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VISIONS

Vážení čtenáři, milí přátelé,
doufám, že obvyklý shon spojený s koncem

roku všichni zvládneme s přehledem anebo

si jej v ideálním případě vůbec nepřipustí me.

Stres bohužel není spojen pouze s koncem ro -

ku. Kvůli stále se zrychlujícím změnám světa

ko lem nás se stal neblahou součástí našeho

života. To má bezesporu negativní dopad na

naše zdraví.

Dnešní medicína se díky novým technolo-

giím může vedle léčení následků, které může

byt velmi drahé, soustředit také na včasné od-

halování příznaků. Vědci se snaží rozpoznat

nežádoucí změny již na úrovni buněk a mo-

lekul. Lékaři používají ke zkoumání stále

čas těji neinvazivní metody. Díky přístrojům

Sie mens dnes skenují celé tělo za pouhé čtyři

vteřiny!

Rozvoj zdravotnictví bere dech. Vždyť kde

jsou hranice například genetického inženýr-

ství? Kam dále pokročí zobrazovací techno-

logie a diagnostická technika? Co se dnes zdá

nemožné, může být zítra skutečnost.

Jednou z cest, jak se vypořádat se stresem,

je také duševní hygiena a potřebný nadhled.

V profesním životě se o tento nadhled často

snažíme při řešení obtížného úkolu či při

změně zažitých postupů. Dokážeme ho ale

uplatnit i ve svém osobním životě?

Přeji vám nejen příjemné čtení tohoto čísla,

zaměřeného na zdravotnictví z nejrůznějších

úhlů, ale také pohodové prožití sváteční atmo -

sféry konce roku. V tom příštím roce se těším

opět na shledanou!

Eduard Palíšek

generální ředitel skupiny Siemens 

v České republice

Odpov di pro eskou republiku.

Již 120 let jsme pro esko 
zárukou nejlepších technologií.
Pomáháme rozvíjet eský pr -
mysl, energetiku, zdravotnictví 
a infrastrukturu šetrnou k ži-
votnímu prost edí. Vytvá íme 
zde více než deset tisíc pracov-
ních míst a výrobky Siemens 
se zna kou Made in Czech 
Republic vyvážíme do celého 
sv ta.

Inzerat_120Let_210x280.indd   1 2.9.2010   16:30:35



Velaro pod Londýnským okem

Britská společnost Eurostar představila vysokorychlostní vlak Velaro na show přímo v lon  -
dýn ském Hyde Parku. Provozovatel železničního spojení mezi Londýnem, Paříží a Bruselem
oznámil, že od společnosti Siemens chce koupit deset nových souprav. Tradičním dodava-
 te  lem vlaků na provoz v Eurotunelu dosud byla francouzská společnost Alstom. Pod kaná-
lem La Man che jezdí vlaky omezenou rychlostí 160 kilometrů za hodinu a cesta trvá
okolo 35 minut. 
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S baterkou na lov? Proč ne
LED lampy budou v budoucnu pomáhat rybářům na Srí Lance. Jejich

taktika lovu spočívá v lákání krevet na světlo ze starých kerosinových

lamp – úlovek pak už jen stačí nabrat do sítí. Kerosin je však i nebez -

pečný. Uniká do moře a je také masivním zdrojem skleníkových plynů.

Za jednu noc spotřebují tisíce rybářů při lovu kolem 100 000 litrů

kerosinu, což představuje emise CO2 ve výši zhruba 75 000 tun ročně.

Pro rybáře samotné ale bude patrně důležitější jiný argument, a sice

úspory za nákup kerosinu. V současnosti totiž za něj utratí až třetinu

z celkového výdělku.

Dálková doprava energie
Jedno z nejvýkonnějších elektrických vedení bylo spuštěno v jižní Číně. Vedení pracuje na
principu HVDC (high voltage direct current), tj. přenosu velmi vysokého napětí stejnosměr -
ným proudem. Nej vět ší výhoda této technologie spočívá v podstatně vyšší účinnosti oproti
klasickému střídavému vedení. V Číně dokážou takto přepravovat energii při napětí 800 kV
na vzdálenost 1 500 km. Ztráty přitom (i s převodem na střídavý proud) dosahují jen kolem
5 % (u střída vého vedení by byly 13 %). HVDC také umožňuje lépe regulovat množství dodá-
 vané energie a vyrovnávat ho i v ostatních sítích, na které je napojeno. Další výhoda spočívá
v lepší schopnosti zpraco vávat výkyvy v dodávkách (což je problém zejména u větrných
elek tráren) a předcházet tak výpadkům. Nutnost převodu na stej  nosměrný proud však
omezuje využití HVDC spíše pro přenos energie na velké vzdálenosti, často právě z míst,
kde se vyrábí čistá zelená energie (větrné elektrárny na pobřeží, solární elektrárny v pouš-
tích apod.) do obydlenějších oblastí.

Hlídač potrubí
Ultrazvuk by se mohl v budoucnu stát vý znamným

pomocníkem v prevenci ekologických katastrof. Nové

zařízení nain stalo va né na různých místech potrubí

dokáže pomocí ultrazvuku monitorovat nejen množ-

ství pře praveného média, ale i jeho tlak a teplotu.

Kro mě sledování úniků tak může s předstihem upo-

zornit na případné nebez pečí. S jeho pomocí lze

tedy například nepřetržitě kontrolovat ropo vody 

a plynovody i na těžko dostupných místech (např.

v pouštích).

V jednoduchosti je síla
Společnost Siemens vyvinula turbínu, která vyrábí
elektřinu přímo z vrtule poháněné větrem. Místo
převodovky (nutné ke zvýšení rychlosti rotace) je
vnitřek zařízení osazen masivními magnety, které
dokážou vygenerovat až 3 MW elektrické energie.
Díky tomuto zjednodušení se nejen snižuje riziko
poruchy a celková náročnost na údržbu, ale turbína
navíc dokáže vyrábět elektřinu i při slabším větru.
Tím je předurčena zejména pro použití na moři, kde
bývá údržba velmi nákladná.

Hledání temné hmoty pod zemí
Hvězdy, galaxie, vesmírný plyn a prach – čili viditelná svítící hmota

– tvoří pravděpodobně jen 4 až 5 procent hmotnosti vesmíru. Asi

22 pro cent potom připadá na temnou hmotu, o které zatím víme

jen velmi málo. Zbytek tvoří temná energie, o níž už nevíme takřka

vůbec nic. Vnést více světla do této temné podstaty světa by měla

nejhlubší pod zemní laboratoř na světě Deep Underground Science

and Engineering Lab (DUSEL), která se před několika týdny začala

budovat v bývalém zlatém dole Homestake v Jižní Dakotě v USA.

Její nejnižší bod se bude po dobudovaní nacházet asi 2 440 metrů

pod povrchem. Začátek ex perimentů v DUSEL se očekává v roce 2016.
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Zabiják rakovinových kmenových buněk 
Bostonští vědci z několika institucí odhalili chemikálii, která uvnitř nádoru mléčné žlázy myší

zabíjí nepočetné, ale agresivní buňky, schopné vytvářet nové nádory. Tyto buňky, známé také

jako rakovinové kmenové buňky, jsou zodpovědné za šíření rakoviny, ale i za to, že se znovu

objeví po úspěšné léčbě. I přesto, že je potřeba ještě další výzkum, aby se prokázalo, jestli je

tato specifická chemická látka vhodná také na léčbu rakoviny u lidí, objev bostonských vědců

dokazuje, že existují látky, které rakovinové kmenové buňky selektivně zabíjejí. „Máme více

a více nových důkazů, že rakovinové kmenové buňky jsou zodpovědné za agresivní charakter

mnoha nádorů,“ tvrdí jeden z autorů studie Robert Weinberg z institutu pro biomedicínský

výzkum Whitehead. Podle něho se během několika dalších let jistě najdou tucty jiných látek

s podobnými vlastnostmi. „Mnoho léčebných metod sice zničí nádor, ale ten po čase znovu

vyroste. Nová látka přináší novou naději na léčbu rakoviny,“ dodává ředitel Broadova institutu

Eric Lander.

Klouby na míru
Kloubní náhrady umožňují milionům lidí po celém světě vést prakticky plnohodnotný ži vot.

Bohužel však ne tak plnohodnotný, jak by mohl být. Klouby každého člověka jsou jedinečné.

Aby náhrada plně odpovídala pů vod nímu kloubu, musela by být vyrobena pro každého pa cien-

ta „na míru“. To je ale v sou časnosti stále velmi drahé, proto se ve většině případů použije

některá ze standardizovaných náhrad, která se nejvíce podobá původnímu kloubu pacienta. 

Vyrobit unikátní klouby pro každého pacien ta podstatně levněji nyní umožní nová optima li-

 zovaná metodika. Na začátku se kloub oske nuje metodou počítačové tomografie s přes ností

na desetiny milimetru a vytvoří se jeho přesný 3D model. Následuje série si mulací, které vy-

 hodnotí výrobní postup, čímž se zamezí i zbytečnému plýtvání drahým ma teriálem (např.

titanem či různými slitinami). Je-li vše v pořádku, přesná replika původního kloubu se vybrou -

sí během pouhých 30 mi nut na speciálním obráběcím stroji.

Budova nasávající 
sluneční energii
Izraelské architektonické studio Geotectura,

které se zabývá moderními atypickými ná -

vrhy sídel spojujícími architekturu a šetrný

přístup k životnímu prostředí, představilo

nový koncept městských budov. Pod názvem

Urban Tree se skrývá budova složená z mo -

dulárních kostek pokrytých solárními články,

které vyrábějí elektřinu. Pokud se taková

budova postaví z prefabrikovaných mega -

kostek, které vždy obsahují několik bytů, je

možné ji organicky rozšiřovat. Stavba potom

roste podobně jako strom. Každý obyvatel

kostky má panoramatický výhled na okolí 

a přístup k zahradě na střechách ostatních

kostek. Stavba je postavena podle konceptu

PV4All. To znamená, že kostky zanechávají

na zemi a životním prostředí minimální sto -

pu. Na vrcholku budovy se nachází speciální

kostka pokrytá fotovoltaickým systémem,

který slouží jako solární elektrárna pro zby-

tek celé budovy.

… na základě nových objevů je možné, že

první zástupci člověka rozumného vznikli

již před asi 280 000 let, tedy o 80 tisíc let

dříve, než se obecně předpokládalo? Zda 

k tomu došlo na více místech najednou,

nebo pouze na jediném místě v Africe, je

stále předmětem dohadů. 

... lidské tělo tvoří 75 x 1018 buněk, z toho

44 miliard připadá na nervové buňky? Jsou

to vysoce specializované buňky schopné pře-

nášet a zpracovávat informace z vnitřního

i vnějšího prostředí a umožňují organismu

na ně reagovat.

... nejdelšího věku se podle statistik dožíva jí

lidé v Andoře (83,53 let), zatímco nej krat ší ho

ve Svazijsku (pouhých 31,99 let)? Česká re-

publika se nalézá na 58. místě s prů měr nou

délkou ži vota 76,62 let.

... člověk má na hlavě kolem 120 000–140 000

vlasů? V průměru mají nejvíce vlasů světlo-

vlasí lidé a nejméně zrzaví. Vlas roste při-

bližně 2–6 let rychlostí 0,3–0,45 mm za den

a potom vypadne. Denně vypadne člověku

asi 70–100 vlasů.

... většina buněk v lidském těle má 46 chro-

mozomů, tj. dvě sady po 23 chromozo mech,

z nichž každá pochází od jednoho rodiče?

Dva z nich jsou tzv. pohlavní chromozomy,

které rozhodují o pohlaví daného jedince,

zbylé chromozomy (22 párů) jsou u muže

i ženy totožné.

... lidský mozek je tvořen 30 miliardami

buněk, které dokážou zpracovat kolem

190 informací za sekundu? Bez nadsázky

se tedy jedná o supervýkonný počítač. 

... tělo člověka pokrývá 1,6–1,8 m2 kůže,

která vyloučí za 24 hodin 0,5–10 litrů potu?

Na druhé straně kůže zabraňuje ne chtě né mu

odpařování tekutin z těla.

... podle Indů je lidský hlas nejdokonalej -

ším hudebním nástrojem? Hlasivky jsou

navíc patrně i nejdokonalejším svalem lid-

ského těla. Dokážou příčně, podélně i vlno-

vitě kmitat až v desítkách tisíc kmitů za

mi nutu. Lidský hlas má 6 oktáv.

... průměrný lidský organismus obsahuje

asi 4–6 litrů krve, což je asi 8 % tělesné

hmotnosti? Dospělí lidé mají asi 60 ml krve

na kilogram tělesné hmotnosti. Ženy mí-

vají méně krve než muži.

... pro člověka je ze všech smyslů nejdů le -

žitější zrak? Pomocí zraku vnímá člověk

asi 80 % všech informací ze svého okolí.

Rozsah viditelného spektra lidského zraku

je 380–760 nm.

... v lidském těle je 600 svalů? Hmotnost

svalů je přitom individuální, průměrně

dosahuje u dospělého člověka 24–30 kg,

což představuje asi 40 % celkové hmot-

nosti.

Věděli jste, že…

Lidské tělo

je průměrná tloušťka lidského vlasu.

42–95 mikrometrů

je délka všech nervových vláken v těle. Je tedy
delší než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem.

500 000 km

je podíl vody v lidském těle, který však 
se stářím klesá.

60 procent

přibližně váží lidská hlava. Velký mozek však
neznamená větší inteligenci, i když jistě existu-
je určitá minimální velikost pro inteligentní
chování. S několika neurony toho evidentně
nikdo moc nedokáže.

2,8 kg

trvá těhotenství ženy. Za tuto dobu se z oplod-
něného vajíčka vyvine hotový jedinec.

40 týdnů

je objem tkáňového moku v lidském organis mu.
Máme ho tedy v těle více než krve.

10 litrů

je rozsah frekvencí senzoricky zachytitelných
lidským uchem, který pochopitelně závisí na
stáří, „opotřebení“ sluchu apod.

16 Hz–20 kHz

je hodnota normálního krevního tlaku. Spodní
hranicí je 100/70 a horní 140/90. Hodnoty mi mo
tento rozsah většinou signalizují nespecifiko-
vaný zdravotní problém.

120 na 80



P
růměrná délka života se za posled-

ních padesát let zvýšila rovněž v Čí -

 ně, a to ze 40 na více než 71 let.

Or ganizace spojených národů od ha -

 duje, že v roce 2050 bude poprvé v dě ji nách

lidstva žít na světě více lidí starších še de sá ti

let než čtrnáctiletých. Už dnes žije ve Spoje -

ných státech přibližně padesát tisíc lidí, kteří

překročili stovku. Pro jednotlivce jsou to skvě-

 lé vyhlídky, můžeme se dožít 80, 90 nebo 

i více let. Politici se však v důsledku tako vé -

ho demografického vývoje obávají zejména

ra pid ního růstu nákladů na zdravotní péči.

Léčebná a ošetřovatelská péče je pro příští

de setiletí považována za velkou výzvu.

Scénář ale také může být zcela jiný: mů že me

zůstat až do stáří fit a zdraví a přitom žít ve

svém důvěrně známém prostředí. Moderní

lé kař ské technologie a inteligentní bydlení

pro to do kážou vytvořit podmínky. 

Sestoupit až k molekulám
Nejdůležitějším faktorem je samozřejmě zdra-

vý životní styl s dostatkem pohybu a správnou

výživou. Ale i ti, kdo nejsou tak důslední 

a rozumní, budou mít mnohem vět ší šanci

zestárnout ve zdraví. Řešením je zce la no -

vý přístup k me di cíně. Molekulární lé kař -

ství rozpozná onemocnění již na bu něčné

úrovni a dokáže je také léčit. Pro bí hají na -

příklad práce na vy hledávání jed notli vých

rakovinných buněk a jejich genetických

znaků již v rané fázi a nás led ně na jejich

individuálním a přesném od stra ňování. Tyto

techniky pomo hou udržet pacienty ve zdraví

s minimálním množstvím zásahů, tedy s pod-

 statně niž ší mi náklady než u stávajících me -

tod. Starší po pu lace proto nemusí být pro

zdravotní systém zdaleka tak nákladná, jak

se dnes soudí. 

Ten, kdo se dnes narodí v západní Evropě, má šanci, že se dožije
v průměru kolem 80 let. Toto číslo neustále roste: lidé stárnou,
a to nejen v západních průmyslových zemích.

Zdravé stárnutí
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Prevence, prevence 
a zase prevence
Chceme-li využívat všechny nové možnosti

v plném rozsahu, měl by být mnohem větší

důraz kladen na prevenci, než tomu bylo do -

sud. I dnes sázejí v řadě zemí na preventivní

screening, který bude v budoucnu dí ky no vým

kombinacím laboratorní a zobra zovací diag-

nostiky poskytovat stále rychlejší, jed no duš-

ší a spolehlivější vý sled ky. Detailní snímky

z mo derních pří strojů ušetří pacientům řadu

biopsií (tj. od běrů vzorků tkáně), bez kte rých

se dříve diagnos tika neobešla. 

Rozšiřuje se spektrum ošetření, která lze rea  li-

 zovat jen s minimálními zásahy do těl pacien-

 tů. Pomocí katetrů se mohou lékaři po   hy bo vat

v cévním systému a odstraňovat například

zúžení cév. Tato metoda umož ňu je rovněž od-

stranění určitých nádorů. Také Alzheimerova

choroba a degenerativní one mocnění pohy-

bového aparátu se budou díky včasné identi-

fikaci v budoucnu léčit úspěš něji než dosud. 

Přístroje ve službách zdraví
Zajímavou aplikací je i výzkum prováděný

s podporou nového tomografu Tesla 7 pro

magnetickou rezonanci (MR), který byl insta-

lován v Centru magnetické rezonance Lékař -

ské univerzity ve Vídni v rámci výzkumné

spolupráce se společností Siemens. Dokáže

rozpoznat cévy o průměru 0,2 mm a zvi di tel-

nit metabolické procesy. „S tímto přístrojem

lze odhalit již ve velice raném stadiu mikro-

krvácení, abnormální sedimentaci železa ne-

bo morfologické změny na mozku, což dává

odpověď na otázku, zda lze úspěšně léčit Alz-

heimerovu a Parkinsonovu chorobu,“ říká

profesor radiologie Siegfried Trattnig. Jed-

notka dokáže rovněž rozpoznat i artrózu,

jedno z nejčastějších onemocnění pohybo -

vého aparátu, a to v počátečním stadiu, kdy

je tento proces ještě vratný. 

Souběžně se vyvíjí také laboratorní diagnos-

 tika. Ta se věnuje vyhledávání biomarkerů,

které podobně jako buňky imunitního sys-

tému sledují stav cév. Příkladem je troponin

– protein, který se vyskytuje pouze v srdci

a do krve se může dostat pouze odumíráním

buněk srdečního svalu. Koncentrace biomar -

ke ru troponinu 1 Ultra v krvi je jednoznač -

ným důkazem poškození srdečního svalu,

například v důsledku prodělaného infarktu.

Dalším důležitým parametrem sledovaným

v kardiologii je hormon BNP, který se tvoří

při nízké výkonnosti srdce. Při použití testu

Jaké možnosti nabízí v lékařství práce

s nanočásticemi?

V laboratoři už nyní můžeme identifikovat

jednotlivé buňky pomocí magnetooptických

snímačů; to jsou magnetické nanočástice na -

vázané na fluorescenční molekuly. Toto optic -

ké zobrazení umožní maximálně přesné

chirurgické zákroky. Dokáže zviditelnit a lo-

kalizovat patologie, které se pak s pomocí

optické fluorescenční metody chirurgicky

odstraní. V mnoha případech se může do -

konce od operace zcela upustit, protože po -

kud se po lékařském ošetření nezaregistruje

signál fluorescenčního markeru, který ozna-

čuje pouze rakovinné buňky, je objektivně

doloženo, že rakovinné buňky byly úspěšně

zlikvidovány. 

Existují podobné možnosti i u jiných

chorob?

S určitými úpravami lze tento scénář uplat-

nit i u řady jiných nemocí a ve většině oblastí

těla. Nanočástice mohou být kombinovány

s látkami, které interagují jen s některými

hostitelskými objekty. Lze tedy například

použít sloučeniny, které se přichycují pouze

na tkáně napadené rakovinou nebo na zaní-

 cené tkáně – například v důsledku atero -

skle rózy. My v našem centru momentálně

pra cujeme na vytvoření knihovny těchto

slou čenin. Postupně tak vzniká stále roz sáh-

lejší příručka pro včasnou detekci a léčbu

chorob.
siemens.de/pof

Dr. Mukesh G. Harisinghani, 
vedoucí programu Klinického
výzku mu z Centra pro výzkum
molekulárního zobrazování,
všeobecná ne mocnice v Mas-
sachusetts, pracuje na léčbě
nemocí na buněčné úrovni.

Co dokážou nanotechnologie

Přesný pohled na mozek: zařízení 7-Tesla MR na Lékařské univerzitě ve Vídni dokáže objevit změny v mozku
již ve velmi raném stadiu. V současné době jsou předmětem výzkumu šance na léčení Alzheimerovy či Parkin-
sonovy choroby.

Příliš drahé zdraví: do roku 2013 
se náklady celosvětově vyšplhají 
na více než pět miliard eur. 

Včasná diagnóza snižuje úmrtnost

BNP lze v rámci preventivního vyšetření správ-

ně dešifrovat i příznaky, které zpočátku nejsou

zcela jasné. Vyvíjí se i vyhledávání bezpečné

detekce rakoviny prostaty. 

Moderní laboratorní diagnostika má jen jedi-

 nou nevýhodu: vyhodnocování v současné

době vyžaduje složitější postupy a zařízení.

„K tomu, abychom včas rozpoznali infarkt,

však potřebujeme rychlé a levné testy, kte ré

poskytnou ošetřujícímu lékaři ihned a na

místě spolehlivé informace,“ vysvětluje Wal-

 ter Gumbrecht ze společnosti Siemens. Ten

se podílel na vývoji elektrochemického foto-

aparátu, který je naprogramován k analýze

kapalin nanesených na papírové pásky napuš-

těné indikačními činidly. Pomocí této metody

lze provádět testy na mrtvici nebo infarkt pří -

mo v ordinaci lékaře nebo na pohoto vosti. 

Biopsie tekutin
Současně se pracuje na diagnostických systé -

mech, které se vejdou na povrch ka tetru. Skrý-

vá se za tím myšlenka biopsie tekutin, na

je jímž vývoji v současnosti pra cu jí vý zku m  ní

pracovníci společnosti Siemens. Jejím cí lem

je zachytit a identifikovat cir ku lující nádo ro  vé

buňky. Vznikl by tak systém včasného va ro vá-

ní pro miliony lidí, kte ří již prodělávají léč bu

rakoviny a nesou v sobě riziko tvorby meta-

stáz. 

Také cukrovka patří do skupiny chronických

onemocnění, jejichž počet rychle roste. Nová

metoda by mohla pomoci vytvořit rovněž

rych  lý test na cukrovku, a ušetřit tak milio ny

drahých kontrolních vyšetření. Současně by  ly

vyvinuty i testy genového fragmentu, který

řídí produkci inzulínu v těle. Tím by vznikl

základ pro nové léčebné metody. Veškerý ten -

to současný vývoj představuje hlavní tren dy

nového lékařství: přesně, rych le, šetrně, indi-

viduálně, úsporně. Těšíme se na nové zdra věj-

ší stáří – měli bychom si je dokázat dopřát. 

Úspěch včasné diagnostiky
Jako zvláště účinný se prokázal screening
rakoviny prsu. Globální úmrtnost na ra ko -
vinu prsu se u žen mezi 50 a 69 roky sní ži la
na 15 až 25 procent. Tento trend by mohl
ještě zesílit kombinací různých zobrazova -
cích metod, jako je ultrazvuk, mamografie
a magnetická rezonance. Kromě tradiční ma -
mografie je již v chodu také kombinovaný
přístroj, který dokáže zobrazit ve 3D i nádo -
ry, jež by v jiných případech mohly být za-
kryty jinou tkání. Přesnějšího zobrazení se
v tomto případě dosahuje kombinací s 3D
ultrazvukem. Při hledání metastáz mali g ní ho
nádoru jsou velmi cenné metody, které pos-
kytují nejen tomografické snímky orgánů,
ale zviditelňují také biochemické procesy.

siemens.com/healthcare

Miliony eur

Věková skupina

Procenta

Vývoj úmrtnosti na rakovinu prsu v závislosti na věku.
Srovnání období let 2000 – 2002 a let 1990 – 1992)

Pr
ognóza



V
ětšina seniorů rovněž chce co nej -

déle žít ve svém domácím pro -

stře dí. To je stále snazší, neboť

mo der ní techniky snímání, regula-

ce a komunikace mohou v budoucnu ušetřit

mnoho návštěv u lékaře a umožnit bez peč né

a pohodlné bydlení i starším lidem. V rámci

výzkumu Mobile Ambient Assisted Living

jsou například senioři vybavováni mini po čí-

 tači, které trvale kontrolují jejich zdravotní

stav. „Ať se jedná o srážlivost krve, hladinu

cukru v krvi nebo o srdce – výsledky vidí jako

první samotný pacient a teprve až poté jsou

odeslány ošetřujícímu lékaři, který pak může

reagovat odpovídajícím způsobem,“ popi su-

je model Johann Notbauer ze společnosti

Siemens CT v Rakousku.

Avšak potřebná ultrakompaktní miniaturní

zařízení, která dokážou evidovat a přenášet

medicínská data a jež jsou současně robust ní,

bezpečná, pohodlná, levná a v ideálním pří-

 padě dokonce i energeticky soběstačná, jsou

teprve ve stadiu vývoje. Především u sledo vá-

ní srdce se jedná o obrovský úkol, poněvadž

zařízení vybavené maličkým mikrofonem

musí odfiltrovat tep od různých dalších zvu -

ků v těle. K tomu se využívá velice vytříbená

algoritmika. Kromě toho tento malý počítač

potřebuje také komunikační jednotku pro

přenos shromážděných dat na lokální zobra-

 zovací zařízení a dále do nemocnice. 

V plné práci jsou rovněž zkušení vývojáři čipů,

zabývající se minimalizací spotřeby ener gie

u čipů vhodných pro veškeré tyto procesy. 

Bezpečně za volantem i doma
V další etapě by mohly například spolu komu-

nikovat auto a srdeční monitoring řidiče, což

by zbavilo starší lidi strachu z jízdy. Možná je

dokonce i kontrola pádů. Pády jsou zejmé na

u starších pacientů vážným problé mem. Toto

riziko lze výrazně snížit prostřednictvím

hlásičů pohybu přiřazených ke světelným

zdrojům. Tak si například při vstávání ušetří te

hledání vypínače. V kritických oblastech, jako

je sprcha nebo WC, jsou bezpečnější tahací

Jsme stále starší a získaný čas
v životě si samozřejmě chceme
užít – i když budeme muset
přijmout určitá omezení, po -
kud jde o zrak a pohyblivost,
nebo budeme trpět různými
chronickými chorobami.

spínače. Mohou být kombinovány s alarmo -

vým modulem, který vyšle tísňové volání

dokonce i na více mobilních telefonů.

Všec h ny hlavní funkce v bytě, jako je zapí -

nání, vypínání či tlumení světla, otevírání 

a zavírání žaluzií nebo regulace topného sys-

 tému, jsou ideálně dálkově ovládány od stolu

nebo z postele. Ještě pohodlnější je naprogra -

mování všech těchto procesů – v kombinaci

s regulací žaluzií podle postavení slunce nebo

topení v závislosti na venkovní teplotě – se

zařízením Synco living společnosti Siemens.

Tento systém navíc šetří energii a zvyšuje bez -

pečnost, protože dokáže předstírat přítomnost

obyvatel. Všechny funkce regulace domácnos -

ti lze rovněž obsluhovat a sledovat pro střed-

nictvím internetu nebo telefonu. Tak je možné

zapnout na dálku topení nebo zkontrolovat

okna a žaluzie.

Robot jako společník
Samozřejmě by bylo pohodlnější mít ve stáří

kolem sebe služebnictvo, které bude udr žo vat

pořádek v domě a kdykoli pomůže. To je však

nejen příliš drahé, ale vzhledem ke stoupající

průměrné délce života se dá očekávat, že brzy

bude nedostatek ošetřujícího personálu. Vědci

proto intenzivně pracují na robotech, kteří

nám udělají život pohodlnější a budou rea -

govat podobně jako člověk, poněvadž pro

mnoho seniorů je největším problémem

právě samota. 

V loňském roce vyzkoušel tým německých

sociologů z univerzity v Duisburgu-Essenu,

jak se roboti osvědčují v oblasti ošetřovatel-

 ství. Zaměřili se přitom na nejznámější

zástupce svého druhu: Care-O-Bot, který

vyvinul německý Fraunhoferův institut, 

a Casero, produkt systému MLR. „Zjistili

jsme, že roboti mohou v rychle stárnoucí

společnosti ošetřovatelům ulehčit, nahradit

je však nedokážou,“ říká vedoucí studie Diego

Compagna. Důvodem je, že roboti nemohou

starší lidi přimět, aby dělali některé věci (na-

příklad aby více pili), a navíc bojují s tím, aby

je vůbec akceptovali. 

Roboti však mohou převzít důležité úkoly 

a přitom se neunavit. ASIMO od Hondy nejen

vytrvale nosí různé předměty, ale dokáže

po moci i lidem, kteří upadli, nebo vyvolat

po plach, když hrozí nebezpečí z prodlení.

Care-O-Bot, robot vysoký 150 cm, je scho pen

díky svým kamerám, senzorům a lase rovým

skenerům samostatně prozkoumávat i ne zná -

mé prostředí, a tím se učit nové úkoly a sa -

mostatně je provádět. Může servírovat pod nos

s jídlem a v budoucnosti jistě jednou dokáže

i hrát s pacienty deskové hry. Právě tento ro -

bot však není příliš oblíbený. Jeho kon ku rent,

Faseto, to má o to jednodušší. Malý vozík ve

tvaru L přepravuje prádlo, potraviny nebo

poštu. „Kvůli snadné navigaci a nenápadné -

mu designu nemají obyvatelé, zaměstnanci

a návštěvníci pocit, že je něco ruší,“ vy svět -

luje manažerka projektu Karen Shire. 

Žádné citové problémy nemají obyvatelé do-

movů důchodců se zvířecím robotem Paro.

S černýma vykulenýma očkama, měkkou srstí

a roztomilým ohrnutým čumáčkem si toto

mládě bílého tuleně získalo srdce japonských

seniorů. Paro zvyšuje pohodu obyvatel do-

movů pro seniory a měl by rovněž pomoci

zpomalit rozvoj chorob, jako je demence ne-

bo Alzheimer. Pomáhá personálu a poskytu je

seniorům zábavu a témata pro konverzaci. 

Inteligentní pomocníci

Care-O-Bot: může servírovat jídlo a v budoucnu by
mohl hrát se seniory i deskové hry – není však příliš
oblíbený.

Paro, robotický tuleň: zvyšuje pohodu japonských obyvatel domovů pro seniory. Měl by také pomoci 
zpomalit průběh Alzheimerovy choroby a demence.

Johann Notbauer říká: „Údaje o zdravotním stavu si
budeme kontrolovat doma.“

Byt, který přemýšlí za vás: osvětlení, žaluzie a vytá-
pění jsou přeprogramovány, nebo je lze pohodlně
ovládat z jakéhokoli místa v bytě.
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Představuje zvyšující se věk Čechů a vů -

bec obyvatel vyspělého světa z hlediska

lékařů „problém“? 

Stárnutí populace je hlavně velký úspěch mo -

derní doby. Ale protože tři čtvrtiny z nás se

dožijí osmdesátky, znamená to, že stárnou

i naši pacienti. V péči lékařů je stále více se-

niorů ve věku 80, ale i 90 let. Někdy se tomu

říká geriatrizace medicíny. Pacienti takhle

vysokého věku, ať už je léčí specialisté či prak-

 tici, vyžadují od lékaře znalost tělesných 

i psy chických změn, které provázejí stárnutí

i zna lost nemocí typických pro vyšší věk. 

A také celostní pohled na pacienta. 

Znamená stárnutí pacientů, že se zvy -

šují náklady na péči o ně? 

Ano i ne. Podíváme-li se na výdaje na zdra -

vot ní péči podle věku pojištěnců, je patrné

zvyšování nákladů na péči se stoupajícím

věkem. Tedy čím je člověk starší, tím více zdra -

votní péče čerpá. Platí to však jen do určitého

věku, zhruba asi tak sedmdesát pět až osm -

desát let. Potom se křivka zastavuje, a do -

konce může i klesat. Je to různé v různých

lékařských oborech. Podle zdravotnických

ekonomů však náklady nestoupají s věkem

samotným, ale nejvyšší náklady připadají na

zdravotní péči v posledním roce či půlroce

života. A nezáleží pak na tom, jak je tento

pacient starý. 

Jak si se stárnutím svých pacientů do ká -

že poradit české zdravotnictví? 

Zatím zdánlivě dobře. Za posledních 20 let se

zvýšila dostupnost řady nových medicínských

technologií i pro pacienty nejvyšších věko vých

skupin. Děláme například invazivní kardio-

logické a kardiochirurgické výkony, více orto-

pedických operací, tedy zavádění kloubních

náhrad kyčle nebo kolena, dostupnější je i dia-

lýza a našly by se další příklady.

Ale nejde jen o techniku, že? 

To rozhodně ne. Jednotlivé obory ověřují

nové přístupy vhodné právě pro vyšší věk,

které pak publikují jako závazná dopo ru če ní

pro léčbu. Zlepšuje se tak nejen dostupnost

špičkové péče pro seniory, ale hlavně se zvy-

šuje i bezpečnost těchto postupů a úspěš nost

léčby. 

Na druhou stranu se senioři stále nedos ta -

teč ně objevují ve vědeckých klinických stu -

diích nových léčiv nebo postupů. My jako

od borníci na léčbu starých lidí doufáme, že

se to změní. Naše geriatrická klinika spolu

s výzk u mnými pracovišti v dalších evrop-

ských ze mích ověřovala možnosti, jak tuto

situaci zlepšit a zohlednit změny v popu-

laci. 

Proč je to nutné?

Nemoci ve vyšším věku mají obvykle odliš né

projevy, často se obtížně diagnostikují, od -

po věď na léčbu může být opožděná. Kromě

lé kaře tak potřebují i péči dalších profesí 

– oše třovatelských, rehabilitačních a sociál-

ních pracovníků, nutričních terapeutů a dal-

ších. 

Medicína zareagovala vznikem nového obo ru

– právě geriatrie. Já jsem měla to štěstí, že

jsem mohla v roce 1983 stát u jeho vzniku

v České republice. Obor poskytuje péči pa-

cientům vyššího věku, kteří mají například

problémy s několika orgány najednou, berou

celou řadu léků složitými lékovými režimy

a mají také velmi omezené rezervy – tedy je-

 jichž tělo je téměř na hranici svých mož nos-

tí.

Zohledňuje se nárůst počtu starších pa-

cientů ve vývoji nových zdravotnických

technologií? 

Slibný by mohl být rozvoj telemedicíny – te  dy

medicíny „na dálku“ založené na pře no su in-

 formací o pacientovi prostřednictvím sní ma -

čů. Tak bychom mohli sledovat nej růz něj ší

Stále se zvyšující průměrný věk obyvatelstva v rozvinutých zemích je řazen k hlavním megatrendům
dnešní doby. Máme tento jev považovat za civilizační úspěch a máme se z něj radovat, nebo je to
naopak důvod k obavám?

Na dlouhý život nejsme připraveni
Chtěli byste chodit do práce o 40 let déle?

AUTOR: MATOUŠ LÁZŇOVSKÝ
FOTO: VLADIMÍR WEISS



sonálu v paliativních postupech (paliativní

medicína se zabývá péčí o pacienty, jejichž

nemoc nereaguje na léčbu, pozn. red.). Pro-

tože důstojnému umírání předchází „důstoj-

né stonání“. 

Důstojnost člověka nemůže být zacho vá vá na

jen ve smrti a těsně před ní, ale musí být po -

silována a udržována za všech situací. V ge ria -

trické medicíně má většina pacientů blíže ke

konci života než k jeho začátku a dříve nebo

později se k tomu konci přiblíží. V této fázi

již nejsou na místě postupy „heroické medi-

cíny“ a nastupuje medicína paliace, kdy cí lem

je co největší komfort pacienta. A to nejen

tělesný, tedy život bez bolestí a dalších ne pří-

jemných pocitů, ale i psychický. 

Dokáže podle vás technický pokrok

dnešní bezradnost v přístupu ke stáří

zmírnit?

Technický pokrok a nové technologie, včet ně

IT technologií, mohou dnes, ale hlavně v bu-

 doucnosti, starším lidem zjednodušit život.

Usnadnit jejich fungování ve společnosti,

spojit je s okolním světem. 

Nemůžou ale nahradit přirozené lidské vaz by

a společenské kontakty. Ani za nás ne mů žou

převzít zodpovědnost a povinnosti, které ke

starším členům rodiny i společnosti máme.

A s těmi si nevíme rady. Někdy mám pocit,

že už neumíme být moc lidští. 

Jak moc nám technologie mohou pro -

dloužit život?

Tahle otázka má dvě roviny. Abychom po uži li

příměr: auto také opravujete jenom do ur či té

míry. V jistém okamžiku s tím přestanete,

protože poruchy se hromadí příliš rychle.

Do jisté míry podobně budeme muset určitě

uvažovat i ve zdravotnictví. 

A ta druhá rovina?

Člověk nebyl naprogramovaný k věčnému ži-

votu. My samozřejmě přírodní zákony trochu

obcházíme – jinak bychom nepoužívali tře ba

brýle – ale víme, do jaké míry to bude mož né

v budoucnu? Co bychom si počali s věčným

životem? Už teď nám vadí, že nám práci pro-

dlouží o dva roky. Chtěli byste chodit do prá ce

o 40 let déle? 

Myslím, že na příchod možností radikální ho

prodloužení života nejsme připraveni. Tech-

nologie nám nabízí řešení dílčích problé mů,

ale nenabízí nám řešení filozofické otázky,

jak dlouho máme na světě být. 

Mimochodem, v souvislosti s tím mě

zajímá váš názor na optimální důcho do vý

věk? Kam se třeba může podle vás tahle

hranice posunovat?

Penzionování je dvojitý bič. Dojde k vel ké mu

ekonomickému propadu, ale i ztrátě spo le čen-

ského statutu. To někdy vede až ke „smrti 

z penzionování“. Někteří lidé si nedokáží

přizpůsobit, dochází například k hormo nál-

ním změnám. Může to vést až ke smrti, kte rá

je v podstatě reakcí těla na stres. 

Takže zvyšování důchodového věku by

z pohledu lékaře mohlo prospět?

Ne tak docela. Z ekonomického pohledu je

to žádoucí, z mého pohledu ale má v sou -

čas né podobě řadu nedostatků. Chybí tře -

ba postup ná redukce. V Čechách zatím 

v podstatě platí, že buď máme plný úva -

zek, nebo žádný. Lep ší by bylo práci ome-

zo vat postupně: přestat nej prve chodit 

v pátek, pak chodit jen částečný úvazek

nebo hodinově. 

Také existují profese, u kterých se něco ta -

kového prostě nedá vydržet. Těžko můžete

dělat dřevorubce v sedmdesáti letech a platí

to i u řady dalších fyzicky i psychicky nároč-

ných povolání. Existují i dobře doložené

rozdíly mezi různými socioekonomickými

skupinami. 

Plošným zvýšením věku odchodu do důcho du

také nedosáhneme tak vysoké zaměstna nos ti,

jak bychom chtěli. Lidé z těch ná  ročnějších

povolání stejně odejdou do důchodu dříve ze

zdravotních důvodů. Musíme lidem na vrh -

nout náhradní práce a navyknout je, že bu dou

pracovat postupem času méně.

Takže lékaři se neshodnou na nějaké

optimální hodnotě?

To vám nikdo neřekne. Ale bude to čím dál

poz ději, protože střední délka života se

pro   dlužuje. Pokud budeme chtít udržet

délku vypláceného důchodu, tak musíme

hranici posunovat. Ale měli bychom hledat

způso by, jak zátěž z práce s rostoucím vě -

kem snižovat.

Na druhou stranu ale platí, že senioři

by spíše měli mít nějaké „zaměstnání“,

vyvíjet nějakou činnost?

Ano, a hned ve dvou rovinách. První je triviál ní

aktivita, tedy hlavně pohyb. Ten zlepšuje pře -

devším subjektivní vnímání zdravotní ho sta -

vu. Objektivní hlediska často podstatně mé ně,

ale i psychická stránka věci je velmi podstatná. 

A důležitá je i celospolečenská aktivizace

se  nio rů. To se děje například ve Spojených

stá  tech, kde některé zájmové skupiny na dru   -

hou stranu požadují až nepřiměřeně mno ho.

Po  dob né skupiny vznikají už i u nás, třeba

Život 90. 

tělesné funkce na dálku a ušetřit čas i síly jak

zdravotníků, tak pacientů. 

Možnost dál rozšiřují i „chytré domy“ vyba-

vené řadou technologií usnadňujících život

seniora s omezenou soběstačností ve vlast ní

domácnosti, sledujících například pohyb

pacienta, eventuálně pád či jiný problém. 

To zní všechno velmi optimisticky. 

Co naopak zdravotnictví nezvládá? 

Ideální obraz, který jsem nastínila, není zda -

leka ve všech oblastech zdravotnictví. Řada

seniorů a jejich rodin má negativní zku še nos-

ti především při hledání pracoviště, které by

poskytlo dlouhodobou rehabilitaci či ošetřo-

vatelskou péči o chronicky nemocného senio-

ra. Těchto takzvaných chronických lůžek ve

zdravotnictví zatím není dost. 

Management chronických nemocí, dlou ho -

dobost péče, koordinace služeb především

na pomezí zdravotních a sociálních – to je to,

co dosud naše zdravotnictví nezvládá dobře. 

O jaké služby přesně jde? 

Není dost lůžek, komunitních center nebo

hospiců. Nevyhovuje ani způsob ani výše

jejich financování, dokonce ani definování

kvality poskytované péče. Tahle oblast ale bu -

de vyžadovat stále větší pozornost. Stárnutí

populace totiž bude znamenat především

zvyšování počtu seniorů nad 80 let věku. 

Péče o takové lidi už není vůbec samozřej má.

V takovém věku jsou téměř pravidlem chro -

nické nemoci, které často pacienty význam ně

omezují nebo je činí úplně nesoběstač ný mi.

Vyžadují asistenci ošetřovatele nebo ně ko ho

podobného. Pokud jejich počty budou klesat,

může z toho být vážný problém. 

Někteří senioři se také cítí zdravotníky dis -

kri minování, právě z důvodu svého věku,

něk dy se tomu říká ageismus. Netýká se ale

jen zdra votnictví, souvisí s celospolečenským

klima tem a postoji vůči seniorům. Některé

sociolo gické výzkumy prokazují narůstání

negati vistických postojů vůči starým lidem

v české společnosti. 

Takže otřesné reportáže z léčeben pro

dlouhodobě nemocné jsou věrným od ra -

zem skutečnosti? 

Já si vzpomínám, jak jeden reportér, který

v takové léčebně chvíli pracoval, napsal, že

to bylo nejhorší období jeho života. Ale to

bylo hlavně tím, že setkání se starými, těžce

nemocnými lidmi je pro mladého člověka

vždycky hrozné. Bylo by to pro něj nejhorší

období života, i kdyby v dané léčebně praco-

vali samí andělé. 

Nepochybně se můžete chovat v takovém

prostředí lidsky nebo méně lidsky, ale prob-

 lémům se nevyhnete. Je těžké vyhnout se

zhrubnutí, „zvěcnění“ přístupu k lidskému

tělu. A stejně těžké je také si toho vůbec všim-

nout a nějak se s tím vypořádat. Dlouhodobě

to dokážou jen lidé s vysokou mírou empa tie

a vyvinutou emoční inteligencí. Ale i pro ně

je to náročné. Bez jisté míry osobní anga žo-

vanosti se taková práce dělat nedá. 

Hodně se mluví o tom, že lékaři by mě li

dělat víc než jen udržovat lidi při životě,

že neméně důležitá je kvalita života. Měly

by se, nebo budou se muset priority zdra-

votnictví v tomto ohledu opravdu nějak

zásadně měnit, nebo veřejnost čeká ne -

možné?

Už v té otázce je jisté očekávání, že by měli

lékaři dělat víc – tedy každého pacienta za -

chránit a u každého zachráněného života

garantovat jeho kvalitu. Bohužel současná

medicína nedokáže garantovat obojí sou čas -

ně. Někdy se podaří „zachránit“ pacienta, ale

kvalita jeho života může být diskutabilní. 

Existuje podle vás „důstojné umírání“

a jak by mohlo vypadat?

Umírání nesmí být v medicíně tabu. Musí me

o něm hovořit a musíme rozvíjet znalosti i do -

vednosti lékařů a všeho zdravotnického per-
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Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., se narodila 29. září 1953. Vystudovala obor interní
medicíny a geriatrie. Druhému zmíněnému oboru se věnuje už od jeho založení v Čechách
v první polovině 80. let. Podílela se i na zařazení oboru do výuky studentů 1. LF UK. V sou-
časnosti pracuje jako přednostka Geriatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je v předsednictvu České gerontologické a geria-
trické společnosti. Českou republiku zastupuje v řadě odborných organizací, které se
zabývají problémy medicíny pro pacienty v pokročilém věku, například v Mezinárodní
asociaci gerontologie a geriatrie evropského regionu. Je autorkou několika učebnic a mo -
nografií a je podepsána i pod dvěma stovkami článků v odborných časopisech.



P
epíčku, naprogramuj prosím

obrobení podvozku, ať už to

letadýlko konečně dokončíme

a můžeme si jít zalítat.“ Pe píč-

kovi je 12 let a poslušně odchází k sobě do

pokojíčku, kde si ve speciálním programu

připraví výrobu požadovaného dílu, a tu poté

nahraje do vestavěného počítače malé do má -

cí frézky, na které nakonec s tátou podvo zek

modelu letadla obrobí. 

Modelařina trochu jinak
Tužka, papír, šuplera, svěrák, montérky... 

A všude okolo velký nepořádek. To jsou cha-

rakteristické prvky všech výrobních dílen

tak, jak jsme je znali dosud. Do budoucna to

ale všechno může vypadat úplně jinak. Bílý

pracovní stůl, na něm počítač a na vedlejším

stole zakrytovaný stroj v moderním designu.

No a vy přejíždíte mezi těmito dvěma stoly na

polstrované židli a na sobě máte třeba župan.

Vyrobit si jakýkoliv model z kovu, ze dřeva či

modelářské pěny rychle a velmi přesně bude

snadné. Dokáže to doslova i malé dítě. Ale ne -

jen to. Můžete si vysoustružit chybějící ko leč -

ko do starých kukaček po dědečkovi, aby

znovu obživly, nebo vyrábět na zakázku věci,

co jiní neumí, a vylepšit si tak svůj rodinný

rozpočet. To vše nyní umožňují miniaturní

CNC (tedy počítačem řízené) obráběcí stroje,

kterých se v poslední době objevila na trhu

velká spousta.

Jak to všechno začalo 
a pokračuje
Číslicově řízené stroje (NC) jsou ovládány

abstraktními programovými příkazy, na

roz díl od strojů ovládaných ručně pomocí

ko le ček, klik a pák. První NC obráběcí stro je

za čaly být stavěny již ve 40. a 50. letech mi nu-

lého století a fungovaly na děrné pásky. Ne tr-

valo ale dlouho a tyto rané ser vomecha nismy

byly rozšířeny o analogové a digitál ní počí-

tače, které daly vzniknout moderním počíta-

čem řízeným (CNC) obráběcím strojům, které

doslova způsobily revoluci ve výrobním pro-

 cesu.

Velkým mezníkem v historii CNC výroby by lo

její spojení se systémy CAD a CAM, tj. počíta-

čem podporovaného designování a výroby.

Zjednodušeně řečeno: v cadovském systé mu

(na trhu jich je k dostání celá řada) si vy pro-

 jektujete a namalujete to, co chcete vyrábět,

a následně si v CAMu připravíte celý vý rob ní

proces – od prvního najetí nástroje na ob -

ro bek až po jeho finální úpravu. Tuto počí-

ta čo vou přípravu pak přenesete do svého

obrá běcího stroje, který je jistě kompatibil ní

s vaším počítačem, založíte do stroje obrá -

běný kus, zmáčknete tlačítko start a jdete si

uvařit kávu. Než ji vypijete, obrobek bude

hotov (délka výroby pochopitelně závisí na

náročnosti vámi zvoleného procesu).

Může to však být i ještě jednodušší. Někteří

výrobci obráběcích strojů je dodávají pří -

mo vybavené kromě řídicího systému také

CAD/CAM balíčkem, takže si vše připravíte

přímo na ovládacím panelu stroje a žádný

další počítač už k tomu nepotřebujete. Váš

CAM systém vám navíc poradí, jaký řezný

nástroj máte k té dané operaci použít, jakou

nastavit rychlost obrábění, jaké otáčky apod.

A jak to vlastně všechno ví? Jednoduše. Kaž dý

moderní CAD/CAM systém, který si koupíte,

je vybaven tzv. knihovnou, která obsahuje

modelové příklady již odladěných techno lo -

gií, a systém pak automaticky dokáže vy-

brat mezi uloženými položkami tu, která

nej lé pe koresponduje s vaším zadáním, 

a použít ji. 

Malé stroje ve velkém 
průmyslu
Tyto malé obráběcí stroječky však nejsou pri -

márně určeny jen pro „hobbisty“ a domácí

kutily. Své místo si vybojovaly i na poli prů -

myslu, což jednoznačně ukázaly i letošní

světové výstavy. Zatímco v minulých letech

převládala hlavní témata týkající se obrá bě ní

nových, exotických materiálů, komplexní

výroby (tj. provádění řady různých operací

tzv. na jedno upnutí), rychlosti a efektiv nos ti,

v letošním roce se hovořilo především o tlaku

na ceny (v souvislosti s celosvětovou hos po -

dářskou krizí) a globalizaci konkurenčního

trhu. 

Výrobní náklady snižuje automatizace, ale

také vhodné nasazení pracovních prostředků.

Výrobky, u kterých nezáleží na mikro met -

ro vých přesnostech, není potřeba vyrábět

na nejmodernějších obráběcích centrech 

v hod notě milionů korun. Stejně tak kvůli

jedno rázové malé sérii není nutné pře pro-

gramovávat stroje, které mají jinou práci, 

a přeškolovat obsluhu. Efektivnější je zadat

to externímu malovýrobci, kterému na to

bude stačit domácí dílna vybavená malým

obráběcím strojem. 

Podobný efekt přináší i globalizace a fúzo vá ní

výrobních podniků do nadnárodních firem.

Málokterému výrobci se již dnes vyplatí držet

si všechny provozy potřebné k dohotovení

finálního výrobku. Trendem dnešní doby je

tzv. outsourcing – nakupování jednotlivých

dílů či polotovarů od smluvních subdodava -

telů. A těmi opět mohou být „garážoví“ vý -

robci se svými malými CNC stroji. 

Tyto malé modely CNC obráběcích strojů jsou

mnohem levnější než jejich velké protějšky,

a tudíž jsou dostupnější pro výrazně širší

skupinu zájemců. Nic tedy nebrání tomu, aby

se výroba opět rozběhla v rámci rodinných

firem i v malých městech a na vesnicích, jak

tomu bylo dříve, než byla násilím sou stře dě -

na do velkých fabrik. 

Dnes ušetříme, zítra 
z toho budeme těžit 
Dá se odhadnout, čím bude „náš“ Pepíček, až

vyroste? Myslím, že ano. Práce s počítačem

i se strojem ho už teď baví, protože na něm

dělají s tátou krásné modely, které mu všich ni

kluci závidí. A už ve 12 letech je schopen sám

psát jednoduché prográmky, pracovat s návr-

hářským softwarem a ovládat stroj. Co jiné ho

by chtěl do budoucna dělat, než to, co ho baví

a v čem už má velký náskok před ostatními?

Zcela jistě z něho bude strojař a co je dů le ži -

tější, dobrý strojař. A těch máme v součas-

nosti zoufale málo. 

20 21 VISIONS zima 2010

V Ý R O B AT E C H N O L O G I E

Letošní světový strojírenský
veletrh IMTS v Chicagu překvapil
zcela novým trendem. Malými,
počítačem řízenými obrá bě cí mi
stroji, které se vejdou do každé
domácí dílny a přitom mají té -
měř ty samé schopnosti jako
jejich „velcí bratři“.

Malé stroje pro velké věci

„ Dosud byla většina domácích 
dílen vybavena manuálními 
stroji, jako je tento ruční 
soustruh.

Moderní stroje jsou nejen řízeny počítačem, ale jsou vyráběny i v atraktivním designu. Z malých kutilů jednou budou „velcí“ inženýři.

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK 
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V
atikán je se svým necelým půl ki lo-

metrem čtverečním nejmenším

nezávislým státem světa. Enkláva

uprostřed Říma je absolutistic kou

teokracií, v jejímž čele stojí římský biskup

neboli papež. Území státu tvoří vlastně pou -

ze bazilika sv. Petra, Svatopetrské náměstí,

Apoštolský palác, přilehlé budovy, zahrady

a několik dalších území se zvláštním sta tu -

tem.

Své jméno získal Vatikán podle pahorku,

na kterém se nachází. Na místě zvaném Va ti-

canus Mons (Pahorek věštců) stávala za dob

starověkého Říma věštírna. Ve čtvrtém století

našeho letopočtu zde byl na předpokláda ném

místě odpočinku svatého Petra zbudován

křes ťanský chrám a o dvě století později 

i palác. Ten je od roku 1378 stálým sídlem

papeže. Papežský stát býval v minulosti vý raz -

ně větší. V roce 1870 jej však násilně za bra lo

Italské království a dnešní území a nezávis-

lost mu byly navráceny až Lateránskými

smlouvami uzavřenými za Mussoliniho vlády

v únoru 1929.

Dnes žije ve Vatikánu podle různých zdrojů

mezi pěti sty a dvěma tisíci obyvatel. Stát má

svůj telefonní systém, lékárnu, poštu, pa-

pež ské noviny, rozhlasovou stanici, banku,

a do konce i bankomat. Je to patrně jediný

pří  stroj svého druhu na světě s instrukcemi

v latině. Tisknou se tu i sběrateli velice ce ně-

né poštovní známky a razí přísně limitova né

edice vatikánských euromincí. Euro je zde

oficiální měnou od roku 1999.

Švýcarská garda
Životně důležitou otázkou je ve Vatikánu bez-

pečnost. Chránit je třeba nejen osobu pape-

že, církevní hodnostáře, budovy a kulturní

poklady nevyčíslitelné hodnoty, ale i samo t -

né poutníky. Do maličkého městského státu

zavítá každoročně kolem osmnácti milionů

návštěvníků z celého světa. To samozřejmě

láká kapsáře, podvodníky a drobné zlo dě -

jíč ky. Vatikán jejich vinou čelí kriminalitě

dva cetkrát vyšší než sousední Itálie, což jej

po souvá na přední místa v nelichotivých že-

bříčcích. Církevní stát má proto i svou poli -

cejní jednotku, prokurátora a soudce.

Roli reprezentativní stráže a papežovy och ran-

ky plní již půl tisíciletí proslulá švýcar ská gar -

da. Tato nejmenší, nejstarší, nejbarev něj ší

a patrně též nejfotografovanější armáda svě -

ta se stala jedním z neodmyslitelných symbo -

lů Vatikánu. Její historie se datuje do roku

1506, kdy na papežovu žádost dorazilo do

Říma prvních sto padesát švýcarských žold-

 néřů. Švýcaři byli považováni za udatné 

a čest né bojovníky a jejich služeb využíval

leckterý evropský panovník. Papeži za chrá -

nili život poprvé již v roce 1527, kdy jej při

„plenění Říma“ pouhých 189 mužů ubrá ni lo

proti mnohatisícové španělské armádě a za-

 jistilo mu útěk do bezpečí.

V současnosti má garda 110 mužů, kteří se

stále těší velké úctě pro svou disciplínu a věr -

nost. Gardistou se i dnes může stát pouze

svobodný muž římskokatolického vyznání

se švýcarským občanstvím, středoškolským

nebo odborným vzděláním a ukončenou vo-

 jenskou přípravou, který je minimálně 174

centimetrů vysoký a starý mezi devatenácti

a třiceti lety. Členové gardy nosí nápadné pes-

trobarevné uniformy renesančního pů vo du.

Nenechte se však zmást jejich vzhledem. Kro-

mě tradičních halaparten, mečů a šavlí je

garda vyzbrojena nejmodernějšími palný mi

zbraněmi a prochází velice náročným bojo -

vým výcvikem.

Technika za scénou
Existuje však nepřítel, proti kterému nesta čí

ani loajální gardisté. Oheň. Následky roz sáh-

 lejšího požáru by v malém a nahuštěném Va-

tikánu byly pravděpodobně fatální. Za oběť

by padly nenahraditelné architektonické pa -

mátky, umělecká díla, spisy a dokumenty

nevyčíslitelné hodnoty. I Svatý stolec proto

v tomto případě spoléhá na moderní tech-

niku.

První systémy požární ochrany se ve Vati ká -

nu objevily již v osmdesátých letech. Od té

doby dochází k jejich neustálému rozvoji.

Dnes zde pracují tisíce kouřových hlásičů 

a přes sto dvacet protipožárních centrál. Vše

je propojeno sítí z optických vláken a napoje -

no na monitorovací systém požárního sboru

a systém řízení rizik. Ten umožňuje v pře -

hledném grafickém rozhraní centralizova ný

dohled nad objekty a efektivní řízení po třeb-

ných zásahů. Při plánování ochrany spo lu -

pracovali vatikánští technici s lidmi ze

spo lečnosti Siemens. Společnými silami se

jim podařilo vytvořit síť, která pokrývá všech -

na riziková místa a včas identifikuje hrozící

nebezpečí v jeho samém počátku. Celé řeše ní

je navíc velice flexibilní, postupně se vyvíjí

a zdokonaluje. Zastřešuje jej robustní plat-

forma automatizace budov s názvem Desigo,

která umožňuje systém provozovat, kon-

trolovat a řídit jako jeden celek.

Desigo integruje i další automatizační systé -

my. Ty například ovládají klimatizaci a osvět -

lení nebo chrání před vloupáním prostory

Vatikánské banky, jejíž základní majetek je

odhadován na pět miliard eur. Bez zajíma -

vosti jistě není ani fakt, že moderní automa-

tizační řešení využívají ve svých pokojích

nejen biskupové a kardinálové, ale i sám

papež Benedikt XVI. 

Víte, co má společného Vatikán s věštírnou z dob starého Říma?
Slyšeli jste již o tom, že církevní stát dnes razí vlastní euromince,
má své rádio, noviny, banku a bankomat s instrukcemi v latině?
A tušíte, kdo bdí nad sídlem Svatého stolce tam, kde již ani udatná
švýcarská garda nestačí? Přijměte naše pozvání na krátkou exkurzi.

Anděl strážný

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ, INDUSTRY JOURNAL
FOTO: HI!TECH, SHUTTERSTOCK 

Skvosty nevyčíslitelné hodnoty: vystavená vzácná díla a milióny návštěvníků i poutníků chrání nejmodernější
bezpečnostní technika.

Za renesančním vzhledem se skrývá jedna z nejlépe vycvičených ochranek světa. Proti některým nepřátelům
je však bezmocná.



O
rosený půllitr s pěnovou čepicí

prosvícený sluncem, sládek kon-

 trolující kvalitu ječmene a pěnu

na kádích, všude veselá pivovar -

ská cháska a na dvoře (nebo na komíně) řádí

výřečný strýc Pepin… Idylka z pivovaru, jak

ji zachytil ve svých proslulých Postřižinách

Bohumír Hrabal a jak si výrobu nejob lí be něj-

šího českého nápoje řada lidí ještě často před-

 stavuje, ovšem v pivovarech dneška už dávno

neplatí. Ne že by se z pivovarů vystěhovaly

varny a kotle, ale na dvoře už místo forman-

 ských povozů parkují kamiony, vysokozdviž -

né vozíky nakládají KEG sudy z výrobní linky

a výrobu řídí počítač.

Nová technologie 
pro nové podmínky
Doba si žádá své a pivovary se z lokálních pod-

niků, jejichž působnost sahala podle rčení

„kolem komína“, mění ve velké výrobní ře -

tězce. Na druhé straně se vyčlenila skupina

menších pivovarů, které se zaměřují na tra -

diční „malovýrobu“ a „speciály“. Zatímco vět -

šina pivovarů ještě před několika lety nabízela

jen omezený výběr piv, nyní musí vyhovět

požadavkům i na nové druhy – např. neal ko

piva, ležáky či zvláštní pivní směsi s exotic ký-

mi příchutěmi. Přísady pro konkrétní re-

cep turu museli zaměstnanci často měnit

přímo na místě, což bylo časově náročné, 

a navíc to nezaručovalo stejnou kvalitu. 

Místo toho v moderních pivovarech nastou -

pily počítače a pouhým kliknutím myší může

operátor například přidat do piva více chme lu

nebo do lahví při plnění piva přidat limo ná-

 dový extrakt. Díky modernímu řídicímu

sys tému lze dohlížet na celý proces vaření

z jed noho místa, vyrábět pivo rychleji a eko-

nomičtěji a zajistit, aby kvalita chuti zůsta la

na stálé vysoké úrovni. 

Příkladem moderní technologie používané

v současných pivovarech je automatizova ný

systém Braumat. Sdílení procesních informa -

cí zprůhledňuje výrobu a umožňuje sledo vat

celý proces vaření piva na jediném monito ru.

Speciální řídicí technologie je opatřena gra -

fikou, takže obraz klasického sládka s tra dič-

ními pivovarskými pomůckami v moder ním

provozu už nenajdete, leda na historických

fotografiích. 

Integrovaný software umožňuje sládkům

vytvářet nové receptury přímo na obrazov ce

počítače. Změny mohou navíc hned zapraco-

vat do výrobního procesu nebo lze kompen-

 zovat výkyvy přírodních surovin použitím

většího množství sladu nebo chmelu. Auto -

matika zanese každý krok do archivu. Každá

receptura a každá, i sebemenší změna v ingre-

 diencích je zdokumentována a v případě po -

třeby ji lze zopakovat do nejmenších detailů. 

Romantiku vystřídala 
precizní technika
Informační systém řízení výroby dodala

plzeň skému pivovaru v roce 2005 spo leč nost

Siemens. Jeho výhodou je standardizace vý -

roby se zaručenou stálou kvalitou produkce,

zjednodušená možnost přechodu na vý ro bu

různých typů piva, stálý přehled o všech kro-

cích, snížení nákladů, ale i pozitivní vliv na

životní prostředí díky snížení spotřeby elek-

 třiny, plynu a také vody na výrobu piva. Pra -

zdroj se připojil k závazku mateřské

spo leč nosti SABMiller dostat se do roku

2015 na spotřebu 3,5 hl vody na 1 hl piva

(včetně vody užitkové k výplachům apod.).

Zatím co světový průměr je 5 hl, v Plzni si

už nyní vystačí pouze se 4,3 hl vody.

Omlazovací kůrou prošla i plnicí sudová lin -

ka, která donedávna fungovala pod taktov -

kou řídicích automatů Simatic S5. V rámci

modernizace technologií bylo loňském roce

zavedeno zcela nové řešení, které z větší části

nahrazuje komunikaci prostřednictvím tra-

diční kabeláže bezdrátovou komunikací. Za-

tímco dříve řídilo sudovou linku 50 auto ma tů

propojených v rámci pevné sítě, dnes tuto

práci zastane jediný výkonný centrální pro-

cesor se softwarovým balíkem, zahrnují cím

téměř padesát původních programů. Systém

zahrnuje i devět ovládacích dotekových pa ne -

lů. Tři větší slouží k obsluze karuselů, šest

menších k řízení dalších segmentů linky. 

K pokrytí bezdrátové komunikace plnicí lin ky

stačily pouhé dva stacionární přístupové bo dy.

Obsluha či servis může nyní celý systém

mo nitorovat a případně upravovat z note-

booků připojených do systému bezdrátově,

nebo přímo ze své kanceláře. Ani při opě-

tovném spouštění (např. po výpadku elek-

třiny) se jed notlivé prvky už nemusejí

za pínat postup ně, aby se zajistila správná

funkčnost ce lého sys tému – vše nabíhá rych-

le a okamži tě.

Automatizovaný systém sice vystřídal pů vod-

ní pivovarskou romantiku, ale na druhou

stranu nabídl zcela novou úroveň pružné

výroby, která je v dnešní tvrdé konkurenci

nezbytná. 
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Tradiční nástroje a pomůcky starých sládků nahradily počítače a výroba piva je něco jako hi-tech
alchymie. V asi nejznámějším českém pivovaru, společnosti Plzeňsky Prazdroj, a. s., řídí většinu
provozů, výrobních linek a jejich součástí systémy značky Siemens.

Hi-tech pomáhá vařit „plzeňské“

Než hostinský narazí sud
Hlavními součástmi plnicí sudové linky jsou tři otáčivé stroje, tzv. karusely (předmycí,
mycí a plnicí), myčky povrchu a obraceč sudů, který sudy nastavuje do správné polohy.
Každý z karuselů obsahuje celkem 24 hlav (mycích či plnicích – podle typu karuselu) 
a stojanů pro uchycení sudů.
Na začátku procesu probíhá tzv. depaletizace, tedy rozebrání palet a jednotlivých sudů.
Ty se pak po pásovém dopravníku přemístí k prvnímu, předmycímu karuselu, kde jsou
postupně odebírány. Během cesty po obvodu stroje mycí hlavy zbavují sudy nej hrub ších
nečistot. Poté následuje přesun do mycího karuselu, kde je proces čištění dokončen a sudy
jsou připraveny k přepravě do plnicího karuselu, kde dostanou nový pivní obsah. Celý pro-
 ces pak uzavírá usazení plných sudů na přepravní palety. A to vše v ďábelském tempu:
výkon plnicí linky je zhruba tisícovka sudů za hodinu, resp. denně zvládne 23 000 sudů.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: FOTO: PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S., 

SHUTTERSTOCK



K
ovy doprovázejí lidstvo od ne pa mě -

ti. Železo a později ocel už do kon ce

několik tisíciletí. K dnešní po do bě

průmyslového ocelářství se dobra-

la výroba oceli složitou cestou, kterou dopro -

vázela výrazná technologická zdokonalení.

Ocel se stala druhým nejmasověji vy rá bě ným

produktem, ve světě se vyrobí více už jen

cementu. Společnost U. S. Steel v Košicích

patří k největším výrobcům oceli ve střední

Evropě. Moderní integrovaný systém za hr -

nuje všechny hutnické procesy od zpracová ní

primárních nerostných surovin přes vý ro bu

surového železa a oceli až po výstupy finál-

ních výrobků s přidanou hodnotou. Po dí vej-

me se na košickou výrobu podrobněji. 

Koksovna: Na výrobu železa, ze kterého se následně produkuje ocel, je potřeba koks.
Ten vzniká suchou destilací černého uhlí v komorách koksárenských baterií. Jakmile
se koks vytlačí z komor (na snímku), následuje jeho prudké zchlazení vodou, tzv.
mokré hašení, a třídění podle velikosti zrna na čtyři hlavní frakce.

Aglomerace: V provozu aglomerace se namíchané suroviny přeměňují na spékacích
pásech na aglomerát – spečenec různých surovin. Ten tvoří hlavní část vsázky do
vysoké pece.

Vysoká pec: Kromě aglomerátu se do vysoké pece zaváží i koks, železnorudné pelety, dolomity a vápence, aby
se v procesu redukčního tavení, podporovaného vháněním horkého vzduchu a práškového uhlí, separovalo
surové železo. 

Odsíření: Železo z vysokých pecí cestuje do oceláren
ve speciálních pojízdných míchačích – torpédech. Po
jeho vylití do pánve následuje proces odsíření.

Výroba oceli: Odsířené železo se spolu s namíchaným
a naváženým šrotem mění na ocel procesem oxidační ho
tavení v kyslíkovém konvertoru. Ocel z konvertorů se
převáží pomocí licích pánví na mimopecní zpracování
oceli. Při výrobě různých druhů ocelí (podle účelu) se
používají různé legovací prvky (legury jako mangan,
chrom, wolfram a podobně), které upravují vlastnosti
oceli.

Potřebujeme ji takřka všude:
při stavbě budov, výrobě strojů,
automobilů i spotřebičů. Ocel
je pro lidstvo stále užitečná,
dokonce nezbytná. K finálnímu
výrobku však vede dlouhá a kom-
 plikovaná cesta.

Příběh oceli AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: U.S.STEEL KOŠICE
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Výroba radiátorů: Ze svitků válcovaných za studena se lisováním a následným švovým
a bodovým svařováním vyrábějí na automatizovaných linkách panely radiátorů.
Vý hřevná plocha se může rozšířit přidáním jednoho anebo více konvektorů. Tato
rozšířená plocha přenosu tepla, použitelná ve většině modelů, zvyšuje tepelný výkon
až o 30 pro cent v porovnání s konvenčním designem.
Při výrobě a zpracování oceli nechybí společnost Siemens, která je dlouholetým part-
 nerem košických železáren v oblasti řídicích technologií a řešení pro energetickou
stabilitu.

Pocínování: V pocínovacích linkách se na tenký ocelový pás elektrolyticky nanáší
cínový povlak. Takto upravené obalové plechy se využívají ve farmaceutickém či
potravinářském průmyslu. Kvalitní produkt s vysokou přidanou hodnotou se zákazníkům
expeduje v pečlivě zabalených svitcích nebo hranách.

Radiátory a trubky: Košická ocelárna není jen výrobcem plochých válcovaných
výrobků, ale je také jejich odběratelem. V divizním závodě Radiátory a trubky 
vyrábí z vlastních materiálů panelové radiátory a spirálově svařované trubky.

Brámy: Oceli potřebných jakostí se zpracovávají pomocí kontinuálního odlévání
do brám konstantních tlouštěk, u nichž lze měnit šířku a délku.

Válcovaní za tepla: Brámy se před válcováním na teplé širokopásové trati zahřejí
v narážecích pecích na požadovanou válcovací teplotu. Samotná válcovací trať je
složena z pěti stolic přípravného pořadí, kde dochází k první redukci tloušťky brám
na rozvalek, a sedmi stolic hotového pořadí, kde se rozvalek doválcuje na finální
tloušťku.

Válcování za studena: Jednou z dalších etap je válcování za tepla vyválcovaných plechů ve studené válcovně,
kde se získávají podstatně menší tloušťky. Za studena vyválcované plechy procházejí žíháním nebo jsou zpracovávány
přímo na linkách s vyšší přidanou hodnotou. Tady dalším zušlechtěním získávají nové aplikační charakteristiky
– např. nové mechanické, elektromagnetické, povrchové či jiné speciální vlastnosti.

Žíhací proces: Po válcování se upraví změněná krys-
talická mřížka materiálu žíháním v poklopových nebo
kontinuálních žíhárnách. Po vyžíhání se materiál vyhla-
dí a dělí podle požadavků zákazníka anebo se dále
zpracovává.

Zušlechťování oceli: V dynamolinkách se na ocelové jádro nanášejí speciální povlaky zvýrazňující vlastnosti
potřebné pro uplatnění v elektrotechnickém průmyslu.

Výroba trubek: Ze svitků válcovaných za tepla se skružováním a následným obou-
 stranným svařováním vyrábějí trubky různých průměrů, tlouštěk a délek, které na-
cházejí uplatnění ve stavebnictví, při výstavbě ropovodů, plynovodů a vodovodů.
Konce trubek jsou upravené tak, aby se daly na trase bez problémů svařovat. Každá
trubka prochází kontrolou pomocí ultrazvuku a rentgenu, stejně jako tlakovou
zkouškou, aby spolehlivě sloužila mnoho roků i v nepříznivých podmínkách.

Pozinkování: V pozinkovacích linkách se nanáší na vyválcovaný a vyžíhaný plech
tenká vrstva zinku, na kterou se mohou následně nanést organické barvy na lako-
plastovací lince.



A
gatha Christie správně pochopila,

že její literární detektiv bude vždy

o krok dopředu, pokud bude vy -

užívat nejnovější poznatky vědy.

I v reálné kriminalistice je mnoho důležitých

milníků, které přinesly zlomové vyšetřovací

metody, postaveno na nejnovějších vědeckých

výsledcích. 

„Tradiční“ zločiny – vraždy, úmyslná ublížení,

loupeže, krádeže a podvody – provázejí lidstvo

od biblických, vlastně ještě dřívějších dob.

Mění se však pohled na zločin i na způsob,

jak se mu společenství brání. Lovce mamutů

vlekoucího ze sousedního kmene za vlasy

svoji nastávající, aby se starala o jeho oh niš -

tě, bychom dnes soudili za únos. Tehdy se

to považovalo za běžný způsob námluv. 

Samotné vyšetřování se v historii měnilo už

méně – pokud byl někdo podezřelý nebo se

dopustil zločinu, dostal trest a více se o zá le -

žitost nikdo nestaral. Nepřihlíželo se ke spleti

okolností, které doprovázejí každý trestný

čin. Ve středověku se pravda a lež posuzovaly

metodami, které řídila „boží vůle“ a které by ly

spolehlivé asi tak jako „rozsudky“ šamanů

afrických kmenů „očichávajících“ obvině né ho.

A recidivě mělo zabránit zmrzačení tres tan ce,

aby byl viditelný už z dálky – přišel o ruku,

nos, uši nebo mu vypálili znamení na čelo

či rameno, podle kata, který se ujal výkonu

práva, nebo pána oprávněného vykonávat

hrdelní spravedlnost. 

Hlava jako důkaz
K radikální změně došlo v 19. století, kdy

myšlenky osvícenců podpořil prudký rozvoj

vědy. Bez zveličení lze říci, že až vědecké

metody umožnily hledání pravdy a spra vedl-

nosti. První byla antropometrie, která se

podle tvůrce Louise A. Bertillona často na -

zývá bertillonáž. 

Místo pomocného písaře na pařížské poli cej -

ní prefektuře získal díky protekci svého otce,

známého francouzského antropologa. Vypl -

ňoval evidenční karty zločinců a aby se při

monotónní práci nenudil, využil částečné

znalosti z otcova oboru. Kartotéku skládal

podle jednotlivých rozměrů těl zločinců. Vy-

cházel z poznatku, že rozměry kostí zdravého

člověka se od 20. roku věku nemění a v roz-

manitosti lidských bytostí prakticky není

možné najít dva jedince se stejnými roz mě ry

všech údů. Zloděj prázdných lahví, jistý Paří-

žan jménem Martin, se v roce 1883 stal prv -

ním delikventem usvědčeným bertillonáží.

I přes jednoznačný úspěch se však nová me-

toda velkého rozšíření nedočkala. V nevyhlá-

šené válce ji překonala jednodušší metoda

– daktyloskopie, porovnávání otisků prstů.

Zázrak jménem papiláry
Obrazce na konečcích prstů poprvé použil při

identifikaci Wiliam J. Herschel. V Indii vyplá-

cel důchody velkému počtu penzionova ných

indických vojáků a jako Evropan je těžko ro-

zeznával. Od roku 1858 proto každého žádal,

aby na seznam penzistů i na potvrzení o příj -

mu otiskli svůj ukazovák a prostředník. Když

však svoji metodu nabídl britské policii, byla

označena za výplody fantazie. 

Obrazci papilárních linií se policie začala se -

riózně zabývat až po roce 1882, kdy Francois

Galton uveřejnil knihu Fingerprints. Juan

Vucetich, působící v Buenos Aires, přidal dak-

tyloskopický klasifikační a subklasifikační

systém a nová metoda byla na světě. „Neexis -

tují na světě dva lidé, kteří by měli stejné otis -

ky prstů, dokonce ani jednovaječná dvojčata.

A kůži si můžete stahovat a pálit, jak chcete,

papilární linie jsou ukryty pod ní a dorostou,“

říká dlouholetá expertka Jana Jírová, Policist -

ka roku 2010 v České republice. 

Vraždy ukryté v DNA
Daktyloskopie kralovala kriminalistice sko ro

celé století. Dokud se ve Velké Británii ne ob-

jevila další unikátní metoda – analýza DNA.

Genetik Alec Jeffreys z Leicesterské univer zi ty

ji v roce 1984 původně vypracoval k výzku mu

dědičných chorob. Za dva roky poté pomoh la

usvědčit vraha dvou 15letých děvčat. 

Metoda se zanedlouho uplatnila i v krimina-

listicky vyspělém Československu. Pátrání po

brutálním vrahovi studentky Jany Krkoškové

v Brně přivedlo kriminalisty k Milanovi Lu ba-

sovi. Chyběl však hlavní důkaz – na místě

činu zůstaly stopy krve, ale pachatel i oběť

měly stejnou krevní skupinu. Čeští vy še třo-

 vatelé se obrátili na Vladimíra Feráka z Pří -

rodovědecké fakulty UK v Bratislavě, kde

experimentálně analyzovali DNA. Znalecký

posudek usvědčil vraha a M. Lubas dostal

23 let vězní.

Analýza DNA je klenot na koruně kriminalis-

tiky. Dnes se využívá porovnávání těch míst

dědičné informace, kde jsou opakovaně za

sebou seřazeny stejné krátké úseky DNA.

Základní sekvence máme všichni stejné, ale

počet jejich opakování se mění. Pro analý zu

je třeba šest set buněk, k jejichž získání stačí

i kořínek vlasu, dva mililitry krve, buňky ze

rtů na nedopalku cigarety nebo z masky ban-

kovního lupiče, z odhozené vyhořelé sirky

nebo olíznutí lepidla na známce. Podle poli -

cejních zdrojů se jen ve Velké Británii zvýšila

objasněnost trestných činů z 23 na 43 pro-

cent. 

Posílila však spravedlnost i v opačném gardu.

Na svobodu se dostaly stovky lidí, které od -

soudili na základě nedostatečných důkazů.

Asi nejznámější je případ Texasana tmavé

pleti Jamesa L. Woodarda, který si odseděl

27 roků za údajné znásilnění a vraždu. 

Hercule Poirot se nikdy nemýlí, říkal o sobě s oblibou belgický detektiv. Vyznačoval se bystrým
úsudkem a pozorovacím talentem. Jeho největší zbraní ale byla psychologie, vědní odbor, který
tenkrát – ve 20. a 30. letech minulého století – nabíral na síle.

Věda proti zločincům

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ARCHIV AUTORA
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Bertillotáž: Louis A. Bertillon vypracoval metodu
měření a porovnávání jedenácti částí lidského těla.
Takto „typizoval“ profily tvaru hlavy.

Analýza DNA: genetik Alec Jeffreys poprvé uplatnil
DNA v kriminalistice. V roce 1986 usvědčil z vraždy
dvou školaček pekaře Colina Pitchforka z anglického
městečka Narborough.



V
roce 2300 by se měl počet obyvatel

na světě ustálit na devíti miliar -

dách. Kriminalističtí experti před-

pokládají, že každoročně se potom

stane nejméně 460 milionů trestných činů.

Více než milion denně...

Čím vyspělejší je svět, tím více je i zločinu.

Experti OSN tvrdí, že tradičními prostředky

lze jakžtakž udržet kriminalitu pod kontro lou

u hranice deseti tisíc trestných činů na sto

tisíc obyvatel za rok. Země s rozvinutými eko -

nomikami se k ní přibližují, méně rozvinuté

je usilovně dobíhají. Celosvětový průměr

má me okolo sedmi tisíc. Příspěvek Česka 

i Slo ven ska je zatím spíše pozitivní, protože

podle oficiálních statistik na sto tisíc oby-

vatel připa dá na Slovensku ročně „pouze“

1 750 trestných činů, v Česku 4 150, zatímco

v sou sed ním Rakousku již 6 100. 

Zločin zvyšuje IQ
Situace je o to horší, že karta se obrátila – ješ tě

v minulém století věda dávala kriminalistům

náskok před pachateli, dnes přechází do ru -

kou zločinu. Nastupující generace krimi nál-

 níků, to jsou dynamičtí, intelektuálně zdat ní

a vzdělaní lidé, kteří dokážou zločin provést

méně viditelně a ve stylu „soft“. Státy, zá ko -

ny a soudy ho nebudou stíhat už ze své pod-

 staty. 

„Díky internetu má organizovaný zločin

přístup k informacím, projektům a tajným

číslům. To, že se jich dosud nezmocnila ani

ruská ani sicilská mafie, je důsledkem kon -

zervativnosti prozatímních kmotrů. Jakmile

na jejich místo nastoupí nová generace, po tom

ať se firmy a úřady po celém světě třesou,“

napsal před časem český časopis Policista. 

Internet skutečně nabízí možnosti, jaké ne-

mají v historii kriminalistiky obdoby – zločin

bez toho, aby musel být pachatel na místě

činu, rychlost a okamžitá likvidace stop, ne-

omezený operační prostor, útok bez svědků...

Ale věda nabízí i další možnosti. Informace

z databank DNA jsou jako stvořené na vydí -

rání vlivných a majetných lidí. Dobře za ně

zaplatí i jiní objednavatelé – nekorektní za-

městnavatelé nebo pojišťovny. Farmakologie

zase vygeneruje syntetické náhrady přírod-

ních drog, jejichž výroba bude jednoduchá

a kontrola takřka nemožná. 

Kam to všechno směřuje?
Důsledky kriminality jsou vždy absurdní 

a kruté. Obětí se může stát každý z nás. Mo-

derní zločin navíc vede nevyhlášenou válku

proti demokracii a jejím institucím – potře-

buje slabý stát, soudy bez autority, korupci

a neefektivní policii, co v konečném důsledku

„zabije“ i morálku. I proto se budoucím hroz -

bám nevěnují jen kriminalisté, ale také socio-

logové, psychologové, demografové a vědci

z dalších oborů. 

Jak se budeme bránit? Převládnou radikální

názory, že je třeba posílit represi? Anebo se

naopak spolehneme na bezpečnostní tech-

no logie? Jak ale zareagují běžní lidé, když

se ocit nou v situacích, které jsou dnes pro

nás ne představitelné? Už teď nás monitorují

ka mery na ulicích, v obchodních centrech 

i na fotbalových stadionech, v dopravních

prostředcích, školách, zaznamenávají značky

našich aut. Co když najednou zjistíme, že

bezpečnostní systémy vědí o každém našem

kroku? Ani biometrické údaje nezůstanou

navždy osobním tajemstvím. Otisky prstů

budeme otevírat kanceláře, zapínat přístroje,

platit účty či vybírat hotovost. Přibude barva

hlasu, oční duhovka, tvar ruky nebo žilové

řečiště. Odběr biometrických charakteristik

se zřejmě stane běžnou záležitostí už při na -

rození dítěte. Ve Velké Británii se dnes poli -

cejní experti snaží dosáhnout toho, aby se

vzorky DNA ve školách odebíraly ne posluš -

ným dětem, které by „podle známek z cho vá ní

mohly v budoucnosti spáchat trestný čin“. 

Asi se opravdu budeme muset vzdát úplné

volnosti, kterou si dnes užíváme. Proti inteli-

gentnímu zločinu lze postavit opět jen in-

teligenci a soudržnost společnosti, která

res pektuje dohodnutá pravidla, protože bez

nich, v zajetí zločinu, by bylo všechno mno-

hem horší. 

„Zázraky“ i zdravý rozum
Dnes jen tušíme, jak „zázraky“ technologie

změní kriminalistiku. V americkém státě

Maryland vyzkoušeli přístroj Malintend, jež

dokáže citlivými senzory na dálku odhalit

nekalé úmysly člověka, který se ocitne v jeho

dosahu. Mohl to být ideální hledač teroristů

na letištích a v jiných dopravních uzlech. Na

univerzitě v Utahu pokročili ve výzkumu „čte-

ní myšlenek“ na základě signálů přicháze-

jících z řečových center mozku. Výsledky

takového „detektoru lži“ by časem mohly

uznat i soudy. Na univerzitě v Berkeley udělali

první krok k „neviditelnému plášti“, když

našli nanomateriály schopné odklonit odraz

světa. Úžasné možnosti neviditelných detek-

tivů a agentů v boji proti zločinu necháme

na vaší fantazii... 

Ale ani zázračné technologie nepomohou,

pokud se ocitnou v rukou korupcí paralyzo-

vané policie a justice. Cit pro spravedlnost

a zdravý rozum si proto musíme zachovat 

i v éře inteligentního zločinu. 

Ovládne zločin
planetu Zemi?
Mafie se nevrací, mafie tu vždy byla, hlásil reklamní slogan 
k populární české akční počítačové hře Mafie. Nebudeme 
tu polemizovat o vlivu akčních her na mládež. Není to ani
důležité – kriminalita na planetě poroste tak či tak.

32 33 VISIONS zima 2010

I N O V A C E B U D O U C N O S T

Vzorky DNA: odběr biometrických charakteristik se stane běžnou záležitostí už při
narození dítěte.

Zázraky technologie: Xiang Zhang na univerzitě v Berkeley láme světlo, 
aby zaostřil „neviditelný plášť“.



Z
kuste zadat do Googlu termín „fu-

sion“. Fúze myšlenek, podniků,

Ford HybridFusion, ale také fúze,

ze které vzniká živý organismus.

Lidská spermie prorazí membránu vajíčka.

Její DNA se spojí s DNA hostitelky a fúze je

dokonána. Byl počat nový jedinec. Než k tomu-

to zázraku dojde, odehraje se v těle ženy

urputný boj, poněvadž na cestě ke spojení

číhá mnoho nebezpečí. Cesta – latinsky ITER

– je název největšího experimentálního ter-

 mojaderného zařízení, kde se odehraje fúze

ne nepodobná fúzi živé.

Veškerá energie pochází 
z atomového jádra
Fosilní zdroje jsou akumulovaná energie a ob-

novitelné zdroje aktuální energie Slunce, kte-

ré je poháněno fúzí podobnou té, o kte ré

jsme zmínili v úvodu. Co je přirozenější?

Zapálit kousek Slunce na Zemi, či zdlou ha vě

zpracovávat drobky, které nám Slunce mi -

lostivě přenechá? Stejně jako spermie a vajíč-

ko, potřebují jádra atomu deuteria a tritia,

izotopů vodíku, náročné podmínky, aby sply-

nula – fúzovala. Jsou totiž souhlasně elektric-

ky nabitá a čím blíže k sobě jsou, tím větší

silou se odpuzují. Až teprve na vzdálenosti

srovnatelné s rozměrem atomu jádra poz-

nají, že jsou si souzena. Jaderné přitažlivé

síly překonají odpudivé síly elektrostatické,

jádra se sloučí a vznikne jádro helia a uvol ní

se neutron. Na rozdíl od oplodněného vajíč ka

jádro helia již dále neroste. Zato má ale stej ně

jako kolega neutron obrovskou pohy bovou

energii. Právě to je ta energie, která ohřívá

plazma, zatímco energii neutronu lze dále

využít třebas k výrobě energie elektrické.

Ideální energie jaderné fúze
Mezi všemi již jmenovanými zdroji energie

se fúzní energie vyznačuje téměř ideálními

vlastnostmi. Je jaderně bezpečná, protože

v reaktoru je v každém okamžiku fúzního

paliva, co by se za nehet vešlo. Fúzní reakce

není reakcí řetězovou. Není ji problém uha-

sit, ale je problém ji zapálit. Pyšní se ne vy čer-

 patelnými zásobami paliva. Deuterium je

ve vodě a tritium se vyrábí z hojně roz ší ře né -

ho lithia. Fúzní reakce neposkytuje nálože do

jaderných pum. Ani palivo ani odpad to tiž

nejsou radioaktivní. Konstrukční materiál

se stane po jisté době působením neutronů

slabě radioaktivní, ale vyhasne během dvou

generací. Vše se zdá být ideální až na malič -

kost – žádná fúzní elektrárna zatím ne pra -

cuje.

Proč ještě nefunguje fúzní
elektrárna?
Problém je, jak jádra k sobě na potřebnou

vzdálenost přiblížit. Spermie má bičík, který

ji potřebnou pohybovou energii zajistí, ovšem

co jádra deuteria či tritia? Z několika způso bů

se ukazuje, že k cíli vede zahřátí látky na tep -

lotu desetkrát vyšší, než panuje v jádru Slun -

 ce. Při takové teplotě už nedrží atomy ply nu

svoji formu a rozpadají se na elektrony a ion ty,

popřípadě holá jádra – ionizují se. Ří ká me, že

látka je ve stavu plazmatu. V plazmatu hor kém

100 milionů stupňů se jádra deuteria a tritia

srážejí tak často, že fúzních reakcí je dostatek

k tomu, aby byl energetický zisk použitelný.

V čem zapálit plazma? 
V tokamaku!
Nyní už tedy víme, jak uvolnit jadernou ener-

gii pomocí fúze, a je třeba vyřešit technickou

stránku. Sestrojit zařízení, kde bude fúze pro-

bíhat. Spermiím a vajíčku reaktor připravila

příroda. Trvalo jí miliony let, než vyvinula

vejcovody. Lidé postavili tokamak za třicet

let, a přesto se to některým nespokojencům

zdá dlouho.

Tokamak? Zařízení pro uchování a ohřívání

plazmatu bylo sestrojeno mnoho, avšak jen

jedno bylo nejúspěšnější. Pochopitelně že

plazma o teplotě 100 milionů stupňů ne mů-

žete zavřít do hrnce vyrobeného z té nej odol-

nější látky. Teploty tání teplovzdorných látek

se pohybují kolem 3 000 stupňů. Naštěstí je

plazma tvořeno elektricky nabitými částicemi,

a tak lze k jeho zkrocení použít jinou formu

hmoty než látku. Tou formou je silové pole.

Vhodná konfigurace magnetického pole sku-

tečně dokáže plazma od stěn pevnolátkové

nádoby tepelně izolovat. Však se také těmto

magnetickým krouceninám říká magnetické

nádoby. 

Tokamak je tedy magnetická nádoba ve

tva ru nafouknuté pneumatiky – toroidu.

Tvoří ji několik systémů magnetických

polí, z nichž každý má jiný účel. Základní

jsou pole elek trického proudu v plazmatu

a pole cívek na vinutých na vakuovou ko-

moru. Plazma se buduje a ohřívá výbojem

v plynu, jenž zapa luje transformátor. Na

potřebnou teplotu se doohřeje mikrovlna -

mi a svazky velmi rychlých neutrálních

částic. 

Tokamaky ve světě a u nás
Největším tokamakem na světě je evropský

tokamak JET v Culhamu ve Spojeném krá lov-

ství. Během deseti let ho překoná mezi ná rod -

ní tokamak ITER, který staví třetím rokem EU,

Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie, USA a Rus -

ko ve francouzském Cadarache. ITER nebu de

sice ještě vyrábět elektřinu, ale uvolní po pr vé

větší výkon, než bude jeho příkon. Tokama ků

různých velikostí a účelů dnes na světě fun-

guje kolem stovky. Velmi úspěšně si vedou

asijské státy, ač rodný list tokamaku vysta -

vila počátkem padesátých let Moskva.

Zkrat kové slovo TOKAMAK – TOroidalnaja

KAmera i MAgnitnyje Katuski – se stalo me -

zi  národním.

Česko svůj první tokamak vybudovalo v roce

1977 a dnes Golem slouží jako výukové zaří -

zení na FJFI ČVUT Praha. Ústav fyziky plaz-

ma tu AV ČR, v.v.i., pak provozuje moderní

tokamak Compass. 

Dostali jsme se do poslední
fáze výzkumu po všech strán -
kách nejperspektivnějšího
zdroje energie – termojaderné
fúze. Tato reakce pohání
Slunce a brzy bude pohánět 
i tokamak elektrárny. Zkrotit
150 milionů stupňů ale není
jednoduché... 

Kousek Slunce 
zapálený na Zemi

AUTOR: MILAN ŘÍPA
FOTO: ITER ORGANIZATION

Tokamak Compass, který je vlajkovou lodí
českého termojaderného výzkumu, využí vá
pro řízení svých provozních systémů řídicí
systém Simatic V07 od společnosti Sie mens.
Tento systém především kontroluje kom-
plexní uspořádání energetického napáje ní
cívek tokamaku. Simatic je použit také pro
řízení dalších experimentálních systémů
(chlazení, výroba demineralizované a de -
ioni zované vody atd.) a provozních systé mů
budovy (měření a regulace – MaR), které
jsou spolu úzce provázány. 
Společnost Siemens zde také instalovala
celkem čtyři detekční a ovládací ústředny
typu XC1001-A. Tři ústředny spojené se sys-
témy stabilního hasicího zařízení Sinorix
227 zajišťují protipožární ochranu pro da to -
vé servery s cennými daty z experimen tů.
Čtvrtá ovládací ústředna XC1001-A za bez-
pečuje ve spolupráci s dusíkovým systé mem
SinorixTM N2 – 200 barů rozsáhlé prosto ry
kabelových kanálů s přívody napájení to ka-
 maku Compass.Největší na světě: horké plazma znázorňuje růžový

prste nec. Výškou 29 metrů a prů měrem 28 metrů je
ITER největší tokamak na světě.

Ve vakuové nádobě: obrázek ukazuje několik ze 440
segmentů obalu (blanketu) vnitřní stěny vakuové komo -
 ry a několik z 54 kazet divertoru na dně komory. Obal
plodí tritium, odvádí teplo a chrání supravodivé cívky
před neutrony. Divertor čistí plazma a reguluje jeho
výkon.

Rok 2018: první plazma tokamaku ITER. Celému projektu
ITER patři 180 hektarů. Reaktor s příslušenstvím se roz-
prostírá na ploše 42 hektarů, to je na betonové ploše
1 000 x 400 m.

E N E R G E T I K AI N O V A C E
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V
elkým problémem éry parních stro-

jů byly často explodující parní kot le.

Do řešení tohoto problému se před

téměř 200 lety pustil protestant ský

reverend Robert Stirling a vynalezl teplo -

vzdušný motor, který dodnes nese jeho jmé -

no. Monstrózní motor se složitě pro poje nou

dvojicí pístů v uzavřeném válci vytápěném

plameny sice dokázal pohánět čerpadla, pily

a transmise, neobstál však před lehčími, po-

hotovějšími a rychle se zdokonalujícími ben-

 zínovými a dieselovými motory. Problémem

byla i špatná energetická účinnost těchto

pomaluběžných motorů, kterou se posléze

podařilo zvednout alespoň na hodnotu 20 %

pomocí náplně vodíku či helia pod tlakem

až 20 MPa a zahříváním hlav válců na 800 °C.

Zvládnout tak vysoké tlaky a teploty v moto ru

se donedávna nikomu nepodařilo, takže Stir-

 lingovy motory zůstaly spíše atraktivní fyzi-

kální hračkou, zajímající nanejvýš modeláře.

Nový dech a nová naděje
Pro moderní techniku zůstal princip Stirlin-

gových motorů zajímavý jen tím, že mohou

na rozdíl od benzínových motorů spalovat

v hořácích jakékoliv, i podřadné plynové či

kapalné palivo nebo využít solárního či jiné -

ho druhu tepla (geotermální energii, od pa -

dové teplo aj.). Ekologové si navíc pochvalují

nízké exhalace díky rovnoměrnému spa lo -

vá ní v hořácích. 

Dalším krokem k lepší tepelné účinnosti byl

model s tzv. volnými písty bez složitých pře -

vodů a použití žárové hlavy s porézními

keramickými sálavými hořáky, jehož tepelná

účinnost dosáhla 30 %. Pokud se ale vy uži je

z chladiče odváděné teplo např. k ohřevu

užitkové vody, k vytápění nebo v klimatizaci,

může celková energetická účinnost ve vzta hu

k palivem dodané energii vyskočit až na

neuvěřitelných 95 %! A právě to otevřelo

zapomenutým Stirlingovým motorům cestu

do oblasti tepelných čerpadel a kogenerace

(tedy společné výroby elektřiny a tepla), po

které volají energetici i ekologové. 

Tzv. mikrokogenerační jednotky s výkonem

20 až 50 kW veliké jako chladnička jsou dnes

propagovány jako „domácí mikroelektrárny“.

Ve spojení se zásobníkem horké vody a přídav-

ným plynovým hořákem dokážou pro zimní

období zastoupit plynové kotelny rodinných

domů a krýt základní elektrický odběr do mác-

nosti v rozsahu 1 až 5 kWh. Spolu se státní

podporou a bonusy v připravova ných „inteli -

gentních sítích“ mohou přebytečný elektric ký

výkon agregátu do sítě i výhodně prodávat. 

S ambiciózními projekty virtuálně řízených

sítí zemním plynem poháněných kogenerač -

ních mikroelektráren přichází zejména Ně -

mec ko, Nizozemsko, Španělsko a Velká

Bri tánie. V Německu jsou mikroelektrárny

nejnověji nabízeny městským domácnostem

i zajímavou formou multiservisu. Pohonným

srdcem těchto jednotek jsou buď automobi-

lové motory upravené na zemní plyn, nebo

pokročilé Stirlingovy motory pohánějící

lineární (tedy nikoliv rotační) alternátor. Do

vývoje se razantně tlačí výrobci automobilo -

vých motorů (Volkswagen v Evropě, Honda

v Japonsku), požadavky ekologů na minimum

zplodin, nízkou hlučnost a možnost využití

bioplynu a jiných „zelených“ paliv či od pad-

ního tepla však lépe plní Stirlingovy mo-

tory.

Miliony Stirlingových motorů 
v domácích kotelnách?
Na využití principu Stirlingova horkovzduš -

ného motoru se čtyřmi písty v samostatných

válcích jako první vsadila britská společnost

WhisperGen. Volně stojící nebo na zeď zavě-

šená jednotka malých rozměrů, kterou např.

vyrábí španělská firma EHE, poskytuje elek-

 trický výkon 1 kW, tepelný výkon 7 kW (s pří-

 davným hořákem až 14 kW) a přijde při bliž ně

na 12 000 eur. 

V Evropě se do vývoje vložily přední výz kum -

né ústavy a plynárenské organizace a při chá -

ze jí s převratnými inovacemi – s heliovým

nebo i dusíkovým oběhem či se Stirlingovými

motory vybavenými volnými písty bez kli ko vé

hřídele a převodů, přímo pohánějící lineární

generátory elektřiny. Přibližně 150 kg těžké

agregáty WhisperGen, Baxi, Dachs Viessmann

nebo Vailland, s řídicí a regulační elektroni -

kou, kterou pro ně vyvinula společnost Sie -

mens, již dostaly certifikaci CE. První stovky

samotných agregátů nebo i kompletů se zá-

 sobníky horké vody se letos instalují v Nizo-

zemsku a v Německu. Do vývoje Stirlingova

motoru o výkonu 11 kW umožňujícího spa lo-

vání biomasy se zapojila i česká firma TEDOM,

nástupce u nás známé společnosti LIAZ. 

Optimisticky laděné superprojekty „rozptý -

lené“ energetiky hledající v současné době

cestu, jak zvládnout nepravidelné elektrické

výkony tisíců větrných, solárních a nyní i ply-

nových mikrokogenerací nahrazujících v měs-

tech bytové či domovní kotelny, narážejí na

kritiku zejména plynárenskou konkurencí

ohrožených elektroenergetických koncernů. 

Mikrokogeneračním jednotkám kritika vy čí tá

až čtyřnásobně vyšší produkci tepla, než ja kou

potřebují tepelně dobře izolované rodinné

domky, což si vyžádá jejich dálkové odsta vo -

vání v letním období. Zastánci kogenerace

proto vyrukovali s tzv. trigenerací, kdy pře -

p nu tím na jiný režim mohou tyto mikrojed-

 notky produkovat chlad, který sníží spotře bu

elektřiny domácím klimatizacím. Všem jde

o miliardový trh, v němž rozhodnou ekono -

mické podmínky připravovaných, zatím však

nejednotných legislativ EU s globálním poza -

dím. Jedno je však jisté – reverend Robert Stir-

 ling by se nebývalému zájmu o jeho vy  ná lez

v milionech domácností zítřka jistě divil. 
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Decentralizovaná „zelená ener-
getika“ má ambiciózní plány 
– domácnosti by si měly v bu-
doucnosti vyrábět teplo a elektři-
nu mikrojednotkami se skvělou
účinností 90 procent. Kupodivu
mnohé z nich budou pohánět
archaické motory, které téměř
před dvěma sty lety vymyslel
Robert Stirling.

Vzkříšení motorů pana Stirlinga
Nástěnná mikrokogenerační jednotka se Stirlingem
Hermeticky uzavřený Stirlingův agregát (1) s přesuvnými a pracovními písty mění tep lo
ze sálavého plynového hořáku (2) v otá či vý pohyb alternátoru vyrábějícího elektřinu (1 kW).
Výměník (3) využívá odpadní teplo (až 7 kW) k ohřevu vody pro otopný systém domu.
Tepelný výkon v zimním období navyšuje přídavný plynový hořák u vý měn íku. Tepelný
i elektrický výkon agregátu přizpůsobuje okamžité potřebě elektronic ká řídicí jednotka (4)
pomocí ventilů (5), dálkově bezdrátově ovládaná dispečinkem virtuál ní energetické sítě.
Jednotka o hmotnosti ko lem 90 kg musí mít odvětrávání (6), napojení na plyn a elektřinu
a je připojena na do mácí otopný systém (7). 

6
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AUTOR: JAN TŮMA 
FOTO: SANDIA NATIONAL, 

VIESSMANN, SIEMENS

Agregát se Stirlingovým motorem o výkonu 25 kW v ohnisku solární jednotky Sandia National Laboratories v Kalifornii.

Mikrokogenerační jednotka ARGE „vytápěná“ odpadovým
teplem z palivových článků.

Mikrokogenerační jednotku Viessmann s tepelným vý-
konem 6 kW ovládá řídicí systém značky Siemens, výrob -
ci plánují vestavbu jednotky do moderních kuchyní.



V laboratořích společnosti Osram už ale zkou -

šejí technologie se svítivostí 60 lu menů na

watt a v příštích dvou třech letech by chtě li

dosáhnout zhruba hodnoty ještě o polovinu

vyšší. 

Formuli 1 oboru ale samozřejmě najdeme

v laboratořích akademiků. Na drážďanské

univerzitě v loňském roce představili rekord-

ní panely s předvedenou účinností přes 90 lu-

 menů na watt. A prý je dokážou „vyladit“ až

na 120 lumenů na watt. 

Bohužel, paralela s technologií formule tu

nekončí. „Náš panel vydrží naplno fungovat

jenom několik hodin,“ řekl šéf drážďanské ho

týmu Sebastian Reineke. Naneštěstí také platí,

že životnost OLED panelů obecně zkracuje

ultrafialové záření, což omezuje jejich ven -

kovní použití. 

Vyráběné nebo do výroby připravované účin-

né panely mají životnost tisícinásobně vyšší,

přesto ještě neodpovídá představám vý rob ců.

Všechny firmy například pořádně potrápily

modré diody, které se rozpadaly rychleji než

ostatní. Spektrum vyzařovaného světla se tak

u bílých svítidel postupem času znatelně

posunovalo. 

Nižší trvanlivost OLED diod je dána samot-

ným materiálem. Organické látky totiž, na

rozdíl od polovodičů v běžných „LEDkách“,

ochotně reagují s vodou a kyslíkem. Klíčovou

roli proto hraje obal svítidel, který je chrání

hlavně před vlhkostí. 

Dnes dodávané panely vydrží podle firmy Os-

ram bez poškození ve skladu kolem osmi let.

Jak se ale jednou dostane dovnitř voda, škody

bývají značné. 

Na zlepšení oklikou 
Neprodyšný obal má ovšem i své nevýhody.

Pokud je nevhodně sestrojený, připraví dio-

du o velkou část jejího světla. Výzkumné tý my

proto stále zdokonalují konstrukci roz hra ní

OLED a vzduchu.

Počítají tloušťku, zkoušejí nejrůznější mate-

riály a kombinace, aby se jen co nejmenší část

vyrobeného světla odrazila zpět a zůstala tak

de facto nevyužitá v lampě. Prudké zvýšení

účinnosti laboratorních OLED panelů v pos-

ledních necelých dvou letech má na svědomí

především pokrok v této oblasti. 

Na nedostatek práce si němečtí odborníci ne -

mohou stěžovat. Až se do praxe zavedou jejich

řešení pro pevné OLED diody, mohou se

sou středit například na problém ohebných

pa nelů, u kterých sklo není tou správnou

volbou. 

I proto jsou ohebné panely věcí vzdálenější

budoucnosti, myslí si výrobci. Karsten Heu -

serová, vedoucí OLED oddělení společnosti

Osram, tvrdí, že ohebné panely budou při -

pravené nejdříve za pět let. 

První OLED panely chce ale Osram prodat už

za tři nebo čtyři roky. V té době prý bude jejich

světlo už tak jasné, trvanlivé a dokonce i levné,

aby se začaly objevovat i v našich obývácích. 

Zatím si jimi posvítí jenom málokdo. Destič-

ku Orbeos s průměrem necelých devět centi -

metrů, která svítí jen jako žárovka o výkonu

několika wattů, si můžete totiž objednat za

zhruba 8 000 korun. 
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V
ětšina světel, která dnes po uží vá -

me, ať už jde o běžné nebo úspor-

né žárovky, halogenová světla či

LED diody, jsou takzvané bodové

zdroje. Světlo vychází z jediného místa. Na -

proti tomu materiály OLED světlo vyzařují

z celého povrchu. Jejich jádrem je několik

vrstev speciálních materiálů, které dohroma -

dy mohou mít tloušťku pár stovek nano met-

rů, tedy jen kolem setiny tloušťky lidského

vlasu. 

Nad a pod těmito sloučeninami jsou dvě vo-

divé vrstvy, které slouží jako elektrody. Celý

systém je pak schovaný pod skleněným nebo

jiným krytem. Kouzlo je ukryto v pro stře d ní

vrstvě. Tvoří ji několik různých organických

materiálů, tedy uhlíkatých sloučenin se spous-

 tou vodíku, kyslíku a příměsemi dalších exo-

tičtějších prvků. Organické materiály mají

ve světle různé funkce. Některé jen pře ná -

še jí náboje. Ty klíčové se označují jako vy -

zařova cí. Když se ve vyzařovacím materiálu

střetnou kladné a záporné náboje z obou

elektrod, zač ne dělat to, co naznačuje jeho

název – svítit.

Ploché, přesto plastické světlo
Jenom na složení organického materiálu zá -

visí, jestli svítí červeně, modře či zeleně. Ma te-

riály lze snadno skládat na sebe a vytvořit

tak například příjemně bílou barvu, které

u běžných LED diod nedosáhnete. Neumí totiž

modrou, jejíž přítomnost je ve světelném

spektru pro složení bílé barvy nezbytná. 

Ve vývojových laboratořích velkých firem se

pracuje i na dalších využitích OLED panelů

v osvětlení. Nabízí se například průhledná

svítidla. Výrobci musí přijít jen na to, čím na-

hradit kovové elektrody. Potom by bytoví ar-

 chitekti a designéři mohli popustit uzdu své

fantazii. Co takhle diodami „potažené“ okno,

které v noci slouží jako lampa? 

Stejně snadno se mohou svíticí OLED panely

také stát ohebným materiálem. Představte si

je v dětském pokoji. A pak si uvědomte, jak

často dokážou vaše děti vymyslet nepředsta-

vitelné. 

Lumenů není nikdy dost
I když vás už dnes pohled na OLED panel pře-

 kvapí, výrobci i výzkumníci rozhodně nejsou

spokojeni. Například s jejich účinností. Běž ná

žárovka z jednoho dodaného wattu vykouz lí

15 lumenů, úsporná žárovka asi 70 lumenů

– panely Orbeos necelých 25 lume nů na watt.

„Jen se podívejte,“ říká Christoph Gärditz a v ruce drží něco, co
vypadá jako tenká obálka, silná necelé dva milimetry. Ovšem vyza řu je
teplé bílé světlo. Je to Orbeos, světelný panel. V ruce je překvapivě
lehký, neváží o mnoho víc než stejně velká obálka. Přesně 24 gramů.

Obálky 
plné světla

Dnes se OLED panely omezují na skromné rozměry
za velmi neskromné ceny, jako je Orbeos na obrázku.
Ten je určen v podstatě výhradně pro potřeby profe-
sionálních designérů.

Výroba OLED světel by měla být během několika let
podstatně levnější i díky tomu, že technologie umož-
ňuje diody doslova tisknout.

Do budoucna by mohly poskytovat organické diody
skutečně netradiční osvětlení, například přímo v oknech.

AUTOR: MATOUŠ LÁZŇOVSKÝ
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE
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V
ětšina z nás, kteří jen zpovzdálí

sledujeme pozoruhodné úspě chy

vědeckých výzkumů poslední do -

by, tiše žasne nad každou zprá vou,

která v této oblasti poodhaluje nové sku teč -

nosti. Krůček po krůčku tak od doby, kdy

bylo poprvé nahlédnuto do mikrokosmu

zkroucené struktury deoxyribonukleové

kyseliny, stále hlouběji pronikáme i do tajů

genetického kódu. Je až neuvěřitelné, jaké ho

pokroku dosáhlo lidstvo od prvopočátků je-

ho poznávání a jak široký záběr se nám tím

den ze dne rozevírá.

Konce hranic v nedohlednu 
Vědci popsali genetický kód dvou nejčas těj -

ších typů rakovin, pravěká invaze virů sti mu-

lovala vývoj lidského genomu, u nekuřáků

byl údajně nalezen gen vyvolávající rakovi nu

plic, byl rozluštěn genetický kód jablek, byly

odhaleny dva geny, které mohou za revoluč ní

přeměnu ploutví ryb v končetiny zvířat. To

je pouze několik namátkou vybraných titul  ků

a témat ze serveru DNAtest.cz. Těžko říct, kte -

rá oblast těchto výzkumů je významnější. 

Výsledkem další, dvacetileté studie, které se

zúčastnilo na čtyři tisíce lidí, je zjištění, že

v rozvoji Parkinsonovy choroby mohou hrát

klíčovou roli geny imunitního systému. Jed ná

se o závažné degenerativní onemocnění cen-

 trální nervové soustavy, které vede k tomu,

že pacient není postupně schopen ovládat

svůj pohyb. Závěry studie by tedy měly při -

spět k vývoji nových léků pro léčbu této ne -

moci. 

Vědcům napomáhá 
GeneChip
Za mnohými úspěchy těchto výzkumů – a to

i v České republice – stojí nepatrná bio tech-

nologická součástka, která dostala označení

GeneChip. Genový či také DNA čip (v anglič ti -

ně GeneChip, DNA microarray) má velikost

přibližně 1,5 x 1,5 centimetru. Pro snadněj ší

manipulaci je však zabudován do plastové

kazety. V ní je na první pohled zřetelná skle-

něná destička s mřížkou. Během výroby toho-

to biosenzoru se na základní křemíkovou

nosnou destičku nasyntetizuje s vysokou

přesností a ve velké hustotě až několik milio-

nů částeček deoxyribonukleové kyseliny. 

Na takto připravený biočip se nanese analy-

zovaný vzorek, který obsahuje jednořetězo-

vou DNA nebo RNA (ribonukleovou kyse li nu)

označenou fluorescenčním barvivem. Ta se

specificky váže (tzv. hybridizuje) na oli go nuk-

 leotidové částečky (próby) na čipu a z inten-

zity jejich zbarvení zkušený badatel již do ká že

mnohé vyčíst. Svítící body, které mohou 

v mnohém připomínat bezpočet zářících

hvězd v nejhustších oblastech Mléčné dráhy,

se po aktivaci laserem snímají pomocí ske -

neru, který pracuje na principu CCD ka me ry

s využitím fotonásobičů. Signál z genových

čipů je tak digitalizován. Výsledný obraz (in-

 tenzita záření jednotlivých prób) je analy-

tic kým softwarem v počítači automaticky

vy  hodnocen a pseudobarevně znázorněn.

Přesněji řečeno, jedná se o snímání fluo-

res  cence. Laser slouží jako zdroj monochro-

 ma  tického záření, které je absorbované

fluo   res  cenčním barvivem. Následně toto bar-

 vivo emituje záření s nižší vlnovou délkou,

která je detekována na CCD kameře. Digi tál -

ní databázi výsledků lze dále statisticky

zpracovávat.

A zítra? Kam směřuje genetika?
Ing. Hynek Strnad, Ph.D., z Ústavu mo le -

ku lární genetiky AV ČR, v. v. i., soudí, že „po -

ten ciál pro využití biočipů v nejrůznějších

od větvích biologie a medicíny je značný. 

V blízké budoucnosti budou široce dostup né

specializované čipy, které umožní detekovat

predispozice k různým typům lidských one -

mocnění, a případně tak i podchytit počátky

těchto onemocnění s velkým předstihem.

Vy šetření, zda má pacient predispozici pro

ur či té onemocnění, pak bude jen otázkou

ně ko lika hodin“.

Zůstává však otázkou, zda nás nečekají i ne -

gativní důsledky této snahy o lepší poznání

světa kolem nás. „Genetika byla v minulosti

také zneužita. Vzpomeňme na Norimberské

zákony a rasismus, na Trofima Lysenka a je ho

genetiku,“ říká biochemik a bývalý předseda

Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes,

DrSc. „A v posledních letech se o genetice

diskutuje a píše zejména v souvislosti s klo-

nováním organismů, s geneticky modifiko-

vanými potravinami či s rozluštěním dě dič  né

informace člověka. Vyslovují se oba vy ze

zne užití znalosti dědičné informace jed-

notli vých osob a technik tzv. genového in-

ženýrství. Jak reálné jsou tyto obavy? Může

být genomika také zneužita? „Zajisté že ano,“

neskrývá svou obavu tento přední český

vědec. „Sko ro každý vědecký objev může

být využit ku prospěchu lidstva a může být

též zneužit. Povinností vědců je informovat

veřejnost o své práci a upozorňovat na mož-

né zneužití nových poznatků. Ale zabránit

mu sami ne mohou – to by museli přestat

pracovat. Za brá nit zneužití čehokoliv je úko-

lem celé spo  leč nosti, a zejména pak vo le ných

politiků. Ti by ovšem měli odborníkům na -

slou chat,“ dodává profesor Pačes jako dů le -

žité memento do budoucna. 

Genový čip – tato nepatrná biotechnologická součástka, která
se pohodlně vejde do lidské dlaně, mimo jiné identifikovala geny
spojené s roztroušenou sklerózou a pomáhá analyzovat i taje
chuti citrusových plodů.

Čítanka genetického kódu
AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: VLADIMÍR WEISS 

Skener (vpravo) a promývačka genových čipů v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze

Genový čip Vypadá to jako spleť barev, ale vědci z ní dokážou získat
důležité informace: intenzity jednotlivých bodů (prób)
jsou převedeny do barevné stupnice (škály).

Veronika Klatovská umísťuje vzorky do Thermocycleru v servisní laboratoři funkční genomiky a bioinformatiky
Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.



jí. Jak jsem již ale naznačil, rozhoduje pře -

devším poměr užitečnost versus cena.

Pro vědecké laboratoře to znamená, že má me

další nástroj, který nám umožňuje jedno du-

šeji nahlédnout zase trochu dál. Vývoj se ale

naštěstí nedá zastavit a už nyní, v době, kdy

se analýza na čipech stala rutinní záležitos tí,

začínají být k dispozici nové metody, které

umožňují získat stejnou, ne-li lepší informa -

ci. Myslím tím především metody tzv. para-

lelního sekvenování.

S využitím tohoto nového nástroje při-

šel obrovský boom studií genetických pří -

čin nemocí, jako je třeba autismus nebo

Alzheimerova choroba. Výsledky těchto

studií mohou přiblížit léčebné postupy, na

něž netrpělivě čekají miliony nemocných

na celém světě. Jsou pro vás tyto předběž-

né výsledky překvapivé?

Zcela překvapivé nejsou. Je skutečností, že na

formování jak duševní, tak i fyzické stránky

člověka se nemalou měrou podílí jeho gene-

tická informace. Bylo tedy pouze otázkou

času, kdy budou k dispozici takové metody,

aby se v rozumném čase dala tato informa ce

nebo její část získat a porovnat s určitým one -

mocněním. Současné metody především

umožňují provést za relativně málo peněz

a v relativně krátkém čase to, co by byl před

dvaceti lety projekt „na doživotí“.

Často slýcháme obavy, že genetické

výzkumy tohoto typu nemusejí mít jen

pozitivní výsledky, ale také negativní

do pady. Jaký je váš názor na tento prob-

lém? Jak byste sám pro sebe bilancoval

jejich prospěšnost versus ne bezpeč -

nost?

Nebezpečí bylo, je a bude vždy. Musím sou -

hlasit se svým bývalým školitelem prof. Václa-

vem Pačesem, že „skoro každý vědecký objev

může být využit ku prospěchu lidstva a může

být též zneužit. Povinností vědců je informo-

 vat veřejnost o své práci a upozorňovat na

možné zneužití nových poznatků“. Já osob ně

jsem přesvědčen o tom, že genetika může

být zneužita pouze natolik, nakolik její zne -

užití dovolíme. Často je to ale u laické veřej -

nosti spíše strach z něčeho nového, z ně če ho

co jsme si zatím ještě nevžili. Je tedy pře de-

 vším na vědcích, aby prováděli osvětu, po -

uka zovali na možné přínosy a samozřejmě

rov něž detailně informovali o možných rizi -

cích. 
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Vašemu týmu se podařilo prokázat, že

rakovinový nádor si „kultivuje“ své

okolí tak, aby mu pomáhalo v růstu. Vý -

sledky tříletého výzkumu jste publikovali

v časo pise Histochemistry and Cell Biolo -

gy a nechali jste si tento objev i patentovat.

Mohlo by být vámi odhalené pře rušení

signalizace mezi nádorem a jeho okolím

cestou, jak zastavit zvětšování nádoru?

V podstatě ano, ale nebylo by dobré si pod

tím představovat, že nádor přestane úplně

růst a po čase zmizí. Přesnější je představa,

že se nádoru zhorší podmínky pro růst a ten

se stane snáze léčitelný současnými postu py,

jako je třeba chemoterapie nebo i biologic ká

léčba. Doposud byly všechny experimenty

provedeny pouze v laboratoři a je vždy otáz -

kou, jak se tento systém zachová v živých

objektech. Pro upřesnění musím dodat, že

jsme neobjevili skutečnost, že si nádor kul-

tivuje své okolí. To je známo už velmi dlouho

a troufl bych si říct, že si toho zajisté všimli

lékaři, patologové a histologové před mno ha

desítkami let. To, co se nám ve spolupráci

se skupinou prof. Karla Smetany z Ana to mic -

kého ústavu UK podařilo zjistit, je, které kon -

krétní signální bílkoviny jsou produkovány

okolím nádoru a jaký by mohly mít vliv na

růst nádoru.

A další cesta do praxe? Co čeká každý

podobný vynález, než se dostane do

praktického užívání?

My pracujeme v instituci, která je zacílena

na základní výzkum, a proto pro nás vlastně

cesta končí u patentu. V této chvíli je pro „ces-

tu do praxe“ důležité, aby se našel nějaký,

nejspíše soukromý subjekt, který patent

kou pí a začne s jeho převodem do klinické

praxe. To znamená roky testování na zví ře -

cích mo delech a tak dále. Celý tento proces

je nesmír ně nákladný a upřímně řečeno:

my to ne dě láme a vlastně ani neumíme.

Hledání genetických souvislostí zná -

mých nemocí se v minulých letech vý raz -

ně urychlilo. Vědci dostali k dispozici

genový čip. Ten umožňuje současně de-

tekovat expresi nebo poškození všech

genů, které jsou v testovaném organismu.

Co to ve své podstatě znamená do bu-

doucna?

Že postupně bude cena těchto analýz klesat,

až dosáhne takové úrovně, kdy bude pro

zdravotní pojišťovny akceptovatelná a stane

se standardním klinickým nástrojem pro

vyšetřování, jako je třeba stanovení krev ní-

ho obrazu. Již několik let jsou dostupné prv ní

analyzátory, které na tomto principu pra cu-

Nahlížet do mikrokosmu
budoucnosti je úchvatné

O geny se hraje za mořem
Lze patentovat lidské geny?

Ing. Hynek Strnad, Ph.D., pracuje v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., v Praze-Krči.
Ve vědecké skupině genomiky a bioinformatiky RNDr. Čestmíra Vlčka, Ph.D., je zodpověd ný
za projekty, které jsou založené na funkční genomice, především analýze na čipech. Je mu
34 let, vystudoval obor obecná a aplikovaná biochemie na VŠCHT v Praze, doktorát z mik ro-
biologie získal u prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc.
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B
ez patentů si moderní ekonomiku

nedokážeme představit. Lepší for mu

ochrany duševního vlastnictví ne -

zná me. I proto „mít patent“ ve svě tě

obchodu cosi znamená.

Ovšem mít genetický patent může být brzy

stejně zbytečné jako mít patent na rozum. Ve

vlasti biotechnologických patentů došlo k ne-

čekanému útoku na zavedenou praxi. Nás led-

ky téhle bitvy bychom za pár let mohli pocítit

i při návštěvě svého lékaře.

Co se stalo? Na jaře letošního roku new yors ký

okresní soud rozhodl v patentovém sporu

o neplatnosti několika patentů týkajících se

lidských genů BRCA1 a BRCA2 (mutace spo-

 jené se zvýšeným rizikem karcinomu prsu

a vaječníků). Patenty pokrývaly diagnostické

postupy založené na zkoumání těchto genů.

Podle soudu uvedené geny nejsou význam ně

odlišné od obdobných molekul vyskytujících

se v přírodě. Jejich izolace a popis může být

tedy jen pouhým objevem, nikoliv patentova -

telným vynálezem.

Oleje do ohně přilily The New York Times,

když zveřejnily na konci října informaci, že

vlá da USA prostřednictvím ministerstva spra-

vedlnosti zasáhla do soudního sporu formou

zvláštního sdělení adresovaného soudu.

Vy jadřuje v něm plnou podporu rozhodnutí,

podle něhož nepozměněné molekuly DNA

nejsou patentovatelné. 

Stanovisko vlády USA je v naprostém rozpo ru

se zavedenou americkou i evropskou praxí.

V USA, EU i České republice se zatím na izo-

lované geny pohlíží jako na jakékoliv jiné che -

mické sloučeniny, a lze je tedy patentovat.

Tato praxe vznikla v USA, se zpožděním se

uchytila i v Evropě. Základem bylo precedenč -

ní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v přípa -

dě Diamond v. Chakrabarty, které před 30 lety

principiálně připustilo patentování živých

organismů. 

Za tu dobu úředníci patentového úřadu USA

i Evropského patentového úřadu udělili sta-

 tisíce patentů, které chrání geny (tedy spe ci-

fické molekuly DNA), a to i lidské. Bývají

pa tentovány zejména pro terapeutické účely

a na jejich základě se připravuje např. lidský

inzulín či růstový hormon. Existují diagnos-

tické patenty, jako jsou právě výše zmiňované

geny BRCA1 a BRCA2. 

Patenty jsou jednou z hnacích sil technolo gic-

kého pokroku: poskytují výrobcům ná vrat-

nost investic, a umožňují jim tak, aby v oboru

setrvali a dále jej rozvíjeli. Pokud by však pa-

tentování genů mělo být zastaveno či výrazně

omezeno, nebudou společnosti investovat do

nadprůměrně rizikového výzkumu a vývoje

nových biologických léčiv, resp. diagnostic -

kých testů, postupů personalizované medi -

cíny a genových terapií. 

Věřme tedy, že Federální patentový soud (pří -

padně Nejvyšší soud) USA neblahé prvoinsta-

nční rozhodnutí zvrátí. Ať nemusíme čekat

na dobročinnost farmaceutických spo leč nos-

tí. Stejně jako Adam Smith v případě svého

pekaře, i my na tom budeme lépe, když se

spolehneme na jejich touhu po zisku. 

Roman Hák (1959) je patentový zástupce,
vystudoval biologii (UK Praha) a průmys lo -
vé vlast nictví (MU Brno). Pracoval jako
výzkumný pracovník v Akademii věd. Dnes
je společníkem v patentové a známkové
kanceláři Hák Janeček & Švestka, kde se
specializuje na bio tech nologické patenty. 



nělského mrakodrapu Torre de Cristal, kte rou

je hlavně za nočního osvětlení vidět nejen

z bulváru Paseo de la Castellana, ale i z mno ha

jiných míst v severním Madridu. V Muzeu

XXI. století v japonské Kanazawě je k vidě ní

oboustranná stěna umístěná v atriu a náv štěv-

níci přes ni přecházejí skleněným koridorem. 

Listnatý smaragdový klenot
Patrick Blanc se jako vědec i výtvarník specia-

lizuje na tropické rostliny. Kompozice v bra-

tislavské kavárně J&T Banky se skládá ze 66

rostlinných druhů. Vůbec poprvé použil Ho-

malomenu rubru, rostlinu původem z Bor nea

se silným arómatem po anýzu, která se na chá -

zí ve středu u dolního okraje stěny. O její

nevšednosti svědčí nejen to, že je nazývána

smaragdový klenot, ale i její čínské jméno

„qian nian jian“ (tisíc roků zdraví) pochá ze-

jící z tradiční čínské medicíny. 

Efektní je i opodál umístěná orchidej Ludi -

sia. Její původní domovinou jsou skalnaté

stěny v jihovýchodní Asii a i přes svůj ná zev

je pěstována zejména pro dekorativní sa me-

 tové listy, a ne pro květy, které jsou malé, bílé,

avšak voňavé. Velkokvěté orchideje, které

jsou v levém horním rohu stěny, také nejsou

pro Blancovy stěny zrovna typické. 

Pro tchajwanské národní divadlo však Pat rick

Blanc vytvořil „mur végétal“, na které je mezi

dvěma tisíci kapradinami druhu Adiantum

46 domácích hybridních druhů, dohromady

až 250 orchidejí. Počtem druhů stěna v Bra-

tislavě nevyniká. Primát drží největší, pře de-

 vším exteriérové realizace, jako je na příklad

pás přes deset poschodí hotelu Atheneum

na rohu Piccadilly a Down Street, kde příz ni -

vé londýnské podnebí umožnilo umístit více

než 250 druhů. Přibližně stejný počet vy sa -

di li ve společenském a kulturním centru

Caixa Forum nedaleko madridského Prada.

Tady je však stěna oproti té v Londýně té měř

dvoj násobně velká – má až 460 čtverečných

metrů.

Kolik vydrží?
Myšlenka rostlinné stěny vychází z Blanco -

vých poznatků získaných při studiu botaniky

v pralesích na Borneu a v Malajsii – z osmi

tisíc identifikovaných druhů orchidejí se až

2 500 obejde bez půdy. Stačí jim voda s pří sa -

dou minerálů a vyžijí v trhlinách skalních

útesů a na odumřelých kmenech. Podle jeho

teorie se rostliny adaptují na nové podmín ky. 

Blanc kompozice orientuje v souladu s ob-

vyk lým směrem skalních trhlin šikmo, 

a tím je i vyčleňuje z horizontálně-vertikál-

ního rám ce budov. Považuje je spíše za ži vou

malbu než za zahrady, modeluje ji objemem

rostlin, kom binuje barvy, vzory a tvary

listů. 

Zelené stěny však mají i praktické vlastnosti

– kromě jiného zlepšují akustiku a chrání

plášť budovy před přehříváním. Nezbytná

je správná činnost zavlažovacího systému.

Jakmile by totiž kořeny zůstaly po delší dobu

suché, mohly by dokonce narušit statiku

stěny. Blancův systém však funguje bez chyb-

ně a životnost jeho stěn je minimálně třicet

let. Potvrzují to návštěvníci Blancova domu,

v němž autor instaloval svou první stěnu 

v roce 1982. 

R
ostlinné stěny jsou populární – do

roku 2007 jich bylo na světě 150, le -

tos už více než 250. Na mapě Paří že

je 55 míst, kde vznikly „murs vé gé-

 tales“. Zdobí však i mnohá jiná exotická,

mon dénní, známá i odlehlá místa: nákupní

stře diska, butiky, restaurace a kavárny, ho -

tely, letiště či parkovací domy, rezidence 

a ateliéry, významná muzea, a dokonce i ná -

rodní divadlo. V době psaní tohoto článku

byla oficiálně poslední realizací kavárna v ex-

pozituře J&T Banky v bratislavském River

Parku. 

Rostlinná stěna a její odrazy
Bratislavské dílo pařížského botanika by se

dalo srovnat s první italskou prací před dvě ma

lety na střeše kryté skleněné terasy Trus sar di

Café v Milánu nedaleko La Scaly. Rozsahem

okolo sta čtverečních metrů patří k nej vět -

ším interiérovým realizacím a radují se z ní

kolemjdoucí i hosté sedící u kavárenských

stolečků. Tímto však podobnosti končí. Stě na

u Dunaje je zatím anonymní – na rozdíl od

milánské, kterou nazvali Nečekaná za hra da.

Názvy stěn jsou vůbec mimořádně zajíma vé,

v Asii najdeme například Motýlí tanec nebo

Zelený most. Koncepcí však patří brati slav ská

stěna k nejosobitějším – zvláštností jsou mi -

mo jiné odrazy v zrcadlech a na skleněných

plochách v kultivovaném interiéru Báry Škor-

pilové.

Nejefektnější ze všech je zřejmě stěna v zim ní

zahradě na vrcholku druhého největšího špa-

Každá z nových rostlinných stěn od Patricka Blanca, 
které rychle přibývají na obou polokoulích zvláště 
v posledních pěti letech, se považuje za významnou 
událost. Místo se stává pamětihodností.

Když na stěnách
rozkvetou orchideje
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Kavárna v River Parku: ve vertikální zahradě v bratislavské expozituře J&T Banky použil P. Blanc více než 
2 900 rostlin 66 druhů.

Hotel Atheneum: stěna v pětihvězdičkovém hotelu v londýnské čtvrti Mayfair 
koresponduje se zelení Green Parku, který se rozprostírá naproti.

Stěna Caixa Forum: madridská galerie také sází na flóru. Nedaleko je Královská
botanická zahrada.

Národní divadlo v Tchaj-peji: Tchaj-wan je významným exportérem orchidejí
Phalaenop sis. P. Blanc zde realizoval dvě stěny v Národním divadle. Na snímku 
je Motýlí tanec.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: J&T BANKA,

MURVEGETALPATRICKBLANC.COM



V
ěčné město se vyhnulo mrakodra-

pům, nejvyššími moderními stav -

ba mi jsou čtyři vysílače Rádia

Vati kán vysoké 94 metrů a mezi

patnácti nejvyššími ještě stále figuruje Kolo-

 seum a Trajánův sloup. Nechybělo mnoho

a jedno z mála děl moderní architektury, ne -

velké Muzeum Ara Pacis od slavného Richarda

Meiera, by dal současný primátor Gianni Ale-

 manno krátce po svém nástupu do funkce

v roce 2008 zbourat. 

Nezpochybňovanou prestiž MAXXI, členité

římské stavby z bílého betonu z dílny Zahy

Hadidové, ještě zvýšilo jedno z nejvýznam-

nějších architektonických ocenění na světě

– Stirlingova cena Královského institutu brit-

 ských architektů. Jury při vyhodnocování

konstatovala, že je to „pravděpodobně její

největší dosavadní dílo“.

Věčná stavba – rychlý začátek
MAXXI není nejlepším příkladem aktuální

tvorby britské architektky iráckého původu.

Dokončili ho totiž až po jedenácti letech od

vypracování návrhu a od konkurzu. V nověj -

ších projektech Hadidové je už více křivek

a plynulých linií. Často tu spatříme ostrý úhel,

což vyplývá z předchozí inspirace neživou

přírodou, zvláště geologickými útvary. Vzhle-

dem k technické náročnosti je pozoru hod né,

že se realizace v podstatě vůbec neliší od

původního návrhu. 

Náklady na výstavbu ve výši 150 milionů eur

jsou na evropské poměry a na to, že finan ce

pocházely z veřejných zdrojů, velkou su mou,

která se vyrovná investicím předních sou kro -

mých amerických muzeí. Ke gigantu, jako

je Muzeum moderního umění v New Yorku,

má však MAXXI daleko – jeho výstavní plo cha

je zhruba poloviční a užitková téměř pěti ná-

sobně menší.

Betonáři si pomohli laserem
U staveb Hadidové bývá zpravidla nej ná roč -

 něj ší betonáž. Až 2 900 čtverečních metrů

čili takřka desetinu vybetonovaných ploch tu

tvořily komplikované šikmé a zároveň zakři -

vené plochy. Projekty vyžadují doko nale hlad-

kou bílou plochu bez štěrbin po jed notlivých

výrobních fázích a bez vzduchových bub lin,

což by bylo nemyslitelné bez laseru. 

Bylo velkým překvapením pro všechny, že výraznou budovu
Národního muzea umění XXI. století, známou pod zkratkou
MAXXI, přijali Římané tak příznivě.

MAXXI – budoucí 
římská klasika?

Beton v MAXXI je silně vyztužený: na čtve reč-

ní metr připadá až tři sta kilogramů beto nář -

ské oceli – celkově šest tun. Se spe ciálním

betonem SCC s příměsí vápencové moučky

a epoxidové živice, který poprvé v realizaci

Hadidové použili před pěti roky v Centru vědy

Phaeno ve Wolfsburgu, kontrastují na něk-

terých místech partie tvořené materiálem

obvyklé šedé barvy. 

Procházka bez deštníku
Zvenku nepůsobí MAXXI mohutně, zabírá

méně než polovinu pozemku. Na prostran -

ství s vysazenými lípami a černými topoly si

ji lze prohlédnout z dostatečného odstupu.

Přečnívající druhé podlaží je jakýmsi porti -

kem, který se táhne, jak to bývá na italských

piazzách, podél celého náměstí. Na někte rých

místech, kde je přesah mimořádně hlu bo ký,

poschodí podepírají štíhlé ocelové sloupy. 

Klasické tradici však odporuje, že budově

chybí hlavní fasády. Má jen ústřední bod, kte -

rým je vyčnívající úzké nejvyšší poschodí.

„Přitahuje pozornost jako kostelní zvonice,“

poznamenal trefně Francis X. Rocca, vati kán-

 ský korespondent Wall Street Journal. 

Bu do va se skládá z pěti částí, které se na vzá-

 jem podpírají. V seizmické oblasti je to ne -

zbytné. Zemětřesení, které v říjnu 2002

pos tihlo oblasti Molise a Puglia, cítili i tady

v Římě. 

Emoce hned za prahem
Exteriér je v porovnání s interiérem stříd mý.

Atrium ve výšce dvou podlaží ohromí ne rov-

noměrně stoupajícími a odbočujícími schody,

mosty a rampami, které i v dalších částech

budovy spojují výstavní prostory. Hadidová

chtěla dosáhnout toho, aby křivky z betonu

působily jako rozevláté stužky. 

Vlnící se řada patnáct metrů širokých vý stav -

ních místností je navržena tak, že v nich

nej sou potřebné pilíře. Končí místností vy ční  -

vající až dvacet metrů nad náměstí. Náv štěv -

ník přes velkou stěnu nevidí ani jednu 

z řím  ských dominant, jen strohou okolní

architekturu čtvrti Flaminio v severozápad-

ní části Říma. 

Jakmile se však dostane ke zdi, čeká ho snad

největší překvapení od překročení prahu atria.

Přes široký zelenkavý skleněný pás v podla ze

jdoucí napříč místností opět spatří přes šach-

tu atrium, a to hluboko pod sebou. 
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Soulad s okolím: nejvyšší poschodí šikmo vyčnívá do
náměstí, přímo do něj proniká s tendencí zřetelnou 
i v jiných dílech Zahy Hadidové – opticky zapojit novou
architekturu do okolí.

Pásy a vlny: pásy u schodištních parapetů s lesklým černým nátěrem i na stropech a podhledech zdůrazňují
zvlněné architektonické linie.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: HÉLÈNE BINET,

WERNER HUTHMACHER



H
ybridní technologie sice není ni -

čím novým, ale v třídě superspor -

tů, kde se zvažuje každičký gram

pohotovostní hmotnosti, ne vy -

zní vá vzhledem ke dvěma zdrojům pohonu

a dvě ma úložištím energie právě lákavě. Jed-

noduše řečeno, dva motory, benzínová nádrž

a těžké baterie v atletickém těle superspor tu

jsou podobně nesmyslné, jako kdybyste do

monopostu formule 1 namontovali klimati-

zaci a k tomu tažné zařízení. Těžko předsta -

vitelné, zvláště v případě zvučných jmen,

jako je Ferrari, Porsche či Jaguar. Avšak prá vě

tyto tři značky letos ukázaly, že hybridní tech-

 nologii neberou na lehkou váhu. A co je ještě

mnohem důležitější – trojice konceptů Ferra-

ri GT 599 HY-KERS, Porsche 918 Spyder a Ja -

guar C-x75 jsou nejen nejekologičtějšími

modely v jejich historii, ale zároveň patří

me zi nejrychlejší silniční modely, jaké kdy

tyto firmy postavily. 

Ferrari GT 599 HY-KERS 
S Ferrari je nerozlučně spojená červená bar-

va laku. Automobilka však na jaře v Ženevě

vyrukovala se zářivě zeleným superspor tem,

přesněji modelem GT 599 HY-KERS Vettura

Laboratorio, odvozeným od sériového Fiora -

na. A poněvadž klienti Ferrari nemají rádi

radikální experimenty, zvolilo pro svůj hy-

brid tu nejméně bolestnou cestu. Koncept

je sice full-hybridem schopným pracovat 

i v elektrickém režimu, ale hlavní slovo má

benzínový dvanáctiválec 6,0 V12 s ne změ ně -

ným výkonem 456 kW. Proto se tento koncept

vyznačuje minimální zásobou elektrické ener -

gie. Lithioiontové baterie, usazené v podla -

ze za sedadly, mají kapacitu jen 3 kWh. Elek-

 tro motor s výkonem 74 kW a krouticím

mo men tem 174 Nm integrovalo Ferrari 

s šesti stupňovou dvojspojkovou pře vo dov-

kou, která je umístěná vzadu, čímž naplno

využilo přednosti koncepce Transaxle. Vý sle-

dek je excelentní. Výška těžiště hybridu se

nezměnila a poměr hmotnosti na jednotli vé

nápravy představuje pro auto se zadním ná-

honem ideálních 45:55 procent. Hmotnost

vzrostla jen o sto kilogramů, z nichž 40 při-

padá na elektromotor. S tímto hendikepem si

však hravě poradí právě čisté elektrické kilo-

watty. Ferrari tvrdí, že zrychlením 0–100 km/h

hybrid překonává běžné Fiorano, přitom však

ve smíšeném provozním režimu produkuje

o 35 procent méně emisí. To i díky rekupe ra ci

brzdné energie a vypínání motoru, pokud ne -

ní jeho energie zapotřebí. Do výroby by se

mělo hybridní Ferrari dostat v roce 2012, do

té doby budou v Maranellu pracovat na dal -

ších vylepšeních.

Porsche 918 Spyder 
V Porsche na to šli jinak. Hned od počátku by-

lo totiž jasné, že nový hybrid má být nástup -

cem legendární Carrery GT. Šelma je proto

vyzbrojená nejen osmiválcem s výkonem

368 kW, ale i dvojicí elektromotorů. Ty spo leč-

ně nabízejí „rezervu“ dalších 160 kilowattů.

Jednoduchá matematika tedy říká, že na

asfalt putuje celkem 528 kW.

Zatímco ve středu uložený osmiválec s obje-

mem 3,4 litru je propojen se zadním elektro-

motorem a sedmistupňovou dvojspojkovou

převodovkou, elektromotor umístěný ve pře-

du pohání autonomní kola přední nápravy.

Energii čerpá z lithioiontových baterií s ka-

pacitou 5,1 kWh, umístěných za sedadly. Do

nich se ukládá jednak rekuperovaná energie

brzdění, ale lze je i dobíjet z elektrické sítě.

Tlačítkem na volantu vybírá řidič jeden ze

čtyř jízdních režimů. V režimu E-Drive se

tento supersport mění na ochranáře pří ro dy,

poněvadž je schopen ujet bez kapky paliva

25 kilometrů. V režimu Hybrid kombinuje

Spyder oba zdroje energie tak, aby byla spo -

třeba co nejpříznivější. V režimu Hybrid Sport

se práce osmiválce a elektromotorů doplňu je

ve sportovním duchu, zatímco ve čtvrtém

režimu Hybrid Race se devětsetosmnáctky

mění v ďábla schopného sprintovat na stov ku

za 3,2 sekundy. To vše při pohotovostní hmot-

nosti 1 490 kg, což je o přijatelných 110 kg víc,

než má Carrera GT. Porsche udává pohádko vě

nízkou spotřebu tři litry benzínu na sto kilo-

metrů, což odpovídá produkci 70 gramů CO2

na kilometr! První majitelé si přeberou klíče

od své hybridní devětsetosmnáctky v roce

2014. 

Jaguar C-x75
Koncept C-x75, postavený k 75. výročí vzni -

ku automobilky, pravděpodobně nemá šanci

na sériovou výrobu. O to futurističtější je jeho

technologie. V podstatě jde o hybrid, ale Ja -

gu ar se na celou věc podíval z jiné stránky.

Trakční úlohu na sebe převzala kola, ze kte-

rých každé pohání integrovaný elektromo-

tor s výkonem 145 kW. To je dohromady

580 kW! Dech bere i výsledný krouticí mo-

ment 1 600 Nm. Také zde jsou zdrojem ener -

gie nej no vější lithioiontové akumulátory,

avšak tentokrát s kapacitou až 19,6 kWh,

umístěné vý hradně vpředu. Zadní část totiž

patří dvo ji ci miniaturních plynových turbín

s výkonem 2x 70 kW. Jejich úloha je jedno du-

chá – do dá vat elektrickou energii bateriím,

případně přímo motoru. Výhodou je jejich

podstatně vyšší palivová účinnost než u mo to-

ru s vnitř ním spalováním a nižší hmotnost.

Koncept plug-in hybridu umožňuje modelu

C-x75 jezdit v režimu čistého elektromobilu

až do vzdálenosti 110 km. Potom se buď při -

po jíte na síť a baterie dobijete, nebo se zapojí

do práce turbíny. Dojezd se tím prodlouží až

na 900 km. 

Celá karoserie s délkou necelých 4,7 m, šíř kou

až 2,2 m a výškou jen 1,2 m je včetně rámu

vyrobena z lehkého hliníku. Také to umož ni lo,

aby se pohotovostní hmotnost nepřehoupla

přes 1 400 kg. Při výkonové hmotnosti ne -

celých 2,33 kg na jeden kilowatt sprintuje

C-x75 na stovku za 3,4 sekundy a třístovku

máte na tachometru za 15,7 sekundy!

Automobilky se změnám 
nevyhnou
Všechny tři příklady vnášejí trochu více opti-

 mismu do skeptické nálady okolo budouc-

 nosti supersportů. Podle nových emisních

předpisů Evropské unie budou muset auto-

mobilky vyrábět od roku 2012 jen takový

po čet a série aut, jejichž průměrná produk ce

skleníkového CO2 nebude překračovat 130

gra mů na jeden kilometr. I když se ještě stále

diskutuje o výjimkách pro malosériové vý rob-

ce, jakými jsou Ferrari, Aston Martin anebo

Lamborghini, jisté je, že i kdyby si vylobbo-

vali výjimky, vše při starém zůstat ne mů -

že. Současné produkci by totiž na splnění

emis ních limitů nestačilo ani zdvojnáso -

bení těch připravovaných. Jen pro zajíma -

vost, běžné Ferrari 599 GTB produkuje

415 a Lambor ghi ni Murciélago 500 gramů

CO2 na kilometr...

Výrobci supersportů stojí před těžkým úkolem. I v budoucnosti budou solventní zákazníci vyžadovat
vzrušující přítlaky do sedadel, nekompromisní jízdní vlastnosti a přiměřený dojezd, avšak z výfuků
těchto „žihadel“ bude muset unikat podstatně méně skleníkových plynů. Jedním z řešení je využití
výhod hybridní technologie.

Ferrari hybrid? 
Proč ne!

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ
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K
Vánocům neodmyslitelně patří roz-

manité dekorace, a proto je po cho-

pitelné, že se z Vánoc stala de fac to

samostatná módní větev spadající

do oblasti tzv. home fashion, která má své

vlastní výstavy, soutěže, návrháře i kritiky.

Nejvýznamnější akcí tohoto oboru je každo-

roční veletrh Christmasworld, který se koná

na začátku roku ve Frankfurtu a stanovuje

módní trendy na následující rok.

Vánoce 2010: zůstává lila, 
přichází modrá
„Letošní trendové vánoční ozdoby jsou ba -

rev né, zasněné a extravagantní,“ shrnuje

ře di tel ka frankfurtského veletrhu Jutta Bau-

 mann. Co se týká barev, neexistují zde žád ná

tabu. Témata, která v daném roce ovládnou

módní rubriky, zůstávají hitem i další sezo ny.

Tak se i letos o Vánocích opět potkáme s ne-

 tra dič ní světle fialkovou a borůvkovou, která

byla na první příčce v roce 2009. K nim se

ale letos přidává nový trend, a tím je modrá 

– modrá, vytvářející mystickou a zasněnou

atmosféru. Paleta modré se rozpíná od le do vě
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světlé až do půlnoční modročerné. Elegant-

 ní kontrast pak získáte kombinací s bí lou,

stříbrnou a še dou. Pokud však dáváte před-

nost teplým, svě žím barvám, nevěšte hlavu.

Odborníci vám pro letošní rok radí kombi-

naci světle zelené s oranžovou a citronové

se zla tou.

Extravagantní dekor se cení
Kromě sledování aktuálních trendů v barvě

ozdob je podstatné věnovat pozornost i no -

vým standardům v designu a ornamen tech.

Vítáno je momentálně vše, co je veselé a pro-

 vokativní. Výrazně se tedy uplatňuje naná še ní

stříbrného prachu, umělých sněhových vlo -

ček a v podstatě všeho, co se třpytí a vytváří

zajímavé odlesky. Patrná je rovněž změna

v preferovaných tvarech a zvláště ve figur -

kách. Klasické koule, andílky, kapky, hvěz dy

a ptáčky pomalu nahrazují nejrůznější pohád-

kové postavičky, houby, domácí mazlíčci nebo

třeba sportovní náčiní.

Nejpodstatnější je kvalita 
I když je v současnosti trh zaplněn levnými

dekoracemi z plastu, většina lidí stále dává

přednost klasice z foukaného skla. Rozdíl

ve vzhledu je totiž tak markantní, že se ani

nedá hovořit o přímé konkurenci výrobků.

Jiné už to ale je při porovnání ruční a strojo -

vé výroby. Ačkoliv zákazníci značku „hand

made“ masově vyžadují, většina z nich rozdíl

vůbec nepozná.

„Stroje už v dnešní době skutečně umějí fou -

kat tak dokonale, že je dokáže odhalit pouze

odborník,“ vysvětluje Kateřina Tichá, vedou cí

české společnosti Glassor. „Poměrně dobře

je ale rozeznatelná levnější strojová výroba

foukání do forem. Na ozdobě je vidět šev, kte -

rý spojuje obě půlky ozdoby. Dalším znakem

je i široká stopka. Ručně foukané ozdoby mají

mít naopak stopku co nejtenčí.“

Jak se vlastně ozdoby 
ručně vyrábějí?
V současné době se téměř veškeré skleně né

ozdoby foukají z polotovarů – ze skleně ných

tyčí, které lze běžně nakoupit. Pak už je tech-

nologie v podstatě stejná, jako byla před sto

lety. Sklo se nataví a ručně (tedy spíše ústně)

vyfouká do požadovaného tvaru. Poté ná -

sle duje zdobení. Jednou z možnosti je ruč -

ní stří bření, kdy se dovnitř ozdoby nasype

přesná dávka směsi chemické látky, jejíž

složení si každý výrobce přísně střeží, ozdo -

ba se pono ří do teplé vody a výsledkem je,

že se na vnitř ním povrchu skleněné ozdo -

by vysráží ten ký stříbrný film. Nej dů le ži těj -

ší z celého proce su „hand made“ je ale ruční

malování, které dodá každé ozdobě osobi -

tou tvář a vytvoří z ní originální umě lecké

dílo.

Ve společnosti Glassor vytvoří každoročně

5–7 kolekcí, které vycházejí z informací o nej -

novějších trendech a z představ zákazníků.

Tvary a dekory jsou vymýšleny s důrazem na

tematiku kolekce. Každá kolekce je doplně na

o stručnou charakteristiku, která má za úkol

navodit atmosféru daného tématu. I když 

v současné době jde 97 % veškeré produkce

z Glassoru do zahraničí, tuzemský maloob-

chod se neopomíjí. Jednotlivý tvar či ozdo bu

si může český zákazník objednat na strá n -

kách společnosti www.glassor.cz prostřed-

nictvím e-shopu. 

Štědrý den je již pomalu za dveřmi a v mnoha domácnostech se
právě v těchto chvílích hovoří o výzdobě domu či bytu, slavnostní
štědrovečerní tabule a, především, vánočního stromku. Pro někoho
to bude snadné: jako každý rok vytáhne ze skříně tu samou krabici
s ozdobami po babičce. Jiní ale mají plné ruce práce: sledují totiž
nejnovější módní trendy.

Letošní Vánoce 
modré a extravagantní

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

Ruční malování je uměním, které dělá z každé figurky originál. Také tvary vánočních figurek podléhají módním trendům. Zákazníci si objednávají
pejsky v mikulášských čepičkách, ale i fotbalové míče.

Jaké by to byly Vánoce bez stříbrné barvy? Technologie stříbření je stará již 
desítky let a používá se v téměř nezměněné podobě dosud.
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M
ožná je to i otázka nákladů. Šla -

pání do kopce namísto vleků.

Ideální zimní sport v časech

ekonomické krize. Kdo ví. Jedno

je však jisté. Bílý sport, který dokonale otes-

 tuje vaše schopnosti, zažívá boom. Zájem 

o tvrdý a komplexní sport se odráží také na

prodeji skialpinistických lyží. Síť prodejen

Intersport zaznamenala roční nárůst ve výši

20 procent. Na trhu vedou značky Fischer,

Atomic, Dynastar a Hagan. 

Sousední Rakousko je skialpinistickou velmo cí

– v minulé sezoně se do hor vydalo 750 tisíc

vyznavačů bílých plání. „Skialpů“ se v rakous-

kých obchodech prodalo 40 tisíc a z celkového

prodeje lyží v Rakousku představovaly de set

procent. Dvanáct procent Rakušanů se ski -

al pinismu také pravidelně věnuje a počet

skialpinistů tam za posledních deset let

stoupl na více než dvojnásobek. 

Rock and roll v horách
Podobně jako jiná odvětví také skialpinismus

mění „barvu“. Tato zima bude zelená, ne však

kvůli nedostatku sněhu, ale kvůli orientaci

výrobců na jednoduše recyklovatelné a eko-

 logické produkty. Atomic například přišel na

trh s lyžařskými botami, které jsou z 80 pro-

 cent vyrobené z recyklovatelných surovin 

a švédská outdoorová firma šije batohy ze

starých rybářských sítí a koberců. Také hi-tech

oblečení německého Zimtsternu lze stopro-

centně recyklovat. 

Vývojem však neprocházejí jen materiály.

Stejně tak i design a konstrukce – nej no -

věj ší trend se nese v rockerském stylu lyží.

Jsou širší, lehčí a rovnoměrné přilnutí lyží

po ce lé délce lyžařům ulehčí jízdu v hlu bo -

kém sně hu. Výhody rockové koncepce po -

cítíte také v ob loucích. Lyže se už nemusejí

protlačovat pro ti síle předpětí v každé za-

táčce. Jsou stabilněj ší. A díky „štíhlému

pasu“ reagují při hranění méně jedovatě. 

Renesanci prožívá dřevo. Většina výrobců lyží

od Fishera přes Atomic až po Hagan se vrátila

u skialpinistických lyží k dřevěnému jádru.

Ukázalo se, že reakce na teplotní výkyvy je

u dřeva lepší než u plastů, které se používa ly

předtím. Dřevěné jádro však nadále zůstává

„obaleno“ do moderních materiálů – většinou

jde o směsi karbonu a kevlaru. 

Lehce nahoru, těžko dolů
Právě díky vývoji materiálů prožívá ski alpi -

nismus velký rozmach. Potvrzuje to i Hans

Bergmann, vedoucí výcviku rakouských hor -

ských a lyžařských vůdců: „Skialpinistické

lyže kdysi vážily okolo sedmi kilogramů, dnes

mají zásluhou kompozitních materiálů, kar-

bonu, kevlaru a lehkého vázání o polovinu

méně. Na moderních lyžích se také podstat ně

snadněji jezdí.“ 

Ale pozor – i pro horolezectví na lyžích platí,

že neexistují dokonalé „skialpy“. Zatímco úzké

lyže jsou vhodné na výstup, protože dobře

drží ve stopě, široké lyže naopak mají výhodu

při sjezdu. Každý si tedy musí vybrat mezi

náročnějším výstupem a větším požitkem

při sjezdu anebo naopak. Ideální kompromis

mezi nenáročným výstupem a sjezdem, který

si lyžař dokonale užije, poskytuje šířka lyže

v oblasti vázání 80 milimetrů. Vyplývá to z tes-

tu Kompetenčního centra pro sport, zdraví

a technologii v německém Garmisch-Parten-

kirchenu a Technické univerzity v Mnicho vě,

které spolu s lyžařskou školou Vivalpin zpra-

 covaly pro noviny Süddeutsche Zeitung. Ně -

mečtí respondenti, kteří se testu zúčastnili,

vyhodnotili ještě jako přijatelnou šířku stře-

dové části lyže pouhých 96 milimetrů.

Důležitá je hmotnost
Samostatnou kapitolou je lyžařská obuv. 

A stejně jako lyže také boty procházejí vývo-

jem. I pro ně platí, že neexistují univerzál ně

dokonalé boty, ideální na výstup i na sjezd.

Sjezdové boty jsou tvrdší, a tedy i těžší než

speciální obuv určená na výstupy. U ski alpi -

nismu však platí, že bota musí hlavně dobře

sedět, protože při výstupu nemůžete počítat

s tím, že si někde na půlhodinu boty vyzujete,

aby si nohy odpočinuly. Obuv budete mít na

nohou celý den. 

Hmotnost je důležitá také u třetí základní

součásti skialpinistické výstroje – u vázání.

Milovníkům přírody bez velkých sportovních

ambicí by mělo skialpinistické vázání pos ky-

tovat především pohodlné používání a bez -

pečnost při pádu. Tyto požadavky splňují

všechna vázání na trhu. 

Skialpinismus ale není je jen hobby – už ví ce

než deset let patří mezi vrcholové sporty 

s množstvím soutěží a závodů. To také mo-

tivuje výrobce, aby používali moderní a leh ké

materiály, jejichž funkčnost testují sportovci

přímo v akci. Například na nejprestiž něj ším

skialpinistickém klání, kterým jsou závody

Patrouille des Glaciers se startem v Chamo nix

a s cílem v Zermattu. Na cestě do cíle čeká

závodníky převýšení čtyři tisíce metrů a trať

dlouhá 53 kilometrů. Muži ji překonají za

sedm hodin, o hodinu déle to trvá ženám. Zá -

vody se těší také velkému diváckému zájmu,

pravidelně jich přijde přibližně deset tisíc.

Absolutní většina skialpinistů ale nelyžuje

kvůli soutěžím. Lákají je pocity, které lze zažít

jen na svazích s nedotknutým prašanem.

Dělají to kvůli možnosti vychutnat si krásy

přírody daleko od davů lidí na přeplněných

„bílých dálnicích“. 

Oblíbenost skialpinismu nelze jen tak jednoduše vysvětlit. Někdo
touží zanechat v panenském prašném sněhu první stopu, jiný zažít
romantickou osamělost daleko od vyježděných „bílých dálnic“,
další si chce otestovat fyzické schopnosti.

Více informací najdete na:
www.fischerskis.com
www.atomicsnow.com
www.dynastar.com
www.hagan-ski.com
www.voelkl.com
www.salomon.com
www.dynafit.at

V prašanu a sám
AUTOR: JOZEF JAKUBÍK, 

GÜNTHER SCHWEITZER,
HI!TECH

FOTO: HI!TECH

Obuv: karbon, kevlar, titan na zpevnění a paměťová pěna na vnitřní botu jsou
standardem.

Lyže: nová konstrukce a materiály zlepšují vlastnosti na výstup i sjezd.

Vázání: extra lehké vázání, které spojuje lyže a obuv do jediného systému.

Patrouille des Glaciers: klasika skialpinistických 
závodů, na kterých si každé dva roky měří síly 
4 500 sportovců.



U
mění a technika se v divadle pot -

kávají na každém kroku a žijí ve

vzájemné symbióze. Když režisér

vysloví svoje záměry a určí, jestli

bude představení klasické či abstraktní, scé-

nograf si nejprve vytvoří přehled jevištní

technologie, a podle toho, co mu dovolí, pra -

cuje. Vedle sebe těsně funguje technická mi -

nu lost a technologická současnost, ruční

ovládání kulis a počítače. Nemá smysl zo bec-

ňovat, každá scéna je na tom trochu jinak.

Přijměte proto pro lepší představu toho, jak

to v technickém zázemí divadla vypadá, poz -

vá ní do Národního divadla v Praze.

Pod zemí i u nebe
V suterénu historické budovy je hydraulic ká

tlaková stanice s deseti elektrickými(45 kW)

motory a hydraulickými čerpadly, osmnáct

tisíc litrů hydraulického oleje zajišťuje chod

zařízení. Hydraulika ovládá stoly, točnu, or-

ches tr a železné opony. Pro zajištění nou zo vé -

ho režimu má přední železná opona vlastní

hydraulický agregát s olejovou nádrží. V su -

terénu pod jevištěm jsou umístěny elektrické

pohony pro osvětlovací rampy. Strojovny má

divadlo hned dvě – dole a na půdě. A mezi

tím? V bludišti chodeb se náhodný host brzy

přestane orientovat. Táhla, bodové tahy, leža té

tahy, digitální ovládací skříně, ovládání ruč-

ních tahů, motorové tahy. Stoupá se patro po

patru, u každého ovládání má parta, která tu

pracuje, svoje scénáře k představení, jež je

právě na programu. 

Práce strojníků se odehrává v několika po lo-

 hách: Při přestavbě řeší požadavky na pohyb

a umístění konkrétních tahů i stolů. Na zá -

kladě poznámek z přestaveb a zkoušení pak

vytvoří definici jednotlivých proměn a uloží

je mezi ostatní technické scénáře představení.

Při vlastním představení pak strojník už podle

definice v systému vyvolává jednotlivé pro -

měny a podle pokynů inspicienta, který řídí

celý chod představení, řeší na místě změnu

tempa, nenadálou situaci na jevišti apod. 

Tady, v kabině strojníka ND, je pult na ovlá -

dání osmi hydraulických stolů, uvádí se zde

do pohybu i zátahy, šály a bobinet. A když

se něco porouchá? „Pak to musíme hodně

rychle opravit,“ říká Zdeněk Vrtiška, který

se v útrobách divadla mezi písty, kladkami,

motory apod. pohybuje a pracuje dvanáct

let. 
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Cesta k novým technologiím
Při velké rekonstrukci divadla v osm de sá tých

letech nastoupila do historické budovy nová

jevištní technologie, začala se psát nová éra.

Hydraulické stoly včetně elektronického ovlá-

dání tehdy dodávala firma Mannesmann

Rexroth a divadlu slouží dodnes. Při moder -

nizaci horního provaziště v roce 2006 byly

původní hydraulické tahy nahrazeny moder -

ními bezhlučnými elektrickými pohony. Cen-

 trem ovládání těchto motorových tahů se

stala malá nenápadná kabina se dvěma řídi -

cími pulty. Může se na nich pracovat sou běž -

ně, co se navolí na jednom, zobrazí se i na

druhém, takže není možné, aby druhý tech-

nik zrušil zadání prvního. Na pultech jsou

tři barevně rozlišené ovládací páky a dvě

dotykové obrazovky. Pohyby tahů se mohou

dít v různých režimech – asynchronně, syn-

 chronně, nebo mají stejnou dráhu. Dále mů že

být použit časový režim, při kterém tahy do-

 jedou do cíle ve shodném čase. Ten si vypočítá

řídicí počítač. Ze dvou pultů se ovládá 30 pros-

pektových a 10 bodových tahů. Pro diag-

nos  tiku je v provozu i dálková správa. Přes

mo dem je možné se propojit s německou

firmou, která zařízení dodávala.

Firma Statec, která je výrobcem zmiňova -

né ho zařízení, použila převážnou většinu

kompon entů značky Siemens. Jsou to mě -

niče v roz vaděčích, řídicí a ovládací cen-

trum. Vlastní řídicí vizualizace pak je pro-

duktem firmy Sta tec a byla upravena podle

návrhů ND. 

Najdete tu i zařízení, kterému obsluha říká

„lednice“ – řídicí server, který komunikuje

s jednotlivými tahy a oběma ovládacími pul ty.

„Pro rychlé zvládnutí nouzové situace jsme se

sami podíleli na vytvoření speciálního pane lu

nouzového ovládání,“ říká Jiří Michálek, ve-

doucí údržby jevištní technologie, který se

tomuto oboru v divadle věnuje již 27 let:

„Veškeré řízení a ovládání tahů je zdvojené

a samozřejmě všechna data okamžitě zálo-

hujeme. Pro další zvýšení bezpečnosti je celý

systém motorových tahů včetně řízení na po-

 jen na dieselový agregát, páteřní komuni ka ce

je vedena optickými kabely, aby se za brá ni lo

rušení komunikace mezi motorovými tahy

a ovládacími pulty.“

Tady už jsme reálně v jednadvacátém století,

vybavení patří k evropské špičce a v naší re-

 publice je zatím ojedinělé. A navíc je příjem né

zjistit, že na hladkém chodu divadla má podíl

i naše firma… 

Až někdy i vy zavítáte do Národního a budete

se dívat, jak se zavírá červená sametová opo na,

vězte, že i její pohon ovládají a řídí kompo-

nenty Siemens. Do divadla se vypravujeme za kulturním prožitkem, okouzlením,
smíchem či dojetím. Za herci, pěvci a tanečníky… A když v hledišti
s lehkým napětím čekáme, až se konečně zvedne opona, vůbec
si neuvědomujeme, že vzadu pod jevištěm i vysoko nad ním
pracuje výkonná továrna.

Dobře utajená
továrna

Slovníček
Jevištní technologie – soubor technických prostředků: jevištní tahy, jevištní točny, jevištní
stoly a propadla, opony a různé speciální prvky – posuvné stěny, portály, pomocná zdvihací
zařízení apod.

Jevištní tah bodový – kulisa se může zavěsit v jednom bodě. 

Jevištní tah prospektový – tahová tyč zavěšená na několika lanech, na kterou lze kulisu
zavěsit ve více bodech.

Jevištní stoly – část plochy jeviště, která se může samostatně vertikálně pohybovat a vytvářet
stupně, nebo je lze naklánět a vytvořit terénní profil. Pro pohon stolů jsou použity hydraulic -
ké válce, pro našikmení se používají elektromotory a šnekové převodovky.

Točna – scénický prvek, který není součástí scény každého divadla. Pohon točny pro pojezd
zajišťují dva stejnosměrné elektromotory a pro otáčení jsou použity tři hydromotory. 

Ruční tahy – za pomoci konopného lana a protizávaží obsluha vytahuje kulisy pouze
vlastní silou. Jejich předností je velmi tichý chod, minusem je nízká nosnost tahů.

Strojní pohon – od stejnosměrných klasických motorů přes rotační hydraulické k motorům
asynchronním. Součástí tohoto pohonu je zdvojená brzda a bezpečnostní koncové spínače.

Jízda tahu – rychlost jízdy motorového tahu s dekorací 0 až 1,5 m/s, nosnost tahu je
max. 500 kg. 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS, SHUTTERSTOCK

Kabina strojních tahů na druhé lávce cca 8,5 m nad jevištěm Pohled na pohony strojních tahů vč. zalaňování – asi 28 m nad 
hlavním jevištěm



Létající batoh
Říká se, že rozdíl mezi chlapcem a mužem poznáte na základě ceny jejich hraček. Martin JetPack
tuto zásadu ilustruje dokonale. Jeho cena se začíná na 75 tisících dolarů. Jestliže však toužíte létat
a na účtě podobnou sumu máte, určitě nebudete litovat. Jedná se o reaktivní „batoh“, který byl
dosud výbavou speciálních vojenských jednotek. Od klasického jetpacku se Martin JetPack odlišuje
poměrně výrazně. Na zádech pilot nenese ani raketový ani klasický proudový motor, ale dvojici
velkých vrtulových turbín. Ty mají výkon 200 koňských sil a dovolují pilotovi dosáhnut rychlosti
takřka 100 kilometrů za hodinu. Výškový dosah stroje je takřka dva a půl tisíce metrů, dolet 48 kilometrů,
stroj vydrží ve vzduchu třicet minut. Palivem je běžný automobilový benzín. Zvuk vznášejícího se
přístroje připomíná motorku nebo sekačku na trávu. Základními konstrukčními materiály jsou lehké
uhlíkové kompozity a kevlar. Nosnost jetpacku je 120 kilogramů.

Chytré pero
Inteligentní pera sice nepřicházejí na trh tak často a v takovém rozsahu
jako inteligentní telefony, ale občas se nějaká novinka najde. Tentokrát
jde o pokračování pera Livescribe Pulse, které výrobce označil názvem

Echo. Firma Livescribe vyrábí pera s mikrofonem, pamětí a operačním
systémem. Pokud perem píšete na speciální papír, dokáže zaznamenat

psané poznámky a k tomu nahrát, co se děje okolo. Zvukový záznam se spojí
se zapsaným a obojí můžete prohlížet a editovat pomocí přiloženého softwaru.

V praxi to lze využít například k zaznamenání rychlých informací během přednášky
– přečtete si poznámku a k tomu si poslechnete to, co přednášející říkal v okamžiku,

kdy jste si ji psali. Nové Echo nabízí čtyř- a osmigigabajtové verze, které zvládnou
nahrát čtyři sta, respektive osm set hodin. Hlavního zlepšení se dočkal software.

Záznamy v peru nyní lze chránit heslem. Nový program také umožňuje podělit
se o záznamy prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí.

Luxusní zvuk
Kevlar, titan, kůže z etiopských ovcí. Co to asi může být? Sluchátka. Zní to obyčejně, ale jde

o dokonalý designérský kousek Ultrasone Edition 10. Každý jeden kus se vyrábí ručně 
a v limitované edici má vlastní výrobní číslo. Polštářky na ucho jsou z jemné kůže etiop-

 ských ovcí. Vnitřek je vyroben z titanu, který spolu s magnetem zabezpečuje lepší
akustiku. Kabel je z 99,99procentní čisté mědi a stříbra, obalený v kevlaru. Sluchátka
však nejsou jen krásná. Využívají technologii S-Logic, která vytváří trojrozměrný
zvuk. ULE technologie zase snižuje emise o 98 procent. Dokonalý je i frekvenční rozsah.
Sahá od 5 do 45 tisíc hertzů s impedancí 32 ohmů. Maximální hodnota hluku je pod

hranicí 99 dB. Sluchátka se dodávají v dřevěné krabici spolu se stojanem. Vyrobeno
bude jen 2 010 kusů a jeden bude stát okolo dvou tisíc eur.

Stylový trenažér
Léto je dávno pryč a většina z nás přepíná na zimní, bačkorový režim. Bez pohybu
však nemusíte být ani během studených zimních večerů. Jedním z řešení je
cyklistický trenažér. A ne ledajaký. Ciclotte boří všechna zažitá klišé o cvičebních
pomůckách. Jde o výsledek spolupráce designéra Luca Schiappatiho a firmy
Lamiflex. Společnými silami vytvořili přístroj, který dokonale zapadne do
vašeho obýváku nebo kanceláře. Jde o první trenažér, u kterého vám nebude
překážet, že stojí nevyužitý v rohu místnosti. Mnohem víc však vynikne při
aktivním používaní. Jízda bude plynulá a především tichá. Celý mechanismus
je ukryt uvnitř těla z karbonu, oceli a skelných vláken. Použitou novinkou je 
i epicyklické zařízení maximalizující stupeň odporu. Ergonomický tvar podpo-
ruje správné držení těla a pozici nohou pro efektivní šlapání. Celek naruší jen
nastavitelná řídítka a podpůrná ramena na udržení boční rovnováhy.

3D do kapsy
Firma Aiptek dokazuje, že 3D technologie začínají být dostupné také pro obyčejné lidi.

Jejich 3D videokamera totiž láká především cenou, která je určena na necelých dvě stě dolarů.
Navíc kamera Aiptek i2 přichází v revolučních kompaktních rozměrech. Dokonale vám padne do kapsy
bez toho, že by vám jakkoliv překážela. Aiptek, na rozdíl od většiny podobných zařízení, nahrává 3D video
ve stejné kvalitě jako ve 2D. Kromě natáčení videa je kamera vybavena také digitálním fotoaparátem.
Duální pětimegapixelový snímač si poradí s oběma typy rozlišení. Díky technologii Parallax Barrier můžete
snímky přímo prohlížet v 3D režimu bez nutnosti použití 3D brýlí. Aiptek i2 připojíte k televizoru nebo
počítači a s dodávaným softwarem můžete videa editovat a přímo nahrávat na YouTube.
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Klasika je zpět
Pamatujete si ještě na doby, kdy jste poprvé objevili kouzlo malého průzoro-
 vé ho fotoaparátu, takzvaného dálkoměru? Tyto fotoaparáty nebyly jen ideální
alternativou k často velkým a těžkým zrcadlovkám – šlo o styl. Ten se změnil
příchodem digitálních přístrojů a výrobci na kategorii dálkoměrů jakoby
zapomněli. Ano, přišla digitální Leica, ale ne každý si mohl dovolit zaplatit
tisíce eur. Jiná možnost nebyla. Až doteď. Vypadá to tak, že renesanci dálko-
 měrů úspěšně odstartuje Fujifilm. Nedávno přišel na trh s modelem Fi-
nePix x100. Vypadá k nerozeznání od klasického analogového kompaktu,
ale uvnitř hořčíkového těla má aps-c CMOS snímač s rozlišením 12 mega-
pixelů. Nejzajímavější částí je hybridní hledáček, který vám umožní přepínat
mezi optickou a elektronickou verzí a dívat se tak na fotografovanou scénu
dvěma způsoby. Digitální hledáček sbírá obraz přímo ze snímače. Výbavu
doplňuje pevný objektiv Fujinon se světelností f/2 a ohniskem 23 milimetrů,
což je po přepočtu ideálních 35 milimetrů.
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Nakládaný hermelín s příběhem

Evropská cena za energeticky 
úsporný projekt pro český 
Siemens
Prestižní Evropskou cenu pro energetické
služby v kategorii Nejlepší projekt energe-
tických služeb v komerčním sektoru za rok
2009 získal tým českých inženýrů za ener-
geticky úsporné řešení v závodě na vý robu
elektromotorů společnosti Siemens v Mohel-
 nici. Úspěšný projekt přinesl závodu úsporu
více než 50 % roční spotřeby energie na vy-
tá pění, ohřev teplé vody a výrobu technolo-
gické páry. Současně pomohl významně snížit
emise CO2. Evropská cena pro energetické
služ by je určena pro inovativní poskytovate le
energetických služeb a každo ročně jsou jejím
prostřednictvím oceňovány mimořádné po či -
ny při rozvoji energetických služeb v Ev ro pě.
Zástupci společnosti Siemens ocenění pře-
vzali 13. září v Bruselu v rámci Evropského
dne energe tických služeb, kterého se zúčast-
nila také Connie Hedegaard, euro komisařka
pro ochranu klimatu. Porota složená z mezi-
 národních expertů ocenila mohelnický projekt
především díky výši dosažených energetic-
kých úspor, pozitivnímu dopadu na životní
prostředí a vlivu na rozvoj energetické efek-
 tivnosti v soukromém sektoru.

Referenční internetový portál
Výrobky a systémy špičkové kvality pro

prů  mysl, veřejnou infrastruk turu, energe-

tiku či zdravotnictví dnes nabízejí všechny

reno mované světové značky. Ale až jejich

úspěš né nasazení a činnost v reálných pro-

jektech sku tečně prověří jejich funkčnost 

a spolehlivost. A právě konkrétní příklady

z praxe jsou silným argumentem při roz-

hodování, zda preferovat tu, či onu značku. 

Siemens si je této skutečnosti dobře vědom,

a proto byl letos v září spuštěn internetový

portál, na němž jsou prezentovány projekty,

které čeští zaměstnanci koncernu Siemens

realizovali v tuzemsku či zahra ničí. Tech-

no logie referenčního portálu je založena na

dy namicky generované databázi podobné

tech nologiím předních e-shopů, jejichž pro-

 střednictvím dnes stále častěji nakupujeme

např. spotřební elek troniku či potraviny. 

Na portálu je v současnosti prezentováno

šest desítek projektů a další jsou postupně

doplňovány. Projekty jsou rozděleny do šesti

hlavních kategorií: průmysl a výroba, dopra va

a logistika, zdravotnictví, budo vy a veřejná

infrastruktura, energetika a informační tech-

nologie. Vyhle dávat je možné pomocí klasic  -

ké  ho fulltextu či prostřednictvím po kro  čilého

vyhledávání, kde je kritériem výběru doda né

řešení, obor čin nosti, geografické umístění

či rok realizace projektu. Tato kritéria lze

samozřejmě vzájemně kombinovat. 

www.siemens.cz/reference

Také si mnohem lépe pochutnáte, když

víte, kdo pro vás jídlo připravoval? Pokud

ano, zkuste někdy hermelíny a utopence,

které s láskou nakládají klienti občanské -

ho sdružení Portus. Dobroty vznikají v so-

 ciálněterapeutické dílně na Slapech, která

nabízí pracovní zapojení dospělým lidem,

jež nejsou dostatečně samostatní v důsled-

ku svého mentálního postižení a nemohou

se uplatnit v běžných pracovních čin-

nos tech. Značka zdejších nakládaných

pochu tin má příznačný název – Dobroty

s pří během.

„Poptávka po našich výrobcích je už tak veli -

ká, že nám přestávají stačit stávající prosto ry,“

říká vedoucí dílny Šárka Michalíková. Tera-

 peutická dílna, která produkuje nakládané

pochutiny pod značkou Dobroty s příběhem,

funguje od pondělí do pátku, dokonce ve

dvou  směnném provozu. Provozovna září

čistotou a každý klient pracuje podle indivi-

duálního plánu založeného na svých možnos-

 tech a schop nostech. Rozhodně se nejedná

o strojovou výrobu, což se promítá do lahod-

 né chuti výrobků. Jenom hermelíny se pro-

dá vají ve čtyřech provedeních – klasický, 

s bru sinkami, se sušenými švestkami a s oře-

chy –, a tak není divu, že právě hermelíny

letos v září získaly ocenění dobrý tuzemský

výrobek Česká chuťovka 2010 v kategorii

mléčný výrobek. 

Od samého počátku, tedy od roku 2005, pra-

 cuje v sociálněterapeutické dílně klient Honza.

Za tu dobu ušel pořádný kus cesty – vybalu je

her melíny z krabic, připravuje česnek a cibuli

pro další úpravu, a hotové hermelíny pak

nakládá do sklenic. Nejraději má na své práci

odnášení hotových výrobků do sklepa, kdy

vidí, kolik toho všichni společně vytvořili. Při

práci má rád puštěné rádio a společnost ostat-

 ních. I když úkolů v dílně přibývá, vždy se

najde čas na to zasmát se a tím si práci zpří-

jemnit. 

Největší zakázky jsou tradičně spojeny s vá-

nočními svátky. V průběhu celého roku se

vyrábějí v sociálněterapeutické dílně výrob-

ky pro far mářské trhy, festivaly či pro stálý

stánek v obchodním centru Hostivař. Jako

novinka byly na trh uvedeny hermelínové

dorty pro nejrůznější příležitosti, například

narozeniny či svatby. Dostali jste na Dobro -

ty s příběhem chuť? Na adrese

http://www.dobrotyspribehem.cz/?clanek=17

najdete seznam prodejních míst.

Prunéřov v novém 
Uhelná elektrárna Prunéřov II v současné do -
bě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, na níž
se významnou měrou podílí také společnost
Siemens. Ta v rámci zakázky zajišťuje vy-
pro jektování, dodávku, insta laci a oživení
kom pletní elektročásti a řídicího systému
elek trár ny. Siemens dále dodá tři generá-
tory pro strojovnu. V současné době byly 
v Prunéřově zahájeny projekční činnosti,
které skončí až v roce 2012. V březnu 2012
začne obnova neblokových technologií a bu -
de zahájena demontáž technologií blokových.
Od března 2013 budou ve dvouměsíčních
odstupech postupně zrekonstruovány tři
bloky. Projekt bude ukončen v roce 2014
předběžným předáním zákazníkovi a zahá-
jením zkušebního provozu. Nové výrob  ní
bloky elektrárny Prunéřov II budou mít
opro ti stávajícímu zařízení, které dnes pra-
cuje s účin ností 33 %, o 16 % vyšší účinnost.
Současně bude navýšen výkon nově insta-
lovaných bloků z původních 3x 200 MW na
3x 250 MW. Po ukončení rekonstrukce budou
na výraz ně vyšší úrovni také ekologické pa-
rametry elektrárny.

Pomáháme

Siemens nabízí nová 
pracovní místa
V definitivní babylon jazyků se změní admi  -

nistrativní centrum spo lečnosti Siemens 

v Praze a Ostravě. Vedení koncernu totiž roz-

 hodlo, že účetní a personální agendu pro

evropské země bude zpracovávat z Prahy 

a Ostravy. V následujících dvou letech dojde

v těchto městech k otevření více než 300 no  -

vých administrativních pozic a následnému

rozšíření služeb tohoto centra i mimo Evro pu.

Siemens začal v České republice zpracovávat

část svých interních ad ministrativních opera cí

již v roce 2003. V roce 2007 založil v Praze

a Ostravě tzv. Centrum sdílených služeb, jež

se začalo rychle rozrůstat a dnes v něm Sie-

mens zaměstnává téměř 800 lidí. 

Výrobu rozšířil i letohradský závod OEZ na

výrobu nízkonapěťové jisticí techniky, jenž

patří do skupiny Siemens. V září nabral 160

no  vých pracovníků, kteří v nové výrobní hale

konstruují vzduchové jističe. Jejich výroba

byla v rámci koncernu Siemens do Letohra -

du přesunuta z Berlína.



Až bude využívat to nejlepší, co se nabízí.

Odpovědi pro Českou republiku.

Již 120 let jsme pro Česko zárukou nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet 
český průmysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu šetrnou k životnímu 
prostředí. Vytváříme zde více než deset tisíc pracovních míst a výrobky 
Siemens se značkou Made in Czech Republic vyvážíme do celého světa.

120 let
Siemens
v Česku

Tati, kdy už bude naše země 
úplně na špičce?


