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Vážení čtenáři, milí přátelé,
psaní tohoto úvodníku ve mně vyvolává

zvláštní pocity. Vždyť je to, jak asi víte, pro
mne po celých patnácti letech úvodník pro
Siemens poslední.

Vlastně teprve teď si uvědomuji, že jsem
před třemi lety činil rozhodnutí odejít po
dosažení šedesátky z vedoucí pozice Siemensu
v České republice především racionálně a že
se emoce spojené s takovým rozhodnutím
dostavují až nyní. 

Když se ohlédnu zpět, vidím, jak zásadním
vývojem prošla česká ekonomika. Velmi mne
těší, že naše technologie a znalosti mohly
být takříkajíc „u toho“, ať už šlo o moderni-
 zaci telekomunikačních sítí, řídicích systé mů
v průmyslu, instalaci nejmodernějších zdra-
votnických přístrojů a zaříze ní nebo třeba

špičkových kolejových vozidel. Naše technologie řídí výrobu plzeňského
Prazdroje. Starají se o originál Zlaté buly sicilské. Propojují telefonní ho-
vory u většiny operátorů. Vyrábějí v Tušimické elektrárně elektrický

proud. A to nemluvím o čtyřech milionech mobilních telefonů, které do-
byly náš trh.

Patnáct let našich kontaktů pro mne bude vždy nesmírně cennou osobní
vzpomínkou. Z řady obchodních vztahů se totiž postupem času staly vztahy
přátelské – a to je podle mne nejlepší vyústění obchodu. Znamená to, že
naše partnerství stojí na dobrých a trvalých základech.

Jsem rád, že k prvnímu lednu roku 2010 mohu předat odpovědnost za
Siemens v České republice právě panu Eduardu Palíškovi. Ten doposud
úspěšně řídil nejen brněnský závod na výrobu průmyslových parních turbín,
ale měl také na starosti business development této oblasti pro celý koncern
Siemens. 

S potěšením tedy konstatuji, že firma bude v dobrých rukou.
Dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za vaši přízeň v uplynulých

letech.
Jsem pyšný na to, že můžeme pomáhat vašemu úspěchu.

Ing. Pavel Kafka
Country CEO, Siemens ČR

E D I T O R I A L / O B S A H

VISIONS
Časopis o lidech, technologiích a inovacích

Vydává: Siemens, s. r. o.
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Ročník 1/číslo 4
Vychází čtvrtletně
Jazyk vydání: český

Šéfredaktor: Jiří Nedal

Redakční rada: Peter Briatka, Ľubomír Jurina, Jan Kopecký,
Tomáš Král, Martin Noskovič, Petra Svatošová

Na přípravě časopisu se podíleli: Tomáš Andrejčák,
Milan Bauman, Vladimír Duduc, Jozef Jakubík, Ľubomír
Jurina, Petra Svatošová, Vladimíra Storchová, Jan Tůma,
Josef Vališka

Informace o možnostech inzerce a bezplatné rozesílce
získáte na telefonním čísle: +420 233 031 713 nebo
na e-mailové adrese: visions.cz@siemens.com.

Grafická úprava a layout: Linwe, s. r. o.
Tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o.

Evidenční číslo MK ČR: E 18787
Kopírování nebo rozšiřování magazínu, případně
jeho částí, výhradně s povolením vydavatele.

Neoznačené texty a fotografie: Siemens, archiv, redakce
Fotografie na titulní stránce: Gettyimages

04 2009VISIONS

siemens.com/answers

Odpověď Siemens: Náskok díky IT. VítězIT.

Optimalizace obchodních procesů a snižování provozních a kapitálových nákladů jsou klíčovými požadavky na špičková IT řešení. 
Siemens IT Solutions and Services nabízí své dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti specifických potřeb jednotlivých oborů. 
Nápaditá, chytrá a inovativní řešení Siemens vedou k prokazatelným výsledkům jak ve veřejném sektoru, tak i v privátních podnicích. 
Objevte nové možnosti. Vítězte!
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Elektřina na počkání

Dobití klasických olověných baterií do elektromobilů trvá několik hodin, perspektivní lithio iontové
baterie získají plnou kapacitu za patnáct minut. Ovšem i to je příliš dlouhá doba a považuje
se za jeden z velkých handicapů elektromobilů. Proto když Německo přijalo v srpnu závazek,
podle něhož má v zemi do roku 2020 jezdit milion elektromobilů, vyčlenilo půl miliardy eur
na vývoj baterií a s tím související energetické infrastruktury. Výzkumníci společnosti Siemens
vyvíjejí dobíjecí stanice, v nichž motoristé načerpají energii pro své elektromobily už za několik
minut, podobně jako na dnešních benzinových čerpadlech. Tyto systémy budou pracovat s výrazně
vyšším napětím i elektrickým proudem. 
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Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions

Úklidová četa v elektrárně
Uhelná elektrárna vyprodukuje každý den desít ky tun prachu. Ne že by se
v ní snad tolik prášilo, ale odstraňuje se ze zplodin vzniklých spalová ním
hnědého či černého uhlí. O čištění vypouš těného kouře se starají obrovské
filtry, které fungují na elektrostatickém principu. Využívají velmi vysokého
napětí, které ionizuje i sebenepatrnější částečky prachu. Nabité částice
prachu se poté zachytávají na opačně nabitých elektrodách filtru. Odtud
se potom už jen v pra videlných intervalech krátkým zatřesením od straňují.
Účinnost filtrů je velmi vysoká, do ká žou odstranit až 99,9 % všech pra-
chových částic. Přitom platí zásada, že čím vyšší je vstupní napětí, tím
více iontů zařízení produkuje a tím je filtr účinnější. Výzkumníci ze
společnosti Siemens nyní představili mobilní testovací za řízení, pomocí
něhož je možné optimalizovat činnost řídicí elektroniky filtrů. Díky tomu
je možné uspořit až 30 % energie.

Jak spočítat viry?
Vědci z výzkumného centra společnosti Siemens představili novou
diagnostickou metodu pro určení virové nálože neboli počtu virů v krvi
pacientů nakažených HIV. Nové testy pracují na bázi metody tzv. poly-
merázové řetězové reakce (PCR – polymerase chain reaction). Skládají
se ze dvou částí: zařízení pro automatické čištění a detekci nukleových
kyselin (tedy DNA nebo RNA) a systému, který jejich množství kvantifikuje.
Jak je možné spočítat tak nepatrné částice, jakými jsou fragmenty nukleo-
 vých kyselin? Vědci přišli s neobvyklým řešením. Dokázali vyrobit velmi
malé magnetické částice, které jsou odolné vůči fyzickým i chemickým
vlivům. Mají tu vlastnost, že se dokážou navázat na části nukleových
kyselin. Potom už stačí jen spočítat množství těchto nepatrných „magnetů“
ve zkoumaném vzorku a prokázat tak virovou nálož u pacienta. Metoda
výrazně snižuje množství krve potřebné k testu až na hranici 0,5 mililitru.
Největším přínosem je ovšem fakt, že metoda prokáže ve vzorku přítom-
nost i pouze několika virů.

Uhelná elektrárna, která 
neškodí klimatu
Pilotní provoz zařízení, které je schopno sepa ro-
 vat molekuly CO2, nyní spustili odborníci ze
společností E.ON a Siemens v uhelné elektrárně
v německém Hanau. Do konce roku 2010 by rádi
potvrdili výsledky, kterých dosáhli zatím jen
v laboratoři. Totiž že provoz zařízení na zachy-
 távání CO2 je smysluplný i v tak velkém provozu,
jakým je tepelná elektrárna. Zařízení se skládá
ze dvou částí: 35 metrů vysokého absorbéru 
– ko mínu –, kterým prochází kouř vzniklý spa-
lováním uhlí. Uvnitř bychom nalezli kovové
síto a čisticí roztok, jímž plyn probublává.
Roztok obsahuje soli aminokyselin, které jsou
schopny na sebe navázat molekuly CO2. Z plynu
dokážou odstra nit neuvěřitelných 90 procent
původního množ ství oxidu uhličitého. Druhou
částí je pak dva ce timetrový desorbér, v němž
se sůl opět zahřívá. Přitom dochází k uvolňování
mo lekul CO2, které dále využívá chemický prů-
 mysl. Vyčištěnou sůl je možné znovu použít,
zařízení je tedy šetrné k životnímu prostředí.

Tramvaj na baterky?
Siemens představil nový koncept tramvají, který k pohonu využívá
nejen napájení z klasického trolejového vedení, ale také baterie. Díky
tomuto konceptu dokáže souprava bez problému překonat vzdálenost
až 2,5 kilometru, aniž by k tomu potřebovala napojení do elektrické
rozvodné sítě. Praxe ukazuje, že nové soupravy jezdí až o 30 % úsporněji
než běžné vozy. S nižší spotřebou také souvisejí nižší emise CO2. Jedna
jediná souprava tak za rok sníží emise nejvýznamnějšího skleníkového
plynu až o 80 tun. Ale nejen to. Technologie snižuje investiční náklady
na vybudování nových tratí, například tunelů. Není v nich totiž nutné
instalovat trolejové vedení. Stejně tak najde využití všude tam, kde nelze
instalovat nevzhledné dráty, například kvůli ochraně památek. Tedy
většinou v historických centrech měst. Celé zařízení se montuje na
střechu vozu, a proto je možné jej použít nejen pro zcela nové vozy, ale
lze je namontovat i na soupravy, které jsou již v provozu. První hybridní
tramvají se mohou svézt obyvatelé portugalského Lisabonu. V každo-
denním provozu tu jsou mezi čtvrtěmi Almada a Seixal. Doktor Conrad Röntgen by se divil

Způsob, jak získáváme rentgenové záření, se od konce 19. století příliš
nezměnil. Využívalo se rozžhaveného vlákna katody, které ve vakuové
trubici emituje elektrony. Ty prudce dopadají na anodu, na níž vzniká
rentgenové záření. Vše by měly změnit výsledky výzkumu, na němž pracují
vědci ze společností Siemens a XinRay System. Pracují s uhlíkovými
nanotrubičkami (viz obrázek), jež nanášejí na kov. Tyto trubičky potom
donutí emitovat elektrony. Získaným proudem elektronů doslova bom-
bardují anodu, která stejně jako v konvenčních zařízeních vydá vá rent-
genové záření. Nanotrubičky jsou schopné aktivace během jedné milion tiny
vteřiny, zatím co rentgence to trvá několik setin vteřiny. I tak krát ký časový
úsek může změnit mnohé. Aby součas né rentgenové přístroje (tzn. počí-
tačové tomo grafy, CT) dokázaly pořídit kvalitní snímky, jsou vybaveny
dvěma trubicemi, které rotují kolem pacientova těla rychlostí 3,5 otáčky
za vteřinu. To se do budoucna změní. Ve válci tomo grafu budou napevno
instalovány stovky minia turních zdrojů záření. Postupně budou spouštěny
tak, aby simulovaly virtuální rotaci, ovšem s rychlostí mnohem vyšší – až
deset otáček za vteřinu. (foto: XinRay System)

Tabletky proti skleróze
Španělští vědci objevili a izolovali bílkovinu, která značně
posiluje vizuální paměť myší. Jak mile se produkce této bílko-
viny v mozku zvýšila, doba uchovávání obrazů se prodloužila
z jedné hodiny až na téměř dva měsíce. Výzkumníci vypozoro-
vali, že dlouhodobé uchovávání informací v mozku některých
živočichů je spojeno s tvorbou bílkovinných mostů mezi neu -
rony. Když vědci pozorovali vizuální kůru mozku myší, odhalili,
že zvýšení produkce bílkoviny RGS-14 vedlo až k 1 500krát
delší době, po kterou si tito hlodavci pamatovali vizuální pod-
něty. Analogické po kusy u lidí se zatím neuskutečnily, ale
pokud by se farmakologickým stimulem podařilo u člověka
udělat totéž, znamenalo by to, že bychom všichni mohli být nadá -
ni tak stabilní pamětí, jakou měli například geniál ní vynálezce
Nikola Tesla nebo hudební skladatelé Sergej Rachmaninov či
Wolfgang Amadeus Mozart. Vzali bychom si jednoduše tabletku,
a tím by se v mozku vytvořily podmínky pro dlouhodobou 
a střednědobou paměť. Celý mechanismus paměti je samozřej-
mě o mnoho složitější, avšak tento objev nás posouvá o krůček
dále v poznání neuvěřitelné složitosti lidského mozku. Infor mo-
val o tom magazín Science.
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Věda v myčce
Myčky nádobí bývaly pěknými žrouty energie. Jak informoval časopis
Visions už v čísle 01/2009, časy se mění. Na snížení spotřeby těchto
užitečných domácích spotřebičů pracují ve výzkumných laboratořích celé
týmy vědců. Jejich pomocníkem jsou mimo jiné nové materiály. Společ nost
Siemens například představila myčku, která používá zeolit – vysoce
pórovitou sloučeninu křemíku. Vyznačuje se vysokým poměrem povrchu
k celkovému objemu a má jednu zajímavou schopnost: dokáže absorbovat
vodu a zároveň odevzdává teplo. Ale pokud jej zahřejeme, naopak vodu
vydává. Této vlastnosti využívají nejmodernější myčky. Na konci mycího
procesu, při sušení, je vlhký vzduch odváděn do zásobníku s cca 1,15 kg
zeolitu. Kuličky nového materiálu vzduch vysuší a zároveň ohřejí. Tím
se výrazně zkracuje celý cyklus a co je nejdůležitější, snižuje se spotřeba
elektřiny. Voda, kterou nový materiál zadrží, se použije na předmytí při
následujícím mycím cyklu, kdy se naopak myčka zahřívá.

Konec falešným poplachům
Díky technologii streamovaného videa se mohou
hasiči podívat, jak vypadá požár ještě předtím,
než vyjedou se stanice. Jak je to možné? Stačí,
když je v budově instalován systém Video
Fire Controller od společnosti Siemens, který
propojuje kamery s protipožárním systé-
mem. V případě poplachu je video přenášeno
podobnou technologií, jakou známe ze sledo-
vání videa na internetu. Hasičům pomůže 
v lepší přípravě na zásah, a protože má každá
kamera v sobě zabudovanou paměťovou SD
kartu, na niž se video ukládá, pomůže také
vyšetřovatelům určit přesnou příčinu požáru.
Požární technici si od systému také slibují, že
pomůže odstranit falešné poplachy – ať už
úmyslné či neúmyslné. Jen v Německu totiž
jsou třetím nejčastějším důvodem výjezdu
hasičů.

Energie z cukru
Brazílie je největším světovým výrobcem bioetanolu. Ten je zde dokonce
levnější než klasický benzin. Na rozdíl od jiných zemí, které jej většinou
vyrábějí z obilí či z kukuřice, Brazilci se zaměřili na získávání biolihu
z cukrové třtiny. Jak dokázaly studie brazilských vědců, tato cesta snižuje
emise CO2 o neuvěřitelných 90 % ve srovnání s fosilními palivy, a to i při
započítání nákladů na pěstování a sklízení třtiny, dopravu a destilaci
lihu. Přišli také s tvrzením, že by bioetanol vyrobený z cukrové třtiny
mohl v roce 2020 pokrýt deset procent celosvětové spotřeby benzinu.
Jihoameričané nedávno představili novinku – u závodů na výrobu lihu
postavili malé elektrárny na biomasu, které zpracovávají zbytky třtiny.
Ty se v minulosti bez užitku likvidovaly. Elektrárny mají výkon nad 50 MW
a parní turbíny do nich dodala společnost Siemens.

Nový prvek periodické tabulky
Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii oficiálně potvrdila
existenci prvku číslo 112 periodické tabulky chemických prvků. Cesta od
prvního vytvoření supertěžkého transuranu k jeho konečnému uznání
trvala víc než třináct let. První syntéza se podařila fyzikům z Ústavu pro
výzkum těžkých iontů v Darmstadtu pod vedením profesora Sigurda
Hofmanna. V jeho týmu byli nejen Němci, ale i odborníci z Finska, Ruska
a Slovenska. Počátečního úspěchu dosáhli už v roce 1996, když olověný
terčík v urychlovači bombardovali ionty zinku, přičemž vznikl jeden atom
prvku s atomovým číslem 112 a hmotností 277 atomů vodíku. O šest let
později se jim v urychlovači v Darmstadtu podařilo vytvořit druhý atom
tohoto prvku. Vše následně potvrdili japonští vědci z výzkumného ústavu
RIKEN, kteří vytvořili těchto atomů několik najednou. Prvek se zatím
jmenuje podle číselné systematiky ununbium. V průběhu následujících
měsíců by však měl dostat „lidštější“ název. Podle návrhu by se měl nazývat
kopernicium a jeho značka bude Cp. Jde o silně radioaktivní prvek, izotop,
jehož poločas rozpadu je 0,7 milisekundy. Informoval o tom VTM Science.

Sto nových genových mutací
Každý člověk má ve své genetické výbavě nej -
méně sto nových mutací. Uvádějí to ve studii
britští vědci. Věda se pokouší zjistit přesný
počet mutací v lidském těle už víc než sedm-
desát let, přesnější určení však umožnily až
nejmodernější přístroje. Britští vědci zkou-
mali pohlavní chromozomy Y dvou Číňanů, 
o nichž věděli, že jsou vzdálení příbuzní. Měli
společného předka narozeného roku 1805.
Vědci porovnávali podle různých kritérií roz-
díly mezi nimi, stejně tak jako rozdíly v jejich
genetických informacích. Zjistili, že každý z nich
má sto až dvě stě nových genových mutací.
Některé z nich mohou vést až ke vzniku vážných
onemocnění včetně rakoviny. Odborníci doufají,
že přesnější poznatky o genetických mutacích
přivedou vědu k novým možnostem v medi-
cíně. Informoval o tom magazín Current Bio-
logy.

Laserový obraz
Jakýkoliv barevný obraz, řekněme například v televizi,
lze složit z růz ných intenzit tří barev: modré, červené 
a zelené. Pokud tedy budeme mít lasery, které budou
schopny generovat tyto tři barvy v různých intenzitách,
dokážeme s jejich pomocí složit obraz a promítat ho la-
serovým projektorem. Dosud bylo možné přímo získat
pouze červené a modré světlo, zelené se muselo složitě
převádět z infračerveného paprs ku. Věd cům ze společ-
nosti Osram se nyní podařilo vyrobit paprsek o vlnové
délce 515 nm, tedy ve viditelné části barev ného spektra,
kterou lidské oko vnímá jako zelenou (515–535 nm).
Výzkumníci použili indium galium nitrid, který se využívá
i pro světla o jiných vlnových délkách, ale pro zelenou
barvu zatím neposkytoval dostatečnou kvalitu. Poté, co
získané poznatky převedou do praxe, budou technici
schopni vyrobit miniaturní projektory a integrovat je
například do mobilního telefonu.
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Eduard Palíšek (EP): Pane Kafko, patnáct let ve
funkci Country CEO je evropský rekord. Jak se
za tu dobu Siemens v České republice změnil?
Pavel Kafka (PK): Zásadně. Prošel mnoha vel -
kými proměnami. Vždyť se můžeme podívat,
čím se Siemens v roce 1994 zabýval. Uvedli jsme
na trh první digitální bezšňůrový telefon na
českém trhu – Gigaset 910. Připomeňme si však,
ač to dnes zní trochu úsměvně, že i síť GSM
Pægas – později T-mobile – startovala až v roce
1997, do značné míry díky našim technologiím!
EP: Když jsme u té historie, pojďme zmínit ješ tě
jednu věc. Příští rok uplyne 120 let od založení
poboček firmy Siemens v Praze a Brně.
PK: Přesně tak. Ale první stopa našich aktivit
na území dnešní České republiky je ještě o de vět
let starší. První zakázku totiž získal Sie mens
& Hal ske v roce 1881.
EP: A překvapivě, pokud vím, nešlo o vlak,
elektrárnu ani o medicínské zařízení.
PK: Ano, bylo dokončeno osvětlení libeňské
Roustonovy stojírny. A v roce 1885 pak i osvět -
lení Stavovského divadla. Láska k umění zůs ta la
Siemensu dodnes – důkazem je 15 špičkově
obsazených adventních koncertů, které pořá -
dá me každoročně při příležitosti setkání se
zákazníky. Zapomenout nesmím ani na pod-
poru koncertů evropských hudebních nadějí
Ambassadors´ Concert Series.
EP: Však ono asi nebude mnoho firem, které
by získaly filmového Oscara. A hned dvakrát.
PK: Já o žádné jiné nevím. Pravda ale je, že

toto ocenění, jež získala naše dceřiná spo leč -
nost OSRAM za speciální řadu osvětlovací
techniky pro filmový průmysl, je unikátní.
Rozhodně vybočuje z řady všech ostatních
cen a uznání.

Krize znamená také příležitost
EP: Pojďme se tedy podívat do současnosti. Vím,
že oba nemáme rádi slovo „krize“, kterým se tak
často popisuje současný vývoj světové ekono mic -
ké situace. Když jsem v Číně vedl za Siemens
jednání o vytvoření joint-venture v oblasti
prů myslových parních turbín, zjistil jsem, že
slovo „krize“ snad nejlépe vystihuje čínština

– „krize“ se v ní skládá ze dvou částí: jedna
znamená „nebezpečí“ a druhá „příležitost“. 
PK: Ze svého pracovního působení v Řecku vím,
že starořecké slovo „crisis“ znamená „rozlišení“
nebo „bod zvratu“. Někdy mám pocit, že opravdu
žijeme do značné míry ve virtuální realitě. Za-
 tímco před nedávnem se banky pouštěly do
bláznivě rizikových situací, dnes mají naopak
pomalu strach financovat cokoli. Našim zákaz-
níkům to rozhodně nepomáhá. Nabízí se
myšlenka, jak moc bankéři ve skutečnosti
průmyslu rozumějí.
EP: Fakt je, že naše dceřiná společnost SFS,
která poskytuje finanční služby, zaznamenává

nárůst poptávky po financování investic od
našich zákazníků. Nedávno jsme v německém
Freiburgu instalovali technologie LED do míst-
ních semaforů a dalších řešení pro řízení do-
pravy. SFS nabídl zákazníkovi takové řešení,
že cena instalace se plně hradí z dosažených
úspor. Mimochodem, aktiva SFS jsou zhruba
čtyřikrát větší než aktiva největších českých
komerčních bank. Ale na rozdíl od nich ne má-
me strach financovat zajímavé projekty.
PK: Přitom současná ekonomická situace
opravdu skýtá velké příležitosti. Zvykli jsme
si na blahobyt. Téma úspornosti a efektivity
však získává na důležitosti. Jsou přitom oblasti,

v nichž lze úspor dosáhnout překvapivě snadno.
A nemyslím tím zdaleka pouze úsporné zářivky,
s nimiž přišel OSRAM už v roce 1985.
EP: Je obtížně pochopitelné, proč svět nevy uží vá
technologie, které už dávno má k dispozici.
Tak 19 procent celosvětové spotřeby elektrické
energie připadá na umělé osvětlení. Více než
třetina této energie by se dala ušetřit, kdybychom
v maximální míře používali úsporné zdroje
světla. 
PK: To by znamenalo úsporu 900 miliard kilo-
watthodin, což je ekvivalent spotřeby poloviny
Číny. Nebo jinými slovy – 450 milionů tun emisí
oxidu uhličitého, které by se každý rok nevypus-

Předávání funkce Country CEO společnosti Siemens v České republice sledoval i časopis Visions.
Zatímco běžné rozhovory s osobnostmi českého podnikání, výzkumu nebo vědy vedou naši zkušení
redaktoři, v tomto případě jsme udělali výjimku. Partnerem Eduarda Palíška, který 1. ledna 2010 funkci
Country CEO přebírá, byl při rozhovoru přímo Pavel Kafka, který tuto pozici zastával posledních
patnáct let.

Jsme na správné cestě
Celkem 19 procent celosvětové spotřeby elektrické 
energie připadá na umělé osvětlení.FOTO: MICHAL MOUČKA

Ředitelé: Eduard Palíšek (vlevo) a Pavel Kafka.



tily do ovzduší. Obrovský potenciál je v techno-
logii LED, jak jste zmínil. Například kanadské
město Banff postupně mění pouliční osvětlení
z klasického na diody LED. Úspory jsou zde
hned dvojí: kromě snížení spotřeby se prodlu -
žuje životnost zdroje až na 50 000 hodin oproti
původním 15 000 hodinám.

Kde vzít peníze na investice?
EP: Osvětlení ale samozřejmě není jedinou
oblastí, ve které lze dosáhnout úspor relativně

snadno. Například projekty typu EPC neboli
Energy Performance Contracting. Překvapuje
mne, jak málo jsou využívané. Naši specialisté
dokážou snížit spotřebu energie výrobních hal,
velkých veřejných budov, škol nebo třeba ba zé -
nů. Zákazník přitom splácí cenu nutných
opatření právě z dosažených úspor. Dopad na
jeho cash-flow je tedy v podstatě nulový. 
PK: V oblasti obnovitelných zdrojů energie
jdeme i cestou akvizic. Získali jsme italskou
společnost Archimede Solar Energy a dokončuje
se akvizice izraelské společnosti Solen. Siemens
je už teď předním dodavatelem parních turbín

pro solárně-termální elektrárny. Spojením
know-how pak můžeme zvýšit efektivitu solár -
ně-termálních systémů a snížit tak jejich cenu.
EP: Zvyšování efektivity je však cestou i pro
konvenční zdroje elektrické energie. V ně mec -
kém Irschingu jsme pro koncern E.ON insta -
lo vali největší plynovou turbínu na světě. Je
ale nejen největší – dosahuje také největší
účinnosti. Její technický náskok je úctyhodný:
když srovnáme její účinnost s druhou nejúčin-
 nější turbínou na světě, zjistíme, že turbína 
z Irschingu oproti ní ušetří 40 000 tun emisí
CO2. Pro představu – to je stejné množství emisí,
jaké vypustí 9 500 aut při ujetí 20 000 km ročně.
PK: V podstatě ve všech oblastech, v nichž
jsme aktivní, lze zaznamenat působivé úspory.
Při provozu kolejových vozidel se použitím
lehčí konstrukce vozidla a rekuperací elek-
trické energie při brzdění podařilo například
v norském Oslu snížit spotřebu vlaků metra
oproti klasickým soupravám o 30 procent. Je
velmi důležité zaměřit se na úspory v oblasti
dopravy – ta má totiž „na svědomí“ čtvrtinu
až třetinu celkové světové spotřeby energie.
EP: Můžeme udělat malé srovnání. Představme
si, že budeme chtít přepravit zboží po dálnici
mezi Prahou a hranicemi se Slovenskem. Trasa
měří 270 kilometrů. Buď můžeme použít ná-
kladní vlak, nebo stejný náklad rozložíme do
28 kamionů. V prvním případě budou emise

oxidu uhličitého 3 400 kilogramů, ve druhém 
9 260 kilogramů. A to nemluvím o emisích drob-
ného prachu, které jsou v případě silniční dopra -
vy nesrovnatelně vyšší než v případě přepravy
zboží po železnici. Přispět k ochraně životního
prostředí může přitom doslova každý z nás.
Stačí se třeba podívat na výrobní štítek vaší
pračky do kolonky datum výroby. Proč? Protože
od roku 1993 se spotřeba energie praček snížila
o 35 procent a spotřeba vody o 46 procent. Když
si představíte, že jen v ČR jsou více než čtyři
miliony domácností a tím pádem i podobné
množství praček, dojdete k velkým číslům. Pro
myčky nádobí platí totéž.
PK: Současná generace našeho počítačového
to mografu Somatom Sensation spotřebuje 
o 30 pro cent méně energie než generace před-
chozí a používá o 83 procent méně olova. Mag-
 netická rezonance Magnetom Essenza dokáže
oproti běžným přístrojům při provozu ušetřit
50 procent elektřiny. A tak bychom mohli po -
kračovat na dalších mnoha stránkách. 

I firma by měla být „dobrým občanem“
EP: Přitom nejde jen o životní prostředí, úspory
a efektivitu. Jde i o to, abychom byli dobrým
partnerem pro každou z bezmála sto deva de -
sáti zemí, kde působíme. A péče o naše okolí,
společenská odpovědnost, k tomu samozřejmě
patří. 
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PK: Málokdo ví, že například zdravotní pojištění
zavedl Siemens pro své zaměstnance již v roce
1849 – dva roky po založení firmy. To jasně uka-
zuje, jakou roli pro nás společenská odpovědnost
hrála a hraje. Ani v České republice tomu není
jinak. Fond pomoci, který se stal vzorovým
projektem pro celý koncern Siemens, podpo -
řil již na dvě stovky projektů neziskových orga-
nizací částkou převyšující dvanáct milionů
korun.
EP: Velmi úspěšná je také spolupráce s basket-
balisty na vozíku. I díky naší pomoci se tak
mohou handicapovaní basketbalisté SK Hobit
Brno účastnit evropské ligy.
PK: Společenská odpovědnost ale není jen pod-
 pora charitativních organizací a aktivit. Jsme
také velmi aktivní na poli podpory vzdě lávání.
Proto také Cena Siemens, soutěž o nejlepší
diplomové, doktorské a výzkumné práce, letos
probíhá již po dvanácté.
EP: Vím, že vaším oblíbeným heslem je Sie men -
sovo „Pro okamžitý zisk neprodám budoucnost“.
PK: Přesně tak. Úspěch skupiny Siemens v ČR se
opírá o dlouhodobé strategie. Právě proto víme,
že investice do vzdělávání se vyplatí. Nejde
přitom jen o Siemens – mělo by přece být záj -
mem celé české společnosti, abychom měli
kvalifikované odborníky. Je to koneckonců
jeden z léků na překonání těžkostí v době
ekonomické recese. Jen v naší společnosti

pracuje v oblasti výzkumu a vývoje 32 500 za-
městnanců ve třicítce zemí včetně České repub-
 liky. V minulém roce se zvýšil počet patentů,
které Siemens drží, o deset procent – na 55 000.
V Evropě jsme tak loni byli na druhém místě
co do počtu registrovaných patentů. V minulém
obchodním roce jsme zaznamenali 8 200 vy -
nálezů – to jsou zhruba tři desítky denně. Do
oblasti vývoje a výzkumu jsme celosvětově
investovali 3,8 miliardy eur nebo chcete-li
téměř 100 miliard korun. To je čtyřikrát více,
než na vědu a výzkum věnuje státní rozpočet,
a dvacetkrát více, než činí rozpočet české Aka -
demie věd.
EP: Toto téma je jednou z významných částí
širšího pojetí Corporate Governance, jež zohled-
ňuje Dow Jones Sustainability World Index.
Ten si mimochodem aktivit společnosti Siemens
v oblasti společenské odpovědnosti pravidelně
všímá. Letos jsme opět obsadili první místo ve
své kategorii. Předčili jsme tak všechny obchod-
ní rivaly.
PK: Na začátku našeho rozhovoru jste zmínil
rekordně dlouhou dobu, po niž jsem působil
v čele Siemensu v České republice. Vy ale také
nejste žádný „nováček“. V ředitelských funkcích
působíte již více než 20 let a z toho posledních
bezmála 14 let řídíte brněnskou firmu vyrá -
bě jící parní turbíny, která se pod vaším vedením
stala jednou z nejlepších na světě ve svém oboru.

Co je za tímto úspěchem?
EP: Předně bych rád upřesnil to, že naše brněn-
 ská firma není „pouhou“ výrobnou turbín, jak
je velmi často mylně vnímána, ale její kompe-
tence zahrnují výzkum a vývoj, prodej včetně
exportu, engineering, realizaci zakázek, již
zmíněnou výrobu a v neposlední řadě také
servis. Za úspěchem, kterého jsme dosáhli, je
hlavně týmová práce, odhodlání být nejlepší 
a ochota tomuto cíli něco obětovat. Velmi důle -
žitým aspektem je vzájemná důvěra a s ní sou-

visející zodpovědnost a spolehlivost. To je to,
co naši zaměstnanci vycítí, a jsou proto ochot-
ni udělat to něco navíc, co pak odlišuje ty nej -
lep ší od ostatních. Toto je moje filozofie a vě řím,
že se nám díky ní podaří navázat na vaše dří -
vější úspěchy a vypořádat se s výzvami, kte -
ré před nás současná ekonomická situace
klade.
PK: To vám rozhodně přeji. Věřím, že pod vaším
vedením bude český Siemens nadále jednou 
z nejúspěšnějších firem jak v České republice,
tak i v rámci koncernu.
EP: Děkuji vám. 

I N T E R V I E W

Společenská odpovědnost ale 
není jen podpora charitativních 
organizací a aktivit.

Spotřeba energie u praček klesla
od roku 1993 o 35 procent 
a vody o 46 procent.
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T
o je asi jedna z nejvíce rozšířených
aplikací RFID. Na většině zboží je při -
lepena nálepka s meandrem z vodivé ho
materiálu, který slouží jako anténa, 

a RFID čip, který komunikuje s tím, kdo k anté ně
vyslal svůj signál – v našem případě tedy rámem.
RFID má silné bezpečnostní ambice, ale jak
uvidíte, umí toho mnohem víc.

Nákupy budoucnosti
Už dnes se můžete setkat v prodejně Metro (u nás
řetězec Makro) v Duisburgu s komplexním ře -
šením prodeje pomocí RFID. Na všem zboží
jsou RFID čipy – kromě zjednodušení nákupu
to usnadňuje i doplňování zboží a inventury.
A protože se systém osvědčil, bude tímto systé-
mem vybaveno všech 180 prodejen Metro v Ně -
mecku. 
Jak bude nákup probíhat? Vezměme si pří klad
typického zákazníka. Paní Aneta Lindnerová
vchází do prodejny Metro. Bere si nákupní vozík
s dotykovou obrazovkou. Rám vozíku obsahuje
vysílač a snímače potřebné pro provoz RFID
systému. Přiloží svou Metro kartu k obrazovce,
ta ji uvítá a vstupní brána ji vpouští dovnitř.
„Vše, co vložím do vozíku, se mi objeví na ob ra-
 zovce. Tak mám přehled o tom, jaká je hodnota
nákupu. Když zboží z vozíku vyndám, auto ma-
ticky se ze seznamu od stra ní,“ říká paní Lind-
nerová a pokračuje: „Když něco ne mohu
najít, pomocí klávesnice na monitoru vyťu -
kám název zboží a na monito ru se objeví
mapa regálů s jeho umístěním. Vidím svou
současnou polohu i plán cesty, jak se ke zboží
co nejrychleji dostanu.“ To funguje díky
lokál ní mu navigačnímu systému uvnitř
prodejní haly. 
Když má paní Linderová vybráno, projíždí po-
k ladnou: „Před pokladníkem klepnu na tlačítko
Check-out, údaje o obsahu košíku se bezdrátově
přenesou do pokladního systému a já zaplatím.
Nemusím nic vyndávat na pás, to mně vždycky
vadilo.“ Po zaplacení odjíždí ke svému autu. 

RFID zvládne vše
V Metru se však prodává jen kusové zboží. Sys tém
je připraven i na prodej zeleniny a ovoce. Dáte
ho na váhu s kamerou. Ta pozná, co na váze leží
– třeba banány –, a vydá nálepku s čárovým kó-
dem a cenou. Na druhé straně nálepky, mezi
papírem a lepidlem, je RFID čip s anténou ne-
soucí informaci o zboží a jeho ceně, takže po
vložení do vozíku se přičte údaj o zboží k tomu,
co v něm je už uloženo. 
Rychlejšímu rozvoji RFID prodejen brání stále
cena RFID čipu. Ta se pohybuje od pěti do osmi
korun, což je v některých případech víc než ce na
zboží. Očekává se však pokles cen, až se ve vět -
ším měřítku objeví RFID čipy z umělé hmoty 
a výrobci zboží je integrují přímo do obalů. 

Do budoucna se můžeme těšit, že v lednici bu -
deme mít čtečku RFID a obrazovka na dveřích
lednice bude informovat o tom, co v lednici je
– včetně doby použitelnosti. Aniž bychom ote vře-
li dveře. Lednice bude moci upravit i režim chla-
zení, aby její spotřeba byla maximálně efek tivní. 

RFID zachraňuje lidské životy
Díky špatnému skladování, chlazení, prošlým
dobám použitelnosti, i špatně vedené dokumen-
taci přijdou v sousedním Rakousku asi o dvě
až šest procent krve v konzervách, které se musí
zlikvidovat. Představuje to ztráty jednoho milio-
nu eur ročně. Tomu ale odzvonila divize RFID
společnosti Siemens IT Solutions and Services.
Bude dodávat speciální sáčky na krev se zabu-
dovaným RFID čipem provázejícím cestu kon -
zervy od dárce k pacientovi. 
Odborníci museli překonat jeden technický
prob lém, kterým bylo přetížení při odstře ďo -
vání krve v centrifugách. Na RFID čip působilo
5 000násobné přetížení, takže čip sám jako by
měl hmotnost 1,5 tuny. Speciálně vyvinuté
pouzdro nyní zabezpečí, že RFID čip přetížení
přestojí bez újmy. Na čip je možné uložit až
30 000 hodnot z integrovaných teplotních sen-

zorů vypovídajících o teplotním stavu krevní
konzervy po čas její služby. Data mohou být
kdykoli přečtena a analyzována čtečkou pomocí
rádiových vln. Tím se ztráty cenné tekutiny
dostanou k nule. 
V Amsterdamu umístili pod kůži rizikovým
pacientům (angina pectoris, infarkt, mrtvice,
cukrovka) čipy RFID. V případě potřeby zách ra-
náře informují o tom, čím pacient trpí, o krevní
skupině a podobně. I u nás byly realizovány
projekty v nemocnicích, kdy pacient je ozna čen
náramkem, který o něm nese veškeré informace.
V nečekané situaci doktor čtečkou ihned zjistí,
o jakého pacienta se jedná.

Tam, kde to asi nečekáte
Společnosti Audi na lince Audi A6 a BMW použí-
 vají řešení RFID od Siemensu. Nad pásy, kterými
projíždějí díly nebo komponenty s nalepe ný mi
RFID čipy, jsou jejich čtečky. Čipy nesou infor-
mace o provedených úkonech. Výroba má pře-
hled o rozpracovanosti, údaje slouží systému
vyhodnocování kvality výroby v rámci certifi ka ce
ISO. K tomu dodává Carster Ranker, šéf kontroly
kvality BMW: „Každý celek doprovázel papír,
kam se zaznamenávaly údaje. Na konci linky

se pak vyhodnotily. Nyní je umaštěným papí rům
konec. Informace o výrobku – kdo na něm dělal
a kdo jej kontroloval – si veze v čipu RFID s sebou.
A díky tomu můžeme prokázat – jak velí normy
ISO – všechny potřebné údaje.“

Kreditka s RFID 
Některé banky, mj. Citibank, představily karty
s technologií RFID. Nesou označení MasterCard
PayPass. Čip nahrazuje magnetický proužek.
Výhoda karty je, že se s ní může platit, aniž by
byla vyjmuta z peněženky nebo z aktovky. Ale
stejně snadno, jako peníze může „stáhnout“
obchodník, je může „ukrást“ na své konto i zlo -
děj. Proto se zdokonalují systémy sekundární
ochrany karet, například omezením vyslaného
výkonu z karty, aby bylo nutné kartu fyzicky
přiblížit do „zorného“ pole čtecího zařízení;
to bývá i několik centimetrů. 
Technologie RFID má velmi široké oblasti vy uži-
tí. Pomocí snímače u vjezdu do garáže lze při -
ložením RFID karty nechat otevřít dveře – a tak
zakázat vjezd lidem, kteří tam nemají (už) co
dělat. Existují i další aplikace sloužící ke zvýšení
bezpečnosti lidí i nemocných. RFID je techno -
logií budoucnosti.

Co to je RFID?
Radio Frequency Identification (RFID – iden-
tifikace na rádiové frekvenci) je další generace
identifikátorů navržených (nejen) k identifi-
kaci zboží navazující na systém čárových kódů.
Objevuje se i v kreditních kartách, které
umožní bezkontaktní snímání údajů o plátci
pouhým přiblížením ke čtecímu zařízení.
Základem činnosti je čip pracující pasivně
nebo aktivně. Pokud se pasivní čip objeví 
v dosahu čtečky, využije anténou (meandr
umístěný kolem čipu) přijatý signál k nabití
napájecího kondenzátoru a odešle odpověď.
V režimu aktivní činnosti jde o složitější a draž-
ší systém, protože obsahuje i napá jení – a je
tedy schopen sám vysílat své identifikace.
Aktivní čipy se používají pro aktivní lokalizaci.

Vítěz: Náramky s RFID čipy umožňovaly podrobný 
rozbor výkonů běžců maratonu v Singapuru. 

Čipy v nemocnici: RFID čip lokalizuje pacienty 
v newyorské nemocnici Jacobi Medical Center.

Krevní konzerva s čipem: RFID čip doprovází krevní
konzervu od dárce k pacientovi.

Budoucnost nakupování: V obchodním řetězci Metro v Německu vyzkoušeli technologii RFID, která se osvědčila.
Brzy jí budou vybaveny všechny obchody.

Nový materiál na výrobu RFID čipů: Poly IC přinese očekávané snížení cen při výrobě RFID čipů a určitě přispěje 
k širšímu zavedení této technologie do obchodů.

Informace 
na rádiových 
vlnách AUTOR: JIŘÍ NEDAL

FOTO: ARCHIV AUTORA, SHUTTERSTOCK, SIEMENS

Určitě znáte nepříjemný zvuk při vycházení z prodejny, kdy rám
u dveří začne vztekle pískat a nahoře umístěná červená světla se
rozblikají. Krve by se ve vás nedořezal. Vždyť jste přece zaplatili
– ale prodavačka asi zapomněla deaktivovat RFID čip, který způsobil
trapnou situaci, díky níž vás kolemjdoucí pohrdavě sledují. 
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P
ůvodní kyvadlové lanovky šplhající se
k vrcholům po jediném nosném lanu,
které si pro svou odvážnost vysloužily
název „královny hor“, zestárly a jsou

nahrazovány prosklenými, i dvoupatrovými ka -
binami pojíždějícími v závěsu po páru nos-
ných lan. Nebo se jako tzv. funitely připínají
na dvojici oběžných lan. Jejich kapacita došla
až ke čtyřem tisícům osob za hodinu a jsou
dle statistik nej bezpečnějším způsobem osob-
ní dopravy.

Lanovky, o kterých se mluví
Víc než sedmnáct let přitahuje turisty i lyžaře
otočná panoramatická lanovka Rotair, která se při
krátké cestě na vrcholek Andělské hory ze švý-
 carského Titlisu s 80 cestujícími pomalu otáčí. 
První „dvoupatrová“ kyvadlová lanovka v Sam  -
naunu na pomezí Švýcarska a Rakouska s rych-
lostí 36 km/h přepravuje od roku 1994 po dvojici
nosných lan najednou až 180 cestujících na tra se
dlouhé 2 259 m. Strojovna řízená systémem
Siemens je vybavena elektropohonem o vý ko nu

1 730 kW. Kabina má robustní závěs připev ně ný
k běhounu s 32 pojezdovými koly, s párem ha -
varijních brzd a nouzovým hydraulickým poho-
nem pro případ havárie ve strojovně. Druhá
jezdí v Japonsku a třetí „Vanoise-Express“ si
kabinami pro 200 cestujících vysloužila zápis
do Guinnessovy knihy rekordů. Od roku 2004
propojuje nejživější francouzská lyžařská stře -
diska mezi vrcholky Les Arcs a La Plagne. Dvou-
podlažní kabiny přejíždějí údolí ve 380 metrech
rychlostí 45 km/h. V případě uváznutí zapůsobí
některý ze čtyřnásobných záchranných systémů,
z nichž jeden kuriózně umožní přestup po vy-
sunutém spojovacím mostu do nezávisle jez dí cí
druhé kabiny.

Nekončící inovace
Zavěšování větších prosklených kabin až pro
40 osob mezi pár stejnou rychlostí běžících lan
umožňuje novému typu lanovek – tzv. funitelů
– jezdit i při stokilometrovém náporu větru.
Poprvé vyjely před 15 lety ve francouzském Val
Thorens a ve známém Squaw Valley v Kalifornii

a dnes se jimi pyšní desítky horských středisek.
Díky zabezpečovací technice a novým typům
poháněcích stanic s měniči a silnoproudou elek-
 tronikou probíhá připojení kabin a rozjezd až
do 40 km/h bez „kodrcání“, kterému při přejezdu
stožárů brání i pneumaticky odpružené závěsy.
Na stanicích umožňují bezpečný výstup a nás tup
cestujících s kočárky i vozíčkářům. Jsou kom-
fortně vybaveny, vytápěny, výhled umožňují
velká okna s ochranou proti UV paprskům. Vrchol
pohodlí od roku 2007 nabízí funitel od Doppel-
 mayra v rakouském Galzigu. Aby cestující ne-
mu seli na vyvýšené „konečné“ sestupovat 
a nastu povat po schodištích, čtyřiadvaceti míst-
né kabiny při dojezdu pomocí obřích lanových
kol sestupují automaticky do přízemí v rovině
ulice, kde otevřou své dveře.
S ještě širším rozchodem lan – nosných – při -
cházejí tzv. funifory. Po způsobu kyvadlových
lanovek pojíždějí jejich běhouny po páru nosných
lan jako po vzdušných kolejích s rozchodem
3,8 m a jsou nahoru i dolů plynule taženy jedi-
ným, dvojitě vedeným tažným lanem.

Úspěchy švýcarských „trojčat“
Ještě dřív, než se švýcarská firma Von Roll roku
1996 stala součástí dnešní Doppelmayr Seilbah-
nen, přišla s nápadem nahradit kyvadlové la nov-

ky křížencem oběžných lanovek s odpoji telnými
kabinkami a se třemi lany, označovanými pro to
3S (Drei Seile). Odpojitelné kabinky pro až 28 ces-
 tujících v závěsu osmikolových běhounů pojíž-

dějících po dvojici nosných lan se na kon co vých
stanicích po nástupu cestujících a pozvolném
rozběhu automaticky připojují na obíhající
tažné lano patentními spínacími systémy. Rych-
lostí až 25 km/h zvládnou přepravu až 5 000 osob
za hodinu. Dvojitá nosná lana umožňují pře -
konávat rekordní rozpětí mezi stožáry i mimo-
řádně vysoké výšky. Loni na sebe strhly hned
dva světové rekordy co do překonaného roz pě tí
i délky a výšky stoupání. 
K připravovaným Zimním olympijským hrám
2010 si severoamerické centrum Whistler-Blac-
komb pořídilo od Doppelmayra lanovku 3S výs-
tižně pokřtěnou jako „Peak 2 Peak“, protože
spojuje vrchol Mt. Whistler se 4 km vzdá le ným
vrcholem Mt. Blackkomb. Byla spuštěna o Vá -
nocích 2008 a přepravuje až 2 000 cestujících
za hodinu rychlostí 7,5 m/s ve výšce 430 met rů
nad údolím! Aby nedošlo ke vzdušné kolizi, je
lanovka vybavena blikajícími světelnými hrad ly
na trase a radarovými detektory, které při přiblí -
žení letadla či vrtulníku začnou vysílat výstraž né
signály na letadlům přidělených frekvencích. 

Na světě je v provozu přes devět tisíc kyvadlových a oběžných lanových drah s kabinkami 
a sedačkami. Zpřístupnily vrcholky velehor, jsou magnetem lyžařských a turistických center 
a přizpůsobují se stylu moderního života. 

AUTOR: JAN TŮMA
FOTO: AUTOR, ARCHIV AUTORA

Lanovky se polidšťují
Nejrozšířenější sedačkové a kabinkové lanovky, které se po nástupu cestujících připojují automatickým
závěsem na jediné dopravní lano, nezůstaly pokroku nic dlužny. Počet sedaček se zvýšil až na osm
osob, které před nepohodou chrání „bubble“ štít. Aerodynamicky tvarované gondoly a kabinky,
nyní i s polstrovanými sedadly, vytápěním a automatickým otevíráním a zavíráním dveří pojmou
8 až 16 cestujících. Spojit navzájem jejich přednosti se nejnověji daří tzv. kombinovaným lanovkám.
Rozměrem větší koncové stanice umožňují podle období, počasí a zájemců (turisté, rodiny s dětmi,
lyžaři) vypouštět v intervalech pod jednu minutu buď kabinku nebo sedačku pro lyžaře. 
Několik kabinkových lanovek se při jízdě otáčí kolem vertikální osy, aby umožnily výhled na krajinu.
Jedna z prvních „Stuckli-Rondo“ ve švýcarském Sattelu profituje i nabídkou večerní pomalé vyhlíd-
 kové gurmánské jízdy. Pro zájemce mají v depu připraveno několik kabinek s jídelním stolem,
grilem a chladničkou pro až šestičlenné „party“. Večerní zpomalená jízda trvá až tři hodiny na
vrchol a zpět.
Ještě větší převrat připravují organizátoři lyžařského mistrovství WM 2011 v rakouském středisku
Schladming. Údolní stanice kombinované lanovky bude poprvé na světě sloužit jako komplexní
středisko s lyžařským servisem, restauracemi a informačním střediskem s projekcí na skleněné
fasády. Lidi bude „vysílat“ podle potřeby na střídavě připojovaných osmisedačkách nebo v gondolách
„GoldenJet“…

Otáčející se: Rotair umožňuje 80 pasažérům panoramatický pohled na Engelberg 
pod vrcholkem Titlisu.

Peak 2 Peak: V centru Whistler Blackomb spojuje čtyři 
kilometry vzdálené vrcholy Mt. Whistler a Mt. Blackomb.

Kombinované lanovky: Umožňují vypouštět na trať
vytápěné kabinky nebo sedačky pro šest až osm lyžařů. 

S vytápěním: Vytápěná kabina funitelu Gletscherbus v rakouském Kaprunu 
se protahuje krátkými závěsy přes baterii kladek na podpěře.

Světový rekordman: Dvoupodlažní lanovka Vanoise Express vyjíždí s 200 cestujícími
ze stanice La Plagne.

Kuriózní: Otočné gondoly „Stuckli-Rondo“ se večer
pronajímají ke gurmánským jízdám. 
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Každý dnes bere jako naprostou samo-
 zřejmost, že ho auto se satelitní navi-
gací spolehlivě odveze do cíle, že
kurýrní služba do druhého dne doručí
balíček z Hongkongu nebo že si na
internetu vyhledá jakékoliv informace.
Málokdo vám však odpoví na tak tri-
viální otázku, kolik elektřiny za den
spotřebuje jeho počítač, pračka či 
televizor. To by se však už brzy mělo
změnit.

Obsah
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Elektrická síť s mozkem
I když vítr a sluneční záření jsou relativně nespolehlivé zdroje energie, 
v inteligentních sítích mohou být stabilním prvkem energetických soustav.  . . .20

I elektroměr bude chytřejší
Měřiče elektřiny se musejí naučit měřit spotřebu přesněji a sledovat čas 
zapínání jednotlivých spotřebičů, aby se daly uplatňovat flexibilní modely sazeb.  . . .22

Jak elektřině
zvýšit IQ 

AUTOR: MARKUS HONSIG, VLADO DUDUC
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C
hybu údajně způsobil výpadek pře -
nosové soustavy z vodní elektrárny
Itaipú, největší hydroelektrárně na
americkém kontinentu. Brazílie z ní

čerpá dvacet procent elektrické energie, Para -

guay pak až 95 procent. Okamžitě se objevily
obavy, zda Brazílie zvládne přípravu mistrovství
světa ve fotbale v roce 2014 a za dva roky nato
pak i olympijských her v Rio de Janeiru. Podob -
né havárie však nejsou ničím výjimečným.

Památného 14. srpna 2003 na východním
pobřeží USA zůstalo bez elektřiny obrovské
území mezi Torontem, Detroitem a New Yorkem.
Trvalo skoro 48 hodin, než se podařilo dodávky
elektřiny obnovit. Po tu dobu byl nejvyspělejší

A byla tma...
Světla na ulici krátce pohasla, zablikala a za chvíli úplně zhasla. Sao Paulo, Rio de Janeiro a dalších
čtyřicet milionů lidí zůstalo na několik hodin bez elektřiny. Brazílie a Paraguay jen před pár dny zažily
největší výpadek v historii.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions



Virtuální elektrárny
I když síla větru a hodiny slunečního záření
jsou relativně nespolehlivé zdroje energie, 

s vhodnou elektrickou sítí mohou být stabil-
ním prvkem i ve velkoplošných energetických
soustavách. Potvrdil to i projekt virtuální
elektrárny v Severním Porýní – Vestfálsku.
Zhruba před rokem ji spustil Siemens a RWE
Energy. Tento krok předznamenává budoucí
vývoj v oblasti elektroenergetiky. Největší
německý dodavatel RWE Energy soustředil
devět malých vodních elektráren společnosti
North Rhine Westphalia s výkony od 150 do 
1 100 kilowattů do jednoho virtuálního
zdroje s celkovým výkonem 8 600 kilowattů.
Postupně k němu připojí i větrné elektrárny 
a elektrárny na biomasu. Jako celek fungují 
o mnoho efektivněji, navíc s nižšími vlivy na
ovzduší, protože obnovitelné zdroje je možné
v této struktuře lépe vybilancovat.
Tradiční energetickou infrastrukturu tvoří
velké elektrárny, které dodávají elektrickou

energii do centrální přenosové sítě vysokého
a velmi vysokého napětí. To se v budoucnosti
změní. Technologie potřebné pro fungování

virtuálních elektráren představují to nejlepší,
co dnes existuje v oblasti komunikací a mana -
žerských nástrojů. Zařízení pro pilotní projekt
virtuální elektrárny RWE vyvinul Sie mens.
Jde o systémy distribuce energetických zdrojů
DER a decentralizovaného managementu ener-
gií DEMS. Prvý slučuje jednotlivé elektrárny
do společné sítě, druhý vytváří denní provozní
plán podle aktuálních cen a požadavků zákaz -
níků a zároveň určuje, které elektrárny a kdy
se připojí k síti.

Inteligentní sítě
„Systém managementu DEMS přináší do sítě
inteligenci,“ tvrdí Günther Brauner, ředitel In-
 stitutu pro elektrické systémy a ekonomiku
energetiky na Technické univerzitě ve Vídni.
Chytré sítě budou za pár let potřebné i na pro -
pojení lokálních a centrálních sítí. Mohou ji

doplnit vhodné akumulační elektrárny,
například přečerpávací vodní, do nichž se
bude ukládat přebytečná energie. „V Rakou -

sku budeme potřebovat větší akumulační 
kapacity,“ konstatuje G. Brauner, který by rád
viděl zvýšení rakouských akumulačních ka-
pacit ze současných 1 800 na 5 000 me ga -
wattů. Potom by žádná hodina energie ze
slu nečního svitu ani větrné síly nevyšla na-
 zmar.
Základním požadavkem pro naplnění těchto
cílů bude velmi výkonná elektrická síť. „To je
velmi důležité,“ zdůrazňuje Leonhard Loibl,
ředitel oddělení pro přenos a distribuci elek-
trické energie společnosti Siemens Austria.
„Zvlášť při zapojení decentralizovaných vý -
robců, aby bylo možné řídit toky elektrické
energie. Elektřina si totiž vždy vybere cestu
nejmenšího odporu, i když je delší.“ Řídit
přenosy elektřiny po dopředu definovaných
trasách umožňují flexibilní přenosové systé -
my střídavého proudu. Je možné představit si
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ekonomický region světa mrtvý. Evropští vý rob-
ci elektřiny okamžitě vydali prohlášení, že na
starém kontinentu je taková havárie málo prav-
děpodobná, protože využívají diverzifikované
systémy. Ale jen o dva týdny později Londýn a je -
ho okolí musely čelit stejnému osudu. Asi dva cet
procent zdrojů vypadlo ze soustavy, což způso-
 bilo kolaps dopravních systémů. Za další čtyři
týdny zůstal potmě jih Švédska a Dánsko a za
pět dní nato také Itálie. Co je to blackout, zažilo
na vlastní kůži asi padesát milionů Evropanů.
Následující výpadek elektřiny v listopadu 2006
uvrhl do tmy už skoro celou západní Evropu.
Důsledky tak rozsáhlého přerušení dodávek by ly
mimořádně závažné – průmyslová produkce
a komunikace se prakticky zastavily. Podle stu -
die Technické univerzity ve Vídni se ztráty za
každou nedodanou kilowatthodinu během
evropských výpadků vyšplhaly na pět až 35 eur.
Pod všechny výpadky se podepsaly okolnosti,

které v posledních desetiletích zvyšovaly zra -
nitelnost přenosových sítí. Byl to zejména prud -
ký nárůst obchodů s elektřinou a s tím související
vytížení infrastruktury, dokonce i při normálním
provozu. V případě amerického blackoutu situa -
ci ještě zhoršil nadměrný počet připojených
opotřebovaných klimatizačních jednotek bě hem
horkých letních dní. 
Negativní úlohu při výpadcích sehrál i rostoucí
počet producentů elektřiny z obnovitelných zdro-
jů energie. Solární a větrné elektrárny patří
mezi takzvané nestálé výrobce, kteří jednou
dodávají do sítě elektřiny hodně, jindy zase málo
a někdy vůbec nic. Solární a větrné zdroje
spo  lehlivě fungují pouze při skutečně široké
distribuci a rozloze regulované zóny. Jádro
prob  lé mu však i v takových případech
přetrvává – nestálí producenti energie přinášejí
vysoké nároky na flexibilitu řízení sítí.
Navíc výroba elektřiny je stále více decentrali-

zovaná. Mini- a mikroelektrárny ve městech 
a obcích, bioplynové stanice na farmách, foto-
voltaické články na střechách soukromých
domů nebo průmyslová zařízení mají z roku
na rok větší podíl na výrobě elektrické energie.
To vyžaduje centralizaci kontroly elektrické
infrastruktury na všech úrovních. Odhaduje
se, že do roku 2050 bude v provozu přibližně
deset tisíc solárních elektráren, které vypro-
du kují až trojnásobně víc elektrické energie
než všechny současné jaderné elektrárny.
Bude je však potřeba integrovat do přenosové
sítě.
Odpovědí na tyto globální výzvy jsou inteli gent-
ní sítě, takzvané Smart Grids. Představují trvale
udržitelný energetický systém, který nezávisle
reguluje nestálé výrobce energie. Jeho součástí
jsou i přechodná skladiště pro uchování elek-
třiny mezi periodami s vysokou a nízkou pro-
dukcí elektřiny. 

V
ýroba elektřiny z větru nebo slunce
je decentralizovaná a produkuje se 
v mnohem menších množstvích než
v tradičních elektrárnách. Širší vy -

užívání obnovitelných zdrojů si totiž vy žádá 
i nové energetické sítě a nový způsob jejich

řízení. Dokonce i domácnosti se budou postup-
ně zapojovat do výroby elektrické energie po-
mocí kombinovaných kotlů. Kromě ohřevu se
teplo využije i k produkci elektřiny, stejně
jako se to děje ve velkém, například v paroply-
nových cyklech. Domácnosti se změní na

mikroelektrárny.
Malé elektrárny však nejsou schopné dodávat
do sítě dostatečné množství elektrické ener -
gie. Kromě toho větrná a sluneční energie se
mnohem hůře řídí, protože elektřiny je buď
mnoho nebo příliš málo, navíc ne vždy ve
správném čase. Výsledkem jsou přerušované
dodávky, které nezaručují potřebné množství
elektřiny. Všechny tyto nedostatky přinášejí
nové výzvy pro trh s elektrickou energií včetně
bezpečnosti dodávek a energetických bilancí.
Elektřina je totiž zboží, které se nedá skladovat,
nebo přesněji, které není možné skladovat v dos-
tatečném množství po dostatečně dlouhý čas.

Elektrická síť s mozkem 
Elektřinu je možné, na rozdíl od ropy nebo uhlí, vyrábět 
z obnovitelných zdrojů – větru, slunečního záření nebo vody,
které jsou v podstatě nevyčerpatelné. I proto se o nich hovoří
jako o energetickém zdroji budoucnosti.

Siemens se spolu s dalšími průmyslovými podniky účastní iniciativy
Desertec, jejímž cílem je zabezpečit pro Evropu, Blízký východ a severní
Afriku trvale dosažitelnou energii. Vyplývá to z Memoranda o poro-
zumění, které bylo 13. července podepsáno v Mnichově. Ekologická
elektřina vyráběná v solárních tepelných elektrárnách na Sahaře a ve
větrných farmách na severu černého kontinentu se bude dopravovat
do regionů s vysokou spotřebou energie. Autoři iniciativy už začínají
pracovat na technickém a finančním plánu. „Desertec je projekt, který
má výrazně přispět k trvale udržitelným dodávkám elektřiny v rámci
připravovaného energetického mixu,“ zdůraznil René Umlauft, šéf
divize obnovitelných energií v Siemens Energy.
Pouštní oblasti na Zemi absorbují za šest hodin víc energie, než lidstvo
spotřebuje za celý rok. Pokud na Sahaře svítí slunko kolem 4 800 hodin
ročně, představuje to obrovské možnosti pro výrobu solární energie.

Solární elektrárny s rozlohou tři sta na tři sta kilometrů by dokázaly
pokrýt celosvětovou spotřebu elektřiny. Cílem iniciativy Desertec je do
roku 2050 uspokojit 15 až 20 procent poptávky Evropy po solární a větrné
energii. Elektrickou energii vyrobenou v pouštních oblastech Afriky bude
třeba dopravovat spotřebitelům v Evropě na vzdálenost dva tisíce kilo-
metrů. Přestože jde o velké vzdálenosti, pro vysokonapěťové technologie
přenosu stejnosměrného proudu HVDC to nepředstavuje problém.
Siemens už realizoval takový projekt v Číně. Pomocí technologie HVDC
přenáší pět tisíc megawattů elektřiny z vodních elektráren ve vnitro-
zemí do měst na východním pobřeží, vzdálených 1 400 kilometrů. Po této
elektrické dálnici se do zátěžových regionů dostává až 95 procent
elektřiny. Při použití tradičního střídavého proudu by se během přenosu
ztratilo přibližně 400 megawattů. Nízké ztráty při přenosu přispěly i ke
snížení emisí oxidu uhličitého o tři miliony tun ročně.

Elektrické dálnice

Blackout v New Yorku: Trvalo 48 hodin, než se energetikům podařilo obnovit dodávky elektřiny po kolapsu přenosové soustavy v srpnu 2003. Detailní informace: Systémy AMIS pokrývají celý řetěz toku elektrické energie od výrobců až ke konečnému spotřebiteli.



cového spotřebitele,“ vysvětluje Gerd Pollha m-
mer, ředitel oddělení Energy Automation spo -
lečnosti Siemens Austria.

Rakouský experiment
Přesné údaje o spotřebě se budou sbírat na
transformátorových stanicích a poté zasílat
do řídicího centra, kde se využijí jak k řízení
sítě, tak pro fakturaci. Elektroměry a transfor-
mátorové stanice budou komunikovat po
rozvodech elektrické energie, takže nebude
potřebné budovat žádné další doplňkové ko-
munikační kanály. Systém AMIS má otevřené
rozhraní a bude ho možné pomocí softwa ro -
vých aktualizací rozšiřovat o další aplikace 
a funkce. Zároveň k němu bude možné připo-
jit i plynoměry, vodoměry a měřiče tepla. 
V bu doucnosti se pomocí systému AMIS budou
regulovat i dodávky elektřiny ze solárních
panelů na střeše. „Schopnost obousměrné

akce je hlavním požadavkem pro budoucí
sítě,“ dodává G. Pollhammer.
Pilotní provoz systému AMIS s deseti tisíci
elektroměry, který má otestovat jeho praktic -
ké fungování, zabezpečuje od loňského října
společnost Upper Austrian Company Energie
v okrese Vöcklabruck v Rakousku. Normální
provoz by se měl rozběhnout v těchto dnech,
přičemž každý rok by firma měla nainstalovat
sto tisíc nových inteligentních elektroměrů.
Díky nim zákazníci získají mnohem podrob-
nější informace o spotřebě elektřiny. „Budou
moci odhalit skryté žrouty elektřiny ve svých
domech či bytech a optimalizovat svoji spotřebu,“
upozorňuje vedoucí projektu Johann Kalten -
leithner.
Získané údaje se budou kombinovat s modely
sazeb, které budou vyjadřovat rozdíly mezi
drahými a levnými časovými úseky spotřeby
elektřiny, jak se to už dávno dělá u operátorů

mobilních telefonů. Z inteligentní sítě budou
mít užitek všichni. Provozovatel si bude moci
lépe rozvrhnout distribuci elektrické zátěže,
díky čemuž bude moci využívat síť efektivněji.
Spotřebitel zase bude moci ušetřit peníze, když
pračku nezapne hned po obědě nebo v podvečer
v době energetické špičky, ale počká s praním
do nočních hodin. 

Inteligentní zásuvky
Co však zatím absentuje při vytváření inteli -
gentních rozvodných elektrických sítí, jsou
inteligentní síťové zásuvky a inteligentní
kon cové spotřebiče a zařízení. Pokud by
dokázaly komunikovat s elektroměry tak jako
systém AMIS, uměly by určit nejlepší, nej -
vhodnější a nejlevnější čas odběru elektřiny 
– kdy zapnout mrazničku, pračku nebo myčku,
aby se přizpůsobily aktuálnímu stavu elek-
trické sítě. 

je jako světelné semafory na křižovatkách ve
velkoměstě, které jsou rozmístěny a na ča so -
vány tak, aby udržely dopravu neustále v po-
 hybu.
Na velké vzdálenosti, které můžeme přirovnat
k dálnicím na přenos elektrické energie, je nutné
používat stejnosměrný proud, který dosahuje
nižších ztrát. Takovým způsobem se bude
přenášet elektřina například z větrných elek-
tráren na otevřeném moři na pobřeží. Jen
chytré sítě budou schopné uspokojit budoucí
nároky kolísavé spotřeby elektrické energie,
využívání obnovitelných zdrojů energie a pře-
nosů na dlouhé vzdálenosti.

Není jiné cesty 
Dnešním problémem lidstva není ani tak ne-
dostatek energie jako spíš nedostatek vhod-
ných technologií a infrastruktury.
Obnovitelné zdroje by stačily na zásobování

celého světa. Například spotřebu elektřiny 
v celé Evropě je možné pokrýt využitím slu -
nečního záření, které dopadá na území af -
rické Sahary s rozlohou dvě stě krát dvě stě
kilometrů. Spolehlivě a nezávisle zásobovat
Evropu elektřinou by dokázaly i větrné elek-
trárny ze severu, sluneční energie ze Středo-
moří a vodní ze severu a východu kontinentu.
Mohla by se z nich vytvořit hustá síť výrobců
čisté energie. K tomu je však potřeba dos -
tatečné kapacity pro přenos energie po celé
Evropě. 
Vysokonapěťový přenos stejnosměrného
proudu je však choulostivé politické téma.
Lze si jen těžko představit, že se vybuduje
nová tisícikilovoltová síť pokrývající celou
Evropu. Odpor veřejnosti proti mohutným
stožárům elektrických vedení je příliš silný.
G. Brauner je však přesvědčen, že jiné cesty
není: „Potřebujeme dálnice pro elektřinu.“ 
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E
lektroměr musí být chytřejší. Bude se
muset naučit přesněji měřit spotřebu
a sledovat čas zapínání zařízení a spo -
třebičů, aby bylo možné využívat flexi-

 bilní modely sazeb. Inteligentní síť a inteli gentní
měřiče představují dva nosné pilíře moderní
elektrizační soustavy. Umožní koordinovat
výkyvy zatížení v síti na jedné straně a nároky
koncových uživatelů na straně opačné, čímž
se vytvoří základ pro optimální bilanci výroby
a spotřeby elektrické energie.
Inteligentní elektroměry se už nějaký čas
používají v USA. Siemens nedávno představil
novou generaci automatického měřicího a in-
formačního systému AMIS, který do inteli gent-
 ních elektroměrů přidává doplňkové funkce.
„Nebudou zaznamenávat jen spotřebu jednot-
livých domů v časové posloupnosti, ale po kry jí
celý tok elektřiny – od producenta až po kon-

I elektroměr 
bude chytřejší
Tradiční elektroměr, tak jak ho poznáme dnes, je jednoduché
zařízení, které nedokáže plnit úlohy související s efektivnějším
využíváním elektrické energie. Umí pouze měřit spotřebu elek-
třiny – a to je málo. Funkce, které si vyžadují vyšší inteligenci 
a přesnost, už nezvládá.

Digitální elektřina
Systém na měření spotřeby elektřiny pomocí
inteligentních elektroměrů bude nejúčinnější
tehdy, když se k němu připojí inteligentní
spotřebiče a zařízení. Ty se však zatím prak-
 ticky vůbec nevyrábějí. To má za následek,
že řešení, která už dávno fungují v průmyslu,
zatím není možné v domácnostech využívat
– totiž řídit spotřebu elektrické energie
podle aktuálního zatížení sítě a doby odběru.
I v případě, že by se tyto inteligentní spotře-
biče dostaly na trh co nejdříve, potrvá ještě
dlouho, než se změní situace, protože chlad-
 ničky a pračky jsou drahé produkty s dlouhou
životností a nedají se tak rychle vyměnit.
Aliance digitalSTROM, která vznikla při Švý-
carském federálním technologickém institutu
v Curychu, navrhla řešení, jak toto období
překlenout. Jde o vysokonapěťový čip,
který lze připojit přímo k domácí síti. Je
schopný zabezpečit komunikaci se sítí bez
dodateč né infrastruktury a poskytnout
každému vypínači a spotřebiči vlastní
identitu. „Elektřina už nadále nebude
hloupá,“ říká zakladatel neziskové organi-
zace digitalSTROM Ludger Hovestadt. Spo -
třebiče, které se dosud daly jen vypnout 
a zapnout, najednou mají šest nových
funkcí na řízení energie – od práce v reál-
ném čase, měření spotřeby se znalostí od-
běrného bodu u všech jednotlivých
elek trických spotřebičů až po společné 
zapínání skupin spotřebičů, centrální
funkci zapínání a vypínání a komunikaci 
s elektroměrem.

Google dohlédne až do chladničky
Společnost Google, vlastník nejrozšířenější
internetové vyhledávací služby, se začal inten-
 zivně zajímat o měření spotřeby elektrické
energie v domácnostech. Vypočítal, že pokud
bychom přesně věděli, kolik a kdy utrácí naše
chladnička nebo rychlovarná konvice, sami od
sebe a bez větších omezení bychom ušetřili
skoro patnáct procent energie. Na měření
spotřeby vytvořil začátkem roku vlastní soft-
 warový nástroj Google PowerMeter a nedávno
udělal další důležitý krok. Dohodl se na spo-
 lupráci s prvními energetickými podniky,
které poskytují služby milionům lidí. Ti bu dou
moci monitorovat spotřebu svých domácnos tí
v reálném čase pomocí tohoto softwarového
nástroje. Google na svém blogu argumentuje,
že „pokud by jen polovina amerických do-
mácností snížila spotřebu elektřiny o deset
procent, bylo by to pro životní prostředí to
samé, jako kdyby z cest zmizelo devět milio-
nů aut.“ 

Solární potenciál: Celá spotřeba elektřiny v Evropě se
dá pokrýt energií získanou na Sahaře z plochy 200 na
200 kilometrů.

digitalSTROM: Inteligentní čip dSID zabezpečí pro
běžné spotřebiče šest nových funkcí pro řízení energie.

Schéma inteligentní
elektrizační sítě:
- velké elektrárny jsou

hlavním dodavatelem
elektrické energie

- emise kysličníku 
uhličitého se nepřetr-
žitě monitorují

- elektrická vozidla
slouží jako skladiště
energie a nástroje na
vyrovnávání bilancí

- inteligentní interakce
mezi elektroměry 
v domácnostech, 
řízením spotřeby 
a cenami elektřiny 
na trhu

Inteligentní management: Systém decentralizovaného
energetického managementu DEMS je srdcem virtuální
elektrárny.

Nové technologie: Výkonné transformátory na přenos
stejnosměrného elektrického proudu s malými ztrátami
už využívají v Číně.
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M
arie Vesecká si oddychla. Právě se
totiž podrobila vyšetření na mamo-
 grafu, které vůbec nemá v oblibě.
Dobře ovšem ví, že pravidelná pro-

hlídka je nejúčinnější prevencí jedné z nej zá -
keřnějších civilizačních chorob. Marie patří
do rizikové skupiny – ve velmi mladém věku na
rakovinu prsu zemřela i její matka. Světová
zdravotnická organizace potvrzuje, že tato ne -
moc je každoročně diagnostikována přibližně
u jednoho milionu žen na celém světě. Němečtí
statistici zase spočítali, že postihne každou je-
denáctou ženu v zemi. Nejvyššímu nebezpečí
čelí ženy ve věku nad 55 let. 
Úspěšnost léčby a tím i počet zachráněných živo-
tů se od poloviny devadesátých let rapidně zvy-
šuje. A to vše díky diagnostickým postupům,
které umožňují objevení nádoru v raném stadiu.
Obrovský skok kupředu učinila mamografie 
– technologie využívající pro zobrazení tkáně
prsu slabé rentgenové záření. 

Protože identifikaci nádoru často ztěžuje vrs tev-
natost husté prsní tkáně, pořizují lékaři většinou
dva snímky z různých úhlů – svrchu a diagonál ně
ze strany prsu. Získávají tak zobrazení podpažní
a hrudní oblasti. A důvod? Většina nádorů vy -
růstá právě ve vrchní vnější části prsu, která
se nalézá proti podpaží. 
Zásadního pokroku nyní dosáhly nové digitální
mamografické přístroje. První exempláře použí-
 vají nemocnice v Asii a v Evropě. „Digitální
mamografický screening přináší lepší výsledky
než analogové systémy zvláště u žen s vysokou
hustotou prsní tkáně,“ říká Dr. Thomas Mertel-
meier, vedoucí výzkumného oddělení firmy
Siemens.

Snižování radiačního zatížení
Na rozdíl od konvenčních mamografů, které
používají rentgenové filmy, je nejnovější pří -
stroj vybaven digitálním detektorem rentge-
no vých paprsků. K čemu je to dobré? Díky

digi talizaci výrazně stoupá kvalita snímků a sni -
žuje se dávka ozáření. Navíc umožňuje sledovat
snímky v reálném čase na počítači a jejich elek-
 tronickou archivaci. Lékař tak nemusí čekat na
vyvolání snímků, jako tomu bylo v minulosti,
ale může hned stanovit případnou diagnózu. 
Dr. Mertelmeier a jeho tým nyní pracují na
novém trojrozměrném postupu známém jako
tomosyntéza prsu. Při tom se rentgenová lampa
pohybuje kolem prsu a pořizuje 25 snímků 
v úhlu od +25 do –25 stupňů. Skládání cel ko -
vého 3D snímku prsu je založeno na podobné
technice, jaká se používá v počítačové tomo-
grafii, tedy z jednotlivých virtuálních „řezů“.
Lékaři nyní testují tři prototypy stroje a s do -
savadními výsledky jsou velmi spokojeni.

Kam nevidí lékař, 
tam dohlédne ultrazvuk
Ča sopis New England Journal of Medicine
dokazuje, že nebezpečí onemocnění rakovinou

prsu je přibližně pětkrát vyšší u žen s vysokou
hustotou prsní tkáně. V Evropě a Severní Ame -
rice ji mají přibližně dvě ženy z pěti, v Asii tři.
Klinické studie prokázaly, že úspěšnost detekce
nádoru v těchto případech může být podstatně
zvýšena provedením doplňkového ultrazvu ko vé -
ho vyšetření. U nehmatných invazivních nádorů
vzrostla dokonce o 42 %. Proto by lékaři rádi
prosadili, aby se ve zmíněných případech stal
ultrazvuk součástí standardního vyšetření prsu.
Je to neinvazivní zobrazovací postup, který je
pro většinu žen ve srovnání s mamografií poho -
dlnější, protože nevyžaduje stlačení prsu. Navíc
jej mohou zastat automatické přístroje, které
jsou schopné vyšetřit celý prs naráz.

Kdo poradí lékaři?
V průměru je zhoubný nádor nalezen u každé
dvousté pacientky podstupující screening. Ultra-
 zvukové přístroje vyžadují ruční vyšetření, které
může být nepřesné, a tak Siemens vyvinul sys-
tém, který rychle a bezbolestně vyšetří celý prs.
Vytvoří 250 až 400 jednoduchých snímků. Jejich
pořízení zabere pouze 60 až 90 sekund a pacient-

ka stráví v ordinaci pouhých pět až deset minut.
Nejdůležitější je však něco jiného: přístroj sám
provede komplexní analýzu trojrozměrných
dat a upozorní lékaře na případné nesrovna losti.
Podstatně tak snižuje pravděpodobnost, že lékař
něco přehlédne.

Jaké vynálezy nás ještě čekají?
Výzkumníci se také zaměřují na vyšetření
prsu pomocí počítačové tomografie (CT). Dou fají,
že se jim podaří odstranit problém překrývají -
cích se tkání ve vrstvovém zobrazení. Konvenční
metoda CT dosud není pro screening rakoviny
prsu využívána, protože s ní spojené dávky ozá-
ření byly považovány za příliš vysoké. U nového
postupu prochází prs pacientky otvorem na
spodní stranu vyšetřovacího stolu. Rentgenová
lampa s detektorem potom rotuje pod stolem
a vytváří trojrozměrný obraz. V plánu je zmen-
šení dávek ozáření na úroveň mamografie a při -
tom dosažení téměř stejného rozlišení obrazu.
Výzkumníci pracují i na využití magnetické re-
zonance (MRI) pro vyšetření prsů. MRI je totiž
ideální pro detekci a zobrazení nových krevních

drah. Nádor potřebuje hustější krevní zásobení,
aby mohl růst. Vyšší koncentrace cév jej tedy
prozradí už ve velmi rané fázi vývoje.
Rakovina prsu může být omezena na vlastní prs
nebo – v pokročilejším stadiu – rozšířena do
lymfatických uzlin, kde lze očekávat metastázy.
Zjištění pokročilosti choroby je zásadní při volbě
vhodné léčby, která může mít rozhodující vliv
na šanci pacientky na přežití. Magnetická rezo-
n ance poskytuje snímky s nejvyšším rozliše ním
– lékař jasně vidí přesné rozměry a tvar nádoru
už od raných stadií. V případě, že nádor vytvořil
metastázy, lze magnetickou rezonanci použít
pro skenování celého těla a odhalit sekun dár ní
nádory. 
Až Marie půjde na příští screening, bude mož ná
digitální mamografie nahrazena trojroz měr nou
tomosyntézou. Aby bylo jisté, že nedošlo k pře -
hlédnutí nebezpečných tumorů, podrobí se ta ké
ultrazvukovému vyšetření. A bude-li někdy v je -
jím prsu objeven nádor, nejnovější systémy jí
navrhnou individuální způsob léčby. Díky tomu
bude mít mnohem větší šanci na to, že se do -
žije výrazně vyššího věku než její matka. 

Bitva o prsa

Zleva: Přístroj syngo MammoCAD zvýrazňuje podezřele vypadající výrůstek; ultrazvukový skener odhalil prsní cystu; složený snímek získaný metodami MRI a PET umožňuje od-
halení dvoucentimetrového nádoru.

Ultrazvuk: Vyšetření ultrazvukem by se mělo stát 
standardem u všech žen s vyšší hustotou prsní tkáně.

Mammotest: Zařízení používané pro biopsie výrazně
zjednodušuje vyšetření jak pro pacienty, tak pro lékaře. 

3D Snímek: Díky 3D trojrozměrnému zobrazení je mno-
 hem snazší rozeznat nádor i v raném stadiu. Obrázek
zachycuje 3D snímek (vlevo) ve srovnání s původním
2D snímkem (vpravo).

Digitální mamografie: Urychluje
proces screeningu a poskytuje vysoce
kvalitní snímky napomáhající včas-
nému zjištění nádorů. Rakovina prsu
postihuje přibližně každou jedenác tou
ženu.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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Co rozhoduje o vítězství ve válce? Bezpochyby včasné informace a rychlost zásahu. Nejinak je tomu
v boji proti rakovině prsu. Naštěstí mají lékaři kvalitní zbraně – nejnovější zobrazovací technologie. 



V
yřazování začalo v září tohoto roku, při -
čemž jako první byly vyřazeny všech ny
matné a stowattové čiré žárovky. Do-
prodávat se však ještě mohou. Postup ně

se vyřadí i žárovky nižších příkonů a od září
2012 nebudou do obchodů dodávány žádné
se spotřebou nad 15 W. 
Za sedm let se Evropané budou moci setkat jen
se žárovkami energetické třídy C a horšími už
pouze v muzeích. Nahradí je světelné zdroje,
které na svých energetických štítcích ponesou
písme no A nebo B. Vyřazování neefektivních
žárovek včetně dodržování harmonogramu
se přitom týká všech členských států EU.

Hlavní slovo mají úspory
Cílem nařízení EU je snížení energetické spo tře by.

Klasická žárovka totiž využije jen asi pět procent
elektrické energie, zbytek uniká v podobě tepla.
Průměrná domácnost tak díky výměně žáro vek
za zářivky ročně ušetří minimálně 25, spíše až
50 eur. „V mnohých domácnostech je osvětlení
největším žroutem elektrické energie. Naše
nařízení rodinám přinese úspory na účtech za
elektřinu, ale je to zároveň i jednoduchý způsob,
jak chránit ovzduší,“ vysvětluje Satu Hassiová
z výboru Evropského parlamentu pro životní
prostředí.
Výměna tradičných žárovek za ekologičtější
zářivky a svítidla LED v domácnostech, na
úřadech i v průmyslu by měla do roku 2020
přinést úsporu kolem 80 terawatthodin elektři ny.

To odpovídá roční spotřebě zhruba 23 milionů
evropských domácností.
Kromě toho klesnou emise kysličníku uhličitého
o 32 milionů tun ročně. Evropská unie by tak
mohla každý rok ušetřit 11 miliard eur. 
„Hlavním trendem současnosti je energetická
efektivnost. Zelené produkty nyní tvoří 65 pro-
 cent našeho obratu, přičemž předpokládáme,
že v nejbližších letech jejich podíl vzroste až
na 80 procent,“ potvrzuje vývoj v oblasti svě tel-

Poslední bliknutí žárovky

Evidentní úspora: Když v bytě svítí devět úsporných
svítidel, dohromady je to 90 wattů. A kdyby svítily
všechny, spotřebovaly by méně elektřiny než dvě 
tradiční žárovky s příkonem 40 a 60 wattů.

Klasická žárovka: Převratný 
vynález umělého osvětlení z přelomu 

19. a 20. století už patří historii.
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Když Joseph Swan a Thomas Alva Edison před 130 lety nezávisle na sobě 
vynalezli žárovku, asi ani jeden z nich netušil, že jejich vynález přežije tak dlouho
– až do dnešní doby. Pomalu však odzvání i tomuto výrobku, který se stal symbolem elektrického
věku. Evropská unie totiž rozhodla, že žárovky postupně zmizí z pultů prodejen.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC, JIŘÍ NEDAL
FOTO: OSRAM

 ných zdrojů výkonný ředitel společnosti Osram
Martin Götzeler.

Čím je však nahradíme?
Domácnosti si budou moci vybrat mezi halo -
genovými žárovkami, které spotřebují o 25 až
50 procent méně energie, nebo kompaktními
fluorescenčními zářivkami, u kterých je spo tře ba
až o 80 procent nižší než u tradičních žárovek.
Tyto světelné zdroje jsou už k dispozici. Postup -
ně se hlásí o slovo i LED diody.
Například Osram už zařadil do svého výrobní ho
programu úsporné halogenové žárovky Halogen
Energy Saver, které mají stejný závit i tvar jako
klasické žárovky. S příkonem 28 wattů dokážou
spolehlivě nahradit standardní 40wattovou žá-
rovku, navíc jsou zhruba o 30 procent úspor něj -
ší a mají dvojnásobnou životnost, která do sa hu je
dva tisíce hodin.
Ještě víc je možné ušetřit s kompaktními zá řiv-
kami, u kterých výrobci uvádějí úsporu až 80
procent. Jde o už dvacet let starý nápad, jehož
využití dlouho zápasilo s nedůvěrou a dětskými
nemocemi. Výrobci však mezitím dosáhli vý -
razného technologického pokroku a začínají
nabízet tzv. teplé světlo, kterému by se tradiční
žárovky mohly jen těžko vyrovnat. Kompaktní
zářivky pracují podobně jako velká trubicová
svítidla v kancelářích. Obsahují tlumivku, startér
a výbojku, která produkuje ultrafialové záření
ve rtuťových parách. To rozzáří práškový lumino-
 for, kterým je pokrytá vnitřní plocha trubice. 
Budoucnost však jednoznačně patří LED dio dám,
které zaznamenávají prudký růst, a to především
díky širokým možnostem použití, malým roz -
měrům, energetické efektivnosti, stejně jako
dlouhé životnosti. Podle studie společností
Osram jsou nejnovější LED diody eko logič těj ší
než kompaktní zářivky. 
Efektivnost LED technologií se přibližuje kom-
 paktním zářivkám, ale nedostižná je jejich
životnost – 25 tisíc hodin. Jedna LED dioda
tak nahradí až 25 tradičních 40wattových
žárovek.

Inteligentní senzory
Evropská směrnice se nerodila lehce. Objevily
se obavy, že fluorescenční zářivky by mohly
být škodlivé pro lidi trpící epilepsií, migréna -
mi či autismem. Ekologické problémy může
zase způsobovat rtuť obsažená v halogeno -
vých lampách. Evropská komise ale zdů raz -
ňuje, že vědecký výbor zkoumal zdravotní
aspekty a neodhalil žádná rizika.
Představitelé některých podniků upozorňují,
že zákaz žárovek je jen prvním krokem ke
zlepšení efektivnosti. Výrazné úspory je mož -
né dosáhnout až tehdy, kdy se lidé naučí vy -
pínat světla, když je nebudou potřebovat.
Nezáleží na tom, jaký je efektivní osvětlovací

systém – jakmile je světlo zapnuté, přestože
jej nepotřebujeme, jde o vyhazování peněz.
Elektřinu by ušetřily senzory, které zapnou
světla, jakmile někdo vstoupí do místnosti, 

a vypnou, jakmile odejde. Takové inteligentní
systémy mohou být instalované v různých
pro storech – v továrnách i kancelářích. Pro
obytné domy jsou zatím příliš drahé. 

Prvenství patří Fidelově Kubě
Evropská unie není první, kdo se rozhodl skoncovat se žárovkami. Letos v říjnu je zakáže
Nový Zéland a příští rok i Austrálie. Klasické žárovky tam nahradí kompaktní zářivky. Austral -
ská vláda tak chce do pěti let snížit emise skleníkových plynů zhruba o čtyři miliony tun
ročně. „Vypadá to jako malá věc, ale půjde o obrovskou změnu,“ řekl australský ministr pro
životní prostředí Malcolm Turnbull a dodal, že pokud by zbytek světa následoval jejich příklad,
množství spotřebované energie by mohlo klesnout o pětinásobek roční spotřeby Austrálie.
Ale našim protinožcům však prvenství nepatří. 
Jako první zavelel k výměně žárovek Fidel Castro na Kubě před třemi roky. Ostrov svobody
za dva roky ušetřil přes miliardu dolarů a zbavil se výpadků elektřiny. Náměstek ministra
základního průmyslu Juan Manuel Presa potvrdil, že Kuba ušetřila nejvíce v letech 2006 a 2007,
když vláda vyměnila devět milionů obyčejných žárovek za energeticky nenáročné druhy a na-
 hradila 2,3 milionu starých chladniček novými typy. Příklad Kuby se rozhodla následovat 
i Venezuela.

Harmonogram vyřazování žárovek
Termín Typy žárovek

září 2009 Zákaz matných žárovek a žárovek energetických tříd F a G. Žárovky s příkonem

100 W a vyšším budou muset být energetické třídy C, všechny ostatní nej mé ně

energetické třídy E.

září 2010 Žárovky s příkonem 75 W a vyšším budou muset splnit požadavky energetické

třídy C.

září 2011 Žárovky s příkonem 60 W a vyšším budou muset splnit požadavky energetické

třídy C.

září 2012 Všechny čiré žárovky budou muset splňovat požadavky energetické třídy C.

září 2013 Začnou platit zvýšené požadavky na příkon a kvalitu.

září 2016 Zákaz všech žárovek energetické třídy C s výjimkou čirých halogenových 

žárovek s paticemi R7s a G9. Všechny ostatní čiré žárovky budou muset 

splnit požadavky alespoň energetické třídy B.

Kompaktní zářivky Dulux: Postupně nahradí většinu světelných zdrojů. Ve srovnání s obyčejnými žárovkami 
ušetří průměrně 80 procent energie. 
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Některé výrobky používáme kaž -
dý den s takovou samozřejmostí,
že si často ani neuvědomujeme,
jaké úsilí je třeba vynaložit na je-
 jich výrobu. Mezi tyto produkty
denní spotřeby bezesporu patří
papír. 

H
istorie výroby papíru sahá asi 2 000 let
nazpět, do staré Číny. Tehdy se ještě
vy ráběl z textilu – bavlny nebo ko no-
pí. Do Evropy se dostal až s Araby 

a v na šich zemích se vyrábí přes 500 let. Dnešní
technologie se samozřejmě od těch staro vě kých
diametrálně liší.
Říká se, že papírna je technologicky druhým
nej slo žitějším provozem, hned po jaderné

elektrárně. 
My jsme navštívili výrobní závod Mondi ve
Štětí, který patří mezi největší ve střední
Evropě.
Začal se budovat v roce 1949 na místě původní -
ho cukrovaru. V průběhu desetiletí se rychle
roz růs tal a dnes dosahuje jeho denní produkce
přes 1 200 tun buničiny a přes 1 000 tun růz ných
druhů papírů. 

Varna: Štěpky, jejichž ideální velikost je léty prověřena,
putují ze skladových hromad do varny. Zde se smíchávají
s dalšími surovinami, zejména s vodou, hydroxidem
sodným (NaOH) a sulfidem sodným (Na2S). V 66 metrů
vysoké věži se při teplotě okolo 150 stupňů Celsia a tlaku
1,3 MPa vaří pět až osm hodin. Ze dřeva se tak získají
vlákna – tzv. buničina neboli celulóza.

Doprava buničiny: Získaná buničina se nejprve zbavuje všech chemikálií a nečistot, pere a třídí. Ve formě vodolátky, 
která vypadá jako světle hnědé „bláto“, se potrubím přepravuje do obrovských nádrží. Na jiném úseku se před 
skladováním provádí také bělení. Dříve se k bělení používal chlór, dnes je výroba mnohem ekologičtější.

Suroviny: Příběh výroby papíru začíná v lese. Hlavní surovinou je totiž dřevo z jehličnanů. Ve Štětí ho spotřebují na dva miliony kubíků ročně – dlužno ovšem podotknout, že jde
o dřevo nízké kvality, které nelze využít v nábytkářském průmyslu. Polena se sekají na několikacentimetrové kousky – štěpky, které se skladují v obrovských hromadách.

Mondi Štětí: Závod Mondi Štětí najdete jen několik kilometrů severně od Mělníka. Vyrostl v roce 1949 na místě původního cukrovaru.
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Hotový produkt: Po dokončení se papírové pytle i tašky skládají na palety. 

Parní turbogenerátor: Turbogenerátor o výkonu 48,5 MW pochází z brněnského závodu Siemens Industrial Turbomachinery. 

Expedice: V paletách po tisících jsou pytle i tašky připravené na expedici k zákazníkovi.

Skládání: Všechny tři vrstvy se skládají dohromady, vzniká tak stěna pytle. Ten se dále
formuje na automatickém skládacím stroji do potřebného tvaru a velikosti. Podobně
vznikají i papírové tašky.

Výroba papírových pytlů a tašek: Přímo ve Štětí se z kotoučů papíru vyrábějí další
produkty – například papírové pytle a tašky. My se díváme na třívrstvý pytel – skládá 
se z vnitřní vrstvy pevného papíru (hnědý), plastové fólie a vnějšího, potištěného 
pytlového papíru (bílý).

Převíjení a balení: Tambory se převíjejí na převíjecích strojích, zpracovávají se do kotoučů,
které speciální stroje zabalí. Jejich rozměry jsou nastaveny podle přání zákazníků, tedy
dalších zpracovatelů papírů. Jsou jimi například výrobci pytlů, tašek či vlnitých lepenek.

Skladování: v obrovských skladech čekají stovky kotoučů na expedici k zákazníkovi.
Závod Mondi vyrobí za jediný den tolik rolí papíru, že kdybychom je všechny naskládali
na sebe, byl by tento „komín“ 3x vyšší než je Eiffelova věž.

Navíjení: Papír se navíjí na kovový pogumovaný válec – tzv. tambor. Papír na něm
může vážit i přes 20 tun, a pokud bychom jej rozvinuli, byl by konec až ve vzdálenosti
těžko uvěřitelných 37 kilometrů!

Papír: Ve Štětí ze všech papírenských strojů vyjede každou minutu přes 2 200 m papírů
– to za měsíc dělá přes 90 000 km. Tedy dost na to, abychom tímto pásem obtočili
celou zeměkouli více než dvakrát.

Lisování a sušení: Několik metrů široký, nekončící pás papíru pokračuje do lisové části.
Zde se papírový pás lisuje a tím se z něj další voda doslova „ždíme“. Tenký papírový – stále
ještě mokrý – list dále pokračuje mezi válce sušicí části, kterých je padesát a které fungují
jako žehlička – papír se na nich dosušuje. Na jiném štětském papírenském stroji je válec
pouze jeden, ale má průměr šest metrů a váží 140 tun. Válce ohřívá horká pára.

Výroba papíru: Vlákna se ještě musejí mechanicky upravit – namlít, aby získala správné,
zejména pevnostní parametry. Po přidání klížidla, škrobu a případně dalších chemikálií
proto putuje buničina do mlýnů. Odtud už pokračuje na papí renský stroj – obrovské
zařízení, do nějž z jedné strany přitéká upravená buničina a na druhé straně se navíjí
nekonečný arch papíru. Obrázek zachycuje nátok papírenského stroje, z něhož natéká
papírovina na dlouhý pás – odvodňovací síto, které uhání rychlostí i přes 50 km/h.
Voda je odváděna sítem pryč a zůstává tenký mokrý list papíru.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions

Elektřina v papírně?
Při výrobě papíru vzniká velké množství tepla
– zejména při spalování odpadních látek, které
se při výrobě používají. Teplo ale neuniká bez
užitku. V roce 2006 ve Štětí instalovali výkonný
parní turbogenerátor, který z odpadního tepla
vyrábí elektrickou energii. Od spuštění provozu
už vyrobili více než 1 000 000 MWh elektřiny.

Voda
Výroba papíru je nerozlučně spojena s vodou.
Proto se také většina papíren nachází u řeky.
Závod ve Štětí využívá vodu z Labe. Čistírna
odpadních vod má kapacitu jako pro město 
o 660 tisících obyvatel. Voda vypouštěná zpět
do Labe je v mnoha parametrech čistější než 
z řeky čerpaná. Papírna tedy už dávno není
neekologickým provozem. 



W
eb hraje v počítačovém světě cen-
trální úlohu jako médium, díky
kterému k nám proudí informace.
Prostřednictvím sítě je však možné

posílat i služby. Jednodušší z nich si většina z nás
už vyzkoušela. Můžeme si ve fotolabu vytvořit
vlastní fotoknihu, poslat velké soubory přes
úložiště anebo si na stránce prodejce „na míru“
sestavit své vysněné auto.

Oblak je metafora
Stále více se mluví o cloud computingu, nové
technologii, kterou analytická společnost Gart ner
označila za nejdůležitější trend blízké budouc-
 nos ti. Nabízí přístup k podnikovému softwaru
prostřednictvím webového prohlížeče; data 
i programy jsou však uloženy na externích ser -
verech. Termín Cloud (oblak) slouží jako meta-
fora pro internet a počítačovou síť. „Oblaka“
mají pět základních charakteristik: servis na
přání (on-demand), neomezený přístup k síti,
sdílení zdrojů, rychlost a pružnost, nakonec i mě-
řitelný objem „odebraného“ servisu.
Právě poslední charakteristika je důležitá pro
zákazníka – platí jen za to, co opravdu vy -
užil. 

Kulturní revoluce
Podle amerického vizionáře a spisovatele
Nicholase Carra se strategický význam infor-
mačních technologií zmenšuje, protože se
stávají standardem a jsou stále méně náklad né.
Uplatnění cloud computingu ale považuje za
další přelom – přirovnává ho k situaci na začátku
20. století, kdy podniky rušily elektrické gene-
rátory, protože se připojovaly k elektrickým
rozvodným sítím. 
Cloud computing zákonitě způsobí ve firmách
změnu IT kultury. Informační technologie budou
flexibilní a přizpůsobí se individuálním potře-
bám jednotlivých uživatelů. Na „oblak“ se bu dou
moci připojit pracovníci vlastními počítači všu de,
kde to bude možné a potřebné, dostanou
služby a kapacity, efektivně a s přijatelnými
náklady přizpůsobenými různým požadav kům.
Jednoduše řečeno, firmy (obecně uživatelé) si
„nakoupí“ takový výkon, jaký budou v daný
okamžik potřebovat. Je samozřejmé, že vyšší
výkon bude třeba, když se „pojede“ roční uzá -
věrka oproti běžnému chodu firmy – například
v noci, kdy je ve firmě jen vrátný. Nebo ve dne,
kdy pracovníci používají pouze e-mailovou
komunikaci. Cloud computing je o dosta teč ném
dostupném výkonu nakoupeném při vzniku
jeho potřeby. 
Cílem pro takové služby jsou především pod-
niky. Mamutí společnosti typu Google už dnes
nabízejí malým i velkým firmám počítačové
výkony, archivaci dat nebo aplikace přes inter-
net. I Microsoft vyvíjí podobná řešení a mimo

není ani Siemens, který nedávno dobudoval
mezinárodní Datacenter Cloud. Na vyžádání
poskytuje infrastrukturu a zanedlouho přibu-
dou i vybrané softwarové služby.
Paleta služeb je široká. Sahá od e-mailových
servisů, komunikačních platforem přes perso-
nalistiku, účetnictví, CRM na řízení vztahů se
zákazníky až po kompletní systém ERP, kterým
je možno udržovat informace a funkce podniku
ze sdílených datových úložišť. 
„V blízké budoucnosti otevřeme internetový
portál, na kterém si podniky budou moci vy -
zkoušet komunikační služby,“ říká Josef Weis -
heidinger ze Siemens IT Solutions and Services.
Cílovou skupinou jsou v tomto případě menší
a střední podniky. Mohou začínat s několika
počítači a postupně zvyšovat jejich počet na
několik stovek, podle růstu potřeby a mož ností
samotné firmy. 
Výhodou je i ten fakt, že počítače uživatelů
nemusejí být příliš výkonné. „Většině postačí
tenký klient, který rychle nabíhá a ze sítě poskyt -
ne všechny potřebné softwarové aplikace a data,“
zdůrazňuje J. Weisheidinger. Jednoduché po -
čítače je možné používat dlouho a je možné
je později i revitalizovat, pokud to má ovšem
smysl. To je jeden z důvodů, proč se cloud
computing považuje za významný i pro snižo -
vání zatížení životního prostředí. 

Jde to i jinak 
Ovšem mnohem větším ekologickým pří no sem
je, že podnik dospěje po zhodnocení výpočetních
potřeb do stadia, kdy zjistí, že velký výpočetní
výkon potřebuje, dejme tomu, dvakrát do mě -
síce – i s obrovskou diskovou kapacitou. Pak
musí zvážit, zda si postaví svoji serverovnu 
a obrovské datové úložiště. S tím souvisí vy-
budování infrastruktury, záložních zdrojů i kli -
matizace a obrovské náklady spojené s jejich
provozem. 
Druhou cestu nabízí právě cloud computing.
Firma výpočetní výkon, pokud ho bude potře-

bovat, prostě „nakoupí“ včetně diskové kapacity
„někde“ v síti, v cloudu. Uživateli je tedy jed no,
kde se jeho úloha spočítá. Pro něj je důležité,
že ušetřil za pořízení drahé serverovny a da-
tového skladu i za energii nutnou k jejich pro -
vozu i za klimatizaci i její provoz, záložní zdroje
a další výdaje s tím spojené. Pro takovou firmu
je tedy cloud computing jednoznačně zelený
– uspoří firmě energii. Platit se bude pouze za
výpočetní výkon, který lze definovat a přesně
spočítat. Je tedy nutné zvážit, kterou cestu zvo lit.

Otazníky (zatím) bez odpovědí
Život v „oblaku“, to jsou neustále se měnící ka-
pacity a služby. Jak zajistit bezpečnost ve světě
ohroženém viry? Není to až tak těžké, jak by
se na první pohled mohlo zdát. Bezpečnost dat
totiž garantuje roztříštění na nejmenší jednot ky
a rozdělení po serverech na celém světě. Podle
bezpečnostních expertů to poskytuje vyšší stu-
peň ochrany než firemní firewally vystavené
neustálému bombardovaní hackerů. Po tech-
nické stránce to tedy není žádný problém. Exis-
tuje však víc otázek, na něž se budou hledat
odpovědi postupně, tak jak se cloud computing
začne rozrůstat.
Například právní ochrana údajů zákazníků, kte-
ré budou rozdělené i v cizích počítačích. Po dob-
ně to bude i s řešením problematiky autorských
práv na programy, jež „se rozprsknou“ i do po -
čítačů, pro které nebyly nakoupeny. Těch
prob lé mů je víc, protože nic podobného
zatím neexis tuje, předpokládá se, že nový
svět cloud computingu bude v prvém náběhu
sestávat pouze z uzavřených „obláčků“. 
Aby služby IT díky cloud computingu byly
opravdu lacinější, musí si uživatelé nechat při
práci i trochu koukat na prsty. Pro nové pos ky-
 tovatele je totiž důležité, aby měli informace
o tom, které programy a kdy používají jednot -
livé skupiny uživatelů. Bez toho těžko při pra ví
specifické nabídky pro různé věkové skupiny,
pohlaví nebo profese. 
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Počítače v oblacích

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA, JIŘÍ NEDAL
FOTO: HITECH, SHUTTERSTOCK

Počítač s takřka neomezeným výkonem i kapacitou paměti, různými programy, přístupem ke všem
dokumentům, s neomezenými možnostmi komunikace vždy a všude. Zdá se vám takový IT luxus
nedostupný? Mýlíte se. Už dnes je realitou a říká si cloud computing. 

Vždy a všude: Cloud computing zpřístupní všechny potřebné technologie kdekoli na světě.
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provoz jednotlivými směry se mění podle den-
ní doby. 
Četa údržbářů ho natírá za dobrého počasí
prakticky pořád. A jakmile jej celý natře, může
začít natírat znovu – tak agresivní je místní
klima. Dříve byl oranžový, aby byl v mlze vidět,
ale výpary použité barvy byly toxické a donutily
změnit odstín na šedou. Pokud se však objeví
přízemní opar, vystupuje z něj jen konstrukce
a jsou vidět i nosná lana. Velikán je častým cílem
fotografů, kteří po přejetí ze San Franciska na
druhý břeh u Oaklandu využívají vyhlídku, z níž
je vidět nejen „Golden Gate“, město, ale i světo-
známá věznice Alcatraz. 
Ta byla mimochodem umístěna tak šikovně, že
vězni slyšeli ruch blízkého velkoměsta, mohli
vidět i jeho světla i úchvatné okolí, ale o to horší
pro ně bylo, že se z věznice nemohli dostat. Za
prvé byl Alcatraz dobře střežen, za druhé silné
proudy v zátoce jsou velmi studené, a tak jen
velmi dobře trénovaní by dokázali přeplavat
trasu mezi pevností a pevninou. Pro většinu to
však bylo zhola nemožné. Přesto se každý rok
v září pořádá závod otužilců „100 Swim of the
Centurions“. Plavou z Alcatrazu k pevnině, vět-
šina v neoprenových oblecích, a sledují trasu,
kterou kdysi unikli tři vězni. 
O stavbě Golden Gate Bridge se rozhodlo v roce
1930, otevřen byl 27. května 1937 pro pěší a o den
později i pro auta. Jeho stavbu vedl inženýr Jo -
seph Baermann Strauss. Rozpětí pilířů je 1 280 m,
celková délka pak 2 737 m. Má dvě nosná lana,
každé má průměr 92 cm a skládá se z 27 572 pra-
 menů. Každý pilíř nese zátěž 95 000 tun, ko tev-
ní kvádry jsou vystaveny zatížení 28 500 tun

Spojnice mezi břehy
AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: EMANUEL BOSON, SHUTTERSTOCK

Pět nejdelších silničních mostů světa
1. Most přes jezero Pontchartrain, USA (38 600 m, 1883, 1956 a 1969)
První most přes jezero Pontchartrain, severně od ústí Mississippi, byl postaven v roce 1883.
Jeho délka byla rekordních 35 km. V roce 1956 byl nahrazen 38,6 km dlouhým mostem, 
postaveným z 2 170 stejných prefabrikovaných předpjatých betonových dílů o rozpětí 17 m.
Šířka mostovky je deset metrů, pět metrů nad hladinou. V roce 1969 vedle něj postavili čtyř-
proudový dálniční most. 

2. Shanghai Bridge, Čína (36 000 m, 2008)
Most dlouhý 36 kilometrů nad zálivem Chang-čou spojuje přístavy Šanghaj a Ning-po. Jeho
stavba trvala čtyři a půl roku a stála přes 27 miliard korun. Šestiproudá dálnice, která po
něm vede, zkrátí o 120 kilometrů vzdálenost mezi oběma přístavy v ekonomicky sílící deltě
řeky Jang-c'-ťiang. Je konstruován na rychlost 100 kilometrů za hodinu a jeho životnost má
být přes sto let. 

3. Most přes zátoku Chesapeake, USA (28 200 m, 1964)
Most přes záliv Chesapeake má délku 28,2 km. Základ bezpečné plavby lodí tvoří soustava
malých betonových mostních polí o délce 19 km s mostovkou nízko nad hladinou a dva
velké ocelové mosty, které rozpětím i výškou vyhovují námořním lodím. Mostní úseky spojují
dva dvoukilometrové podmořské tunely. Mezi mosty a tunely byly vybudovány čtyři umělé
ostrovy o velikosti 450 x 70 m.

4. Ponte Vasco da Gama přes řeku Tejo v Lisabonu, Portugalsko (17 200 m, 1998)
Při příležitosti světové výstavy Expo 98 ohromil návštěvníky most přes řeku Tejo v Lisabonu,
pojmenovaný u příležitosti 500. výročí objevení mořské cesty do Indie po jejím objeviteli,
mořeplavci Vasco da Gamovi. Má délku 17,2 km, z toho deset kilometrů vede nad mořem.
Šestiproudová silnice je 14 m nad hladinou. U nejvyšších pylonů (148 m) dosahuje výška
mostu téměř 50 m. 

5. Most přes zátoku Öresund, Dánsko – Švédsko (7 845 m, 2000)
Spojení tvoří umělý poloostrov na dánské straně, kde ústí 3 510metrový podmořský tunel,
postavený kvůli námořní dopravě. Končí uprostřed průlivu na uměle vytvořeném ostrově.
Zde navazuje 7 845 m dlouhý most. Mezi 204 m vysokými pylony je zavěšena mostní kon-
strukce o rozpětí 490 m. To ho řadí k nejdelším závěsným mostům. Délka závěsného mostu
je 1 092 m.

Bay Bridge v mlze: Takové nádherné scenérie můžete vidět pouze v San Francisku. Most s rozpětím pilířů 1 280 m otevřeli v roce 1937.

Most přes zátoku průliv Öresund: Spojuje dánskou Kodaň a švédské Malmö měří celkem 16 kilometrů. Celá stavba 
spojuje tunel, uměle vytvořené ostrovy a most a se sloupy 204 metrů vysokými, na kterých je zavěšena mostovka. 

Mosty jsou důležitými spojnicemi mezi dvěma břehy, překlenují údolí, bažiny, jezera, usnadňují 
a urychlují cestu. Jsou různé – nádherné, důležité i zajímavé. 

N
a světě jich najdete spousty. My vám
přiblížíme ty, které jsou důležité pro
místo, kde stojí. Jeden z nejvyhle dá-
vanějších mostů vede přes zátoku

San Francisco Bay. Dále jeden z nejpotřebněj ších
na starém kontinentu, který zkrátil cestu mezi
Dánskem a Skandinávií. Opomenout jsme ne -
mohli nejznámější mosty ve střední Evropě 
– Kar lův most v Praze a bratislavský Nový most,
který většina z nás zná jako Most SNP. Spojil
starou část Bratislavy s rychle se rozvíjející jižní
částí města – Petržalkou – a dalšími obvody. 

Nejpotřebnější most
Dlouhou dobu jste se do Skandinávie nemohli
dostat jinak než díky trajektům nebo zdlou -
havou objížďkou přes ruský Petrohrad. Nyní
můžete využít most přes průliv Öresund, který

spojuje dánskou Kodaň a švédské Malmö a kte rý
pod vozovkou skrývá i železniční trať. Pěšky
vás na něj ale nepustí. I když Dánové a Švédové
na sebe mohli za pěkného počasí koukat z bře hu
na břeh, trvalo to až do července 2000, než se
podařilo oba břehy překlenout novým mostem
a mohla po něm oficiálně přejet první auta i vla-
ky. Obě země se dohodly na stavbě v roce 1991,
čtyři roky se pracovalo na stavební dokumen -
taci, aby stavba odstartovala v roce 1995. Den
před otevřením v červnu 2000 se na něm běžel
masový půlmaraton Bridge Run, kterého se zú -
častnilo 79 tisíc běžců. Vlastníkům se investice
do veledíla vrátí až v roce 2035.
Celá stavba měří 16 kilometrů a skládá se ze
tří částí. První je přivaděč – podmořský tunel,
dlouhý 3,5 km, který končí na uměle vytvořeném
ostrově. Na něm pokračuje čtyři kilometry dlou -

há silnice. Teprve na ni pak navazuje monu-
mentální dílo – most o délce 7,8 km, který jako
by vyrostl uprostřed moře. Visutý most je zavě-
šen na hlavním sloupu o úctyhodné výšce 204
metrů. Mostovka je rozdělena na čtyři dálniční
pruhy, dva pro každý směr. Za to, že nemusíte
jet objízdnou trasou nebo trajektem, zaplatíte
mýtné 38 eur. Při přejezdu nepřehlédnete velké
farmy větrných elektráren na moři – o nich
jsme psali v minulém čísle Visions. 

Král mostů
Zcela bezpochyby je králem všech mostů, nej -
vyhledávanějším na světě vůbec. Golden Gate
Bridge, most přes zátoku San Francisco Bay.
Za jeho přejezd směrem do města se platí pět
dolarů. Denně přes něj přejede 120 000 aut;
má šestiproudovou vozovku, počet pruhů pro
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v tahu. Ocelové pylony se skládají z několika
tisíc snýtovaných malých ocelových krabic. Věže
dosahují výšky 227,4 m nad mořem. Celé dílo
váží 887 000 tun a obě věže drží pohromadě
přes 600 000 nýtů. Poslední nýt je z ryzího zlata.

Nejkrásnější most
Karlův most je cílem mnoha turistů z celého
světa. Je to nejstarší most přes Vltavu v Praze
a zároveň druhý nejstarší dochovaný most v Čes -
ké republice. Nahradil předchozí Juditin most,
stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba
Karlova mostu začala v roce 1357 pod záštitou
krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402.
Až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře
Františka I., byl Karlův most jediným pevným
spojením přes Vltavu v Praze. V průběhu věků
přibyly sochy a sousoší, celkem jich je třicet.
Své pojmenování získal až v roce 1870 na popud

Karla Havlíčka Borovského, do té doby to byl
„jen“ Kamenný most nebo Pražský most. Od ro -
ku 1965 slouží pouze pro pěší a v současné
době probíhá jeho generální oprava.
Ve své délce je třikrát zalomen a proti proudu je
nepatrně vypouklý. Je založen na mlýnských
kamenech, podložených dubovými piloty, a je
tvořen z kvádrů různých pískovců. Většina pilířů
je vyzděna. Kronikáři tvrdí, že základní kámen
byl položen v roce 1357. Astronom Zdeněk Hor-
ský (1929–1988) spekuloval o datu 9. července
1357, v 5 hodin a 31 minut, prý z důvodu, že
tomuto datu odpovídala příznivá konstelace
(konjunkce Slunce se Saturnem). Současně da-
tum odpovídá sledu lichých čísel od jedné do
devíti a zpět. Tedy 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Za stavitele
byl považován Petr Parléř ze Švábského Gmün du.
V roce 2007 byla publikována hypotéza, že pro-
 jektantem a prvním stavitelem byl kameník 

a pražský měšťan Oto, zvaný též Otlin. 
Podle legendy se do malty přidávala vajíčka.
V roce 2008, při začátku oprav, rozbory malty
prokázaly, že tato legenda je pravdivá. Později
se také ukázalo, že se malta zalévala také mlé kem
a vínem. 

Stavba 20. století 
Pokud zajedete do Bratislavy, zjistíte, že slo ven-
 ské hlavní město má stále svou kultovní domi-
nantu – Nový most, dříve Most SNP. Roku 2002
byl vyhlášen „stavbou 20. století na Slovensku“.
Bez něj bychom si Bratislavu dnes už nedovedli
představit. 
Byl postaven v letech 1967 až 1972 podle pro-
jektu A. Tesára, J. Lacka a I. Slameňa. Jeho délka
je 430,8 m, široký je 21 m a váží 7 537 tun. Na
mostě jsou dva jízdní pruhy pro auta, po stra -
nách pod úrovní vozovky pak chodníky pro

chodce a cyklisty. Ocelová mostovka je zavě še na
na pylonu o výšce 84,6 m. V jeho špici najdeme
lákadlo a cíl mnoha návštěvníků i obyvatel Bra-
tislavy – restauraci, přezdívanou podle jejího
vzhledu „UFO“, nově zrekonstruovanou v roce
2005. Ta je spojena s vyhlídkovou plošinou. V le-
vém pilíři mostu se nachází výtah, v pravém
pak schodiště.
Nedaleko byl nedávno postaven nový most
Apollo, který na návrh Americké společnosti
pro technické inženýrství získal v roce 2006 pres-
tižní cenu Opal Awards jako nejlepší stav ba svě ta.
Postaven byl na plovoucích pontonech a poté pře -
místěn na místo svého určení. Na tak silné řece,
jakou Dunaj v Bratislavě je, to bylo něco neuvěři-
telného a ve světě doposud neprovedeného. 

Atak na první desítku
Pořadí pěti nejdelších mostů najdete v rá meč ku.

Určitě ale není definitivní. Staví se totiž několik
zajímavých mostů, které tabulkou pořádně za-
míchají. 
Pro přímý atak na první místo spojily své síly
emirát Katar a ostrovní království Bahrajn 
v Per ském zálivu. Ty propojí do roku 2013
„Most na usmířenou“ (Qatar Bahrain Friend-
ship Bridge), který bude se svými 40 kilomet -
ry nejdelší na světě. Bude stát na 500 py lonech
zapuštěných do moře, jehož hloubka zde
dosahuje jen asi deseti metrů. Povede po něm
dálnice se dvěma prou dy v každém směru 
a železnice. Cesta mezi oběma státy se zkrátí
z nynějších pěti na půl hodiny. Obě země
přikládají mostu význam symbolu vzájemného
usmíření po vyřešení vleklého sporu o sku -
pinu ostrovů a útesů bohatých na ropu a zem ní
plyn.
Nejdelším mostem ve střední Evropě bude

údolní most u maďarského města Köröshegy,
na jižním břehu maďarského Balatonu. Je
součástí dálnice M7, vedoucí k chorvatské
hranici. Nosnou konstrukci o délce 1 872 m
podpírá 16 pilířů, dosahujících výšky až 
80 m. 
Přes Radotínské údolí řeky Berounky roste
nejdelší most v České republice. Estakáda
překlene údolí Berounky u Radotína, překříží
Strakonickou silnici a vytvoří zde mimo -
úrovňovou křižovatku dvou čtyřpruhových
komunikací. Délka estakády je 2 058 metrů.
Stavba má i úctyhodnou výšku. Jednotlivé
pilíře měří od devíti do 38 metrů se vzdá -
leností mezi sebou až 110 metrů. Jedním 
z nejvyšších bodů je překlenutí železniční
tratě Praha-Plzeň 40 metrů nad kolejemi. Na
druhém konci je obří mimoúrovňová křižo-
vatka. 

Karlův most: Zcela opuštěný jej můžete vidět opravdu asi jen na obrázku. Nový most: Symbol Bratislavy dotváří panoráma tohoto moderního rozvíjejícího se města.Město rekordmanů: Šanghaj má hned dva mosty ze světových tabulek. Donghai Bridge je s 36 kilometry druhým nejdelším mostem světa a Lupu Bridge má od roku 2002 
s délkou 3,9 kilometru prvenství mezi obloukovými mosty. Některé zdroje jako další most uvádějí i nadzemní 40kilometrovou konstrukci dráhy Transrapidu.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions

Francouzská národní pýcha
Jako byste se vznášeli v autě ve výšce 270
metrů nad malebným údolím řeky Tam.
Řeč je o nejvyšším mostě na světě u fran-
couzského města Millau, který od roku
2004 zjednodušuje spojení mezi Paříží 
a hranicemi se Španělskem. Nejvyšší ze
sedmi pilířů elegantního mostu je vysoký
343 metrů, což je o 19 metrů výše, než je
vrchol Eiffelovy věže. Ale nejen tím je tento
most z ocele a betonu unikátní. Dokonale
zapadl do krajiny a díky mírnému zatočení
poskytuje motoristům úchvatný pohled na
okolí i na starobylé město pod ním. Most
navrhl britský architekt Norman Foster 
a náklady na stavbu dosáhly skoro 400 milio-
nů eur. Denně přes něj přejede 10 tisíc 
vozidel, přičemž firma Eiffage poskytla 
na stavbu 120letou záruku.
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V
zducholodím zasvětili život vynikají cí
vynálezci, neohrožení kapitáni i velcí
vizionáři. Proč je tedy zastihl osud tech-
 nických dinosaurů? Když se v roce 1901

připravoval na břehu Bodamského jezera na
jihu Německa vzlet první vzducholodě Zeppelin,
málokdo věřil, že začíná skvěla éra vzducho plav-
by. Jistý vážený generál se hraběte Ferdinanda
von Zeppelina zeptal, jestli „by nebylo lepší

přenechat vzduch ptákům“. Zaneprázdněný 
a tro chu nervózní šlechtic ho jen odbyl: „A zemi
necháme dobytku.“ Výsledkem roztržky byla
výzva na souboj. Hraběti tehdy bylo 61 let a aby
se konečně mohl plně věnovat vzducholodím,
odešel z postu armádního generála do penze.

Splněný generálův sen
Premiéra zepelínů nebyla oslňující a po prvních
neúspěších zůstal hrabě bez investorů. Podrželi
ho loajální zaměstnanci a armáda, která se stala
jeho hlavním odběratelem. Vzdušné plavidlo
LZ-5 z roku 1909 už bylo hrozivou zbraní – vy-
soko nad zemí vydrželo 38 hodin a uletělo přes
tisíc kilometrů.
Von Zeppelin však snil o dopravní vzducho plav -
bě. Založil DELAG, první leteckou společnost
na světě. S flotilou sedmi vzducholodí bez jedi né
nehody přepravil přes 30 tisíc cestujících. V nej -
významnějších německých městech vybudo val

síť čtrnácti základen, ale velkolepé plány pře -
ru šila první světová válka.
Ferdinand von Zeppelin přišel s novou konstruk-
cí vzducholodí. Jestliže předtím se používaly
nevyztužené balony ve tvaru doutníku (tzv. blim-
py), hrabě spojil řadu válcových balonů a pře -
kryl je kovovými žebry, které potáhl pevnou
tkaninou. Přestože se jméno Zeppelin stalo
synonymem pro vzducholodě s vyztuženou

konstrukcí, jeho stroje nevynikaly brilantní aero-
dynamikou. Byl samouk, postupoval empiricky
bez hlubších znalostí. V koncernu Luftschiffbau
Zeppelin se však už během války vytvořila opo-
ziční „mladá škola“, která prosazovala odbor -
nější přístupy. A tak když hrabě v roce 1917
zemřel, měl ve firmě zdatné následovníky.

Zlatý věk vzduchoplavby
Po smrti F. von Zeppelina se kormidla ujal Dr. Hu-
go Eckener. Přestože jeho jméno znají jen od bor-
níci, právě on se přičinil o slávu značky Zep pe lin.
Bývalého novináře nadchly vzducholodě při
reportáži z prvního letu v roce 1901. O pět let
později už velel vzducholodím DELAGu.
Po válce byla německá vzduchoplavba v tros -
kách. H. Eckener však nezapomněl na sny 
o me zikontinentální dopravě a o výzkumných
vý pra vách do neznámých oblastí planety, které
snil spolu s F. von Zeppelinem. Potenciál vzdu-

 cholodí odhadli správně. V roku 1919 britská
R 34 jako první létající stroj překonala Atlantik.
O několik let později přeletěli Ital Umberto No-
bile s Ronaldem Amundsenem na malé a šikovné
vzducholodi Norge nad severním pólem.
Když zákazy Versailleské smlouvy polevily, pus -
tili se do práce i v Německu. H. Eckener se roz-
hodl postavit velkou luxusní vzducholoď pro
dopravu mezi kontinenty, která by překonala

vše, co se do té doby podařilo. Skoro 236met ro-
vé plavidlo LZ-127 dostalo jméno Graf Zeppelin
a stalo se nejúspěšnější vzducholodí všech dob.
Ještě v roce 1928 uskutečnila dálkový přelet s pa-
sažéry z Německa do USA a zpět. O rok později
podnikl H. Eckener vzduchoplavbu okolo světa.
Výlet trval tři týdny a cestující uletěli přes 35 ti síc
kilometrů. Světový ohlas byl obrovský a dnes
můžeme jen závidět – vždyť nemáme nic, co
by se takovému zážitku vyrovnalo. V roce 1931
si Graf Zeppelin ještě zaletěl nad severní pól,
kde mezinárodní vědecká skupina měřila mag-
 netické pole a vyrobila první panoramatické
fotografie neprozkoumaných oblastí Země.
Během své dlouhé kariéry přepravil během
skoro šesti set letů 34 tisíc cestujících.
Když v roce 1932 přešel Graf Zeppelin na pra -
videlnou dopravu mezi Německem a Brazílií,
existovaly plány propojit všechny kontinenty
právě pomocí vzducholodí. Angažovali se i Bri -

Alberto Santos-Dupont byl prototypem hrdiny
románů Julese Verna. Syn brazilského velko -
obchodníka s kávou se usadil v Paříži roku 1891.
Otec údajně na synovy letecké pokusy obětoval
polovinu majetku. Jako absolvent pařížské
techniky sestrojil první dokonale řiditelnou
vzducholoď, což roku 1901 dokázal obletem
Eiffelovy věže. Za nevídaný výkon získal velkou
slávu. Na přelomu století používal svou „kapesní“
vzducholoď č. 9 v každodenním životě na cesty
po Paříži a kotvil rovnou u chodníku. Jeho

to vé, kteří plánovali spojit Albion pravidelnými
linkami se zámořskými koloniemi: Kanadou,
Jižní Afrikou a Indií. Ale to nejlepší mělo te pr ve
přijít.

Vzdušný palác Hindenburg
Vrcholem všeho bylo plavidlo LZ-129 Hinden-
burg. Tento technický zázrak zůstane zřejmě
navždy nepřekonán. Prostory pro cestující by ly
zabudované přímo do doutníkového trupu na
dvou palubách. Na horní bylo 25 kabin s teplou
i studenou vodou, čtrnáct metrů dlouhá jídelna,

hala, čítárna a spisovna. Boky trupu lemovaly
prosklené vyhlídkové terasy. Na dolní palubě
se nacházela i kuchyň a kuřárna izolovaná bez-
pečnostním zařízením. Jak známo, Němci použí-
vali jako nosný plyn explozivní vodík. Monopol
na nehořlavé helium měli Američané a nikdy
ho neuvolnili, dokonce ani britským spojen cům.
U Zeppelinu to ale nepovažovali za tragédii,
neboť během desetiletí provozu v těžkých pod-
 mínkách (i v bojích světové války) získali s vo dí -
kem velké zkušenosti.
Od března 1936 přepravil Hindenburg skoro
2 600 cestujících, z toho víc než polovinu přes
Atlantik. Až přišel osudný den – 6. květen 1937.
Před zraky novinářů a kameramanů vzducholoď
explodovala při přistávacím manévru v americ -
kém Lakehurste. Z 97 cestujících zahynulo 37.
Vyšetřování označilo za příčinu výboj statické
elektřiny, který zapálil vodíkovou náplň. Dodnes
však kolují verze, že šlo o sabotáž jednoho z čle -

nů posádky, antifašistu, kterému vadily výsost-
né znaky s velkým hákovým křížem jako rekla ma
Hitlerovi.

Záhadný konec obrů
Tragédie v Lakehurste měla být důkazem ne bez-
pečnosti a nespolehlivosti zepelínů. Ale nebyla
jediná. Při havárii britského plavidla R-101 za-
hynulo 48 lidí a americká USS Akron měla na
svědomí dokonce 73 obětí. Jenže první katastro fa
se udála v noci nad francouzskými lesy a druhá
na širém moři, daleko od novinářů a kamer.

Naopak filmové záběry z exploze Hindenburgu
a vzrušenou rozhlasovou reportáž Herberta
Morrisona viděly a slyšely miliony lidí po ce lém
světě (i dnes je bez problémů najdete na inter-
netu). Nebylo až tak důležité, že z 97 cestujících
se šedesát podařilo zachránit. Bilance pádů sou-
časných letadel bývá obyčejně mnohem drsnější.
Po havárii Němci dokončili a zalétali sesterskou
loď Hindenburgu nazvanou Graf Zeppelin II.
A rozestavěli další. 
Skutečný konec přišel až s druhou světovou
válkou. Nacistický maršál Hermann Göring
potřeboval výrobní kapacity a všechny lodě
dal sešrotovat, aby použil hliník na stavbu
letadel. Po válce ovládla oblohu dopravní
letadla, ale o pohodlí zepelínů mohou cestu-
jící v „lowcostech“ jen snít. Na dlouhá dese -
tiletí jsme tak vzducholodím přisoudili
ne důstojnou úlohu atrakcí a reklamních
poutačů. 

Když kralovaly zepelíny

Za romantiky
verneovských
časů

Největší slávu zažily v období mezi světovými válkami.  
Ovládly oblohu, spojily všechny kontinenty a letadla vedle 
nich vypadala jako nedokonalé hračky.

Oblet Eiffelovky: Za nevídaný výkon pojmenovali po 
Albertovi Santos-Dupontovi ulici v Paříži. V Brazílii dostal 
cenu za pokrok ve vzduchoplavbě.

Místo auta: Vzducholoď č. 9 používal Albert 
Santos-Dupont na dopravu po Paříži.

Nad Rio de Janeirem: Nejúspěšnější vzducholoď Graff Zeppelin zabezpečovala 
pravidelnou dopravu z Německa do Jižní Ameriky. 

Luxus a pohodlí: Čtrnáctimetrová jídelna v lodi Hindenburg měla špičkový dobový
design. Brilantně ožila ve scénách filmu Indiana Jones a poslední křižácká výprava.

Propaganda: Největší vzducholoď Hindenburg 
zneužili nacisté i na olympiádě v Berlíně. 

Konstrukce: Na stavbu 244metrového Hindenburgu
bylo použito desítek kilometrů nosníků, profilů a lan. 

Nad Manhattnem: USS Akron postavil v roce 1928 společný podnik GoodYear-Zeppelin. 
AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: AEROS, BOEING, NASA, OHIO AIRSHIPS, 

US NAVY A ARCHIV AUTORA



zájem o létání byl nezištný, všechna svá zlep še ní
odevzdal následovníkům a výslovně se zřekl
patentových práv. Po vypuknutí první světové
války se zapojil do Červeného kříže a jezdil se

sanitkou na západní frontě.
V roku 1915 se vrátil do Brazílie zklamán zjiš-
těním, že letecký pokrok, o který se zasloužil,
se změnil na strašnou zbraň. Dílem A. Santo -
se-Duponta vyvrcholila romantická éra vzducho -
plavby. Nejlepší vynálezci se takřka půldruhého
století trápili s otázkou, jak spoutat neovlada -
telné balony. Pokoušeli se je řídit pomocí nej růz-
nějších systémů, od vesel přes plachty, kola,
objevil se i návrh zapřáhnout do řízení orly.
Na druhé straně se našlo dost vážených učenců,
kteří dokazovali, že let balonu proti větru je
teoreticky vyloučený. A Francouzská akademie
věd odmítala přijímat návrhy na tři věci: kvad ra -
turu kruhu, tunel pod kanálem La Manche a ři -
ditelné balony. Jenže „cimrmanovská éra“ dru hé
poloviny 19. století vydala své plody. První
ma névry předvedl Henri Jules Giffard roku
1852. V Paříži mu tleskalo množství diváků,
ale úspěch nebyl dokonalý, protože tehdy měl

k dispozici jen parní stroj, a ten se na pohon
lehkého plavidla nehodil. V roku 1884 vyzkou-
šeli francouzští vynálezci Charles Renard a Ar-
thur Krebs elektřinu. Zpráva o vzducholodi

La France obletěla svět a inspirovala J. Verna
k dílu Robur dobyvatel. Později se však uká za lo,
že ani elektřina není správnou cestou.
Princip létání vzducholodí je jednoduchý – nos -
ný plyn, kterým jsou naplněny, je lehčí než okol -
ní vzduch. Dlouho trvalo, než se došlo k závěru,
že ideální tvar vzducholodí je podélný, protože
podobně jako trup lodě se lépe ovládá. V zad ní
části jsou výškovky, které plavidlu pomáhají
stoupat i klesat, a směrovky, pomocí nichž 
se otáčí. Aby kormidla reagovala, musí mít
vzducholoď dostatečnou rychlost. Pára nebo
elektromotory neměly zpočátku dostatečný
výkon, A. Santos-Dupont jako první použil
lehké spalovací motory. Největší vzducholoď
historie, L. Z. 129 Hindenburg, drželo ve vzdu -
chu 200 tisíc kubických metrů vodíku a čtyři
dieselové motory Daimler-Benz (každý s vý -
konem 890 kW), které jí udělovaly rychlost
135 kilometrů za hodinu. 
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Chystá

P
o celém světě vznikají projekty, které by
mohly do deseti let povýšit vzducho lo -
dě na standardní součást letecké do-
pravy. Laciný tichý provoz bez otřesů

a vibrací je předurčuje tam, kde nerozhoduje
rychlost: při přepravě velkých nákladů, hlídko-
vání nebo v turistice.

Trochu těžší než vzduch 
Vzducholodě už nejsou doménou nadšenců,

zajímají se o ně významné instituce i výrobci.
Americká agentura DARPA, která podporuje per-
 spektivní vojenské technologie, vyhlásila pro-
gram Walrus HULA. Cílem bylo vytvořit glo bál ní
dopravní prostředek schopný odvézt náklad nad
pět set tun na vzdálenost 22 tisíc kilometrů.
Program loni ukončili a jeho výsledkem je kon-
cept takzvaných hybridních vzducholodí.
Klasické vzducholodě mají v porovnání s letadly
řadu předností, ale také jednu zásadní nevý ho du.
Ve vzduchu se díky nadnášení lehkým plynem
cítí jako ryby ve vodě, ale problém je udržet je
u země. Manévry při přistávání, kotvení a startu
vyžadují množství lidí a drahé techniky. V tako-
vých situacích jsou mimořádně citlivé na poryvy
větru a jiné povětrnostní nástrahy. Řešením je
kombinace výhod letadel těžších než vzduch
a balonů. Dvě třetiny vztlakové síly zabezpečí
hybridním vzducholodím helium, zbytek obsta-
rají překlopné vrtule a vztlakové plochy. Ty

mo hou mít podobu klasických křídel, ale vztlak
může generovat i vhodně tvarované těleso vzdu-
 cholodě.

Létající luxusní hotely
Příkladem hybridní vzducholodě je Aeroscraft
z dílny americké společnosti Wordwide Aeros
Corporation. Bude létající obdobou zaoceánských
plovoucích hotelů. V pětihvězdičkovém luxusu
přepraví 250 cestujících nad kontinenty i oceány
na vzdálenost pět tisíc kilometrů. Kromě pros-
 torných kabin bude na palubě několik restaura cí,
fitness centrum s bazénem a kasina. Nej větší
atrakcí by však měla být promenáda s pano ra-
matickými okny a dokonalým výhledem na
krajinu pod lodí. Projektů turistických vzducho-

lodí je víc, ale Aeroscraft se dostal nejdál. Vloni
vyzkoušeli funkční model a příští rok chtějí
postavit první vzducholoď ve skutečné velikosti
64 metrů. Firmě však na paty šlape renomo va ný
letecký výrobce Lockheed-Martin, který roz pra-
 coval původní koncept hybridní vzducholodě
SkyCat od britské firmy Advanced Technologies
Group.

Kolosy velké hmotnosti
Výrobce vzducholodí láká i doprava nákladů.
Vše, co se doposud vytvořilo, chce překonat
americká společnost Ohio Airships. Hybridní
vzducholoď s názvem Dynalifter bude opravdo -
vý kolos. V nejtěžší verzi Heavy Freighter má
na vzdálenost pět tisíc kilometrů přepravit
230 tun nákladu (nejsilnější letadlo An-124 Rus-
 lan odveze 150 tun). Obr s délkou 330 metů a roz-
pětím křídel 135 metrů nepotřebuje k přistání
letiště a celá infrastruktura se vejde na plochu

kilometru čtverečního. Ohio Airships už vyzkou-
šel technologický demonstrátor a s ko merč ním
využitím počítá po roku 2010.
Americký Boeing se spojil s kanadskou fir-
mou SkyHook pro vývoj létajícího jeřábu pro
tě žař ské společnosti. Plavidlo dlouhé ne ce -
lých sto metrů přepraví 40tunový náklad.
Technologicky jde o kombinaci vrtulníku 
a nevyztužené vzducholodě (tzv. blimpu). 
Vzdu  choloď Jess Heavy Lifter chtějí nasadit
od roku 2012.

Satelity pro chudé 
Dnes žádný odborník nepochybuje, že dru -
žice jsou pro telekomunikační využití velmi
drahé. Cena za vynesení na orbitu je mimo -

řádně vysoká a i nejmenší porucha celý pod-
nik zhatí. Vzducholodě bez posádky nabízejí
lacinější alternativu. Operovaly by ve strato-
sférické výšce 22 kilometrů, což pro telekomu-
nikace postačuje. Energii by čerpaly ze
slu nečních panelů, takže sloužit by mohly 
i několik let a při poruše by bylo možné je
stáhnout a opravit. Ačkoli název „telekomu-
nikační vzducholoď“ zní nezvykle, nejde 
o fantazii. Na jejím vývoji intenzivně pracuje
kanadská společnost 21th Century Airship. 
A podobné plavidlo s označením ISIS vyvíjí
pro americkou armádu firma Lockheed-Mar-
tin. Flotila vzducholodí by nahradila systémy
včasné výstrahy umístěné na letadlech. Při -
pravovaný radar velký jako 15poschoďová 
budova odhalí auto ukryté pod stromy na
vzdá lenost tři sta kilometrů.
Vzducholodě poháněné sluneční energií bu -
dou schopny měnit polohu a libovolného

místa na planetě dosáhnou za deset dní. Není
vyloučeno, že jednou nahradí třeba i proti-
raketový radar, který chtěli Američané stavět
v České republice. 

Vzducholodě se stávají hitem
aerokosmického průmyslu
blízké budoucnosti.

se velký návrat

První vzducholoď: Giffardovo plavidlo z roku 1852 poháněl parní stroj.

Aerocraft: Luxusní hotel pro 250 cestujících. Připravuje se ale i nákladní a vojenská
transportní verze této hybridní vzducholodě.

Za hranice Země: Kolem roku 2030 by měly vzducholodě
zkoumat Titan, měsíc planety Saturn.Neobyčejná éra: Všude, kde se vzducholodě objevily, vzbuzovaly obdiv tisíců lidí.

Dynalifter: Obr s délkou 330 metrů přepraví přes Atlantik 230 tun nákladu. Využije se 
v méně rozvinutých regionech, například v Africe. 

SkyCat: V britském projektu pokračuje americký 
letecký gigant Lockheed Martin.

Jess Heavy Lifter: Při těžbě dřeva nebo obsluze těžebních 
věží není třeba drahých a ekologicky nevhodných cest.



R
adek Šubrt sbíral zkušenosti v Mnicho -
vě, v Rakousku, ve švýcarském Luzer nu.
Po přijetí místa šéfkuchaře v pětihvěz -
dičkovém hotelu Les Palais, který patří

do významného řetězce The Leading Hotels of
the World, absolvoval měsíční stáž v New Yorku
u Daniela Bouluda v restauraci Daniel’s. 

Změnilo se hodně vybavení kuchyně?
V některých lokálech vůbec, jinde zásadně. Pos-
lední důležitá věc, která nás tady zasáhla a v za -
hraničí už existuje léta, je indukce. V kuchyni
musíte ostře hlídat ekonomické parametry i spo -
třebu. Když si kantýna, která dělá 1 000 porcí
denně, pořídí indukční profi tlakovou pánev,
ušetří na energii i padesát tisíc za měsíc. A když
je kuchař s prominutím pitomec, i se špičkovými
technologiemi udělá jen hloupá jídla, geniální
kuchař i ve staré troubě upeče skvělý rostbíf.

Rostbíf se dělá pořád stejně?
To zase ne. Dříve se nízký rostbíf dělal 25 mi nut,
vysoký 45 minut, při 180 °C v klasické suché
troubě. Pak se to rozřízlo, uvnitř byly bílošedi vé
odstíny, až uprostřed ta tlustší syrová čárka. Pak
nastoupila makromolekulární kuchyně a bě hem
postupného pozvolného pečení při nízkých
teplotách se dosahovalo takového propečení,
jaké mělo být. 
Všechny moderní trouby mají jehlu pro nasta -
vení správné teploty. My profíci si ji nastavuje me
sami, pro ostatní má přístroj menu, ze kterého
si mohou vybrat. Přístroj se jich ptá, jak chtějí
mít rostbíf propečený, a oni dál už výsledek
ne ov  liv ňují.

Existují odlišné způsoby vaření?
Jistě, můžete vařit ve vodní lázni, v mase pak
udržíte hodně tekutiny, můžete ho navonět
bylinkami…

Ve vodní lázni?
Představte si obyčejnou nádobu na vodu a v ní
vrtuli, něco jako šroub u lodě. Ta hýbe vodou,
vakuově zabalená porce masa se tam na určitou
dobu položí. Když má vana 70 °C, stačí 25 mi nut,
pak balíček vytáhnete, roztrhnete a maso ihned
položíte na pánev a rychle opečete. Tím uděláte
křupku a máte krásný steak medium. Můžete
vložit i svíčkovou vcelku, ale osobně dávám před-
 nost porcím, připravuji jen to, co host právě
objednal.

A to je velká novinka?
Technologie postupného vaření ve vodě má ze-
lenou. Můj mistr a také šéf Národního týmu
kuchařů Jan Sahánek ji dovezl už před léty.
Začal ve vakuu vařit, ale zpočátku to nemělo
velký ohlas. Teď o tom najednou píše slavný
Thomas Keller, který pro animovaný film Rata-

touille vytvořil to ústřední jídlo. Je to jeden z má la
špičkových šéfkuchařů, který není z Evropy, ale
je Američan. První restauraci si otevřel u San
Franciska a drží v ní tři michelinské hvězdy, i je -
ho novější newyorská restaurace Per Se už má
tři hvězdy. Vaří ve vodní lázni všechno: ryby,
zeleniny, masa. U nás tuto technologii používá
David Šašek v hotelu Aria. Poslední dobou vařicí
vany nabírají všichni – hotely, které mají rády
gastronomii, ale i restaurace, které milují jíd lo. 

A co parní trouba?
Absolutně doporučuji, je skvělá. Všichni máme
kvůli spěchu mikrovlnku. Ta ale vytahuje z po -
krmu molekuly vody. Parní trouba umí také
ohřát jídlo, ale nevysušuje ho, naopak, mole kuly
vody dodává, musíme proto ohlídat vlhkost,
nastavit menší vývoj páry, aby talíř nebyl mokrý.
Stačí asi 80 procent tepla a za deset minut máte
vše – i talíř – teplé. Říká se, že profesionální
kuchař mikrovlnku nikdy nepoužije, a všichni
víme, že to není pravda, určitě si v ní přihřeje me
rýži nebo porci polévky, ale na vaření není.
Osobně v ní rád temperuju čokoládu, je to lepší
a jednodušší než vodní lázeň. Jinak jsem pro
páru, zjednodušuje život.

Jak?
Na plotně je příprava rýže docela složitá. Když
ale dobrou rýži s vodou v poměru 1:1 vložíte
do parní trouby, máte ji při 100 °C za 25 minut
hotovou, aniž se jí dotknete. V menu si najdu
rýži, zmáčknu OK a vařím na automat. Pára
umožní sestavit si i menu: navolíte si rýže duše-
ná, filet z lososa a mrkev, program se vás na
displeji vyptá: Mrkev krájená, či nekrájená?
Druh rýže? Losos: steak, řez, s kostí, bez kosti?
Nastavíte, zmáčknete OK, program to vyhod-
notí a napíše: Vložte rýži. Po určité době požá -
dá o vložení mrkve, pak vás vyzve k vložení
ryby. Pak už jen zapípá, a vy vše máte hotové
akorát. 

A to potřebují i profesionálové?
Myslím, že tyto vymoženosti nahrávají spíš ama-
térům. Lepší společnosti k výrobku dodávají 

i kuchařky pro parní, pečicí nebo kombinované
trouby. Ale tady se profík dostane ke slovu.
Dobré značky totiž zaměstnávají profesionální
kuchaře, kteří sestavují menu a recepty sedí.
Sám jsem si některé vyzkoušel – a klobouk dolů!
Jde jen o to držet se přesně receptury, nic nepři -
dávat, neubírat, neměnit. A neotvírat troubu,
tím přestane předpis sedět.

Podle čeho má amatér vybírat?
Podle toho, jak moc se zdržuje v kuchyni a jak
rád vaří. Základem je klasika: sporák a trouba.
To ostatní už jen rozšiřuje možnosti, a je dobré
si vše promyslet. Za bombu považuji elektrický
wok od Miele. Pak pořídíte nejširší troubu a vaše
vaření je bez hranic. Existují trouby s klimatic kým
pečením, dáte jim nejdřív napít, a ony pečeni,
kterou jste vložili, samy zavlažují, nemusíte
běhat s konývkou a vepřovou přelévat. Pro páru
bych šel do Německa, tam jsou tyto výrobky
na vysoké úrovni. A určitě bych při výběru sle-

 doval jednoduchost ovládání, srozumitelnost.
Pro vaření bych volil indukci. Když u sklokera -
miky hodíte omylem na rozpálenou desku utěr-
ku, shoří. U indukce můžete dát mezi hrnec 
a desku papírový ubrousek, a ten není ani spá-
lený. Lidé o tom pořád mluví jako o něčem
výjimečném: máme indukci, musíme koupit
speciální nádobí. Nemám rád slovo speciální!
Stačí mít magnet, a nádobí, kde se chytne, třeba
i u starých smalťáků, to můžete použít. 

Rozumí náš konzument tomu, co je dobré?
Někdy ano, někdy ne. Když si někdo vybere
biftek z nejkvalitnějšího a nejdražšího masa,
a chce ho připravit well done, pak mu doporu-
čuji, aby si raději dal svíčkovou na smetaně
nebo dušenou roštěnou, bude to měkké, přijde
ho to na třetinu, a pochutná si. Biftek well done
se prostě nedělá. Když máte doma moderní
technologii a vybíráte programy, doporučuji
u kvalitních mas, jako je jelení hřbet, vepřová
panenka, biftek ze svíčkové, zvolit medium,
nejvýš medium well, víc ne! Hodně se teď u nás
konzumuje tuňák, u něj je ideální volba me dium
rare. 

Neměly by se teploty psát u receptů? 
U kuchařek stupně nemíváte, ale jsou i takové,
je třeba hledat. U naprogramovaných přístrojů
to nepotřebujete, tam už jsou vloženy vzorce,
které vše spočítají. My profíci máme svou bibli,
vydal ji náš pánbůh – legendární francouzský
kuchař Auguste Escoffier, z ní celá gastronomie
vychází. Na postupech, které popsal, se nic ne -
mění. Mění se jen technologie. 

42 43 VISIONS 04 2009

M Y  V I S I O N S

Radek Šubrt uběhl od své kuchařské maturity kus cesty. 
Vedla ho po českých i zahraničních hotelích, u jeho začátků stál
kuchařský mistr pan Miňovský, ovlivnil ho i Zdeněk Pohlreich. 

Technologie se mění, 
mistrovský základ zůstává 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions



odvápňování a čisticí programy – to je běžná
realita současných kuchyňských pomocníků.
Zvolíte program a trouba pracuje za vás.

Parní poklad
Parní trouby bývaly doplňkem, dnešní kombi-
nované modely nahradí i pečicí a mikrovlnnou
troubu. Můžete v nich rozmrazovat, vařit v páře
i opékat. Nabízejí tři různé druhy ohřevu: va ře ní
v beztlakové páře, v horkém vzduchu nebo 
v kom binaci páry a horkého vzduchu. Beztla ko vá
pára může mít teplotu v rozmezí od 35 do 100 °C.
Většina parních trub je vybavena vnitřním ne bo
vnějším zásobníkem vody a vyvíječem páry (vý-
jimečně pevným napojením na přívod a od pad
vody). Pára zvolené teploty zaplní prostor trou by
za několik minut. Na povrchu připravova né ho
pokrmu kondenzuje, chrání ho před vysušením
a porušením struktury. Vložená surovina si
uchová svou přirozenou šťavnatost a vůni, není
třeba používat tuk, a navíc lze připravit hned
několik druhů potravin ve více úrovních, aniž by
si vzájemně ovlivnily chuť a vůni. Horký vzduch
nabízí rozpětí teploty od 30 do 230 °C a umož ňu -
je přípravu pokrmů jako klasická horkovzdušná
trouba. A kombinace? Poté, co se pečeně podusí
v páře, zapojí se horký vzduch a maso se dopeče
do zlatova. 

Indukce!
Jeden z největších převratů v kuchyňských tech-
 nologiích si říká indukce. Pod sklokeramickou
deskou je zabudovaná cívka napájená vysoko -
frekvenčním proudem. Varné nádoby musejí
být vyrobeny z magneticky vodivého materiálu,
aby uzavřely magnetický obvod. Tím se jejich
dno ohřívá. Z hlediska úspory času i energie
představuje indukce nejefektivnější typ ohřevu:
sama se nezahřívá, k prohřevu dochází jen v mís -
tě kontaktu dna hrnce s indukční plochou. 
Zajímavostí je také indukční pánev wok, která
bývá součástí varné sestavy. Moderní kuchyně
totiž dnes kombinuje různé systémy a média

ohřevů, indukce se obvykle umisťuje vpředu,
protože je bezpečná i pro děti. V zadní části
může být plynový hořák, kontaktní gril, zapuš-
těná fritéza, bokem třeba jednotka pro vaření
v páře. Plynové desky jsou vybaveny elektronic -
kým zapalováním a hlídáním zhasnutí plamene. 
U novějších typů desek se používá systém
high-light, který jako vodič tepla využívá tenký
kovový pásek. Těleso se ohřeje rychleji, jeho
výkon je rovnoměrnější a rychlost dosažení
bodu varu je srovnatelná s plynovým hořá kem.
Dalším zdrojem tepla mohou být speciální
halogenové trubice, jejichž výhodou je vysoká
rychlost náběhu na pracovní teplotu. Tento
systém se využívá k rychlému dosažení bodu
varu. Některé desky jsou vybaveny třemi stan-
dardními typy ploten, čtvrtá je ultrarychlá.
Moderní ovládání je dotykové, na všech typech
desek jsou ukazatele zbytkového tepla, které
varují před možností popálení. Zabydlenou
novinkou je bezpečnostní systém zabraňující
náhodnému zapnutí. 
Objevila se i nová generace indukčních grilů,
které kopírují kuchyňské indukční sklokera mic -
ké varné desky. Pod hladkou sklokeramickou
deskou vyjímatelné plotýnky se nachází indukč -
ní cívka napájená měničem zvyšujícím síťový
kmitočet 50 Hz na vysokofrekvenční 30 kHz.
Jím vyvolané elektromagnetické pole prochází
bez překážky sklokeramickou deskou a bles kově
rozehřeje na ní ležící litinovou grilovací des ku,
potaženou teflonovou vrstvičkou. Bez tuku na ní
lze grilovat kuřata, ryby, pizzu i zeleninu, tep lo -
ta je regulovatelná od 60 do 240 °C.

Teppan nebo salamandr
Teppan yaki přicestoval do evropských kuchyní
z Japonska. Jde o ocelový plát (teppan), na kte-
rém se připravují minutky. S jeho pomocí mů že -
me grilovat, flambovat i zvolna dusit. Teppa no vou
desku lze zabudovat do pracovní desky samo -

statně nebo jako součást varné sestavy s plo týn-
kami a dalšími speciálními prvky (zapuštěná
fritéza, barbecue gril). Deska se vyrábí v kula tém
nebo obdélníkovém tvaru i v přenosné verzi,
která umožňuje opékání přímo u jídelního sto-
lu, případně zpestří grilovací party na zahradě.
Teppany mají dva tepelné okruhy oddělené od
sebe pro přípravu dvou druhů surovin, kdy jed-
né stačí nižší teplota. Nabízejí praktický režim
s teplotou kolem 70 °C, který udržuje jídla teplá.
Funkce přístroje salamandr spočívá v tepelném
záření působícím na pokrm shora. Ukrývá se
v ocelové desce, která je v „klidové fázi“ zapuš-
 těna do pracovní desky. Když ji zapojíme, topný
prvek a odkládací plocha z desky „vyjedou“ na-
 horu a pod halogenovým topným tělesem mů -
žeme gratinovat, zapékat či udržovat hotové
porce v teplém stavu.
Dnes se o současných kuchyních občas říká, že
jsou to sterilní laboratoře, které s kuchyněmi
babiček nemají nic společného. Něco na tom je,
ale společné posezení kolem jednoho stolu a sdí-
lení pocitů druhých bychom si z dob minulých
ponechat měli. 
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V
ezměte si takovou obyčejnou věc – elek-
trickou troubu. Ta současná mívá před-
 nastavené programy; vyberete ten,
který potřebujete, stisknete tlačítko

a víc se nestaráte. Trouba si zvolí vhodnou tep-
lotu a délku pečení. Stav pečeně kontroluje pečicí
sonda, rovnoměrné pečení zajistí horkovzduš ná

funkce. Ani klasické otvírání dvířek už není nut -
né. Vysoký komfort nabízejí trouby s výtahem.
Jako první je představil Siemens pod názvem
liftMatic. Při otevírání spodní část sjede dolů
jako výtah a umožní tak snadný přístup k po -
krmům ze tří stran. Dnešní chytré trouby se 
i samy pyrolyticky čistí. 

Konec klasického pečení
Ovládací panely s tlačítky s krátkým zdvihem
a zasouvacími otočnými voliči, textové displeje
komunikující několika jazyky včetně češtiny 
a ukazující aktivní nastavení, různé druhy ohře -
vu, paměťové funkce či automatické progra my
s ukazatelem hmotnosti pokrmu, automatické

Kde žijí chytré přístroje
Víte, kde byste nalezli nejchytřejší přístroje? Nenamáhejte se hledat sofistikovanou odpověď v různých
špičkových vědních oborech. Stačí se jednoduše podívat do moderně vybavené kuchyně. 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: SIEMENS

Autopilot: Tato trouba má zabudovaný AutoPilot70 – nabízí 70 automatických programů s ukazatelem hmotnosti.

Veškerý komfort: Vestavná trouba Siemens HB
36AB650J s elektronickou automatikou a samočištěním.

Stačí zadat druh pokrmu a jeho hmotnost: U elektroniky
se zobrazením symbolů na displeji, v tomto případě jde
o troubu Bosch HBA 36B650, nabízí AutoPilot40 celkem
40 prog ramů. Jediné, co je třeba, je zadání požadovaného
programu a hmotnost. 



C
o bude za deset nebo dvacet roků?
Zvládnou metropole nápor indivi duál-
ní dopravy? Na otázku, jaké bude
městské vozidlo budoucnosti, hledají

automobilky odpověď už dnes. Zapomeňte na
luxus a výkon. Stejně vám bude za několik let
k ničemu, ve městě oceníte úplně jiná kritéria.
Například čistý provoz a malé rozměry, které
vám ulehčí parkování a manévrování. 

Malé a ještě menší
Jestliže se dnes za malá považují všechna auta
s délkou do čtyř metrů, v budoucnosti se při -
pravte na radikální řez. Toyota svým sériovým
modelem iQ s délkou necelé tři metry ukázala,
že to lze. Do tohoto vozu se jí podařilo umístit
čtyři pasažéry, přestože je jen o 30 centimetrů
delší než dvojmístný Smart Fortwo. Peugeot
ale novým konceptem BB1 trumfl oba automo-
bily. Hravá městská studie rovněž odveze
čtyři dospělé lidi, ale na délku má jen těžko
uvěřitelných 2,5 metru. Je vidět, že se o její
vývoj postarala divize skútrů. Místo volantu
tu najdete motocyklová řídítka, která zabírají
výrazně méně místa. Prostor uvolnil i motor,
protože BB1 pohánějí dva elektromotory za bu-
dované přímo do zadních kol. Vozidlo ujede
na jedno nabití 120 km, což je podle statistik
až dvojnásobek průměrné vzdálenosti, kterou
evropští řidiči absolvují v denním městském
provozu. 

Přednost dostane elektromotor
Nejlepší alternativou pro malá městská vozidla
budoucnosti je elektrický pohon. A nejen díky
nulovým emisím. Šanci na život dávají elek-
tro mobilům nové lithioiontové baterie. Podle
prog nóz OECD by měly do roku 2025 získat 
v měst ském provozu až 40procentní zastou -
pení. Většina městských konceptů se skuteč ně
spoléhá výlučně na „tankování“ ze zásuvky, 
k nejnovějším patří například Renault Twizy
Z.E., Nissan NuVu a mnoho dalších.

Nej větší technologickou výhodou elektromo-
bilů je možnost odpoutat se od klasické mecha-
nické závislosti mezi spalovacím agregátem 
a koly. Co to znamená, demonstroval Nissan
invenční studií Pivo II. Toto auto s kulovou
otočnou kabinou ruší klasické představy o tom,
co je pohyb vpřed a vzad. Svobodu v příčném
a podélném směru mu dávají právě otočná kola
s elektromotory. Parkování je úžasně jedno du-
ché. Pivo se doslova zasune do volného prostoru,
což by žádné běžné auto nedokázalo. 

Jako na motorce
Městská auta se mohou zmenšit i tím, že bu dou
užší. V takovém případě by odvezla maximálně
dvě osoby sedící za sebou, podle statistiky prů -
měrné obsazenosti evropských aut však dvě
sedadla bohatě stačí. Na toto téma zahrálo BMW
studií Clever. Dvojmístná tříkolka s naklánějící
se kabinou, se kterou můžete jezdit jako s mo-
 tocyklem, si vystačí s klasickým spalovacím
mo torem, což by ji cenově výrazně zvýhodňova -
lo. Jednoválec s výkonem 12,5 kW využívá eko-
logický zemní plyn a jeho spotřeba je adekvátní
spotřebě pouhých 2,4 litru benzínu.
Ještě méně paliva spotřebuje technologický zá -
zrak z Wolfsburgu – Volkswagen L1. Na šířku

má jen 1,2 metru a neskutečně nízký aerody-
namický odpor cx = 0,19. Při porovnání s Cle ve-
rem jde o plnohodnotný dvoumístný auto mobil
se čtyřmi koly, dojezdem až 680 km a maxi -
mální rychlostí 160 km/h. Hybridní sou stava
se skládá z dvouválcového dieselu (20 kW) 
a elektromotoru (10 kW). V městském pro vo -
zu dokáže naplno využít přínos hybridní tech-
 no logie a spotřebuje průměrně jen 1,38 litru
nafty. 

Zapomeňte na stresy 
To ale ještě nemusí řešit problém parkování v pře-
 huštěných městech. Pomoci by mohl projekt
City Car Network, který zasahuje do oblasti ve -
řejné dopravy a využívá individuální městské
elektromobily. Speciální konstrukce podvozku
minivozítka MIT Think by je umožnila parkovat
podobně jako nákupní vozíky v obchodních
centrech. Na jedno místo potřebné pro klasic ký
automobil by se vešla až čtyři vozidla. Systém
veřejného využití městských aut, podobně jako
kol, už ale v některých evropských velko měs tech
existuje. Například v německém Ulmu může
libovolně dlouho využívat každý ze 120 tisíc
obyvatel i návštěvníků elektrický Smart EV.
Stačí se zaregistrovat, získat tím elektronický

identifikátor a otevřít si volné vozidlo na par -
kovišti. Platí se podobně jako u telefonování za
čas užívání. 

Dvě kola postačí
S asi nejextrémnějším řešením individuální
městské dopravy přišel koncern General Motors.
Do boje s městskou dopravou chce vyslat jed-
nonápravového podivína PUMA. Na jeho vývoji
spolupracuje se společností Segway, známým
výrobcem jednomístných transportérů Human.
PUMA pracuje na stejném principu, umožní
však přepravu až dvou osob, které budou se dět
vedle sebe. Posádku bude před povětrnostními
podmínkami chránit lehká karoserie. PUMA
potřebuje na zaparkování mnohem méně mís ta
a dostane se i tam, kde to klasické vozidlo ne-
dokáže. Elektromobil ujede na jedno nabití až
55 km a dva elektromotory mu umožní rych -
lost 55 až 60 km/h. Protože GM předpokládá
vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými
vozidly a využití GPS, nepočítá s montáží
airbagů a jiných bezpečnostních zařízení.
Vozidla budou o sobě vědět, a to vyloučí jakou-
koli srážku. GM to s výrobou myslí vážně a s no -
vým podivínem bychom se mohli svézt už 
v roce 2012. 
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Dennodenní zácpy a smog. To je realita současné dopravy ve
městech. V nich jezdí 60 až 70 procent všech registrovaných
aut. Je to podobné, jako byste vlastnili čtyřpokojový byt, ale 
tři ze čtyř členů domácnosti by využívali jen jednu jedinou 
místnost. 

Města ovládnou
malá auta

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: VÝROBCI

Nissan Pivo: Do výroby se asi nedostane. Je příliš 
futuristický, ale parkovat s ním je úplná hračka.

Volkswagen L1: Kompaktní dvoumístný 
automobil s hybridním pohonem spotřebuje 
jen 1,34 litru nafty. Vyrazit s ním můžete i za 
hranice města.

Peugeot BB1: Budoucí miláček velkých metropolí. Při délce 2,5 metru odveze čtyři lidi.

GM PUMA: Šokující „dvojkolka“ pracující na principu Segway odveze dva lidi 
rychlostí až 60 km/h a ochrání je přitom před špatným počasím. 

MIT think: V rámci projektu City Car Network by mohl malý elektromobil použít
každý, podobně jako nákupní košík v obchodných centrech.

Twizy Z.E.: Koncept městského elektromobilu Renaultu pro rok 2011.
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P
otřeba odlišit se je i ve světě dvou ko -
lo vých strojů tak výrazná, že výrobci
sé riových motorek začínají nabízet
tak zvané „custom bike“ – motorky na

míru. Průkopníkem v tomto směru byl Har -
ley-Davidson, když už v roce 2000 začal s redu-
kovanou výrobou modelu Softail Deuce. 
Potřebu zpestřit sériovou nabídku si dobře uvě-
domují i producenti jiných značek. BMW ne dáv -
no přišlo s konceptem Lo Rider, který dovoluje
majitelům širokou míru úprav podle vlastního

vkusu. Přizpůsobit se dají výfukové systémy,
sedačky, světlomety i barva. Díky tomu se změ-
ní i celkový charakter motorky – od pohodo vé ho
cruiseru až po agresivního trhače asfaltu. 
Druhý největší výrobce motorek v USA Victory
Motorcycles zase sestrojil upravený model Vic-
 tory Vegas 8-Ball Capone, který přibližuje „cus-
tom bike“ mladým nadšencům. Výjimečnost
motorky Capone spočívá v sadě dílů, které si
mohou zákazníci koupit a sami namontovat
na původní model Vegas 8-Ball, čímž získají

vlastnoručně „postavený“ chopper.

Motorka na klíč
Pokud vám nestačí ani toto, jsou tu pro vás spe-
 cialisté na stavbu motorek. Sdělíte jim předsta vu
o vaší nové krásce a oni se pokusí do detailu v a še
přání splnit. Určitě jste to už viděli – například
v největší garáži na stavbu motorek na světě
Orange County Choppers, proslavené hlavně
díky reality show na Discovery Channel. Na za čát-
ku je jen kupa kovu a plechů, následuje tva ro -

vání, potom sváření a nakonec povrchová úpra va
podle chuti zákazníka. Nezáleží na tvaru, barvě
ani na velikosti. Dá se udělat všechno. 
Velké oblibě se v poslední době těší futuristicky
laděné konstrukce. Nabízí je například Har -
ley-Davidson – zhmotněné v modelu V-Rod.
Ačkoli jde o sériově vyráběné motorky, množ ství
návrhářů se jimi nechalo inspirovat. V-Rody ma jí
rám z ocelových trubek a o odpružení se stará
přední obrácená vidlice. Disky kol jsou z lehkých
slitin a zadní kolo je poměrně široké. Sériově
vyrobená motorka slouží často jako základní
kámen, do kterého budoucí majitel vloží něco
svého. Nikdy nejde o kopii. Stavitelé zakázko vých
motorek toto pravidlo nekompromisně dodržují.

Ruce nahrazuje počítač
Stavitelé po vyhotovení návrhu zváží, které
díly dokážou vyrobit sami a které raději ob-
jednají od firem specializujících se například na
rámy nebo výfuky. Mnoho stavitelů si objedná vá
i motory, pneumatiky, brzdy, světla nebo tlu-
mi če. Nejen proto, že jejich výroba je náročná
a často nákladná, ale i kvůli tomu, že posta ve ný

stroj musí splňovat platné předpisy a normy.
Jakmile se stavitel rozhodne, že si část dílů vy-
robí sám, může si vybrat z několika možností.
Jestliže se dříve nádrže, blatníky, ale i rámy vy-
ráběly ručně, dnes je tento proces o mnoho
jednodušší – počítačový. Moderní programy
začínají upřednostňovat i výrobci ze „staré
školy“, protože jim umožňují zobrazit každý
nápad a simulovat množství neobyčejných
pohledů. Takto vygenerované návrhy slouží
jako vstupní souřadnice pro speciální frézy,
které dokonale „vymodelují“ jakýkoliv tvar
součástky. 

Slavní stavitelé
Na koho se obrátit, pokud zatoužíte po jedi neč -
ném originálním stroji? Orange County Chop-
 pers se proslavila stavbou tematicky za mě ře ných
chopperů. Mezi ty nejznámější patří například
Black Widow, Liberty Bike nebo motorka pro
newyorské hasiče. 
Skutečným mistrem a podle mnohých dokon ce
nejlepším stavitelem chopperů je Billy Lane.
Vlastní několik patentů na díly a součástky,

kromě jiného na známou součástku „six-gun“,
což je bubínek koltu zabudovaný do různých
částí motorek: rukovětí, držáků nebo stupaček.
V roce 2002 mu časopis Easyriders udělil titul
nejlepšího stavitele za motorku Psycho Billy
Cadillac, kde použil kolo bez středu, takzvané
hubless. 
Jestliže B. Lane je králem klasických chopperů,
stavbě futuristických motorek kraluje Roger
Goldammer. Tento konstruktér porušil asi
všechna pravidla, která by se měla při stavbě
motorek dodržovat. Slávu mu přinesla motor ka
Goldammer Board Tracker, inspirovaná histo -
rickými závodnickými stroji. Měla „neviditelné”
odpružení zadní vidlice a palivovou nádrž za -
budovanou do rámu. Získal několik titulů svě-
 tového šampiona ve stavbě motorek, naposledy
v roce 2008 za stroj Goldmember. 
Seznam stavitelů motorek je dlouhý, ale u těch
nejslavnějších máte dvě jistoty. Především – sáh-
 nete si hluboko do kapsy. Druhou je ale fakt,
že za to získáte motorku, která vás dokonale
odliší od všeho, co jezdí na silnicích a cestách.
A o to vlastně jde. 

Chopper na přání

Zelený chopper
Slavný americký výrobce motorek Orange
County Chopper zvolil při výrobě své po-
slední tematické motorky ekologii. Ve spo-
lupráci se společností Siemens postavil
stroj Siemens Smart Chopper, poháněný
elektromotorem a šesticí akumulátorů. Ty
je možné nabíjet z jakékoli 110voltové zá-
suvky, přičemž na jedno nabití chopper
zvládne necelých sto kilometrů jízdy.
Osmipalcový elektromotor Advanced DC
Motors dosahuje výkonu 27 koní, což stačí
na maximální rychlost až 160 km/h. Na vý-
robu motorky použili recyklované materiály
a úsporná světla LED.

Dokonale vymodelované tvary, množství chromu, silný motor a přenádherné kresby. S takto upravenou
extravagantní mašinou budete na cestách kralovat všem obyčejným sériovým hondám či yamahám.
Motorku dnes vlastní už kdekdo a absolutní jistotu výlučnosti vám poskytne pouze stroj postavený
podle vašich vlastních představ. 

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: GETTYIMAGES, OCC, SIEMENS

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions

Otec a syn: Zakladatel Orange County Choppers Paul Teutul (vpravo) se synem Paulem pózují s modelem Lincoln. Na snímku vpravo je pak chopper pro firmu Solidworks, 
která jejich dílně dodává software.

Americká legenda: V kultovním filmu Bezstarostná jízda z konce 60. let si kromě dvou hipíků – Dennise Hoppera a Petra Fondy – zahrály i choppery stavitelů 
Cliffa Vaughse a Bena Hardyho.
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H
ra má deset kol, každému se říká fra -
me. Hráč má v každém kole dva po -
kusy srazit deset kuželek, s vý jim  kou
kola posledního. Pokud hráč ve fra me

srazí kuželky napoprvé – jde o strike –, podru hé
už nehází a pokračuje další hráč. Pokud srazí
všechny kuželky druhým hodem, má spare.
Na stane-li v posledním kole, může házet ještě

jednou – jen v posledním kole se tedy může
házet třikrát. 
Za každou sraženou kuželku se hráči počítá
jeden bod. Jestliže se nepovede strike, při další
hře (při počítání zisku z dalšího frame) se mu
připočítají ještě body z následujících dvou frame.
Jestliže hodí spare (všechny kuželky spadnou
na druhý hod), připočítá se zisk z jednoho násle-

dujícího hodu. Maximální možný zisk je 300 bo-
dů, což odpovídá stavu, kdy hráč hodí 11x po
sobě strike.

Je bowling věda?
Bowling se hraje na obdélníkové dráze. Na je jím
konci stojí deset kuželek v trojúhelníkovém tva -
ru, kdy vrchol tohoto trojúhelníku je předsu nut
směrem k hráči. Pár drah má dálku od začátku
náběhu až po konec stroje po stavění kuželek
25,41 metru a šířku 3,51 metru. Dá se však po sta-
vit i lichý počet drah, jedna dráha má pak šířku
1,05 metru. Před čárou přešlapu je nutné, aby
hráč kouli odhodil směrem ke kuželkám (bo-
hužel někdy se podaří odhodit ji i na druhou
stranu – to většinou v pozdější noční hodině
a k velké radosti či spíše hrůze ostatních spo -
luhráčů a okolostojících). Povrch dráhy je vy-
roben z monolitní konstrukce ze syntetické
fe nolové pryskyřice. Její tloušťka je 0,95 cm 
a oše třuje se speciálním olejem. Výška jedné

kuželky je 38 cm a její hmotnost je asi 1,5 kg.
Zdena Krajíčková z firmy Bowling.cz, zastou pe-
ní firmy Brunswick, říká: „Kuželky se vyrábějí
v provedení KING s korunkou, Stripes nebo
Birthday party a prodávají se po celých sadách.
Kuželky GOLD se prodávají jednotlivě po ku sech.
Neznám ale výrobce, který by dokázal dát na
kuželku, na rozdíl od koulí, vlastní motiv na
přání, jako je logo firmy, obrázek a podobně.“

Zato koule věda je
Na kuželky se hází tvrdou polyuretanovou koulí,
jejíž hmotnost se udává v librách (jedna libra
je 0,454 kg). A tady začíná magie – existují totiž
různě těžké koule. Obvod koule nesmí být větší
než 68,6 cm a hmotnost nesmí přesáhnout
7,25 kg. Koule mají povětšině tři otvory pro
lepší uchopení prsty. Základní koule jsou určeny
pro rovné hraní a následné dohazování. Jde 
o koule nazývané „Spare Ball“, kde těžiště je
umístěno přesně uprostřed tělesa. Najdete je
v každém bowlingovém centru. 
Existují ale i reaktivní koule, které mají těžiště
umístěno excentricky mimo centrum. Takových
koulí ovšem v bowling centru mnoho nenaj de-
te. Každou takovou si totiž hráč může nechat
vyrobit na zakázku u firem zabývajících se bow-

lingovým příslušenstvím. Tyto koule mají různé
charakteristické vlastnosti, od matného povrchu
až po vysoký lesk, samozřejmě i různá jádra
uvnitř koule, která ovlivňují směr hodu. Hráč si
je nechá navrtat podle těžiště svého těla a veli-
kosti ruky a prstů. Vrtání provádí specializova ná
centra tzv. Pro shopy, jejichž pracovníci jsou
pro tuto činnost vyškoleni.
Profesionální hráči používají reaktivní kouli ve
frame na první hod. Důvod? Koule při excen tric-
kém umístění těžiště rotuje ve větším polo mě ru,
než je poloměr koule samotné. Existuje tedy
vyšší pravděpodobnost shození většího počtu
kuželek. Tyto koule umožňují házet profesio ná-
lům způsobem, při němž se pozorovatelům
tají dech. Koule je při hodu pevně v jeho ruce
a po odhodu to vypadá, že chod koule nemá s fy-
zikou nic společného. Opak je ale pravdou a Zde-
na Krajíčková dodává: „U hodu excentrickou
koulí hraje velkou roli i namazání dráhy či kli-
 matické podmínky v herně, takže stejná koule
i s navrtáním se může v různých hernách růz -
ným hráčům chovat absolutně odlišně.“

Neobvyklosti
Koule stylu „Fun“jsou veselé, jsou na nich obráz -
ky a slouží pro rekreační hraní. Vyrábějí se na

zakázku a firmy jich mají v nabídce několik de-
sítek. Zdenka Krajíčková z Bowling.cz dodává:
„Koule si můžete nechat potisknout, vyjde to
ale až na několik tisícovek, protože se potisk
u nás neprovádí. Využíváme služeb specializo-
 vané firmy v USA, cenu pak prodražuje dopra-
va. Některé motivy se navíc do Evropy dovážet
nesmějí a jsou prodejné jen ve Spojených stá -
tech.“
Sofistikované jsou i stroje na stavění kuželek,
které kuželky postaví a odešlou zpět kouli. Je to
velká věda, a když budete hodní, možná vás 
v bow lingovém centru vezmou „za oponu“ a po -
díváte se zezadu do stroje.
Samostatnou kapitolou pak jsou počítače pro
počítání skóre. Najdete v nich spoustu animací
objevivších se na obrazovce počítadla skóre v pří-
 padě, že zahrajete strike nebo spare. Nebo po-
kud neshodíte kuželkou žádnou.
A poslední, o čem můžete v souvislosti s bow -
lingem přemýšlet, jsou třeba tašky na přenášení
nářadí a výbavy hráče bowlingu: koulí i bot, ruč-
níků a dalších věcí. Je jich v nabídce spousta 
v zajímavých barevných i designových prove-
deních. Bowling je prostě kapitola sama pro
sebe. A technika v něm hraje větší roli, než se
může na první pohled zdát. Chcete si s přáteli odechnout, pobavit se, relaxovat? Ideální

možnost je zajít na bowling. Předchůdce této hry existoval už ve
starověkém Egyptě. Hry s kuželkami se hrály i ve starém Římě.
Do dnešní podoby se pravidla ustálila koncem 19. století ve
Spojených státech amerických. První bowlingová koule po-
dobná té dnešní byla vyrobena v roce 1905.

Koule: Správná volba koule a její úchop je počátečním krokem k úspěchu.

K
rá

lov
ství kuželek

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: BRUNSWICK, BOWLING.CZ, SHUTTERSTOCK

Veselé motivy na některých koulích: Zajímavé je, že
některé modely jsou exkluzivně určeny pouze pro 
některé státy, například Singapur, kde je tento sport
velmi oblíbený, nebo pro Spojené státy, které jsou
vlastně kolébkou tohoto sportu a vybavení pro něj.

Z historie: Jedno z prvních zařízení na stavění kuželek a atmosféra z bowlingového klubu z poloviny minulého století. 

Vše s sebou: Vozík na vše, co správný kráč bowlingu potřebuje. 
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V
zpomínáte na meoskop? Do plastového
neforemného prohlížeče se vložil
ko touček s diapozitivy pořízenými
spe ciálním fotoaparátem se dvěma

ob jek tivy. Oči se přiložily na dvě okénka a už
jste žasli nad plastičností obrázků. 

Natáčení
Velmi zjednodušeně řečeno, podobně vzniká
i trojrozměrný obraz složením identických
zá běrů ze dvou kamer zabírajících danou věc
z ji ného úhlu. Ty musí být dokonale syn chro-
 nizovány jak z hlediska času (na zlomky mili se -
kund), tak s ohledem na ostření, zoom, barevné
vyvážení i clonu. Výsledný obraz se musí sledo -
vat přes speciální brýle.
Pro natáčení se používají různé metody – na pří -
klad polarizace nebo anaglyf, nověji stereo sko -

pie. První metoda zajišťuje rozdělení obrazu pro
levé a pravé oko prostřednictvím různé polari -
zace světla, druhá barevným odlišením. 
Po larizace (používaná v kinech IMAX) vyžaduje
brýle s různými průzory s polarizační slídou,
u anaglyfu (např. na YouTube) potřebujete brý le
s různobarevnými průzory – modrozelený a čer-
 vený. Další technikou je tzv. aktivní zobrazení
využívající střídavé zatmívání pravého a levého
oka realizovaného aktivními brýlemi. Techno-
logie 3D autostereoskopických monitorů vy -
užívá projekci různého obrazu do různých
směrů. Technologie INFITEC je odvozená od
anaglyfu, ale využívá šesti vlnových délek, tak že
zachovává barvy. HMD displeje využívají dvě
mikroobrazovky.
Možná se vám zdá, že natočení 3D filmů je
snadné. Vezmou se dvě kamery, umístí se

vedle sebe na vzdálenost lidských očí (cca 65
mm), klapka a jedem! Ne. Požadované funkce
poskytují jen profesionální elektronicky ovlá-
datelné kamerové systémy. Optimální by byla
možnost nastavit rozteč kamer od nuly dle veli-
kosti scény (pro velmi malé objekty snímané
zblízka) až po rozteče řádu stovek metrů (sní -
mání pohoří v pozadí). Řešením jsou speciální
montáže kamer (anglicky nazývané „rig“ nebo
„paracam“) – jsou umístěny kolmo na sebe a ob-
raz se snímá přes polopropustné zrcadlo. Jed na
z kamer je umístěna v kolejnicích, a tak je mož-
né nastavit jakoukoliv separaci nezávisle na
velikosti použitých kamer.

Promítání 
K promítání 3D filmů je nezbytná speciální tech-
nologie, proto se s 3D nepotkáte v každém kině.

Největší 3D kino v Čechách je IMAX v paláci Fló ra
v Praze. Na Anifestu, třeboňském festivalu ani-
movaných filmů, se také pouštějí stereoskopické
filmy vytvořené počítačovou animací nebo
stop-motion technikou. Na zahraniční filmy,
které se u nás promítají souběžně v „placaté“
podobě 2D i v prostorové verzi 3D, se chodí v po -
měru jedna ku pěti. Potřebná digitalizace kina
však vyžaduje investici od dvou do tří milionů
korun. 

Neplést si pojmy
Když někdo mluví o počítačové 3D animaci, ne-
mluví ještě o 3D filmu. U počítačové animace
se jednotlivé objekty vytvářejí ve virtuálním
trojrozměrném prostoru počítačových programů
určených jen k modelaci (Modo, Rhino) nebo
se modelují v programech, které mají v sobě mj.
i modelovací a animační moduly (Maya, 3DSMax,
XSI). Lze pracovat i se záznamem reálného troj -
rozměrného objektu, přeneseného pomocí
3D skenerů do počítačových programů a násled-
ně transformovaného do virtuálního prostoru
příslušného modelovacího modulu. 
Špičkou v oblasti počítačově animovaného fil mu
je studio Pixar už od roku 1997, kdy ho zvi di -
tel nil režisér českého původu Jan Pinkava osca -
ro vým čtyřminutovým snímkem Geriho hra 

o starci, který hraje šachy sám se sebou. Každý
z celovečerních filmů Pixaru (má už dvaadvacet
Oscarů v různých kategoriích) byl nějakým
způsobem přelomový a posunul vpřed mož -
nosti počítačové animace. Desátý celovečerní
projekt je prvním snímkem Pixaru, uváděným
ve vybraných kinech v systému 3D (přesněji 
v Disney Digital 3D). Jde o film Vzhůru do ob lak,
který zahajoval filmový festival v Cannes (po -
prvé v historii festivalu to byl animovaný film).
Prvním celovečerním animovaným českým
filmem, který vznikl technologií 3D počítačové
animace, je Kozí příběh – Pověsti staré Prahy.
Ta byla pro výrobu celovečerního filmu po pr vé
použita v polovině 90. let u snímku Toy Story
– Příběh hraček. Film, především po stránce
technické, sklidil uznání. Nyní jsme v očekávání
další české 3D – Fimfárum 3. Producent Martin
Vandas se vyjádřil, že pro výrobu vyvinuli vlast -
ní, zcela unikátní metodu, která vychází z mož-
ností klasické loutkové animace. Pro účely filmu
bylo v centru Prahy zbudováno studio Art And
Animation, největší počítačové animační studio
v Česku co do počtu spolupracovníků pracují -
cích na filmu a zakoupených licencí 3D animač-
ního programu Maya. Mayu používá i studio
Dreamworks, tvůrce Shreka, Příběhu žraloka,
Doby ledové, Pána prstenů a dalších filmů.

Technika sama nic nezmůže
Představy, že těžištěm 3D tvorby je technická
stránka animace, jsou zavádějící. Podstatná je
téměř herecká práce se samotnými loutkami.
David Toušek, který 3D animaci vyučoval mj.
v Dánsku a na Réunionu, to upřesňuje: „3D cha -
rakterová animace není stavba loutek. Loutku
postaví v 3D softwaru zkušený grafik, ale pokud
po něm budu chtít, aby mi ji rozpohyboval, do-
padne to katastrofálně. Stavba loutek je pouze
jeden dílčí krok. Celá 3D animace je mnohem
širší obor.“ 

I budoucnost na obrazovce je 3D 
V současné době se na trhu objevil film Monstra
oceánů na Blu-ray ve 3D z produkce National
Geographic, hraný a animovaný přírodovědný
dokument o prehistorických obyvatelích oceá -
nů. U disku máte patero brýlí, které umožní
sledování ve 3D. Blu-ray Association pracuje na
specifikaci podmínek pro 3D na Blu-ray. K tomu
dodává předseda asociace Neils Leibbrandt:
„Na specifikaci formátu 3D pro Blu-ray se usi -
lovně pracuje a v příštím roce chceme vydat
patřičná doporučení. Už teď je ale dohodnuto,
že na BD budou vždy obě – 3D i 2D – kopie
filmu.“
Budoucnost je tedy trojrozměrná. 

Třetí rozměr, výzva doby
Žijeme v trojrozměrném prostoru, a tak ho od malička vnímáme. Přesto či snad právě proto 
s nadšením chodíme do kinosálů, ve kterých si nasadíme brýle a necháme se okouzlit tím, 
že obraz vystupuje z plochého plátna, je plastický, má hloubku, je „jako živý“. 

AUTOR: JIŘÍ NEDAL, VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: MAUR FILM 2009 – WWW.FIMFARUM.CZ, DISNEY/PIXAR, SHUTTERSTOCK

Trojrozměrná mánie: Okouzlení z pocitu, že jste ve středu dění, je v 3D kině naprosto neopakovatelné.

Fimfárum 3: Velmi očekávaný film vzniká v pražských studiích Art And Animation 
vybavených tou nejmodernější technikou, ale i technikami speciálními, které tvůrci 
odhalí zřejmě až v bonusových materiálech na Blu-ray disku. 

Třetí rozměr: Tak vypadá trojrozměrný obrázek filmové scény z připravovaného
filmu Fimfárum 3. K tomu, abyste jej spatřili plasticky, potřebujete 3D brýle, stejně
jako později u filmu. 

Kozí příběh: V současné době je Kozí příběh, pověsti
staré Prahy k dostání na Blu-ray disku ve 2D, brzy ale
přijde disk se 3D, na něm bude samozřejmě i 2D verze. 

Cars: Jeden z nejúspěšnějších filmů studií Pixar Cars 
(Auta) se brzy objeví také ve 3D provedení. 

3D Brýle: Odryjí všechny trojrozměrné detaily na 
obrazovce televizoru. 



Přesně do jamky
Každý hráč golfu určitě ocení, když zná přesnou vzdálenost míčku od jamky. Existuje

několik způsobů, jak ji změřit, ale krokování nebo měřicí pásmo by na hřišti vypadaly dost
divně. Naštěstí „migrace“ technologií do nových oblastí způsobila, že i golfisté dnes mohou
používat nejmodernější měřicí přístroje. Takovým je i Leica Pinmaster od výrobce vynikající
optiky. Se sedminásobným zoomem dokáže zacílit na jakoukoli viditelnou jamku, která není
dál než 640 metrů a s přesností na několik centimetrů změřit délku odpalu. To vám pak ulehčí
výběr správné hole. Přístroj má hmotnost jen 220 gramů, údaje zobrazí na přehledném displeji
LCD a jeho ovládání je triviální. 

Trochu jiný mixér
Už na první pohled je jasné, že tento přístroj nepatří do lecjakých rukou.
Vypadá poměrně futuristicky – jako kdyby čekal na budoucnost.
Stanton SCS.3m však patří do přítomnosti a jeho schopnosti
ocení všichni „DJs“, kterým učarovaly počítače. Podivný
název ukrývá šikovnou hračku, která není ničím jiným než
zmenšenou a inovovanou verzí mixážního pultu. K počítači
se připojí pomocí USB. Stanton SCS.3m má všechny funkce
běžného dvoukanálového mixpultu včetně oblíbeného ekvalizéru
nebo crossfaderu, který dovolí při hraní prolínat písně bez přerušení.
Vypadá to tak, že i v této oblasti „odzvonilo“ klasickým knoflíkům a tlačít-
 kům. Budoucnost i zde je plně dotyková. 

Viditelné fotografie
Už se zdálo, že kompaktní fotoaparáty nás nemohou ničím překvapit. Někdo
možná čekal rychlejší snímání záběrů, naivkové volali po kvalitnějším
obrazu při vyšší citlivosti. Ale to, co ukázal Nikon, čekal opravdu málokdo.
Společnost totiž představila kompakt CoolPix S1000pj, který má kromě 
jiného zabudovaný miniaturní projektor. A ten se dá využít hned po zho-
tovení fotografií k jejich promítnutí na stěnu. Pro někoho je to možná
zbytečná funkce, ale fakt je, že zpracování a prezentaci obrazu to dává nový
význam. Kromě toho je CoolPix vybaven snímačem s rozlišením 12,1 mega-
pixelu a dovolí nastavit citlivost ISO až na hodnotu 6 400. Aparát má
2,7palcový displej TFT LCD a je schopen nahrávat videosekvence v HD roz lišení. 

Neuvěřitelný zvuk
Klasické gramofony od firmy Thorens zná každý zkušený audiofil. Tato značka se nema-
 lou měrou zasloužila o vývoj „podvozků“, které svou konstrukcí dokážou zprostředkovat
velmi kvalitní zvuk. Jinak tomu není ani u gramofonu Thorens TD309 Tri-Balance. Desig nem
připomíná erb a toto řešení má důležitý význam pro nerušený hudební zážitek. Trojnohá
základna totiž dokonale omezuje vibrace. Druhý stupeň ochrany před nechtěnými zvuky
představuje nízkonapěťový bezhlučný motorek, který chrání před extrémy u nejnižších frek-
vencí. Absolutní kvalitu, zejména v kolísání rychlosti, ještě pojišťuje špičkový talíř vyrobený 
z křemene. 

Hvězda večírku
Pokud plánujete večírek a hledáte záruku jeho dokonalosti, zkuste SingStand. Jde o zařízení určené pro karaoke,
které se však od klasických výrazně liší. Zásadní funkcí SingStandu je totiž Auto Voice Control, která ze skladby
úplně vymaže původní vokály. Karaoke se tak dostává na zcela jinou úroveň. Ke „stojanu“ stačí připojit iPod
nebo jiný přehrávač MP3 a pustit oblíbenou skladbu, ze které systém odstraní zpěv a vám tak nabídne prostor
k dokonalé improvizaci. A pokud máte umělecké ambice, SingStand nabídne možnost použít vlastní hudební
nástroje a přidat se tak k oblíbeným hudebníkům. K SingStandu lze připojit několik mikrofonů. Jeho součástí
jsou také dva reproduktory a funkce Vocal guide, zlepšující pěvecké schopnosti vystupujících. 

Bubny, které neruší
Chcete se zlepšit ve hře na bicí a přitom na sebe nepoštvat všechny sousedy?
Můžete se přestěhovat na samotu, ale máte i jinou, mnohem dostupnější
možnost. Logitech Wireless Drums je v podstatě bezdrátový ovládač k herní
konzoli Wii od Nintenda. Ve skutečnosti však jde o dokonalou náhradu pravých
bubnů. Sestává ze tří plně přizpůsobitelných bicích membrán a dvou činelů.
Při hraní vytváří dokonalý dojem „velkých bicích“. Jsou vyrobeny z odolného
materiálu, takže je vůbec nemusíte šetřit. Pedál z nerezavějící oceli, náhrada
kopáku, má nastavitelnou pružinu a nijak mu neublíží ani divoká sóla. Bezdrátový
„ovladač“ na dvě tužkové baterie vás vydrží podporovat 50 hodin. V pohodě s ním
zvládnete i celý koncert, včetně přídavků. Bubny můžete přenášet kamkoli, protože
se dají složit do kompaktní a přenosné formy. 
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AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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Č
eská společnost Škoda Auto, jedna ze
čtyř nejstarších automobilek světa, je
členem koncernu Volkswagen a je sou-
částí divize, jež mimo jiné zahrnuje

značky Volkswagen, Bentley a Bugatti. Škoda
Auto vyrábí modely Fabia, Roomster, Octavia,
Yeti a Superb.
Volkswagen se po několika lokálních implemen-
tacích řešení pro digitální výrobu Tecnomatix
rozhodl zavést koncept digitální továrny v glo-
bálním měřítku. Ve stejné době Škoda Auto
rozšiřovala svou produktovou řadu o nové
modely, čímž vzrostl počet nabízených verzí.
Toto rozšíření, společně s požadavkem vyšší
kvality, kratších cyklů a nutnosti podpořit pro-
duktivitu a efektivitu výroby, vedlo k vytvoření

logistického projektu digitální továrny.
Digitální továrna je ve společnosti Škoda Auto
využita pro plánování logistiky montáže, sva řov -
ny a ověřování procesů, ale také pro plánování
výrobních prostor a jejich optimalizaci. 

Jeden systém nahradí mnohé 
Radek Fáborský, vedoucí projektu digitální to -
 várny Škoda Auto, připravil plán implementace,
vycházející z automatického aktualizačního
mechanismu pro kusovníky vyvinutého spo -
lečně Škodou Auto a Siemens. Konstrukční ku-
sovníky pro modely Roomster, Superb a nové
SUV Yeti vytvořily základ pro úplné plánování
logistiky na základě přesných údajů pro všechny
tři vozy.

Hlavním cílem projektu bylo pokrýt celý životní
cyklus produktu, od plánování přes zahájení vý-
roby až po její ukončení. Otevřená architektura
řešení Tecnomatix umožňuje sdílet informace
napříč produktovým i procesním řetězcem. 
Dalším problémem byl obrovský objem kon-
strukčních dat u modelu Octavia. To se podařilo
v relativně krátkém čase vyřešit a kompletní
datové sady byly úspěšně zavedeny do systému,
v němž je možné vyhodnotit i procesní alterna-
 tivy. 
„Můžeme sledovat produkční čas každého dílu
a optimalizovat jak ergonomii, tak způsob na klá -
dání součástek na palety. Tím se snižuje doba
strávená na výrobě konkrétního auta,“ říká
vedoucí logistiky značky Škoda Auto Jiří Cee. 

Široká funkčnost je přesvědčivá 
Vyspělá funkčnost řešení Tecnomatix vedla k roz-
hodnutí použít tento softwarový nástroj k řízení
více oblastí – např. dodavatelského řetězce,
poptávky po pracovní síle nebo pro výpočet
procesních časů v logistice – a zpřístupnit jej
většímu počtu projektantů. Implementace byla
rozšířena i o modul pro time management.
Po srovnání s tradičním přístupem se uká za lo,
že nový systém je absolutně přesný, takže po
půl roce mohl být tradiční systém pro výpočet
časů odpojen. 

Jde o rychlost a spolehlivost
Zahrnutí dat pro výrobu a logistiku do jednoho
systému ušetří čas při vyhledávání a usnadní
nové výpočty a investice. „Software můžeme
využít například k provedení analýzy, pro vý -
počet alternativních scénářů a optimalizaci
procesů,“ říká Jiří Cee. 

„Naším prvním cílem bylo dosáhnout vysoké
kvality dat, což je klíčový aspekt pro úspěch ce-
lého systému. „V tomto ohledu se implementace
ukázala jako ekonomicky velmi úspěšná,“
vysvětluje vedoucí projektu Radek Fáborský.
„Díky řešení Tecnomatix se nám podařilo zefek-
 tivnit procesy bez časově náročných debat i vel -
kých výdajů,” dodává. 
V budoucnosti, až budou v řešení Tecnomatix
obsažena všechna data týkající se vozů, procesů,
pracovišť, konstrukčních kusovníků i dodavatelů,
pak by podle Fáborského měl Tecnomatix hrát
v automobilce stejně významnou roli jako Micro-
soft Windows. Tým pak bude moci plánovat
rozložení výrobních procesů v hale, pracovat
s 3D výkresy, pracovat na ergonomii a simu lo-
vat tok materiálu ve výrobě.
Těm, kteří uvažují o podobném přechodu na
úplně novou technologii zpracování dat, radí
Radek Fáborský provést implementaci „doma“

v rámci společnosti, pochopit a případně upra -
vit datové toky a spolupracovat se zkušeným
poradcem, který bude neustále k dispozici a bu -
de rozumět potřebám firmy. 
Nasazení nového systému umožnilo rozšířit pro-
duktové řady a počet variant, rychleji uvádět na
trh nové modely, snížit výrobní náklady a zefek-
 tivnit logistiku. Pokud shrneme přínos nově
nasazeného řešení, dostáváme se k úspoře času
dané operativní prací s jednotlivými díly, které
jsou ve správném čase na správném místě. Pro-
 jekt digitální továrny rovněž umožní lépe a efek-
 tivněji plánovat rozložení výrobních procesů
a toků materiálu v hale. Jednotlivé logistické
postupy lze analyzovat a modelovat a tak lépe
skloubit požadavky výroby a logistiky. 
Cílem všeho je spokojený zákazník, který si mů že
objednat libovolnou variantu vozu, jež na sebe
nenechá dlouho čekat. I tak lze bojovat s tvrdou
konkurencí. 

Digitální továrna v praxi
Existují továrny, kde si uvědomili, že pokud se chtějí udržet na špici, musí pro to stále něco dělat. Příkladem
budiž „Top 1“ našeho trhu – mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Řešení digitální výroby jí
umožňuje optimalizovat řízení závodu, zefektivnit logistiku výroby a uvádět vozy na trh rychleji.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS

Finální montáž: Příprava agregátu na finální montáži modelu Roomster. Svařovna: Zakládání postranice do přípravku v robotické buňce ve svařovně.
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Pomáháme

Hyperaktivní dítě není fracek!
Hyperaktivita je závažnou a dlouhodobou zátěží pro dítě, jeho rodinu i okolí. Ačkoliv hyperaktivní
děti vnímáme většinou jako zlobivé, neposlušné a roztěkané, jedná se o vývojovou poruchu. Velmi
často však ani rodiče ani učitelé tuto diagnózu nerozpoznají, zbytečně se trápí, mají pocit viny. Chari-
tativní projekt Siemens Fond pomoci podpořil občanské sdružení Hyperaktivita částkou 68 000 korun,
kterou odborníci využili na zabavení hyperaktivních dětí při tvorbě animovaných filmů. 

V
ětšina z nás si vybaví při vyřčení výrazu
hyperaktivní dítě malého Olivu ze
seriálu My všichni školou povinní
nebo klukovské role Tomáše Holého.

Na obrazovce jim fandíme, jsou nám sympatičtí
i dojemní. Ředitelka občanského sdružení Hyper-
 aktivita Terezie Pemová nás ale vyvádí z omylu:
„Mít takové dítě doma nebo ve třídě je každo-
denní boj.“ A že syndrom hyperaktivity není
ničím výjimečným, dokládá i čísly: „V míře, jež
vyžaduje léčebná opatření, jí trpí kolem 5–8 %
populace, tedy asi 135 000 českých dětí. Zažíva jí
opakované pocity neúspěchu a nedostatečnosti
v kolektivu vrstevníků. Výzkumy říkají, že tře-
tina těchto dětí z problémů vyroste, druhá třetina
se v dospělosti chová impulzivně a poslední
třetina je na okraji společnosti,“ dodává paní
ředitelka.
Hyperaktivita není nemoc, kterou lze vyléčit
podáním léků. Jedná se o vrozenou odlišnost

ve vývoji centrální nervové soustavy, která
minimálně do puberty ovlivňuje život dítěte.
Neustálý pohyb a hlasitý projev jsou nejnápad-
nějšími, ale i nejméně závažnými projevy a lze
si na ně zvyknout. Mnohem horší jsou poruchy
pozornosti. Mozek dítěte není schopen vyhod-
notit prioritu příchozích podnětů a reaguje
buď na poslední, nebo nejsilnější podnět. Tím
může být štěkající pes, nový penál spolužáka
nebo oblíbená hra, která dítě zcela pohltí. Nej -
závažnějším projevem hyperaktivity je impul -
zivita, netrpělivost a zbrklost při práci a kontaktu
s ostatními lidmi. Děti nejsou schopné regulovat
chování, působí konfliktně až agresivně a ačkoli
hyperaktivní děti touží po kamarádství, nedaří
se jim vztahy udržet a jejich osamělost ještě
více umocňuje jejich sociální obtíže. 
Občanské sdružení Hyperaktivita se zaměřuje
především na osvětovou činnost mezi rodiči 
a pedagogy. Dětem nabízí i volnočasové a tábo-

rové aktivity. Jsou založeny na častém střídání
činností, zapojováním všech lidských smyslů,
trénování paměti a mozku, s čímž pak souvisí
zvyšování reflexe chování a posilování vůle.
Zorganizovat takový tábor vyžaduje obrovské
psychické nasazení všech vedoucích a pomoc-
ných pracovníků.
„Mezi dětmi je velice oblíbená filmová dílna,
kde se děti učí společně tvořit animované filmy.
Je bezpečným prostorem pro seberealizaci,
představuje pro děti možnost, jak uplatnit
svou kreativitu. Zároveň se učí dlouhodobě
plánovat práci a rozdělit si role,“ připomíná
ředitelka Pemová. „To vše jsou činnosti, při
kterých kromě pozitivních výstupů dochází
také k přirozeným „tvůrčím konfliktům“, kte ré
jsou zároveň prostorem pro zlepšování komu-
nikačních a sociálních dovedností dětí. I proto
jsme za dar od Siemens Fondu pomoci vděčni,“
uzavírá. 

Siemens opět zabodoval v soutěži TOP PROFESSIONAL
Společnost Siemens se již podruhé může pyšnit úspěchem v soutěži TOP
PROFESSIONAL, jejímž smyslem je představit odborné veřejnosti vysoce
profesionální ICT řešení v praxi. Oceněným projektem se v září stal „Interní
a revizní kontrolní systém“ pro Českou národní zdravotní pojišťovnu
(od 1. 10. 2009 součástí České průmyslové zdravotní pojišťovny). Odbornou
porotu přesvědčily zejména inovativnost a nadčasovost, ale také zcela
ojedinělý způsob řešení v oblasti revize a kontroly plateb zdravotní pojiš-
 ťovny smluvním zařízením za provedené výkony. V loňském roce získala
společnost Siemens stejné ocenění za systém pro vydávání českých bio met -
rických pasů a Ekonomický a informační systém implementovaný v ČSSZ.

Jak vstoupit do světa automatizace domácnosti 
Společnost Siemens otevírá lidem dveře do světa automatizace domácnosti díky novému systému
Starter kit, který slouží pro regulaci prostorové teploty. Pracuje bezdrátově a spouští se pouhým
stisknutím tlačítka. Mezi přednosti systému patří nastavení různých teplot ve dvou místnostech
i rychlá volba provozního režimu z nabídky komfortní, útlumový nebo ochranný. A pokud se
obyvatelé chystají opustit dům, lze přepnout na program „Prázdniny“ či použít funkci „Krátká
nepřítomnost“, teplota automaticky klesne, čímž se sníží spotřeba energie. Systém je i šetrný 
k životnímu prostředí. Počítačová simulace provedená společností Siemens ve spolupráci s vysokou
technickou školou v Luzernu ukázala, že použitím sady Starter kit lze v porovnání s tradičními
vytápěcími soustavami ušetřit – v závislosti na nastavených funkcích – až 30 % energie.

Budova budoucnosti pod taktovkou technologií Siemens
Koncem září byla v pražském Karlíně otevřena administrativní budova
Amazon Court, která získala na prestižním realitním veletrhu v Cannes
cenu „Budova budoucnosti MIPIM Architectural Review 2008“. Společnost
Siemens tento objekt vybavila systémem Desigo Insight pro řízení veške rých
technologií budov, kamerovým systémem i systémy pro elektrickou požár -
ní a zabezpečovací signalizaci. O kontrolu vstupu se stará systém Sipass
rovněž od společnosti Siemens. Uvedené technologie byly použity i v dal-
ších kancelářských budovách Danube House a Nile House, které spolu
s budovou Amazon Court, budoucím hotelem a dvěma bytovými domy tvoří
projekt River City Prague na Rohanském nábřeží přibližně za 10 miliard
korun.

Nemocnice v Jeseníku si za partnera
na cestě k úsporám vybrala společnost
Siemens 
Siemens patří v oblasti energeticky úsporných
projektů v tuzemsku i na celosvětové úrovni mezi
významné dodavatele. V rámci České republiky
společnost uzavřela smlouvu s nemocnicí v Jese-
 níku, kde zrekonstruuje otopnou soustavu a vy-
buduje dispečerské pracoviště, které bude umět
optimalizovat náklady v oblasti energetického
hospodářství. Spotřeba zemního plynu, elektřiny
i vody se sníží a ušetří se až 20 % nákladů. Pro-
 jekt za 13,5 milionu korun rovněž přispěje ke
zlepšení stavu životního prostředí v lázeňském
městě. Aplikace metody Energy performance
contracting znamená, že nemocnice do rekon-
 strukce na začátku nevloží žádné vlastní pro-
středky. Prvotní částku totiž zajistí Siemens 
a garantovaná výše úspor se pak během násle-
 dujících 10 let použije na splácení jak počáteční
investice, tak činnosti dodavatelské firmy.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions



Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné 
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či sociálními problémy.
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