekonomicky, ekologicky  
a eticky (volně podle Wikipedie).

 Pane profesore, proč si myslíte, že to-
mu tak je? Vypadá to, jako by si nejen 
mládež, ale i lidé obecně, techniků ne-
vážili…  

Člověk žije ve světě obklopen technologie-
mi, které jsou díly inženýrů. Inženýrská díla 
jsou již neodmyslitelnou a „samozřejmou“ 
součástí našeho života. Bylo by možné po-
psat mnohé příklady porovnání života  
s technologiemi a bez nich. Stačí si předsta-
vit následky přerušení dodávky elektrické 
energie vyráběné v inženýrských dílech – 
elektrárnách – a dopad, jaký by to mělo na 

informační sítě, na běžný život v domácnos-
ti, na dopravu, bezpečnost, komunikace, 
informatiku i práci v nemocnicích. Prospěš-
nost inženýrských technologií poznáváme 
denně, ale uvědomujeme si ji, až když o ně 
přijdeme. 

 Možná ale hraje roli i to, že dnešní 
technologie jsou natolik pokročilé, že  
už jim jen málokdo rozumí, a tudíž se jim  
lidé vědomě i podvědomě vyhýbají?

To, že narůstá rozpor mezi bouřlivě se 
měnícím technologickým prostředím  
a téměř neměnící se fyzickou podstatou 
člověka, jeho touhami a motivacemi, je 
zřejmé. Člověk je obklopen novými za-
řízeními, jež vyžadují i v běžném životě 
stále nové dovednosti. Není pro něj lehké 
se těmto změnám přizpůsobit. To může 
vést u starší generace k pocitům cizince 
ve vlastní zemi. 

AUTORKA: ANDreA cejNAroVá
FOTO:     siemens

Inženýrství potřebuje 
neodkladnou renesanci
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Pokud bychom porovnali dlouhodobý, 
tisíce let trvající evoluční biologický vývoj, 
který definoval Charles Darwin, pak jsou 
technologické změny skutečnými revolu-
cemi se stále zkracující se periodou a stále 
se zvětšujícím vlivem na člověka. Jaký vliv 
tyto technologie budou mít na zrak, záda, 
svaly, možná i na psychiku, na mezilid-
ské vztahy? A jaký vliv budou mít pokroky 
v genetickém inženýrství, které zasahuje 
dokonce do samotného vzniku života?  
To se zatím můžeme jen dohadovat. 

 Je nedostatek inženýrů celosvětovým 
problémem, nebo jsou na tom některé 
regiony líp? 

Počet studentů inženýrství bohužel klesá 
v mnoha vyspělých zemích světa. V Čes-
ké republice je nedostatek inženýrů velice 
palčivý a podobná situace je v celé Evro-
pě a také v USA. (Pozn.: Odhaduje se, že 
v těchto zemích chybí až 40 % technicky 
vzdělaných pracovníků.) Americká vláda si 
to uvědomila a vydala zprávu pro americ-
ký kongres s varováním před nebezpečím 
plynoucím z nedostatku odborníků. Bylo 
doporučeno zvýšit atraktivitu a „image“ 
průmyslu, popularizovat inženýrskou 
profesi, podporovat talentované studen-
ty, realizovat nábor inženýrů ze zahraničí 
atd. Je zajímavé, že o studium inženýrství 
je naopak zájem v rozvojových zemích Asie  
a Tichomoří. 

 Následky nedostatku inženýrů ale mo-
hou být mnohem hlubší než jen neobsa-
zená pracovní místa…

Ano, pochopitelně. Potřeba vzdělaných 
inženýrů k obsluze existujících techno-
logií a k vývoji technologií nových je samo-
zřejmá. Inženýr, aby mohl být dobrý, ale 
také potřebuje někde získat potřebné zna-
losti a také nepostradatelné zkušenosti. Ty 
však nejsou v knihách, ale předávají se z ge-
nerace na generaci, podobně jako v rodině 
řemeslo. Vzhledem k celosvětovému nedo-
statku inženýrů hrozí jejich odchod do za-
hraničí, možná i za spravedlivějším spole-
čenským uznáním a výhodnějším finanč-
ním hodnocením. Pokud by trvala současná 
tendence, pak by mohla být inženýrská mís-
ta obsazována zahraničními experty. Ná-
sledky si lze domyslet.

 Co, podle vás, hlavně ovlivňuje volbu 
studijního oboru u mladých lidí?

Volba studijního oboru je vždy ovlivněna 
více okolnostmi. Mladí lidé mohou intuitiv-
ně silněji vnímat než dospělí to, že nekont-
rolovatelná pragmatická honba za technolo-
gickým pokrokem je hrozbou vývoje světa. 
Právě proto tíhnou k humanitnímu vzdělání 

i jakémusi alternativnímu smyslu života. 
Jedná se o jejich svobodnou volbu. Regulací 
je však také svobodný přísun objektivních 
informací ze strany ministerstev  
i zaměstnavatelských institucí o uplatnění 
studentů po ukončení studia – informací  
o počtech pozic, výhodách i těžkostech kaž-
dého zaměstnání. Další (nepsané) motivace 
čerpají studenti také z touhy prožít dobu stu-
dia efektivně a zajímavě. To už je spíše úlo-
hou škol. V měnícím se prostředí (zejména 
vlivem dostupnosti informací na internetu) 
je nutno také měnit přístup ke vzdělávání jak 
po stránce vědomostní, tak po stránce formy. 

 Pokusů o nové přístupy a koncepce 
vzdělávání jsme již v posledních letech 
zažili bezpočet. Žádný z nich ale nebyl 
úspěšný. Proč?

Pokusy o reformu nebo restrukturalizaci 
vzdělávacího systému byly více administ-
rativní, ale neodrážely potřeby doby a oče-
kávání studentů (např. Boloňský proces  
z r. 1999). Lze je tedy považovat za nevyu-
žití příležitosti. Bakalářský a magisterský 
program jsou často spíše komplikací než vý-
hodou pro studenty i školu. Inženýrství se 
po něm nestalo přitažlivějším. Tuto situaci 
může změnit jen kompletní renesance vzdě-
lávání. Vzdělávání musí být komplexní, pro-
tože inženýři spoluvytvářející svět potřebu-
jí vzdělání v humanitních i společenských 
vědách – zejména v oblasti ekologie a etiky. 

Právě tak i studenti těchto kvalitativních 
oborů musejí mít alespoň rámcové znalosti 
z kvantitativních věd přírodovědných a in-
ženýrských.

 Co když je ale problém ještě hlubší  
a ukazuje se, že studenti vlastně vůbec 
nechápou pravý smysl svého studia?

Vyšší smysl vzdělávání je pochopitelně 
něco úplně jiného než pouhý sběr znalostí. 
Důležitá je také osobní motivace. Pokud je 
postavena na touze po penězích nebo lepší 
společenské pozici, k pravému cíli většinou 
nevede. Správná cesta je vytýčena snahou 
porozumět světu a nalézt smysl života. Smy-
sl studia tedy není jen v pasivním nabý vání 
znalostí, ale v nalézání souvislostí a po - 
rozumění vývoji světa historického, sou-
časného i budoucího. Bohužel ve 21. stole-
tí ustoupily tyto ideály poněkud do pozadí 
v důsledku velkého množství studentů, což 
prakticky nedovoluje naplňovat cíle indivi-
duálního společného bádání a tvorby. Pak  
se také vytrácí společné řešení nových inže-
nýrských děl. Vytrácí se též radost z tvůrčí 
práce a dobrodružství z objevování i tvorby 
se zužuje na povinné učení teorie a předem 
stanovené experimenty. Realizace nových 
POP studijních programů „Projektově orien-
tovaný program“ studia (Project Oriented 
Program) nebo „Engineering life Case Stu-
dy“ a spolupráce studenta, školy a praxe 
pomáhají se tomuto ideálu přiblížit. 

Prof. ing. Zdeněk  Vostracký, DrSc., dr. h. c., Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky a ekologie.



P
odobně se v bakteriích s přidanou 
lidskou DNA tvoří lidský růstový 
hormon a není už nutné jej pro ne-
mocné děti odebírat z podvěsku 

mozkového zemřelých lidí.
To jsou jen dva příklady toho, jak se geno-

vé inženýrství promítá do běžného života, 
v tomto případě do výroby léků. Ale na po-
řadu dne jsou i onačejší věci.

Viry proti bakteriím
Už ve dvacátých letech minulého stole-

tí, když byly objeveny viry, se ukázalo, že 

nemusejí jenom přenášet nemoci. Některé 
viry totiž nepronikají do buněk savců, ale 
útočí na bakterie a zabíjejí je. Těmto virům 
se říká bakteriofágy. Jejich vlastností začali 
brzy využívat i lékaři k léčení bakteriálních 
infekcí – nemocné „infikovali“ vhodnými  
viry, které pak ničily nebezpečné bakterie.

S rozšířením antibiotik zájem o bakteriofá-
gy opadl, nicméně v posledních letech se za-
čal oživovat. Problémem je, že bakterie si na 

antibiotika zvykají a získávají vůči nim odol-
nost. A tak lékaři zase zkoušejí zapojit viry 
do lékařských služeb. Výhodou je, že viry 
přirozeně mutují, takže bakterie si proti nim 
nedokážou tak snadno vytvořit imunitu.

V běžné praxi vědci berou už existující  
viry a zkoušejí, jestli se nedají bezpečně na-
sadit proti vytipovaným nebezpečným bak-
teriím (mimochodem, nejúspěšnější jsou  
v tom výzkumníci v Gruzii a v Polsku, kde se 

Umělé organismy by měly 
nahradit továrny

Tento nově se rozvíjející obor by měl podle představ svých tvůrců kompletně změnit chápání 
biologických disciplín a proměnit živé tvory, i když prakticky jen ty nejnižší organismy, v malé 
chemické továrny, které vyrábějí požadované látky – od léků po ekologicky přijatelnou ropu. Říká se 
mu syntetická biologie.

Ne každý diabetik, který si píchá 
inzulin, ví, že jej pro něj v nádržích 
ve farmaceutických továrnách 
vytvářejí bakterie s vloženým 
kouskem lidské DNA. inzulinu je 
díky tomu pro nemocné dostatek 
a nemusí se získávat ze slinivek 
prasat a krav odebraných na 
jatkách, jako se to dělalo dřív.

Citrusové chutě a vůně: Látky citru-
sové chuti a vůně původně extrahova-
né z pomerančů a grapefruitů vytváře-
jí v upravených bakteriích kalifornská 
firma Allylix a nizozemská Isobionics. 
První látka (zvaná valencene) se od roku 
2010 prodává pro využití v nápojích  
a parfémech, využití druhé (nootkato-
ne) v potravinářství, kosmetice i jako re-
pelent proti hmyzu se teprve plánuje.

Vanilin: Většina této voňavé substance 
používané v potravinářství nepochází 

ze sušených tobolek vanilkovníku, ale 
chemicky se připravuje ze dřeva nebo 
uhlí. Nyní švýcarská společnost Evolva 

vyvinula postup pří-
pravy vanilinu v ge-
nově upravených kva-
sinkách, který by měl 
chemickou výrobu 
nahradit.

Šafrán: Jedno z nej-
dražších koře-
ní z květu šafránu. 

produkty syntetické bioloGie

AUTOR: joSeF TUČeK
FOTO:    BigSTocK, crAig VeNTer iNSTiTUTe

Sušený květ šafránu 

je vzácné koření.
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Postup jeho přípravy v genově uprave-
ných kvasinkách vymyslela společnost 
Evolva, která chce takto získané koření 
uvést na trh v nej-
bližších letech.

Stévie: Stále po-
pulárnější pří-
rodní nekalorické 
sladidlo pochází 
z rostliny stévie 
sladké, v níž jsou 
však nejchutnější 

komponenty zastoupeny v zanedba-
telném množství. V roce 2013 zahá-
jila zmíněná firma Evolva pokusnou 
výrobu v kvasinkách.

Resveratrol: Látka z červených grepů 
prodlužuje život laboratorním zvířa-
tům a prodává se jako doplněk stravy, 
i když jeho prospěšnost pro člověka je 
nejistá. Dánská firma Fluxome vyvi-
nula postup jeho získávání v kvasin-
kách, zatím však tato výroba vychází 
moc draho.

výzkum bakteriofágů udržel v době železné 
opony jako protiváha vůči „západním“ anti-
biotikům).

Na jiný postup sázejí vědci v laboratoři 
společnosti Synthetic Genomics v kaliforn-
ském městě La Jolla. Nesnaží se požadova-
né viry hledat v přírodě, ale uměle vyrobit. 
Jak uvedli pro časopis The Economist, sou-
střeďují se především na boj proti pseudo-
monádám. Tyto bakterie způsobují napří-
klad infekce kůže, otravu krve i smrtelně 
nebezpečné záněty plic. A co je hodně špat-
né, už si zvykly na antibiotika a přežívají  
i v nemocničním prostředí.

Vědci z La Jolly samozřejmě ověřují, jest-
li jejich viry útočí pouze na buňky bakterií, 
a pokud už žádné nejsou v dosahu, spořá-
daně zahynou (viry se nedokážou množit 
samy, musí vniknout do buněk nedobrovol-
ných „hostitelů“). Zatím uměle sestavené vi-
ry dělají svou práci v laboratorních miskách 
s buněčnými tkáněmi. Pokusy na zvířatech 
výzkumníci teprve zahájili, na nich se uká-
že, jestli jejich představa může fungovat i na 
lidských pacientech.

Z ekonomického pohledu je zajímavé, že 
zatímco přirozené viry se nedají patentovat, 
umělé ano, což by mohlo firmě Synthetic 
Genomics přinést zisky.

Hořkosladký pelyněk
Výzkum v kalifornské La Jolle je klasickým 

příkladem syntetické biologie. Dalo by se 
říci, že jde o vyšší formu genového inženýr-
ství. Zatímco dosud vědci dodáním cizí DNA 
některou vlastnost živého organismu mě-
ní, nyní usilují o to, aby organismus a jeho 
vlastnosti změnili podstatně anebo vytvo-
řili úplně znovu. Daří se spíše ta první část, 
tedy podstatná změna už existujících přiro-
zených struktur. Zmíněné umělé viry se za 
„plnohodnotné“ organismy nepovažují.

Jako každá nová technologie i syntetická 
biologie už začíná zasahovat do výrobních 

zvyklostí. Příkladem je artemisinin – účin-
ný lék, který zabíjí parazita přenášejícího 
malárii. Tuto látku našli v sedmdesátých le-
tech minulého století čínští výzkumníci  
v jednom druhu pelyňku, který dnes farmá-
ři speciálně pěstují pro farmaceuty.

Avšak tým, který vede Jay Keasling z Kali-
fornské univerzity v Berkeley, našel – za po-
moci 42 milionů dolarů od nadace Billa  

a Melindy Gatesových – jiný postup. Nejdří-
ve v jedné bakterii vyvinul genový mecha-
nismus a pak jej vnesl do kvasinek, které teď 
artemisinin vytvářejí například v bulhar-
ském závodě francouzského koncernu Sa-
nofi. Bylo při tom zapotřebí tolika zásahů do 
genetického materiálu kvasinek, že už se dá 
mluvit o postupu syntetické biologie.

Vědci jsou u vytržení. Například Drew En-
dy z americké Stanfordovy univerzity hod-
notil výrobu tohoto léku v kvasinkách pro 
časopis New Scientist nadšeně: „Projekt jasně 
připomíná, že biologie není jenom věda, ale 
také výrobní technologie.“

Jenomže zprávy o umělém a levném vy-
tváření léku poplašily farmáře, kteří nyní 
pěstují pelyněk, a tak se může stát, že se 
dají do pěstování něčeho jiného, výnosněj-
šího, a to ještě dřív, než genově upravené 
kvasinky zajistí dostatečný přísun surovi-
ny. Celkově je však pro farmaceutické fir-
my – a následně pro nemocné – podstatné 
to, aby měli dostatečné množství suroviny 
za co nejnižší cenu. Pokud ji dodají kvasin-
ky s uměle dodanými geny, nakonec vy-
hrají. A k tomu případ artemisininu zřej-
mě směřuje. 

Vývoj syntetické biologie je spojován se 
jménem amerického vědce a podnikatele 
Craiga Ventera, který o ní hodně nadnese-
ně mluví jako o vytváření umělého živo-
ta. Proslavil se na přelomu tisíciletí. Tehdy 
jeho společnost s rozpočtem 300 milionů 
dolarů ze soukromých investic dohonila za 
dva roky práce rozsáhlý mezinárodní tým 
s rozpočtem tři miliardy dolarů, který  
11 let pracoval na projektu mapování lid-
ského genomu (souboru dědičných vlast-
ností). Venter přišel s rychlejším způso-
bem analyzování DNA a výsledky pak po 
dohodě publikovaly oba týmy současně.

Venter získal slávu, ale zklamal investory 
– patentové úřady rozhodly, že geny jsou 
přirozené, a objevitel si tedy nemůže ne-
chat za jejich využití platit. Pustil se však 
do dalších projektů. Mimo jiné je průkop-
níkem postupů, při nichž jím najatí špič-
koví vědci v laboratoři přenášejí genomy 
jedné bakterie do druhé, uměle sestavují 
dlouhé úseky DNA – vše proto, aby se do-
stali k hlavnímu cíli: efektivně sestavit mi-
kroorganismus s přesně naprogramova-
nými vlastnostmi.

Venter však hodlá jít dál. Oznámil, že 
chce upravit genom mořských řas tak, aby 
v nich vznikala ropa. Ta by se zpracovala  

v běžných rafinériích, spálila v běžných au-
tomobilových motorech, nebylo by vůbec 
nutné měnit současné technologie. Vzniklý 
oxid uhličitý by zase z ovzduší stáhly další 
„ropné“ řasy, takže by se koloběh uzavřel 
a plynu by v ovzduší nepřibývalo jako nyní 
při spalování fosilních paliv.

Ropný koncern Exxon Mobil mu slíbil na 
vývoj 600 milionů dolarů, další nezveřejně-
nou sumou přispěl ropný koncern BP. Oče-
kávané výsledky se však zatím nedostavily 
a Venter pro agenturu Bloomberg prozra-
dil, že ropné koncerny svou podporu snížily 
na (blíže neurčený) zlomek původní částky.

Stévie sladká, zdroj 

módního sladidla

Vizionář syntetické biologie

craig Venter



Syntetická biologie sice slibu-
je, že podstatně promění bio-
technologie a mohla by se stát 
mnohostranným průmyslo-
vým odvětvím, ale bude muset 
překonat nedůvěru části veřej-
nosti, soudí profesor Zdeněk 
Opatrný z Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Karlovy. Ne-
důvěra podle něj vychází více 

z předsudků než z reálných 
znalostí. 

 Pane profesore, někdy se 
říká, že syntetická biologie 
může vytvořit nový život. 
Souhlasíte s tím?

Nový život stvořit nedokáže-
me, ačkoliv to někteří vědci, 
když se vyjadřují populárně, ří-
kají. Realita je asi taková: Zatím 
jsme uměli genové modifikace 
postavené na triku, že vpraví-
me požadovaný úsek DNA do 

živého organismu, anebo část 
DNA v živém organismu zablo-
kujeme. Ten organismus se pak 
chová nebo má takové vlast-
nosti, jak jsme to chtěli. Přitom 
když nějakou část DNA dodá-
me, vždycky pochází z přírody, 
i když třeba z nějakého jiného 
organismu.

Syntetická biologie je pak 
jakýsi vyšší stupeň. Díky lep-
ším znalostem pravidel, podle 
nichž funguje genetický kód, si 
můžeme vytvořit požadované 

části DNA sami v laboratoři,  
nemusíme je hledat v přírodě. 
Ale pak je stejně zase musíme 
vnést do genomu (souhrnu ge-
nů) nějakého existujícího orga-
nismu tak, aby mohl podle no-
vého genetického kódu fungo-
vat. Případně dokonce můžeme 
námi vytvořenou DNA vnést do 
nějaké „prázdné krabičky“, pů-
vodně živé – třeba těla bakterie 
nebo kvasinky, z nichž jsme od-
stranili jejich vlastní genetický 
kód. Výsledný organismus se 
pak chová podle našich před-
stav, ale určitě to není nic, co 
bych označil za nový život.

 Nemáte tedy obavy, že se 
vývoj může nějak vymknout, 
že pozměněné organismy 
uniknou do životního pro-
středí a způsobí problémy ne-
bo dokonce katastrofu?

Víte, nemám rád ve svém obo-
ru strašáky. Ale samozřejmě 
přemýšlím i nad bezpečnos-
tí toho, co věda dokáže. Dosa-
vadní genové modifikace jsme 
si dokázali ohlídat. I proto, že 
příroda má v sobě zabudované 
různé obranné a nápravné sys-
témy. Jednoduše můžeme říct, 
že se dají dělat jenom takové 
genetické změny, které jsou  
s přírodními pravidly v sou-
ladu. Když v souladu nejsou, 
změna se nepodaří.

Současně ovšem biologové 
chápou, že lidé, tedy vědci, po-
litici i veřejnost, musí jasně sta-
novit nějakou hranici, která od-
povídá našim znalostem, a za ni 
se už nesmí jít. Přinejmenším 
dokud se naše znalosti nezvýší. 
A k tomu už dnes zejména vě-
decké instituce vytvářejí systém 
bezpečnostních mechanismů.

Ještě stojí za to zmínit, že za-
tímco rostliny s modifikovaný-
mi geny se už dávno a úspěš-
ně pěstují, zejména tedy mimo 
Evropu, tak postupy syntetické 
biologie se v tuto chvíli využí-
vají jen například v bakteriích  
a kvasinkách, které jsou v labo-
ratořích a nevypouštějí se do ži-
votního prostředí.

 A myslíte, že je veřejnost 
schopna akceptovat synte-
tickou biologii? Nedopadne 

Umělý život vytvořit 
zatím nedokážeme

AUTOR: joSeF TUČeK
FOTO: ArcHiV

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Profesor experimentální biologie rostlin a průkopník rostlinných biotechnologií působí na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě jiného je členem bioetické ko-
mise vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, ale také třeba Klubu skeptiků Sisyfos.
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Oblast věd o životě má str-
hující vývoj. Vznikla celá řa-
da nových oborů, například 
genové inženýrství, protei-
nové inženýrství, tkáňo-
vé inženýrství, genomika, 
systémová biologie. A také 
syntetická biologie. Dnes ani 
nelze přesně definovat, co to 
vlastně syntetická biologie 
je. Tento obor je založen na 
metodách těchto nových od-
větví biologie, dnes už se dá 
mluvit o technologiích, které 
umožňují konstrukci orga-
nismů se zásadně změněnou 
vnitřní informací. Například 
bakterií, které jsou doslo-
va naprogramovány k určité 
činnosti. Není daleko doba, 
kdy budou i vyšší organismy 
provádět úkony, které se  
v přírodě nevyvinuly.

Je jasné, že tento vývoj  
s sebou přináší i obavy ty-
pu „Kam to všechno pove-
de?“. Jsem členem panelu 
biologických věd při Vědec-
kém poradním výboru evrop-
ských akademií věd (EASAC), 
kde se nyní o těchto otáz-
kách diskutuje a formulují se 
zásadní dokumenty k oblasti 

syntetické biologie včetně 
těch, jimiž by se ošetřily 
budoucí možné kontrover-
ze. Nenecháváme věcem 
volný průběh a přípravy 
děláme v předstihu, přes-
tože syntetická biologie je 
teprve v počátcích a žádné 
nebezpečné výsledky zatím 
nevznikají. Směřujeme tedy 
k tomu, abychom mohli bez 
zbytečných obav využívat 
výhod postupů syntetické 
biologie.

To nejlepší, co zatím mo-
derní biotechnologie do-
kázaly, je využití lidských 
genů, které po vsunutí do 
mikroorganismů řídí pro-
dukci důležitých léků. Pří-
kladem je lidský inzulin. 
Mnozí vědci jsou přesvěd-
čeni o tom, že se před námi 
otevírá zcela nová medicína. 
Hrozbou dnešní doby je na-
příklad šíření odolnosti pa-
togenních mikroorganismů 
vůči antibiotikům. Budou 
tedy zapotřebí principiál ně 
nové léky proti nebezpeč-
ným bakteriím. A ty by nám 
mohly nové biologické po-
stupy dodat. 

Potřebujeme nové 
léky. Může je dodat 
syntetická biologie?

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., 
je biochemik a genetik. Byl 

předsedou Akademie věd ČR  
a Učené společnosti ČR a také 
ředitelem Ústavu molekulární 

genetiky Akademie věd. 

AUTOR: VácLAV PAČeS 
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to jako s dosavadními gene-
tickými modifikacemi, které 
část veřejnosti, hlavně  
v Evropě, odmítá jako nepři-
rozené?

Obávám se toho. Odpor někte-
rých lidí vůči moderním bio-
technologiím je pro mě těžko 
pochopitelný. Jeden příklad:  
Ve vesnici, kde máme chalupu, 
je hodně včelařů. Naprosto váž-
ně mi říkají, že když teď hynou 
včelstva, je to určitě způsobeno 
geneticky modifikovanými plo-
dinami na polích. Nevyvrátí jim 
to ani tak jasný argument, že  
v Evropě ani u nás v České re-
publice geneticky modifikova-
né plodiny na poli až na pár vý-
jimek (u nás kukuřice na nepa-
trné rozloze asi 3 000 hektarů) 
nenajdete.

Ve skutečnosti naopak řa-
da genově upravených rostlin 
včelám prospívá. Když se tyto 
rostliny samy ubrání škůdcům, 
nemusí zemědělci postřikovat 
pole insekticidy, takže neublíží 
ani včelám.

 Proč je tedy část veřejnos-
ti ke genovým modifikacím 
odmítavá? Je to otázka vzdě-
lání?

Myslím, že ne úplně. Potká-
vám odpůrce genového inže-
nýrství mezi lidmi s různým 
vzděláním. Je to spíše otáz-
ka nějakého osobního pocitu 
a možná předsudků, které se 
zformovaly už dříve. Připomí-
nám, že když se genově modifi-
kované plodiny začaly úspěšně 
pěstovat v polovině devadesá-
tých let ve Spojených státech, 
staly se konkurencí pro vyso-
ce dotované evropské zeměděl-
ství. A tak se jim Evropa začala 
bránit s tím, že jsou „nepřiroze-
né“, či dokonce „nebezpečné“. 
Se stejnými argumenty přišly  
i zelené organizace. A tohle pro-
niklo do povědomí celé veřej-
nosti. Za uplynulých dvacet ro-
ků se žádné „nebezpečí“ genově 
upravených plodin neprokáza-
lo. Evropa dnes dováží genově 
upravenou sóju, protože jiná 
už ve světě prakticky není, jako 
krmivo, bez něhož se evropské 
dobytkářství nemůže obejít. 
Ale mnoha jiným plodinám se 

stále brání. A ta odmítavá argu-
mentace se vryla do mozků lidí.

Účastnil jsem se několika se-
minářů na toto téma v českém 
parlamentu, a pořád dokola 
tam slyším, že je zapotřebí po-
skytovat více informací. Přitom 
informací je dost, a kdo oprav-
du chce, ten si je ve věrohod-
ných zdrojích najde. Spíše mám 
pocit, že ani politici o tom vů-
bec nečtou. Nejlíp se mi o mo-
derních biotechnologiích mluví 
se studenty, i se středoškoláky. 
Ti si ještě nechávají věci vysvět-
lit. Možná jejich generace je pak 
dokáže líp využít.

 V čem by podle vás mohl 
být největší přínos genového 
inženýrství a pak i syntetické 
biologie?

Genové inženýrství dokázalo 
především změnit zemědělství 
ve vyspělém i rozvojovém svě-
tě. Dnes se tam pěstují plodiny, 
které se ubrání proti škůdcům, 
takže se nemusejí používat po-
střiky proti nim. Jsou plodiny, 
kterým nevadí totální herbici-
dy, takže je jednodušší pěstovat 
plodinu bez plevele a nespálí se 
při ošetřování polí tolik nafty. 
Další plodiny lépe odolávají su-
chu, což je dnes stále důležitěj-
ší. Vyvíjejí se rostliny, v nichž 
se vytvoří třeba omega mastné 
kyseliny a jiné zdraví prospěš-
né látky, které zkvalitní naši 
výživu.

Fantasticky vypadají třeba 
možnosti molekulárního far-
mářství, při němž se v uprave-
ných rostlinách dají vyrábět 
látky živočišného původu, tře-
bas růstové faktory, léčivé pro-
tilátky. Praxe je zatím ale příliš 
nevyužívá. Musíme ovšem vzít 
v úvahu, že právě farmaceutic-
ký průmysl je velice regulova-
ný, a když už tam něco fungu-
je, není velký zájem výrobní 
postupy změnit a žádat o nová 
povolení, i kdyby to vyšlo lev-
něji. Takže teprve uvidíme, co 
se nakonec podaří. U syntetic-
ké biologie znovu opakuji, že je 
„uzavřená“ v laboratořích nebo 
továrnách, neuvolňuje se do ži-
votního prostředí. Čeká se od ní 
hodně, ale má své šance teprve 
před sebou. 
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B
ritská společnost 
UKIP Media & Events 
Ltd pořádá anketu In-
ternational Engine of 

the Year (Mezinárodní motor 
roku) od roku 1999 a v letošním 
17. ročníku obhajoval rekordní 
sérii tří celkových vítězství  

v řadě zážehový tříválec Ford 
1.0 EcoBoost. V historicky nej-
těsnějším souboji o celkové pr-
venství mu nakonec chybělo 
pouhých sedm bodů, aby své ví-
tězství obhájil, ale jednoznačné 
vítězství v kategorii do 1,0 litru 
s 444 body před přeplňovaným 
tříválcem General Motors 1,0 li-
tru se 176 body svědčí o tom, že 
tento motor neztratil nic ze své 
výjimečnosti ani po více než 
třech letech výroby.

Prestižní ocenění Meziná-
rodní motor roku 2015 patří 
hybridní jednotce z BMW i8, 
jejímž základem je zážehový 
tříválec 1,5 litru. Toto pohá-
něcí ústrojí vyhrálo v celko-
vém hodnocení jen s velmi 
těsným náskokem, ale kromě 
toho si z letošní ankety odná-
ší také prvenství v kategori-
ích New Engine (Nový motor)  
a 1,4 až 1,8 litru, jakož i druhé 
místo mezi ekologicky oriento-
vanými motory (Green Engine).  
Pro BMW je to první celkové ví-
tězství od roku 2008.

Porotu, tvořenou 65 motori-
stickými novináři z 31 zemí, 
přesvědčila hybridní sousta-
va pro BMW i8 pozoruhodnou 
kombinací výkonových para-
metrů, které umožňují jízdní 
výkony na úrovni superspor-
tovních vozů, a hospodárnos-
tí, jíž nedosahují ani konvenční 
malé vozy do města.

Tříválec 1,5 litru přeplňova-
ný turbodmychadlem (kódové 

označení B38) poskytuje nej-
vyšší výkon 170 kW (231 k) při 
5800 min-1 a maximální točivý 
moment 320 N.m při 3700 min-1.  
Kompaktní spalovací motor 
uložený uprostřed před zad-
ní nápravou pohání zadní ko-
la, zatímco pohon předních kol 

zajišťuje elektromotor o výko-
nu 96 kW (131 k) a točivém mo-
mentu 250 N.m, který je k dis-
pozici od okamžiku rozjezdu. 
Celkový nejvyšší výkon hybrid-
ní soustavy je 266 kW (362 k).

Přestože BMW i8 dokáže 
zrychlit z 0 na 100 km/h za  
4,4 sekundy a jet nejvyšší rych-
lostí 250 km/h (elektronicky 
omezena), činí jeho kombino-
vaná spotřeba paliva pouhých 

Můžeme-li považovat výsledky mezinárodní odborné 
ankety Mezinárodní motor roku (engine of the Year) 
za směrodatné, pak se nacházíme již v éře tříválců. 
V celkovém hodnocení obsadili totiž reprezentanti 
tohoto druhu motoru první tři místa.

Mezinárodní motor roku 2015

Éra tříválců AUTor: PAVeL oLiVíK 
FoTo:   BMW, ForD MoTor coMPANY

international enGine of the year 2015 neW enGine (noVý motor)

1. Hybridní soustava s tříválcem BMW 1,5 litru (BMW i8)

2. Tříválec Ford 1.0 ecoBoost (Ford Fiesta, B-Max, Focus, 
c-Max, grand c-Max [100 k, 125 k], Fiesta red/Black 
[140 k], Mondeo, ecoSport [125 k], Tourneo connect/
courier [100 k])

3. Tříválec PSA Peugeot citroën 1,2 litru Turbo (Peugeot 208 
[110 k], 308 [110 k, 130 k], citroën c3, DS3, c3 Picasso,  
c4 cactus [110 k], c4, DS4 [110 k, 130 k])

pro nejlepší motor představený během uplynulých 
12 měsíců (v letošní anketě od června 2014 do června 
2015)

1. Hybridní soustava s tříválcem BMW 1,5 litru (BMW i8)

2. Mercedes-AMg V8 4,0 litru Biturbo (Mercedes-AMg gT, 
gT S; Mercedes-AMg c 63, c 63 S)

3. Ferrari V8 3,9 litru Biturbo (Ferrari california T)

Tříválcový motor Ford 1.0 ecoBoost

Kompaktní výfukové turbodmychadlo dosahuje otáček až 248 000 min-1.



2,1 l/100 km, čemuž odpoví-
dá hodnota emisí CO2 49 g/km. 
Kombinovaná spotřeba elektric-
ké energie je 11,9 kWh/100 km. 
   Sofistikovaná řídicí jednotka 
spalovacího motoru optimali-
zuje spalovací proces v závis-
losti na měnících se provozních 
podmínkách a zajišťuje velmi 
rychlé reakce turbodmychadla.

Elektrická energie je ukládá-
na do lithium-iontového aku-
mulátoru s využitelnou kapaci-
tou 5,2 kWh, která postačuje  
k překonání vzdálenosti až  
37 km s čistě elektrickým po-
honem. V režimu EV je nejvyš-
ší rychlost vozu elektronicky 
omezena na 120 km/h a zrych-
lení z 0 na 60 km/h je otázkou 
4,5 sekundy. Nabití akumulá-
toru z běžné domácí elektrické 
zásuvky trvá necelé 2,5 hodiny.

Kromě letošního vítěze si za-
slouží pozornost také tříválec 
Ford 1.0 EcoBoost, jemuž uteklo 
čtvrté celkové prvenství v řadě 

jen o vlas. Tato jednotka však 
počtvrté v řadě suverénně kra-
lovala své kategorii do 1,0 litru. 
Porota ankety oceňuje u tohoto 
pozoruhodného motoru dyna-
miku, hospodárnost, technic-
kou vyspělost, kultivovanost  
i snadno dostupný výkon.

Litrový tříválec s hmotností 
97 kg má kompaktní blok válců 
z litiny, která je sice těžší než 
obvyklejší hliníkové slitiny, 
umožňuje však zkrácení zahří-
vací fáze a snížení tření. Místo 
vyvažovacího hřídele eliminu-
je nežádoucí vibrace záměrná 
nevyváženost setrvačníku a ře-
menice klikového hřídele  
v kombinaci s optimalizova-
ným uložením motoru.

Hlava válců a blok motoru 
mají vlastní oddělené chladicí 
okruhy. Do hlavy válců s roz-
vodem 2x OHC, čtyřmi ventily 
na válec a proměnným časová-
ním sacích a výfukových ven-
tilů Ti-VCT (Twin-independent 

Variable Cam Timing) je in-
tegrováno sběrné výfukové po-
trubí, které přivádí výfukové 
plyny s minimálními ztrátami 
k výfukovému turbodmychadlu 
s nízkou setrvačností, průmě-
rem turbíny 38 mm a maximem 
otáček 248 000 min-1. Kombina-
ce přeplňování a vysokotlakého 
přímého vstřikování benzinu 
s šestiotvorovými vstřikova-
či umožnila zvolit kompresní 
poměr 10,0 : 1. Díky výjimeč-
ným výkonovým parametrům 
(74 kW/100 k až  
103 kW/140 k) se tento motor ne-
ztratí ani pod kapotou velkých 
vozů střední třídy (Mondeo).

V letošním ročníku meziná-
rodní ankety Motor roku zví-
tězily tříválce také v katego-
riích do zdvihového objemu až 
1,8 litru, dvoulitrovou katego-
rii ovládl čtyřválec (Mercedes-
-AMG 2,0 litru Turbo), o třídu 

výš je za nejlepší motor pova-
žován pětiválec (Audi 2,5 litru 
Turbo), v kategorii od 2,5 do  
3,0 litru patří prvenství řadové-
mu šestiválci BMW M 3,0 litru 
Twin Turbo, zatímco ve vyšších 
objemových kategoriích panují 
vidlicové osmiválce (3,0 až  
4,0 litru: McLaren 3,8 litru Twin 
Turbo; nad 4,0 litru: Ferrari V8 
4,5 litru).

Zajímavý je i pohled do his-
torických tabulek ankety, jimž 
dominuje BMW s 58 vítězství-
mi, následováno koncernem 
Volkswagen (Volkswagen/Au-
di; 33 vítězství) a japonskými 
značkami Toyota a Honda (po 
22 vítězstvích). Po 12 trium-
fech mají na svém kontě kon-
cern Daimler a italský výrobce 
sportovních vozů Ferrari,  
8 trofejemi se mohou pochlubit 
motory Fiat/Alfa Romeo, BMW/
PSA a Ford. 

Green enGine (Zelený motor) performance enGine (sportoVní motor)

pro nejlepší motor z hlediska ochrany životního 
prostředí

1. elektrický pohon Tesla (Tesla Model S)

2. Hybridní soustava s tříválcem BMW 1,5 litru (BMW i8)

3. elektrický pohon BMW (BMW i3)

pro nejlepší motor pro sportovní a vysokovýkonné vozy  
zaměřené na radost z jízdy

1. Ferrari V8 4,5 litru (Ferrari 458 italia, 458 Speciale)

2. Mercedes-AMg V8 4,0 litru Biturbo (Mercedes-AMg gT,  
gT S; Mercedes-AMg c 63, c 63 S)

3. Šestiválec Porsche 3,8 litru boxer (Porsche 911 carrera S, 
911 gTS, 911 gT3, cayman gT4).

Zážehový tříválec BMW TwinPower Turbo 1,5 litru

Hybridní poháněcí soustava vozu BMW i8 je doplněna výkonným elektromoto-

rem vpředu.



Přestože devět z deseti externích harddisků skončí někde  
za monitorem a pod hromadou kabelů, výjimku nabízí fran-
couzský výrobce elektroniky LaCie. Zažitý stereotyp svý-
mi produkty nabourává už dlouhodobě. Nedávno si na po-
moc přivolal designérku Pauline Deltourovou, která navrhla 
pevný disk s příznačným názvem Mirror. Obal externí pa-
měti tvoří sklo Gorilla Glass 3, na které jsme si zvykli  
u smartphonů, kde chrání citlivé dotykové displeje. Tady je 
použili jako plášť harddisku, čímž vytvořili efekt funkční-
ho zrcadla a zároveň spolehlivou ochranu uložených dat. 
Těch se na disk vejde 1 TB. Připojitelnost řeší rozhraní  
USB 3.0. LaCie Mirror je uložen ve stojanu z ebenového dře-
va, čímž se pocit elegantního doplňku na pracovním stole 
dokonale zvýraznil. 

Zlatý věk monitorovacích náramků po krátkém útlumu zís-
kal nový rozměr díky postupnému snižování jejich tržní ce-
ny. Stálice na trhu Jawbone přichází s trackerem Up Move za 
padesát dolarů. Nabízí mnoho funkcí, které známe z mno-
hem dražších zařízení. Up Move měří kroky, fyzickou akti-
vitu a spálené kalorie během celého dne. Sleduje také počet 
hodin a kvalitu spánku. Zařízení má dokonce režim hodi-
nek, který vám zobrazí čas pomocí dvou zabudovaných LED 
diod. Ty ukazují hodinu a pětiminutové intervaly. Asi nejlep-
ší zprávou je ale výdrž baterie. Výrobce uvádí až šest měsíců 
na jedno nabití. Tělo Jawbone Up Move vyrobili z eloxované-
ho hliníku a vybavili odolností proti vodě. Zajímavě je vyře-
šen i způsob nošení. Kromě klasického náramku na zápěstí 
je k dispozici spona, kterou si můžete připnout například na 
opasek anebo kapsu u kalhot. 
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Pokusy o instantní tisk fotografií ihned 
po stisknutí spouště se na trhu s elektro-
nikou objevují v nepravidelných cyklech 
s menšími či většími úspěchy. Posledním 
experimentem je Prynt, financovaný na 

platformě Kickstarter. Tento kryt na mo-
bilní telefon vytiskne na speciální fotogra-
fický papír jakoukoliv fotografii do třice-
ti sekund. Způsob „vyvolávaní“ obrazu 
je technologicky podobný chemickému 

procesu, jaký používá Polaroid, takže za-
řízení neobsahuje žádný atrament ani to-
nery s barvou. Výhodou Pryntu je modu-
lární velikost krytu, nastavitelná na jaký-
koliv model smartphonu se systémem iOS 
nebo Android. Výrobce pracuje také na 
doprovodné aplikaci na sdílení a prohlí-
žení fotografií i videí. Prynt totiž automa-
ticky nahrává situaci, ve které se chystáte  

na fotografování. Video se ukládá do clou-
du, takže kromě vyfotografování scény 
budete vy a vaši přátelé znát i příběh sou-
visející se vznikem fotografie. 

ZrcadloVý disk

kontroloVaná aktiVita

fotoGrafie Z mobilu



Čím jsou pravidla a podmínky po-
užívaní dronů přísnější, tím víc 
si výrobci dávají záležet na jejich 
bezpečnosti. Společnost Parrot, 
která je pionýrem v tomto seg-
mentu, představila na veletrhu 
spotřební elektroniky CES 2015 
kvadrukoptéru senseFly eXom. 
Model umožňuje výkonnější a pře-
devším bezpečnější provoz. Je vy-
baven pěti kamerovými senzory, 
které automaticky ukazují směr, 
aniž byste museli manuálně otá-
čet hlavou kamery. Tato techno-
logie se podobá té, již používají 

výrobci v parkovacích senzorech 
některých modernějších aut. No-
vinkou jsou ultrazvukové sníma-
če, které po celou dobu letu in-
formují, jako blízko je překážka. 
SenseFly eXom je navíc proti po-
škození v případě srážky chráněn 
karbonovými ochrannými náraz-
níky, schopnými absorbovat i sil-
nější náraz. Zásadním vylepšením 
je i kamerová hlava, která má in-
tegrované tři druhy kamer – pro 
nahrávání videa ve vysokém rozli-
šení, digitální fotoaparát a navíc  
i termovizní kameru.

beZpečná 
kVadrukoptéra

chytrý potah

Pravděpodobně všichni bychom chtě-
li být zdravější a den prožít co nejpro-
duktivněji. Málokdo z nás se však za-
měřuje na jeden z hlavních předpo-
kladů těchto základních potřeb – na 
dobrý spánek. Revoluci v tomto smě-
ru se snaží vyvolat inteligentní potah 
na matrace s poetickým názvem Luna. 
Chytrý potah zahřeje postel dřív, než 
se vůbec dostanete domů, přes aplikaci 
ve vašem telefonu. Luna díky integro-

vaným senzorům na detekci dýchání  
a srdečního tepu analyzuje vaše zvyky 
i potřeby a učí se, co přesně potřebuje-
te pro kvalitní spánek. Díky technolo-
gii Dual Zone dokonce dokáže rozehřát 

každou stranu postele na jinou teplo-
tu. Největším příslibem je však komu-
nikace s ostatními smart zařízeními  
v domácnosti. Přes rozhraní Wi-Fi  
umí chytrý potah informovat termostat 
v pokoji a nastavit správnou teplotu pro 
kvalitní spánek. Ale dokáže také poslat 
signál digitálnímu vrátnému, aby zamkl 
dveře, když zaspíte, oznámit světlům, 
aby snížily intenzitu, či při probouzení 
poslat informaci kávovaru, aby vám při-

pravil čerstvou kávu. Přikrývka Luna 
je vybavena technologií Smart Alarm, 
která rozpozná vhodný okamžik ve 
spánkovém cyklu a vzbudí vás v tom 
správném okamžiku.

To, že Amazon není jen největší interne-
tový obchod, ale také jeden z hlavních 
inovátorů v online prodeji a nákupu, po-
tvrdil v nedávné době informací, že na 
doručování zásilek bude využívat drony. 
Nejnověji přichází s mnohem uvěřitel-
nější a vlastně v praxi už i odzkoušenou 
technologií Dash Button. Technologie ke 
každému druhu výrobku přiřadí konkrét-
ní tlačítko, připojené k domácí Wi-Fi síti, 
které umístíte na místo, kde doma pro-
dukt skladujete. Pokud například zjistíte, 
že vám chybí prací prostředky, jednodu-
še stisknete příslušné tlačítko připevněné 
třeba na pračce. Zboží, pro které je Dash 
Button určený, se automaticky uloží do 
online nákupního košíku služby Amazon 
a obchod vám pošle oznámení s možnos-
tí potvrzení objednávky. V současnosti 
Amazon umožňuje k tlačítku přiřadit jen 
několik vybraných druhů zboží, jako na-
příklad plenky, prací potřeby nebo čaje. 
Seznam se ale poměrně rychle rozrůstá. 
Spolupráci například potvrdily Whirpool, 
výrobce vodních filtrů Britta nebo tiská-
ren Brother.
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Český Siemens vyhlásil již osmnáctý 
ročník prestižní soutěže o Cenu Wernera 
von Siemense. Ve spolupráci s předními 
českými univerzitami a Akademií věd ČR 
v něm bude opět hledat nejlepší diplomo-
vé a disertační práce a výzkumné projek-
ty českých studentů, pedagogů a vědců  
z technických a přírodovědných oborů. 
Soutěžit mohou zájemci v pěti katego-
riích a vyhlášena jsou i dvě zvláštní oce-
nění – pro nejlepší absolventskou práci 
napsanou ženou a ocenění za překonání 

překážek při studiu. Novinkou je i finanč-
ní odměna pro toho, kdo do soutěže do-
poručí budoucího vítěze. Autoři nejlep-
ších prací získají navíc i finanční odmě-
ny v celkové výši až 1 milion Kč. Záštitu 
nad soutěží převzal letos nově také místo-
předseda vlády pro vědu, výzkum a ino-
vace Pavel Bělobrádek. Práce lze přihlá-
sit do 10. listopadu 2015 prostřednictvím 
microsite na webu Siemens. Slavnostní 
předávání cen proběhne 4. února 2016  
v prostorách Betlémské kaple v Praze.

cena Wernera von Siemense startuje  
a hledá ty nejlepší vědecké projekty

Naše společnost dodala do radiodia-
gnostického oddělení FN Plzeň-Bory nový 
zobrazovací přístroj MAGNETOM Aera. 
Jedná se o špičkově vybavený magnetický 
skener o síle magnetického pole 1,5 Tesla. 

Mezi řadou přínosů nového přístroje 
plzeňští radiologové vyzdvihují nové dia-
gnostické možnosti, zpřesnění diagnosti-
ky, zkrácení objednacích termínů a vyšet-
řovacích dob pro pacienty.

Nová magnetická rezonance putovala do Plzně

Virtuální zprovoznění 
na msv brno 

Společnost Siemens se tradičně zúčast-
ní Mezinárodního strojírenského veletrhu, 
který se koná ve dnech 14.–18. září v Brně. 
Virtuální zprovoznění je odpovědí, která je 
hlavním tématem letošní expozice Siemens. 
Díky schopnosti propojit síly digitálního a 
reálného světa virtuálně uvedeme do pro-
vozu model legendární stavebnice Merkur, 
která napodobí činnost skutečného stroje. 
Funkcí Run myRobot  ukážeme jednoduché 
řešení pro připojení průmyslových robotů  
k obráběcím strojům a návštěvníky sezná-
míme s PLM softwarem na podporu chyt-
rých inovací, tzv. Smart Innovation Port-
foliem – hnacím motorem na vývoj inteli-
gentních výrobků a procesů na výrobu a 
vybudování digitálního podniku budouc-
nosti. Návštěvníky našeho stánku seznámí-
me s inovativními produkty a službami v 
oblasti řídicích systémů a pohonů pro obrá-
běcí stroje včetně servisu a školení. Díky 3D 
simulátoru umožníme návštěvu virtuální 
továrny. Přijďte se přesvědčit o naší připra-
venosti na průmyslovou revoluci Průmy-
sl 4.0 i o našem mimořádném postavení ve 
vývoji konceptu „digitální podnik“ nejen na 
českém trhu. Najdete nás v pavilonu P.

Největší větrný park na moři
Siemens dodá větrné elektrárny do roz-

sáhlého pobřežního parku East Anglia 1  
u pobřeží východní Anglie, konkrétně  
Suffolku. Nový park bude tvořit celkem 102 
7MW elektráren a svou kapacitou 714 MW  
překoná i doposud největší pobřežní větr-
nou farmu London Array, která leží v ústí 
řeky Temže. Není proto divu, že se jedná  
o největší kontrakt uzavřený v oblasti ob-
novitelných zdrojů ve Velké Británii.

Stavební práce začnou v roce 2017, o tři ro-
ky později bude větrná farma plně funkč-
ní. Podle plánu by měla dodávat elektřinu 
až do 500 000 britských domácností  
a v návaznosti na ni vznikne až 3 000  
pracovních míst.



Program na podporu osob bez domova 
Restart@Siemens, který český Siemens 
inicioval a slavnostně zahájil letos  
v dubnu, úspěšně odstartoval.

V červenci v mohelnickém závodě  
Siemens nastoupil první účastník  
programu, další dva začali v srpnu  
v Trutnově a znovu v Mohelnici. Všem 
účastníkům programu kromě roční pra-
covní smlouvy, která může být prodlou-
žena, bude Siemens po dobu jednoho 
roku hradit náklady na ubytování a ta-
ké jim budou náležet stejné benefity ja-
ko ostatním zaměstnancům v daných 
lokalitách. Dobrovolníci z řad zaměst-
nanců pomohou se začleněním do míst-
ní komunity a poskytnou podporu na 
pracovišti.

„Cílem programu je dát druhou šanci 
těm, kteří si ji opravdu zaslouží a kteří 
by se bez podané pomocné ruky nedo-
kázali ze svízelné životní situace vyma-
nit. Jsem přesvědčen, že pozitivní vliv 
programu Restart@Siemens bude obou-
stranný – jeho účastníci dostanou pří-
ležitost začít znovu a my ostatní si díky 
nim možná upravíme žebříček vlastních 
hodnot. A v neposlední řadě nás všech-
ny bude hřát ten nezaměnitelný pocit ra-
dosti a hrdosti, když se naše snaha setká 

s úspěchem,“ vysvětluje generální ředi-
tel společnosti Siemens Eduard Palíšek.

Výběr vhodných kandidátů do progra-
mu Restart@Siemens nadále probíhá ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi 
Armádou spásy, Charitou a Nadějí.

jaké to je začínat znovu?
Každý začátek je těžký, ale návrat do 

běžného života poté, co se člověk octl  
v té nejsložitější situaci, tedy bez domo-
va, je úkol, na který si troufnou jen ti nej-
odvážnější. Patří mezi ně pan L., který se 
přestěhoval z Havířova do Mohelnice, aby 
uzavřel předchozí kapitoly svého života 
a začal znovu uprostřed Hané. K panu L., 
který začal pracovat 1. července, se v srp-
nu připojil pan M., který získal místo také 
v mohelnickém závodě. Do zdravého pod-
horského prostředí se z Havířova stěhuje 
paní M., která v srpnu nastoupila do závo-
du v Trutnově. Její cesta do nového života 
je o to zodpovědnější, že se na ni vydává 
se svým devítiletým synem. Co naše tři 
nové kolegy v prvních dnech a týdnech 
jejich nového života čeká? Musí se sezná-
mit se svou novou prací, novými kolegy, 
novým bydlením, novým okolím. Udělat 
tlustou čáru, vypořádat se s minulostí  
a vykročit do nového života.

restart@siemens odstartoVal

Frenštátský závod společnosti Siemens, 
který patří mezi přední světové dodavate-
le nízkonapěťových asynchronních elek-
tromotorů, znovu obhájil již dříve získaný 
titul „Bezpečný podnik“. Osvědčení, které 
potvrzuje vysokou úroveň systému říze-
ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
uděluje Státní úřad inspekce práce. 

Důkladný audit v závodě probíhal letos  
v průběhu května a června. Auditoři ob-
lastního inspektorátu práce pro Moravsko-
slezský a Olomoucký kraj se zaměřili na pět 

hlavních oblastí – vyhrazená technická za-
řízení, pracovní podmínky, interní silniční 
a železniční doprava, nebezpečné látky  
a havárie a výrobní a provozní zařízení. 

Bezpečně ve Frenštátu

Vectron ukazuje své přednosti 
na českých železnicích 

Lokomotivy Siemens Vectron byly pečlivě 
připraveny tak, aby kromě celé řady evrop-
ských zemí vyhovovaly také požadavkům 
českých zákonů a podmínkám naší infra-
struktury. Díky tomu získaly schválení od 
Drážního úřadu České republiky pro provoz 
na celé elektrifikované síti SŽDC. 

Uplatňování Vectronů v České republice 
se velmi dobře rozvíjí: lokomotivy ve žlu-
tém zbarvení společnosti Regiojet dopravují 
expresy mezi Prahou a Ostravou, ale i Brati-
slavou a Košicemi. Přitom využívají nejvyšší 
traťovou rychlost 160 km/h a denně ujedou 
vzdálenost kolem 1 500 kilometrů. Naopak 
černozelené Vectrony společnosti LokoTrain 
jsou využívány k dopravě nákladních vlaků 
v tuzemsku i v okolních zemích. Podobně se 
Vectrony zabydlely i u společnosti LTE.
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Realizuj s námi své nápady!
Vyvíjíme analyzátor, abychom mohli všichni lépe dýchat.

Přidej se k jednomu z nejmodernejších vývojových center Siemens 
a pracuj na projektech zítřka.
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