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Technologická revoluce, kterou dnes pro-
chází celý průmysl, se dotkne i dopravy,  
říká Ivan Bednárik. Šéf jednoho z největ-
ších železničních přepravců v Evropě,  
společnosti ČD Cargo, vidí potenciál no-
vých technologií především ve zvyšování 
efektivity, a také pomoc při vyřešení dlou-
hodobých bolístek evropských železnic.

32–33

18–21

42–43
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Na železnici 
by se hodil roaming

opravdová změna  
na videohry a reklamu 
teprve čeká

Když videohra Pokémon Go získala přes 
sto milionů hráčů ve světě, začali teprve 
lidé z marketingu přemýšlet, jak toho ko-
merčně využít. „Příště to budou chtít mít 
vymyšleno včas,“ říká Michal Rybka, psy-
cholog a odborník na videohry.

Průmysl 4.0 a nové formy dopravy
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Vážení čtenáři,
léto se již s námi pomalu loučí a nastává jedno z nejnáročnějších období roku – pod-
zim. Každoročně je pro nás tento přechod do nové sezóny spjat s Mezinárodním 
strojírenským veletrhem v Brně. Je to až k neuvěření: Siemens se tohoto veletrhu le-
tos účastní již po 58. To znamená, že jsme dosud nevynechali ani jeden jediný jeho 
ročník.

V tomto roce je hlavním tématem veletrhu opět Průmysl 4.0, avšak s tím rozdílem, 
že zatímco vloni se prezentoval stále ještě spíše v rovině teorie a v přednáškových 
sálech, letos jeho vize plní reálné expozice vystavovatelů. Od konceptů jsme se bě-
hem jediného roku přesunuli ke konkrétním řešením.

Samotný pojem „Průmysl 4.0“, který ještě nedávno vzbuzoval nejistotu a pochyby, 
co vlastně vyjadřuje a jaký význam doopravdy má, je dnes běžnou součástí našeho 
slovníku. A co víc, podobné názvosloví se ujalo i pro další oblasti „postižené“ tur-
bulentními změnami pramenícími z tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Jako příklad 
uveďme „Vzdělávání 4.0“ nebo „Dopravu 4.0“, které jsme věnovali hlavní téma toho-
to vydání časopisu Visions.

Jaká je Doprava 4.0? Především pochopitelně „chytrá“ a ve vysoké míře digitalizo-
vaná. Dopravní prostředky se stávají v rámci tohoto konceptu součástí internetu vě-
cí, tzn., že jsou schopny autonomně přijímat, odesílat i zpracovávat informace a také 
se těmi informacemi řídit. Jinými slovy, jsou schopny komunikovat mezi sebou na-
vzájem, ale i se svým okolím. Pro tento typ komunikace se vžil pojem „Car2X“ a více 
se o ní dočtete na dalších stránkách časopisu.

Doprava 4.0 má ale i řadu dalších atributů: je vysoce efektivní, ale současně velmi 
šetrná k životnímu prostředí. A umí pružně reagovat na aktuální potřeby lidí, pře-
devším z hlediska každodenní přepravy v hustě zalidněných aglomeracích. 

Nové technologie ale od základů nezměnily jen konstrukci a fungování dopravních 
prostředků, ale také samotné dopravní stavby. O těch se tolik nemluví, ale bezespo-
ru jsou nedílnou a klíčovou součástí komplexního řešení dopravy. Nejen pokrok ve 
stavebnictví, ale také v řízení, monitoringu, simulacích apod. umožnil vznik složi-
tých a velkých dopravních staveb, jakými jsou gigantické podvodní i pevninské tu-
nely, obří mosty nebo křižovatky. I to je téma, kterému se věnujeme v tomto vydání.

Milí čtenáři, přeji vám pokud možno klidný přechod z pohodového léta do hektic-
kého podzimu a doufám, že v našem časopise naleznete pro tyto dny inspiraci i po-
učení.

 
 

Eduard palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

44–45 Španělské letiště 
Barajas – galerie 
s trvalou expozicí 
uměleckých děl
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Nejdelší galerie na světě
Stockholmské metro patří mezi 

místa, která rozhodně musíte navští-
vit, pokud zamíříte do švédské met-
ropole. S délkou 110 kilometrů totiž 
bývá označováno za nejdělší výtvar-
nou galerii světa. Rekonstrukce pů-
vodně fádních stanic začala již v 50. 

letech minulého století a proměny tr-
vají dodnes. Z nudných prostor met-
ra se tak stala dechberoucí umělecká 
díla, na jejichž výzdobě se podílelo 
více než 150 sochařů a malířů. 

V současnosti je zkrášleno přes 
90 ze 100 stanic, přičemž každá je 

něčím unikátní. Jednou z nejoblí-
benějších stanic je Solna Centrum. 
Vypadá jako jeskyně, plastický strop 
zdobí jasně červená barva a po stě-
nách se táhne kilometrový smrkový 
les. Vstup do metra může také evoko-
vat bránu do pekel.
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Vzhledem k potenciálu větrné energie 
vznikl ve Spojených státech projekt, ve 
kterém spojili své síly vědci ze společ-

nosti Siemens (oddělení Corporate Tech-
nology US) a Státní univerzity v Iowě. Je-
ho cílem bylo vytvořit takovou věž, která 
umožní umístění gondoly a rotoru větr-
né elektrárny ve výšce 120 až 140 m při 
snížení celkových nákladů na výstavbu  
a provoz věže.

Ukázalo se, že klíč ke stavění vyšších 
věží je ukrytý v materiálu. Vědecké tý-
my nahradily tradiční ocel modulárními 
prefabrikáty z betonu. Technologie be-
tonových větrných elektráren samozřej-

mě již existuje. Vědci však nyní vyvinu-
li speciální prefabrikované šestihranné 
díly z předpjatého betonu, které vydrží 
zatížení až 68 000 kg. Mají tak až o 20 
% větší nosnost, než je požadováno pro 
konstrukci stometrové věže. Použití be-
tonových dílů-prstenců má oproti zaži-
tým postupům řadu výhod. Jednotlivé 
části jsou menší než ocelové segmenty, 
k jejich přepravě do prakticky jakéko-
liv lokality se tedy nemusejí používat 
speciální transportní vozidla. Výroba 
jednotlivých dílů může probíhat v blíz-
kém okolí, nikoliv ve specializovaných 
továrnách. 

Pavoučí robotická armáda 

630 g CO2Až 25 % 2 000 kg
se v průměru vyprodukuje při hledání 
parkovacího místa.

budov v Dubaji by do roku 2030 mělo 
být založeno na technologii 3D tisku.

je vzletová hmotnost nejvýkonnějšího 
elektrického letadla.

Autonomní roboty SiSpis, neboli  
Siemens Spiders, fungují jako chodící 
3D tiskárny, které pracují v týmech  
a společně by měly dokázat postavit 
velké struktury, jako jsou karoserie  
nebo trupy letadel či lodí. Mobilitu 
těchto robotů zajišťují nohy s klouby: 
právě ty připomínají pavoučí končetiny 
a celému zařízení daly i jméno. Aktuál-
ně je testuje vývojové oddělení Siemens 
Corporate Technology v princetonském 
kampusu. 

Klíčem k úspěchu je míra autonomie 
pavouků; vývojáři se snaží o opti-

malizaci jejich spolupráce. Pro plánová-
ní rozdělení práce jsou nepostradatel-
né speciálně vyvinuté algoritmy, kte-
ré umožňují multi-tasking robotických 
tiskáren, takže například dvě autonom-
ní zařízení mohou v jeden okamžik 
pracovat na jednom detailu. Roboty své 
bezprostřední okolí rozpoznávají s po-
mocí kamer a laserových skenerů. Když 
robotu začne docházet baterie, dokáže 
si najít cestu k dobíjecí stanici, kde svá 
data přenese do dobitého zařízení.  
To pak v procesu 3D tisku pokračuje 
přesně v místě, kde byl přerušen.

Potenciál ukrytý v šesti bocích

kancelář vytištěná 
3d tiskárnou

3D tisk představuje nesmírně progresiv-
ní kategorii – především v Číně bylo v po-
slední době zrealizováno několik převrat-
ných staveb. Tyto „vytištěné“ budovy ale 
prozatím ukazují především na potenciál, 
který aditivní výroba skrývá, a slouží jako 
předváděcí modely. 

Plně funkční kancelářská budova v Du-
baji ve Spojených arabských emirátech 
posouvá design i dokončovací práce 3D 
staveb na zcela jinou úroveň. Takzva-
ná „kancelář budoucnosti“ se rozkládá 
na ploše přibližně 250 m2. Komponenty 
stavby byly vytištěny během 17 dnů  
s pomocí tiskárny dlouhé 36,6 m, vyso-
ké 6,1 m a široké 12,2 m.

Řízení všech komponentů nové kance-
lářské budovy je integrováno do jedné 
platformy – systému Desigo CC společ-
nosti Siemens.

copyright: Dubai Future Foundation
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Letošní 24. červen se zapsal do histo-
rie letectví. Na letišti poblíž města  
Hünxe severně od Duisburgu se vznes-
lo nejvýkonnější elektrické letadlo 
na světě. O jeho pohon se postaral 
speciál ně vyvinutý elektromotor  
Siemens s mimořádným poměrem 
hmotnosti a výkonu. Při váze pouhých 
50 kg poskytuje výkon přibližně 260 kW,  
což je pětkrát více než jiné hmotnostně 
podobné motory.

Při vývoji motoru byla klíčovou opti-
malizace komponent až na maximum 
technických limitů. Podařilo se vyvi-
nout novou lehkou konstrukci s vyni-
kajícím poměrem výkonu a hmotnosti 
5 kW na 1 kg. To dává reálnou možnost 
využít elektropohon u letadel se vzleto-
vou hmotností až 2 000 kg. Pro srovná-
ní: poměr u motorů, které jsou používá-
ny v elektromobilech, se pohybuje okolo 
2 kW na kg.

Parkování je problémem ve všech velkých 
městech. Siemens nyní vyvinul systém, kte-
rý v budoucnu pomůže řidičům najít parko-
vací místo rychle a bez zbytečného stresu a 
současně přispěje ke snížení emisí a hluku 
ve městech. Udává se totiž, že až 30 procent 
řidičů v městském provozu hledá parkova-
cí místa; při hledání volného místa najede 
německý řidič v průměru 4,5 km. Kvůli za-
parkování se tak vyprodukuje zbytečných 
630 gramů CO2 (běžný vůz emituje okolo 
140 gramů CO2 na kilometr).

Nové řešení nese název Advanced Parking 
Management a jeho pilotní projekt nyní běží 

v Berlíně. Systém je založen na radarových 
senzorech, které sledují obsazenost parko-
vacích ploch. Senzory jsou umístěny v po-
uličním osvětlení a na budovách - veškerá 
data jsou předávána do centrálního systé-
mu a městské orgány tyto informace mohou 
využívat v reálném čase. Radarové senzory 
mají nízké rozlišení a zaznamenávají pouze 
schematické obrázky, právo účastníků sil-
ničního provozu na soukromí je tedy zaru-
čeno. Díky využití dalších dat o poloze vozi-
dla a jeho cílové destinaci z chytrých telefo-
nů a navigací jsou automobily nasměrovány 
na nejbližší dostupná parkovací místa.

Normy, které musejí farmaceutic-
ké firmy dodržovat při výrobě léků, 
jsou nekompromisní a velmi rozsáh-
lé. Každou vyrobenou šarži léků tak 
provází rozsáhlá dokumentace číta-
jící až několik set stran, jež obsahu-
je veškeré informace o výrobě dané 
várky léku. Výrazné ulehčení této 
náročné administrativy přinesl nový 

systém digitální dokumentace vytvo-
řený vývojáři společnosti Siemens. V 
programu bezpapírové dokumentace 
jsou data ukládána v podobě vývojo-
vého diagramu výrobního procesu 
léku, a to nejen manuálně, ale zejmé-
na přímým exportem z jednotlivých 
úseků výroby. Celou správu doku-
mentace tak systém činí nesrovna-
telně efektivnější a v budoucnu by 
mohl výrazně usnadnit cestu k výro-
bě personalizovaných léčiv, jež mají 
velký potenciál zejména v léčbě rako-
vinných onemocnění.

Další důkaz o stále rostoucím významu 
elektrických motorů jakožto pohonných 
jednotek přináší trajekt přepravující ces-

tující mezi norskými městy Oppedal  
a Lavik – jde totiž o první čistě elektric-
kou loď svého druhu na světě. O pohon 
80 m dlouhé lodi se stará dvojice elektro-
motorů, jimž poskytuje energii 10 tun 
akumulátorů. Oproti svému dieselové-
mu předchůdci je provoz nového trajek-
tu nejen podstatně tišší a ekonomičtější, 
ale zejména nesrovnatelně ekologičtější. 
Díky využívání energie výhradně z míst-
ních hydroelektráren neprodukuje tra-
jekt přímo či nepřímo žádné emise a roč-
ně tak ušetří přes 2 600 tun CO2.

Parkování bez stresu

do mořských vln s elektrickým Pohonem

První let rekordního elektromotoru

Produkce léků  
bez PaPírování



V příštích letech chce být 
světovou velmocí v biotech-
nologiích Čína. Vědci z fa-
kultní nemocnice Sečuánské 
univerzity ve městě Čeng-du 
se jako první pokusí k léčbě 
lidí použít přepisování genů 
pomocí technologie CRISPR/
Cas9 (zkráceně často CRISPR).  
S její pomocí se pokusí  
v některých imunitních buň-
kách pacientů vymazat je-
den gen (gen PDCD1). Ten 
představuje jednu z několika 

pojistek, které chrání zdra-
vé lidské buňky před napa-
dením vlastním imunitním 
systémem. Vědci se vlastně 
pokusí učinit lidské obranné 

buňky agresivnějšími, tedy 
upravit je tak, aby potenciál-
ní cíle napadaly „ochotněji“ 
a častěji. 

Pokud vše půjde dobře, na 
řadu by měly brzy přijít testy  
u pacientů v konečné fázi ra-
koviny. Pokud se u této sku-
piny projeví alespoň něja-
ký efekt, řady testovaných 
pacien tů by se měly i nadále 
rozšiřovat. V té době by moh-
lo dojít k testování prvních 
pacientů, jimž by imunotera-

pie mohla pomoci nejvíce. Te-
dy ti relativně zdraví, jejichž 
imunitní systém je natolik 
silný, aby dovedl proti rakovi-
ně bojovat opravdu účinně.

V roce 2012 uveřejnil tým Kipa Parkera 
z Harvardu popis umělé medúzy. Nazvali 
ji „medusoid“ a tvořilo ji uměle vyrobené 
pružné tělo, které se dokázalo stáhnout,  

a tedy i pohybovat, díky vrstvě buněk  
z potkaního srdce. Další krok představili 
v červenci v časopise Science. Je jím ma-
lý rejnok (o hmotnosti zhruba 10 g a délce 

cca 1,5 cm), poháněný opět srdečními 
buňkami z potkana a řízený světlem.

Jádrem zařízení je zlatá (a tedy nemag-
netická) kostra obalená vrstvou pružné 
„umělé hmoty“ (polymeru). Pohon tvoří 
zhruba 200 000 potkaních buněk, kon-
krétně buněk srdečního svalu, polože-
ných jako slabé vlákno z jedné vrstvy bu-
něk na horní straně „rejnoka“. 

Vyladit svalový pohon a pružnou kost-
ru do funkční podoby trvalo celé měsí-
ce a zahrnovalo zhruba 200 pokusů. I tak 
je stále primitivní a neprakticky pomalý: 
maximální rychlost umělých „rejnoků“ 
je zhruba 1,5 mm/s (cca 5,5 m/h). Auto-
ři „rejnoků“ však říkají, že svůj výzkum 
směřují k pochopení funkce srdce s cílem 
vytvořit jednoho dne srdce umělé. Výsle-
dek by také mohl být inspirací pro tzv. 
měkkou robotiku, tedy vytváření strojů, 
jež se dost výrazně liší od tradiční vize  
robotů z „oceli a křemíku“. 

robot s kostrou ze zlata a srdcem Potkana

revoluční úPrava genů u člověka doPravní letadla  
s uhlíkovými nanotrubičkami

Nejnovější dopravní leta-
dla, např. od společností  
Airbus nebo Boeing, bývají 
vyrobena z pokročilých kom-
pozitních materiálů, jako 
jsou plasty vyztužené uhlí-
kovými vlákny. Jde o extrém-
ně lehké a přitom pevné ma-
teriály, jejichž použití sníží 
celkovou hmotnost letounu 
oproti strojům z hliníku až  
o 20 %. Tak lehké konstrukce 
letadel vedou k citelné úspo-
ře paliva, což je vlastně hlav-
ní motivace k používání po-
kročilých konstrukčních ma-
teriálů.

Má to ale háček. Takové 
kompozitní materiály býva-
jí až překvapivě zranitelné. 
Hliníkové konstrukce vydrží 
poměrně značné nárazy, za-
tímco mnohovrstevnaté kom-
pozitní materiály se mohou 
zlomit i při relativně slabém 
nárazu. Se zajímavým řeše-
ním teď přišli letečtí inžený-
ři z MIT. Vymysleli postup, jak 
vrstvy kompozitního materiá-
lu zpevnit, aby se stal výraz-
ně odolnějším vůči poško-
zení. Klíčovou roli v jejich 

nápadu hrají uhlíkové nano-
trubičky – struktury stočené 
z jediné vrstvy atomů uhlíku, 
které jsou zhruba o 30 % pev-
nější nežli jiné srovnatelné 
materiály. Vylepšené kompo-
zity by se za nějaký čas moh-
ly stát materiálem pro výro-
bu ještě lehčích a pevnějších 
součástí pro soudobá letadla. 
Zvláště vhodné by byly tam, 
kde se dnes používají šrouby 
nebo podobné spojovací prv-
ky, které vystavují materiál 
zvýšenému riziku poškoze-
ní. A každé snížení hmotnos-
ti letadla bude samozřejmě 
znamenat úsporu paliva, což 
je v dnešní letecké dopravě 
klíčová věc.

Enzym CRISPR (zeleně a červeně) se připojuje k dvojité šroubovici DNA 

(fialová a červená), aby jí kus vystřihl.
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Dne 31. května roku 1879 byl 
na berlínské Průmyslové výsta-
vě učiněn významný krok ve 
využití elektrické energie v do-
pravě. Siemens zde totiž v pro-
vozu předváděl první elektric-
kou lokomotivu.

Po zrušení objednávky na vý-
stavbu elektrické důlní železni-
ce překonstruoval již téměř ho-
tovou lokomotivu na tažný stroj 
pro 300 metrů dlouhou kruho-
vou výstavní dráhu, kterou pro-
jížděl vláček rychlostí 7 kilome-
trů v hodině se třemi vozíčky, 
obsazenými vždy po šesti zády 
k sobě sedícími pasažéry. Veřej-
ností obdivovaná jednoduchá 
miniaturní lokomotiva o hmot-

nosti přibližně jedné tuny – bez 
obvyklého komína, kouře a hlu-
ku – sestávala pouze z podvoz-
ku s elektromotorem. Motor byl 
napájen stejnosměrným prou-
dem o napětí 150 voltů pomocí 
sběrače – drátěného kartáčku 
– ze třetí, samostatné vyvýšené 
kolejničky umístěné uprostřed 
obou nosných.

Vývoj v této oblasti pak šel 
rychle kupředu. Roku 1882 vy-
robila firma Siemens & Halske 
první důlní elektrickou lokomo-
tivu Dorothea pro kamenouhel-
né doly v Zaukerode (Sasko).  
V roce 1896 (čtyři roky po úmrtí 
Wernera Siemense) přišli firem-
ní technici s myšlenkou jedno-
fázového napájení elektrických 
drah vysokým napětím s trans-
formací na lokomotivě a násled-
ně postavila společnost Siemens 
& Halske první lokomotivu s tří-
fázovými asynchronními mo-
tory. V roce 1903 se na zkušební 
trati Marienfelde–Zossen prohá-
něla třífázová elektrická lokomo-
tiva s asynchronními trakčními 

motory rychlostí 150 kilometrů 
v hodině. 

V témže roce jiný pokusný mo-
del elektrického vozu (viz foto-
grafie) dokonce vešel do historie 
železniční dopravy, když u Berlí-
na dosáhl rychlosti 210 kilomet-
rů v hodině, což byl v té době svě-
tový rekord, který byl překonán 
až o 50 let později. Nejdříve  

6. října vůz č. 1 dosáhl rychlos-
ti 203 kilometrů, ale již následu-
jící měsíc se druhému vozu téže 
konstrukce podařilo jet rychlostí 
210 kilometrů v hodině. 

Podíváme-li se pozorně na fo-
tografii, stojí jistě za zmínku 
tehdejší trojpólové postranní 
vedení na trati Marienfelde (v 
jižní části Berlína) – Zossen. 

V některých případech nebyl 
totiž trolejový drát veden nad 
kolejí, ale stranou od koleje.  
V Praze byl tento způsob napá-
jení použit u Hlaváčkovy tram-
vaje na trati Smíchov–Košíře, 
neměl však dlouhého trvání. 

(Tuto elektrickou dráhu nechal 
v roce 1897 vybudovat košíř-
ský starosta a podnikatel Matěj 
Hlaváček.) V Americe byl pou-
žit pro napájení v tunelech spo-
lečnosti Baltimore and Ohio.  
V Německu v třívodičové po-
době právě u vojenské dráhy 
Marienfelde–Zossen. Postran-
ní vedení se používá u důlních 

drah pod násypkami. Lokomo-
tivy jsou v tomto případě kromě  
sběračů na střeše vybaveny i ma- 
lými postranními sběrači. 

/Pokračování životopisu  
W. von Siemense příště/

Werner von Siemens: zrození úspěchu (14) AUTOR: milan bauman
FOTO: siemens

Světový rekord
Elektrický vlak Siemens dosáhl v roce 1903 rychlosti 210 kilometrů v hodině, což v té době 
bylo světové prvenství.

Tento elektrický vůz vyrobený firmou Siemens & Halske dosáhl v roce 1903 rekordní 
rychlosti 210 kilometrů v hodině.

Důlní elektrická lokomotiva Dorothea z roku 1882.

V některých případech nebyl trolejový 
drát veden nad kolejí, ale po straně.  
V Praze byl tento způsob napájení  
použit u Hlaváčkovy tramvaje na trati 
Smíchov–Košíře.

″
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Průmysl 4.0  
a nové formy dopravy

V dnešní době je již zřejmé, že 
Průmysl 4.0 se nedotýká jen sa-
motných výrobních procesů, ale 
podstatným způsobem ovlivňuje  
i řadu dalších lidských aktivit - 
práci, vzdělání, školství, ekonomi-
ku a výrazně samozřejmě zasahuje 
i do mobility osob a věcí. Průmysl 
4.0 klade vysoké nároky na logis-
tiku vstupních komponent, která 
musí vyhovovat rychle se měnícím 
potřebám výrobního procesu. 
Takovéto nároky je možné pl-
ně uspokojit pouze tehdy, jsou-li 
k dispozici detailní informace o 
celém dopravním systému dané-
ho města, regionu a okolních do-
pravních sítích. Již v současnosti 
funguje v desítkách měst automa-
tické metro bez strojvedoucích. 
Pohyb jeho vozidel po dopravní 

infrastruktuře je řízen v reálném 
čase. Touto oblastí se již dnes za-
bývá obor inteligentních doprav-
ních systémů (ITS – Intelligent 
Transport Systems), jehož význam 
se v kontextu Průmyslu 4.0 stále 
zvyšuje.

Realitou se stala Doprava 4.0. Co 
vše se pod tímto označením skrý-
vá? Doprava 4.0 rozhodně zname-
ná dopravu elektrifikovanou, na-
pojenou na moderní informační 
systémy a výrazně automatizova-
nou a autonomní. Je třeba zdůraz-
nit, že Doprava 4.0 je velmi těsně 
spjata s principem „sustainabili-
ty“, což znamená, že jde o mobili-
tu udržitelnou. To rozhodně není 
konzervací současné podoby mo-
bility, neboť její vysoká energetic-
ká náročnost a silná závislost na 

fosilních palivech udržitelné ne-
jsou. Nutností je technologická mo-
dernizace mobility, přispívající  
k rozvoji a zkvalitňování lidského 
života. Je to doprava přívětivá  
k životnímu prostředí a energe-
t icky nepříliš náročná. Zároveň je 
to také doprava rychlá, komfort-
ní, f lexibilní a cenově přijatelná. 
Individuální doprava je totiž vel-
mi extenzivní formou mobility, 
pro niž je charakteristická vyso-
ká spotřeba energie, především 
uhlovodíkových paliv, nepříznivé 
vlivy na přírodu i životní prostře-
dí a příliš nízké časové využití ka-
pitálu investovaného do vozidel. 
Individuální doprava proto do 
budoucna nemůže být dominant-
ní formou pohybu osob z místa na 
místo, jako je tomu dnes.  

Internet věcí
S tím, jak se šíří povědomí o Průmyslu 4.0, dochází i k jeho strukturaci. V jeho rámci vznikají kategorie, kte-

ré specifikují tento styl pro konkrétní průmyslová odvětví. Prim v něm hrají metody strojového vnímání, au-
tokonfigurace či autodiagnostika. Tyto principy již dnes umožňují budování digitálních továren, v nichž tech-
nika přebírá od lidí veškeré opakovaně prováděné fyzické i duševní činnosti. Dokáže je vykonávat rychleji  
a bezchybněji než lidé. Těm se díky tomu uvolňuje čas pro tvůrčí činnosti – fyzické i duševní. V Průmyslu 4.0 
jde o systémové propojení pohonné, řídicí a informační techniky. V datových sítích spolu technická zaříze-
ní navzájem komunikují a spolupracují bez lidského mezičlánku. Vzniká internet věcí, stroje si spolu povídají.



auTor: PeTr JechorT 
FoTo:   bigsTock

Sled průmyslových revolucí:

1. průmyslová revoluce – přelom 18. a 19. st. – 
přechod od ruční výroby v manufakturách k tovární 

strojní velkovýrobě využívající energii z fosilních paliv

2. průmyslová revoluce – počátek kolem r. 1870 – 
hromadná výroba na základě dělby práce s vyu

žitím elektrické energie, nástup elektrických pohonů 

3. průmyslová revoluce – od konce 60. let 20. st. – 
využívání automatizační a výpočetní techniky při 

řízení technických procesů 

4.   průmyslová revoluce – od r. 2011 – lidé se věnují 
tvořivé práci, opakované činnosti zajišťují stroje 

(digitální továrny, internet věcí) 



V 
druhé polovině 20. století ztrá-
cela železniční doprava na 
významu. Markantní to bylo 
zvláště v přímém porovnání  

s rozvojem silniční a letecké dopravy – 
železnice zažívala období stagnace  
a útlumu. Příčinou byla její technická 
zastaralost a strnulost. V poslední době 
se však v souvislosti s tím, jak se moder-
nizují tratě i vozidla, železnice opět stává 
konkurenceschopnou, zejména při pře-
pravách na střední vzdálenosti. 

V rozmezí let 2014 a 2015 například  
v ČR došlo k meziročnímu nárůstu pře-
pravních výkonů v dálkové osobní že-
lezniční dopravě o 11 %. Pro cestující je 
důležitá jak krátká doba cestování, tak  
i možnost plnohodnotného využití času 
stráveného na cestě. Mnoho cestujících 
dnes například považuje za samozřej-
most, že se ve vlaku může připojit  
k internetu. K tomu poskytuje moderní 
železnice i bezpečnou, klidnou a tichou 
jízdu a palubní služby včetně cateringu.

I v nákladní dopravě železnice své po-
stavení v poslední době každým rokem 
výrazně posiluje. K její tradiční roli při 
přepravě velkého množství materiálu, 
surovin či finálních produktů, jako je 
třeba uhlí či automobily, přibyla i role  
v řetězci intermodální dopravy, spolu  
s tím, jak se stále více využívá kombi-
novaná přeprava zboží v kontejnerech.  

Avšak nejen cestující, ale i zboží spěchá  
k cíli své cesty, kde je netrpělivě očekává-
no. Mantrou řady výrobců jsou dodávky 
v režimu just-in-time, takže i nákladní 
vlaky musí jezdit velmi rychle, a hlavně 
přesně na čas.

Proto ani těm, kteří vlakem cestují jen 
příležitostně, nemohlo uniknout, že pro-
voz na kolejích se v souvislosti s těmito 
trendy stále více centralizuje, automati-
zuje a v poslední době také – jako téměř 

vše kolem nás – digitalizuje. To železnici 
do budoucna otevírá velké možnosti. 

v jednom prostoru 
Velkým kladem železniční dopravy je, 

že oproti silniční dopravě má podstatně 
nižší spotřebu energie na tunokilometr 
přepraveného zboží. To je dáno nízkým 
valivým odporem mezi ocelovými koly 
a kolejnicemi, jakož i nízkým aerody-
namickým odporem vozidel jedoucích 
za sebou v těsném zákrytu. Další vý-
znamnou předností železnice je (a bylo 
i v minulosti) to, že patří k velmi bez-
pečným způsobům dopravy a k neho-
dám na ní dochází jen zřídka. Vděčí za 
to velmi přísným technickým a provoz-
ním opatřením, protože i malá závada 
či chyba může mít na železnici stejně 
jako v letecké dopravě velmi tragické 
následky.

Vedle vysokých nároků na zabezpečo-
vací a řídicí techniku je velkou snahou 
evropských provozovatelů železniční 
dopravy i technická jednotnost, umož-
ňující mezinárodní propojitelnost – in-
teroperabilitu. Evropa usiluje o sjedno-
cení různých zabezpečovacích systémů  
a o umožnění co nejrychlejšího prů-
jezdu vlaků napříč celým kontinen-
tem. Zvýšení rychlosti a pravidelnosti 
náklad ních vlaků je účinným nástrojem 
k naplnění strategického cíle převést 
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I železniční doprava 
začíná být 4.0
Železniční doprava prožívá v posledních desetiletích renesanci. vydatně k tomu 
přispívají moderní informační a komunikační technologie, díky nimž mohou naplno 
vyniknout přednosti tohoto dopravního módu, k nimž patří ekologičnost, energetická 
úspornost, ale také rychlost a cestovní komfort.  

auTor: PeTr JechorT 
FoTo:   SIEmENS, BIgSToCk

Podle nedávné studie Mezinárodní 
železniční unie má železniční dopra-
va v přepočtu na osobokilometry asi 
čtyřikrát méně externích nákladů než 
silniční nebo letecká. V nákladní do-
pravě je to dokonce šestkrát méně. 
Zatímco externí náklady na jednoho 
cestujícího ve vlaku činí 15,3 eura na 
1000 km (u elektrické trakce jen 12 
eur na 1000 km), v případě osobních 
automobilů to je 64,7 eura na 1000 km 
a v letecké dopravě 57,1 eura na 1000 
km. Více než polovina externích ná-
kladů silniční dopravy přitom pochází 
z nehod. U letadel externality z drtivé 
většiny souvisejí s exhalacemi a jejich 
neblahým vlivem na změnu klimatu.

náklady na přepravu



dálkovou nákladní dopravu na železni-
ci. Na tomto snažení se značnou měrou 
podílejí interoperabilní lokomotivy, 
které umožňují rychlé transfery napříč 
Evropou, z velkých námořních přísta-
vů do hlubokého vnitrozemí vozí vel-
mi efektivně dlouhé vlaky přepravující 
především kontejnery. Jde i o využití  
a produktivitu kvalifikovaných pracov-
ních sil: řidič nákladního automobilu 
odveze maximálně 2 kontejnery, stroj-
vedoucí nákladního vlaku 92.

Zásadní výhodou železniční dopra-
vy je rozsáhlá síť elektrického liniové-
ho napájení. Díky tomu může ve velkém 
měřítku využívat elektrického pohonu. 
Jeho účinnost dosahuje kolem 90 %, 
zatímco účinnost spalovacích motorů 
je 2,5krát nižší, kolem 36 %. Výhodou 
elektrického pohonu je i to, že  dokáže dí-
ky rekuperačnímu brzdění využít i kine-
tickou a potenciální energii jedoucích vo-
zidel. V tom je železnice ve srovnání s au-
tomobilovou dopravou, kde se elektrický 
pohon začíná prosazovat teprve v posled-
ních letech, a to ještě jen ve spojení s aku-
mulátory, o mnoho vpředu. 

vzdálený dohled a řízení
Obecně platí, že u objektů, které lze sle-

dovat a řídit prostřednictvím elektric-
kých signálů, jsou k dispozici technické 
prostředky k tomu, že je možné je na dál-
ku monitorovat, diagnostikovat i řídit a 
postupně je začleňovat do internetu věcí. 
Díky tomu lze na železnici propojit řízení 
železničních stanic, automatické stavění 
vlakových cest i automatické řízení vozi-
del. Avšak základem je bezpečnost. Mít 
poslušný vlak, který jede, jen když je mu  
to povoleno, dodržuje předepsané rych-
losti a zastaví před koncem jemu určené 
vlakové cesty. Taková je úloha moderního 
vlakového zabezpečovače ETCS, který je 
základním pilířem Železnice 4.0.

Na evropské železnici se na rozsáhlém 
projektu moderního jednotného evrop-
ského vlakového zabezpečovače pracuje 
již od raných 90. let minulého století. Tedy 
od dob, kdy ještě internet nebyl všeobecně 
znám a nikdo neměl představu o inter-
netu věcí. Železnice 4.0 vznikala spon-
tánně z přirozené potřeby. V roce 1990 
iniciovala Mezinárodní železniční unie 
(UIC) vytvoření pracovních skupin, je-

jichž cílem byl vývoj jednotného evrop-
ského systému zabezpečení jízdy vlaků 
– ETCS. Dosud na evropských železnicích 
existuje přes 20 různých typů historicky 
vzniklých a zpravidla nepříliš dokonalých 
národních vlakových zabezpečovačů. To 
je velkou překážkou mezistátního volného 
pohybu hnacích vozidel. Lokomotivy bylo 
proto nutno na hranicích států měnit, což 
mělo nepříznivý dopad na rychlost a pro-
duktivitu železniční dopravy. Je však jasné, 
že má-li železnice v konkurenci silniční do-
pravy uspět, je nutné snižovat náklady na 
přepravu a zkracovat přepravní doby. Prv-
ním krokem je vybavování hnacích vozidel 
pro mezistátní provoz několika typy národ-
ních vlakových zabezpečovačů, avšak to je 
řešení pouze částečné. Na žádnou lokomoti-
vu se totiž všechny národní vlakové zabez-
pečovače se svými snímači nemohou vejít.

eTcs
ETCS (European Train Control System) 

je zkratka pro evropský vlakový zabez-
pečovací systém. Je jednou ze součástí 
systému European Rail Traffic Manage-
ment System (ERTMS). Jeho cílem je na-

evc – jádro palubní jednotky

rbc – radiobloková centrála

Blokování

gSm-R nebo jiný 

rádiový systém

gSm-R nebo jiná 
rádiová anténa

Zabezpečovací prvky systému ETCS 2

Pult 
strojvůdce

balízová 
anténa

odometr radar eurobalízová 
kalibrace polohy

eurobalízová 
kalibrace polohy

detekce 
volnosti tratě

rbc

CMD ATO EVC

cmD – detekce studeného pohybu

aTo – automatické řízení vlaku



14 | 15
D o P R A v A  4 . 0

ž e l e z n i c e  4 . 0

hradit přes 20 různých národních systé-
mů vlakových zabezpečovačů a umož-
nit vedení vlaků po celém území Evropy 
bez nutnosti výměn hnacích vozidel na 
hranicích, popřípadě bez nutnosti vyba-
vení hnacích vozidel různými národní-
mi systémy. A to při výrazně vyšší úrov-
ni funkčnosti a bezpečnosti. Je jednotně 
budován na vysokorychlostních tratích 
i na konvenčních tratích, v prvé řadě na 
tranzitních koridorech. Do budoucna 
nahradí všechny stávající národní sys-
témy.

Na projekt ETCS navazuje od roku 1992 
z iniciativy UIC projekt EIRENE (Europe-
an Integrated Railway Radio Enhanced 
Network), jehož cílem je vytvořit jednot-
né evropské železniční digitální rádiové 
spojení pro hlasovou i datovou komuni-
kaci. Je využíváno též pro poskytnutí ko-
munikačního prostředí pro ETCS, slouží 

pro bezpečný přenos informací mezi vla-
ky a železničními stanicemi.

Funkce eTcs level 2
Digitálním rádiovým spojením obdr-

ží vlak od rádioblokové centrály opráv-
nění k jízdě po určité trati určitým smě-
rem, vytvořené stacionární částí ETCS 
podle aktuální situace na trati a ve stani-
cích. Spolu s oprávněním k jízdě dostane 
vlak pro určenou jízdu zadaný i rychlost-
ní profil, který má respektovat. Ten ob-
sahuje všechna pro vlak platná aktuální 
trvalá i přechodná rychlostní omezení. 
Řídicí počítač palubní jednotky ETCS si 
k tomu při uvažování délky vlaku a jeho 
brzdových schopností vypočte dynamic-
ký rychlostní profil daného vlaku. V prů-
běhu jízdy mobilní část ETCS kontroluje, 
zda strojvedoucí či zařízení pro automa-
tické vedení vlaku dodržuje dynamický 

rychlostní profil. V případě zjištěného 
nesouladu aktivuje brzdění natolik včas, 
aby vlak žádné rychlostní omezení či 
místo zastavení nepřekročil. Výsledkem 
je, že vlak jede tak, jak mu bylo stanove-
no, neohrožuje sám sebe ani další vlaky. 
Tak funguje internet věcí na železnici, 
Železnice 4.0.

Budoucnost železnice
Cílem moderních železničních zabez-

pečovacích systémů je zajistit, aby vlaky 
mohly bezpečně jezdit v těsném sledu. 
Jejich aplikací se zvýší bezpečnost želez-
niční dopravy i propustná kapacita želez-
ničních tratí. Výrazně se sníží počet ne-
hod způsobených chybou strojvedoucí-
ho, zvýší se výkonnost trati, vlaky budou 
moci jezdit v těsnějším sledu a díky lepší 
znalosti situace na trati se sníží i spotře-
ba energie.                  

k předním reprezentantům moderních interoperabilních lokomotiv patří  

Siemens vectron. Tyto stroje již začínají být vidět i na českých kolejích, letos  

v dubnu například Siemens Česká republika a ČD Cargo podepsaly smlouvu 

na dodávku pěti vectronů. velkou zakázku se firmě podařilo uzavřít i s ame-

rickým dopravcem Amtrak, který si těchto lokomotiv objednal 70.





P
ři takovýchto stavbách se samo-
zřejmě nejedná o prosté propo-
jení dvou míst, stejně důležité je 
i zabezpečení stavby. A v přípa-

dě tunelů či mostů jsou v současné době 
bezpečnostní nároky opravdu velmi vy-
soké. Stavby musejí být připraveny na 
to, že budou vzdorovat požárům, vod-
nímu živlu, zemětřesením či doprav-
ním nehodám, a žádná takováto událost 
nesmí nikomu způsobit újmu na zdraví či 
dokonce smrt. Tyto stavby proto musejí 
být navrženy a provedeny tak, aby po ma-
teriální ani konstrukční stránce nemoh-
lo dojít k selhání, a pokud k němu přece 
jen dojde, systém únikových cest musí 
umožnit všem dotčeným dostat se bez ja-
kékoli újmy do bezpečí. Tuto vrstvu ještě 
jistí vrstva dohledově-regulační – sys-
tém kamer, čidel a  snímačů, který pro-
střednictvím komunikačních sítí včas  
informuje obsluhu dané infrastruktury 
i samotné účastníky dopravního provo-
zu o mimořádných událostech, díky če-

muž lze předejít dopravnímu kolapsu, 
resp. minimalizovat jej.       

Podzemní monument 
Jednou z největších a nejpozoruhod-

nějších dopravních staveb z poslední 
doby je nepochybně na počátku června 
zprovozněný Gotthardský úpatní tu-

nel. Jeho 57 kilometrů z něj dělá nej-
delší železniční tunel světa. Společnost 
Siemens pro něj dodala řídicí a protipo-
žární systémy. Celý tento propracova-
ný bezpečnostní komplex zahrnuje více 
než 200 000 snímačů a klade tak obrov-
ské nároky na logistiku a zpracování 
dat. Součástí infrastruktury je i 3200 
km elektrických kabelů a 2600 km dato-
vých kabelů. Systém dokáže detekovat 
například nedovřené dveře vlaku  
i světlo, které nesvítí. V případě potře-
by se aktivuje ventilační systém, svět-
lo u následujícího se rozsvítí a dveře se 
automaticky otevřou. Aktuální situaci 
sleduje na obrazovce cca 60 zaměstnan-
ců pracujících v dohledových centrech.

Zásadním přínosem tunelu je to, že 
výrazně zrychlí železniční spojení přes 
Alpy mezi Curychem a Milánem.  Vlaky 
budou tunelem jezdit rychlostí 200–
250 km/h a denně jich jím po plném 
zprovoznění projede více než 200. To-
to zkrácení jízdní doby vytvoří silnou 
konkurenci nejen silniční dopravě, ale 
i dopravě letecké, zvláště z ekologické-
ho hlediska.
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Odstraňování úzkých míst 
Jeden z nejtěžších úkolů, který dnešní doprava se svojí kvantitou a složitostí ukládá 
stavebním inženýrům, je odstraňování úzkých míst na dopravních tepnách. Budování 
mostů, tunelů či průplavů umožňuje zachovat nebo i navýšit dopravní propustnost, 
často však bývá i ukázkou současného stavitelského mistrovství a důmyslného uplatnění 
nejmodernějších technologií v praxi. 

auTor: PeTr JechorT 
FoTo:   SIEmENS, BIgSToCk

Severní portál gotthardského tunelu

Protipožární zabezpečovací prvky pro gotthardský tunel dodala společnost Siemens.



most seizmograf zaznamená 
i nejjemnější chvění

Cesta z Istanbulu do Izmiru se brzy 
zkrátí z osmi na čtyři hodiny. Umožní 
to nová 420 km dlouhá dálnice, která 
byla v nedávné době otevřena. Důleži-
tou součástí této stavby je 3 km dlou-
hý, ve výšce 64 m se tyčící šestiproudý 
most přes záliv u města Izmir. Most byl 
vybudován tak, aby vyhovoval podmín-
kám seizmicky aktivní oblasti. Více 
než 400 senzorů proto neustále sleduje 
seizmickou aktivitu a dokáže rozpoznat 
i ta nejjemnější chvění. V případě, že 
vibrace překročí určitou mez, most se 
okamžitě uzavře. Sledovány jsou i další 
klimatické parametry, jako je rychlost 
větru, teplota, ale například také míra 
koroze. Předpokládá se, že zátěž most-
ní konstrukce bude značná, denně by 
po mostě mělo projet i více než 40 000 
vozidel.

Most postavila japonská firma IHI  
a společnost Siemens pro ni zajišťovala 
subdodávky elektrických komponentů  
a zabezpečovacích systémů.

Panamský průplav  
ještě o něco větší

V červnu bylo do komerčního provozu 
uvedeno gigantické dílo námořní dopra-
vy – podstatně rozšířený Panamský prů-
plav. Jeho rekonstrukci, která byla zaháje-
na v roce 2010, si vynutil fakt, že parame-
try průplavu již nevyhovovaly současným 
obřím kontejnerovým lodím, které mají 
běžně kapacitu mezi 13 000 a 14 000 TEU. 
Průplav přitom před rekonstrukcí pro-
pouštěl jen lodě s kapacitou do 4500 TEU. 
Komory nových zdymadel jsou dlouhé 
427 m, široké 55 m a hluboké 18 m. Cena 
rekonstrukce průplavu se vyšplhala na 
zhruba 5,5 miliardy USD.

Průplav o délce 81 km je klíčovým uzlem 
námořní dopravy, protože plavbu mezi 
oceány zkracuje o dva týdny. S výstavbou 
průplavu započali již na konci 19. století 

Francouzi, zastavily je však tropické ne-
moci – malárie a žlutá zimnice. V jejich 
díle posléze pokračovali Američané, kteří 
průplav dostavěli. 

V tuzemsku patřil v posledních le-
tech k nejvýznamnějším projektům 
dopravního stavitelství tunel Blanka. 
V současné době jím denně projedou 
desetitisíce aut, za měsíc průměrně 
dva miliony. To už je pořádná porce 
spalin, které musí z tunelů odvádět 
účinná a spolehlivá vzduchotechnika. 
Generálním dodavatelem ventiláto-
rů byla společnost ZV VZ MACHINERY, 
bezpečnost provozu zajistila společ-
nost Eltodo. Obě si za partnera vybra-
ly Siemens.

Eltodo na základě aktuální situace 
vyhodnocuje a řídí celý provoz. Urču-
je, které ventilátory a na jaký výkon 
budou pracovat, a vše průběžně moni-
toruje a upravuje. Regulátor musí  
také včas rozpoznat případný požár, 
vypnout teplotní ochranu motorů  
a uvést je do speciálního režimu.

Na bázi řešení Siemens je zajištěn 
návrh a instalace řídicího systému 
Blanky.

Tunelový komplex Blanka je velmi 
složitý – sestává ze tří na sebe nava-

zujících tunelů – proto byla použita 
dvojice nezávislých systémů založe-
ných na průmyslových automatech 
řady Simatic S7-400. Jedna část ří-
dí technologická zařízení v tunelech 
Brusnice a Dejvice, druhý systém řídí 
zařízení v tunelu Bubeneč.

Řídicí systém je přímo zodpovědný 
za řízení osvětlení tunelu, řídí přívo-
dy a distribuci elektrické energie, ve 
spolupráci s externím expertním sys-
témem také vzduchotechniku v tunelu 
a v technologických prostorech.

tunel blanka

most osman gazi se klene ve výšce 64 m nad mořskou zátokou u tureckého města Izmir.

Panamský průplav byl rozšířen, aby vyhovoval současným obřím kontejnerovým lodím.
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Na železnici 
by se hodil roaming
Technologická revoluce, kterou dnes prochází celý průmysl, se dotkne i dopravy,  
říká Ivan Bednárik. Šéf jednoho z největších železničních dopravců v Evropě, akciové 
společnosti ČD Cargo, vidí potenciál nových technologií především ve zvyšování 
efektivity, a také pomoci při vyřešení dlouhodobých bolístek evropských železnic. 

 pojem průmysl 4.0 už se vžil. Dá se 
mluvit i o nějaké Dopravě 4.0? Může 
se i tento obor v nejbližší době změnit 
stejně zásadně jako výroba? 

Ano, ačkoli zatím se jedná jen o počá-
teční období a těžko říci, kam se bude 
vývoj ubírat. Ale základní „parametry“ 
jsou zřejmě jasné: takzvaný internet  
věcí, bezobslužné dopravní prostředky 
a další rozšiřování počítačové techniky. 

 a co můžeme čekat na železnici,  
právě v nákladní dopravě? 

Určitě vyšší využití kapacit vozidel 
i infrastruktury. Zvyšují se hmotnos-
ti vlaků i jejich rychlosti a významný 
potenciál představuje nedoprovázená 
intermodální doprava, která spojuje vý-
hody železniční dopravy – tou je přede-
vším efektivita při přepravách velkých 
objemů na delší vzdálenosti – a silniční 

dopravy, která má zase dobře zvládnu-
tou takzvanou poslední míli. 

 Co to je poslední míle? 
Jedná se o odborný pojem, kterým po-

jmenováváme poslední, či eventuálně 
první, rozvozové rameno na cestě zásil-
ky. Zpravidla jde o nejkratší, ale provoz-
ně a ekonomicky nejnákladnější část její 
cesty.

 Může být Doprava 4.0 také šetrněj-
ší, případně jak? Dokáže ještě zvýraz-
nit svou komparativní ekologickou 
výhodu? 

Pokud máte na mysli komparativní vý-
hodu železnice proti jiným druhům do-
pravy, tak to zcela určitě může. Nejlepší 
způsob je další zvýšení efektivity a tím 
ještě snižování energetické náročnosti 
přepravy.

 Dá se nějak odhadnout, o kolik by 
se mohla energetická náročnost sní-
žit? a dokážete si představit, že by  
v tom hrály roli nějaké dnes málo po-
žívané či nepoužívané technologie 
(rekuperace, bateriové systémy, foto-
voltaika), nebo je to spíš věc optima-
lizace a zvyšování efektivity? 

Energetická náročnost by se mohla 
snížit o jednotky procent, ale to je těžko 

Optimalizace provozu a jeho větší efektivita je přesně 
jedna z těch oblastí, ve které by se nástup Průmyslu 4.0 
měl zřetelně projevit. ″

AUTOR: JoSEf JANků
FOTO: siemens



předvídatelný pohled do budoucna. Spí-
še než nové technologie – ačkoli rekupe-
race je dnes dobře zvládnutá a na české 
železnici ji nepochybně čeká širší vyu-
žití – se skutečně jedná především o věc 
optimalizace provozu a jeho větší efek-
tivity. Což je přesně jedna z těch oblastí, 
ve které by se nástup Průmyslu 4.0 měl 
zřetelně projevit. 

 a nepřijde o ni železnice výhledově  
s případným nástupem elektromobilů?

Do jisté míry ano; elektrická vozba na sil-
nici samozřejmě hrozbu pro železniční 
dopravu představuje, o tom není pochyb. 
Nicméně ani po jejím běžném komerčním 
rozšíření nepřestanou platit základní fyzi-
kální zákony, které jsou pro železnici – te-
dy systém postavený na spojení kovového 

kola a kolejnice – mnohem příznivější než 
pro silnici, která ještě hodně dlouho bude 
fungovat na principu pneumatiky na asfal-
tovém nebo betonovém povrchu. Železnice 
tak bude mít oproti silnici ještě hodně dlou-
hou dobu výhodu nízkého valivého odporu 
a nízkého tření, a dokáže tedy s vynalože-
ním stejné síly, resp. energie, přepravovat 
mnohem těžší zásilky. 

 Má železnice podobnou fyzikální vý-
hodu i v nižším aerodynamickém od-
poru?

Aerodynamický odpor se u nákladních 
vlaků, které dosahují relativně nízkých 
rychlostí, zpravidla do 100 kilometrů za ho-
dinu, příliš neuplatňuje.

 pro nákladní dopravce tedy není nijak 
zásadní problém zavedení rychlovlaků, 
respektive tratí pro rychlovlaky, o kte-
rém se v České republice už dlouhou do-
bu v podstatě jen debatuje?

Tak klasické rychlovlaky asi pro nákladní 
dopravu nebudou zásadní záležitostí, nic-
méně – jak již bylo naznačeno výše – zvy-
šování rychlostí je i pro nákladní vlaky dů-
ležitou otázkou. V nákladní dopravě jde  
o rychlosti kolem 100–120 km/h, které mu-
sí být schopny bezpečně dosahovat vlaky  
o hmotnostech až několik tisíc tun. To sa-
mozřejmě klade vysoké nároky jak na hna-
cí i tažená vozidla, tak i stav tratí, systém 
napájení hnacích vozidel, což je otázka 
konverze na systém 25 kV/50 Hz, a zavádění 
moderních zabezpečovacích systémů typu 
ERTMS/ETCS. 

 Když jsme se dostali ke kolejím: co by 
se mělo zlepšit z hlediska české železnič-
ní infrastruktury, abyste svou výhodu 
dokázali opravdu plně využít? Jaké nedo-
statky by mohly přicházející technologic-
ké změny napravit? 

Rozhodně by měly vyřešit nebo alespoň 
zmírnit základní problém české železnice, 
kterým je přetížení hlavních železničních 
tratí a uzlů. Vlaky řízené bez vlivu lidské-
ho činitele mohou infrastrukturu využívat 
výrazně efektivněji. Do úvahy je také nutné 
vzít otázky bezpečnosti takových systémů.

 Koncepce průmyslu 4.0 podtrhuje  
i problém standardizace, což je záleži-
tost, se kterou má železniční doprava 
značné zkušenosti a potíže, například 
při přeshraniční spolupráci. Doufáte,  
že i tohle by se mohlo změnit? 

Určitě, na zvládnutí potíží při přeshranič-
ní spolupráci se pracuje již minimálně dva-
cet let. Z hlediska dopravce jde v první řadě 
o pořizování a provozování moderních in-
teroperabilních lokomotiv. Konkrétně ČD 

Ivan Bednárik
Vystudoval Gymnázium ve Zlatých Moravcích. Dále studoval NSW business College,  
Sydney, Austrálie. Od roku 1995 působil v manažerských pozicích několika společností, 
které se zabývají obchodem a spedicí, například jako člen představenstva a obchodní ředitel 
Express Group, a. s. V listopadu roku 2014 byl zvolen členem představenstva ve společnosti 
ČD Cargo, a. s., na jehož úvodním zasedání byl zároveň zvolen předsedou.
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Cargo pořídilo v letošním roce pět lokomo-
tiv Siemens Vectron, jejichž park hodlá dále 
rozšiřovat. Implementace čtvrtého balíčku 
je jasným signálem, že standardizace má 
pomoci rozvoji železniční dopravy.

 v které oblasti je nedostatek standar-
dizace nejpalčivějším problémem? Není 
to infrastrukturní problém, jehož řešení 
by vyžadovalo veliké investice? 

Pravděpodobně je to nekompatibilita jed-
notlivých národních správců infrastruk-
tury, kteří si až na výjimky nejsou schopni 
vyměňovat téměř žádné provozní informace 
a každý nadnárodně působící dopravce tak 
musí s každým z těchto správců vstupovat 
do individuálního a velmi komplikovaného 
smluvního vztahu. Ideálem by bylo něco, ja-
ko je například roaming v oblasti mobilních 
telefonů, tedy smlouva a obchodní vztah  
s jedním správcem, který byl přenositelný  
i na ostatní národní sítě.

 pro dopravu na železnici je dnes vel-
kou zátěží doprava jednotlivých vozo-
vých zásilek, která je stále ztrátová – bez 
ohledu na to, že velmi výrazně ulevuje 
silniční dopravě. Může příchod nových 
technologií pomoci vylepšit tuto bilanci?

Určitě, zde je řešení asi více. Nové tech-
nologie mohou např. zlepšit plánování tras 
vlaků a jejich vytížení s ohledem na skuteč-
nou zátěž v konkrétních směrech. Máme-

-li konkurovat silnici, je nutná garance času 
dodání. Mnohdy tato garance pro zákazníky 
znamená více než samotná cena. A bez no-
vých technologií není možné celoevropskou 
distribuci „jednotlivek“ plánovat.

 Co by takový systém obnášel? 
Především sběr informací o podaných zá-

silkách v reálném čase, optimalizaci jejich 
toku, jejich sdružování vzhledem k maxi-
málnímu možnému vytížení vlaků, infor-
mace o čase dodání zákazníkovi apod.

 Myslíte si, že by v nějakém dohledném 
horizontu mohly vlaky jezdit úplně bez 
strojvedoucích, nebo se to bez bezpro-
středního lidského dozoru neobejde – 
třeba už kvůli otázce odpovědnosti před 
zákonem? 

Ano, to si dokážu představit, nicméně že-
leznice má i dnes velmi nízkou personál-
ní potřebu nutnou k vedení vlaku, protože 
strojvedoucí obrazně řečeno „veze“ i několik 
desítek vagonů. Na železnici proto není tato 
otázka tak aktuální jako na silnici.

 a s tím související otázka: pokud vím, 
není úplně jednoduché dnes sehnat 
strojvedoucí. počítáte s tím, že by auto-
matizace mohla v personálních otázkách 
pomoci ulehčit situaci, nebo je to dvoj-
sečné v tom smyslu, že bude zase vyžado-
vat specialisty na údržbu, dohled atd.? 

Na toto se těžko odpovídá, protože myš-
lenka „bezpilotních“ nákladních vlaků je 
poměrně vzdálená. My potřebujeme řešit 
okamžitou situaci, proto provádíme nábor 
nových strojvedoucích, které si sami zaško-
lujeme.

 protože už jsme se přece jen dostali 
trochu do oblasti vizí, co vy osobně byste 
si přál vidět, aby se na českých železni-
cích změnilo? Jaká plánovaná či zvažova-
ná opatření by nás podle vašeho názoru 
nejvíce přiblížila ideálnímu stavu? 

Upřímně řečeno, nákladní železniční do-
prava není příliš náročná, stačí se podívat 
do Spojených států nebo do zemí bývalé-
ho Sovětského svazu, kde nákladní železni-
ce dosahuje úctyhodných a s Evropou ne-
srovnatelných výkonů. V Evropě nákladní 
dopravě stačí „pouze“ dostatečná kapacita 
infrastruktury po celých 24 hodin – tedy nic 
jiného než rovnoměrný přístup nákladních 
a osobních vlaků, co nejvyšší traťové třídy 
pro maximální možnou ložnou hmotnost 
přepravovaného zboží, výkonný a stabilní 
přívod energie, tedy elektrizace co největší 
délky sítě střídavým systémem 25 kV/50 Hz. 
A co je možná realita příštích deseti dvace-
ti let? Doufejme, že co nejvíce z výše uve-
deného… Bez splnění těchto základních  
a v pod statě jednoduchých podmínek může 
železnice jen těžko hrát významnou roli na 
přepravním trhu.  

Společnost ČD Cargo, a. s., vznikla 1. prosince 2007 vkladem části Českých drah. S ročním objemem přepravy 
zboží přibližně 66 milionů tun patří mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Její tržby 
z nákladní přepravy dosahují cca 10 miliard korun. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo více než 900 
lokomotiv – elektrických i motorových. Své zboží mohou zákazníci naložit do cca 20 tisíc vozů různých řad. 

První lokomotiva Siemens Vectron (na fotografii) v korporátních barvách dopravce ČD Cargo se veřejnosti 
představila na mezinárodním veletrhu železniční techniky Czech Raildays v červnu tohoto roku v Ostravě.
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Tesla Model S P100D, představený koncem 
srpna 2016, je v mnoha ohledech automobi-
lem superlativů. Výrobce slibuje zrychle-
ní z 0 na 60 mil za hodinu (97 km/h)  
za pouhých 2,5 sekundy (v režimu Lu-
dicrous). Rychlejší je už jen Ferrari LaFe-
rrari a Porsche 918 Spyder. Tesla Model S 
P100D není ovšem žádným supersportov-
ním vozem s limitovaným počtem vyrobe-
ných kusů a stratosférickou cenou, nýbrž 
praktickým čtyřdveřovým vozem se seda-
dly pro pět dospělých cestujících a dvě dě-
ti, který ještě k tomu disponuje výjimečně 
objemným zavazadlovým prostorem. Na-
víc se jedná o ryzí elektromobil s nulový-
mi lokálními emisemi. S tím se pojí otáz-
ka dojezdu, ale i na tu má Tesla uspokoji-
vou odpověď: nová sada akumulátorů  
s kapacitou 100 kWh pojme dostatek 
elektrické energie pro překonání 315 mil  
(507 km) v jízdním cyklu EPA, resp. 613 km  

v kombinovaném cyklu EU. Stejná sada 
akumulátorů je k dispozici i pro crosso-
ver Tesla Model X. Ceny v USA činí 134 500 
USD (Model S P100D), resp. 135 500 USD 
(Model X P100D), tedy mnohonásobně mé-
ně než výše uvedené supersportovní vozy.

Tato novinka přichází téměř přesně de-
set let poté, co Elon Musk představil v Ka-
lifornii novinářům a veřejnosti svůj prv-
ní elektromobil na základě modelu Lotus 
Elise. Musk zároveň s ním tehdy prezen-
toval také velmi ambiciózní plán budou-
cího rozvoje společnosti Tesla. Elon Musk 
nyní po první „desetiletce“, jejíž cíle se mu 

do značné míry podařilo naplnit, zveřejnil 
druhou fázi svého plánu. Ta zní ve zkratce 
následovně: nabízet střešní solární systé-
my s integrovanými akumulátory, rozšířit 
produktovou řadu elektromobilů do všech 
významných segmentů, vyvinout funkci 
autonomní jízdy, která by byla desetkrát 
bezpečnější než jízda s řidičem za volan-
tem, a zrealizovat efektivní projekt sdílení 
nepoužívaných autonomních automobilů, 
který by byl pro majitele vozidel zdrojem 
dodatečných příjmů.

Z hlediska automobilové techniky je nej-
zajímavější plán společnosti Tesla vstou-
pit do segmentu užitkových vozů, v USA 
oblíbených pick-upů. Elon Musk má však 
ještě vyšší ambice a již příští rok by rád 
prezentoval první plody vývoje společ-
nosti Tesla v oblastech těžkých náklad-
ních vozidel a autobusů pro městskou 
hromadnou dopravu. Budoucí podobu 
nákladní i osobní dopravy pravděpo-
dobně značně ovlivní také funkce auto-
nomní jízdy, která by mohla význam-
ně změnit úlohu řidiče v celém procesu. 
Bude zajímavé sledovat, s jakými no-
vinkami v těchto oblastech Tesla přijde, 
protože vývojem elektricky poháněných 
užitkových vozidel i autonomní jízdy se 

Nástup elektrické mobility.        Přichází konečně průlom?
Elektrický pohon je podle mnoha výrobců automobilů pohonem 
budoucnosti. Stojíme skutečně před průlomem v oblasti mobility?

AUTOR: Pavel olivík
FOTO:    Tesla

Nová sada akumulátorů s kapacitou 
100 kWh umožňuje tomuto vozu pře-
konat 315 mil (507 km) v jízdním cyk-
lu EPA, resp. 613 km v kombinovaném 
cyklu EU.

tesla model s P100d



již mnoho let zabývají také zavedení vý-
robci užitkových vozidel.

Nedostatky akumulátorové techniky 
jsou pro elektrifikaci pohonu užitkových 
vozidel ještě více limitujícím faktorem než 
u osobních vozů. Relativně malá kapacita 
akumulátorů omezuje akční rádius na roz-
vážkovou dopravu ve městě a jeho blízkém 
okolí, značná hmotnost i rozměry akumu-
látorů nutí k ústupkům, co se týče poža-
davků na užitné vlastnosti. V rámci těchto 
omezení je však elektrický pohon již dnes 
použitelný i v oblasti užitkových vozidel.

Fuso, japonská součást koncernu 
Daimler, již od roku 2014 úspěšně zkou-
ší ve vozových parcích vybraných zákaz-
níků provoz druhé generace elektricky 
poháněných lehkých užitkových vozidel 
Fuso Canter E-Cell (první generace byla 
představena v roce 2010) s celkovou hmot-
ností 6 tun a dojezdem více než 100 km. Ze 
zkušebního provozu v Portugalsku vyply-
nulo, že v porovnání se vznětovou verzí 
měl Canter E-Cell v průměru o 37 % niž-
ší emise CO2 (včetně výroby elektrické 
energie) a o 64 % výhodnější provozní ná-
klady. Fuso na letošním veletrhu IAA Užit-
kové vozy v Hannoveru představí již třetí 

generaci nákladních vozidel Fuso eCanter 
s elektrickým pohonem.

O krok dál jde Mercedes-Benz, který letos 
v létě představil prototyp Urban eTruck, 
první elektricky poháněné nákladní vozi-
dlo pro těžkou rozvážkovou dopravu  
s celkovou hmotností 26 tun a dojezdem 
až 200 kilometrů. Daimler počítá s jeho 
uvedením do sériové výroby začátkem 
příštího desetiletí.

V segmentu dálkové dopravy je elektric-
ká mobilita s dosavadní akumulátorovou 
technikou, navzdory velkému technické-
mu pokroku z posledních let, zatím ne-
myslitelná. Švédský výrobce užitkových 
vozidel Scania, součást koncernu Volks-
wagen, proto přistoupil ke zkušebnímu 
provozu elektricky poháněných vozi-
del napájených z trolejového vedení. Na 

dvoukilometrovém úseku švédské dálni-
ce E16, u města Gävle, byla v červnu 2016 
zprovozněna tzv. „e-dálnice“, po níž mo-
hou jezdit elektricky poháněná nákladní 
vozidla Scania, vyvinutá ve spolupráci se 
společností Siemens. Napájení z trolejové-
ho vedení eliminuje potřebu těžkých a ob-
jemných akumulátorů a mimo elektrifiko-
vané úseky jsou vozidla poháněna spalo-
vacím motorem na biopalivo.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nový plán 
Elona Muska, týkající se elektrické mobili-
ty v oblasti těžkých nákladních vozidel  
a autobusů, je velmi ambiciózní. Na druhé 
straně tento souboj „Davida s Goliáši“  
v oblasti osobních elektromobilů zatím 
vyznívá jednoznačně ve prospěch Tesly,  
pokud porovnáme, čeho v oblasti reál-
ných produktů, nabízených na trhu, dosá-
hl Elon Musk během uplynulých deseti let 
prakticky z ničeho a čím se mohou „po-
chlubit“ zavedené automobilky s dlouhou 
historií výroby a technického vývoje.

Úspěch Tesly i současný pokrok ve vývoji 
akumulátorové techniky významně při-
bližuje dobu, kdy bude mít elektrická mo-
bilita v mnoha oblastech navrch nad vozi-
dly s konvenčním pohonem. 

Nástup elektrické mobility.        Přichází konečně průlom?

Druhá generace elektricky poháně-
ných lehkých užitkových vozidel znač-
ky Fuso s celkovou hmotností 6 tun  
a dojezdem více než 100 km. 

Fuso canter e-cell



K
dyby auta spolu dokázala 
mluvit, o čem by si asi poví-
dala? Budete se divit, ale od-
pověď na tuto dětskou otázku  

už v podstatě známe. Je poměrně všed-
ní, ovšem praktická: auta totiž spolu 
mluví o „banalitách“ typu dopravních 
komplikací, objížděk, nehod či stavu 
vozovky. 

Jde sice o rozhovor všední, ale zato 
velmi užitečný – a zatím také poměr-
ně vzácný. Auta komunikující se svým 
okolím nejsou sice úplnou vývojář-
skou novinkou, skutečně hovornými se 
stávají ovšem jen postupně v posled-
ních letech, během kterých se vozy po-
stupně učí mluvit opravdu i s „cizími“. 

Právě proto tento koncept dostal název 
Car2X – název naznačuje, že auto mů-
že mluvit s jakýmkoliv jiným subjek-
tem (libovolným X) vybaveným vhod-
nou komunikační technologií. 

Je pravda, že zatím vyráží z uče-
ben jen na první výlety do okolí. Ta-
kovou laboratoří pod širým nebem 
byl například britský Newcastle, jed-
no z míst konání evropského projek-
tu Compass4D, který ověřuje základní 

principy a možné postupy pro chyt-
rou dopravu budoucnosti. Cílem bylo 
získat zkušenosti při tvorbě systémů, 
které by třeba dokázaly velmi pružně 
řídit semafory a další dopravní zaříze-
ní podle stavu dopravy a dalších okol-
ností, automaticky zajišťovat hladký 
průjezd záchranářům a další podob-
né „triky“, na které by bylo za běžných 
okolností zapotřebí dohledu celého 
týmu zkušených dispečerů – nemluvě 
třeba o doslova oddílech policistů na 
křižovatkách. 

Projekt Compass4D měl oficiálně 
skončit na konci roku 2015, ale prak-
ticky díky zájmu a přesvědčení účast-
níků běží dodnes. A přidávají se další 
a větší: mezi Rotterdamem, Frankfur-
tem a Vídní už běží zkoušky chytrých 
dopravních technologií v mnohem 
větším měřítku. 
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Když auta začnou hovořit
Po silnicích a dálnicích budoucnosti nebo kolem nich by neměli proudit jen cestující  
a materiál, ale také informace. Jejich rychlá a efektivní výměna by měla zásadně změnit 
silniční dopravu i náš zážitek z ní. 

Název naznačuje, že auto může hovořit 
s jakýmkoliv jiným subjektem (libovol-
ným X) vybaveným vhodnou komuni-
kační technologií.

car2XauTor: JoSEf JANků 
FoTo:   siemens

Koncept Car2X si klade 
velmi ambiciózní cíle a měl 
by řidičům ušetřit spoustu 
času a peněz, i když přesněji 
se to dozvíme samozřejmě 
až po dlouhodobějším 
vyhodnocování výsledků. 



komunikační sítě 

Projekt má velmi ambiciózní cíle,  
a měl řidičům ušetřit spoustu času  
a peněz, i když přesněji se to dozví-
me samozřejmě až z jeho výsledků. 
Základem systému je přitom instala-
ce komunikační sítě pro vozy, kterou 
tvoří zařízení nazývaná zkratkou RSU 
z anglického „Road Side Unit“, což by-
chom česky mohli jednoduše přeložit 
jako „silniční zařízení“. 

Celé zařízení je z technického hle-
diska možná nenápadný, zato velmi 
výkonný dříč. V podstatě jde o ma-
lé kompaktní rádiové moduly, jejichž 
úkolem je zajistit digitální bezdrátové 
spojení s kolemjedoucími vozy. Spo-
jení je založeno na standardu, který 
všichni známe jako Wi-Fi (vysílá na  
5,9 Ghz podle standardu IEEE 802.11). 

V podstatě jde tedy o velmi robustní, 
výkonné a odolné bezdrátové routery, 
které si dokáží hladce předávat rychle 
jedoucí vozidla a zajistit spojení nejen 
mezi nimi, ale také třeba s dispečin-
kem či jinými vzdálenými centry.  
V tomto případě samozřejmě mohou 
využívat i jiných způsobů přenosu 

dat, protože dosah jednoho routeru se 
(podle místních podmínek) pohybuje 
řádově ve stovkách metrů. 

Informační analýza
Obtíž samozřejmě spočívá v realiza-

ci tohoto na pohled poměrně jednodu-
chého principu. Ono se snadno řekne, 
že všichni účastníci provozu a každá 
součást dopravní infrastruktury (se-
mafory, dopravní značky, parkoviště) 
mají vysílat do okolí informace, které 
ostatním pomohou se lépe a efektivně 
rozhodovat, ale v praxi z toho může 
snadno vzniknout příslovečné „zma-
tení jazyků“. 

Společnost Siemens proto vyvíjí 
hardware i software, který má infor-
mační záplavu zvládnout v reálném 
čase s takovou přesnost a rychlostí, 
aby účastníci silničního provozu mě-
li ve výsledku k dispozici skutečně 
kvalitativně novou úroveň informa-
cí. Třeba takovou, aby se jim jen na 

základě sdílených informací mohlo 
dostat varování před hrozící srážkou  
s jiným vozidlem. 

Je samozřejmě zcela otevřenou otáz-
kou, kdo tím „účastníkem“ vlastně bu-
de. Dnes jsou stále řidiči stále v pod-
statě bez výjimky lidé, ale systém 
silniční komunikace „každého s kaž-
dým“ může ještě výrazněji pomoci au-
tonomním vozidlům. Ta z něj mohou 
získávat informace rychleji než lidé – 
a také na ně samozřejmě rychleji rea-
govat. Kdo ví, zda v brzké době vlast-
ně nebude v případech náhlé potřeby 
zásah lidského řidiče považovaný za 
rizikový. 

Zábava až na konec
Systém Car2X a jednotky RSU by mě-

ly rovněž na palubě vozu zajistit při-
pojení k internetu – to by také za jis-
tých okolností mohlo (téměř) zachra-
ňovat životy. 

Samozřejmě, stahování videa osádkou 
jednoho vozu by nikdy nemělo síť přehl-
tit tak, aby jinému vypadl bezpečnostní 
či informační systém. Ale to jsou přes-
ně ty problémy, které dnešní projekty 
„chytré dopravy“ v praktických experi-
mentech řeší. Jejich vyladění ještě určitě 
nějakou dobu potrvá, ale nic to nemění 
na tom, že budoucnost automobilismu 
se jeví být velmi „upovídanou“. 

Z anglického „Road Side Unit“, což by-
chom česky mohli jednoduše přeložit 
jako „silniční zařízení“.

rsu

Standardy použité pro technologii Car2X jsou nastaveny tak, aby umožnily komunikaci všech možných prvků. 

Řešení pro dálnice

veřejná doprava

asistence 
na křižovatkách

informace 
o městě

varování před 
nebezpečím

varování před 
nebezpečím



D
álkový kamion samozřejmě  
nemůže jet na elektřinu jenom 
z baterií, to by se daleko nedo-
stal, protože baterie s dostateč-

nou kapacitou ještě nejsou k dispozici. 
Musí brát elektřinu odjinud. Odkud? To 
ukazuje pohled na pokusný úsek dálnice 
v severovýchodním Braniborsku v okre-
se Uckermark u polských hranic.

Testovaný kamion na zkušebním úse-
ku dálnice dohání jiný těžký nákladní 
automobil, vyjíždí do levého pruhu  
a předjíždí jej. Nic neobvyklého, tohle  
se děje dnes a denně. Ale v tomto přípa-
dě jde přece jenom o trochu jiný manévr. 
Předjíždějící automobil má nad kabinou 
zvednutý sběrač, který se dotýká elek-
trického vedení nad dálnicí. Při přejetí 
kamionu do levého pruhu se pantograf 
od troleje automaticky odpojí, kamion 

pokračuje v jízdě díky naftovému po-
honu. Po předjetí se vrátí do pravého 
pruhu, sběrač se v plné rychlosti za-
se připojí k troleji a vozidlo jede dál na 
elektřinu. A tento manévr dokáže  i při  
rychlosti 90 km/h.

Jde o jednu z úspěšných fint projektu 
eHighway, kterým chce společnost  
Siemens elektrifikovat dálkovou auto-
mobilovou dopravu. Městské trolejbusy, 
které jsou vzorem pro elektrický kamion, 
předjíždět tímto způsobem nemohou.

Proti nevyzpytatelné ropě
Poptávka po elektrických kamionech 

je logická. Světová podnikatelská rada 
pro udržitelný rozvoj, která sdružuje 
dvě stovky významných mezinárodních 
společností, odhaduje, že celosvětová 
doprava nákladů mezi lety 2000 a 2050 
vzroste o 50 procent a v některých regi-
onech se dokonce zdvojnásobí. I pokud 
se podaří výrazně posílit a modernizo-
vat železniční infrastrukturu, analýza 

podnikatelské rady nepředpokládá, že  
z navýšené přepravy převezmou vlaky 
více než třetinu.

Jenže růst nákladní automobilové dopra-
vy v současné podobě by znamenal takové 
zvýšení produkce skleníkového plynu oxi-
du uhličitého, že by to porušilo všechny 
mezinárodní dohody o snižování produk-
ce skleníkových plynů. A to ještě nemluví-
me o nežádoucích exhalacích oxidů dusí-
ku a prachových částic z naftových moto-
rů a jejich vlivu na lidské zdraví.

„Řešením by mohla být elektrifikace au-
tomobilové dálkové nákladní přepravy,“ 
říká Michael Lehmann, hlavní systémový 
inženýr divize Mobility a logistiky společ-
nosti Siemens. Elektřina pro kamiony by 
pak v ideálním případě nepocházela  
z tepelných elektráren, ale z obnovitel-
ných zdrojů, takže by emise nevytváře-
la někde jinde, ale úplně by je odstrani-
la. Nahrazení nafty v motorech kamionů 
by mělo nejen pozitivní ekologický do-
pad, ale i ekonomické výhody: ceny ropy 
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Dálnice na elektřinu
Že těžké náklady táhnou elektrické lokomotivy po kolejích, je normální.  
Ale mohly by jezdit i elektrickými kamiony po dálnicích? A na velkou vzdálenost? 
To vypadá jako sci-fi. Ale není.

auTor: JoSEf TuČEk 
FoTo:   SCANIA, SIEmENS

Siemens vyvinul aktivně pohybovatelný pantograf, který umožňuje automatické připojení  

i odpojení k trolejím při rychlosti až 90 km/h.

Jakmile skener zaznamená přítomnost trolejí, pantograf se ihned při-

praví k připojení. Připojit  se dá rovněž manuálně stisknutím tlačítka.  



nevyzpytatelně kolísají a nepřispívají  
k vytvoření stabilního podnikatelského 
prostředí. Zkušenosti s elektrickými vla-
ky a tramvajemi také naznačují, že tech-
nologie by měla mít dlouhou životnost  
a vyžadovat jen nízké náklady na údržbu.

Bez významu pro životní prostředí ne-
ní ani to, že elektrický kamion je tišší než 
nákladní auto poháněné naftovým moto-
rem.

Jen úprava infrastruktury
Koncept eHighway vychází z toho, že 

nikdo přece nechce za drahé peníze od 
základů měnit současnou dálniční in-
frastrukturu. Ta by zůstala zachována, 
jen by se nad vozovkou postavilo elek-
trické vedení a v nových kamionech by 
se používaly jiné – elektrické – pohonné 
jednotky. Řidiči by ovládali vozidla po-
dobně jako dosud a připojení sběrače  
k elektrickému vedení by probíhalo úpl-
ně jednoduše – buď automaticky, nebo 
na jedno stisknutí knoflíku.

Systém je rovněž vybaven rekuperací 
– při brzdění se kinetická energie mění 
zpět na elektrickou a vrací se do sítě pro 
jiné automobily.

Je samozřejmé, že kamion nepojede po-
řád jenom po elektrifikované dálnici, ale 
musí z ní také někde sjet. Pro tyto přípa-
dy má hybridní pohon. Současné pokus-
né automobily mají – podobně jako die-
selelektrické lokomotivy – naftový motor 
spojený s elektrickým generátorem, kte-
rý vyrábí elektřinu pro pohon vozidla.

V úvahu přicházejí i varianty, že ka-
mion bude mít akumulátory umožňují-
cí krátkou, ale dostačující jízdu k cíli po 
sjezdu z dálnice, nebo spalovací motor 

na zemní plyn, případně mu elektřinu 
vyrobí palivové články.

Doprava bez fosilních paliv
Po vyzkoušení koncepce na pokusné sil-

nici v Braniborsku byl letos v červnu zahá-
jen dvouletý experimentální provoz pří-
mo v běžné dopravě na dvoukilometrovém 
úseku dálnice E 16 severně od Stockholmu, 
s využitím upravených kamionů Scania.

Právě doprava je zodpovědná za více než 
třetinu emisí oxidu uhličitého ve Švédsku. 
Země si proto určila jako cíl mít do roku 
2030 dopravní sektor zbavený závislos-
ti na fosilních palivech. „Elektrifikované 
silnice tuto možnost nabízejí,“ vysvětluje 
Anders Berndtsson, hlavní stratég švéd-
ského úřadu pro dopravu, proč jeho úřad 
testování podporuje. Přitom by výhody 
kamionové dopravy, jak jsou na ně uživa-
telé zvyklí, zůstaly zachovány.

Pokud se elektrické kamiony ve Švéd-
sku osvědčí, uvažuje se o jejich prvním 
využití v rudných dolech u města Pajala 

Koncept eHighway vychází z toho, že 
nikdo přece nechce za drahé peníze od 
základů měnit současnou dálniční in-
frastrukturu.

ehighway

Elektrifikace nákladní automobilové dopravy je společným výzkumným programem společností Siemens a Scania. 



Sběrač na kamionu, který se umí v plné 
rychlosti připojit na elektrické vedení, 
funguje i díky počítačovému programu, 
jejž pro něj sestavil Čech Michal Ryčl 
z oddělení mobility Siemensu v Praze, 
který se jinak zabývá programováním 
řídicích vlakových jednotek. Podílel se 
například na vývoji řídicích jednotek 
pro vlaky Eurostar spojující Londýn  
s Paříží a Bruselem.

Jak jste se k vývoji  
elektrické dálnice dostal?
Už dlouho se zabývám programováním 
bezpečnostních prvků v programova-
cím jazyce CODESYS, který byl zapotře-
bí. Je to v oboru dopravy hodně specific-
ká věc, tak na to asi nikoho lepšího ne-
měli a pozvali mě.

v čem spočívala vaše práce?
Pantograf musí být spolehlivý a bez-
pečný. Jeho ramena se neustále hýbou, 
aby byla v kontaktu s trolejí, ke které 

ale nejsou pevně přichycena, proto-
že musí být schopna plynule přejít na 
jinou trolej, a to i při velkých zrychle-
ních, které elektrický pohon umožňu-
je. Na střeše kamionu je proto optický 
skener, který sleduje, kudy dráty ve-
dou, a ovládá ramena tak, aby s vodiči 
neztratila kontakt. Při problému pak 
musí jít ramena pantografu okamžitě 
automaticky dolů. A právě tohle říze-
ní pohybů pantografu jsem progra-
moval.

Líbila se vám ta práce?
Moc. Pracoval jsem kvůli tomu pět mě-
síců v Berlíně a domů dojížděl jen o ví-
kendu, což nebylo snadné, ale ta práce 
byla opravdu zajímavá. Úkolem by-
lo zajistit, aby byl pantograf kamionu 
bez problémů v kontaktu s trolejí i při 
rychlosti 90 km/h. Zkoušeli jsme ho 
a dobře fungoval i v rychlostech přes 
stovku. Byl jsem opravdu rád, že se to 
povedlo.

česká stopa na elektrickém kamionu na švédsko-finských hranicích. Vytěže-
nou rudu odtud nyní přepravují kamiony 
na vzdálenost 150 kilometrů k železnici. 
Tuhle práci by elektrifikované automobily 
zvládly ekologičtěji i ekonomičtěji.

kalifornský vzduch
Obdobný pokusný projekt běží v Kalifornii 

na dvoumílové (asi tříkilometrové) silnici 
ve městě Carson, která je výběžkem dálnice 
710 spojující přístavy v Los Angeles a v Long 
Beach s nákladovými nádražími. Denně po 
ní jezdí tisíce kamionů. V tomto projektu se 
Siemens spojil s automobilkou Volvo.

„Znečištění ovzduší v jižní Kalifornii je 
velmi vážné,“ uvádí Barry Wallerstein z ji-
hokalifornského úřadu pro kvalitu ovzdu-
ší. Kalifornie je po desetiletí průkopníkem 
v prosazování opatření na zlepšení ovzdu-
ší. Mezi problémy, které stále nedokázala 
uspokojivě zvládnout, je právě automobi-
lová doprava, bez níž však prakticky žád-
ný Kaliforňan nemůže existovat.

„Potřebujeme proto najít dopravní tech-
nologie s nízkými nebo dokonce nulový-
mi emisemi,“ dodává Wallerstein. „Jen 
tak můžeme splnit standardy pro čistý 
vzduch, který tu chceme mít.“ 
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Jednou z novinek společnosti Siemens, 
které na tuto otázku odpovídají, je 
technologie průběžně dobíjených 
elektrobusů. Druhou pak je interope-

rabilní dobíjecí infrastruktura umožňující 
dobíjení elektrobusů různých značek.

Průběžně dobíjený elektrobus Siemens-
-Rampini je vybaven elektrickým trakčním 
pohonem napájeným z akumulátoru, který 
ukládá i energii vznikající při brzdění. Tím 
se šetří energie, která je u standardních 
autobusů při brzdění zmařena. V provo-
zu uvnitř měst lze tímto způsobem uspořit 
zhruba 30 až 40 % energie.

Nabíjení akumulátoru probíhá na koneč-
né stanici a trvá přibližně 10 až 15 minut 
při jednohodinovém cyklu. Při nabíjení je 
vozidlo připojeno dvoupólovým jednora-
menným sběračem proudu ke krátkému 
dvoustopému vedení trolejbusového typu, 

které je napájeno z trakčního rozvodu blíz-
ké elektrické dráhy (metro, tramvaj či tro-
lejbus).

Průběžným nabíjením lze dojezd elektro-
busu prodloužit z hodnoty odpovídající ka-
pacitě trakčního akumulátoru (cca 100 km) 
na hodnotu odpovídající potřebám celoden-
ního provozu na lince. Noční období je vy-
užito pro vyrovnávací nabíjení. Díky dosta-
tečnému množství zásob elektrické energie 
je elektrobus vybaven elektrickým topením 
a klimatizací a nepotřebuje tak žádné pří-
davné naftové topení.

interoperabilita  
i pro elektrobusy

Druhou novinku představila společnost 
Siemens v polovině srpna v Hamburku, kde 
tamní dopravní operátor uvedl do provozu 
nové tři e-busy značky Solaris. Tato vozidla 

budou čerpat elektrickou energii z dobíje-
cích stanic od společnosti Siemens, které již 
od roku 2014 v Hamburku zásobují ener-
gií elektrobusy Volvo. Siemens je tak prv-
ní firmou na světě, která poskytuje dobíjecí 
infrastrukturu umožňující provoz elektro-
busů od různých výrobců v jedné dopravní 
síti. Tím se výrazně zvyšuje jejich interope-
rabilita.

Každý ze dvou dobíjecích terminálů (jeden 
se nachází v centru města, druhý je ve čtvrti 
Alsterdorf) má kapacitu 300 kW a dvě dobí-
jecí stanice, které e-busům dodají dostatek 
energie k tomu, aby vydržely jezdit celý den. 
Dobíjení je velmi rychlé, trvá jen 6 minut.

Díky novému dobíjecímu systému Siemens 
tak od nynějška nejsou dopravci při výbě-
ru nových e-busů nijak omezováni, protože 
jakýkoli model do něj mohou velmi snadno 
integrovat. 

E-busy přispívají k rozvoji 
ekologické dopravy auTor: PeTr JechorT 

FoTo:   siemens

Tichá a čistá hromadná elektrická doprava je jedním ze synonym chytrých 
měst. Aby však vysokým nárokům těchto měst vyhověla beze zbytku, musí být 
elektrodoprava rovněž velmi přesná, plynulá a také flexibilní. Základní otázkou 
proto je, jak pro elektrovozidla zajistit přísun a akumulaci elektrické energie na 
takové úrovni, aby se tento druh dopravy mohl pyšnit všemi uvedenými atributy. 

Dobíjecí systém 
od Siemens nabíjí  
v Hamburku 
elektrobusy 
různých výrobců.


Elektrobusy pro 
Vídeň od Siemens 
Rampini jsou 
průběžně dobíjeny 
a obsluhují 
jednu z hlavních 
městských linek. 
 



Z
právy o nových rychlovlacích 
zpravidla začínají údajem o 
maximální rychlosti. 250 km/h 
u nového ICE proto může zkla-

mat – nastupující čtvrtá generace je 
dokonce o čtvrtinu pomalejší než její 
předchůdce. Německé dráhy ale nepo-
třebovaly rychlostního rekordmana, 
jejich zadání bylo jiné. Nové ICE se má 
stát vlajkovou lodí dálkové flotily, na-
hradit soupravy vlaků Intercity a Euro-
city dodávané mezi lety 1971 a 1991  
a po té i stárnoucí jednotky ICE 1 a ICE 2. 
Nové vlakové soupravy by tak postupně 
měly u Deu tsche Bahn převzít 70 % vý-
konů osobní dálkové přepravy. Jsou jed-
ním z trumfů, které mají drahám po-
moci splnit ambiciózní plán navýšit do 
roku 2030 počet cestujících o čtvrtinu 
na 180 milionů ročně.

Při návrhu vlakových souprav proto 
rozhodovalo pohodlí cestujících, varia-
bilita, provozní spolehlivost a spotřeba 

energie. Siemens nabídl neotřelé řeše-
ní postavené na vyvážené kombinaci 
osvědčených technologií a převratných 
novinek. Výsledkem je kontrakt na do-
dávku 130 souprav v hodnotě 5,3 miliar-
dy eur (tj. 143 miliard korun) s opcí na 
dalších 170. Je to největší zakázka, kte-
rou Siemens ve své stošedesátileté his-
torii získal. Čím nové vlaky dráhy  
k takovému nákupu přesvědčily?

Lehký jako pírko
Vlakové soupravy  ICE 4 se mohou po-

chlubit o 22 % procent nižší spotřebou 
energie v porovnání se svými předchůd-
ci. Pomohla jim k tomu nejen propraco-
vaná aerodynamika, ale především re-
voluční lehká konstrukce. Vozy byly pro-
dlouženy na délku 28 m. Ušetřila se tak 
část prostoru tradičně zabíraného prů-
chody mezi vozy, snížil se počet nutných 
komponent a souprava se odlehčila.

Nové jsou i podvozky. Ty běžné (nehna-
né) jsou dodávány společností Bombar-
dier. Vynikají lehkou konstrukcí a ma-
lým podílem neodpružené hmoty. Jsou 
šetrné k trati a současně přispívají ke 
snížení spotřeby. Hnací podvozky zase 
vycházejí z typové rodiny SF 500, která 
se osvědčila již na rychlovlacích Velaro 
nebo dvoupatrových vlacích z produkce 
Siemensu. Lze tak říci, že na ICE 4 se se-
šlo to nejlepší a nejprogresivnější z na-
bídky obou společností.
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ICE 4: Rychle, spolehlivě 
a modulárně
Německý železniční dopravce Deutsche Bahn v září představil čtvrtou generaci 
vysokorychlostních jednotek ICE. Ty přicházejí s řadou významných technologických 
novinek, které zajišťují vyšší komfort cestujícím a současně řeší požadavky na efektivitu 
provozu. od příštího roku se nové vlakové soupravy začnou stávat páteří vozby  
v dálkové dopravě. A dráhy s nimi mají velké plány.

Intercity-Express (zkráceně ICE) je 
označení vysokorychlostních vlaků, 
provozovaných společností Deutsche 
Bahn (DB) na území Německa a v sou-
sedních zemích.

ice

auTor: Pavel záleský 
FoTo:   siemens



nižší spotřeba 
než u předchůdce

12vozová souprava ICE 4

délky
m

kabelů diskových brzd hnacích vozů

maximální rychlost
vlaků do roku 2023

testovacích jízd

O

Revoluční pohon
Vlastně celý koncept pohonu soupravy 

je pro rychlovlak revoluční. Je postaven 
na principu nezávislých hnacích vozů. 
Těch je v soupravě obvykle polovina  
a každý z nich má pod podlahou uloženu 
kompletní technologii pohonu. Pokud 
se jeden hnací vůz porouchá, vlak stále 
může pokračovat ve své cestě. Poroucha-
ný vůz lze navíc následně jednoduše vy-
měnit za jiný a neblokovat tak kvůli jeho 
opravě celou soupravu.

Možnost kombinovat hnací, běžné a ří-
dicí vozy nabízí dopravci také úžasnou 
variabilitu. Různými kombinacemi lze 
získat soupravy s právě potřebnou kapa-
citou, maximální rychlostí a akcelerací. 
O řízení a optimalizaci výkonu jednot-
livých komponent vlaku se přitom vždy 
stará systém Sibas PN, odvozený od prů-
myslového automatizačního systému 
Simatic.

flexibilní interiér
Variabilita pokračuje i v interiéru. Ten 

je díky sedadlům a dalším prvkům umís-
těným ve vodicích profilech v podlaze 
snadno konfigurovatelný. Nová ergo-
nomická sedadla navíc mají zásuvky  
a displeje rezervačního systému umístě-
ny přímo v sobě. Změny proto lze pro-
vádět pouhým posunem nebo otočením, 
velice rychle a jednoduše tak lze reago-
vat třeba na aktuální stav rezervací.

Díky prodlouženým vozům poskytu-
je ICE 4 velice efektivní využití plochy. 

Například 200 m dlouhý vlak je sestaven 
pouze ze sedmi vozů a skýtá 450 seda-
del. To je o desetinu více, než by pojmu-
ly předchozí typy. Interiér přitom půso-
bí velice velkoryse, prostorně a světle. 

Podílejí se na tom i obří panoramatická 
okna (1924 x 780 mm) nebo adaptivní 
LED osvětlení, které je automaticky  
regulováno podle ročního období  
a denní doby. V soupravě se najde mís-
to i na osm jízdních kol a důstojné mís-
to pro cestující upoutané na vozíčku. 
Pro první i druhou třídu je k dispozici 

bezdrátový internet a pokrytí paluby 
signálem sítí mobilních operátorů. Kli-
matizace je dimenzovaná na rozsah tep-
lot od pětadvacetistupňového mrazu po 
pětačtyřicet nad nulou. Je provedena ja-

ko plně redundantní systém. Když první 
systém selže, nastoupí záložní.

Ptáte se, kdy se novým vlakem budete 
moci svézt? Od tohoto podzimu budou 
probíhat zkoušky na tratích mezi Ham-
burkem a Mnichovem. Od prosince příš-
tího roku pak první soupravy ICE 4 vyje-
dou do pravidelného provozu. 

Nová ergonomická sedadla lze v interiéru posunovat. Displeje rezervačního systému, zásuvky a čtecí lampič-

ky jsou proto integrovány přímo v nich.



Z
avádění digitálních technologií 
ve fázi samotné výroby (na dílně) 
je klíčové pro optimalizaci pra-
covních procesů, tzn. pro sníže-

ní nákladů, zvýšení produktivity a trva-
lé udržení kvality. Společnost Siemens se 
proto zaměřila na vývoj řešení určeného 
speciálně pro prostředí dílenské výroby, 
které představila na veletrhu EMO v Milá-
ně na podzim r. 2015 pod názvem Smart 
Operation (chytrý provoz).  

Smart Operation je zcela nový koncept, 
který řeší implementaci obráběcích strojů 

do výroby. Je spojen s CNC řídicím systé-
mem Sinumerik 840D sl a umožňuje pro-
vádět všechny druhy operací na obrábě-
cím stroji flexibilněji a rychleji, což vede 
k výraznému zvýšení produktivity. Nový 
koncept zahrnuje takové aspekty, jakými 
jsou příprava výroby, IT networking, vy-
lepšené ovládání s dotykovými funkce-
mi a monitoring, včetně řízení s pomocí 
mobilních zařízení. Velkou výhodou je, 
že Smart Operation si mohou na stroje 
implementovat sami strojní operátoři  
a nepotřebují k tomu speciální podporu  
IT specialistů. Firmy se navíc mohou sa-
my rozhodnout, jaké funkce budou chtít, 
a k těm pak získají přístup pouze s mini-
málními finančními i organizačními  
náklady.

Programování  
a simulace dopředu

Před samotným zahájením výroby je po-
třeba zakázku dobře připravit a vyhotovit 
příslušné NC programy. I při nejpečlivější 
práci se však může stát, že v průběhu reál-
né výroby dojde k poruše, ke kolizi, která 
může způsobit časové zpoždění zakázky  
a výrazné navýšení nákladů. Proto je velmi 
praktické vše odzkoušet dopředu v režimu 
off-line. K tomu slouží školicí softwarový 
systém Sinutrain, který je primárně určen  
k výuce řídicího systému Sinumerik. Úspěš-
ně ho však lze i využívat jako off-line pra-
covní stanici. Zatímco na stroji se realizuje 
jedna zakázka, druhou lze mezi tím dopře-
du připravit na Sinutrainu. Tímto postupem 

Digitalizace dílenské výroby
když se hovoří o digitálním podniku, většinou se míní celý komplexní systém 
pojednávající životní cyklus výrobku od návrhu přes výrobu a prodej až po následný 
servis a případnou recyklaci. Tato „kniha života“ daného produktu má ale mnoho 
kapitol, které samy o sobě jsou velmi obsáhlé a složité. Jednou z nejdůležitějších  
je bezesporu dílenská výroba, kde produkt reálně přichází na svět. 

auTor: anDrea ceJnarová 
FoTo:  siemens
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lze ušetřit nejen mnoho času, ale také fi-
nančních prostředků.

Snadné ovládání 
Moderní pokročilý řídicí systém obráběcí-

ho stroje musí být nejen technicky propra-
covaný s velkým množstvím funkcionalit, 
ale musí být současně i uživatelsky příjem-
ný a snadný jak na ovládání, tak i na nauče-
ní. K tomu slouží uživatelské rozhraní, na 
kterém záleží, jak dobře se bude s daným 
systémem pracovat. Nový systém Sinume-
rik Smart Operate je oproti starším verzím 
přehlednější a snadněji ovladatelný. Jeho vel-
kou předností je vícedotykový displej, který 
umožňuje snadnou a velmi rychlou reak-
ci. Na obrazovce si obsluha například mů-
že vyvolat celou klávesnici a všechny měkké 
klávesy a pohodlně s nimi pracovat. Uživatel 
si rovněž může přizpůsobit vzhled a struk-
turu jednotlivých složek a souborů. Může si 
například změnit velikost fontů a skrýt v da-
ném okamžiku nepotřebné informace.

všechny informace  
přímo na stroji

Moderní digitalizovaná výroba klade 
enormní nároky na přístup a zpracování 
velkých objemů dat. Tuto problematiku řeší 
v rámci konceptu Smart Operate tzv. chytré 

IT.  Díky tomuto řešení lze veškerou doku-
mentaci, která se vztahuje dané výrobě, ja-
ko jsou programy na výrobu komponent, 
výkresy v AutoCADu a obrázky, umístit po 
síti rovnou na řídicí panel. Součástí výba-
vy balíku Smart Operate je i nový prohlížeč 
a čtecí program, které dávají obsluze stroje 
možnost prohlížet si data  z CADu rovnou 
na obráběcím stroji. Uživatel si může volit 
prvky geometrie zobrazené v CADovském 
souboru a přímo je převést do NC programu 

na výrobu daného dílu. Chytré IT ale do-
voluje i využívání externích dat na stroji, 
například z připojených USB přenosných 
disků, externích pevných disků nebo přímo 
ze sítě. Díky tomu se mohou data o obrobku 
zobrazovat přímo na stroji a dokonce i pro-
gramy zaměřené na velké komponenty lze 
spouštět z vnějších pamětí. 

Do práce v papučích
Smart Mobile je řešení, které přivádí do 

prostředí obráběcích strojů mobilní zaříze-
ní. Obsluha stroje může řídit a monitorovat 
výrobu přes notebook či chytrý telefon. Aby 
nedošlo k nechtěnému úniku nebo manipu-
laci s daty, veškerá komunikace probíhá na 
zabezpečeném webovém serveru. Už dáv-
no tedy neplatí, že strojní operátoři muse-
jí být trvale přítomni na pracovišti a stejně 
tak řídicí pracovníci, kteří potřebují aktuál-
ní informace. Informace o aktuálním stavu 
zakázky nebo o situaci ohledně dodávky 
komponent či případné potřebě servisu si 
mohou vyvolat na svém mobilním zaříze-
ní z pohodlí domova nebo z jiného pracovi-
ště, kde se právě nacházejí.  Tyto funkce ale 
využívají již samotní konstruktéři strojů od 
počátečních fází návrhu nového stroje. Vyu-
žívání mobilních zařízení při práci s obrá-
běcími stroji se tak stává standardem již od 
samotného začátku. 

Černé řídicí panely oP 015 a oP 019 představují novou generaci panelů pro řídicí systém Sinumerik 840D sl a nabízejí řadu nových opcí. oba jsou vybaveny moderní 

multidotykovou obrazovkou  a induktivní senzorovou technologií, která umožňuje jejich ovládání dokonce  v rukavicích.     

chytrá 
příprava
(smart Prepare)

chytré it
(smart it)

chytré 
ovládání
(smart operate)

chytrá 
mobilní 
komu nikace
(smart mobile)

koncept smart operation pokrývá 
čtyři klíčové oblasti výroby: 



MR Fingerprinting je zcela nová a vysoce 
univerzální metoda měření, jejímž smys-
lem je poskytovat neinvazivní, na uživateli 
a skeneru nezávislé kvantitativní vyhodno-
cování vlastností tkání získaných měřením 
širokého spektra parametrů najednou.

V současné době je vyhodnocování MR ob-
razů obecně kvalitativní. Vlastnosti patolo-
gií jsou při tomto přístupu určovány pozo-
rováním rozdílů v kontrastu mezi tkáněmi, 
místo aby byly založeny na absolutním mě-
ření vlastností jednotlivých tkání. Kvantita-
tivní přístup existuje a zahrnuje například 
měření difúze, akumulace tuku nebo žele-
za, perfuze nebo relaxačních časů. Ale tyto 
sekvence často vyžadují velmi dlouhé časy 
skenování a výsledky nejsou stálé, neboť 
závisejí na skeneru a uživateli. MR Finger-
printing má však potenciál dosáhnout níz-
ké úrovně odchylek v rámci velkého počtu 
vyšetření a očekávané reprodukovatelnosti 

napříč různými skenery a v různých insti-
tucích, takže by mohl představovat nástroj 
pro přesnější monitorování a vyhodnocová-
ní léčby pacienta.

Co je vlastně  
mr Fingerprinting 

Technika MRF nesnímá tradiční klinické 
obrazy, ale místo toho je navržena tak, aby 
shromažďovala informace o tkáni na zákla-
dě vyhodnocení signálů z každého voxelu. 
Parametry akvizice se mění pseudonáhod-
ným způsobem a zaznamenává se, jak se 
signály vyvíjejí. Tyto změny jsou potom po-
rovnávány s databází nebo takzvanou kni-
hovnou, aby se nalezla položka, která nejlé-
pe reprezentuje nasnímaný vývoj signálů  
z každého voxelu.

Průběhy změn signálů odpovídají v mno-
ha ohledech jakýmsi „otiskům prstů“ vlast-
ností tkání, které mohou být, podobně jako 

při identifikaci osob pro soudní účely, ana-
lyzovány pouze tak, že jsou porovnány se 
souborem obsahujícím všechny známé otis-
ky prstů. Knihovna je ekvivalentní databá-
zi, v níž jsou uloženy všechny známé otisky 
prstů spolu se všemi informacemi vztahují-
cími se ke každé osobě. Ve forenzním přípa-
dě umožňuje každý otisk prstu identifikaci 
vlastností příslušné osoby, jako je jméno, 
výška, hmotnost, barva očí, datum naroze-
ní atd. V případě MRF ukazuje každý otisk 
prstu v knihovně na identifikační vlastnosti 
odpovídající tkáně z pohledu MR, jako jsou 
T1, T2, relativní protonová denzita, B0,  
difúze atd.

Výzkumný tým na Case Western Reserve 
University se snaží rozšířit tuto metodu na 
celou řadu různých vlastností tkání. Sou-
časně univerzita pracuje i na tom, aby se 
tato technologie dále rozvíjela a pronikla 
do dalších oblastí, kde by našla uplatnění. 
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když před třemi lety oznámil tým vědců z clevelandské Case Western Reserve university 
a společnosti Siemens Healthcare objev nové techniky zobrazování pomocí magnetické 
rezonance zvané magnetic Resonance fingerprinting (mRf), vyvolala tato novinka 
velkou zvědavost a očekávání. Dnes výsledky výzkumů potvrzují, že jde vskutku  
o revoluční myšlenku, která může zcela změnit diagnostické možnosti této metody. 

auTor: Johana hrabalová
FoTo:   siemens 

I tkáně mají své „otisky prstů“
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Výzkumný tým úspěšně uskutečnil po-
čáteční zkoušky u pacientů s tumorem  
v mozku a prostatě, stejně jako u pacientek 
s rakovinou prsu a metastázemi v játrech. 
Technika MRF byla použita také při vyšet-
řeních srdce a u pacientů s roztroušenou 
sklerózou. 

Inovace díky spojení  
výzkumu a průmyslu

Na výzkumu nové metody MR Finger-
printing se od počátku podílí i společnost 
Siemens Healthcare, kterou s univerzitou 
v Clevelandu pojí více než třicetiletá spo-
lupráce v oblasti magnetického zobrazo-
vání. Výsledky společného výzkumu ved-
ly v letošním roce k uzavření exkluzivního 
partnerství mezi univerzitou Case Western 
Reserve a společností Siemens Healthcare, 

jehož cílem je přenést výzkumnou techniku 
MRI do klinické aplikace.

Pro firmu Siemens Healthcare představu-
je spolupráce s CWRU možnost zvýšení re-
produkovatelnosti a rozšíření této procedu-
ry na další MR skenery a jiné intenzity pole. 
Univerzita Case Western Reserve totiž vlast-
ní celou řadu systémů od firmy Siemens 
Healthcare a pro účely tohoto výzkumného 
projektu používá systém MAGNETOM Skyra 
s magnetickou indukcí 3 tesla. 

softwarový modul  
Work-in-Progress

Prvním výsledkem této spolupráce je mo-
dul „Work-in-Progress“ (WIP), který byl 
veřejnosti představen loni v září a který je 
vlastně zobrazovacím modulem pro vy-
brané skenery firmy Siemens Healthcare 

používané pro výzkumné účely. Tyto WIP 
moduly jsou úspěšně testovány od ledna 
2016 v univerzitní nemocnici v německém 
Essenu a na lékařské univerzitě ve Vídni  
v Rakousku, kde jsou používány další MRI 
systémy firmy Siemens Healthcare. 

Poznámka:
Vývoj techniky Magnetic Resonance Finger-
printing v současnosti stále ještě probíhá.  
Není určena k prodeji v USA ani v žádných ji-
ných zemích. Její dostupnost v budoucnosti 
není možné zaručit. Protože se jedná o vý-
zkum v předběžném stadiu, jsou všechny zde 
zmiňované výsledky svou povahou předběž-
né, takže nedovolují žádné zobecnění a nelze  
z nich vyvozovat žádné závěry.

Nový způsob zobrazování pomocí 
magnetické rezonance by mohl rutin-
ně rozpoznat specifické typy rakoviny, 
roztroušenou sklerózu, onemocnění 
srdce a jiné nemoci v raném stadiu, kdy 
jsou nejsnáze léčitelné. Každá tkán v tě-
le i její onemocnění mají totiž jedinečný 
„otisk prstu“, který může být použit pro 
rychlou diagnostiku problémů, věří věd-
ci z Case Western Reserve University.

Zobrazování pomocí magnetické rezo-
nance využívá magnetické pole a pulsy 
rádiových vln k vytvoření obrazů tkání 
a struktur těla. MR Fingerprinting však 
může z každého měření získat mnohem 
více informací než tradiční MRI.

Profesor Griswold z CWRU přirov-
nává rozdíl v technologiích ke dvěma 

různým pěveckým sborům: „V tradič-
ním MRI zpívají všichni stejnou píseň  
a vy můžete říci, kdo zpívá hlasitěji, kdo 
jemněji a kdo falešně,“ vysvětluje. „Ale 
to je asi tak všechno.“

Hlasitý, jemný a falešný zpěv je repre-
zentován tmavými, světlými nebo jas-
nými momenty ve skenech, které pak 
radiolog musí interpretovat. Otok by se 
například ukázal jako místo s vysokým 
jasem, který ale nemusí nutně zname-
nat také závažnost nebo příčinu.

„S MRF věříme, že v jednom kroku 
můžeme popsat závažnost i to, co se  
v této oblasti děje,“ říká Griswold. 
„Otisk každé tkáně, každého onemoc-
nění a každého materiálu v těle je tedy 
jako odlišná píseň. V MRF každý člen 

sboru zpívá jinou skladbu současně,“ 
dodává Griswold. 

V rámci výzkumu se všechny písně za-
znamenávají ve společném zpěvníku 
(nebo též knihovně či databázi „otisků 
prstů“), se kterou jsou následně porov-
návány. Metoda MR Fingerprinting sli-
buje výrazné zrychlení diagnostiky po-
mocí MR a detekci raných a jinak nepo-
střehnutelných tkáňových změn. MRF 
má proto potenciál stát se do budoucna 
standardním postupem kontroly při pra-
videlných preventivních prohlídkách. 
Takto pořízený celotělový sken by zabral 
jen několik minut a poskytl by přitom 
mnohem více informací a usnadnil in-
terpretaci dat, navíc s nižšími provozní-
mi náklady než dnes.

Tělo jako zpěvník, nemoc jako píseň



U
péct bochník poctivého kvásko-
vého chleba, kterého se ale při 
výrobě prakticky nedotkla lidská 
ruka, zní trochu jako pohádka.  

V Pekárně Choustníkovo Hradiště, patřící 
akciové společnosti Beas, se však tento zá-
zrak děje každý den. Generacemi ověřené 
postupy zde ale místo mistra pekaře pro-
vádějí nejnovější průmyslové technologie. 
Spojením tradice s moderní technikou se na-
víc podařilo zajistit výrobu širokého sorti-
mentu pečiva na nejvyšší možné kvalitativní 
úrovni a s vyloučením či minimalizací pou-
žití přídatných látek, jako jsou zlepšující pří-
pravky v podobě stabilizátorů a emulgátorů, 
umělá barviva či konzervanty. V Choustní-
kově Hradišti se totiž peče z poctivého kvás-
ku – a to jak chléb, tak i pečivo.

Jak se řídí pekárna
Průmyslová pekárenská výroba zahrnu-

je celou řadu na sebe navazujících provozů, 
které mají pevně danou posloupnost a řád, 
a přesto musí umožňovat individuální pří-
stup a recepturu pro každý z vyráběných 
druhů pečiva a chlebů. Technologie řízená 
automatizační technikou značky Siemens 
zajišťuje v Pekárně Choustníkovo Hradiště 
všechny kroky od skladování vstupních su-
rovin až po hnětení, což je více než polovina 
všech procesů, a to ještě těch složitějších, 
neboť se odehrávají paralelně.

Kynutí a pečení jsou sekvenční procesy, kte-
ré nejsou na automatizaci tolik náročné. Nej-
modernější řídicí systém společnosti Siemens 
Simatic S7-1500 je součástí platformy TIA Por-
tal, která umožňuje navíc z jednoho rozhraní 
spravovat všechny součásti projektu.

Nejdřív se musí udělat těsto
Celý proces začíná ve skladišti, kde je osm 

celonerezových sil na mouku o velikosti 30 
tun, z nichž se mouka pneumaticky nasává 
do dávkovacích center. Kromě mouky jsou 
zde ještě takzvané mikrosuroviny jako sůl, 
cukr a různé přídavky, se kterými se pracu-
je podobně jako s moukou, jen v přibližně 
stokrát menším množství. Každé ze sil je 
kontrolováno vlastním vážicím systémem 
Siwarex značky Siemens, který spolehlivě 
hlídá hmotnost, a tudíž i množství mouky  
v zásobníku. Tenzometry jsou také neomyl-
né hlídače při naskladňování mouky z cis-
teren od externích dodavatelů.

Další položkou ve skladovém hospodář-
ství jsou tzv. Big Bagy, což jsou středně  
velká balení surovin dodávaná v pytlích  
o zhruba tunovém obsahu. Všechny tyto 
sypké suroviny jsou pneumaticky nasává-
ny a dopravovány nad hnětač do koncových 
vah, kde se po zvážení vysypou do díže  
a doplní tekutými surovinami. Ty tvoří stude-
ná voda, roztok droždí ve vodě, kvas a v přípa-
dě celozrnného pečiva ještě aroma neboli zá-
para, což jsou různá zrna rozvařená ve vodě 
a opět zchlazená. Přesnou recepturu  
a jednotlivé kroky řídí Simatic S7-1500.

V automatizačním procesu mají kromě ří-
dicího systému Simatic S7-1500 a vážicího 
systému Siwarex důležitou úlohu také frek-
venční měniče Sinamics. Ty jsou v procesu 
míchání i dávkování velmi důležité, zvláš-
tě při dosypávání mouky v závěru procesu 
a také při míchání omládku. Pšeničný lepek 
totiž vytvoří při kvašení jakési provazce, 
které by se nešetrným rychlým mícháním 
roztrhaly.

A může se začít péct
Když je těsto vyzrálé a přehnětené, vy-

klopí se do koše a odtud putuje po pásu do 

děličky řízené opět systémem Siemens.  
Ta těsto nakrájí na požadované kusy, jež pa-
dají na pohyblivý pás, kde se z nich válením 
nebo koulením vytvaruje požadovaný tvar 
pečiva.

Vytvarované těsto následně putuje na pá-
sech do kynárny, což je temperovaný pro-
stor, kde těsto kyne, a dále do pece, kde se 
upeče. Z pece pak míří na chladicí spirálu  
a celý proces zakončují kráječky, balení  
a expedice.

Pekárna Choustníkovo Hradiště má k dis-
pozici ten nejmodernější způsob pečení 
pomocí termoolejových pecí, ve kterých cir-
kuluje horký olej z obrovského zásobníku 
ohřátého plynem na 250 °C. Pece tak díky 
tomu nemusejí mít aktivní hořáky a vydá-
vají sálavé teplo. V pekárně jsou dva dru-
hy pecí – tunelová s průběžným pásem pro 
větší množství pečiva jednoho druhu a sá-
zecí, která má jednotlivá patra, jež umožňu-
jí individuální regulování teploty a pečení 
různých druhů pečiva najednou.

A máme „chléb  
vynikající kvality“

Celý projekt výstavby nové pekárny od 
koupě pozemku až po zahájení provozu tr-
val osm let, ale vlastní výstavba a montáže 
technologií z toho zabraly jen necelý jeden 
rok. Nicméně již dnes, necelý půlrok po ko-
laudaci celého závodu, je jisté, že v Choust-
níkově Hradišti péct chleba opravdu umě-
jí. Důkazem je i ocenění v národní soutěži 
„Chléb roku 2015“, kde byla už po nece-
lém dvouměsíčním provozu nové pekárny 
udělena chlebům Hradišťan a Kedr znám-
ka „Chléb vynikající kvality“.

Návrh projektu automatizace výroby  
Pekárny Choustníkovo Hradiště a jeho ná-
slednou realizaci zajistila společnost Nord 
IT, která dnes patří pod mezinárodní sku-
pinu Diosna. „Pro automatizaci jsme zvo-
lili řešení od společnosti Siemens, která  
je respektovanou a uznávanou značkou 
na tuzemských i zahraničních trzích a my 
i naši zákazníci s ní máme ty nejlepší zku-
šenosti. Pracujeme s jejich systémy dlou-
hodobě a můžeme tedy potvrdit, že zvláš-
tě v oblasti komplexní integrace senzori-
ky do automatizace neexistuje lepší volba. 
Velkou výhodou je i platforma TIA Portal, 
která umožňuje z jedné obrazovky spravo-
vat všechny součásti projektu, a to i vzdá-
leně přes internet,“ říká Jiří Konvalinka, 
prokurista společnosti Diosna CS – Auto-
mation. 

Nejmodernější česká pekárna 
Na okraji podkrkonošské obce Choustníkovo Hradiště 
poblíž kuksu by současnou nejmodernější českou 
průmyslovou pekárnu pravděpodobně nikdo nehledal. 
Přesto zde v loňském roce vyrostla za bezmála půl 
miliardy korun stavba, která ve svých útrobách skrývá  
nejpokročilejší průmyslovou automatizační a pekárenskou 
technologii. Plně automatizovanou výrobu zajišťuje 
mimo jiné patnáct nejmodernějších řídicích systémů 
Simatic S7-1500 od společnosti Siemens.

auTor: Johana hrabalová 
FoTo:  siemens

36 | 37
T e c h n o l o g i e

p o t r a v i n á ř s t v í





S
ládek je klíčovou osobou každé-
ho pivovaru. Dohlíží nad výrobním 
procesem, kvalitou použitých suro-
vin, stavem inventáře i celou „pivo-

varskou chasou“. V Plzni si navíc sládkové 
předávají z generace na generaci tajemství 
přesného výrobního postupu. Udržují tak 
autentickou chuť místního piva. Tu totiž 
konzumenti ze všech koutů světa očekávají.

Vše začíná již od použitých surovin. Pivo-
var dodnes čerpá vodu z vlastních studní, 
používá výhradně slad z české odrůdy jar-
ního sladovnického ječmene, který si vyrá-
bí ve vlastní sladovně. Právě slad dává pivu 
jedinečnou chuť, barvu a vůni. A pak při-
chází ke slovu chmel. Ten je kořením piva. 
Při výrobě piva Pilsner Urquell se používají 
šišky samičích květů žateckého poloraného 

červeňáku, které mu propůjčují specifickou 
jemnou hořkost a nezaměnitelné chmelo-
vé aroma.

Samotná výroba je ojedinělá trojím rmu-
továním. Jeho cílem je přeměnit sladové 
látky na zkvasitelné cukry. Proces probíhá 
v měděných pánvích zahřívaných plame-
nem a na dně při něm dochází k částečné 
karamelizaci a vzniku aromatických lá-
tek. Výslednou chuť pak dotváří kvašení 
a zrání. Pilsner Urquell používá již od roku 
1842 speciální kmen kvasinek. Uchováva-
jí je v chlazeném trezoru. Jejich působením 

vzniká během pomalého a studeného kva-
šení mladé pivo, které následně dozrává pět 
týdnů v ležáckých tancích.

Pivovar v Plzni si vedle moderní produk-
ce udržuje také tradiční způsob výroby piva 
kvasícího a zrajícího v původních dubových 
nádobách v historických sklepích. Sládci tak 
mohou neustále porovnávat, zda je dnešní 
pivo stejné jako to, které v roce 1842 uvařil 
Josef Groll.

bez automatizace  
to dnes nejde

Dnešní výstav ovšem nejde uvařit historic-
kými metodami. To by bylo organizačně  
i nákladově neúnosné. Na řadu proto při-
cházejí pomocníci v podobě moderních 
technologií a automatizace. Pomáhají 
zvládat výrobní proces, udržovat stálou 
kvalitu piva, ale také třeba optimalizují 
používání energií. Naprostou většinu pro-
vozů a linek v Plzeňském Prazdroji dnes 

Zlatý poklad z Plzně
Pilsner urquell patří mezi nemnoho českých značek, které si vydobyly světovou 
proslulost. Ležák dlouhodobě patří ke klenotům českého exportu a dnes je vlajkovou 
lodí nadnárodního koncernu SAB miller. udržet autentickou chuť a tradiční kvalitu  
i při současném výstavu pomáhá sládkům automatizace.

Pod pojmem hvozd se v pivovarnic-
tví rozumí zařízení, které ve sladovně 
slouží k šetrnému sušení zeleného sla-
du, tedy jedné ze základních surovin.

hvozd

auTor: Pavel záleský 
FoTo:  siemens
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řídí automatizační systémy společnosti  
Siemens. Ty se jako standard prosadily  
i v dalších evropských pivovarech skupiny 
SABMiller. V Plzni jim svěřili i tak citlivé 
procesy, jakými jsou pivovarské hvozdy.

Pod pojmem hvozd se v pivovarnictví ro-
zumí zařízení, které ve sladovně slouží  
k šetrnému sušení zeleného sladu, tedy jed-
né ze základních surovin. Sladovnický ječ-
men se v samém počátku výroby namáčí, 
aby mohl několik dnů klíčit. Následně je ho 
však třeba opět vysušit. Jeho vlhkost mu-
sí v relativně krátké době klesnout ze 42 na 
4,5 procenta. Na správném průběhu proce-
su závisí kvalita vyrobeného sladu. „Řídi-
cí systém sladovny je proto velmi náročný 
na spolehlivost. Navíc se během výrobního 
procesu spotřebovává velké množství ener-
gie,“ vysvětlil manažer sladovny Plzeňské-
ho Prazdroje Ing. Jiří Boháč.

Hvozdy proto dnes řídí Simatic S7-400 
propojený přes průmyslovou sběrnici 
Profinet s decentralizovanými periferiemi  
a ovládacími panely. Data získaná z měři-
cích čidel jsou využívána pro optimaliza-
ci procesu sušení a nakládání s energiemi. 
Detailní záznam o průběhu výroby každé 
šarže je archivován. Architektura celého 
systému je s ohledem na spolehlivost vysta-
věna jako plně redundantní.

Jak hvozd vlastně vypadá? V Plzni mají  
tři, umístěné ve čtyřpodlažní budově.  
V přízemí se nacházejí ventilátory a parou 
vyhřívaný výměník, který ohřívá komí-
nem nasávaný venkovní vzduch. V prvním 

patře, tzv. prostoru pod lískou, jsou výde-
chy ventilátorů a měřicí zařízení. V druhém 
patře, prostoru nad lískou, je recirkulační 
klapka, teploměry a vlhkoměry. Patro třetí 
patří rekuperační zóně. Slad se suší na „lís-
ce“ mezi prvním a druhým patrem. Vzduch 
zvenčí se nejprve předehřeje v rekuperační 

zóně odpadním teplým vzduchem. Ventilá-
tory ho poté nasávají komínem do přízemí, 
kde dochází k ohřevu ve výměníku. Odtud 
je teplý vzduch hnán vzhůru skrz lísku, kde 
vysouší slad. Na základě vyhodnocení je-
ho teploty a vlhkosti nad lískou je pak buď 
znovu vracen do nasávacího komína, nebo 
odevzdá teplo v rekuperační zóně a opouš-
tí budovu. Právě zde automatizace výrazně 
přispívá k udržení stálé kvality sladu a sou-
časně spoří energii.

Simatic S7 se v Plzni neuplatnil jen ve 
hvozdech. Řídí tu i impozantní plnicí lin-
ku s kapacitou neuvěřitelných tisíc sudů za 
hodinu. Na jejím začátku proběhne depa-
letizace, sudy poté putují ke třem otáčivým 
strojům, karuselům. Na prvním z nich my-
cí hlavy odstraní hrubé nečistoty, na dru-

hém je mycí proces dokončen, na třetím 
jsou znovu plněny a předávány k paletizaci. 
Vše řídí jeden centrální procesor, na kterém 
simultánně běží padesát programů a který 
komunikuje s dalšími prvky linky pomocí 
bezdrátových modulů Scalance. Řízení ce-
lé linky jako jednoho celku má své výhody, 
které pochopí každý, kdo byl u postupného 
oživování nějaké výrobní linky po výpadku 
elektřiny. V Plzni vše nabíhá vlastně samo  
a hlavně hned. 

Hvozdy v Plzeňském 

Prazdroji dnes řídí Simatic 

S7-400 propojený přes prů-

myslovou sběrnici Profinet  

s decentralizovanými peri-

feriemi a ovládacími panely.

Plnicí sudová linka 



H
ře Pokémon Go se podařilo vy-
hnat hráče ven a dokonce je nu-
tí hýbat se – tedy aspoň chodit. 
Využívá vyšší formu virtuální 

reality, rozšířenou (augmented) realitu, 
která propojuje fikci přímo se skutečným 
světem. Hráči se tedy dívají kolem sebe 
přes kameru a obrazovku mobilního tele-
fonu, a na displeji se jim do opravdového 
záběru zobrazují příšerky, které mají chy-
tat. Napomáhá k tomu samozřejmě systém 
družicové navigace GPS, gyroskop a akce-
lerometr zabudované v telefonu, které po-
máhají určit polohu a pohyby hráče.

ke hře si kupte hamburger
Hru vyvinula americká společnost Nian-

tic, která se osamostatnila od společnosti 
Google, ve spolupráci s japonskou firmou 
Nintendo. Navázaly na počítačové hry a ná - 
sledně animované filmy o pokémonech 
(z anglického „pocket monster“ – kapesní 
příšera) už z devadesátých let.

Nynější hra, Pokémon Go, byla spuště-
na letos 6. července v některých anglofon-
ních zemích a postupně i v dalších částech 
světa a okamžitě zaznamenala fenomenál-
ní úspěch. Ještě během léta si ji stáhlo do 
svých mobilů přes 130 milionů lidí. Jak to  
v takovýchto případech bývá, po úspěšném 
uvedení hry se ceny akcií zúčastněných fi-
rem rozhoupaly. Akcie Nintenda šly raketo-
vě nahoru na více než dvojnásobnou cenu. 
Když firma informovala, že nemá ze hry 
podstatný zisk, akcie zase strmě spadly, 
nicméně pořád zůstaly na ceně asi o 50 % 
vyšší než před uvedením hry.

Nicméně producenti nepřišli finančně 
zkrátka. Hra je zdarma, ale hráči si mohou 
připlatit za některé její bonusy – koncem 
srpna za ně denně zaplatili deset milionů 

dolarů. Partnerem hry se také staly bufety 
McDonald‘s v Japonsku, v nichž organizá-
toři záměrně zřídili zájmová místa, která 
do jídelen lákají hosty. O tomto kontraktu 
se však zúčastnění vyjadřovali velmi zdr-
ženlivě. Americká cestovní kancelář Gec-
kos Adventures zase začala pořádat cesty 
na místa, kde se pokémoni hojněji vysky-
tují – ale v tomto případě se jen přizpůso-
buje situaci, nemá s producenty žádnou 
dohodu.

Další vývoj je nejistý, podle posledních 
zpráv hráčů začalo ubývat, protože je hra 
už omrzela. Avšak Niantic už chystá něko-

lik nových her založených na principu roz-
šířené reality, které by měly být pro hráče 
ještě zábavnější a zřejmě nabídnou i více 
komerčního využití.

Lovení v mobilu
Podstatu hry vezměme zkrátka – pokud 

ji hrajete, už to znáte, a pokud ne, asi vás 
velké podrobnosti stejně nebudou zajímat. 
Důležité je, že hráči se pohybují v reálném 
prostředí na ulicích – uvnitř budov to moc 
nejde, protože tam družicová navigace ne-
funguje. Svou polohu sledují na digitální 
mapě v mobilu, na níž jim program ozna-
čuje místa, kde se vyskytují pokémoni.

Když hráč na dané místo přijde, program 
mu potenciální kořist na displeji mobilu 
zobrazí do reálného místa a hráč ji mů-
že „ulovit“ pomocí speciálních koulí. Ty 
je možné získat třeba i na zastávkách, 
které jsou většinou na zajímavém mís-
tě dané lokality. Hráči také hledají poké-
moní vajíčka, z nichž se příšerky vyklu-
bou. Své pokémony mohou posilovat na 
určených místech a používat je k ovlád-
nutí jiných virtuálních míst. Díky tomu 
všemu hra vytáhla své příznivce do ulic 

a nutí je k pohybu. Což je fascinující oži-
vení možností videoher.

Žádost o pietu
Avšak možná nejzajímavější aspekt, kte-

rý to přineslo, je právní: smějí vůbec poké-
moni „běhat“ po území, které nepatří ani 
tvůrcům hry, ani jejím hráčům, ale něko-
mu úplně jinému?

Někdy šlo o citlivou otázku piety. Jako 
jedni z prvních poprosili herní nadšence, 
aby se zdrželi hry v jejich prostorách, pra-
covníci Muzea holocaustu ve Washingtonu. 
Pak i zaměstnanci památníku obětí v naci-
stickém koncentračním táboře v Osvětimi.

„Nepokládáme hraní Pokémon Go za 
vhodné v prostředí Arlingtonského národ-
ního hřbitova,“ napsali ve tweetu také pra-
covníci tohoto pohřebiště, kam jsou uklá-
dáni především američtí vojáci, kteří padli 
při plnění vojenských povinností, a kde je 
pochován i zastřelený prezident John Fitz-
gerald Kennedy a jeho bratr Robert.

Hráči se začali motat také na úřadech a ji-
ných místech, kam by jinak nevstoupili.

Majitelé obytných domů se zase začali 
znepokojovat, že se kolem jejich vlastnictví 
potloukají ve dne v noci lidé, kteří mohou 
být hráči, anebo také lupiči, kteří se za hrá-
če jenom vydávají, aby si „nenápadně“ ob-
hlédli a vyfotografovali terén.

virtuální narušitel
A už tu jsou právníci a hledají prostor  

k uplatnění. Reálné hranice pozemků jsou 
jasně vymezeny. Ale kde jsou jejich „digi-
tální hranice“? Smí být cizí pozemek bez 
povolení zapojen do videohry a smějí se po 
něm „pohybovat“ objekty virtuální reality?

Právník Brian Wassom z amerického Mi-
chiganu napsal o rozšířené realitě dokonce 
i knížku (Augmented Reality Law, Privacy 
and Ethics – Právo, soukromí a etika v roz-
šířené realitě). Podle něj není možné ob-
vinit pokémony, či vlastně jejich tvůrce, ze 
vstupu na cizí území. Počítačové příšerky 
jsou přece digitální objekty. To, co hráč „vi-
dí“, jsou pouze data uložená na serveru kde-
si jinde a zobrazená jen na displeji telefonu. 

Kapesní příšerky zaměstnávají      i právníky

navázala na počítačové hry a následně animované filmy o pokémonech (z anglické-
ho „pocket monster“ – kapesní příšera) už z devadesátých let. Hra byla spuštěna le-
tos 6. července. Ještě během léta si ji stáhlo do svých mobilů přes 130 milionů lidí. 

Pokémon go

České sociální sítě obletěla fotografie řidičky tramvaje, kterou cestující zachytil, jak s mobilem 
v ruce chytá pokémony, zatímco její tramvaj jede podle tachometru rychlostí 17 km/h. Šlo o 
jeden z mnoha případů, kdy videohra v mobilním telefonu zasáhla do běžného života víc, než 
by přinejmenším pasažéři v oné tramvaji asi chtěli.
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Kapesní příšerky zaměstnávají      i právníky
Vlastnická práva majitele pozemku jsou 
přímo narušena jen tehdy, pokud hráč  
v honu za pokémonem přeleze plot či jinak 
vstoupí na pozemek, kde nemá co dělat.

Nicméně i tak mohou tyto neexistující 
objekty mít znatelný a dokazatelný vliv na 
fyzický svět, připomíná Wassom. Právě ná-
vštěvníci, kteří kvůli hře Pokémon Go na-
rušují běžný provoz úřadů a institucí nebo 
překážejí běžnému užívání veřejných pro-
stranství, mohou narušit právo jiných lidí 
na využití veřejných služeb. U hráčů, kteří 
„chytají“ pokémony před cizím domem ne-
bo přes plot přímo na cizím pozemku,  
i když na něj nevstupují, je pak možná do-
kazatelné, že narušují práva majitele uží-
vat svůj majetek obvyklým způsobem. A to, 

soudí Brian Wassom, už by mohlo být dů-
vodem pro soudní žalobu. Zvláště v USA, 
kde jsou občanské soudní spory s velkými 
korporacemi podstatně běžnější součástí 
života než u nás.

Dohoda, nebo soud?
Že mohou nastat soudní spory kvůli 

honbě za pokémony, předpokládá i Emi-
ly McReynoldsová, programová ředitelka 
ústavu pro technologickou politiku z Wa-
shingtonské univerzity. „Zatím se však ne-
dá říci, jak budou žaloby úspěšné u soudu,“ 
řekla pro časopis New Scientist. Inspiraci 
podle ní nabízí jiný případ.

V něm šlo o virtuální vzkazovou službu 
Yik Yak, která pochází už z roku 2013. Do 

ní zapojení uživatelé mohou posílat a číst 
vzkazy jiných uživatelů, kteří se vyskytu-
jí v okruhu 2,4 kilometru. Po mnoha pří-
padech, kdy vzkazy charakterizovali jiní 
příjemci jako obtěžující, urážlivé a rasistic-
ké, se provozovatelé raději rozhodli utvořit 
vlastní virtuální bariéry: zablokovali pří-
stup ke své službě v okolí škol, začali vzka-
zy automaticky cenzurovat podle vytipo-
vaných slov a letos v srpnu dokonce zrušili 
anonymitu uživatelů, čímž o projekt oka-
mžitě opadl zájem.

Možná se Nianticu vyplatí, aby sám a 
včas nějaké vlastní hranice vytvořil dřív, 
než o ně bude muset bojovat u soudu, čímž 
by videohru ještě více zapojil do systémů 
běžného světa... 

AUTOR: JoSEf TuČEk 
FOTO:   bigsTock

Chytání pokémonů 
nebezpečně odvádělo 
pozornost řidičů od 
dopravního provozu.



K
dyž videohra Poké-
mon Go získala přes 
sto milionů hráčů ve 
světě, začali teprve li-

dé z marketingu přemýšlet, jak 
toho komerčně využít. „Příště 
to budou chtít mít vymyšleno 
včas,“ říká Michal Rybka, psy-
cholog a odborník na videohry.

 Jen se mobilní videohra 
pokémon Go stala světovým 
fenoménem, už se mluví  
o tom, že hráče přestává ba-
vit. Mají videohry opravdu 
tak jepičí život?
Typickým znakem videoher 
bývá prvek novosti, tyto hry 
se pořád proměňují, někdy  
v detailech, jinde kompletně. 

Výrobci z Nianticu a Nintenda 
se už nechali slyšet, že připra-
vují pro Pokémon Go rozšíření, 
ke kterému se hráči zase vrátí. 
Ale existuje kategorie videoher, 
které se hrají i dlouhá léta. Bý-
vají to obvykle takové, v nichž 
hráči navzájem soupeří. Příkla-
dem je třeba World of Warcraft 
nebo Counter-Strike, které  
se hrají už druhé desetiletí  
a v nichž proti sobě bojují týmy 
hráčů. Tyhle hry potřebují ně-
kolik let, aby se stabilizovaly, 
zažila se jasná pravidla, jejichž 
dodržování se dá kontrolovat,  
a aby se hráči stačili dobře za-
trénovat a stali se opravdu špič-
kovými, asi jako vrcholoví spor-
tovci. Však se taky soubojům v 

těchto hrách říká e-sport  
a pořádají se v nich turnaje, kte-
ré přímo na místě na velkoploš-
ných obrazovkách a samozřej-
mě i na internetu sledují milio-
ny diváků.

 Je to ovšem sport bez fyzic-
kých výkonů...
Ale jinak má všechny rysy vr-
cholového sportu – hráči hra-
jí i o miliony dolarů, objevují se 
podvody a dokonce doping. 

 Doping?
Ano, hráči třeba berou léky ur-
čené dětem s poruchami sou-
středění, jako je Adderall. Díky 
nim se pak sami lépe soustředí 
a snáze vyhrávají. Samozřejmě 

se objevují snahy to kontrolovat, 
jako ve špičkovém sportu. Vel-
mocí e-sportu je Jižní Korea, kde 
na výuku profesionálního hraní 
mají dokonce školy, ale také Spo-
jené státy a tam se doping a dal-
ší podvody hlídají, protože jde  
o hodně peněz.

 Kdo je dnes typickým hrá-
čem videoher?
V osmdesátých a devadesátých 
letech se u nás říkalo, že to je 
teenager-kluk, který obtížně 
komunikuje se svým okolím  
a nedaří se mu najít partnerku. 
Dnes hrají všichni, muži i ženy, 
nejvíc času mají spíše mladší 
hráči, ale hrají i čtyřicátníci  
a starší. Zdá se, že muži jsou  
více motivováni k hraní na pro-
fesionální úrovni. Například ve 
zmíněných e-sportech se ob-
vykle rozlišuje mužská a žen-
ská liga a ženy dosahují celko-
vě slabších výsledků, což může 
být dáno tím, že do tréninku 
dávají méně času. Jinak ale po-
řád platí, že většina her je urče-
na jednotlivcům, jen menší část 
počítá s týmovým hraním. 

 a dá se říci, jak se vyvíjejí 
videohry?
Když pomineme, že se zlepšuje 
jejich technická a grafická podo-
ba, tak se hlavně celkově zrych-
lují, jsou dynamičtější. Před 
dvaceti lety existovaly hry zvané 
tahové strategie – hráč v nich 
budoval říši, vedl bitvu a podob-
ně. Byly to hry docela složité  
a jedna hra se hrála dlouho, i ně-
kolik dní, hráč měl čas na pro-
mýšlení dalších kroků. Dnes tyto 
hry téměř vymizely, hráči dávají 
přednost hrám méně kompliko-
vaným, ale dynamičtějším, které 
vyžadují rychlé rozhodování. 
Podobně ubývá her, jimž se říká 
„stavěcí“ – hráč při nich třeba 
staví dům, zařizuje ho nábyt-
kem a podobně. 

 Tematicky ovšem na tr-
hu videoher převládají různé 
střílečky nebo třeba přímoča-
ré závodění v autech.
Ano, hry tohoto typu měly a ma-
jí stále velkou převahu. Jsou jed-
noduché, dynamické, snadno 
pochopitelné a přístupné všem. 

Opravdová změna  
na videohry a reklamu 
teprve čeká

AUTOR: JoSEf TuČEk
FOTO: archiv

Michal Rybka (1973) vystudoval bakalářské studium výpočetní technologie na vysoké 
škole ekonomické v Praze a magisterské studium psychologie na filozofické fakultě 
univerzity karlovy. Pracoval ve společnosti na vývoj videoher, píše recenze videoher pro 
časopis Level a další média, přednáší o roli videoher ve společnosti. Nyní je kurátorem 
počítačového Alza muzea ve společnosti Alza.cz.
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Videohry ušly velmi dlou-
hou cestu. Původní velké 
herní automaty se proměni-
ly v malé domácí herní kon-
zole. Pak už ani nebylo třeba 
kupovat specializované kon-
zole – videohry začaly být k 
mání pro každého, kdo měl 
počítač. A dnes jsou ke hře 
neustále připraveny i v na-
šich mobilních telefonech.  
Za poměrně krátkou dobu 
dosáhly až neuvěřitelného 
technologického skoku. Z hle-
diska společenského ale ještě 
mají co dohánět. Totiž právě 
obecná představa o tom, čeho 
jsou videohry schopné a na 
koho jsou cílené, se zasek-
la ještě v době herních auto-
matů – podle ní jsou vhodné 
tak na hloupou zábavu pro ty 
nejmenší, ale dospělý člověk 
přece nemůže s takovými zá-
ležitostmi ztrácet čas.

Videohry dnes však již 
dovedou mnohem více než 
jednoduše zabavit. Hráč se 
v nich může přímo stát sou-
částí příběhu, který dokáže 
prožít a pocítit v něm emoce, 
jež ho vedou třeba k nekont-
rolovatelnému smíchu nebo 
i pláči. Z primitivní formy 
média se stal plnohodnotný 
konkurent těch již delší do-
bu existujících, jako film  
a knihy. Přesto jim společ-
nost nechce toto umístění 
uznat, kvůli stále kolujícím 
dogmatům. A právě hra Po-
kémon Go by toto všechno 
mohla změnit.

Až do nynější doby se  
v mainstreamových zpra-
vodajských médiích mluvi-
lo o videohrách obvykle ve 
spojitosti s tragédií, často 
vraždou nebo dokonce ma-
sovou vraždou, kterou spá-
chal mladý člověk, o němž 
se říkalo, že pořád hrál vi-
deohry. Přestože mnohé 
psychologické výzkumy do-
kazují opak, videohrám se 
kladlo za vinu, že některé 
z nich svou násilnou pova-
hou navedly útočníky k je-
jich strašnému činu. Poké-
mon Go je v tomto trendu 
velmi neočekávanou výjim-
kou. Titulky a reportáže v 
masových médiích mluví  
o této hře nikoli jako o ne-
bezpečí, ale jako o velkém 
hitu, který nyní všichni 
hrají. Díky tomu se do cen-
tra diskuse dostávají i jiné 
videohry, tentokrát spíše  
v tom pozitivním světle.  
A další lidé je začínají přijí-
mat jako normální součást 
běžného života.

Jde o malý krůček k bu-
doucnosti, ve které videohry 
budou kulturně akceptovány 
stejně jako film a knihy. A je 
to budoucnost, na kterou se 
těším. Mnohým otevře dve-
ře do rozsáhlého a bohatého 
světa videoher, ve kterém má 
každý možnost najít si ně-
co, co mu sedne, ať už hledá 
nenáročnou oddechovku po 
práci, nebo obsáhlý a kom-
plexní příběh.

Pokémon  
jako mesiáš 

videoher

Pavel Vevera, redaktor 
herní sekce portálu 
o informačních 
technologiích CDR.cz

 Nenarušuje to psychiku 
hráčů, nevede je to k asociál-
nímu jednání?
Spíše naopak. Když psychologo-
vé zkoumají dopad videoher, do-
cházejí obvykle k závěru, že při 
hraní dramatických či dokonce 
násilných her si lidé vybíjejí po-
tlačené napětí i agresi, která se 
pak neprojeví v běžném životě. 
V minulosti lidé reálně zažívali 
mnohá nebezpečí a agrese byla 
přirozená. V moderním světě 
jim ale téměř nic nehrozí  
a musejí se neustále kontrolovat. 
Zdá se, že lidem podobné zážit-
ky chybějí. Všimněte si, jak roste 
třeba zájem o extrémní sporty, 
lidé vyhledávají silné, nebez-
pečné zážitky. Jistá závislost na 
adrenalinu nám prostě zůstala. 
A tu naplní právě videohry.
Určitá část videoher se pak řadí 
mezi zážitkové hry. V nich vy ja-

ko postava vstoupíte přímo do 
nějakého příběhu, prožíváte jej, 
máte menší či větší možnosti 
samostatného rozhodování,  
jak se v příběhu budete chovat  
a kam jej tím posunete. Je to zá-
žitek podobný čtení knížky, ne-
bo ještě spíš sledování filmu, ale 
je mnohem aktivnější, protože 
vy nesledujete hlavního hrdinu, 
vy tím hrdinou ve hře jste. To 
vám umožní prožít emoce mno-
hem intenzivněji, než vám je do-
káže nabídnout klasické umění. 
Ale samozřejmě závisí na kvali-
tě hry, obsahové i technické. Pří-
prava dnešní videohry stojí i sto 
milionů dolarů, je to podobné 
jako natočení velkofilmu.

 Kam z tohoto pohledu pa-
tří mobilní videohra poké-
mon Go?
Je to hra založená na sbírání  
a trénování příšerek – pokémo-
nů. Hráč je motivován pokémo-
ny hledat, trénovat je a pak bojo-
vat s ostatními hráči. Je to první 

masově úspěšná hra s technolo-
gií rozšířené reality, která vede 
hráče reálným světem a zasazu-
je do něj figury hry. Pokusy  
o totéž už tady byly dřív, bylo 
jich docela dost, ale v takovém 
měřítku zatím hráče nezaujaly. 
Ale pozor, ten reálný svět ve sku-
tečnosti ve hře nehraje žádnou 
roli, program do něj nanejvýš 
umístí třeba vodního pokémona 
někam, kde je podle mapy blíz-
ko voda, ale to je tak všechno.

 Takže co bude dál?
Rozšířená realita jakožto alter-
nativa ke klasické virtuální re-
alitě má určitě ve videohrách 
mnohem větší možnosti. Před-
stavte si třeba historické místo, 
které navštívíte a v němž hraje-
te videohru v reálných kulisách. 
Pokud půjde například o bitvu, 
vojska se vám objevují přesně 

tam, kde kdysi opravdu stála. 
Pokud takovou hru doplníme 
brýlemi, které nám virtuální  
realitu promítnou do opravdo-
vého světa, a rukavicemi, jež na-
podobí tlak, jako byste na něco 
opravdu sahal, máte další mož-
nosti, jak realisticky simulovat 
nějaký zážitek. Myslím, že tímto 
směrem půjde vývoj her založe-
ných na rozšířené realitě. Bude 
ovšem záležet i na tom, jak se jej 
podaří komerčně využít.

 Jak tedy? 
To je otázka, která asi trápí týmy 
reklamních stratégů. U Poké-
mon Go se stalo, že hra dobyla 
svět, a lidé z marketingu teprve 
začali přemýšlet, co s tím. Stále 
na to není jednoduchá odpověď 
a někteří tvrdí, že tam velký po-
tenciál pro reklamu není. Může-
te prodávat figurky pokémonů, 
ale to je spíš pro děti. Bude nutné 
vymyslet něco nového, co změ-
ní nejen svět videoher, ale i svět 
reklamy. 

Všimněte si, jak roste třeba zájem  
o extrémní sporty, lidé vyhledávají silné, 
nebezpečné zážitky. Jistá závislost na 
adrenalinu nám prostě zůstala. 
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Mezinárodní letiště Barajas se nachází 
pouhých 12 km severovýchodně od Madri-
du a bylo oficiálně otevřeno v roce 1923 jako 
malý terminál s několika hangáry. V průběhu 
let se rozrůstalo, čemuž přispělo i Mistrovství 

světa ve fotbale v roce 1982. Poslední rozší-
ření bylo dokončeno v roce 2005, kdy byl vy-
stavěn čtvrtý letištní terminál, který zvětšil 
celkovou kapacitu letiště na dvojnásobek  
a stal se světovou architektonickou ikonou. 
Po smrti španělského politika Adolfa Suáre-
ze v roce 2014 bylo do názvu letiště vloženo 
jeho jméno a oficiální název byl změněn na 
Mezinárodní letiště Adolfa Suáreze, Mad-
rid-Barajas. Díky poloze a kapacitě se stalo 

největší španělské letiště evropskou branou 
do Latinské Ameriky. Změny, které na letišti 
začaly se stavbou terminálu 4, mnozí označu-
jí za největší projekt rozvoje letiště v Evropě. 

Návrhy nevšedních prostor terminálu 4 
vznikaly pod taktovkou Richarda Rogerse, 
který za ně obdržel prestižní architektonic-
ké ocenění Pritzker Architecture Prize. Na 
terminálu s prolamovaným vlnitým stro-
pem a průhlednou střechou pracoval spo-
lu s architektem Antoniem Lamelou. Jak je 
na jednotlivých modulech patrné, archi-
tektura terminálu 4 je inspirována siluetou 
racka s roztaženými křídly. Celé stavbě  
dominují tři materiály – bambus, hliník  
a sklo. Střechu tvoří oválné prosklené ot-
vory, které propouštějí dovnitř denní svět-
lo. Jednotlivé sekce v budově jsou rozli-
šeny velkou škálou barevných párových 
sloupů (od tmavě modré až po žlutou), na 
kterých spočívá strop obložený bambuso-
vými rohožemi. Terminál 4 je se svou sa-
telitní budovou (T4S) propojen jednoko-
lejovou podzemní drahou, která přepraví 
až 13 000 cestujících za hodinu. Současně 
jsou oba tyto terminály propojeny metrem 
s centrem Madridu. 

Španělské letiště Barajas – 
výstavní galerie s trvalou 
expozicí uměleckých děl
Země vášnivé koridy, temperamentní Španělsko, ročně přivítá desítky milionů turistů. Zájem o tuto 
destinaci i nadále roste, a tak byl na madridském letišti Barajas vybudován v pořadí již čtvrtý terminál,  
jenž komplex zařadil do ToP 10 největších a nejrušnějších letišť Evropy.

AUTOR: Tereza valvoDová
FOTO:    RogERS STIRk HARBouR + PARTNERS,                  
                STATIC.PANoRAmIo.Com

Letiště zavedlo řadu opatření, jejichž cílem 
je zásadně snížit spotřebu energie. Na střeše, 
jež svou rozlohou odpovídá 21 fotbalovým 
hřištím, jsou umístěny fotovoltaické panely, 
díky nimž terminál pokryje alespoň část spo-
třeby elektřiny. Dešťová voda zachycovaná 
při průtrži mračen do nádrží je následně po-
užita k zavlažování okolních zelených ploch. 
Správa letiště Barajas dlouhodobě mapuje 
vliv jeho provozu na obyvatele a na životní 
prostředí. Každoročně se tak snaží zavádět 
inovativní technologie, které jsou úspornější, 

efektivnější a šetrnější. Za SATE – sofistikova-
ným systémem pro odbavování zavazadel – 
stojí společnost Siemens. Zásluhou automa-
tického systému Siemens Dematic je termi-
nál schopen odbavit až 16 500 zavazadel za 
hodinu. Jeho hlavní funkcí je přeprava a tří-
dění příchozích a odchozích zavazadel v no-
vém terminálu a jeho satelitní budově. SATE 
složený ze 138 kamer monitoruje 91 kilome-
trů dlouhý zavazadlový pás, a usnadňuje tak 
třídění i celkovou bezpečnost zavazadel po 
celou dobu přepravy.

Největší španělské letiště je šetrné i k životnímu prostředí



Návrhy nevšedních 
prostor terminálu 4 
vznikaly pod taktovkou 
Richarda Rogerse, který 
za ně obdržel prestižní 
architektonické ocenění 
Pritzker Architecture Prize. 
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Siemens představil 8MW větrnou elek-
trárnu SWT-8.0-154. První instalace elek-
trárny, která je určena pro větrné parky na 
moři (takzvané „offshore“ elektrárny), by 
se měla uskutečnit začátkem roku 2017. 
Při stejných větrných podmínkách umož-
ní až o 10 % vyšší roční produkci energie 
než předchozí, 7MW větrná elektrárna  
Siemens, na jejíž platformě a komponen-
tech je nejnovější typ založen.

List rotoru elektrárny měří 75 m, jednot-
livé listy spojuje náboj o průměru 4 m. Lo-

patky rotoru mají plochu 18 600 m2.  
Každý list je vyráběn jako jeden odlitek,  
tedy bez lepených míst. V porovnání s roto-
rovými listy vyráběnými tradičním postu-
pem je tento typ listů lehčí o 20 %. Kombi-
nace nízké hmotnosti a profilu listu přispívá 
k vyšší účinnosti výroby elektrické energie.

Siemens má aktuálně na 150 instalací 
6MW elektráren. 7MW větrné elektrárny 
SWT-7.0-154 jsou v současnosti testovány  
v Østerildu na severozápadě Dánska a je-
jich výsledky překonávají očekávání.

8mW větrná elektrárna

Pardubický kraj ušetří 71 milionů

Globální koncern Siemens AG zakládá  
k 1. říjnu 2016 samostatnou jednotku  
next47, jejímž cílem bude rozvoj a urychlení 
vývoje nových technologií. Název odkazuje 
k založení firmy Siemens v roce 1847. Cent-
ralizace veškerých aktivit v oblasti startupů 
do next47 umožní účelně propojit dynamic-
kou oblast startupů s globální odběratelskou 
základnou, mnohaletými zkušenostmi, dů-
věryhodností a silným finančním zázemím. 
Jednotka bude mít potřebnou nezávislost, 
zároveň však bude moci využívat veškeré vý-
hody, které jí koncern nabízí. Do nové firmy 
investuje Siemens během prvních pěti let  
1 miliardu eur. V čele next47 bude stát Sieg-

fried Russwurm, Chief Technology  
Officer a člen představenstva Siemens AG. 

Z kanceláří v Berkeley, Šanghaji a v Mni-
chově bude next47 řídit aktivity ve všech  
regionech po celém světě. Siemens spolu-
pracuje se startupy již od konce devadesá-
tých let. Za posledních 20 let společnost in-
vestovala více než 800 milionů eur do při-
bližně 180 startupů. 

Zaměřeno na startupy

Společnost Siemens realizuje prostřed-
nictvím své divize Building Technologies  
v Pardubickém kraji EPC projekty s celko-
vou úsporou 71 milionů korun. Siemens, 
který zvítězil ve veřejné soutěži, navrhl 
energetické úspory pro celkem 17 objektů, 
jako jsou odborné školy, gymnázia a sociál-
ní ústavy v 13 různých městech v kraji. 
Kromě Pardubic půjde např. o města jako 
Chrudim, Vysoké Mýto nebo Česká Třebo-
vá. Všechny projekty budou hotovy do kon-
ce roku 2016.

EPC projekty realizované v Pardubickém 
kraji zahrnují dodání celkem 13 nových 
kotelen, instalaci tří kogeneračních jedno-
tek, fotovoltaických panelů či výměnu té-
měř 2 900 svítidel. Dále firma instaluje IRC 
systém pro více než 3 000 otopných těles, 
systém řízení odběru elektrické energie 
pro sedm objektů a zajistí osazení více než 
2 500 spořičů vody. Všech 17 objektů bude 
rovněž napojeno do monitorovacího sys-
tému Advantage Navigator pro dálkovou 
správu energií. 

Zajímají vás novinky a aktuality ze světa 
chytrých měst? Sledujte náš twitterový ka-
nál @chytramesta, díky kterému se řadu 
informací dozvíte jako první.

Institut interní komunikace pře-
dal výroční ocenění nejlepším pro-
jektům IIK Grand Prix 2016. Prestiž-
ní soutěž hodnotí projekty z oblasti 
interní komunikace a souvisejících 
oborů. Cenu za nejlepší dlouhodobou 
strategii získal Siemens. Jednou  
z výrazných aktivit, kterou fir ma při-

pravila, bylo snižování spotřeby fi-
remních vozidel. Interní kampaň po 
dva roky motivovala řidiče k úsporněj-

šímu stylu jízdy a tankování levněj-
ších pohonných hmot. Do podnikové 
soutěže se zapojilo 60 % řidičů a jen 
za první rok firma ušetřila přes půl 
milionu korun a 45 tun CO2. V katego-
rii STRATEGIE se na druhém a třetím 
místě umístily společnosti ČEZ  
a Hochtief.

Chytrá města na Twitteru

Nejlepší interní komunikace



Poradenská společnost Frost & Sullivan 
udělila divizi Building Technologies spo-
lečnosti Siemens cenu Evropská společnost 
roku 2015 v kategorii Stavební technologie 
za její výjimečné služby a řešení v odvětví 
stavebních technologií.

Označení divize Building Technologies 
společnosti Siemens za inovativního světo-
vého lídra v oblasti bezpečných, energeticky 
úsporných a ekologických staveb a infra-
struktur se opírá o její komplexní řešení  
a portfolio služeb. Aktuálním příkladem je 
cloudová platforma Navigator pro hospoda-
ření energií. Jedná se o vizualizační soft-
ware, který zobrazuje datové toky v zestruč-
něné, většinou grafické formě. Výsledkem je 
přehled o energii a provozním výkonu celé-
ho podniku na vysoké úrovni a v detailech. 
Navigator je přizpůsobitelný, rozšířitelný  
a uživatelsky přívětivý portál, který efek-
tivně podporuje monitoring výkonu staveb-
ních systémů a potřebu i dodávky energie.

Od srpna je Siemens členem Solární 
asociace. V rámci svého členství se firma 
plánuje soustředit na rozvoj a podporu 
řešení pro akumulaci elektrické energie. 
Skladováním elektřiny totiž lze vyvážit 
typicky kolísavou výrobu obnovitelných 
zdrojů a nerovnováhu mezi okamžitou 
spotřebou a výrobou.

Solární asociace je dobrovolné, nevlád-
ní a neziskové sdružení podnikatelů  
v sektoru solární energetiky. Asociace 
sdružuje více než 400 společností a in-
dividuálních členů a s dalšími stovka-
mi provozovatelů fotovoltaických elek-
tráren úzce spolupracuje v rámci řady 
projektů. Mezi hlavní strategické cíle 
asociace patří spolutvoření energetické 
koncepce ČR. Asociace koordinuje svou 
práci s rozhodujícími orgány v ČR, uni-
verzitami a profesními sdruženími jak  
v České republice, tak v zahraničí. 

Společnost Siemens se již 
po 58. představí na Meziná-
rodním strojírenském vele-
trhu v Brně. Od 3. do 7. října 
shlédnou zákazníci v hlavním 
pavilonu P na stánku č. 19 uni-
kátní portfolio Siemens di-
gitálních řešení pro segment 
stavby obráběcích strojů pod 
hlavním mottem expozice  
„Budoucnost výroby je v digita-
lizaci. Máme pro vás řešení“.

Hlavním a největším expo-
nátem na stánku společnosti 
Siemens bude obráběcí stroj 
Variaxis i500 od společnosti 
Mazak, řízený nejnovějším ří-
dicím systémem Siemens pro 
CNC stroje Sinumerik 840D sl 
se systémovým softwarem ver-
ze 4.7. Exponát bude doplňovat 
robot KUKA Quantec, který bu-
de zakládat obrobky do stroje. 
Společnost Siemens tak před-
vede obráběcí stroj ve spojení  

s robotickým pracovištěm.  
Robot bude umístěný v kleci  
a bude pracovat v režimu „han-
dling“ – to znamená manipu-
lovat s obrobky bez zásahu ob-
sluhy. Dalším exponátem bude 
virtuální zprovoznění mode-

lu reálného obráběcího stroje 
se Sinumerikem 840D sl, sys-
témem Simit a Mechatronics 
Concept Designerem.

V rámci stánku Siemens se na 
veletrhu MSV 2016 představí  
i produkty PLM Software. Ná-

vštěvníci budou svědky virtuál-
ního zprovoznění konkrétní-
ho stroje od jednoho z českých 
výrobců včetně mechanického 
modelu. Propojení s reálným 
světem zajistí Siemens přepí-
nače řady Scalance. 

Pozvánka na msv 2016

Divize Mobility společnosti Siemens 
představila ve spolupráci s firmou Infine-
on radarovou technologii pro autonomní 
a systémem propojené řízení dálnic. Sys-
tém využívá nového typu radarového čidla, 
které komunikuje přímo s auty. Díky němu 
se vozy budou moci přímo napojit na dál-
niční infrastrukturu, což umožní optima-
lizovat dopravní toky a účinně předcházet 
rizikům. 

Test bude součástí projektu iniciovaného 
spolkovým ministerstvem pro dopravu  

a digitální infrastrukturu (BMVI) s názvem 
„Provozní test digitální dálnice“ na dálni-
ci A 9 v Bavorsku. Při něm budou testovány 
moderní systémy a technologie v reálných 
podmínkách provozu s cílem zavést auto-
nomní a systémem propojené řízení na dál-
nici za účelem optimalizace toků provozu, 
minimalizace rizikových situací v reálném 
čase a vyhnutí se nehodám. Siemens je  
v projektu zodpovědný za dodání čidel, ar-
chitekturu celého systému a za provedení 
provozních testů.

Evropská společnost roku

Radarová technologie pro autonomní řízení dálnic

Siemens se stal členem 
Solární asociace




