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Technologie pro internet věcí (IoT) jsou považovány za ty, které spolu 
s umělou inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost.

Mindsphere propojuje reálné stroje a systémy s digitálním světem. Dokáže 
rychle a jednoduše propojit produkty, výrobní zařízení, systémy a stroje v jeden 
celek tak, aby mezi sebou dokázaly vzájemně komunikovat. Umožní vám 
efektivně spravovat a provádět údržbu zařízení, zavádět nové obchodní modely, 
optimalizovat vývoj produktů či uvádět na trh nové inovativní produkty.

Mindsphere mění data v informace a informace ve váš obchodní úspěch.
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úvodník k letošnímu jarnímu vydání 
časopisu VISIONS píšu obzvlášť rád, 
poněvadž v něm mohu s radostí oznámit, 
že jsme se v oblasti našeho cloudového 
řešení pro průmyslový internet věcí 
MindSphere posunuli z fáze vývoje 
a prvních realizovaných projektů do fáze, 
kdy vám již můžeme tento unikátní systém 
představit v plné šíři a v doprovodu 
řady zcela konkrétních referencí 
z nejrůznějších oborů. 
Internet věcí (IoT) zaujímá spolu s umělou 
inteligencí nejvyšší příčky na žebříčku 
technologií, o kterých se předpokládá, že 
do budoucna nejvíce změní svět. Je proto 
pochopitelné, že jsme se tomuto oboru 
začali naplno věnovat i my. Siemens 
má oproti jiným dodavatelům řešení 
zaměřených na sběr a analýzu dat jednu 
obrovskou výhodu: sám je současně také 
velkým nadnárodním výrobcem celé řady 
průmyslových produktů a dodavatelem 
špičkových technologií. Díky tomu má 
bohaté zkušenosti „z obou břehů“ – ví 
přesně, s jakými problémy se dnes 
potýkají světové výrobní firmy, a proto 
jsou řešení, která jim nabízí, přesně 
šitá na míru. To, že tato řešení opravdu 
fungují a přinášejí zákazníkům to, co 
od nich očekávají, nejlépe dokládá fakt, že 
Siemens tyto systémy používá na svých 
vlastních výrobních zařízeních, což mu 
dává okamžitou zpětnou vazbu. Věřím, 

že vás tato objemnější kapitola v našem 
časopise zaujme a naleznete v ní inspiraci 
pro své vlastní podnikání.
Milí čtenáři, jsem přesvědčen i o tom,  
že budete příjemně překvapeni změnou 
vzhledu i větším rozsahem časopisu 
VISIONS. Obojí jsme pečlivě zvažovali 
a po řadě konzultací jsme došli k závěru, 
že s ohledem na složitost témat, která 
zpracováváme, a vzhledem k tomu,  
že žádné z nich „nestárne“ rychle, jsme 
se rozhodli vydávat náš časopis pouze 2x 
ročně, zato ale ve větším rozsahu. Umožní 
nám to hlouběji se jednotlivým článkům 
věnovat a usazovat je do širších kontextů. 
Současně s touto změnou jsme se rozhodli 
i pro jistý redesign grafiky časopisu, který 
si po několika letech již jistě zasloužil. 
V těchto dnech už konečně přichází 
do našich krajů jaro a po zimě, která 
byla letos opravdu vlekle dlouhá, přináší 
optimismus, energii a chuť začít s něčím 
novým. Já i celá redakce budeme velice 
rádi, pokud se náš časopis „v novém šatu“ 
stane impulzem, který u vás nastartuje 
touhu alespoň se zamyslet, co by šlo 
ve vašem podniku změnit, abyste 
své podnikání zefektivnili a byli 
lépe připraveni na budoucnost.            

Eduard Palíšek
Generální ředitel 
Siemens Česká republika 
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Siemens nejobdivovanější firmou světa 
Společnost Siemens byla v loňském roce podle časopisu Forbes nejobdivovanější 

firmou světa. Rozhodla o tom anketa, kterou tento prestižní ekonomický časopis 

uspořádal – loni poprvé – ve spolupráci se společností Statista. 

Siemens – největší evropská průmys-
lová firma, která má po celém světě 
přes 350 000 zaměstnanců – se do-

kázal prosadit v tvrdé konkurenci a přesile 
amerických a japonských firem: USA jich 
měly v žebříčku 61, Japonsko 42. 
Na druhém místě žebříčku čítajícího 250 
nejobdivovanějších firem světa se umístila 
francouzská skupina Michelin, třetí skon-
čila firma Alphabet, do jejíhož portfolia 
patří například Google. Tato firma zvítězila 
v anketě Forbesu o nejlepšího zaměstnava-
tele roku 2017. 
Japonské Nintendo obsadilo čtvrtou příč-
ku, Panasonic a Toyota Motor se umístily 
na desátém a třináctém místě.  

Do top 20 proniklo hned osm amerických 
společností: vedle Alphabet také Walt Dis-
ney, Apple, Hilton, Marriott International, 
Netflix, Microsoft a IBM.

Společnosti z první desítky měly nadprů-
měrné výsledky v zásadě ve všech katego-
riích, ale mimořádně dobře byly hodnoce-
ny zejména v kategoriích „důvěryhodnost/
poctivost“ a „kvalita produktu/služby“.
Na žebříčku figurují společnosti z různých 
průmyslových odvětví, přičemž převlá-
dají zástupci automobilového průmyslu, 
a to jak výrobci osobních, tak nákladních 
vozidel. Nejvýše se z nich umístilo italské 
Ferrari – na osmém místě, japonská  

Toyota byla třináctá a německá skupina 
BMW dvaadvacátá. Do první třicítky se 
dostaly také společnosti vyrábějící kos-
metické přípravky, například francouzská 
L‘Oréal nebo americká Colgate-Palmolive.
Forbes na sestavení žebříčku spolupraco-
val se společností Statista, která oslovila 
15 000 respondentů z 60 zemí, aby ohod-
notili společnosti uvedené na seznamu 
Global 2000, tedy společnosti z 58 zemí, 
jejichž obrat dosahuje v celkovém součtu 
35,3 bilionu USD. Firmy byly hodnoceny 
v kategoriích „důvěryhodnost/poctivost“, 

„společenská angažovanost“, „chování 
ke svým zaměstnancům“ a „kvalita  
produktů a služeb“. 
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Pořadí ankety „Nejobdivovanější firma roku 2017“

1. Siemens (Německo)

2. Michelin Group (France)

3. Alphabet (USA)

4. Nintendo (Japonsko)

5. Walt Disney (USA)

6. Carlsberg (Dánsko)

7. Apple (USA)

8. Ferrari (Itálie)

9. Hilton (USA)

10. Panasonic (Japonsko)

100,00 %

98,67 %

98,64 %

98,58 %

97,43 %

97,43 %

96,95 %

96,84 %

96,42 %

96,38 %



Novinky

Robot, který nepotřebuje programátora

Tichá budoucnost pro Benátky

Na kole pohodlně až na nádraží

Podle statistických údajů jezdí  
v Nizozemsku na kole na nádraží 
denně čtyři tisíce lidí. Společnost 

NS Stations, provozovatel železničních sta-
nic v Nizozemsku, se proto rozhodla rea-
govat na rostoucí poptávku po bezpečných 
a přístupných parkovištích pro jízdní kola 
a modernizovat železniční stanice, které 
spravují. Realizací tohoto projektu pověři-
la společnost Siemens. Nová bezobslužná 
parkoviště pro cyklisty, která mají úspěšně 
za sebou fázi testování, budou sloužit ne-

jen k parkování kol  
v soukromém vlastnictví, 
ale budou je využívat  
i půjčovny kol.
Kromě modernizace  
a vybavení parkovacích 
stanic zde bude společnost 
Siemens zajišťovat po dobu 
osmi let sedm dní v týdnu 
a 24 hodin denně monito-
ring, který bude poskyto-
vat informace o aktuál- 

ní obsazenosti parkovišť 
a potřebě pravidelné údržby. 
Jedná se o zakázku v hodno-
tě 14,2 milionů eur. Kromě 
toho bude Siemens i nadá-
le pokračovat ve spolupráci 
s NS Stations na společném 
vývoji vstupních systémů 
pro parkoviště jízdních kol 
s obsluhou, kde se využívá 
technologie RFID (radiofrek-
venční identifikace).

Aby roboty uměly plnit úkoly auto-
nomně, ne jen striktně automa-
ticky, je snem každého výrobce 

menších šarží a těch, kteří musejí vyrábět 
mnoho různých variant téhož produktu. 
Splnění tohoto snu je, zdá se, již na dosah. 
Výzkumníci ze společnosti Siemens vyvi-
nuli dvouramenný robot, který dokáže za-
danou práci vykonávat sám, a přitom není 
nijak naprogramovaný.
Tomuto robotu nemusíte nic zdlouhavě 
vysvětlovat. Pouze mu např. řeknete, aby 
umisťoval na montážní linku konkrétní 
součástku, a on to bude dělat. A nijak ho 

„nerozhodí“ ani to, když se typ součástky 
změní. Sám už totiž ví, jak a z čeho se má 

právě vyráběný produkt kompletovat.  
Informaci o tom získal z příslušného  
CAD/CAM modelu, který si na rozdíl 
od konvenčních robotů umí přečíst  
a porozumět mu. Je to podobné, jako by 
znal různé jazyky. 

Nový prototyp si rovněž umí zadaný  
úkol rozdělit na dílčí úkoly. Např. obec-
ný pokyn „zkompletuj“, míněno od kon-
strukčního plánu až po realizovatelnou 
jednotku, si dříve, než pohne rukou  
a rozevře uchopovač, rozdělí na úkol 

„uchop a zvedni“ a „předej“. Robot si také 
sám rozhoduje o tom, které rameno má 
na ten který úkon použít. 

Cestování mezi letištěm a histo-
rickým centrem Benátek bude již 
brzy mnohem klidnější a ekologič-

tější. Vody Velkého kanálu (Canal Grande) 
zde budou brázdit čluny vybavené elektro-
motory od společnosti Siemens, které byly 
původně vyvinuty pro automobilový prů-
mysl a následně přizpůsobeny prostředí 
vodní dopravy. Čluny s případným názvem 

„Scossa“, což lze přeložit jako „elektrický 

šok“, bude pohánět jeden hlavní motor  
napájený řadou baterií. Kapacita těchto  
baterií je dostatečná pro jízdu podél hlavní 
turistické trasy. Vně této exponované zóny 
budou moci čluny přepnout na hybrid-
ní diesel-elektrický pohon a pohodlně se 
dopravit k dobíjecím stanicím, aby se zde 
připravily na další nápor turistů toužících 
zhlédnout historické skvosty ukryté  
v centru města.   
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Obrana digitální pevnosti

Pevné částice ohrožují zdraví i v budovách

Bez malých výrobců elektřiny to nepůjde

Německo si klade za cíl do roku 
2050 získávat 80 % elektrické 
energie z obnovitelných zdro-

jů. Aby se podařilo tento ambiciózní plán 
uskutečnit, bude nutné zapojit tisíce ko-
munit, jež budou schopny vyrábět vlastní 
elektřinu. Mezi lety 2011 a 2013 proběhl 
v obci Wildpoldsried v regionu Allgäu v již-
ním Německu úspěšný výzkumný projekt 
s názvem IRENE (Integration of Regene-
rative Energy and Electric Mobility), jehož 
cílem bylo potvrdit efektivitu distribuova-

ných energetických systémů založených 
na energetických mixech s převažujícím 
podílem obnovitelných zdrojů. V červenci 
2014 navázala na projekt IRENE jeho dru-
há etapa nazvaná IREN2. Jejím úkolem je 
přidat do skládačky, jež povede k dosaže-
ní vytyčených cílů v roce 2050, další dílek, 
kterým je provozování lokální chytré mik-
rosítě zcela nezávisle, tedy jako izolované 
od veřejné sítě, a následně její bezchybné 
opětovné připojení.

Kyberzločinci stále častěji útočí 
na průmyslové podniky a snaží se 
najít skulinky v bezpečnostních 

systémech. Ne, to není úryvek z nějakého 
futuristického krimi, ale bohužel žhavá 
realita. V roce 2017 uvedla celá jedna třeti-
na z tisíce dotázaných firem, že se v tomto 
roce staly obětí nějakého cíleného kyber-
zločinu. Oproti předchozímu roku zname-
nal tento výsledek nárůst o celých 8 %.
V reakci na tuto situaci odborníci ze spo-
lečnosti Siemens Industrial Security 
Services vyvinuli postupnou obrannou 
strategii založenou na koncepci „hloub-
kové obrany“, která umožňuje, aby se 

průmyslové technologie od společnosti 
Siemens, ale i zařízení od jiných výrob-
ců, mohly průběžně přizpůsobovat novým 
hrozbám. Nová strategie se skládá ze tří 
po sobě jdoucích ochranných funkcí, kte-
ré se vzájemně koordinují. První v řadě je 
celozávodní bezpečnostní systém, jakým 
je kontrola fyzického vstupu, který využí-
vá biometrické rozpoznávání osob. Další 
v řadě je systém zabezpečení sítí, který na-
příklad chrání výrobní sítě a průmyslovou 
komunikaci pomocí firewallů a virtuál-
ních privátních sítí (VPN). Třetí obrannou 
zdí je systémová integrace, která chrání 
terminály a automatizační systémy, jež 

jsou zabezpečeny heslem nebo do nich lze 
vstoupit pouze prostřednictvím povolené-
ho antivirového softwaru, který umožňuje 
přístup pouze k určitým programům.   
Z dlouhodobého hlediska ale pravděpo-
dobně nebude takové zabezpečení hlav-
ních výrobních závodů stačit. Zřejmě bude 
nutné nepřetržitě monitorovat i samotné 
bezpečnostní systémy. Siemens aktuálně 
používá pro svá zařízení monitorovací sys-
tém, který dokáže rozpoznat až 40 000  
indikátorů, jež by mohly znamenat  
kyberútok.

Znečištění vzduchu polétavými čás-
ticemi patří k nejvíce nebezpečným 
jevům, které ohrožují zdraví lidí 

především ve velkých městech. Pevných 
částic, které způsobují řadu závažných 
onemocnění, se ale nemusíte nadýchat 
jen venku na prašné ulici. Nebezpečí číhá 
i za zdmi budov. Čelit mu by měl pomo-
ci detektor o velikosti cigaretové krabičky 
tvořený čidlem a malým větrákem, který 
nasává vzduch. Celé zařízení je umístěno 
na zdi místnosti a průběžně kontroluje čis-
totu vzduchu pomocí laserové diody, která 

je schopna stanovit na základě rozptylu 
světla koncentraci pevných částic až  
2,5 PM, tzn., že „vidí“ částice až 2,5  
mikrometru malé. To ale není vše.  
Pracuje se rovněž na vývoji aplikací, které 
by umožňovaly začlenit tato čidla do sys-
tému komplexní automatizace budov a na-
příklad je přímo propojit s filtry, které by 
se po překročení stanovené meze koncent-
race automaticky spustily a začaly vzduch 
v budově čistit. Propojit by se  
ale mohla i s detektory, které hlídají  
koncentraci CO2 ve vzduchu.     
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Chytrá města

MindSphere  I  Internet věcí

Svět IoT, svět, kde se věci  
starají samy o sebe
text  Andrea Cejnarová , Leoš Dvořák 

Internet věcí (IoT) se řadí k technologiím, od kterých se do budoucna nejvíce 

očekává a které již teď otevírají nepřeberné množství nových možností. Umožňuje 

propojit virtuální datový svět, který nás stále více obklopuje, se světem reálným 

skládajícím se z věcí, kterých se můžeme dotknout. Má ale i jeden vysoce praktický 

rozměr: přináší nám nové a nové možnosti, jak si udělat život jednodušší.

Umožňuje nám zbavit se někte-
rých opakujících se denních po-
vinností, které jsou nahrazová-

ny strojovou inteligencí „vdechnutou“ již 
z výroby nové generaci výrobků, jež použí-
váme. Tato změna probíhá postupně, pro-
to si ji vlastně někdy ani neuvědomujeme. 
Ve světě IoT téměř vše funguje nebo bude 
fungovat automaticky a věci se o sebe po-
starají samy. Koncept IoT počítá s tím, že 
miliardy zařízení umístěných po celém 
světě budou vybaveny vlastními identifi-
kačními značkami (dnes IP adresy) a při-
pojeny k internetu. To jim umožní odesílat 
průběžně sbírané informace a následně 
velká množství dat, která tyto informace 

popisují a odesílají do takzvaných cloudo-
vých úložišť. V cloudu se data analyzují, 
popřípadě propojí s dalšími daty přicháze-
jícími z jiných zdrojů a takto zpracovaná 
se vrátí zpět k uživatelům v podobě něja-
ké služby. Každá hospodyňka určitě ocení 
propojení stavu ledničky, plánu toho, co 
chystá k večeři, nákupního centra a do-
pravce, ze které vznikne služba automa-
tického doručení potřebných potravin. 
Podtrženo a sečteno: zařízení, která jsou 
připojena do internetové sítě, lze i zpětně 
sledovat prostřednictvím nejrůznějších 
aplikací. Na základě jejich chování je pak 
možné je vylepšovat a měnit jejich 
funkcionalitu dle momentální potřeby. 

Nic z toho by nebylo možné bez stále se 
zrychlujícího pokroku ve vývoji nových 
a nových technologií, jako jsou miniaturi-
zované mobilní počítače či levné, a velmi 
přesné senzory. V posledních dekádách 
také jistě všichni vnímáme expanzi tzv. 
chytrých zařízení do bezpočtu oblastí. Po-
chopitelně i tato zařízení jsou dnes vždy 
připojitelná do fenoménu jménem internet. 

Digitalizace jako podmínka  
umožňující tvorbu a nasazení  
nástrojů zvyšujících  
konkurenceschopnost
Vzhledem k tomu, že se stále více zaříze-
ní po celém světě připojuje k internetu, 

IoT
Energetický management

Elektřina a plyn, služby

Technologie budov

Mobilita

Digitální podnik

Zpracovatelský průmysl a pohony

Zdravotnictví

Větrné elektrárny
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jsou digitální řešení nejefektivnější ces-
tou, která vede k udržitelné konkurence-
schopnosti. Správně použitá řešení slibují 
vyšší rychlost při výrobě a vývoji nových 
produktů, vyšší míru individualizace při 
nižších nákladech a lepší kvalitu. Toto vše 
otevírá nové, dříve nedosažitelné podnika-
telské možnosti. 
Situace na trhu se mění doslova každým 
dnem a ten, kdo se lépe připraví na bu-
doucnost již dnes, v ní také pravděpodob-
ně uspěje. Za dva, tři roky bude zcela běž-
né, že se budou ve výběrových řízeních 
o danou zakázku ucházet firmy, které bu-
dou disponovat velmi podobným produk-
tovým sortimentem za srovnatelné ceny, 
ale některé z nich budou schopny nabíd-
nout i něco navíc. Např. výrobci strojů na-
bídnou jiný servisní model nebo daný stroj 
budou inzerovat ne jako jednorázovou in-
vestici, ale jako službu. Další možností je, 
že například nabídnou tento stroj s aplika-
cí na prediktivní údržbu. Kdo asi v takové 
soutěži zvítězí? 
V blízké době tuto funkcionalitu „navíc“ 
začnou vyžadovat sami zákazníci. Nebu-
dou chtít dodat pouze produkt vybavený 
dokumentací v elektronické podobě, ale 
budou požadovat i data z výroby. To všech-
no bude součástí tzv. digitálního dvojčete, 
které se bude automaticky dodávat spolu 
s výrobkem. 

Znalost prostředí je největší 
devizou
I když vývojem a prodejem dílčích řešení 
pro IoT se v současnosti zabývá již poměr-
ně velký počet firem, k vytvoření skuteč-

ně uceleného systému řešení je zapotřebí 
komplexní znalost trhu a vazeb na něm 
zvnějšku i zevnitř. Společnost Siemens dis-
ponuje know-how v širokém spektru oborů 
a oblastí. Využívá své dlouholeté znalos-
ti při vývoji nových technologií, produktů 
a řešení, ale současně je velkým nadná-
rodním výrobcem s portfoliem výrobků 
a řešení pro velké množství průmyslových 
odvětví, produkty pro chytré domy, dopra-
vu a města, dopravní prostředky a energe-
tiku. V současnosti je také pravděpodobně 
jediná na trhu, která má ve svém portfoliu 
kombinaci kompletního softwarového ře-
šení pro správu životního cyklu výrobků 
s výkonnými automatizačními technologi-
emi a službami pod jednou střechou. 
Společnost Siemens navíc těží ze zkuše-
ností z instalací desítek milionů zařízení 
(30 milionů automatizačních systémů, 70 
milionů smluvních inteligentních měřičů 
a 800 tisíc připojených produktů), která se 
stala základem vývoje aplikací s vysokou 
přidanou hodnotou.
To znamená, že kromě připojitelných za-
řízení využívají zákazníci společnosti Sie-
mens také její software, který slouží k na-
vrhování, simulaci a výrobě nejmodernější 
elektroniky, ale i spotřebního zboží pou-
žívaného v mnoha oblastech a odvětvích. 
Většina z nich se stává okamžitě součás-
tí světa IoT. Jako přední světový poskyto-
vatel softwaru pro řízení životního cyklu 
výrobku PLM (Product Lifecycle Manage-
ment) a komplexních systémů řízení výro-
by MES (Manufacturing Execution System) 
s více než 15 miliony prodaných licencí 
a více než 140 tisíci zákazníky nemá Sie-

mens v této oblasti konkurenci. Žádný jiný 
poskytovatel IoT řešení na světě v součas-
nosti neumí postihnout kompletní inovač-
ní smyčku prostřednictvím kompletních 
digitálních dvojčat pro produkty, výrobu 
i řízení podniku.

Zvyšování produktivity  
je mantrou dnešní západní  
civilizace
Obchodní úspěch je cílem naprosté většiny 
firem po celém světě. Jako nástroj k dosa-
žení tohoto cíle vyvinula společnost 
Siemens otevřený operační systém pro IoT 

– MindSphere, který propojuje fyzická zaří-
zení s digitálním světem a poskytuje pro-
stor pro vývoj mnoha nejrůznějších apli-
kací, které firmám pomohou vylepšit jejich 
vlastní efektivitu, a tím i pozici na trhu. 
Aplikacemi pro MindSphere se budeme 
podrobněji zabývat v následujícím článku, 
nicméně jen jako „ochutnávku“ zmiňme 
jeho úplně základní aplikaci určenou pro 
výrobní závody, kterou je on-line monito-
rování efektivity výrobních zařízení OEE 

– Overall Equipment Efficiency. Ta, stručně 
řečeno, umožňuje si výrobu „zprůhlednit“, 
tedy vidět, co se skutečně na jednotlivých 
zařízeních děje. Kolik času jsou v provo-
zu, kolik času ne a proč? Chyběl materiál, 
došlo k poruše, nebyla tam obsluha, co se 
stalo a za jak dlouho to kdo vyřešil? Aby 
podniky zjistily, kde přicházejí o produkti-
vitu, musejí začít systematicky sbírat data. 
Zmíněný aplikační nástroj je pak zde právě 
proto, aby pomáhal zajistit maximální pro-
duktivitu ze stávajících strojů a odhalil 
případné problémy. 

Digitálně podporovaná elektrifikace a automatizace

Návrh a konstrukce        Automatizace a výroba       Údržba a servis

       Digitální dvojče    

MindSphere – operační systém pro IoT

Software Siemens Digitální služby Siemens
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MindSphere:  
operační cloudový systém  
pro internet věcí
text  Andrea Cejnarová, František Podzimek |   foto  depositphotos

Technologie pro internet věcí jsou považovány za ty, které spolu s umělou 

inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost. Novinkou 

na našem trhu je otevřený operační systém a cloudové řešení MindSphere 

od společnosti Siemens. 

ak tento systém funguje a jaké jsou 
jeho budoucí perspektivy, vysvětluje 
František Podzimek, MindSphere  

Business Developer. 

Co je to MindSphere?
MindSphere je otevřený operační systém 
a cloudové řešení pro průmyslový inter-
net věcí. Zjednodušeně lze říct, že slouží 
k připojování různých zařízení ke cloudu 
a ke sběru dat. „Zařízeními“ jsou pak mí-
něny všechny věci, stroje, přístroje apod., 

které lze nalézt v oblastech, ve kterých je 
Siemens aktivní. Může to tedy být vybave-
ní chytrých továren, zařízení, která slouží 
k řízení dopravy a dopravní infrastruktu-
ry, např. chytrých křižovatek nebo želez-
ničních přejezdů, vlaků, tramvají, souprav 
metra apod. Mohou to ale být i technolo-
gické celky v energetice či v chemii, nebo 

„pouze“ připojený klasický počítač či sen-
zor, který sbírá data. Všechna tato zaří-
zení mají společné to, že generují velké 
množství dat, které je možné sbírat  

a ukládat v cloudovém úložišti. Tím ale 
role systému MindSphere nekončí. Mind-
Sphere umožňuje s těmito daty dále na-
kládat pomocí aplikací a pokročilých 
analytických funkcí, které rovněž běží 
v cloudu. Tyto aplikace vytváří buďto pří-
mo společnost Siemens, anebo třetí strany, 
tj. nezávislí vývojáři. Další možností je, že 
si je připravují sami zákazníci. Velká část 
těchto aplikací míří například na optima-
lizaci správy, provozu a údržby zařízení, 
ze kterých jsou data sbírána.

J
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Spodní vrstva 
Slouží k připojování zařízení, ze  

kterých se sbírají data. Pro tuto  

úroveň Siemens připravuje celou 

řadu nástrojů MindConnect, ať již 

softwarových, nebo hardwarových, 

které slouží ke snadnému připojení 

zařízení od Siemens i třetích stran. 

Například MindConnect Nano umožňuje 

i komplikované řídicí systémy připojit 

velmi jednoduchým způsobem – plug 

& play. U velké řady novějších zařízení 

od Siemens je k dispozici integrovaná 

konektivita a není tak potřeba mít 

žádný dodatečný hardware ani speciální 

software. Zákazník si pouze aktivuje 

funkci, která mu zajistí šifrované 

připojení do cloudu.

Tím jsme se také dostali k prvnímu 

zásadnímu bodu, který odpovídá 

na otázku: Čím se systém MindSphere 

odlišuje od konkurenčních systémů? 

V první řadě tím, že vzniká robustní, 

rozsáhlá sada nástrojů pro snadné 

a bezpečné připojení v podstatě 

libovolných zařízení. Ne všechny ostatní 

cloudové systémy tuto vrstvu mají, 

anebo ne v takové šíři. Siemens se zde 

opírá o přibližně 30 milionů řídicích 

systémů a miliony dalších zařízení, 

které má globálně instalovány a které 

umí těmito jednoduchými nástroji 

na konektivitu dovybavit. 

Střední vrstva 
Střední vrstvu operačního systému 

MindSphere tvoří samotné cloudové 

úložiště. V této oblasti Siemens 

spolupracuje s firmami, jako je SAP 

nebo Amazon Web Services, které 

poskytují vlastní cloudové služby. 

Zatím je MindSphere provozován 

pouze na veřejných cloudech, nicméně 

připravuje se i řešení pro cloudy 

soukromé. 

Nejvyšší vrstva
Nejvyšší vrstvou v tomto systému je 

vrstva aplikační, na jejímž budování 

se podílí jak Siemens, tak i třetí strany. 

Intenzivně se pracuje na řešeních 

konkrétních problémů v řadě odvětví. 

Aplikace budou vznikat postupně 

a celá řada jich je aktuálně ve vývoji. 

Hotové aplikace budou zpřístupněny 

zákazníkům přes MindSphere Store, 

což je de facto internetový obchod 

s kompletní nabídkou aplikací od různých 

vývojářů. K dnešnímu dni je zde 

zveřejněno asi 25 aplikací. Lze mezi nimi 

filtrovat jak podle odvětví, do kterého 

směřují, tak i podle toho, jestli jsou 

od Siemens, nebo od třetích stran. 

Kromě oborově zaměřených aplikací 

tam však zákazníci naleznou i obecnější 

nástroje určené k pokročilé práci s daty. 

„Vývoj ale probíhá tak dynamicky, že 

do půl roku tam může být aplikací třeba 

100,“ dodává František Podzimek. 

MindSphere

Operační systém MindSphere tvoří tři základní vrstvy
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Začínáme se systémem 
MindSphere
Na samém začátku je vždy potřeba se po-
dívat na to, jaký strojový park zákazník 
má, jestli už data sbírá a jak s nimi pra-
cuje. Existuje celá řada zákazníků, kteří 
už data z některých oblastí systematicky 
sbírají. Zde se nabízí případně i možnost 
propojit MindSphere s existující databází. 
Pokud zákazník data ze strojů systematic-
ky nesbírá, pomůžeme mu najít optimální 
řešení konektivity „sestavené na míru“, to 
však přitom vůbec nemusí být nákladné 
z důvodu využití standardních prvků  
MindConnect. 
Další krok, který musí udělat každý nový 
zákazník, je objednat si uživatelský pří-
stup do MindSphere (tzv. MindAccess IoT 
Value Plan). Objednávku může zadat třeba 
do již zmíněného internetového obchodu 
MindSphere Store. Na základě objednávky 
a dle individuálních potřeb je mu zřízen 
účet ve velikosti pro malé (S), střední (M) 
anebo velké (L) zákazníky (liší se např. po-
čtem možných připojených zařízení, úlož-
nou kapacitou, množstvím uživatelů). 
Po získání přístupu do MindSphere je mož-
né začít s připojováním zařízení. Např. 
u uživatelského účtu pro malé zákazníky 
(S) lze připojit do 50 zařízení. Zákazník se 
může rozhodnout, že si svá zařízení připojí 
sám – v řadě případů s využitím prvků pro 
plug & play konektivitu podle jednodu-
chého návodu. Pokud zákazník disponu-
je některými z novějších řídicích systémů 
od Siemens, tak v nich pouze aktivuje pří-
slušnou funkci, zařízení spáruje s účtem, 
který je mu zřízen, a nastaví si jednodu-
še datový model – jaká data chce z těchto 
zařízení stahovat a v jakých cyklech. Zá-
kazníci Siemens mají proto začátek o něco 
jednodušší, ale i ti ostatní to mají velmi 
snadné.
Vývojáři a provozovatelé aplikací pro 
MindSphere obdobným způsobem získa-
jí vývojářský přístup do MindSphere (tzv. 
MindAcess DevOps Plan) a mohou začít 
vyvíjet a nabízet zákazníkům vlastní ap-
likace.

Otevřený ekosystém
Společnost Siemens kolem sebe vytváří 
partnerský ekosystém, se kterými prosa-

zuje MindSphere jako průmyslovou plat-
formu pro internet věcí. Partnerů je něko-
lik základních typů.
Jednak jsou to vývojáři aplikací, o kterých 
jsme se již zmiňovali. Rozmanitost a kvali-
ta aplikací jsou jedním z podstatných zdro-
jů přidané hodnoty pro zákazníky a Sie-
mens ve spolupráci s partnery připravuje 
v této oblasti velmi bohatou nabídku.
Další skupinu představují integrátoři, kteří 
tyto aplikace umějí nasadit v konkrétním 
podniku a napojit je na stávající systé-
my. Dokážou navrhnout architekturu, jak 
daný podnik efektivně připojit ke cloudu 
a jakými technickými prostředky nejlépe 
sbírat data.
Mezi klíčové partnery se určitě řadí také 
konzultační společnosti, které rozumě-
jí tomu, jak mohou tyto nové technologie 
ovlivnit byznys a podnikání, jakým způ-
sobem mění obchodní modely. Umějí spo-
čítat návratnost investic do těchto tech-
nologií, poněvadž všechny technologie 
musejí být pochopitelně návratné, jinak by 
do nich nikdo neinvestoval. 
Nesmíme ale zapomenout ani na partne-
ry z oblasti konektivity, kteří umějí vyvíjet 
na míru různé nástroje na připojování za-
řízení třetích stran.

Co je nového v MindSphere 3.0?
V České republice byla 15. ledna t. r. uve-
dena nová verze platformy MindSphere 
3.0. Co je v ní nového? Především, opro-
ti předchozí verzi se výrazně zjednodu-
šil obchodní model. Dříve zákazníci pla-
tili na základě objemu přenesených dat, 
teď je systém nastaven na prodej balíčků 
s paušálními platbami pro malé, střední 
a velké zákazníky. Dále se výrazně rozši-
řují možnosti využití analytických nástro-
jů k predikci trendů a detekci anomálií či 
možnosti využití algoritmů na strojové 
učení běžících v cloudu. Velmi se také roz-
šiřují možnosti v oblasti propojení Mind-
Sphere se stávajícími systémy zákazníka 
jako ERP (řízení zdrojů), CRM (řízení vzta-
hů se zákazníky) či PLM (řízení životního 
cyklu výrobku). Integrovaná data pak lze 
analyzovat napříč všemi těmito systémy, 
získat cenné informace k optimalizaci při-
pojených zařízení a systémů a využít tak 
jejich plného potenciálu. 

Mýty o MindSphere 
a jak je to doopravdy

Toto řešení je drahé
MindSphere je cloudové řešení 

poskytované jako služba a jako takové 

je naopak velmi efektivní. Je možné 

ho rychle a velmi jednoduše nasadit, 

třeba i jen na malou část výroby. 

Navíc je elastické, takže lze postupně 

rozšiřovat jeho nasazení na další a další 

stroje a současně nad ním budovat 

aplikační vrstvu. Platforma MindSphere 

je nabízena na bázi pravidelných 

paušálních plateb, tzn., že na začátku 

nemusí být nezbytně velká jednorázová 

investice. Zákazník si také sám nemusí 

budovat a provozovat nákladnou IT 

infrastrukturu a odpadá tak starost 

o úložné a výpočetní kapacity: všechno 

běží v cloudu. 

Cloudové řešení není bezpečné
Řada podniků se bohužel stále obává 

uložit svoje data do cloudu, poněvadž 

se domnívají, že to je nebezpečné. 

Naopak. Málokterá firma má kapacity 

na to, aby si sama spravovala 

bezpečnostní architekturu všech 

svých systémů, a to na světové úrovni. 

To je totiž velmi náročné technicky 

i finančně. Pro většinu podniků je jistě 

výhodnější a bezpečnější jít do cloudu. 

A řešení MindSphere je na velmi vysoké 

úrovni kybernetické bezpečnosti. 

Neexistuje dostatek aplikací
Je pravda, že v současnosti aplikace 

nejsou dostupné v takovém rozsahu 

a tak komfortně jako např. pro chytré 

telefony. Je to ale svět, ke kterému 

se nyní začínáme přibližovat, a to 

na průmyslové poměry velmi rychle. 

V nejbližším období očekáváme 

raketový nárůst množství aplikací  

pro všechna průmyslová odvětví.
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Více informací a kontakty  
naleznete na siemens.cz/mindsphere



MindSphere přichází do chytrých  
továren i chytrých měst 
František Podzimek

text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens  

MindSphere  I  Rozhovor

14  |  VISIONS  |  1  |  2018



Průmyslový internet věcí a cloudové systémy patří mezi klíčové technologie 

budoucnosti. Nyní je ideální období, kdy bychom měli do těchto nových technologií 

investovat, aby nám neujel vlak – říká František Podzimek, MindSphere Business 

Developer ze společnosti Siemens.   

Z hlediska aplikací systému Mind-
Sphere jich bude zřejmě vznikat nej-
více v průmyslu a zde také budou 
velmi rychle nasazovány. Jaké další 
obory považujete za perspektivní? 
Bezesporu chytrá města. To je vize, ke kte-
ré se začínáme přibližovat velmi rychle. 
Řada měst je již dnes pokryta spe- 
ciálními bezdrátovými sítěmi pro internet 
věcí, které slouží ke sběru dat z velkého 
množství zařízení a senzorů rozmístěných 
na rozsáhlém území.  Jedná se o sítě ur-
čené pro přenos relativně malých objemů 
dat, ale zato za nízkých nákladů. Hlavní 
mobilní operátoři v ČR již dnes takovéto 
sítě provozují. Příslušné senzory a komu-
nikační moduly jsou levné a energeticky 
nenáročné, takže mohou fungovat nepře-
tržitě několik let třeba i na malou vesta-
věnou baterii. Toto umožňuje například 
dálkové odečty spotřeb energií, sběr infor-
mací o možnostech parkování a městské 
dopravě nebo třeba připojování chytrých 
odpadkových košů. Samotnou kapitolou 
by mohl být sběr dat z chytrých budov, 
automobilů a rozvodných sítí v městech. 
Infrastruktura pro chytrá města se v ČR 
intenzivně buduje a tento vývoj bude ještě 
dál akcelerovat díky stále lepší dostup-
nosti těchto technologií. Cloudový operač-
ní systém, jako např. MindSphere, je pak 
něco jako centrální mozek, ve kterém jsou 
všechna data z chytrého města uchovává-
na, analyzována a kde vznikají impulzy 
k opatřením, které např. omezí dopravní 
zácpy, sníží celkovou energetickou nároč-
nost města nebo jiným způsobem zvýší 
komfort obyvatel.
Další perspektivní oblastí jsou např. chy-
trá auta (smart, popř. connected cars), což 
je velmi zajímavá oblast využití internetu 
věcí již dnes. Moderní automobily doká-
žou běžně komunikovat s uživateli pro-
střednictvím mobilních aplikací a např. 
servisní knížky jsou již v mnoha přípa-

dech vedeny pouze elektronicky. Automo-
bily si také budou vyměňovat informace 
přímo v provozu, např. navzájem mezi se-
bou nebo třeba se semafory, s cílem zvýšit 
bezpečnost a plynulost dopravy. Pokročilé 
systémy pro práci s daty umožňují dostat 
se mnohem dál i z hlediska diagnostiky 
technického stavu vozidla.  Auta budouc-
nosti budou jednoznačně ještě více než 
dnes „prošpikována“ čidly, která budou 
snímat, jak se chovají v provozu. A nad 
tím vším poběží algoritmy, které budou 
detekovat anomálie či rizika s cílem před-
cházet závažným poruchám a nehodám. 
Zásadní proměnou v současnosti prochází 
energetika. Uvědomme si například, ko-
lik zařízení je součástí energetické infra-
struktury, na jak rozsáhlém území jsou 
rozmístěna a jak důležité je zajistit jejich 
bezchybný provoz. Zde se přímo nabízí 
tato zařízení on-line monitorovat a ap-
likovat prvky prediktivní údržby. Což 
znamená, že je možné omezit pravidelné 
kontroly a k zařízením se vyjíždí primár-
ně až v okamžiku, kdy je detekován pro-
blém, v ideálním případě dříve, než nasta-
ne porucha. Tento přístup šetří náklady 
na správu a údržbu zařízení a zvyšuje 
spolehlivost celého systému. Další mož-
ností jsou aplikace v oblasti dálkových 
odečtů spotřeby energií či optimalizace 
provozu energetických výrobních celků. 
Do budoucna rovněž určitě přibydou apli-
kace spojené s elektromobilitou, zejména 
v oblasti monitorování baterií a optima-
lizace procesu nabíjení. Velkou kapitolou 
jsou rovněž obnovitelné zdroje a nová ba-
teriová úložiště. Energetický mix budouc-
nosti nepůjde řídit jinak než na základě 
sběru dat. 

Kolik zákazníků aktuálně využívá 
MindSphere?
V současnosti využívá MindSphere přibliž-
ně 300 zákazníků a počty rychle rostou. 

V České republice jsme úplně na začátku. 
Postupně začínáme nabízet novou verzi 
MindSphere 3.0, která byla oficiálně uvol-
něna teprve 15. ledna t. r. Jsem si ale jist, 
že si řadu zákazníků najde i u nás. V rámci 
přehledů nejperspektivnějších technolo-
gií jsou technologie pro oblast internetu 
věcí uváděny na předních místech společ-
ně s AI (umělou inteligencí) a digitálními 
dvojčaty. Je to rozhodně klíčová technolo-
gie, do které teď všichni investují a která 
bude brzy základem všech chytrých tová-
ren i chytrých měst. 

Co ale když některé firmy potenciál 
a důležitost těchto technologií ne-
pochopí nebo nedocení a takříkajíc 
zaspí?           
Je potřeba si uvědomit, že dnes jsou velmi 
levné peníze. Je ideální období investovat 
a připravovat se na těžší časy, které zcela 
jistě přijdou. Nejen z technologického hle-
diska, ale i z pohledu schopnosti investo-
vat jsme v ideální fázi, kdy do toho procesu 
naskočit. Kdo této příležitosti nevyužije, 
riskuje, že už mu tento vlak ujede nejen 
technologicky, ale že už pak třeba ani ne-
bude schopen tuto transformaci profinan-
covat. 
Firmy dnes také často říkají, že nestíha-
jí vyrábět a že z důvodu nedostatku pra-
covních sil musejí odmítat zakázky. Vel-
mi pravděpodobně nevidí potenciál, kde 
by mohli svoji výrobu optimalizovat bez 
velkých počátečních investic do vybave-
ní a náboru nových pracovníků. Zdůraz-
ňuji, že se zde skutečně nebavíme o žádné 
obrovské investici, ale o investici, kte-
rá umožní si za rozumných podmínek 
ztransparentnit výrobu a odhalit možnos-
ti, jak disponibilní zdroje optimálně vyu-
žívat. Dnes si možná tyto firmy myslí, že 
jsou s využitím svých výrobních zařízení 
na hraně možností, ale třeba tomu tak vů-
bec není. 
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MindSphere  
je systém  
pro všechno  
a pro všechny
text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens

MindSphere by se klidně mohla jmenovat 

„OpenMindedSphere“ nebo „MindOpenSphere“, 

poněvadž její hlavní vlastností je otevřenost, a to jak 

samotného tohoto systému, čili pomyslné digitální 

sféry, tak i otevřenost mysli, která se neuzavírá 

žádným dalším řešením ani aplikacím. 
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ak říká Claus Cremers, specialista 
na prodej systému MindSphere  
v Německu: „Musíme se otevřít  

a spolupracovat se všemi, kdo nás o to po-
žádají a kteří hrají na poli internetu věcí… 
je to hřiště pro každého.“ Jak velké již toto 
pomyslné hřiště je, dokládá následující vý-
běr z nejzajímavějších případových studií.   
   

Digitální energetika
Dům energie budoucnosti 
Německý poskytovatel energií SWW 
Wunsiedel a společnost Siemens uzavřeli 
v únoru letošního roku dohodu o spoluprá-
ci a technologickém partnerství při vývoji 
inovací, které budou formovat decentrali-
zované zásobování energiemi budoucnos-
ti. Prvním projektem v rámci tohoto am-
biciózního plánu je instalace bateriového 
úložného systému Siestorage, který by měl 
stabilizovat ve Wunsiedelu lokální ener-
getickou síť s kapacitou 8,4 MW. Součas-
ně byla ve Wunsiedelu otevřena i trvalá 
výstava, která bude seznamovat veřejnost 
s konceptem „WUNsiedler Weg Energie 
2.0“ zaměřeným na ochranu životního 
prostředí a nové technologie i obchodní 
modely, které mají sloužit k zefektivnění 
nákladů při implementaci přechodu ener-
getického systému na decentralizovaný.
Současně má „Dům energie budoucnosti“ 
poskytovat občanům aktuální informace 
ze současného dění  prostřednictvím inter-
aktivních prezentací. Například na cent-
rální obrazovce se zobrazují aktuální data 
z distribuční sítě ve Wunsiedelu, včetně 
těch o všech příslušných zdrojích energie 
a jejich aktuálním zatížení. Pro účely vý-
uky lze tyto údaje modifikovat a s pomo-
cí simulací například demonstrovat fun-
gování vztahů mezi obnovitelnými zdroji 
energie a fyzickými potřebami sítě.   
Po této úvodní fázi budou následovat další 
projekty, včetně P2G zařízení (power-to-
-gas), které bude využívat energii získanou 
z obnovitelných zdrojů k výrobě plynu. 
Chybět nesmí ani důsledný sběr dat a je-
jich zpracování z celého systému na plat-
formě IoT MindSphere.

Integrované řízení a diagnostika
Portfolio řešení pro digitalizaci elektráren 
se trvale rozšiřuje. Významným počinem 

v tomto směru je podpis dohody mezi spo-
lečností Siemens a čínskou společností 
China Resources Power Holdings Company 
(CR Power) ohledně implementace systé-
mu integrovaného a připojeného dálkové-
ho operačního střediska (ROC) pro elek-
trárny patřící společnosti CR Power.  
Díky digitálnímu propojení energetických 
výrobních zařízení bude moci firma CR 
Power sledovat v reálném čase provozní 
stav svých závodů. Průběžně sbíraná data 
a pokročilá datová analýza od společnosti 
Siemens se stanou základem pro budoucí 
doporučení, která by měla společnosti CR 
Power pomoci zlepšit výkon a prodloužit 
dobu životnosti jejich elektráren.
Projekt ROC bude zahájen v provincii Ji-
angsu, kde se plánuje připojit do konce 
roku 2018 celkem 19 jednotek (9,6 GW) 
náležejících společnosti CR Power. Pro 
společnost Siemens slouží tento pro-
jekt jako benchmark v oblasti řešení pro 
digitální elektrárny. Součástí projektu 
bude vzdálené operační středisko, které 
bude umístěno ve Výzkumném ústavu CR 
v Dongguanu v provincii Guangdong, po-
kročilé datové analýzy a diagnostika, op-
timalizace hospodaření, údržba založe-
ná na spolehlivosti a pracovní centrum, 
ve kterém má každý uživatel svoji vlastní 
konkrétní roli. Řešením integrace a konek-
tivity pro ROC je operační systém Mind-
Sphere od společnosti Siemens založený 
na cloudových technologiích, který kombi-
nuje pokročilou datovou analýzu, konekti-
vitu a kybernetickou bezpečnost s osvěd-
čenými systémy pro vzdálenou kontrolu, 
vizualizaci, analýzu a interpretaci dat.

Digitální logistika
Bezporuchová manipulace 
se zavazadly
V roce 2016 prošlo letištěm v londýnském 
Heathrow kolem 76 milionů cestujících 
a většina z nich pochopitelně cestovala 
i se zavazadly. Více než 80 % cestujících 
již teď klasifikuje služby na Heathrow jako 
velmi dobré nebo vynikající. Vedení letiště 
ale toto pozitivní hodnocení nestačí a roz-
hodlo se své služby ještě více vylepšit. 
Kromě nezbytné optimalizace procesů ří-
zení letového provozu se proto zaměřili 
i na další zlepšení pohodlí cestujících.  

J

Německý poskytovatel 

energií SWW Wunsiedel 

a společnost Siemens 

uzavřeli v únoru letošního 

roku dohodu o spolupráci 

a technologickém 

partnerství při vývoji 

inovací, které budou 

formovat decentralizované 

zásobování energiemi 

budoucnosti.
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Více než 80 % cestujících 

již teď klasifikuje služby 

na Heathrow jako velmi 

dobré nebo vynikající. 

Další kroky již pak rovnou vedly k digitál-
ní transformaci letiště a zavedení platfor-
my MindSphere od společnosti Siemens 
založené na cloudových technologiích. 
V současné době na Heathrow dochází 
k postupnému přepínání servisu zařízení 
pro manipulaci se zavazadly z režimu ča-
sového do režimu, kdy se údržba plánuje 
podle konkrétní situace. Technici ze spo-
lečnosti Siemens umístili na důležité části 
zavazadlového manipulačního systému 
čidla, která je průběžně monitorují. Čidla 
měří v pravidelných intervalech klíčové 
parametry – například akustické. Sesbíra-
ná data se následně přenášejí a shromaž-
ďují v platformě MindSphere.
Takto získaná data se poté porovnávají 
s očekávanými žádanými hodnotami. Zjiš-
těné odchylky mohou být včasným indiká-
torem potenciálního problému. Společ-
nost Siemens zde rovněž implementovala 
řešení, pomocí kterého lze tyto výsledky 
rovnou vizualizovat na dashboardu. Ten-
to systém se již efektivně využívá na vý-
znamných mezinárodních letištích, jako je 
Los Angeles a Dubaj. Příslušný dashboard 
lze zobrazit na všech zařízeních s přístu-
pem k internetu, jako jsou notebooky, tab-
letové počítače a smartphony. Díky pře-
hlednému grafickému zpracování může 
místní servisní tým na první pohled ihned 
odhalit veškeré abnormality. Zodpověd-
ní pracovníci tak mohou včas naplánovat 
nezbytnou údržbu a manipulační systém 
může být nepřetržitě plně funkční.
Společnost Siemens Postal, Parcel & Air-
port Logistics (SPPAL) je technologickým 
a servisním partnerem letišť a leteckých 
společností po celém světě. Její pozitivní 
reference zahrnují dlouhodobé smlouvy 
o provozu a údržbě na přibližně 40 hlav-
ních letištích světa. V oblasti digitalizace 
tato společnost využívá novou platformu 
IT LogX4, která vzájemně propojuje všech-
ny softwarové produkty SPPAL. LogX4 je 
navržena tak, aby byla plně transparentní 
a uživatelsky snadná. Díky této platformě 
lze snadno identifikovat, kde se nachází 
potenciál pro zvýšení efektivity, a jak ho 
lze využít v celém logistickém řetězci.
V březnu t. r. uzavřel Siemens strategic-
ké partnerství také s letištěm v Mnichově 
ohledně jeho digitální budoucnosti. V příš-
tích letech se zaměří, spolu s dalšími part-
nery, na analýzy dat, technologie pro in-
ternet věcí (IoT) a umělou inteligenci, 

aby vylepšili například energetickou efek-
tivitu letištních budov nebo, podobně jako 
v Heathrow, logistiku manipulace se za-
vazadly. Plány do budoucna se ale týkají 
i zlepšení komfortu cestujících, kteří zde 
tráví delší čas čekáním na další spoje. 
Za tímto účelem bylo přímo na mnichov-
ském letišti otevřeno nové inovační cen-
trum LabCampus, kde zúčastněné firmy, 
start-upy, univerzity a výzkumné společ-
nosti společně pracují na vývoji nových 
technologií určených pro modernizaci le-
tiště. V tomto interdisciplinárním centru 
by tedy v příštích letech měla vznikat nová 
řešení na poli inovací v oborech manage-
mentu energií, dopravy, ale i bezpečnosti 
a ostrahy.        

Digitální výroba potravin
Nejpřísnější nároky na hygienu 
Od zákazníka společnosti Calvatis z němec-
kého Landenburgu, jednoho z největších 
nezávislých dodavatelů komplexních  
systémů kontroly hygieny, přišel požadavek 
na centralizované řízení managementu hy-
gieny ve výrobě potravin v několika závo-
dech, včetně řešení, které by vedlo ke sníže-
ní nákladů a zvýšení kvality. I zde dokázal 
pomoci cloudový systém MindSphere, který 
si firma Calvatis zvolila pro svého zákazní-
ka. Calvatis vyvíjí a prodává čisticí a dezin-
fekční prostředky (pod značkou „Calgonit 
industrial“), jakož i komponenty pro  
systémy hygienických technologií. 
Odborníci z Calvatis a Siemens po krátké 
konzultaci se zákazníkem společně vyti-
povali klíčové parametry. Řešení založili 
na čisticích strojích umístěných ve výrob-
ních závodech zákazníka, které připojili 
k platformě Siemens MindSphere,a na 
aplikaci Calvatis prostřednictvím Mind- 
Connect Nano. Tím zajistili kontrolu jak 
nad výkonem těchto strojů, tak i nad je-
jich prediktivní údržbou. To vše ale museli 
zrealizovat pod velkým časovým tlakem, 
protože zákazník společnosti Calvatis vy-
žadoval extrémně rychlé dokončení tohoto 
projektu. A měl k tomu dobré důvody: Před 
zavedením monitorovacího a kontrolního 
procesu založeného na cloudových aplika-
cích MindSphere a aplikaci Calvatis se pro-
ces čištění a dezinfekce řídil předem stano-
veným časovým rozvrhem. Tento režim  
ale nebyl z hlediska nákladů a efektivi-
ty zdaleka ideální, a to zejména z pohledu 
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managementu kvality (QM), protože v této 
klíčové fázi nikdy nebylo jisté, jestli se při 
hygienických postupech účinně a udržitel-
ně používají čisticí prostředky. Vzhledem 
k přísným hygienickým předpisům v potra-
vinářském průmyslu je zajištění kvality po-
chopitelně tou nejvyšší prioritou.   
Tento případ může sloužit jako modelo-
vý a inspirovat mnohé další společnosti. 
Společnost Calvatis totiž velmi brzy začala 
rovněž plně využívat příležitosti, které na-
bízejí digitální obchodní modely z hledis-
ka vytváření nových služeb. Úzké propoje-
ní se systémem MindSphere otevírá zcela 
nové obchodní modely, a to nejen v chemic-
kém průmyslu, v němž společnost Calvatis 
působí. Mnoho dalších společností je stále 
ve fázi ověřování tohoto nového konceptu. 
Vyhodnocují možnosti, které tato nová tech-
nologie nabízí, ale současně také čekají, jak 
se v tomto směru začne chovat konkuren-
ce. Díky implementaci systému MindSphere 
je Calvatis bezesporu o velký krok napřed 
a Průmysl 4.0 díky němu získal další pozi-
tivní referenci přímo z praxe. 

Digitální strojírenská výroba
Heller přichází s vlastní aplikací
Výrobce obráběcích strojů Heller vyvinul 
vlastní aplikaci pro sledování stavů strojů, 
které jsou připojeny ke cloudové platformě 
MindSphere. Aplikace obsahuje digitální 
služby, které zcela zásadně snižují náklady 
na údržbu, veškeré opravy, ale i na samot-
nou výrobu. Hlavním důvodem, proč se 
Heller rozhodl pro vytvoření této aplikace, 
byla snaha pomoci vlastním zákazníkům, 
kteří dnes mnohem více než dřív musejí ře-
šit trvale se zvyšující nároky na flexibilitu 
výroby a sílící konkurenční tlak. Vyžaduje 
se od nich, aby dodávali produkty s lepší 
kvalitou, ale současně udržovali provozní 
náklady na minimu a vlastní výrobu na-
opak maximálně zefektivnili. Řešením, jak 
se k tomuto stavu co nejvíce přiblížit, je po-
kud možno úplně eliminovat prostoje, tedy 
časy, kdy stroje nevyrábějí, poněvadž ty 
jsou ve výsledku velmi drahé.
Společnost Heller se zaměřila právě na ten-
to aspekt, poněvadž sama dobře ví, jak vel-
ké důsledky mohou mít odstávky strojů, 
a proto také sama svoje výrobní stroje ne-
přetržitě monitoruje. Tak se zrodila myšlen-
ka vytvořit aplikaci, která by přímo vizuali-
zovala aktuální stav a provozní data strojů 

v prostředí přehledného a transparentní-
ho rozhraní. Hlavní otázky, které řešil tým 
programátorů na samém začátky, byly: ja-
kým způsobem zákazníci získávají potřeb-
ná data a jak jsou v tomto směru na tom 
z hlediska průmyslové bezpečnosti? 
Ve spolupráci se společností Siemens do-
spěla firma Heller nakonec k následujícímu 
řešení. V prvním kroku se s pomocí systé-
mu Sinumerik Integrate přenesou rozho-
dující údaje o stavu stroje a data z výroby 
do cloudu. Jako cloudová platforma byl zvo-
len operační systém MindSphere, poněvadž 
umožňuje, aby se požadovaná data přímo 
načetla rovnou do aplikace od Heller a sou-
časně se vizualizovala na mobilních zaříze-
ních. Rozhodlo ale i to, že Siemens používá 
k záznamu, přenosu, archivaci a zpracová-
ní dat nejnovější bezpečnostní a šifrovací 
technologie.
V budoucnu budou mít zákazníci firmy Hel-
ler dvě možnosti, jak tuto novou aplikaci 
používat. Buďto si ji de facto koupí v rám-
ci komplexní servisní smlouvy jako sou-
část TPS opcí, které Heller nabízí ke všem 
svým strojům a které mohou zahrnovat 
i retrofit existujících strojů, pokud to zá-
kazník potřebuje. Aplikace od Heller se tak 
stane součástí balíčku servisních služeb 
a zákazník získá možnost transparentní 
prezentace všech primárních dat z výro-
by i dat z údržby. Tuto aplikaci ale využívá 
i výrobce dodaného stroje, tedy Heller, kte-
rý na základě této smlouvy nese veške-
ré servisní závazky, poněvadž díky ní má 
trvalý přehled o aktuálním stavu všech 
svých strojů instalovaných u zákazníka. 
Jakmile nastane potřeba servisního zásahu 
anebo dojde k neočekávanému přetížení, 
Heller může okamžitě reagovat.
Heller ale přemýšlí do budoucna i o další 
možnosti, kterou by jistě mnoho zákazníků 
uvítalo. Především zákazníci, pro které je 
nákup obráběcího stroje limitující finanční 
zátěží. Pro ně se připravuje nový servis-
ní model s názvem Heller4Use. Funguje 
v podstatě tak, že Heller dodá zákazníkovi 
stroj a současně mu zajistí přístup v režimu 
24/7 k této nové aplikaci. Zákazník si ale 
tuto aplikaci nemusí kupovat, pouze si ji de 
facto pronajímá. Poněvadž ji ale může vy-
užívat pouze v časech, kdy daný stroj pra-
cuje, platí pouze za tento tzv. efektivní čas. 
Tím dostává své náklady plně pod kontrolu 
a v případě přerušovaného provozu může 
i výrazně ušetřit. 

Heller dodá zákazníkovi 

stroj a současně mu zajistí 

přístup v režimu 24/7 

k této nové aplikaci.
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Digitální stadion
text  Pavel Záleský   |   foto  Siemens

Pověstný útočný fotbal, příkladná všestrannost hráčů a skvělá poziční hra  

FC Bayernu Mnichov mají na celém světě na 120 milionů fanoušků.  

Připravit pro ně při každém domácím utkání v Allianz Arena ten nejlepší  

možný zážitek pomáhají již dlouho také digitální technologie Siemens.  

Nové možnosti přinese jejich napojení do MindSphere.

Co mají společného digitální tech-
nologie a fotbal? Siemens v roli 
technologického partnera mni-

chovského klubu FC Bayern dokazuje, že 
mnohé. Přestože to na první pohled nemu-
sí být vždy patrné. Domácí utkání tohoto 
špičkového klubu může z hlediště sledovat 
až pětasedmdesát tisíc fanoušků. Zajistit 
jim skvělý zážitek je nejen sportovní, ale 
i technologickou, energetickou a logis-
tickou výzvou, která začíná dlouho před 
úvodním výkopem. Zvládat ji se ctí lze jen 
díky důsledné digitalizaci, automatizaci, 
ale také poctivé analýze získávaných dat. 

Stěhování národů
Allianz Arena je kolos. V porovnání s praž-
skou O2 arenou je její kapacita více než 
čtyřnásobná. Pohodlně by se sem najed-
nou vešli diváci z vyprodaných největších 
fotbalových stadionů Prahy, Brna, Ostravy, 
Teplic a Olomouce. Nebo všichni obyvatelé 
krajského města Zlína. První výzvou proto 
je dostat diváky na stadion co nejrychleji, 
bez zádrhelů a s co nejmenšími negativ-
ními vlivy na obyvatele přilehlé oblasti. 
První možností je použití linky U6 lehké 
železnice, která poskytuje rychlé spojení 
s centrem a je dobře provázána s dalšími 
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městskými linkami i železnicí. Již zde se 
samozřejmě setkáváme s prvními digitál-
ními technologiemi – ostatně efektivní 
hromadná doprava a příměstská železnice 
je bez nich dnes již nemyslitelná. Starají se 
o bezpečnost provozu, navyšují kapaci-
tu tratí a zajišťují flexibilní reakci celého 
dopravního systému na nárazově zvýšené 
přepravní nároky před zápasem i po něm.

Dálnice hovoří s automobily
Digitálním technologiím se však nevy-
hnete ani při cestě autem. Dopravní řídicí 
systémy od Siemensu se starají o regu-
laci provozu na dálnicích v okolí stadio-
nu. Předpovídají nárůst objemu dopravy, 
v závislosti na situaci upravují dopravní 
značení, řídí světelné křižovatky a nave-
dou řidiče na 10 000 parkovacích míst 
ve čtyřpodlažním parkovacím domě tak, 
aby byla maximálně využita kapacita in-
frastruktury.
Přilehlá dálnice A9 se stala živou labora-
toří pro vývoj inteligentních systémů pra-
cujících na principech komunikace mezi 
vozidlem a infrastrukturou (V2I) a vozi-
dly mezi sebou navzájem (V2V). Siemens 
ve spolupráci s Infineonem zde testuje 
systém založený na síti radarových sní-
mačů, která monitoruje hustotu provozu, 
varuje řidiče dopředu před nečekanými 
kolonami, nehodami, řidiči v protismě-
ru nebo zvířaty ve vozovce. V budoucnu 

byl měl komunikovat přímo s autonomní-
mi vozidly, flexibilně řídit dopravu, při-
dělovat pruhy, a tak zvyšovat plynulost 
provozu a propustnost kritických míst. 
Německo právě na takové technologie 
zoufale čeká. Podle autoklubu ADAC by 
součet délky všech kolon, které v roce 
2015 vznikly na německých silnicích, sta-
čil osmadvacetkrát omotat planetu kolem 
rovníku. Infrastruktura je na svém limi-
tu, inteligentní řízení dopravy má pomoci 
lépe využít její kapacitu.

Trávník v cloudu
Allianz Arena se do povědomí veřejnos-
ti dostala zejména díky svému efektnímu 
plášti tvořenému adaptivně podsvícený-
mi ETFE panely. Unikátních technologií je 
tu však více. Pomáhají s rozvodem ener-
gií, zajišťováním bezpečnosti, vytápěním, 
vzduchotechnikou, chlazením či osvět-
lením. Všechny nitky se přitom scházejí 
v řídicích systémech, které umožňují celou 
budovu intuitivně a efektivně řídit. I zde je 
základem důsledná digitalizace a automa-
tizace. Bez ní by to nešlo.
Obrovské množství technologií generuje 
prakticky neustále enormní množství dat. 
Ta přitom mohou mít cenu zlata. Jejich peč-
livá analýza otevírá cestu k lepší, efektiv-
nější, levnější a ekologičtější správě stadio-
nu v budoucnu. A právě zde může velmi 
pomoci MindSphere jako ideální nástroj 

pro zpracování dat, analýzu, a hlavně  
generování praktických výstupů.
Prvním názorným příkladem může být 
trávník. Pro vrcholná utkání musí být 
ve skvělé kondici, což vyžaduje mimo jiné 
optimální kombinaci světla a zálivky. Síť 
digitálních senzorů proto odesílá data 
do cloudu MindSphere, ve kterém je spe- 
cializovaná aplikace průběžně vyhodno-
cuje, připravuje program optimální péče 
a podle něj řídí výkonné technologie – na-
příklad postřikovače. Zatím se zdá, že 
MindSphere je velmi dobrým zahradní-
kem. Přesným, pečlivým i hospodárným.

Kopačky na míru
Špičkové výkony pomáhá hráčům Bayernu 
podávat také individualizované sportovní 
vybavení. Na míru připravené kopačky po-
skytují lepší trakci i stabilitu a snižují též 
riziko poranění. Jejich výroba vyžaduje in-
dividualizaci a rychlé využití posledních 
poznatků a trendů.
Výrobci sportovního vybavení proto inten-
zivně využívají digitalizace a myšlenek 
Průmyslu 4.0. Ty jim pomáhají urychlovat 
vývoj produktu, usnadňují testování i vý-
robu a neposlední řadě urychlují zavádění 
nových technologií do praxe. Proto dávno 
před tím, než kopačka na noze některé-
ho z útočníků Bayernu pošle míč do sou-
peřovy brány a přivede fanoušky do varu, 
vzniklo někde její digitální dvojče. 

Přetížené dopravní infrastruktuře pomáhají zvládat enormní zátěž před zápasy  

a po nich inteligentní systémy řízení dopravy. Parkoviště stadionu pojmou dohromady 

přes 11 000 automobilů a 350 autobusů. 

O kvalitu trávníku pečuje digitální 

zahradník „sídlící” v MindSphere. 

A vede si velmi dobře.
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ČD Cargo a Unipetrol 
sázejí na Railigent
text  Pavel Olivík   |   foto  Siemens

Inteligentní platforma Siemens Railigent otvírá zcela nové perspektivy pro další 

rozvoj železniční dopravy. Jako první v České republice využívají data z aplikací 

Railigent společnosti ČD Cargo a Unipetrol Doprava.

MindSphere  I  Doprava
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Společnosti ČD Cargo a Unipetrol 
Doprava dávají ve svých vozových 
parcích ve stále větší míře před-

nost moderním elektrickým lokomoti-
vám Siemens Vectron. ČD Cargo provozu-
je flotilu čítající již osm lokomotiv Vectron 
a v loňském roce se pro pořízení lokomotiv 
Vectron MS rozhodl také dopravce Unipe-
trol Doprava, dceřiná společnost největší 
české petrochemické společnosti Unipe-
trol, která se zabývá železniční dopravou 
a přepravou chemických produktů.  
V rámci postupné obnovy jejího vozové-
ho parku byla v dubnu 2017 podepsána 
smlouva na nákup tří modulárních  
vícesystémových lokomotiv Vectron MS. 

Lokomotivy Vectron
Railigent umožňuje provozovatelům ko-
munikovat se svými vozidly a infrastruk-
turou a maximálně využívat získávaná 
data ve svůj prospěch. Právě lokomotivy 
Vectron jsou ideálním základem pro vyu-
žívání aplikací na základě této platformy, 
nicméně tato technologie je přenositelná 
i na kolejová vozidla jiných výrobců. 
Oba čeští dopravci využívají propojení lo-
komotiv Vectron prostřednictvím aplikace 
Smart Monitoring, která přes webové roz-
hraní se zabezpečeným spojením sleduje 
aktuální polohu vlaků a také významné 
události, které v lokomotivě nastaly. Pro 
zájemce jsou však k dispozici také služby 
Smart Data Analysis a Smart Prediction. 
První z nich vytváří předpoklady pro efek-
tivní nalézání příčin zjištěných problé-
mů na základě intuitivně srozumitelných 
vizualizací komplexních korelací. Název 
druhé uvedené služby, Smart Prediction, 
naznačuje, že tento chytrý nástroj dokáže 

na základě zjišťovaných skutečností před-
vídat nežádoucí události, například poru-
chy v důsledku opotřebení, a tím zabránit 
jejich vzniku.

Smart Monitoring
Railigent je navíc možné propojit s otevře-
ným cloudovým operačním systémem  
Siemens MindSphere pro internet věcí, 
který zajišťuje propojení produktů, výrob-
ních závodů, systémů a strojů. „V tomto 
ohledu je důležité zmínit, že Railigent je 
modulární, rozšiřovatelný a otevřený sys-
tém, takže oba naši čeští klienti se mohou 
kdykoli rozhodnout pro další aplikace  
nabízené v rámci platformy Railigent,“ 
upřesňuje Martin Zezula, vedoucí servisu 
lokomotiv Siemens z divize Mobility spo-
lečnosti Siemens.
Už samotný Smart Monitoring ve službách 
společnosti ČD Cargo a Unipetrol Dopra-
va poskytuje zákazníkům řadu výhod, ať 
se jedná o velké časové úspory, snížení 
provozních nákladů, nebo zjednodušení 
a zefektivnění provozních činností a údrž-
by. Systém je maximálně efektivní díky 
automatickému sběru, přenosu a vizuali-
zaci všech systémových dat v jedné aplika-
ci. Rychlou analýzu usnadňuje přehledná, 
srozumitelná a individuálně nastavitelná 
struktura výstupů na různých úrovních 
(systémy, vozidla, komponenty) pro různé 
skupiny uživatelů od manažerů přes  
techniky údržby až po dispečery.
Například ČD Cargo prostřednictvím  
Railigentu sleduje provozní stavy lokomo-
tivy, mezi něž patří mimo jiné pozice sbě-
rače, zapnutí hlavního vypínače, volba 
napětí nebo počet ujetých kilometrů.  

„Takto získávaná data jsou sbírána pomocí 

Railigent 
je globální systém

Siemens provozuje na celém světě 

v rámci platformy Railigent tři 

centra pro datové služby a analýzu 

získávaných dat, která jsou 

v zašifrované podobě přenášena 

k dalšímu zpracování do datového 

centra. Jako první bylo v říjnu 2015 

otevřeno centrum v Mnichově, 

od ledna 2017 k němu přibylo centrum 

v Moskvě a od dubna 2017 funguje 

další centrum v Atlantě. V polovině 

roku 2017 využívali digitální služby 

na základě platformy Railigent 

zákazníci v 16 zemích celého 

světa. Kromě České republiky také 

na Slovensku, v Německu, Švédsku, 

Rusku, Polsku, Turecku, Rakousku, 

Velké Británii, Belgii, Lucembursku, 

Švýcarsku, Španělsku, Itálii, USA 

a Austrálii.
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Lokomotivy Siemens Vectron vynikají 

nejen svým vysokým výkonem a rych-

lostí, ale i vysokou spolehlivostí, ener-

getickou úsporností a šetrností k život-

nímu prostředí. Na celém světě jezdí již 

více než 380 lokomotiv Vectron, které 

letos v březnu překročily milník 100 mi-

lionů ujetých kilometrů. Čeští železniční 

dopravci patří s již 31 zakoupenými nebo 

pronajatými lokomotivami tohoto typu 

mezi významné zákazníky společnosti 

Siemens. Lokomotivy Siemens Vectron 

jsou schváleny k provozu v 18 zemích 

a dosud bylo 35 zákazníky objednáno 

630 těchto kolejových vozidel.

Modulární koncepce lokomotiv Vectron 

výrazně zkracuje proces výroby a umož-

ňuje snadnou individualizaci lokomo-

tivy podle požadavků zákazníka. Díky 

tomu lze pokrýt téměř všechny oblasti 

provozu na evropské železniční síti. Na-

příklad nové lokomotivy Vectron MS pro 

společnost ČD Cargo disponují národní-

mi vlakovými zabezpečovači pro provoz 

v České republice a dále pak v Rumun-

sku a Maďarsku. Navíc jsou vybaveny 

moderním jednotným evropským vlako-

vým zabezpečovačem European Train 

Control System (ETCS), GSM-R a dálko-

vou diagnostikou. Lokomotivy se mohou 

pochlubit jmenovitým trakčním výkonem 

6 400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 

160 km/h.

Úspěšné lokomotivy Vectron
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tzv. boxu RDA (Remote Data Access),  
který umožňuje dálkový přístup k datům, 
a přenášena prostřednictvím bezdrátové 
telefonní sítě do datového centra Siemens 
v Mnichově, kde jsou převáděna do grafic-
ké podoby, nepřetržitě sledována a vyhod-
nocována,“ popisuje fungování Railigentu 
v praxi Martin Zezula. Přes webové rozhra-
ní nebo chytrý telefon pak mají k datům 
přístup všichni ti, kteří je dokážou využít.

Diagnostika
Chytré systémy tak dokážou na základě 
rozboru nejrůznějších provozních parame-
trů včas odhalit riziko poruchy provozně 
důležitých systémů nebo efektivně zjis-
tit příčiny již nastalé poruchy. Konvenč-
ní diagnostika stavu lokomotivy vyžadu-
je její přítomnost v depu, aby bylo možné 
kabelovým připojením načíst všechna po-
třebná data, s čímž jsou spojeny nežádoucí 
prostoje. Railigent naproti tomu umožňuje 
odhalit 80 % závad elektrických a elek-
tronických systémů pomocí vzdálené dia-
gnostiky. Prostřednictvím důkladné ana-
lýzy provozních dat lze navíc předvídat 
také poruchy mechanických komponentů 
a sledovat míru jejich opotřebení.
Například k prevenci poruchy ložiska  
vysokorychlostních vlaků používá  

platforma Railigent vyspělou metodu stro-
jového učení. Speciálně navržené neuro-
nové sítě předvídají teplotu ložiska pro 
příslušnou dynamickou situaci a v přípa-
dě odchylky může být vydáno upozornění. 
Na základě analýzy omezeného množství 
dat lze navíc odvozovat rizika dalších po-
ruch bez nutnosti přidávat do systému dal-
ší senzory.
Tímto způsobem lze lépe plánovat údržbu, 
s předstihem objednávat požadované  
náhradní díly a vykonávat potřebné 
servisní práce v době, kdy nemusí být  
lokomotiva v provozu. Technik v depu je 
již předem informován o technickém stavu 
lokomotivy a po jejím příjezdu může ihned 
přistoupit k opravě nebo výměně přísluš-
ného komponentu.

Provozní data
„Získávaná provozní data skrývají také 
řadu dalších cenných informací. Provo-
zovatelé z nich mohou díky aplikacím 
Railigent vyčíst například chování stroj-
vedoucích a tyto informace využívat při 
jejich školeních. Sledovat lze rovněž stav 
železničních tratí pro zajištění efektivního 
a bezpečného provozu. Zkrátka data zís-
kávají díky systému Railigent cenu zlata,“ 
uzavírá Martin Zezula. 

Railigent umožňuje odhalit 

80 % závad elektrických 

a elektronických systémů 

pomocí vzdálené 

diagnostiky. 
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Elektromobilita

V jedné i dvou stopách
text  Pavel Olivík   |   foto  Siemens

Elektrické mobilitě patří budoucnost. O tom jsou přesvědčeni nejen téměř všichni 

významní výrobci osobních automobilů, ale také první výrobci motocyklů. V jejich 

čele stojí legendární značka Harley-Davidson. Siemens je na rozvoj elektrické 

mobility v jedné i dvou stopách připraven moderními nabíjecími stanicemi.

Slavná značka z Milwaukee oznámi-
la, že v polovině roku 2019 uvede 
na trh nový motocykl s elektrickým 

pohonem. Jeho vzorem by mohl být kon-
cepční motocykl Harley-Davidson Project 
LiveWire, který byl představen v roce  
2014 a jemuž byla mimo jiné přidělena 
role v hollywoodském sci-fi filmu „The 
Avengers: Age of Ultron“, který do kin  
zamířil v roce 2015.
Harley-Davidson se tak stane pravděpo-
dobně první významnou motocyklovou 
značkou, která začne vyrábět velký moto-
cykl s elektromotorem napájeným ze sady 
akumulátorů místo klasického spalovací-

ho motoru a palivové nádrže. 
Je však otázkou, nakolik bude 

motocykl bez autentického 
zvuku velkoobjemového 
vidlicového dvouválce 

atraktivní pro fanoušky jednostopé jízdy.
Společnost Siemens nicméně ukázala, jak 
si představuje motocykl kategorie chopper 
pro budoucí svět elektrické mobility, již 
v roce 2009. Americká větev koncernu  
Siemens tehdy spojila své síly s renomova-
ným výrobcem individualizovaných  
motocyklů Orange County Choppers.  
Výsledkem spolupráce byl unikátní  
„Siemens Smart Chopper“, který byl v roce 
2010 vydražen, a výnosy z dražby byly 
věnovány na charitu. V konstrukci elek-
trického motocyklu v podání společnosti 
Siemens nalezly uplatnění nové i recyklo-
vané materiály. Inovativní a energeticky 
úsporné osvětlení LED dodala společnost 
OSRAM SYLVANIA. Motocykl o hmotnos-
ti cca 318 kg je poháněn elektromotorem 
s nejvyšším výkonem 20 kW, který odebí-
rá energii ze sady akumulátorů DieHard 
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AGM, složené z šesti 12V článků. Hnací síla 
je přenášena na zadní kolo prostřednic-
tvím jednostupňového převodu s dvoji-
tým řetězem. Na jedno nabití lze překonat 
vzdálenost téměř 100 km, přičemž palubní 
nabíječka zajistí doplnění elektrické ener-
gie na 100 % kapacity sady akumulátorů 
z elektrické sítě s napětím 110 V během  
5 hodin. Při využití nabíjecí stanice se 
doba nabíjení zkrátí na 1 až 2 hodiny.
Vzhledem k velkému pokroku, jímž prošla 
během uplynulých dvou desetiletí tech-
nika elektrického pohonu a akumulátorů, 
lze od elektrického motocyklu Harley- 
Davidson samozřejmě očekávat mnohem 
lepší technické a provozní parametry.

Siemens se však v oblasti elektrické mobi-
lity i nadále velmi aktivně angažuje, a to 
vývojem a výstavbou rychlonabíjecích 
stanic pro elektricky poháněná vozidla. 
První z nich byla začátkem letošního roku 
zprovozněna v pražských Stodůlkách před 
centrálou českého zastoupení společnos-
ti Siemens. Stanice je umístěna na adrese 
Siemensova 1 a zvládne současně nabíjet 
dva elektromobily (střídavý a stejnosměr-
ný proud), pro něž jsou u ní vyhrazena dvě 
parkovací stání.
Rychlonabíjecí stanice Siemens Tribe- 
rium o výkonu 50 kW je koncipována pro 
novou generaci elektromobilů, jejichž po-
háněcí ústrojí bude pracovat s napětím 
800 V a více. Tento druh elektromobi-
lů bude uváděn na trh od druhé poloviny 
roku 2018. Výstupní napětí při nabíjení 

stejnosměrným proudem se však může 
pohybovat od 30 do 920 V. Rychlonabíjecí 
stanici tak mohou používat i starší a ak-
tuálně nabízené elektromobily s různou 
úrovní napětí sady akumulátorů a díky vy-
sokému rozsahu napětí i třeba motocykly.
„Rychlonabíjecí stanice nové generace  
Siemens Triberium 50 kW je v součas-
né době nejvýkonnější model z našeho 
portfolia a očekáváme, že pozmění stá-
vající mapu nabíjecí sítě České republi-
ky. Na podzim navíc představíme chytrou 
rychlonabíjecí stanici Siemens Triberium 
s nabíjecím výkonem až 150 kW,“ říká Ivo 
Hykyš, vedoucí oddělení e-charging/e-mo-
bility ve společnosti Siemens ČR. Není bez 
zajímavosti, že nabíjecí stanice Triberium 
150 kW zvítězila v nejstarší tuzemské mo-
toristické anketě Zlatý volant v kategorii 
ekologický počin roku. O vítězství rozhodli 
fanoušci motorismu při hlasování na in-
ternetu. Oceněné Triberium zvládá až troj-
násobný dobíjecí výkon oproti současným 
rychlonabíjecím stanicím. Další předností 
stanice je kompaktní konstrukce umož-
ňující prostorově nenáročnou instalaci 
a schopnost souběžně nabíjet dvě vozidla 
stejnosměrným proudem

Vedle rychlonabíječek Siemens dodává 
také nástěnné nabíjecí stanice a kabelové 
nabíječe. Nástěnné nabíjecí stanice jsou 
koncipovány pro pevnou instalaci v ga-
rážích, nákupních centrech, na menších 
parkovištích a na místech splňujících pod-
mínky elektrického krytí IP 56.  

Při montáži nástěnné nabíjecí stanice se 
nemusí provádět žádný specifický zásah 
do domovní rozvodné sítě. Zákazníci mo-
hou díky řídicímu vstupu pro signál HDO 
používat k nabíjení cenově výhodnější 
noční proud. S nástěnnou nabíječkou  
Siemens VersiCharge IEC trvá nabíjení 
sady akumulátorů z 0 na 100 % přibližně 
1 až 4,5 hodiny v závislosti na typu elekt-
romobilu.
Siemens podporuje elektrickou mobili-
tu v rámci svého závazku snížit do roku 
2020 své globální emise CO

2 na polovi-
nu a do roku 2030 hodlá dosáhnout stavu 
s neutrální bilancí emisí CO2. 

Rychlonabíjecí stanice

Stanice je umístěna na adrese  

Siemensova 1 a zvládne současně  

nabíjet dva elektromobily.

Nástěnná nabíječka Siemens  

VersiCharge IEC 
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Doprava

Proletíme se již brzy  
hybridním elektroletadlem?
text  Siemens   |   foto  Siemens

Společnosti Airbus, Siemens a Rolls-Royce plánují společně vyvinout hybridní 

elektrický letecký motor. První komerční letadlo s kombinací elektrického a tří 

konvenčních tryskových motorů chtějí poprvé otestovat v roce 2020.

Zatímco ještě nedávno jsme fascino-
vaně sledovali první pokusy s ma-
lými letouny s hybridním elektric-

kým pohonem, dnes už se můžeme začít 
těšit, že se takovým letadlem brzy sami 
proletíme a třeba i s celou rodinou. Tři 
velké evropské firmy – Airbus, Siemens 
a Rolls-Royce – se totiž domluvily na spo-
lečném projektu, jehož cílem je vyvinout 
hybridní elektrický letecký motor pro rela-
tivně velké letadlo. Testovací letoun bude 
založen na 100místném britském Aero-
spaceu BAe 146 z roku 1989 a bude vyba-
ven elektromotorem a třemi konvenčními 
tryskovými motory. Pokud testy dopadnou 
dobře, budou následovat zkoušky nároč-
nější konfigurace – dvou hybridních elek-
trických pohonů v kombinaci s tradičními.
A jak bude tato spolupráce konkrétně  
vypadat? Společnost Siemens sestrojí  
elektromotor s polovičním výkonem  

2 MW oproti tradiční-
mu pohonu.  
Výrobce motorů  
Rolls-Royce dodá 

plynovou turbínu, 
která bude instalována  

v trupu letadla a bude vyrábět elektři-
nu pro elektromotor. Vzlétnutí a stoupání 
budou podporovat lithiové-iontové bate-
rie, každá o síle 700 kW. Výrobce letadel 
Airbus bude zodpovědný za celkovou in-
tegraci systémů, jakož i za řídicí architek-
turu hybridního elektrického pohonného 
systému a baterií a za jejich integraci s ří-
zením letu. Na vývoji dopravního elektro-
letadla ale současně pracují i další společ-
nosti, například letecká společnost Easyjet 
nebo firma Wright Electric.  

Hybridní neznamená těžký
Když si člověk představí hybridní pohon-
ný systém tvořený konvenčními motory, 
elektromotory a ještě k tomu bateriemi, 
ihned ho napadne, jestli vůbec může být 
dostatečně efektivní. Jinými slovy, jestli 
nebude příliš těžký a objemný? Podle slov 
jeho tvůrců se není třeba obávat. „Díky 

Frank Anton

Wulf Roscher
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rozsáhlému výzkumu, který jsme usku-
tečnili v pokročilém lehkém strojíren-
ství a hi-tech materiálech očekáváme, že 
budeme schopni drasticky snížit velikost 
a hmotnost našich po-
honů,“ říká Wulf Ros-
cher, elektroinženýr, 
který pracuje ve společ-
nosti Siemens již 23 let. 

„Zatímco náš předchozí 
rekordní motor dosaho-
val nepřetržitého výko-
nu 5,2 kW na kilogram 
hmotnosti motoru, teď 
chceme u našeho 2MW  
motoru tento výkon 
ještě podstatně zlepšit.“ 
Podle Franka Antona, 
ředitele divize Siemens eAircraft, tajným 
receptem není materiál ani topologie. 
Takto extrémně lehké pohonné systé-
my, o kterých mluvíme, lze vyvíjet a sta-
vět pouze díky SimcenterTM, simulačnímu 
softwaru Siemens PLM, který zohledňu-
je všechny známé fyzikální a technické 
efekty. „Pomocí této technologie budeme 
iterativněvytvářet digitální dvojčata, a tím 

naše prototypy prakticky optimalizovat. 
Tento způsob nejen urychluje vývoj, ale 
vede rovněž k výkonnějším strojům,“ uza-
vírá. Společnost Siemens má již bohaté 

zkušenosti s hybrid-
ními pohony u dronů 
a ultralehkých a leh-
kých sportovních leta-
del. Nedávno rovněž 
představila prototyp 
motoru CityAirbus, lé-
tajícího taxi pro použi-
tí ve městech.

Letecká přeprava 
budoucnosti     
E-Fan X, demover-
ze hybridního elek-

trického dopravního letounu, má poprvé 
vzlétnout v roce 2020 z francouzského 
Toulouse. Podle Franka Antona tento velký 
letový demonstrátor představuje důležitý 
krok k hybridní elektrické budoucnosti.  
Testování tohoto demonstračního letounu 
a jeho elektrického pohonného systému 
za letu poskytuje cenné informace o tom, 
jak lze tuto průlomovou inovaci využít 

v letectví. Díky ní by se v budoucnu mohla 
letecká doprava stát tišší a udržitelnější. 
Cílem společného programu je ale rovněž 
stanovení požadavků na budoucí certifika-
ci elektricky poháněných letadel a součas-
ně trénink nové generace konstruktérů  
a inženýrů, aby se hybridní elektrické  
letouny začaly stávat realitou.

Mezi nejdůležitější úkoly dnešního letec-
tví patří zařazení mezi dopravní prostřed-
ky s lepším vztahem k životnímu prostředí 

– efektivnější a méně závislé na fosilních 
palivech. Partneři se zavázali, že splní 
technické cíle EU v oblasti životního pro-
středí pro leteckou dopravu (snížení emisí 
CO2 o 75 %, snížení emisí NOx o 90 %  
a snížení hluku o 65 %). 
Toho však se současnými technologiemi 
dosáhnout nelze. Proto Airbus, Rolls- 
-Royce a Siemens takto investují a zaměřují 
svůj výzkum na různé oblasti technologií, 
včetně elektrifikace. Elektrický a hybrid-
ní elektrický pohon jsou totiž dnes pova-
žovány za jedny z nejslibnějších techno-
logií, které by mohly pomoci tyto výzvy 
splnit. 

Extrémně lehké  

pohonné systémy lze 

vyvíjet a stavět pouze 

díky SimcenterTM,  

simulačnímu softwaru 

Siemens PLM.

*  Human Machine Interface
** Hybridní elektrický propulsní systém  

Adaptace FAN: +

Tryskový 
motor

Tryskový 
motor

Tryskový 
motor

MOTOR 2MW Motor Power Electronics

AE2100
spalovací 
turbína

2MW
generátor

Generátorová 
elektronika

Elektro- 
rozvodna

E-supervisor
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elektřiny
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Hybridní architektura
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Vodík a akumulátory  
ve službách železnice
text  Jiří Pohl, Pavel Záleský   |   foto  Siemens

Spalovacími motory poháněná vozidla mají vysokou spotřebu energie, produkcí 

CO2 přispívají k nežádoucím změnám klimatu a exhalacemi poškozují zdraví 

obyvatelstva. Nejen proto je budoucnost železniční dopravy spojena s elektřinou. 

Nové technologie urychlí její nástup i na vedlejších tratích.

ednodušší konstrukce, vyšší účinnost, 
nižší provozní náklady, nižší hluk, mož-
nost rekuperace brzdné energie a v ne-

poslední řadě nulové lokální emise i men-
ší ekologická stopa. Elektrická vozba má 
oproti vozidlům poháněným spalovacími 
motory řadu předností. Proto jsou důležité 
železniční tratě elektrizovány a zvyšová-
ní výkonnosti pevných trakčních zařízení 
a elektrizace dalších tratí jsou základními 
trendy rozvoje železnic.
Dopravně méně vytížené železniční tra-
tě však na svou elektrizaci stále čeka-
jí. Pro zajištění tichého a čistého provozu 
i na nich jsou proto hledána nová technic-
ká řešení. Dobře je ilustruje připravovaná 
regionální elektrická jednotka Siemens 
Mireo. Kromě základní varianty využí-
vající napájení z trakčního vedení nabí-
zí také dvě varianty určené pro provoz 
na neelektrifikovaných tratích. První vyu-
žívá zásobníků energie na bázi lithiových 
akumulátorů, druhá kombinuje akumulá-
tory s technologií vodíkových palivových 
článků.
Vozidla se zásobníky energie nejsou kon-
kurentem liniové elektrizace. Obě možnos-
ti se naopak výborně doplňují. Navíc platí, 
že čím větší část sítě je elektrizována, tím 
kratší dojezd stačí vozidlům se zásobní-
ky, aby se dostala k místům, kde se mohou 
během stání nebo v průběhu jízdy dobí-
jet. Aplikace nové technologie tak zvyšuje 

J

Doprava

30  |  VISIONS  |  1  |  2018



ekonomické přínosy liniové elektrizace. 
Pevné trakční zařízení jedné trati může 
nyní sloužit také vozidlům provozovaným 
na tratích okolních.

S větrem v zádech
To, zda je vhodné k ukládání energie po-
užít jen lithiové akumulátory, nebo jejich 
kombinaci s vodíkovou technologií, závisí 
na geografických podmínkách každé země. 
A ty jsou dost rozdílné.
Jako první příklad si vezměme Němec-
ko s jeho větrnými parky v Severním 
moři a energetickou koncepcí zaměřenou 
na maximální využití obnovitelných zdro-
jů. Výhody přírodní čisté energetiky do-
provází jedna přirozená nevýhoda. Výrobu 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
nelze plně řídit, značně závisí na aktuál-
ních povětrnostních podmínkách. Ve vel-
kých větrných parcích vznikají zejména 
v noční době podstatné přebytky levné 
elektrické energie. Jak ji uchovat pro poz-
dější použití?
Jednou z možností je uplatnit ji při výrobě 
vodíku pomocí elektrolýzy. Tento plyn je 
však velmi lehký, pro přepravu musí být 
silně stlačen (přetlak 35 MPa) a uchován 
v těžkých ocelových tlakových lahvích – 
k přepravě 1 kg vodíku je potřeba ocelová 
tlaková láhev o hmotnosti 50 kg. Využití 
vodíku by proto mělo proběhnout nedale-
ko od místa jeho produkce. Železniční do-
prava na neelektrizovaných tratích může 
být dobrým příkladem a německé dráhy se 
jím nechaly inspirovat. Odpovědí na jejich 
poptávku je připravovaná varianta vozi-
del Mireo se zásobníky stlačeného vodíku 
a palivovými články. Vodík u ní předsta-
vuje základní zdroj energie, lithiové aku-
mulátory slouží k vyrovnávání výkonové 
bilance a ukládání energie při rekuperač-
ním brzdění.

Až sto kilometrů na akumulátor
V zemích bez přístupu k moři, včetně Čes-
ka, je situace odlišná. Zásadní přebytky 
levné elektřiny zde neexistují a vyrábět 
vodík pomocí elektřiny nakoupené za běž-
nou tržní cenu nemá logiku. Účinnost ře-
tězce elektrolýza – palivový článek se po-
hybuje kolem 40 %. 
Ve srovnání s ukládá-
ním elektřiny do aku-
mulátoru tak roste 
spotřeba energie 
na dvouapůlnásobek.
Ve vnitrozemských 
podmínkách se proto uplatní lépe vozidla 
s akumulátory nabíjenými z trakčního ve-
dení po dobu jízdy nebo stání na elektri-
zovaných tratích. Pro tyto aplikace nabízí 
jednotka Mireo s lithio- 
vými akumulátory dojezd kolem 80 až 
100 km. To je pro obsluhu mnoha vedlej-
ších tratí více než dostačující akční rádius. 
Pro tento druh provozu navíc není nutno 
budovat žádnou novou infrastrukturu. Vo-
zidla jsou vybavena běžným vrchním sbě-
račem, který použijí, jakmile se ocitnou 

„pod dráty“.

Palivové články nové generace
Limitujícím faktorem pro širší aplikaci 
vodíkového pohonu na železnici jsou vý-
konové parametry dnešních palivových 
článků. Na konci roku oznámená spolu-
práce Siemensu a kanadské společnosti 
Ballard Power Systems chce tuto hranici 
posunout opět o něco dál. Cílem společné-
ho projektu je připravit modulární a škálo-
vatelný systém napájení trakčních pohonů 
využívající palivové články.
Ballard vyvine nový druh palivového 
článku s výkonem 200 kW, prodlouže-
nou životností, vyšší hustotou výkonu 
a lepší efektivitou. Technologie bude při-

pravena k provoznímu nasazení do roku 
2021 a jako první bude integrována právě 
do jednotky Siemens Mireo. Tato nízko-
podlažní regionální elektrická jednotka 
je pro tento účel naprosto ideální. Díky 
odlehčené konstrukci vozidla používají-
cí podvozky s vnitřním rámem, nízkému 

aerodynamickému odpo-
ru, energeticky úsporným 
komponentům a inteli-
gentnímu energetickému 
managementu spotřebu-
je o 25 % energie méně 
ve srovnání s obdobnými 

vozidly se stejnou přepravní kapacitou.
Očekává se však, že Mireem projekt 
rozhodně neskončí. „Naše spolupráce 
s Ballardem je důležitým krokem v dlou-
hodobé cestě za náhradou železničních 
vozidel spalujících naftu vozidly bezemis-
ními,“ nechala se slyšet výkonná ředitelka 
divize Mobility Siemensu Sabrina Soussa-
nová. „Sledujeme rapidní nárůst zájmu 
o čistou technologii palivových článků. 
Týká se všech sektorů osobní i nákladní 
přepravy, ať už jde o vlaky, tramvaje, auto-
busy, nebo nákladní vozidla,“ přizvukoval 
jí prezident Ballardu Randy MacEwen. 

Mireo s lithiovými 

akumulátory má dojezd 

kolem 80 až 100 km.

Prohlédněte si Mireo

Chystanou jednotku Mireo si 

můžete díky virtuální realitě již dnes 

prohlédnout ve svém telefonu se 

systémem Android nebo iOS.

Co je to palivový článek?

Palivový článek je zařízení 

přeměňující chemickou energii paliva 

a okysličovadla přímo na energii 

elektrickou. Jedná se v podstatě 

o galvanický článek skládající se ze 

dvou elektrod oddělených membránou 

nebo elektrolytem. K elektrodám je 

přiváděno palivo a okysličovadlo, 

které se katalyticky slučují. Palivem je 

zpravidla vodík, ale existují i palivové 

články využívající metan nebo alkohol.
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Lepší internet na cestách
text  Pavel Záleský   |   foto  Siemens

On-line připojení již považujeme za běžný standard. Využíváme ho pro práci 

i zábavu. Zvykli jsme si mít ho k dispozici i na cestách. Ve vlaku nám však dnes 

často chybí. Siemens nyní přichází s elegantně jednoduchou technologií,  

která to může změnit.

Podobnou situaci asi znáte. Sedíte 
ve vlaku, potřebujete vyřídit důle-
žité pracovní e-maily, najít si ná-

vazný přípoj nebo si jen ukrátit cestu, pře-
číst zprávy, oblíbený blog nebo poslední 
příspěvky přátel. Jenže jindy spolehlivé 
mobilní připojení vás nechá na holičkách. 
Podle průzkumu prováděného v němec-
kých rychlovlacích při snaze o načtení 
webové stránky uspějete pouze v 41–65 % 
případů. Takové spojení není zrovna ra-
dost používat. Z tohoto neuspokojivého 
stavu přitom nelze vždy vinit mobilní ope-
rátory. Pokud si promítnete trasy železnič-
ních koridorů v Česku přes mapy operáto-
rů, zjistíte, že většina délky tratí je dnes 
solidně pokryta mobilním signálem. Hlu-
chá místa samozřejmě stále existují a pod-
le stavu loňských jednání mezi dopravci 
a operátory ještě nějaký čas existovat bu-
dou. Problém je však i ve vlaku samot-
ném, respektive v konstrukci jeho vozidel 
a jejích fyzikálních důsledcích. Ve vlaku 
totiž sedíte ve Faradayově kleci. A platí, 
že čím je souprava modernější, tím je klec 
dokonalejší. Nejen, že vás obklopují tuny 
kovu tvořícího skříň vozu. Překážkou jsou 
i okna. Skla kolejových vozidel jsou zpra-
vidla tónována do šeda pokovením, které 
chrání cestující před příliš intenzivním 
sluncem. Tato úprava však kromě sluneč-
ního a tepelného záření odráží také elek-
tromagnetické vlny, mobilní signál nevyjí-
maje. V důsledku toho utlumuje železniční 
vůz signál výrazně více než třeba běžný 
automobil. Právě to může na místech se 
slabým signálem zhatit vaši snahu někam 
se dovolat nebo stáhnout data. Svou roli 

navíc sehrávají i další faktory jako terén-
ní zářezy a tunely na trati, koncentrace 
uživatelů na malém prostoru způsobující 
lokální přetížení sítě, ale i vysoká rychlost 
jízdy, při které si základnové stanice sítě 
přestávají stíhat předávat účastníky.

Kudy z klece
Nejčastějším řešením problému je instala-
ce hotspotů bezdrátových sítí uvnitř vozů. 
To je však spojeno s citelnými investiční-
mi i provozními náklady a dodatečnými 
nároky na údržbu. K tomu dopravce bude 
průběžně platit za mobilní data, údrž-
bu systému a nese morální odpovědnost 
za vznikající provozní problémy. I tam, 
kde připojení vypadne kvůli bílému místu 
na mapě operátora.
Druhým přístupem je instalace repeate-
rů, neboli opakovačů mobilního signálu, 
ve vlaku. Výhodou této technologie je, že 
kromě dat poskytne i kvalitní volání. Ne-
výhodou je, že dopravci vlastně nepřináší 
žádné výrazné benefity pro cestující. „Free 
Wi-Fi“ se nekoná, cestující potřebuje svůj 
vlastní datový tarif. Opakovače byly tes-
továny i na české železnici. Do běžného 
provozu se však nedostaly. Spory vznika-
ly již ohledně finanční stránky. Kdo má 
opakovače vlastně platit a kdo odpoví-
dá za jejich provoz? Kdo bude financovat 
nutný upgrade technologií po nástupu 5G 
sítí a dalších? Dopravci ani operátoři se 
k tomu příliš nehlásí. A ani jedné straně se 
nelze příliš divit. Technickým problémem 
repeaterů navíc je existence dvou fázově 
posunutých signálů uvnitř vozu. Tento jev 
vzniká mírným zpožděním signálu šířené-

Mobilní signál je 

v železničních vozech 

výrazně utlumen. Může 

za to konstrukce vozu 

i pokovená skla. 

Doprava
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ho opakovačem oproti signálu vysílanému 
základnovou stanicí sítě. Nejcitelnější po-
tíže to způsobuje paradoxně na místech se 
silným vnějším pokrytím.

Elegantní řešení
S třetím řešením – a nutno říci, že ele-
gantně jednoduchým – přišel nedávno 
Siemens. Je problémem Faradayova klec? 
Pojďme ji narušit. V Siemensu vyvinu-
li nový povrch oken, který umožňuje až 
pětsetkrát lepší průchod elektromagne-
tických vln než konvenční skla s pokove-
ným povrchem. Díky tomu mohou cestují-
cí po většinu své cesty pohodlně surfovat 
i telefonovat bez nutnosti investic do ak-
tivních technologií na palubě vlaku. V čem 
spočívá kouzlo nové technologie? Experti 
ve vídeňském vývojovém centru Siemensu 
do tenké vrstvy pokovení na povrchu skla 
vypálili laserem jemný rastr. Ten přerušu-
je elektricky vodivou vrstvu a tím narušu-
je efekt Faradayovy klece. Zároveň je však 

tento rastr natolik jemný, že prakticky ne-
snižuje schopnost skla chránit cestující 
před přílišným slunečním svitem.
Ochranná vrstva tak sice odráží nežádou-
cí sluneční záření, ale současně umožňuje 
volný prostup rádiového signálu. „Ve vyso-
korychlostních vlacích naše řešení umož-
ňuje přenést dovnitř do vozu mobilní sig-
nál v pracovních kmitočtových pásmech 
nejméně padesátkrát silněji (tedy o 17 dB) 
než při použití běžných pokovených skel,“ 
vysvětluje Lukas W. Mayer, který vývojový 
projekt v Siemens Corporate Technology 
vedl. „Nová skla umožňují průchod všech 
frekvencí užitečných pro mobilní komuni-
kaci. I budoucí mobilní standardy, jako je 
5G, budou uvnitř vozu k dispozici bez dal-
ších investic.“ Skla lze využívat desítky let 
bez speciální údržby, snadno se instalují 
a na rozdíl od aktivních prvků nepotřebují 
elektrické napájení. Kdykoliv jimi mohou 
být dovybaveny i stávající vozy.

Poprvé u Rýna
První zkoušky v běžném provozu potvrdi-
ly, že vzorkovaná struktura povrchu skla 
je pouhým okem téměř neviditelná. Ces-
tující nepozorovali žádné zhoršení prů-
hlednosti skel. Prokázány byly účinnost 
ochrany interiéru vozu před tepelným zá-
řením slunce, nižší energetická náročnost 
klimatizace i zlepšení prostupu mobilního 
signálu.
Prvními sériově vyráběnými vozidly vyba-
venými novými okny je sedm nových 
regionálních elektrických jednotek 
Desiro HC, které budou v barvách doprav-
ce Rhein-Ruhr Express obsluhovat rýn-
sko-rúrský region. Prototyp již podstupuje 
zkoušky v testovacím středisku ve 
Wegberg-Wildenrathu, pravidelný provoz 
s cestujícími bude zahájen na konci roku 
2018. 

Efekt Faradayovy klece 

pomohl minimalizovat 

laserem vytvořený  

jemný rastr.
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Digitalizace 
každodenního života 
Manuel Meyer

text  Siemens   |   foto  Siemens

Chytrá města  I  Rozhovor
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Julie Alexanderová, ředitelka městského rozvoje 

v globálním středisku kompetencí pro města 

společnosti Siemens, vysvětluje, jak inteligentní 

infrastruktura Smart City snižuje náklady, zvyšuje 

efektivitu a zlepšuje každodenní život.

Světový kongres Smart City Expo, 
který se konal v listopadu loňského 
roku v Barceloně, vypadal jako  
naléhavé celosvětové volání po  
rozvoji chytřejších a udržitelnějších 
měst. Opravu inteligentní města tak 
nutně potřebujeme?
Města si stále více uvědomují, že v důsled-
ku rostoucího počtu obyvatel a pokračují-
cí urbanizace budou muset změnit přístup 
k řízení služeb a zajištění svých občanů. 
Stávající systémy je nutné optimalizovat 
a je potřeba zbavit se neefektivních řešení, 
nicméně rozpočty veřejného sektoru jsou 
stále napnuté. 
S ohledem na stárnoucí obyvatelstvo jsou 
finanční rezervy měst často odkláněny 
do sektorů zdravotní a sociální péče, což 
znamená, že ostatním službám, jako je ve-
řejná doprava nebo správa silnic, se rozpo-
čty znatelně snižují. Infrastruktura Smart 
City, jinými slovy digitální infrastruktu-
ra, má pro překonání těchto problémů zá-
sadní význam. Digitalizace těchto systé-
mů přináší vyšší efektivitu a lepší řízení 
a kontrolu: tento princip platí pro všechna 
oddělení městské samosprávy.

Jakým hlavním výzvám čelí projekty 
inteligentních měst?
Poněvadž lidé si uvědomují rizika spoje-
ná se zaváděním nových systémů, nových 
technologií a nových poznatků, v oblasti 
inovací stále panuje určitá opatrnost.  
Některá města je však přijímat začnou. 
Kromě toho existují určité pochybnosti, 
která technologie je za daných okolností 
nejvhodnější, a právě zde navrhujeme,  
aby města identifikovala své klíčové  
problémy a na vývoji řešení, která pro  
ně budou fungovat, spolupracovala se  
soukromým sektorem.

Co města očekávají od inovací?
Města by chtěla, aby inovace přinesly řadu 
věcí. Pokud jde o služby, města by chtěla 
vidět větší efektivitu, nižší náklady, udr-
žitelnější prostředí a dobré zkušenosti 
uživatelů. Města se však rovněž obecně za-
jímají, jakou roli sehrají inovace v ekono-
mice, při vytváření pracovních míst a jaké 
přinesou možnosti rozvoje nových příleži-
tostí. Všechny výše uvedené aspekty ino-
vace splnit mohou, ale za předpokladu, že 
ty správné dovednosti budou poskytnuty 
těm, od kterých se očekává, že inovace při-
jmou, neboť ovlivní jejich práci a každo-
denní život.
Pokud jde o infrastrukturu, města se ob-
vykle zajímají o mobilitu, energetiku a bu-
dovy. Jejich zájem se ale rozšiřuje i na další 
oblasti, jako je životní prostředí, bezpeč-
nost a zdravotní péče, protože města popo-
hánějí vpřed výsledky: čistý vzduch, nižší 
podíl emisí uhlíku, energetická bezpeč-
nost, obecně bezpečnost ve městě, hospo-
dářský růst, zdraví. Naším úkolem je po-
máhat správním orgánům měst pochopit, 
jak jim může pomoci při řešení problémů 
v těchto oblastech infrastruktura.
Digitálně podporované infrastruktury při-
nášejí mnohem více možností, a to nejen 
efektivitu, ale také data, která mohou měs-
tům pomoci lépe sloužit svým občanům 
a šířeji posílit digitální ekonomiku. Je to 
výchozí bod pro získání mnohem lepšího 
pochopení, jak města fungují a jak je lze 
efektivněji řídit.
Inovace v průmyslu rovněž vzbuzují čím 
dál větší zájem. Ve výrobě s vysokou při-
danou hodnotou vidíme obrovský po-
tenciál. Pokud si průmysl osvojí digitál-
ní přístup k podnikání, okamžitě dojde 
ke zvýšení výkonu. Řízení růstu produkti-
vity prostřednictvím inovací a digitalizace 

Tel Aviv dělá úžasné  

věci v oblasti 

angažovanosti občanů, 

Soul má internetové 

připojení 5G a Londýn 

vede v oblasti FinTech.

Julie Alexandrová

Julie Alexanderová je doma 

v londýnském Crystalu, sídle 

Kompetenčního centra Siemens pro 

města a největší světové výstavy 

o udržitelnosti měst, a je ředitelkou 

pro rozvoj měst. Díky svému 

globálnímu mandátu pracovat s městy 

po celém světě je zodpovědná 

za spolupráci s městy na prezentaci 

úlohy infrastruktury a integrovaných 

technologických řešení při rozvoji měst.
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umožňuje širší investice 
do podnikání a pro ty, 

kteří tuto příleži-
tost přijali, zajišťuje 
dlouhodobé ekono-
mické výhody.

Existují již měs-
ta, která plně fungují 

jako Smart Cities?
Mnoho měst si kreslí svo-

ji vlastní mapu cest vedoucích 
k digitální transformaci. Některá se 

zaměřují na digitální páteřní systém a ko-
munikace, jiná na zapojení občanů nebo 
kritickou infrastrukturu. Žádné z nich 
nemůže dělat všechno najednou. Tel Aviv 
dělá úžasné věci v oblasti angažovanos-
ti občanů, Soul má internetové připojení 
5G a Londýn vede v oblasti FinTech. A ne-
bude to dlouho trvat, než uvidíme města, 
která začnou spojovat jednotlivé digitál-
ní projekty dohromady jako kusy jediné 
skládačky.

Proč by obce s napnutým veřejným 
rozpočtem měly investovat do  
projektů Smart City?
Města se nutně nestávají chudšími, ale je-
jich rozpočty se snižují v důsledku rostou-
cí poptávky po službách. A poněvadž pro 
modernizaci infrastruktury či zavedení 
nových sítí jsou nezbytné počáteční inves-
tice, což jsou typicky dlouhodobé náklady, 
které nese vlastník – na provoz, údržbu 
a servis –, narůstají výdaje, které způsobu-
jí městům problémy. Nicméně, z hlediska 
dlouhodobé udržitelnosti poskytování slu-
žeb může digitální infrastruktura naopak 
náklady výrazně snižovat.
Pokročilá analýza a strojové učení napří-
klad umožňují automatizaci služeb a zave-
dení prediktivní údržby. To znamená, že 
namísto toho, abyste měli pevně stanove-
ný plán údržby zařízení v majetku měs-
ta, ať už tuto údržbu potřebuje, nebo ne, 
systém vás upozorní pouze tehdy, když je 
údržba opravdu nutná, a řekne vám přes-
ně, co máte udělat, abyste problém napra-
vili. Navíc, plánování údržby lze racionali-
zovat a omezit tak prostoje všech zařízení, 
která by jinak mohla být v provozu. Struč-
ně řečeno, provoz a údržbu zařízení lze 

optimalizovat téměř s jistotou, že nedojde 
k žádnému neočekávanému selhání. Tím 
lze ušetřit obrovské částky z provozních 
rozpočtů.

Bude mít na rozvoj inteligentních 
měst velký vliv analýza dat?
Analýza dat má více aplikací. Poznatky 
o tom, kam a kdy lidé cestují, například 
umožňují dopravním operátorům lépe  
lokalizovat vlakové soupravy, aby vyho-
věli požadavkům cestujících. Informace 
o tom, kde a kdy lidé nejvíce utrácejí pení-
ze, velmi pomáhá obchodním společnos-
tem. Analýza dat nám rovněž může říci, 
jak využíváme elektrickou energii a kdy je 
její nákup cenově nejvýhodnější, což vede 
ke změnám v chování spotřebitelů. Tyto 
údaje jsou klíčové pro zajištění správného 
a bezpečného zásobování energií v měs-
tech budoucnosti. 
Každé město a každá společnost však 
bude tyto možnosti využívat jinak. U nás, 
ve společnosti Siemens, jsme měli velký 
úspěch s využíváním analytických nástro-
jů pro správu železničních souprav a jako 
pomocníka při navrhování větrných tur-
bín. Datová analýza nám pomáhá zjišťovat, 
jak naše větrné turbíny fungují za různých 
podmínek, takže je pak můžeme správně 
nadesignovat a rovnou identifikovat nut-
nou údržbu, kterou později lze řešit na dál-
ku. Příležitostí je nekonečně. Sítě čidel 
a sběr dat jsou jen pouhým začátkem.

Ruku v ruce s nárůstem populace 
a ekonomickým růstem se zvyšuje 
poptávka po elektřině. Jaké  
řešení, které by vedlo ke snížení 
spotřeby elektrické energie,  
navrhuje Siemens?
V digitálním světě může být energie po-
skytována a řízena velmi odlišným způ-
sobem. Ve společnosti Siemens vyvíjíme 
virtuální elektrárnu, kde jsou zařízení 
pro výrobu, distribuci, správu, ukládá-
ní a řízení začleněna do jediné sítě – v ní 
jsou všechny tyto elektroenergetické pro-
středky digitálně propojeny, což umožňu-
je nakupovat, prodávat a využívat energii 

„přesně ve správnou dobu“ v cenách zalo-
žených na poptávce a obchodovat s energií 
v nejvhodnějších okamžicích. V energetice 



V rámci konceptu „Vozidlo-s-X“ komu-

nikují nejen vozidla mezi sebou, ale také 

s pouličním vybavením, jako jsou sema-

fory, díky čemuž se vozidla i chodci po-

hybují plynuleji. Propojené automobily se 

přesouvají do informačního zábavního 

prostoru, který nám brzy přinese možnost 

užívat si zábavu v autě v reálném čase. 

Připojené auto má ale i další užitečné ap-

likace. Pokud například někoho v autě po-

stihne nebezpečná zdravotní komplikace, 

čidla by to mohla zjistit a vozidlo by moh-

lo být ihned přesměrováno do nejbližší 

nemocnice. Současně by reagovaly i se-

mafory po cestě, které by pomocí zelené 

signalizace daly automobilu reagujícímu 

na nouzovou situaci přednost.
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v současnosti probíhá vývoj nových  
obchodních modelů založených právě 
na těchto inteligentních sítích a virtuál-
ních elektrárnách.

Jak změní naše města autonomní 
vozidla a sdílené cestování? Jakým 
způsobem, podle vás, autonomní 
a propojené cestování změní naše 
chování z hlediska mobility?
Autonomní vozidla (AV) představují no-
vou příležitost k poskytování mobility jako 
služby. Lidé už nemusejí vlastnit vozidla, 
ale místo toho mohou využívat vozidla 
na požádání a vyhnout se nákladům ply-
noucím z jejich vlastnictví. Siemens se již 
zapojil do AV pilotních projektů v Covent-
ry v Anglii, abychom si mohli být jistí, že 
v okamžiku příchodu nových konceptů 

mobility budeme v oblasti managementu 
dopravy na čelném místě.   

Naše města budou silně zasíťována. 
Jak je můžeme chránit před útoky 
hackerů a zneužitím dat?
Zůstat na vrcholu kybernetické bezpečnos-
ti je věc, kterou Siemens bere velmi vážně. 
Vyrábíme kritické infrastruktury a jejich 
bezpečnost je naší hlavní prioritou. Jedná 
se o trvalou aktivitu, která se musí neustá-
le vyvíjet. Vždy musíme být o krok napřed, 
nebo ideálně o dva až tři. Uvažujeme o no-
vých aplikacích, jako je Blockchain, které 
se v průmyslu vyvinuly nad rámec své pů-
vodní aplikace v oblasti financí, a věříme, 
že by mohly být potenciálním řešením, 
které bude za určitých okolností fungovat. 
Firma Siemens se mimo jiné zabývá i tím, 

jak můžeme tento kódovací mechanismus 
využít k lepšímu zabezpečení našich vlast-
ních systémů.

Bude se město zítřka výrazně lišit 
od dnešního města?
Ne až tak moc. Poroste význam obchod-
ního modelu „jako služba“, jak je již dnes 
vidět na příkladu taxislužby nebo systému 
sdílení jízdních kol. Technologie by měla 
být neviditelná; měla by však součas-
ně být výrazně jiná. Měli bychom dýchat 
čistší vzduch, cestovat plynuleji a chodit 
po tišších ulicích. V ideálním případě je 
totiž digitální infrastruktura zdrojem lepší 
kvality života pro každého. 

Siemens řešení pro chytrá města

siemens.cz/chytramesta
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Odolná sázka na budoucnost
text  Josef Janků   |   foto  depositphotos

Ať už máte jakýkoliv názor na budoucnost zemského klimatu (případně velmi 

rozumně pevný názor nemáte), asi budete souhlasit s tím, že debaty kolem tohoto 

tématu jsou samy o sobě pozitivní: lidé by o budoucnosti měli přemýšlet. 

ak ukazuje právě případ klimatický, 
často to děláme špatně. Budoucnost 
je nejistá a neověřitelná. Nikdo z nás 

si na ni nemůže sáhnout, nikdo nemůže 
spolehlivě prokázat, že právě jeho názor 
na budoucí vývoj událostí je jediný ne-
zpochybnitelně správný. Našemu moz-
ku je to nepříjemné, s nejistotami se mu 
nechce pracovat; mnohem raději před 
sebou vidí konkrétní, či nejlépe přímo 
hmatatelné potíže, překážky a nepřátele. 
Někdy tak zapomínáme, že máme skvě-
lý nástroj, jak s budoucností pracovat: 
můžeme si na ni vsadit. Jednou nero-
zumně, jen tak pro radost, vzrušení ze 
hry či abychom vyzvali náhodu na sou-
boj, v jiných případech naopak opatrně 
a s rozmyslem. Do první kategorie patří 
malé sportovní sázky, do druhé pak prá-
vě velké otázky budoucnosti – jako třeba 

klimatické změny a s tím spojená otázka 
budoucnosti lidstva. 

Buďme zodpovědní a vsaďme si
Nechceme strašit globální katastrofou – 
ale zároveň se musíme smířit s tím, že 
o budoucnosti nic nevíme. Nemůžeme vy-
loučit možnost, že bude přibývat nepřízni-
vých extrémních výkyvů počasí. Co hůře, 
v žádném případě s dnešní technologií ne-
dokážeme předpovědět případné lokální 
změny klimatu: budou dnes některé suché 
oblasti v budoucnosti vlhčí? Nebo zmizí 
zdroje vody, které slouží potřebám milionů 
lidí? Budou po Kapském Městě i další rad-
nice nuceny uvažovat o drastickém přídě-
lovém systému na vodu? 
Města, respektive jejich obyvatelé, mají 
v případě neobezřetné sázky na budouc-
nost co ztratit. Svět se sestěhovává, už 

J
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dnes většina obyvatel Země žije právě 
ve větších sídlech, a takový trend bude 
podle všeho nadále pokračovat. Města bu-
doucnosti budou větší, a tedy „hladovější“ 
než kdy dříve. Pokud mají města neznámé 
nástrahy budoucnosti přečkat bez úhony, 
musí být připravená na vše. 
Proto se nejen společnost Siemens, ale 
i řada urbanistů, architektů, inženýrů 
či neziskových organizací (viz rozhovor 
na následujících stranách) domnívají, že 
nejlepší sázkou do budoucnosti je sázka 
na odolnost. Města budoucnosti by měla 
být schopna vyrovnat se s nepřízní přírody 
výrazně lépe než Kapské Město. 
Vznikla tak platforma „Resilient Cities“ 
(„odolná města“). Pomáhá městům a je-
jich obyvatelům tak, aby byli připraveni 
odolávat zátěžovým situacím od chronic-
kých dopravních kolapsů přes násilí či 
přelidnění až po kritický nedostatek jídla 
a vody. Platforma a její partneři jako spo-
lečnost Siemens pomáhají městům zvýšit 
odolnost a efektivitu tím, že poskytují své 
mezinárodní know-how přímo jejich před-
stavitelům.

Začínáme stavět? 
Jak města budoucnosti budou vypadat, roz-
hodneme přitom my. Podle odhadů nesto-
jí ještě ani polovina elektrických vedení, 
ulic, vodovodů, kanalizací, přehrad a čis-
tiček, které by za půl století měly sloužit 
zřejmě více než šesti miliardám městských 
obyvatel z celého světa. Je to samozřejmě 

ohromná obchodní příležitost, ke které by 
se mělo ovšem přistupovat s dostatečnou 
odpovědností, aby se megapole nezměnily 
v nehostinné betonové džungle. 
Koncept „odolného města“ se snaží takové 
situaci předcházet v zárodku. Nespočívá 
přitom v jednom jediném řešení či jedné 
jediné technologii. Jde o spojení celé řady 
různých dílků, které dohromady vytvářejí 
hustou síť, v níž lze vždy snadno najít zálo-
hu, náhradní „objížďku“. 
V případě velkého výpadku proudu by se 
například mohli obyvatelé spolehnout 
na místní „mikrosítě“, které dokážou fun-
govat i bez pomoci zvenčí a dodávat elek-
třinu minimálně klíčovým odběratelům, 
jako jsou nemocnice, bezpečnostní složky 
atd. Zároveň mohou být díky informačním 
a dalším technologiím dostatečně pružné 
a „chytré“, aby přebytky například dodaly 
obyvatelům či rychle reagovaly na pokyny 
z centrálního dispečinku při obnově běž-
ného provozu. Decentralizované mohou 
být alespoň do jisté míry i další důležité 
procesy jako třeba úprava vody. 
Téměř stejně důležitá jako samotná fyzic-
ká infrastruktura jsou v moderním měs-
tě také informace. Odolná města by měla 
umožnit nejen rychlé shromažďování 
z myriády senzorů, ale také bleskový pře-
nos směrem ke svým obyvatelům, ať už jde 
o banální informace typu přehledu spo-
třeby, nebo životně důležitá varování před 
možným nebezpečím. 

www.100resilientcities.org

Kapské Město

O Kapském Městě se v posledních 

měsících mluví jako o „prvním 

městě, kterému může dojít voda“. 

Kombinace několik let trvajícího sucha 

a nedostatečné či špatně udržované 

infrastruktury způsobila, že město 

muselo přistoupit k omezení veškeré 

spotřeby vody na 50 litrů na osobu 

a den (tedy zhruba jedna pětiminutová 

sprcha, jestliže nechcete pít, prát, mýt 

nádobí či splachovat toaletu). Pokud 

bude sucho pokračovat, může se limit 

snížit na polovinu. Samozřejmě, pokud 

zaprší, zatím zhruba na červenec 

naplánovaný drastický krok se nikdy 

nemusí realizovat. Ironické přitom je, 

že Kapské Město leží na břehu moře, 

takže voda je všude okolo. O plánech 

na stavbu odsolovací stanice 

samozřejmě tamní politici i veřejnost 

intenzivně debatují, ale uvidíme,  

co se stane, až zaprší a uschne.
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Co musíme udělat  
pro (umělou) inteligenci

Silnice jsou nebezpečné: dopravní 
nehody dnes zabíjí ročně podstat-
ně více lidí než ozbrojené konflikty. 

(Při sledování denního zpravodajství tomu 
asi neuvěříte, ale je to tak: zatímco při do-
pravních nehodách přijde o život více než 
milion lidí ročně, ve válkách v posledních 
letech přibližně 100 až 200 tisíc.) Zavádět 
novinky do takového prostředí rozhodně 

není triviální, a přitom je to nevyhnutelné.
Jednou z nich bude například to, že o sil-
nice se znovu začneme dělit, stejně jako 
v době prvních semaforů. Jen ne s koňmi, 
ale s umělou inteligencí. Vývoj v tomto 
oboru se v posledních letech dostal do ta-
kové fáze, že příchod autonomně se roz-
hodujících strojů, mimo jiné i dopravních 
prostředků, je nutné považovat jen za otáz-

ku času. A stejně jako v roce 1914, ani 
v blízké budoucnosti nemůžeme jen tak sa-
mozřejmě předpokládat, že zavádění nové 
technologie nutně musí probíhat hladce 
a bez potíží. 

Musíme se vejít
Jedno se zdá ovšem pravděpodobné: ne-
můžeme se příliš rozmachovat. Na silni-

Když se před zhruba sto lety objevily v silničním provozu první semafory, silnice 

nepatřily automobilům tak výhradně jako dnes. Po silnicích se tehdy projížděly 

i koňské povozy a tvůrci dopravní signalizace měli vážné obavy, zda se všichni 

naučí nové signály chápat a budou je respektovat. Praxe naštěstí nakonec tyto 

obavy nepotvrdila. To ale neznamená, že byly neoprávněné. 

text  Josef Janků   |   foto  Siemens

Chytrá města
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cích, a především na ulicích měst není, 
a do budoucna ani nebude, prostoru naz-
byt, a proto nám nezbude než lépe a efek-
tivněji využívat místa, které máme k dis-
pozici. Není ovšem důvod zoufat. Nové 
technologie by nám měly pomoci začít 
jezdit úsporněji. Jen pro ilustraci si před-
stavte typickou situaci na křižovatce, kde 
se právě před stojící kolonou rozsvítila ze-
lená. První řidič zareagoval rychle, druhý 
ovšem zrovna četl e-mail na telefonu, řidič 
za ním, který už se rozjížděl, musel ještě 
přibrzdit, a pak se znovu rozjet, a tak dále, 
a tak podobně. Ve výsledku pak na zele-
nou projede mnohem méně aut, než by teo- 
reticky mohlo. Kdyby se podařilo rozjezd 
všech vozů sladit, kdyby se jejich řidiči do-
kázali mezi sebou – a se semaforem – „do-
mluvit“, efektivita by se podstatně zvýšila. 
Je jasné, že základem úspěchu v podob-
ném scénáři je včasná domluva, ideál-
ně každého účastníka s každým. Všichni 
musí mít společný jazyk, s jehož pomocí 
mohou včas a dostatečně efektivně komu-
nikovat. Sdílený jazyk – a také dostatečně 
robustní „kanál“, kterým se bude přenášet 

– je úplný základ zavádění „inteligentních“ 
dopravních prostředků a dalších strojů 
do měst. Společnost Siemens proto pracu-
je na řešení známém jako V2I (vehicle-to-
-infrastructure, tedy „vůz-infrastruktu-
ra“), které by mělo automobilům i dalším 
prostředkům umožnit rychlé, bezpečné 
a dostatečně „košaté“ rozhovory s jejich 
okolím. 

Levná domluva
Zjednoduší jim rozhodování, které v pra-
xi může být pro ně příliš náročné, a také 
může zlevnit její zavádění. Pokud se do-
kážou stroje efektivně a rychle domlu-
vit, nemusí být každý semafor vybaven 
radarem, LIDARem (laserovým radarem) 
či sofistikovaným kamerovým systémem. 
Přijíždějící vozy mu svou polohu mohou 
hlásit samy, s použitím svého vlastního 
vybavení. To je vzhledem k rozsahu silnič-
ní infrastruktury nezanedbatelná úspora 
pro pořizovatele (kterým jsou navíc obvyk-
le obce s poměrně omezeným rozpočtem 
na investice). 
Domluva v reálném čase bude ovšem klí-
čová i pro samotné lidi v provozu. Systém 
silniční komunikace „každého s každým“ 
může ještě výrazněji pomoci autonomním 
vozidlům, která na jeho signály mohou rea- 
govat rychle a jen s malým zpožděním. 
Měl by jim tedy umožnit, aby se rychle-
ji a přesněji orientovala v nepřehledných 
situacích městského provozu, které první 
prototypy v některých případech doslova 
paralyzovaly. 
Samozřejmě, vše má svůj háček. V praxi 
může snadno vzniknout příslovečné „zma-
tení jazyků“, objevit se šumy a chyby, které 
pak zase snadno mohou mít vážné, či mi-
nimálně velmi frustrující komplikace pro 
lidské účastníky dopravy. Právě proto jsou 
zapotřebí řešení typu V2I. Dostatečně ro-
bustní a otevřená na to, aby mohla zvlád-
nout informační záplavu v reálném čase, 

a přitom tak rychle a přesně, že účastníci 
silničního provozu dostanou k dispozici 
kvalitativně novou úroveň informací. 

Všichni jsou tak chytří...
Důležité přitom je nezapomenout, že „chy-
trá“ nebudou pouze auta, ani zdaleka ne. 
Dříve než ona budou nejspíše autonomní 
jiné dopravní prostředky, například kole-
jová vozidla. Díky pohybu na kolejích mají 
méně stupňů volnosti než silniční vozidla. 
Navíc je za běžných okolností nesdílí s ta-
kovým množstvím jiných strojů, ať už ty 
mají řidiče, či nikoliv. 
Siemens tak počítá s nasazením plně auto-
nomních tramvají už v roce 2020, tedy ne-
pochybně mnohem dříve, než se dočkáme 
prvního většího nasazení autonomních 
vozů. Prvním městem, které si je vyzkou-
ší, je německý Ulm, kde už několik let běží 
projekt postupného zvyšování autonomie 
kolejových vozidel. 
Město se společností spolupracuje už 
od roku 2015 a celý projekt je rozdělen 
na několik etap, s hmatatelnými předběž-
nými výsledky. Tím je například proti-
srážkový systém Siemens Tram Assistant. 
Zatím je určen jako pomoc řidiči, do bu-
doucna bude součástí řídicího systému 
tramvaje bez lidské obsluhy. 
I v tomto případě tedy platí, že budouc-
nost vzniká postupně, krok po kroku. My 
bychom s ní měli držet tempo, a pomalu, 
také krok po kroku, se na ni připravovat. 
Pak nás tolik nepřekvapí. 

Tramvaje v německém Ulmu jsou už několik let vybaveny zlepšujícími se verzemi 

systému automatického protisrážkového systému. V běžném provozu sbírají údaje, 

které poslouží k zavádění strojů, jež by se měly obejít zcela bez řidiče.
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Metro pro Vídeň: U5 bude šestá
text  Marek Vondra  |   foto  Siemens

Čtyřiatřicet plně automatizovaných souprav od společnosti Siemens umožní 

provoz na připravované nové lince vídeňského metra, a zlepší tak dopravní 

možnosti pro 1,8 milionu Vídeňanů i pro návštěvníky metropole na Dunaji.

Moderní metro ve Vídni (U-Bahn, 
čili Untergrundbahn – podzem-
ní dráha) zahájilo svůj zkušeb-

ní provoz v roce 1976. A teď pozor, malý 
test pozornosti: jeho zcela první linka nese 
možná poněkud matoucí označení U4. 
O dva roky později následovala druhá lin-
ka (U1), pak v roce 1980 začala jezdit linka 
U2, v roce 1989 linka U6 a o další dva roky 
později zatím poslední linka U3.
Pokud jste se v tomto výčtu dokázali bys-
tře zorientovat (nebo 
pokud si to z návštěv 
Vídně pamatujete), 
víte, že rakouská me-
tropole teď má pět li-
nek metra (U1 až U4 
a U6), a v číselné řadě 
jí tedy chybí linka U5. 
Ta by měla začít jezdit 
v roce 2024. I díky Siemensu.
Pět nyní provozovaných linek vídeňského 
metra celkem měří 84 km a má stovku sta-
nic (některé jsou přestupní pro dvě či tři 
linky). Podle posledních dostupných sta-
tistik je pro cestování po tomto městě nej-
důležitější veřejná doprava, zajišťuje 39 % 
veškeré přepravy Vídeňanů i návštěvníků. 
Poslední linka metra, tedy U5, by mohla 
zastoupení hromadné dopravy podstatně 
posílit.

Od Stříbrného šípu po typ X
Není to první dodávka Siemense pro ví-
deňské metro. „Těší nás, že naše dlou-
hodobé blízké partnerství s vídeňským 
dopravním podnikem trvá už řadu let,“ 
hodnotí Sabrina Soussanová, ředitelka  
divize mobility koncernu Siemens.  

„Po vozech s přezdívkou Stříbrný šíp 
(Silberpfeil) z roku 1972 a vozech typu 
V z roku 2000 je tato zakázka dalším skvě-
lým úspěchem, který nám umožní vyrobit 
už třetí generaci metra přímo v místě na-
šeho sídla – tedy ve Vídni a pro Vídeň,“ do-
dala s narážkou na fakt, že produkce vlaků 
bude probíhat ve vídeňském závodě spo-
lečnosti Siemens. Nově objednané soupra-
vy metra typu X jsou šestivozové. Kromě 
toho, že zakázka, uzavřená koncem roku 

2017, počítá s dodáním 34 
takovýchto souprav, v je-
jím rámci byla uzavřena 
i smlouva na údržbu vla-
ků po dobu 24 let a opci 
na dalších 11 souprav. Do-
dávky prvních vlaků pro 
metro se plánují od polo-
viny roku 2020, poslední 

budou předány v roce 2030. Na lince U5 
budou jezdit maximální provozní rychlostí 
80 km/h jako automatické, bez řidiče. Ale 
připraveny jsou tak, aby umožňovaly i pro-
voz poloautomatický nebo úplně s řidičem, 
a to na linkách U1 až U4 – ostatně na nich 
začnou soupravy X jezdit ještě před otevře-
ním poslední linky metra.

„Získáme kvalitní a moderní vlaky metra, 
které se hodí pro naši současnou infra-
strukturu,“ pochvaluje si Günter Stein-
bauer, ředitel dopravního podniku Wiener 
Linien, a dodává, že léty ověřená spolu-
práce se Siemensem spolu s dlouhodobou 
smlouvou o údržbě zajistí dlouholetou 
kvalitu vlaků i péči o ně.

Pohodlný pohyb cestujících
Šestivozové soupravy typu X jsou celé  

průchozí a nabízejí vzdušný a prostor-
ný interiér. Kabina řidiče (ať už obsazená, 
nebo neobsazená) je oddělena průhlednou 
zástěnou, takže se cestujícím otevírá zcela 
nový pohled z metra na trať.
Rozmístění sedadel nabízí cestujícím do-
statek prostoru a současně jim umožňuje 
snadný pohyb ve vozidle. Do víceúčelové-
ho prostoru, který je určen zejména pro 
osoby na vozíku, je samozřejmě bezbariér- 
ový přístup. Přímo do vozů metra bude 
rovněž instalován informační systém FGI 
Plus, který bude informovat cestující o jíz-
dě vlaku a o navazujících spojích, s disple-
ji nad každými dveřmi. Z nich se cestující 
před příjezdem do stanice snadno dozvědí, 
jak mohou dále pokračovat ke svému cíli. 
To je příjemné a užitečné pro lidi, ale sou-
časně to umožní plynulý pohyb cestujících 
ve stanici. Konstruktéři mysleli také na ži-
votní prostředí. Na vozy lehké konstrukce 
je použito více než 90 % materiálů, které 
se dají recyklovat. Nízkou spotřebu ener-
gie zajistí jak využívání LED osvětlení, tak 
i vysoce efektivní vytápění a systém  
klimatizace. Při brzdění se energie  
rekuperuje zpět do sítě.

Pražská paralela
Když se mluví o stavbě další linky metra 
ve Vídni, nelze si nevšimnout určité pa-
ralely s Prahou. V českém hlavním městě 
se také plánuje stavba nové linky. V tom-
to případě nese označení trasa D a v první 
fázi, kdy by měl provoz začít snad už v roce 
2023, má vést z Pankráce do Písnice. Pak 
se má protáhnout k náměstí Míru. Další 
plány o tom, jestli bude trasa dále pokra-
čovat na Žižkov namísto spekulovaných 

Metro zajišťuje  

39 % veškeré  

přepravy Vídeňanů 

i návštěvníků. 

Chytrá města
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Vysočan a náměstí Republiky, zatím zůstá-
vají ve stadiu zvažování.
I v tomto případě se počítá s linkou auto-
matickou, bez řidiče. Je pochopitelné, že 
společnost Siemens, která má v této oblasti 

již mnoho zkušeností, má zájem podílet 
se i na tomto projektu. Ostatně nyní se už 
stará o linku C, na níž od roku 2000 jezdí 
soupravy metra typu M1 vyrobené a udr-
žované společností Siemens (životnost se 

přepokládá minimálně 30 let). Schopnost 
dodat moderní vlakové soupravy i pro lin-
ku D v Praze Siemens určitě má – jak vlast-
ně dokazuje i zájem o jeho techniku pro 
podzemí ve Vídni. 

Vozy metra typu „X“ pro Vídeň
Siemens vyrobí 34 šestivozových souprav  
pro vídeňský dopravní podnik

Vídeňské metro

146

100%

440 mil.

84 km

5
928

34

šestivozových souprav už bylo dodá-
no 84 vozidel s názvem „Stříbrný šíp“  
& 62 typu „V“ bylo dodáno pro  
vídeňské metro v letech 1972 až 2017

flexibilita provozu 
plně automatický provoz bez 
řidiče na lince U5 
poloautomatický/manuální 
provoz na linkách U1–U4

cestujících/rok využije vídeňské metro

je dlouhá síť metra

linek metra

cestujících v jedné soupravě

šestivozových souprav metra
v letech 2020–2030
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Akumulace energie

Efektivní využití  
„zelené energie“  
s bateriovými systémy

Obnovitelné zdroje hrají ve světovém energetickém mixu stále významnější roli. 

OZE se v současnosti podílejí na celkovém spotřebovaném množství elektřiny  

13 % a z hlediska instalovaného výkonu je jejich podíl dokonce až 2x větší.  

Pro srovnání lze říct, že přibližně odpovídá výkonu jednoho Temelína.  

Úskalím výroby energie z obnovitelných zdrojů je však jejich obtížná 

předpověditelnost a složitá regulovatelnost. Důsledkem toho jsou i zcela nové 

nároky na provoz distribučních sítí a nové požadavky na jejich řízení.   

text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens
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ednou z klíčových úloh bateriových 
systémů je plnit funkci záložního ener-
getického zdroje při náhlých výpadcích 

elektřiny. Oproti tradičním zdrojům,  
například dieselovým agregátům, mají  
baterie jednu velkou výhodu, a tou je jejich 
rychlost. Zatímco u dieselového agregátu 
se musí čekat až 10 s, než naběhne,  
u Li-iontových baterií se jedná o pouhé 
jednotky milisekund. 
Velkou roli mohou baterie sehrát i při kom-
penzaci odchylek mezi nasmlouvaným 
odběrem a dodávkou elektřiny. Lze je ale 
rovněž využít k regulaci přetoku jalového 
výkonu. Tyto přetoky vznikají v důsled-
ku změn elektrických parametrů v sítích, 
které způsobuje kabelizace, elektronika 
připojená do sítě apod. Nejvýraznější jsou 
v nočních hodinách. Způsobují zvýšení  
napětí a znesnadňují regulaci sítě. 
Největší bateriové úložiště v České repub-
lice se momentálně nalézá v Mydlovarech 
u Českých Budějovic a slavnostně bylo 
spuštěno 12. února t. r. Investorem je firma 
E.ON, velkokapacitní systém pro ukládání 
energie dodala na klíč společnost  
Siemens. S kapacitou 1,75 MWh se tedy 
jedná o v současnosti největší zařízení  
tohoto druhu u nás. Pro představu: tato  
kapacita by dokázala pokrýt denní spotře-
bu elektrické energie asi stovky běžných 
rodinných domů či několika set bytů.  
Celková investice dosáhla výše 24 milionů 
Kč, přičemž část byla hrazena z prostřed-
ků získaných z OPPIK. Instalovaná bate-
rie nyní vstupuje do zkušebního provozu, 
jehož cílem je testovat možnosti využití 
a efektivitu. Pokud budou výsledky  
tohoto pilotního programu pozi-
tivní, může se kapacita úložiště 
v Mydlovarech postupně navýšit 
až na 10 MWh.
Akumulační systém SIESTORAGE 
od společnosti Siemens využívá 
Li-iontové bateriové technologie. 
Celý systém je vel-
mi kompaktní, kon-
tejnerový, s velice 
jednoduchou archi-
tekturou. Je nainsta-
lován v areálu  
teplárny v Mydlova-
rech u Českých  
Budějovic poblíž  

rozvodny 110/22 kV a je napojen do  
samostatného vývodu 22 kV. Jeho  
nominální výkon je 1 MW a aktuální  
nominální kapacita až 1,75 MWh. 

Bateriová úložiště ve světě
První systém SIESTORAGE s kapacitou 
500 kWh a výkonem 1 MW zprovoznil  
Siemens v Itálii v roce 2012 za účelem sta-
bilizace frekvencí a napětí v síti. Provozo-
vatelem je italská distribuční společnost 
ENEL. V současnosti jich má jen v Evropě 
nainstalovaných již kolem 20.   
E.ON má již od roku 2014 v provozu dvě 
velkokapacitní bateriové jednotky pro 
akumulaci energie na severoněmeckém 
ostrově Pellworm, kde slouží ke stabilizaci 
sítě a efektivnímu využívání energie pře-
devším z větrných elektráren. Od loňské-
ho roku E.ON rovněž provozuje bateriové 
úložiště o kapacitě 5 MWh v anglickém 
Sheffieldu. 
V létě 2017 oznámila společnost Siemens 
AG a americké společnosti AES vznik spo-
lečného podniku s názvem Fluence, který 
vstoupil v platnost k 1. 1. 2018. Fluence 
se zaměřuje na trh skladování elektřiny 
a kombinuje přednosti obou společností, 
které mají ve Fluence stejný podíl.
Obě společnosti dohromady získaly  
zakázky na 56 projektů o celkové velikosti 
485 MW pro bateriové úložiště napříč  
15 státy, což tvoří zhruba 17 % celkového 
světového instalovaného výkonu těchto 
řešení. Tato kapacita zahrnuje i výstavbu 
největšího lithioiontového úložiště na  

světě, Alamitos poblíž San Diega v Kalifor-
nii (100 MW / 400 MWh). 
Mezi další projekty, na kterých se Fluence 
podílí, patří třeba šest úložišť v Němec-
ku nebo energetická mikrosíť pro již zmí-
něnou italskou společnost Enel na stře-
domořském ostrůvku Ventotene. Podle 
Bloomberg New Energy Finance má glo-
bální trh s ukládáním energie dosáhnout 
do roku 2030 hodnoty 100 mld USD.

Úložiště pro koncové uživatele
V budoucnu by bateriová úložiště mohli 
využívat i koncoví uživatelé, a to díky tzv. 
solárnímu cloudu. Ten by zjednodušeně 
fungoval tak, že by si lidé nebo podniky 
elektřinu, kterou si sami vyrobí např.  
fotovoltaikou a kterou nespotřebují,  

„uloží“ do baterie a v případě potřeby si  
ji zase vezmou zpět. Poplatkům za distri-
buci se sice úplně nevyhnou, ale budou ji 
mít mnohem levnější.
Značný pozitivní efekt by akumulační sys-
témy mohly mít pro velké výrobní podni-
ky. To dokládá i pilotní provoz v ocelárně 
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, kde 
s jeho pomocí dokáží vykrýt krátká období 
energetických špiček. Podniky by tak již 
nemusely platit vysoké poplatky za ma-

ximální výkon, i když ho využívají 
jen menší část dne.  

Bateriový systém navíc 
může zajistit dodávky 
elektřiny pro ocelár-
nu v případě místní 
integrované sítě a díky 
rychlé reakci vykrýt 
čas, který potřebu-
jí v případě blackoutu 
k nastartování velké 
záložní zdroje. 

Zatímco u dieselového 

agregátu se musí čekat  

až 10 s, než naběhne,  

u Li-iontových baterií  

se jedná o pouhé jednotky 

milisekund. 

J
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Akumulace energie odpovídá  
na základní změny v energetice
Martin Záklasník

Jakým směrem se vyvíjí česká energetika 

a jak na to reaguje, či spíše nereaguje 

česká legislativa? Proč se společnost 

E.ON rozhodla investovat do největšího 

bateriového úložiště v České republice  

a co si od tohoto kroku slibuje?  

Nejen o těchto otázkách jsme hovořili 

s generálním ředitelem společnosti E.ON 

Česká republika Martinem Záklasníkem.       
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S instalací bateriového úložiště  
v Mydlovarech jste v mnoha směrech 
předběhli dobu. Co bylo tím hlavním 
impulzem, který rozhodl, že jste se 
pustili do tak odvážného (a de facto 
i ztrátového) podniku?
Z velkých hráčů na českém trhu jsme při-
šli s velkokapacitním bateriovým úložiš-
těm jako první právě my. Myslíme dopředu 
a akumulace energie může být výtečnou 
odpovědí na zásadní změny, kterými ener-
getika prochází, a to nejen pro energetické 
společnosti, ale například i pro průmys-
lové podniky. Bateriové úložiště v Mydlo-
varech bereme jako jakýsi druh investi-
ce – vyzkoušíme si, jak systém funguje, jak 
s ním efektivně pracovat. Získáme tím nás-
kok před konkurencí. A to, že na tom aktu-
álně nevyděláme, neznamená, že to nebu-
de zajímavý byznys do budoucna.

Na tomto projektu se jednoznačně  
ukazuje, v jakém neblahém stavu se 
nachází naše aktuální příslušná legis-
lativa a nakolik je pozadu za skuteč-
ným rozvojem technologií.  
Jak vy vnímáte tuto situaci a jak se 
angažujete či plánujete se angažovat 
v aktivitách, které by přinesly v tom-
to směru změnu k lepšímu? Jak kon-
krétně by se měly změnit zákony, aby 
bateriová úložiště mohla být naplno 
zapojena do sítě?
Víme, že na provoz zařízení tohoto typu 
současná legislativa zatím není připrave-
na, a jsme do diskusí ochotni přispět svý-
mi zkušenostmi, které získáme z pilotního 
provozu v Mydlovarech, a podělit se o ně. 
Věřím, že se současné legislativní vakuum, 
kde se aktuálně velkokapacitní bateriová 
úložiště nacházejí, brzy rozplyne. Zkuše-
nosti ze světa jasně dokazují, že akumulace 
elektřiny je směr, který bude mít v moder-
ní energetice významnou roli. Například 
v Itálii již bateriové úložiště ke stabilizaci 
sítí přispívají. A podle mého názoru by Čes-
ká republika neměla v tomto ohledu dlou-
ho otálet.

Jakmile budou zákony k technologii 
bateriových úložišť vstřícné, jak  
začne pracovat velkokapacitní  
systém v Mydlovarech? 

V rámci pilotního programu využíváme 
baterii primárně ke kompenzaci odchylek 
obchodníka s elektrickou energií, ale cílem 
je vyzkoušet si v praxi další technické mož-
nosti zařízení – rychlost reakce, kapacitu 
a vliv na síť. Bude-li zkušební provoz bate-
riového systému v Mydlovarech úspěšný 
a změní-li se legislativa, chceme baterii na-
pojit do ostrého provozu. Ve hře je i postup-
né navyšování kapacity až na 10 MWh. 

Společnost E.ON působí v ČR přede-
vším jako dodavatel elektřiny (a zem-
ního plynu). Jaké jsou tedy z pohledu 
distributora největší přednosti a bu-
doucí výhody velkých bateriových 
úložišť? 
Vlastnosti bateriového úložiště může pro-
vozovatel distribuční sítě využít hned ně-
kolika způsoby. Tím nejdůležitějším je 
podle mě kompenzace přetoků jalového 
výkonu do přenosové soustavy, ke které-
mu dochází převážně v nočních hodinách 
a které jsou z pohledu provozovatele pře-
nosové soustavy vnímány negativně. Aku-
mulační systémy určitě najdou uplatnění 
i při výstavbě nových strategických zdrojů 
a pomohou zvýšit spolehlivost dodávek 
elektrické energie do odlehlých regionů. 
Baterie se dají využít i jako nouzové napá-
jení systémů pro záchranné složky v krizo-
vých situacích. 

Čeká bateriové systémy světlá  
budoucnost také v průmyslu?
Bezesporu! Akumulace je pro průmyslové 
podniky velmi výhodná hned z několika 
důvodů. Baterie dokáže vyřešit krátkodo-
bé výpadky napájení, což je zejména pro 
podniky s citlivými provozy, jako jsou tře-
ba ocelárny, papírny nebo automobilky, 
obrovské plus. Díky energii z bateriového 
systému může provoz nerušeně pokračovat 
i při krátkodobém výpadku napájení; žád-
né zastavení výrobní linky, žádné  
zbytečné ztráty. Díky bateriím budou moci 
podniky snížit i svůj rezervovaný výkon. 
Budou pak platit menší distribuční poplat-
ky, což sekundárně přispěje i k odlehčení 
distribučních vedení, a tím dojde k další-
mu rozvoji průmyslové výroby, výstavby 
nových zdrojů, bez nutnosti dalších inves-
tic do distribučních sítí. Realizace akumu-

lačních systémů pro průmyslové podniky 
je rozhodně oblast, které se chceme  
intenzivně věnovat.

Chystáte další podobný projekt  
s větší využitelnou kapacitou?  
Pokud ano, kde a jak rozsáhlý? 
Aktuálně o dalším bateriovém systému ne-
uvažujeme. Nejprve potřebujeme vyhod-
notit pilotní provoz baterie v Mydlovarech. 
A rovněž je třeba vyčkat na změnu legis-
lativy. Kapacita úložiště v Mydlovarech se 
dá díky technologii SIESTORAGE postupně 
navyšovat, což bychom chtěli, pokud vše 
půjde dobře, v budoucnu využít.

Jako dodavatele tohoto zařízení  
jste si zvolili společnost Siemens. 
Byla to volba jednoznačná, a co 
o tomto partnerství rozhodlo?
Společnost Siemens vyhrála výběrové říze-
ní, které jsme vypsali, takže volba byla jed-
noznačná. Siemens má navíc bohaté zku-
šenosti s instalacemi bateriových systémů 
po celém světě, což se ukázalo být během 
realizace projektu velkou výhodou. Spolu-
práce se osvědčila na výbornou, takže se 
těším na další společné projekty, které bu-
dou následovat.

Jaké máte plány do budoucna 
s výzkumem prováděným na tomto 
zařízení a jeho budoucím využití?    
Baterie v Mydlovarech aktuálně funguje 
ve zkušebním provozu, což nám umožňuje 
získat zkušenosti z provozu tohoto zařízení 
v reálných podmínkách, tedy zkušenosti 
z výstavby, provozu i připojení. Naše  
poznatky by navíc mohly významně při-
spět k diskuzi o legislativních změnách  
týkajících se baterií.

Jaký vliv má bateriový systém 
na ekologii? 
Technologie negativně neovlivňuje život-
ní prostředí v místě instalace, a navíc lze 
všechny součásti SIESTORAGE recyklovat. 
Bateriové systémy obecně pomáhají efek-
tivněji využívat energii z obnovitelných 
zdrojů, čímž přispívají i ke snížení produk-
ce CO2. Efektivní využití „zelené energie“ 
je jedním z hlavních přínosů baterií v sou-
časném energetickém mixu. 
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V Pavlově znovu ožívají 
lovci mamutů
text  Andrea Cejnarová, Veronika Baráthová   |   foto  Gabriel Dvořák 
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Pár lichoběžníkových staveb z bílého betonu roztroušených na svazích hřebene 

Pálavy dává jen stěží tušit, jaké poklady se pod nimi skrývají. Přímo na místě 

světově unikátního archeologického naleziště lovců mamutů, na úrovni nálezové 

vrstvy – tedy pod zemí – vzniklo moderní historické muzeum Archeopark Pavlov, 

které se stalo vítězem České ceny za architekturu 2017.
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Kultura lovců mamutů, v odbor-
né literatuře označovaná jako pa-
leolitická kultura gravettienu, se 

datuje do období 30 000 až 22 000 let př. 
n. l. U nás tuto kulturu bezesporu nejvíce 
proslavil Eduard Štorch ve svém slavném 
historickém románu z roku 1918. Jedna-
lo se o společnost lovců a sběračů, která 
si budovala stabilní sídla a u které lze po-
prvé hovořit o společenském rozvrstvení. 
Morava v té době byla zřejmě skutečným 
kulturním a civilizačním centrem tehdej-
šího světa. Pravděpodobně to bylo díky její 
strategické poloze mezi západem a výcho-
dem kontinentu. Kromě unikátních nálezů 
dokládajících počátek přechodu k země-
dělství se moravská naleziště pyšní i pro-
kazatelně nejstarším souborem kosterních 
pozůstatků moderního člověka na světě.

Pod zem za vítěznou stavbou
Myšlenka vybudovat v Pavlově nový ar-
cheopark se zrodila již v roce 2003 v Ar-
cheologickém ústavu AV ČR Brno, v. v. i, 
který je odborným garantem celého pro-
jektu. Jeho realizátorem je Regionální mu-
zeum v Mikulově ve spolupráci s architek-
tonickým ateliérem Radko Květ, který si 
v rámci slavnostního galavečera Českých 
cen za architekturu 27. listopadu 2017 od-
nesl Hlavní cenu této soutěžní přehlídky 
České komory architektů. V loňském roce 
usilovalo o vítězství v této prestižní sou-
těži neuvěřitelných 249 projektů, z nichž 
šest porota vybrala do konečného finá-
le. Na vítězi se porota shodla jednohlas-
ně. Rozhodlo nejen bezchybné začlenění 
do krajiny i historického kontextu místa, 
ale i konečné provedení a volba materiálů. 
Výchozí zadání projektů bylo, podle jedno-
ho z tvůrců – Radko Květa – jedním z nej-
složitějších, jaké si vůbec lze představit. 
Stavělo se na pozemku, který je národní 
kulturní památkou. Tou ale není louka, 
na které měl archeopark stát, ale jednot-
livé podzemní vrstvy, ve kterých jsou ná-
lezy uloženy. O povolení stavby rozhod-

la po dlouhém jednání celostátní komise 
a celá stavba se musela zapustit asi čtyři 
metry po terén. Situaci nijak neulehčo-
val ani fakt, že toto naleziště ještě zdaleka 
není zcela probádané a uzavřené z hle-
diska dalšího výzkumu. Během samotné 
realizace stavby došlo k novému objevu 
kosterních pozůstatků. To znamenalo oka-
mžitě změnit plánovanou dispozici stavby. 
Průzkum místa probíhá i teď za provozu 
muzea, takže, pokud budete mít štěstí, mů-
žete se i vy stát očitými svědky nového ar-
cheologického nálezu.

Minulost i nejnovější technologie
Od počátku byla stavba Archeoparku Pav-
lov koncipována jako expozice in-situ, čili 
taková, kde archeologické exponáty zů-
stávají přímo na místě, kde byly odkry-
ty. Návštěvníci muzea se tak mohou např. 
projít skutečným nalezištěm mamutích 
kostí. Celá stavba pak má svým provede-
ním připomínat plastické jeskynní prosto-
ry. Tohoto efektu tvůrci dosáhli použitím 
pohledového betonu litého do bednění 
z přírodního dřeva. I když je celý prostor 
vzhledem ke svému umístění hluboko pod 
zemí pochopitelně osvětlován uměle, pro 
dotvoření atmosféry sem projektanti vpus-
tili i částečně přirozené denní světlo, a to 
s pomocí malých nadzemních staveb. Pro-
světlovací věže i nálevkovitě tvarovaný 
vstup jsou vytvořeny z podbarveného lité-
ho betonu s vápencovým kamenivem, kte-
rý má pomoci stavbě co nejvíce splynout 
s okolním prostředím, kde převažuje bílý 
vápenec Pálavských skal.
Samotné prostory muzea se rozkláda-
jí na ploše 500 m2 a kombinují klasicky 
pojaté expozice s nejmodernějšími tech-
nikami, např. audiovizuálními. Před zra-
ky návštěvníků tak zde znovu ožívá svět 
tehdejších lidí v plné šíři svých materiál-
ních i duchovních hodnot. Představuje se 
unikátní sbírka originálních kamenných 
nástrojů, kostěných předmětů používa-
ných v běžném životě, ale i uměleckých 

artefaktů, mezi nimiž je pravděpodobně 
nejslavnější soška venuše vyrobená z ma-
mutoviny a nalezená právě zde v Pavlově. 
Pojednávanými tématy jsou lov, každoden-
ní život v osadě, zvláštní rituály, pohřbívá-
ní i počátky magie. 
Takto náročný koncept by ale nikdy nebylo 
možné realizovat, navíc v podzemí, pokud 
bychom neměli k dispozici nejmoderněj-
ší technologie zajišťující regulaci vytápě-
ní, vzduchotechniky, klimatizace a dalších 
technických zařízení. V Archeoparku Pav-
lov je implementována nejnovější genera-
ce řídicího systému Siemens MaR Desigo 
PX – viz níže. 

Archeopark Pavlov

1 Vestibul

2 Výstavní sály 

3 Expozice in-situ 

4 Kinosál

5 Výukové centrum

1

4
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2 2
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Technické zázemí

Vzhledem ke snaze o nenarušení cel-

kového dojmu a atmosféry místa jsou 

veškeré technické místnosti propra-

covaně zapojeny do prostoru tak, aniž 

by odváděly pozornost od celkového 

požitku. Náročnost podzemní stavby, 

kdy nejen hlavní výstavní prostor, ale 

i administrativní a technické zázemí je 

ukryto ve svahu, vyžaduje komplexní 

řešení pro udržení ideálních podmí-

nek v místnosti. V komplexu je proto 

instalována procesní stanice Desigo 

PXC100.D s příslušnými vstupně/vý-

stupními moduly, řídicím systémem 

MaR a ovládacím panelem PXM20 

od společnosti Siemens. Řídicí systém 

MaR se v budově stará o vzduchotech-

nickou jednotku s rekuperací, ohřevem 

a chlazením pro větrání výstavních 

prostor, která umožňuje i noční chlaze-

ní objektu venkovním vzduchem. Dále 

pokrývá kaskádu tří tepelných čerpa-

del sloužících jako zdroj topné i chla-

dicí vody pro VZT a vytápění a ohřev 

TUV. V neposlední řadě se systém sta-

rá o topné okruhy podlahového vytá-

pění a řízení přečerpávací stanice od-

padních vod náležící k areálu.

Architektura
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Vědomí odpovědnosti k dnešku  
i k budoucím generacím
text  Petr Jechort   |   foto  Siemens, depositphotos

Udržitelnost
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„Úspěšná a společnosti prospěšná je taková firma, které záleží nejen na tom, jak 

ekonomicky prosperuje, ale také na tom, jak přispívá společnosti, ve které působí,“ 

říká generální ředitel společnosti Siemens ČR Eduard Palíšek. Firma, v jejím čele 

stojí, jde v tomto ohledu příkladem a svými různorodými aktivitami potvrzuje 

platnost jeho slov snad každodenně.  

Citlivou sociální politiku ostatně 
praktikoval již zakladatel firmy 
Werner von Siemens. Svým za-

městnancům zkrátil pracovní dobu, začal 
jim vyplácet podíl na zisku firmy a zavedl 
různé sociální benefity, které měly v za-
městnancích podpořit pocit sounáležitos-
ti s firmou. 
Pádný důkaz o tom, jakými způsoby  
Siemens prospívá v současné době české 
společnosti, podává zpráva Business to 
Society  s názvem „V České republice, pro 
Českou republiku“ (viz siemens.cz/b2S). 
Náhled koncernu na celou problematiku 
celospolečenské prospěšnosti se přitom 
od většiny firem poněkud liší. Siemens 
totiž nehledí pouze na objem investic a je-
jich návratnost, ale zaměřuje se především 
na hodnoty, které svými aktivitami vytvá-
ří pro celou společnost.

Prioritou trvalé hodnoty
Za zavedením metodiky Business to Socie-
ty stojí snaha vytvářet dlouhodobé hodno-
ty pro společnost, ve které firma Siemens 
působí. Jejím cílem proto není spočítat 
investice a ohodnotit budování továren 
a kanceláří, ale změřit ekonomický a spo-
lečenský přínos toho, co v České republice 
Siemens dělá. Měří se například to, jakým 
způsobem Siemens přispívá k ekonomic-
ké prosperitě země a k tvorbě pracovních 
míst, jak pomáhá ke zvyšování kvalifikace 
pracovních sil, jak podporuje vzdělávání 
a inovační potenciál České republiky nebo 
jak přispívá ke zlepšování životního pro-
středí a kvality života a k celospolečenské 
transformaci.
Vytvoření takto komplexní zprávy není 
vůbec jednoduché. Nejprve se expertní 
tým musí seznámit s řadou údajů a dat, 
například jaké jsou strategické rozvojové 
plány země a jejích regionů, jaké jsou její 

aktuální ekonomické ukazatele, na jakých 
pilířích daná ekonomika stojí a kterým 
směrem se ubírá nebo jaké má priority 
v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu.
V následné fázi probíhá mapování toho, 
jak Siemens jednotlivé oblasti ovlivňu-
je a jak přispívá k naplnění jejich plánů 
a cílů . Díky tomuto průzkumu může vel-
mi přesně zjistit, co dělá dobře, co by bylo 
možné zlepšit nebo co je třeba podstatně 
změnit. Zohledňuje přitom témata, která 
jsou klíčová pro zákazníky, dodavatele,  
veřejnou správu, vládní organizace,  
komunity i další společenské skupiny, 
jichž se činnost koncernu Siemens něja-
kým způsobem dotýká.
Hodnoty, kterými se Siemens řídí, jsou 
rovněž ty, jež zahrnuje Agenda 2030 pro 
udržitelný rozvoj Organizace spojených 
národů. Ta definovala 17 cílů udržitelného 
rozvoje – na jejich formulaci se aktivně po-
dílel i Siemens –, kterých má být dosaže-
no do roku 2030, a česká zpráva Business 
to Society ukazuje, jak konkrétně aktivi-
ty společnosti Siemens v České republice 
k dosahování těchto cílů přispívají.

V České republice pro Českou 
republiku
Čím konkrétně tedy společnost Siemens 
přispívá k ekonomickému a společenské-
mu rozvoji České republiky? Zde je něko-
lik výmluvných číselných údajů. Globál-
ní aktivity této společnosti se na tvorbě 
HDP České republiky v roce 2015 podíle-
ly částkou 31,8 miliardy Kč. To odpovídá 
zhruba 0,7 % HDP České republiky. V Čes-
ké republice Siemens provozuje obchodní 
organizaci, sedm výrobních závodů, šest 
vývojových center, sedm vývojových od-
dělení při závodech a dvě centra sdílených 
služeb. Hodnota zboží a služeb, které české 
organizace Siemens nakoupily od českých 

V České republice Siemens 

provozuje obchodní 

organizaci, sedm výrobních 

závodů, šest vývojových 

center, sedm vývojových 

oddělení při závodech a dvě 

centra sdílených služeb.

Etický kodex

Pro Siemens jsou mimořádně důležité 

– a to nejen na globální úrovni, ale 

i ve všech zemích, kde Siemens 

podniká, včetně České republiky – etika, 

transparentnost a boj proti korupci. 

Tuto prioritu Siemens dává najevo tím, 

že je členem Koalice pro transparentní 

podnikání. Ta vznikla v lednu 2011 

a v současnosti sdružuje přes 20 

českých a mezinárodních společností 

napříč odvětvími. Je otevřena všem 

subjektům, které sdílejí stejné etické 

hodnoty a chtějí přispět k vytvoření 

kultivovaného a transparentního 

prostředí nejen v oblasti veřejných 

zakázek.
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dodavatelů, v roce 2016 překročila částku 
7 miliard Kč. To představuje 50 % všeho 
nakoupeného zboží a služeb. Do rozšiřová-
ní, digitalizace a modernizace svých závo-
dů a do projektů na zvýšení efektivnosti 
Siemens v letech 2017–2024 hodlá inves-
tovat 7 miliard Kč. V tomto období také Si-
emens vytvoří 1 800 nových pracovních 
míst, přičemž 30 % z nich budou vysoce 
kvalifikované pozice ve vývoji, manage-
mentu a dalších odborných oblastech. 

Důraz na podporu inovací
Na podzim 2017 otevřel Siemens v České 
republice další vývojové centrum. Nachá-
zí se v Ostravě a specializuje se na vývoj 
elektromotorů a generátorů. Nové pracovi-
ště by výhledově mělo zaměstnávat  
až 100 odborných pracovníků. V současné 
době Siemens v šesti vývojových centrech 
a v sedmi vývojových odděleních při zá-
vodech zaměstnává přes 900 vývojových 
specialistů. To znamená, že téměř 10 % 
všech zaměstnanců společnosti Siemens 
v České republice pracuje v oblasti vývoje. 
Siemens je zakládajícím partnerem Test-
bedu pro Průmysl 4.0 a Národního centra 
pro Průmysl 4.0 při ČVUT CIIRC, unikátní 
platformy pro otevřenou spolupráci napříč 
průmyslem a akademickou sférou. Zde 
si mohou malé a střední firmy vyzkou-
šet své inovace a ověřit jejich funkčnost 

a účinnost. V oblasti školství Siemens 
dlouhodobě organizuje projekty na pod-
poru vzdělání, spolupracuje se základ-
ními, středními a vysokými školami 
a nejlepším studentům nabízí podporu 
i řadu příležitostí na mezinárodní úrov-
ni. Každým rokem je udělována cena 
Wernera von Siemense za nejlepší diplo-

mové, doktorandské a výzkumné práce 
v technických oborech, kterou doprovází 

i zajímavé finanční ohodnocení (viz článek 
na str. 58). Siemens také podporuje devět 
renomovaných vysokoškolských pedago-
gů na osmi fakultách tří technologických 
vysokých škol.

Pro životní prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí 

si společnost Siemens stanovila od-
vážný úkol: zavázala se dosáhnout 

do roku 2030 CO2 neutrality. Ur-
čitých výsledků již bylo v tomto 

směru dosaženo a ty dokládají 

značné odhodlání. Mezi roky 2014 a 2015 
se podařilo snížit celkové emise CO2 650 
firemních vozů o 345 t a dosáhnout tak 
průměrné hodnoty 110 g/km. Díky vyš-
šímu podílu elektromobility a pečlivému 
výběru modelů firemních automobilů by 
do roku 2020 měla průměrná hodnota 
CO2 klesnout na 95 g/km. Od začátku roku 
2018 pochází nakupovaná elektrická ener-
gie z obnovitelných zdrojů.  
Dalším nezanedbatelným kamínkem této 
ekologické mozaiky je rozsáhlý projekt 
na zvýšení energetické efektivity, který 
se uskutečňuje v závodě na elektromoto-
ry v Mohelnici. Tam se podařilo dosáhnout 
ročních úspor téměř 4 500 t CO2. Na le-
tošní rok naplánované úpravy v závodě 
Letohrad ušetří dalších 2 300 t CO2 ročně. 
Na snižování CO2 se podílí i výrobní zá-
vod ve Frenštátě, který díky instalaci malé 
střešní solární elektrárny a solárního za-
řízení na předehřívání vody ročně ušetří 
22 t CO2.

Pomoc potřebným
Siemens rozvíjí rovněž program pomoci  
lidem bez domova. Spolu s partnerskými 
neziskovými organizacemi vybírá Siemens 
jednotlivce, pro něž hledá vhodná pracov-
ní místa ve svých závodech a obchodních 
jednotkách. Účastníkům programu nabízí 
Siemens roční smlouvu a po tuto dobu jim 
hradí i bydlení. Je-li po uplynutí této doby 
oboustranný zájem o další spolupráci,  
nabídne Siemens standardní pracovní 
smlouvu. V roce 2004 Siemens inicioval  
jedinečný program – Siemens Fond pomo-
ci – siemens.cz/fondpomoci.  Jeho cílem  
je podporovat neziskové organizace, které  
pomáhají těm, kdo si nemohou pomoci 
sami. Fond pomoci daruje jednomu nebo 
více projektům neziskových organizací kaž- 
dý měsíc příspěvek ve výši až 100 000 Kč. 
Program na podporu neziskových organi-
zací Siemens Fond pomoci od roku 2004  
podpořil přes 400 projektů v hodnotě  
34 milionů Kč. V rámci této iniciativy se  
Siemens začal věnovat také firemnímu 
dobrovolnictví a bezplatnému školení  
neziskových organizací. Zaměstnanci  
společnosti Siemens mohou dobrovolnic-
tví věnovat až dva dny v roce v rámci  
pracovní doby. Od roku 2012 již odpraco-
vali přes 8 500 hodin v 163 neziskových 
organizacích. 

Udržitelnost
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Velký průmysl  
hraje v transformaci 
k udržitelnosti  
klíčovou roli.

Velké průmyslové společnosti jsou  
pro trvale udržitelný rozvoj klíčové
Nadnárodní průmyslové koncerny určují nejen technologický vývoj a míru  

ekonomické prosperity, ale mají i značný společensko-ekologický dopad. Jakým 

způsobem tyto koncerny mohou přispívat k uskutečňování úkolu trvale udržitel-

ného rozvoje, jsme se zeptali Michala Broži z Informačního centra OSN v Praze.

OSN v roce 2015 stanovila pro  
období 2015–2030 17 cílů udržitel-
ného rozvoje; jako roli v tomto plánu 
mohou/mají hrát velké průmyslové 
koncerny?
Velký průmysl hraje v transformaci k udr-
žitelnosti klíčovou roli. Je to na jednu stra-
nu business příležitost, na stranu druhou 
doléhá na soukromý podnikatelský sektor 
velká odpovědnost. Ekonomika vytváří  
obrovský tlak na ekosystém. Nezbývá už 
žádný volný přírodní kapitál. Veškerá  

aktuální biodiverzita, pitná voda, atmo-
sféra, korálové útesy, oceány, lesy nebo za-
ledněná území mají přímý vliv na stabilitu 
Země a tím pádem na ekonomiku.
Od 80. let minulého století nám Země vy-
stavuje účty: ozónová díra, úbytek vody, 
tání ledovců, vlny horka, častější a silnější 
bouře. Změna klimatu postupuje rychleji 
než naše schopnost na ni reagovat. A emi-
se skleníkových plynů dál rostou. Pařížská 
dohoda o ochraně klimatu přitom pracuje 
se scénářem, že globální oteplení v bez-
pečné hranici 2 stupňů Celsia do konce 
století předpokládá snížení emisí uhlíku 
na nulu už do roku 2050.
To se jistě neobejde bez obrovských inves-
tic. Podle odhadů UNCTAD (Konference 
OSN o obchodu a rozvoji) vyžaduje naplně-
ní agendy Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 
investice ve výši od 2,5 bilionu (v prvních 
letech) do 7 bilionů amerických dolarů 
ročně.

Je české korporátní prostředí v dosa-
vadním plnění SDGs v porovnání s ji-
nými průmyslově vyspělými zeměmi 
něčím specifické? Kde hledat násle-
dováníhodné příklady? Můžeme být 
i my v něčem inspirativní?
Cíle agendy SDGs v oblasti udržitelné vý-
roby a efektivního využívání zdrojů, které 
se podniků a firem přímo týkají, poskytu-
jí na jednu stranu podporu těm, kteří mo-
del udržitelného podnikání razí, na straně 
druhé budou vyvíjet tlak na firmy, které 
v tomto směru zaostávají. V Česku není  
zatím povědomí o SDGs v korporátním  
prostředí příliš rozšířené. Mnohé firmy si 
ale uvědomují, že odpovědnost za jejich 
podnikání těsně souvisí s odpovědností 
za vývoj světa. Zůstává ale zatím spíš  
nedoceněno, že odpovědnost za svět  
neseme všichni společně. A právě SDGs 
jsou komplexním globálním plánem,  
který v OSN v roce 2015 přijal celý svět. 

 Michala Broža 
Informační centrum OSN v Praze
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Kaleidoskop

Nové R&D centrum v Ostravě

Města budoucnosti

Zlatý volant pro Siemens

Společnost Siemens ČR v Ostravě ote-
vřela nové výzkumné a vývojové 
(R&D) centrum zaměřené na vývoj 

elektromotorů, generátorů a řešení pro 
Průmysl 4.0. Firma zde zaměstná až 100 
nových pracovníků, převážně na pozicích 
elektro a strojních konstruktérů. Úkolem 
vývojového centra je poskytovat vysoce 
specializované vývojové služby nejen zá-
vodům Siemens v České republice, které 
tyto produkty vyrábějí (Frenštát p. Rad-
hoštěm, Mohelnice a Drásov), ale celému 
koncernu Siemens. Nové centrum je prv-
ním Siemens centrem zaměřeným na vý-

voj v této oblasti v Evropě, v rámci  
globálního koncernu  
Siemens AG pak teprve 
druhým na světě. 
V rámci nového R&D 
centra bude český  
Siemens úzce spolupra-
covat také s akademic-
kým partnerem, VŠB-TU 
Ostrava. 

Města budoucnosti, nejrozsáhlej-
ší tuzemská publikace věnova-
ná problematice chytrých měst, 

byla slavnostně pokřtěna 24. ledna v praž-
ské Betlémské kapli. Společnost Siemens 
podpořila vznik tohoto titulu a autorsky 
se na něm také podílela. Publikaci vydalo 
nakladatelství Nadatur. Pod knihou je po-

depsána autorská dvojice Miroslav Svítek, 
děkan Dopravní fakulty ČVUT, a architekt 
Michal Postránecký, kteří v publikaci, spo-
lečně se širším kolektivem autorů včetně 
expertů společnosti Siemens, komplexně 
formulovali oblast chytrých měst. Díky ob-
jemu informací i svému rozsahu je kniha 
v českém prostředí unikátním počinem. 

Rychlonabíječka Siemens Tribe- 
rium 150 kW zvítězila ve 41. roč-
níku nejstarší české motoristické 

ankety Zlatý volant v kategorii ekologický 
počin roku. O vítězství rozhodli fanouš-
ci motorismu při hlasování na interne-
tu. Oceněná rychlonabíjecí stanice zvládá 
dobíjecí výkon až 150 kW, tedy téměř troj-
násobek toho, co současné rychlonabíjecí 
stanice, a umožňuje dobíjení nové genera-
ce elektromobilů s napětím 800 V. Další 
předností stanice je kompaktní konstrukce 
vhodná pro prostorově nenáročnou insta-

laci a schopnost souběžně nabíjet dvě  
vozidla stejnosměrným proudem. Siemens 
Triberium 150 kW bude na tuzemském 
trhu k dispozici v září.

„To, že rychlonabíjecí stanice pro elektro-
mobily zvítězila v tradiční motoristické 
anketě, je pro mě jasným znamením toho, 
že lidé postupně mění svůj vztah k elektro-
mobilům. Siemens zkracuje dobu nabíjení 
elektromobilů a naším cílem je vybudovat 
moderní síť dobíjecích stanic po celé ČR, 
která zohlední i technické požadavky  
nastupujících modelů elektromobilů.
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Oceněný CIIRC

Zajímavá čísla

3 650 

7 450

63 000

34

Siemens získal cenu poroty v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku (ČEEP) 2016 za 
projekt implementace platformy komplexního řízení budov Desigo CC v nové budově CIIRC (Český institut informatiky 
robotiky a kybernetiky) ČVUT v Praze. Cenu si firma odnesla v kategorii Technologie a inovace. Slavnostní předávání 

cen 15. ročníku soutěže ČEEP proběhlo právě v budově CIIRC. V budově CIIRC se jedná o vůbec první instalaci platformy pro 
komplexní řízení budov Desigo CC v České republice. 

Ve fiskálním roce 2017 společnost Siemens 
podala celosvětově na 3 650 patentů,  
což je o 150 více než v předchozím roce. 

Ve finančním roce 2017 podali zaměstnanci  
společnosti přibližně 7 450 vynálezů. 

Koncern je nositelem zhruba 
63 000 patentů. 

Pokud to přepočítáme na 220 pracovních dnů 
v roce, znamená to asi 34 vynálezů denně.
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Cena Wernera von Siemense 

Prestižní Cena Wernera von 
Siemense slaví kulaté výročí   
Cena Wernera von Siemense letos slavila 20 let od založení, během nichž  

podpořila firma Siemens 344 vědců a na odměnách rozdělila nyní již přes  

10 milionů korun. Do 20. ročníku soutěže, která oceňuje práce z oblasti 

technických a přírodovědných oborů, se letos přihlásilo rekordních téměř 

500 soutěžících. Hodnotitelská komise to má, zdá se, rok od roku těžší. Úroveň 

zaslaných prací trvale roste a, z čeho máme největší radost, čím dál tím více  

se daří uplatňovat výsledky našeho výzkumu v zahraničí a také přímo v praxi.   

Letos, stejně jako v předchozích již 19 
letech, převzalo v reprezentativních 
prostorách Betlémské kaple oceně-

ní celkem 25 nejlepších mladých vědců, 
studentů a pedagogů. Ve čtvrtek 22. února 
Český Siemens udělil ceny projektům z ob-
lasti technických a přírodovědných oborů 
v sedmi kategoriích, a to včetně zvláštního 
ocenění za překonání překážek při studiu 
a ceny za nejlepší disertační práci napsa-
nou ženou. Vítězové si rozdělili finanční 
odměny v celkové výši 1 milion korun.

Cenu Wernera von Siemense pořádá Sie-
mens spolu s významnými představiteli 
vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří 
jsou i garanty jednotlivých kategorií a po-
dílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. 
Záštitu nad udílením cen poskytuje Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Svým rozsahem, výší finančních odměn 
a historií je Cena Wernera von Siemense 
jednou z nejvýznamnějších nezávislých 
iniciativ tohoto druhu v Česku. V předcho-
zích 19 ročnících soutěže bylo již oceněno 
319 studentů, pedagogů a vědců a Siemens 
v nich formou finančních odměn podpořil 
české školství a vědu celkovou částkou do-
sahující devíti milionů korun.

Základní a aplikovaný výzkum: 
dva pilíře současné vědy
Cena v kategorii „Nejvýznamnější výsle-
dek základního výzkumu“ byla letos udě-
lena týmu Jiřího Čejky z Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského AV ČR a z Katedry 
fyzikální a makromolekulární chemie Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, který objevil a popsal novou me-
todu přípravy tzv. zeolitů, původně přírod-
ních minerálů, které jsou dnes vyráběny 
synteticky. Ty v současné době představu-
jí nejdůležitější průmyslové katalyzátory 
s využitím při zpracování ropy, v petro-
chemii, přípravě speciálních chemikálií 
a ochraně životního prostředí.
Zásadní význam objevu spočívá v navrže-
ní a potvrzení nového mechanismu syn-
tézy zeolitů s řízenou velikostí pórů, což 
otevírá netušené možnosti při navrhování 
nových typů zeolitických katalyzátorů pro 
průmyslově významné procesy. Během let 
2013–2017 se týmu podařilo objasnit me-
chanismus této syntézy a připravit celkem 
10 nových typů zeolitů. Ačkoliv teoreticky 
mohou existovat miliony různých struk-
turních typů zeolitů, doposud jich bylo při-
praveno pouze 235. 
V kategorii „Nejvýznamnější výsledek  
vývoje a inovace“ byl oceněn tým  
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Václava Navrátila z Ústavu organické 
chemie a biochemie AV ČR za vyvinutí 
nové metody vhodné pro in vitro diagnos-
tiku a objevování biologicky aktivních 
látek, které se mohou stát základem no-
vých léků. Metoda byla v loňském roce pu-
blikována v prestižním časopisu Nucleic 
Acids Research, byla podána mezinárodní 
patentová přihláška a podepsána licenč-
ní smlouva na využití vynálezu s jednou 
z nejvýznamnějších amerických univerzit 
a s významnou globální farmaceutickou 
firmou. Kromě toho byla navázána řada 
dalších spoluprací s komerčními subjekty. 
Za účelem komercializace technologie je 
nyní zakládán start-up DIANA Biotechno-
logies, který má již přislíbenou význam-
nou investici ze soukromého sektoru.

Budoucnost vědy
Jako již tradičně se nejvíce soutěžících 
přihlásilo v kategoriích o nejlepší diplo-

movou a disertační práci. Ocenění si zde 
odnesli: Martin Gajarský (Masarykova 
univerzita) za nejlepší diplomovou práci, 
jejíž zásadní význam spočívá v objevu 
nového strukturního motivu DNA a po-
ukázání na nové principy skládaní sek-
vencí DNA, a Kateřina Holá (Univerzita 
Palackého v Olomouci) za nejlepší di-
sertační práci, v níž do značné míry při-
spěla k objevu prvního 2D „organického“ 
magnetu založeného na funkcio- 
nalizovaném grafenu a také k řešení 
dlouhodobé výzvy v oblasti uhlíkových 
kvantových teček. Tyto tečky se využí-
vají pro zobrazování buněk, nádorových 
tkání nebo ke sklízení energie pro tech-
nické aplikace, jako je štěpení vody nebo 
pro solární články. Práce Kateřiny Holé 
také získala zvláštní ocenění za nejlepší 
disertační práci napsanou ženou, kterou 
český Siemens uděluje již po páté v rám-
ci podpory diverzity ve vědě.

Zvláštní ocenění za překonání 
překážek a cena pro nejlepšího 
pedagoga
Siemens opět udělil zvláštní ocenění 
studentovi, který překonal potíže dané 
zdravotním postižením a dosáhl navzdo-
ry němu mimořádných studijních nebo 
výzkumných výsledků. Získala jej Tereza 
Pařilová (Masarykova univerzita), která 
dokázala díky své houževnatosti a přístu-
pu překonat těžké komplikace spojené se 
svým chronickým onemocněním a dosáh-
la mimořádných výsledků v magisterském 
a doktorském studium oboru Informatika.
Cenu pro nejlepšího pedagoga si odne-
sl Zdeněk Vostracký, uznávaný odbor-
ník v oblasti elektrotechniky a význam-
ný propagátor komplexního inženýrského 
vzdělávání s více než 50 lety pedagogické 
praxe. 

Cena Wernera von Siemense v číslech

481
tolik se přihásilo mužů 

a žen v roce 2017.

Kategorie

• Výsledek základního výzkumu

• Výsledek vývoje/inovace

• Diplomová práce

• Disertační práce 

• Disertační práce – žena

• Překonání překážek

Pracoviště s letos  
nejvíce přihlášenými 
uchazeči

344
studentů, pedagogů a vědců  

obdrželo Cenu Wernera  

von Siemense za dobu

jejího dvacetiletého trvání.

25
bylo celkem vítězů 

20. ročníku.

10,3 mil. Kč
je hodnota dosavadních  

odměn v rámci Ceny  

Wernera von Siemense.

www.siemens.cz/cenasiemens
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Historie

Vznik ČSR znamenal i novou  
éru technického rozvoje 
text  Petr Jechort   |   foto  archiv

Letošní rok se nese ve znamení „osmičkových“ výročí. Tím nejvýznamnějším z nich 

je výročí 100 let od vzniku Československé republiky. O té se traduje, že na konci 

20. let minulého století patřila k průmyslově nejvyspělejším zemím světa. 

od r. 1880 

Elektrifikace řady českých 

obcí a měst společností 

Siemens & Halske

1890

V Praze a Brně otevřeno 

oficiální zastoupení firmy 

Siemens & Halske

1895–1898 

Výstavba 

elektrárny 

v Brně

1919 

Připojení  

na evropskou 

telegrafickou síť 

1920 

V Praze založena 

společnost Siemens 

& Co. KG 



Historikové však tento názor poně-
kud korigují. První republika byla 
jistě vyspělou zemí, její prosperi-

ta však měla limity, které se naplno proje-
vily v době velké hospodářské krize. Ta za-
sáhla výrazně exportně orientovanou ČSR 
velmi těžce, především Sudety, Slovensko 
a Podkarpatskou Rus, a první republika 
tak patřila k několika málo zemím, které 
do 2. světové války nedosáhly předkrizové 
úrovně produkce. 
Podstatným omezením bylo například 
to, že československé politické a podni-
katelské elity neměly dostatečně expert-
ní přehled o aktuálním vývoji hospodář-
ství ve světě. To se po celé období první 
republiky projevovalo jistým politicko-
-ekonomickým provincionalismem. Čes-
koslovenské hospodářství také v řadě 
oblastí nedokázalo konkurovat produkci 
západních zemí a vývoz ČSR proto z ne-
malé části směřoval na méně náročné 
trhy na Balkáně nebo v Latinské Americe. 
Nejvýznamnějším obchodním partnerem 
Československa však bylo – tak jako dnes 

– Německo.

Příznivá výchozí pozice
Mladá republika přesto měla po konci  
1. světové války relativně dobrou výcho-
zí pozici. Přestože nejvyššího stupně in-
dustrializace dosahovaly v habsburské 
říši Horní a Dolní Rakousy, ekonomic-
ké jádro monarchie představovaly české 
země. V nich, resp. v jejich pohraničních, 
převážně Němci osídlených oblastech byla 
soustředěna řada významných průmys-
lových odvětví – textilní, obuvnický nebo 
chemický průmysl, výroba porcelánu, 
skla, cukru či celulózy, hutnictví – a díky 
tomu se těsně před vypuknutím 1. svě-
tové války podílely na tvorbě národního 
důchodu v Předlitavsku – západní části 
monarchie – téměř z poloviny. První po-
válečná léta však byla v důsledku měno-
vé reformy a s ní souvisejícího výrazné-
ho poklesu průmyslové výroby a vývozu 
krušná. Jednalo se o tvrdé, ale naprosto 
nezbytné opatření k vytvoření a stabilizaci 
vlastní měny, protože okolní země tonuly 
v inflačním víru. Ekonomiku se po ně-
kolika letech podařilo zkonsolidovat a ta 
v pozdějších 20. letech rostla v průměru 

osmiprocentním tempem. V době vypuk-
nutí hospodářské krize již československá 
průmyslová výroba překonala předváleč-
nou úroveň o více než 40 %.  Českoslo-
venská koruna se poměrně rychle stala 
respektovanou a volně směnitelnou mě-
nou. Významnou úlohu v národním hos-
podářství tehdejšího Československa hrál 
zahraniční kapitál – více než pětina akcií 
průmyslových podniků patřila zahranič-
ním vlastníkům, převážně Němcům. To 
mezi některými československými politi-
ky vzbuzovalo obavy z ekonomické závis-
losti na Německu.

Elektrospotřebič do každé 
domácnosti
K relativně vysoké úrovni industrializace 
nově vzniklé republiky přispěla i společ-
nost Siemens, která se na jejím území an-
gažovala již od 80. let 19. století. K jejím 
prvním zakázkám patřily instalace veřej-
ného osvětlení v Rustonově libeňské stro-
jírně či ve Stavovském divadle. Od roku 
1890 měl Siemens u nás – konkrétně 
v Praze a Brně – i své obchodní pobočky. 

Libeňská Rustonka 

Tehdy už Pražská akciová strojírna, 

dříve Ruston a spol., v roce 1900

1923

V Praze otevřena  

technická kancelář

1926

V Mohelnici založena 

společnost Siemens 

Elektrotechnika

1930

V Praze založena  

společnost Elektrotechna

1931 

V Praze založena  

společnost Radiotechna
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Až do konce první světové války Siemens  
elektrifikoval řadu českých měst, vybu-
doval elektrická osvětlení a podílel se 
na stavbě tramvajových tratí. Na konci 
války již tato firma patřila mezi světovou 
průmyslovou špičku a i díky tomuto fak-
tu mohlo ve 20. a 30. letech dojít k roz-
sáhlé modernizaci ČSR, především pak 
ve východní části státu, tedy na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi. Technická moderni-
zace ale probíhala i v hlavním městě  
Praze, již v roce 1919 ji například Siemens 
zapojil do tehdy nejmodernější evropské 
telegrafní sítě.
Jedním z charakteristických rysů moder-
nizačního procesu 20. let, který navazoval 
na systematicky pokračující elektrifikaci 
celé země, bylo masové šíření domácích 
elektrospotřebičů. Společnosti jako  
Siemens, AEG či Elektrolux velmi brzy  

vytušily, jaký ekonomický potenciál se 
v této oblasti skrývá. Elektrospotřebiče 
značky Siemens začaly do domácností pro-
nikat od roku 1924. Velmi aktuálním té-
matem se po válce stala také automatizace 
telefonického provozu. Vzhledem k tomu, 
že neexistovala domácí firma, která by 
byla schopna tak náročnou modernizaci 
provést, byla zahájena jednání s britskou 
společností Western a také se Siemen-
sem. Tyto dvě firmy měly mezi sebou do-
hodu o rozdělení sfér obchodního zájmu 
a zakázka, na které se podílela i česká 
firma Telegrafia, tak v roce 1921 připad-
la společnosti Siemens. V Praze na Žižko-
vě v následujících 
letech vzniklo mo-
derní spojovatelské 
pracoviště mezi-
národní telefonní 
a telegrafní ústřed-
ny. Řešení zaujalo 
i zlínskou společ-
nost Baťa, která si 
v roce 1934 nechala od Siemensu vybudo-
vat firemní telefonní ústřednu. V provozu 
vydržela neuvěřitelných 57 let.
V roce 1926 vznikla v Mohelnici fúzí Elekt-
rotechnické a strojírenské, a. s., a Siemens 
& Co., komanditní společnosti akciová spo-
lečnost Siemens Elektrotechnika (Siemens 
Elektrizitäts-AG). Obchodní zastoupení 
měla tato firma v Brně a v Plzni. Pokračo-
vatelem této firmy je Siemens Elektromoto-
ry Mohelnice, dnes největší závod na  
výrobu nízkonapěťových asynchronních 
elektromotorů v Evropě.

Politické hry
Aktivity společnosti Siemens na území 
mladé republiky byly v některých přípa-
dech vnímány velmi citlivě. Například 
v roce 1927 vzbudila v médiích velkou po-
zornost koupě české firmy Křižík – „křivdy“ 
z období Rakouska-Uherska zkrátka ještě 
nebyly zapomenuty.
V roce 1930 byla v Praze založena akcio-
vá společnost pro slaboproudou techni-
ku Elektrotechna coby dceřiná společnost 

koncernu Siemens. Kromě telefonů  
a telefonních ústředen vyráběla i hradlová 
zařízení pro dráhy, kondenzátory, měřicí 
přístroje a jiná slaboproudá zařízení.  
Založení této firmy však nebyl ze strany 
společnosti Siemens dobrovolný krok, byla 
k němu donucena českou politickou a me-
diální scénou, která nechtěla dopustit, aby 
jedna firma měla tak velký vliv. Bylo proto 
rozhodnuto, že základní kapitál ve výši  
16 milionů korun poskytne z 25,5 % Agrár-
ní banka (blízká Agrární straně), z 25,5 % 
Moravská banka (blízká Československé 
straně lidové) a ze 49 % Siemens, který tak 
ve firmě nebude držet nadpoloviční větši-

nu. Zakládací dokumenty 
Elektrotechny navíc zaru-
čovaly, že československá 
kapitálová majorita nemůže 
bez souhlasu vlády přejít 
na jiného majitele.
V roce 1931 založil Siemens 
v Praze společnost Radio-
techna, která převzala 

od Elektrotechny výrobu telefonní techni-
ky. Ve stejné době založil koncern Siemens, 
resp. Elektrotechna také společnost  
Technische Industrie, která se specializo-
vala na výrobu lékařské elektrotechniky 
pro československé zdravotnictví.     
I přes občasné těžkosti, kterým musel če-
lit, dokázal Siemens v novém českosloven-
ském státě založit hned několik velkých 
závodů, ve kterých vyráběl jak silnoprou-
dá zařízení pro elektrárny, průmyslo-
vé závody, doly, hutě a elektrické dráhy, 
tak elektromotory a generátory, telefony 
a ústředny, lékařské přístroje, hradlová 
zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elek-
trické nářadí a spotřebiče pro domácnost. 
Ve 30. letech český Siemens zaměstnával 
v celé zemi okolo 2 000 zaměstnanců.  
Mezi nejvýznamnější výrobní závody  
patřila výše zmíněná pobočka v Mohelnici 
na Olomoucku, kde se od poloviny 20. let 
vyráběly elektromotory.

Dokončení článku naleznete v podzimním 
vydání časopisu VISIONS. 

Domácí spotřebiče

Od poloviny 20. let začal Siemens 

svými produkty pokrývat i trh 

s domácími spotřebiči

Ve 30. letech český 

Siemens zaměstnával 

v celé zemi okolo 2 000 

zaměstnanců.

Historie
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Červený anděl pro 
mořské větrné farmy?
Víte, jak probíhá servis mořských větrných 
elektráren?
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