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VISIONS
firemní časopis roku 2010 (vyhlašuje Czech TOP 100)

Vážení čtenáři, milí přátelé,
na světě je nás již sedm miliard, neutrino-

vé částice jsou možná rychlejší než svět lo 
a od bor níci odhadují, že Evropa v příštím
roce eko nomic  ky neporoste. Zajímavé zprá -
vy, co říkáte? 

Na planetě Zemi je stále místa dost, problém
je „pouze“ v nerovnoměrném rozlože ní a vy-
 užívání zdrojů. Teorie je nezbytné neus tá le
prověřovat, což platí i o té Einsteinově, kte  rou
jsme si zvykli považovat za základ inter  pre ta -
ce jsoucna. Blížící se stagnace evropského
hos podářství mě sice činí ostražitým, ale zá-
roveň vím, že k trvale udržitelnému rozvoji
patří zpomalení stejně tak jako růst. Tyto zá-
koni tosti je třeba vnímat, protože kdo je ne-
chce pochopit a není na ně připravený, ten má
se svou firmou namířeno na vrakoviště dějin.

Že přírodní zákony platí i v ekonomice, vě -
děl skotský myslitel a ekonom David Hume
již v 18. století. Přírodní zákonitosti a cykly se
vztahují i na výrobní sféru. A možná právě
zde toto přirovnání sedí nejlépe. Kde jinde

je pamatováno na celý životní cyklus? Zatím co
burziáni žijí dneškem, což nás patrně všech -
ny v minulých měsících netěšilo, výzkumní ci
a výrobní inženýři myslí hlavně na budouc-
 nost. Ještě dříve, než se jejich produkt zrodí,
myslí také na jeho cestu k zákazníkovi, na
jeho servis, a dokonce i na to, jak s ním na lo-
 žit, až doslouží. Právě tomuto komplexní mu
přístupu zvanému Product Lifecycle Manage  -
ment, který mi je velmi blízký, jsme věnovali
toto číslo.

Děkuji vám za celoroční přízeň našemu
časopisu, s nímž společně hledíme za hori-
zont dneška. Proto doufám, že i s naší pomo cí
se Vám daří žít život s nadhledem.

Přeji úspěšné zvládnutí posledních týd nů
tohoto roku, pohodu a klid během svátků 
a mnoho sil a elánu do příštího roku!

Eduard Palíšek
generální ředitel 

Siemens Česká republika

Tati, kdy už bude naše zem  
úpln  na špi ce?

Až bude využívat to nejlepší, co se nabízí.

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 životnímu 

prost edí. Vytvá íme zde více než deset tisíc pracovních míst a výrobky Siemens 
se zna kou Made in Czech Republic vyvážíme do celého sv ta.

120Let-vizual_210x280mm.indd   1 15.9.2011   13:23:30



Ocelová konstrukce pro Railjet 
Při výrobě vlakových souprav se spotřebuje velké množství hodnotného materiálu. Mimo řád ně
důležitou součástí životního cyklu vlakových jednotek je tedy recyklace použitého materiálu
poté, co vlaky doslouží. Konstruktéři společnosti Siemens ve Vídni na tuto skutečnost mysleli
i při výrobě vysokorychlostních vlakových souprav Viaggio Comfort, známých pod obchodním
názvem ÖBB Railjet. Jejich design přizpůsobili požadavku, aby bylo možné vlak následně
snadno rozebrat. Konstrukce Railjetu je kompletně vyrobená z oceli, která později poslouží
k výrobě komponentů pro nové vlaky. Railjety budou na meziná rod ních spojích sloužit také
českým cestujícím – 16 sedmivozových jednotek totiž od společnosti Siemens koupily
České dráhy. 

Podrobnosti o kontraktu naleznete v Kaleidoskopu na straně 58.
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Lepší internet 
pro chytré sítě
Internet. Původně armádní projekt, ze kte ré -

ho se během desetiletí stala síť s prakticky

neomezenými možnostmi. V následujících

letech by se měl stát i jedním z klíčových prvků

v rámci chytrých sítí.

Chytré sítě umožňují, mimo jiné, široké za-

pojení elektráren využívají cích obnovi tel né

zdroje. Tím se elektrická síť značně decentra-

 li zu je. Pro správný chod je však přitom po tře-

ba, aby spolu jednotlivé prvky komuni ko valy

a spolupracovaly. A jako nejlepší komuni kač-

ní médium se jeví právě levný internet.

Jak už jsme řekli na začátku, jde o desítky

let starou technologii, která se v některých

ohledech změnila jen minimálně. Z tohoto

důvodu vznikl projekt FINSENY, jehož cílem

je přizpůsobit internet účelům komunika ce

v rámci chytrých sítí. Hlavními nedostatky,

které se musejí vyřešit, jsou zejména nízká

spolehlivost a nízká úroveň zabezpečení.

Zpoždění či dokonce ztráta dat mohou mít,

např. v případě náhlého přetížení, fatální

důsledky. Navíc současné internetové pro-

tokoly nejsou schopny zajistit dostatečnou

úroveň ochrany proti hackerským útokům.

První zkušební aplikace by se měly spustit

v prů bě hu roku 2013.

Více oceli za méně peněz
Výroba oceli je nesmírně energeticky náročný proces. Větší ocelárna

s produkcí pěti milionů tun oceli spotřebuje ročně stejné množství

energie jako sedm milionů domácností za stejnou dobu. Jakékoliv

snížení spotřeby energie i v řádu jednotek procent tak představuje

znatelné úspory. Siemens proto vyvinul nový systém, který monitoruje

celý výrobní proces a průběžně dodává informace o spotřebě či využití

sekundárních produktů (např. horkých plynů). Na základě získaných

dat dokáže udělat analýzy, jež umožní optimalizovat výrobu a snížit

spotřebu ocelárny.

Bez dotyku ani ránu
Bez dotykového displeje se již dnes většina elektroniky neobejde.

Jeden z principů jejich činnosti využívá infračervené záření vysílané

diodami typu IRLED umístěnými v rámu displeje, jež tvoří světelnou

síť pokrývající obraz. Při dotyku je síť narušena a systém rozpozná,

kde k němu došlo. Nároky na diody IRLED jsou přitom velmi vysoké

– musí být malé, výkonné a současně mít nízkou spotřebu. Vývojářům

firmy Osram, dceřiné společnosti koncernu Siemens, se podařilo tyto

vlastnosti zkombinovat a vytvořit půl milimetru velkou diodu IRLED

s minimální spotřebou a výkonem dostatečným pro pokrytí monitoru

notebooku.

Tiché hašení
Vypukne-li požár např. v datacentru, nepřipadá hašení běžnými práš -

kovými či dokonce vodními přístroji v úvahu. Místo toho se do místnosti

rychle vypouští z trysek nehořlavý plyn (argon, dusík, CO2 apod.),

který vytěsní kyslík a udusí oheň. Přitom však vzniká hluk i přes 130 dB,

který může ohrozit pevné disky. Ty jsou velmi náchylné na mecha nic ké

poškození a vysoká hladina hluku může způsobit jejich výpadek. Nově

vyvinuté trysky však nepřekročí 100 dB. Disky tedy zůstanou v pořádku

a rychlost vypouštění se přitom nijak nezmenší.

Jezdit sám se nevyplácí
Čekat v koloně není moc velká zábava ani na

D1, natož v létě mezi Jeruzalémem a Tel Avi -

vem. Proto zde byl spuštěn speciální rychlý

pruh s měnící se cenou mýtného. Ve vozovce

jsou zabudovány indukční smyčky, které sní-

 mají počet a rychlost aut jak v bezplatných

pruzích, tak v rychlém pruhu. Ze získaných

dat se vypočítává cena mýtného, která se mění

každou minutu a zobrazuje se před nájezdem

do pruhu. Základní myšlenka je jednoduchá.

Je-li aut na dálnici málo, cena mýtného pro

rychlý pruh klesne, aby se stal dostupný pro

více řidičů. S rostoucí hustotou dopravy roste

i mýtné, takže je do pruhu ochotno vjet pod-

 statně méně řidičů. Hlavní myšlenkou pro-

jektu je omezit počet řidičů, kteří se v autě

vozí sami, a přimět je více využívat hromad-

 nou dopravu či domlouvat se na spo leč ných

jízdách. Autobusy a plně obsazená vozidla

jsou totiž od mýtného osvobozeny. Úspora

ča su je znatelná. Dvanáctikilometrový úsek

lze projet rychlým pruhem za zhruba 12 mi -

nut. Oproti tomu běžným způsobem může

jízda ve špičce trvat až hodinu.



Robotický pavouk průzkumník
Na průzkum zamořených území se možná již brzy začnou používat

velcí robotičtí pavouci, které vyvinuli ve Fraunhoferově ústavu. Pa vou-

kovci jsou mimořádně pohybliví tvorové a mnoho z nich dokáže i skákat.

Návrháři se nechali inspirovat právě těmito živočichy – prototyp

vypadá jako obrovský pavouk z bílého plastu s pneumatickými klouby

na končetinách. Zajímavá je i jeho výroba – nesestavuje se ze součástek,

ale vytváří se pomocí 3D tisku. Během tisku se na sebe ukládají vrstvičky

jemného polyamidového prášku, který se zapéká laserovým svazkem.

Robot je podobně jako skutečný pavouk velmi stabilní. Čtyřmi ze

svých osmi končetin stojí pevně na zemi a dalšími čtyřmi může

manévrovat tak, aby překonal náročné terénní nerovnosti. Nohy

nemají žádné umělé svaly. Robot kráčí a skáče díky tomu, že vnitřek

končetin vyplňuje kapalina, jejíž tlak ovládá kompresor. Náklady

na výrobu robota jsou přitom tak nízké, že se vyplatí vybavit ho

kamerou a nasadit jako jednorázového průzkumníka v zamořeném

prostoru.

Elixír věčného mládí
Stárnutí nelze zastavit. Francouzským genetikům se i přesto podařilo

omladit staré buňky. Odebrali je lidem starším než sto let a přepro gra-

movali je. Odstranili z nich známky stáří a vrátili je do zárodečné

podoby kmenových buněk. „Naše výsledky posouvají regenerativní

medicínu na novou úroveň,“ řekl vedoucí vědeckého týmu z Univerzity

v Montpellier Jean-Marc Lemaitre pro National Geographic. Vědci

přitom dokázali přeprogramovat buňky z různých tkání a orgánů, ať

už se jednalo o srdce, kůži anebo neurony. Ve všech případech byli

schopni vrátit buňky do embryonálního stavu. Technika přeprogra -

mování je sice známá už několik let, dodnes ji však omezoval věk

buněk. Francouzští vědci toto omezení odstranili. Jejich objev by mohl

najít uplatnění při opravách poškozených orgánů a tkání včetně dosud

nevyléčitelných onemocnění mozku a nervové soustavy. V budoucnosti

však možná bude reálné i celkové omlazování organismu. Například

ruští vědci nedávno prohlásili, že prodlužování života bude možné

už kolem roku 2045.

Věděli jste, že…
… pokud doma třídíte odpady a dáváte je
do barevných kontejnerů, umožníte tak
recyklaci více než třetiny jejich celkového
množství? Za rok tak můžete vytřídit až
30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.

… v Německu a ve Švýcarsku se téměř
neskládkuje, protože odpady se energetic -
ky využívají? Také v Nizozemsku, Rakous -
ku, Belgii a Dánsku jde na skládky jen
minimum odpadů. Obecně platí, že rozvi -
nuté země, k nimž bychom se chtěli při-
blížit, odpady recyklují, zbytek energeticky
využívají a skládkují minimálně. 

… odpad existuje od chvíle, kdy začal exis-
tovat život? V přírodě slouží odpady pro-
dukované zvířaty a rostlinami jako suroviny,
které jsou využívány dalšími organismy.
Každý přírodní odpad má svého od běr a -
tele a spotřebitele.

… pro lidský odpad téměř žádný odběratel,
který by ho dokázal zpracovat přirozenou
cestou, neexistuje? Lidé totiž vytvářejí
takové druhy odpadu, se kterými si pří ro-
da sama neumí poradit.

… i kdyby se teď přestalo už úplně létat
do vesmíru, bude množství kosmického
smetí narůstat? Kousky, které už tam jsou,
totiž do sebe narážejí a rozpadají se na
stále více menších částí.

… ve vodách Tichého oceánu plave ostrov?
A není to jen tak ledajaký ostrov. Tvoří jej
igelitové obaly, uzávěry, zapalovače, pneu-
 matiky a další vesměs plastové předměty.
Je to de facto největší smetiště na světě.

… na rozdíl od jiných průmyslových ne bo
chemických odpadů, které jsou nebez pe č -
né navěky, radioaktivní odpady svoji ne -
bezpečnost postupně ztrácejí? Radionuklidy,
které jsou v nich obsaženy, se totiž pře -
měňují s charakteristickým poločasem
rozpadu na neaktivní prvky. 

… první spalovna komunálního odpadu
na území dnešní ČR byla vybudována 
v roce 1905 v Brně nedaleko současné
spalovny v Černovicích? V provozu byla
do roku 1941, v roce 1945 byla po ško ze -
na při bombardování a již nikdy nebyla
zprovozněna.

... ačkoli se zdá, že v Čechách produkuje me
velké množství odpadu, je to naopak nej -
méně z celé Evropské unie? Nejvíce komu -
nálního odpadu produkují v Dánsku, kde
na hlavu připadá něco přes 800 kg.

ODPADY
4 000 let
je věk nejstarší dochované skládky na
světě, která se nachází u francouzského
města Solutré. Leží tu ostatky asi 100 000
zvířat, což představuje zhruba roční spo-
třebu potravin průměrného okresního
města.

294 kg
je množství komunálního odpadu, který vy-
produkuje každý Čech za jeden rok. Pro
srovnání: v roce 1950 to bylo pouhých 50 kg.

6 kg
plovoucích kelímků od jogurtu, golfových
míčků a zubních kartáčků prý připadalo v
roce 1999 na každý kilogram tuňáků, chobot-
nic a žraloků.

5 500 tun
trosek o velikosti deseti centimetrů a více se
pohybuje kolem Země. Pro lety do kosmu to
představuje riziko, které se bude v následují-
cích letech dále zvyšovat.

1 metr
vysoká by byla na zemi vrstva listí, pokud
by vůbec neexistovaly rozkladné mikroor-
ganismy.

100 let
se rozkládá oharek obyčejné cigarety.

1 600 km
v průměru má největší smetiště na světě,
které se vlivem mořských proudů nahroma-
dilo v prostoru mezi Kalifornií a Havajskými
ostrovy.

25,1 milionu
tun odpadu bylo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu v roce 2007 vyproduko-
váno v České republice.
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Tichá nadzvuková letadla
Firmy Boeing a Lockheed Martin připravují technologie pro nad zvu-

ková dopravní letadla nové generace. Studii si objednal Národní

úřad pro letectví a vesmír NASA, aby odzkoušel koncepce strojů,

jejichž vývoj by mohl začít kolem roku 2020. Hlavním cílem je snížit

hlučnost letadel, která byla největším omezením pro první generaci

dopravních super soniků. Pokud britsko-francouzský Concorde do -

sahoval 110 decibelů a jeho start bylo slyšet na vzdálenost osm

kilometrů, z řady letišť nezískal povolení k letu. Nové stroje by neměly

překročit hranici 85 decibelů, přičemž snahou výrobců je dostat

se pod úroveň 75 de cibelů, což je méně než u dnešních dopravních

letadel. Nejde přitom o malé stroje – s délkou 62 metrů by se vyrov-

naly Concordu, uvezly by 40 až 70 cestujících a maximální rychlost

by se blížila ke dvěma tisícům kilometrů za hodinu. Hlavním zdrojem

omezení hlučnosti je originální design, který odzkoušeli ve vzduš ných

tunelech NASA, stejně jako nová generace supertichých motorů, vy -

víjená firmami General Electric a Rolls-Royce.
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P
růmyslová výroba prakticky libo-

volného produktu dnes vypadá

naprosto jinak než před třiceti lety.

Výroba obrovských sérií identických

výrobků, jež byla typická pro průmyslovou

produkci sedmdesátých až devadesátých let

minulého století, je minulostí, protože není

schopna vyhovět zvyšujícím se nárokům mo -

derního trhu. V praxi se stále častěji uplat ňu je

velkoobjemová výroba obrovského množství

variací jednoho základního produktu. Na -

pří klad počet kombinací výbavy dnešního

moderního automobilu dosahuje astrono -

mické hodnoty miliard variací. Tato moder ní

filozofie průmyslové produkce však před

výrobce postavila mimořádně složitou výzvu.

Jak zvládnout práci s obrovským množstvím

dat, která souvisejí s prvotním návrhem pro-

duktu, jeho konstrukcí, výrobou, prodejem,

zákaznickým servisem a závěrečnou recyklací,

a všechna data navíc přehledně shromáždit

na jednom místě? Odpověď na tuto složitou

otázku přináší koncept Product Lifecycle Mana-

gement (PLM), který sleduje celý životní cyklus

výrobku. Tento koncept se však neomezuje

pouze na shromažďování a práci s daty tý -

kajícími se produktů. Přináší možnost vir-

tuální simulace výroby založené na reálném

modelu, kdy lze s pomocí vhodného softwaru

naplánovat výrobu tak, aby byla maximál ně

efektivní. Tato novodobá výrobní filozofie

umožňuje vyrobit prakticky cokoliv – od žeh-

ličky po tryskové letadlo – nejdříve virtuál ně

v počítači, a pak i reálně bez omylů a neefek-

 tivních postupů. Doba dodání produktu na

trh se přitom zkracuje až na polovinu! 

Život před životem
AUTOŘI: INDUSTRY JOURNAL, ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SIEMENS
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zá kaz níkům nabídnout nejen software pro

vývoj a výrobu samotných produktů a sys-

témů, ale také software pro návrh, plánování

a řízení celé továrny, včetně managementu

toků služeb i materiálů do a z továrny. Říká se

tomu Product Lifecycle Management neboli

PLM (správa životního cyklu výrobku). 

Vybírat je z čeho
Během posledních patnácti let se sériová

výroba vyvinula do velkoobjemové indivi -

duální výroby. Řadu produktů si dnes můžete

objednat z katalogu, ve kterém se vám na -

bízejí desítky, někdy i tisíce či ještě více

možností kombinací barev, tvarů, přídatných

opcí. Tato obrovská nabídka je možná jen

díky existenci softwaru, který si dokáže s tím-

to množstvím informací a s takto vel kým

stupněm komplexity výrobku poradit. 

Experti odhadují, že objem digitálních dat

narůstá každých pět let s faktorem deset. Ná-

růst množství dat je přitom asi dvakrát

rychlejší než nárůst paměťových kapacit.

Tato situace se opět dá zvládnout pouze s vy-

soce inteligentním softwarem.

Digitalizace však dále pokračuje. Proniká

do všech oblastí společenského života a je

stále běžnější, že produkty, procesy, servis

i pravidla a omezení jsou propojeny do sítě

softwarovým řízením a také přes internet. 

Samotáři nebudou mít šanci
V současné době většina podniků využívá

software a s ním spojené vizualizace a komu  -

nikační technologie v samostatných celcích

fungujících v jednotlivých úsecích. S tím si

však do budoucna nevystačí. Strategická cesta

je jiná: po digitalizaci jednotlivých oddělení

musí následovat standardizace založená na

jednotných a otevřených pravidlech. To zna-

 mená, že místo toho, aby se vytvářel vždy

nový software pro jednotlivé funkce, vy tvá ře jí

se rovnou celé platformy pro větší množ ství

aplikací. 

Místo změti vzájemně nekomunikujících sys-

témů v jednotlivých oblastech budou v blízké

budoucnosti fungovat celková řešení pro -

pojená softwarem do sítě a budou natolik

široká, že vzájemně spojí poskytovatele

servisních služeb s firmami i zákazníky.

Podmínkou realizace této vize je, aby spo -

lečnosti důsledně dodržovaly mezinárodně

platné průmyslové standardy. 

Vysoký stupeň uniformity, integrace, budo -

vání sítí a především konzistentní data – to

budou již brzy měřítka, podle nichž se budou

v blízké budoucnosti průmyslové podniky

poměřovat. Komplexita výroby ještě výrazně

vzroste, ale současně se zdokonalí i software,

který ji pomůže usměrnit a naopak zprůhled -

ní uživatelům produkty, řešení i servis. 

N
ezastavitelný trend k plné auto -

matizaci se dotýká všech oblastí

průmyslu. Řídicí mikrosystémy

se aplikují již do nejmenších zaří -

zení a z druhé strany neexistuje hranice ve

velikosti či složitosti podniku, ve kterém by

se řídicí systémy nemohly uplatnit.

Všechny tyto aplikace mají jedno společné:

hlavní a poslední metodou optimalizace je

software. Společně s automatizací pracovního

prostředí a konkrétních produktů, strojů a sys-

 témů dochází postupně i k digitalizaci vý vo -

je a ochrany produktu, včetně celého procesu

jeho návrhu a konečné realizace. 

CAD (Computer-aided Design, počítačem pod  -

porované navrhování) je technologie zastře-

 šující oblast vytváření návrhů výrobků, které

se mohou následně zpracovat na CNC strojích

(Computer-numeric Control, numerických,

počítačem řízených) s pomocí CAM progra mů

(Computer-aided Manufacturing, počítačem

podporovaná výroba). Digitální modely se

testují s pomocí CAE (Computer-aided Engi-

 neering, počítačem podporované inženýr -

ství), místo toho, aby se stavěly drahé

pro totypy. Nové závody, do kterých se má

instalovat výrobní zařízení, se nejdříve

naplánují jako „digitální továrny“ na obra-

zovkách počítačů. Virtuálně tedy všechny

systémy začínají pracovat mnohem dříve,

než jsou fyzicky skutečně nainstalovány. 

Software, software 
a zase software
Software je hnací silou ve všech stadiích vzni -

ku produktu – od prvotního nápadu přes

konkrétní návrh, vývoj, testování a ově řová ní

až po plánování výroby a její realizaci.

Výsledkem tohoto trendu je úplně nový způ-

 sob fungování podniku. Virtuální model se

stává čím dál důležitější a dostupnost tohoto

modelu začíná být klíčovým faktorem úspěš -

nosti daného podniku. Dodavatelé kom-

plet ních řešení proto musejí být schopni
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Zasíťovaná 
budoucnost
Mnoho technických zařízení dnes již nemůže fungovat bez po kro -
čilého softwaru. Uveďme například obráběcí stroje, automobily,
vlaky, pásové dopravníky zavazadel nebo vyhřívací či chladicí systémy.
Auto matizační technologie jsou v současnosti nejen v průmyslu,
ale i v každodenním životě natolik běžné, že jsou považovány za
samozřejmost. Řada z nich však stále pracuje izolovaně a není
schopna komunikovat na digitální úrovni s jinými systémy. To se
ale brzy změní. Stojíme na prahu doby, kdy se vše propojí do
jediné, tzv. end-to-end sítě: v mnoha průmyslových oborech se
tento proces již úspěšně nastartoval.

Produkty i výrobní postupy se simulují na počítači, čímž
se eliminují nákladné pozdější korekce ve výrobě a zkra-
cuje se čas uvedení produktu na trh – a výrobci jsou
schopni zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Velocity: Software vám pomůže nejen nahlédnout do
nitra jednotlivých součástí, ale dokáže zobrazit i jejich
funkčnost.



aby se všechny tyto „disciplíny“ co nejvíce

vzájemně propojily a nepracovalo se na nich

souběžně ani postupně, ale jakoby to byla

disciplína jediná.

K tomu se využívají softwarová řešení, ja kým

je NX – komplexní CAx řešení společnosti

Siemens, které přináší výkonné nástroje

pro design, simulaci, dokumentaci, pří -

pra vu výroby i samotnou výrobu. V dneš -

ní době se již v podstatě nemusejí vůbec

vyrábět reálné zkušební prototypy, které

byly drahé, a navíc se při jejich navrho vá -

ní nebo ve výrobě často udělaly chyby 

a prototyp se musel předělat nebo udělat

úplně znovu. To dále význam ně navyšova -

lo cenu koncového výrobku. Dnes již do -

kážeme vyrobit téměř cokoliv – nej dří ve

tzv. nanečisto v počítači a pak rovnou bez -

chybně v reálném provoze. 

Výroba
Podmínkou pro správné naplánování vý ro by

je mít od samého začátku přesné informace

o finálním produktu. Pak už není nic jedno -

duššího než začít s plánováním vlastní vý ro by.

Nástroje produktové řady Tecnomatix umož -

ňu jí průmyslovým podnikům nasadit do pra xe

filozofii digitální továrny. Pojem di gitální to vár-

na označuje rozsáhlou síť digi tálních metod,

modelů a nástrojů, které jsou integrovány

v rámci průběžného řízení dat. Cílem je kom-

 plexní a systémové plánování, projektování,

ověřování a průběžné zlep šo vá ní všech dů -

ležitých procesů a zdrojů reálné továrny. 

Podpora
Důležitou fází v životním cyklu výrobku je je -

 ho provoz. Čím lépe může být produkt ser vi -

sován, tím snadnější práci pak později servis

bude mít a zákazník se může těšit z dlou hé ho

a spolehlivého fungování produktu. Toto je

zvlášť důležité u věcí s dlou hou plánovanou

životností, u kterých se investice navracejí za

relativně dlouhou dobu – například letadla

a ropné soupravy. I toto lze ošetřit softwa ro vě.

Softwarový produkt Siemens Teamcenter je

postaven tak, aby hned od samého začátku

fáze návrhu produktu docházelo ke kontro -

le a optimalizaci veškerých dat s ohledem

na je ho pozdější servis či modernizaci, ke

kterým bu de bě hem jeho životního cyklu

docházet. 
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P
LM ale ani není totéž jako datový

management (PDM – Product

Data Management), se kterým se

velmi často zaměňuje. Úkolem

PDM je sledovat a kontrolovat data, která

se vážou k danému produktu. PDM je

součástí PLM, jehož význam je mnohem

širší. Kromě „živo ta“ vlastního produktu

se věnuje také napří klad managementu

řetězce subdodavatelů, outsourcingu vý -

roby, logistice dopravy, dodacím lhůtám

nebo servisu. 

Plánování
PLM koncept se začíná formovat v první fází

plánování. Veškerá data spojená s virtuálním

produktem se spojují s virtuální výrobou.

Simulují se toky materiálů a výrobní postu-

py, které se následně optimalizují. V této

fázi se celý model rovněž rozšiřuje o spolu -

práci s dodavateli a výrobci produkčních stro-

jů. Výhodou tohoto postupu je, že se na

výsledky ze simulované výroby mohou ihned

podívat produktoví designéři a koncový pro-

 dukt mohou ještě upravit tak, aby co nejl é pe

vyhovoval podmínkám reálné výroby. Díky

tomu se produkt dostane na trh v mnohem

kratším čase, a navíc se výrazně zvýší pro-

duktivita i efektivita jeho výroby. 

Návrh
Během této fáze se uskutečňují všechna dů -

ležitá rozhodování o produktu. Kromě jeho

konečné podoby se musejí navrhnout všechny

mechanické i elektrické části, složitá elektro -

nika a software. Vše přesně na míru a tak, aby

to vzájemně co nejlépe fungovalo. Cílem je,

PLM není software
Co to tedy vlastně je? PLM je princip, který vzájemně propojuje
dokonce hned několik softwarů. Stejně jako v automobilu musí
jednotlivé komponenty přesně plnit svá poslání a společně tvořit
jediný celek – plně funkční auto –, tak i v rámci digitální továrny
musejí všechny softwary dokonale fungovat ve vztahu k celku.
To zajišťuje právě PLM.

Na začátku životního cyklu výrobku (PLM) stojí myšlenka (požadavek, nápad), která se postupně přetváří v konkrétní produkt.

Ruku v ruce s cizelováním jeho finální podoby už rovnou kráčí i plánování výroby. To ale není vše. Ještě dříve, než se produkt

doopravdy zrodí, uvažuje se i o jeho cestách k zákazníkovi, následném servisu během provozování a dokonce i o tom, jak s ním

naložit, až doslouží. To vše je hned od začátku zakompono vá no do jediné PLM databáze. Celý tento „život před životem“ si lze

prohlédnout a odladit na obrazovce počítače ještě před tím, než z pásu sjede první reálný prototyp.
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Rudí býci 
našli ideální stopu

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: SIEMENS

Sebastian Vettel dokázal už čtyři kola

před koncem letošního seriálu Grand Prix

obhájit loňský titul, čímž se stal nejmlad-

ším pilotem formule 1, kterému se něco

takového podařilo. Má rád Red Bull? 

Oba naši jezdci, Sebastian Vettel i Mark Web-

 ber, jsou sportovci, kteří jsou během sezony

na přísné dietě. Celý jejich denní režim, ať už

jde o stravování, fyzickou aktivitu, spánek

anebo odpočinek, má pod kontrolou tým

lékařů.

Snad tím nechcete říct, že mají zaká -

za ný Red Bull?

Pokud mají chuť, tak si plechovku s nápojem

otevřou. Mohou si ho dokonce dát i před zá-

vody, ale musí to být v souladu s progra mem

stravování a pitným režimem, který jim sta -

noví lékaři.

Čím to je, že neznámá stáj Red Bull Ra -

cing doslova ze dne na den sesadila z trů nu

ikony motoristického sportu jako Ferrari

anebo McLaren, které dlouhá desetiletí

formuli 1 dominovaly?

Tyto týmy jsou stále velmi dobré, i když

momentálně nejsou na čele žebříčků. Jsou

těsně za námi a šlapou nám na paty. To, že

se nám podařilo dostat se do elitní spo leč -

nosti, je výsledkem spojení více věcí. V první

řadě máme velmi šikovné piloty. Ale to samé

platí i pro Ferrari, McLaren a další stáje. Co

však tyto stáje nemají, je Adrian Newey, náš

hlavní konstruktér. Vsadím se, že kdybyste se

zeptal v kterémkoliv týmu, koho by chtěli

mít na této pozici, vybrali by si právě jeho.

Dalším faktorem je promyšlená organizace

týmu. V jeho čele stojí lidé, kteří dokážou

každého jednoho člena motivovat, aby ze

sebe vydal to nejlepší. Náš šéf Christian Hor -

ner je velmi zkušený byznysman, kterému

se podařilo v týmu zavést kulturu vzájem-

ného respektu. Vážíme si jeden druhého,

známe svoje silné i slabé stránky, doplňu-

jeme se.

Nestojí za vašimi úspěchy tak trochu 

i výrazná změna pravidel formule 1 před

třemi lety? Jejich cílem bylo eliminovat

tehdejší suverenitu tradičných stájí.

Skutečně, mezi sezonami 2008 a 2009 došlo

k rozsáhlé změně pravidel. Ale o tom se vě -

dělo v předstihu a každý tým měl čas se na

to připravit.

Jak ten čas využil Red Bull?

Ve světě F1 dnes působí dva vynikající kon-

struktéři. Prvním je náš Adrian Newey, který

předtím působil v McLarenu, a druhým je

Ross Brawn, který dlouhé roky pracoval pro

Ferrari. Úspěchy obou těchto stájí jsou spo-

jeny s touto dvojicí. Shodou okolností v roce

2006 oba svoje týmy opustili. Ross šel do

Hondy a Newey k nám. Stáje Ferrari i McLaren

nějakou dobu ještě těžily z jejich práce, do -

kud nedošlo k úpravě pravidel, která zasáh la

hlavně aerodynamiku. Design monopostů

se úplně změnil. Díky těmto oběma desig -

nérům se Red Bull a bývalá Honda, dnes už

Mercedes, v posledních letech tak vyšvihly.

Nejen ve formuli 1, ale i v jiných oblastech

platí, že pokud chcete uspět, musíte využít

slabé stránky konkurence.

Sebastian Vettel sbíral tuto sezonu je -

den vavřín za druhým. Je geniální jezdec,

anebo má geniální monopost?

Je to kombinace jednoho i druhého. Vettel

je vynikající pilot, ale pokud mám být úplně

upřímný, hlavní rozdíl spočívá právě v tom

monopostu. Ukázalo se to například v roce

2009, kdy se stal Jenson Button mistrem světa.

Doteď se umísťoval ve středu závodního pole,

ale díky tomu, že Brawn připravil fantastický

monopost, podařilo se mu vyhrát pro Hondu

titul. Úspěch jezdce do velké míry závisí na

vozidle. Ale pokud stáje stojí po technické

stránce těsně vedle sebe, tehdy rozhoduje

lepší pilot.

I minimální změny v konfiguraci mo -

nopostů rozhodují o porážce a vítězství.

Je to intuice, nebo exaktní analýza, podle

které určujete nastavení křídel, tuhost

odpružení, světlou výšku podvozku a dal -

ší parametry vozidla pro jednotlivé trati?

Je za tím věda. Systematicky všechno vypo -

čítáváme, simulujeme a vyhodnocujeme.

Občas se ale stane, že nastane – jak tomu

my říkáme – heuréka moment, kdy se spo -

lehneme na instinkt. Dobrým příkladem je

Brawnův dvojitý difuzér, který velkou měrou

přispěl k tomu, že Honda v roce 2009 v úvodu

šampionátu získala rozhodující náskok a šam-

Převaha týmu Red Bull Racing
v posledních dvou letech zá vo dů
formule 1 svádí k domněnce, že
známý výrobce energetických
nápojů dopuje své piloty a mo -
noposty speciálními přípravky,
které jim přidává do stravy a ben-
zínu. „Nic z toho není pravda,“
odvětil s úsměvem na naše po -
dezření PR manažer Rudých býků
Steve Nevey. Setkali jsme se 
s ním na akci Siemens PLM Auto-
motive Forum v Bratislavě.
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pionát vyhrála. Stejně fantastický byl i F-Duct

čili úprava aerodynamiky prostřednictvím

směrování tlaku vzduchu na zadní křídlo, se

kterým přišel McLaren.

Jedna věc je taktické plánování každého

závodu, druhá strategická vize. S jakým

časovým předstihem se vyvíjí monopost?

V současnosti připravujeme monopost pro

budoucí sezonu. Většinou pracujeme s roč -

ním předstihem, občas se však vyskytnou 

i výjimky. V roce 2014 má dojít k dalším ra -

dikálním změnám ve formuli 1. Kromě ji né ho

budou muset týmy přesedlat z 2,4litrových

motorů V8 na 1,6litrové agregáty V6 s turbem.

Nebudu lhát, Adrian Newey už začal pracovat

na monopostu, který bude v souladu s no vý-

mi předpisy.

Z kolika součástek se skládá monopost

a kolik jich ročně vyrobíte ve své továr ně

v Milton Keynes?

Monopost se skládá z přibližně pěti tisíc kom-

 ponent, pokud počítáme motor za jeden díl.

Za rok vyrobíme stovky tisíc dílců a pět mo -

nopostů, vlastně šasi. Šasi je během sezony

pořád to samé, ale všechno ostatní se mění,

ať už je to odpružení, boční křídla, podlaha,

kryt na motoru.

Šéf týmu Christian Horner tvrdí, že pro-

 jektujete a vyrábíte technické stroje, které

mají blíže k letadlu než k autu. Není to

trošku přehnané?

Když to řekl můj šéf, je to určitě tak. Ale váž ně,

monoposty jsou spíš letadlo než auto, i když

nelétají. Stačí se jen podívat na materiály.

Používáme uhlíková vlákna a lehké kovy, pro-

 tože stejně jako u letadel je hmotnost pro

nás velmi důležitá. A taktéž aerodynamika,

protože proudění vzduchu nad, pod a přes

závodní auto ovlivňuje jeho maximální rych-

lost.

Při vývoji monopostů využíváte spe ciál -

ní softwarový koncept Product Lifecycle

Management (PLM) firmy Siemens. K če-

mu konkrétně vám slouží?

Umožňuje nám navrhovat design kompo-

nentů trojrozměrně ve virtuálním prostředí,

pomocí počítačů. Tento software patřící do

kategorie CAD systémů dnes už není žádnou

převratnou novinkou, už léta ho používají

různé společnosti při navrhování svých pro-

 duktů. Systém od společnosti Siemens jsme

si vybrali proto, že nemá žádná technická

omezení. Dovoluje nám funkčně a geomet-

ricky navrhnout cokoliv, co jsme schopni

vyrobit. Jiný software z produkce Siemens

využíváme i při výrobě – jde o systém typu

CAM čili počítačem podporovanou výrobu.

Poněvadž oba využívají stejné rozhraní, jsou

integrované a nemusíme ztrácet čas za dá vá-

ním údajů do obráběcích strojů. Navrhnuté

komponenty můžeme jediným kliknutím

rovnou poslat do výroby.

Jak to funguje v praxi?

Na vývoji komponentů pracuje u nás najed-

nou až 150 konstruktérů. Každý vidí, jaké změ   -

ny uskutečnili jeho kolegové. Když konstruktér

například pracuje na zadním odpružení,

může se v reálném čase podívat na aktuální

design převodovky a výfuku, na kterém pra -

cuje jiná skupina. Manažer zase může od -

souhlasit změny přes elektronický podpis.

V minulosti to býval problém, protože neměl

možnost podívat se na projekt celkově. Díky

trojrozměrné vizualizaci to dnes problém

není. Přesně ví, jaké změny udělali jednotliví

designéři. To je jen malá část schopností to-

 hoto systému.

To opravdu jde, virtuálně navrhovat,

testovat a upravovat komponenty mono-

 postů tak, aby vám z počítače „vylezlo“

reálné auto připravené na zkoušky na

trati?

Ano, monopost umíme postavit virtuálně.

Počítačová simulace je pro nás velmi dů le -

žitým pomocníkem, protože pravidla nám

během sezony nedovolují testovat monoposty

na závodní dráze. Počítačová simulace fyzic-

kých vlastností monopostu je pro nás tím

pádem absolutně klíčová a také levnější.

Red Bull je legendární stroj na marke -

ting, kterému se podařilo obnovit atmo -

sféru F1 z časů minulých. Není to sice váš

problém, ale nemůže vaše jednoznačná

dominance udělat z těchto závodů opět

nudu?

Toho se nebojím. Teď sice vyhráváme, ale na -

še vítězství se vůbec nerodí lehce. Kon ku ren-

ce je velmi silná. Samozřejmě bychom v Red

Bullu byli nejraději, kdybychom vítězili stále

jen my. Jsme však také fanoušky formule 1

a jsme rádi, když nám ostatní stáje dýchají

na krk. A třeba jim přiznat, že jsou oprav du

skvělé. Nás to motivuje k dalšímu zlepšování.

Nikdy nesmíte ztrácet z dohledu silné strán-

ky konkurence. 

Začínal jste jako projektant u konstruk -

ce lodí a ponorek. Využíváte zkušenosti

z tohoto období i ve formuli 1?

Ještě před pár lety bych odpověděl, že ano,

protože když jsem nastoupil do F1, začal jsem

pracovat jako inženýr/konstruktér. Specializo-

val jsem se na komplexní povrchy. Dnes už

dělám něco úplně jiného. Samo zřej mě zku -

šenosti a zručnosti z předešlého obdo bí mi

stále pomáhají, ale je to spíš o vzpo mín kách,

že se tehdy věci nedělaly tak, jak se správ ně

dělat měly. Netýkalo se to jen konstrukce pla -

videl, ale průmyslu jako takového.

Proč?

Výroba nebyla propojená. Zaměřovali jsme

se jen na jednotlivé komponenty. Dnes je to

jiné, softwary PLM vám umožňují mnohém

více komunikovat. Můžete navrhnout nej -

lepší převodovku na světě, ale pokud nebu -

de v souladu se zadním odpružením, protože

jste si nedali námahu, abyste si pohovořili

s kolegy, kteří ho konstruovali, tak určitě ne -

postavíte nejlepší monopost.

O Red Bullu je známo, že klade velký

důraz na ekologii. Není to pro takovou

specifickou oblast, jakou F1 je, kde se

nahání každý zlomek sekundy, kontra -

produktivní?

Tuto otázku byste mohl položit kterékoliv

firmě. Každý si může říct, že bude dosaho-

vat lepších výsledků, pokud nebude brát

ohled na životní prostředí. Je to otázka mo -

rálky. Máte pravdu, že automobilový sport

je specifickou oblastí. Proto jsme se jako

sportovní odvětví dohodli, že budeme uplat-

ňovat kolektivní zodpovědnost. Otázky

životního prostředí řešíme v automobilové

federaci FIA. Ekologická opatření tedy za-

vádíme všichni, není to na úkor nikoho. Slou -

ží tomu i vzpomínaná pravidla – všichni

musíme od roku 2014 snížit objem motoru,

všichni musíme omezit otáčky na 15 000 za

minutu a všichni musíme zavést systém KERS

na uchovávání časti energie během brzdění.

Už současné 2,4litrové motory jsou extrém ně

účinné, když dokážou vygenerovat výkon

sedm set koní. A nové budou ještě lepší. Je

však třeba říct, že to, co vidíte na závodní drá-

ze, tvoří jen jedno procento celkové uhlí ko vé

stopy naší společnosti. Zbytek mají na svě-

domí naše výrobní závody a budovy. Proto

– ve spolupráci s divizí Siemens Building

Technologies – řešíme i tuto problematiku.

Do vývoje monopostů tečou obrovské

peníze. Má z tohoto cirkusu přínos 

i ně kdo jiný než majitelé týmů a spon-

zoři?

Pro svět je hlavním přínosem transfer tech-

nologií. Například automobilky mohou také

díky formuli 1 montovat do svých vozidel

čím dál efektivnější motory. Z našeho výzku -

mu a vývoje těží i jiná průmyslová odvětví.

Poznatky z aerodynamiky, kompozitní ma-

teriály, lehké kovy či uhlíková vlákna využí-

vají i producenti letadel, telefonů, lékařských

přístrojů a mnoha dalších výrobků. Při vývoji

monopostů spolupracujeme s inovativními

firmami. Snažíme se, aby naše auta byla ješ -

tě rychlejší. Tato spolupráce je oboustranně

výhodná. My získáme rychlejší monopost 

a oni konkurenční výhodu. Technologický

transfer nemusí být vždy zjevný, ale každo -

pádně se děje. 

Steve Nevey zodpovídá v Red Bull Racing za vztahy s technickými sponzory a dodavateli.
Kariéru začínal daleko od závodní dráhy, v loďařském průmyslu, kde jako projektant
pracoval hlavně na konstrukci ponorek, včetně ponorek nesoucích mezikontinentální
balistické rakety Trident. Do světa formule 1 vstoupil s týmem Footwork Arrows, kde tři
roky pracoval jako projektový inženýr. K Rudým býkům se přidal v roce 1996, kdy tato
stáj pod názvem Stewart Grand Prix vznikla. Byl svědkem, jak se tým ze skromných začátků
vypracoval k titulu mistra světa formule 1.



Elektřina 
sjednotí svět

velkoměst Guangzhou, Shenzhen a Hong-

kong na jihovýchodním pobřeží, které jsou

odtamtud vzdálené 1 400 kilometrů. Poně-

vadž tato energie pochází z tuctu vodních

elektráren na řece Jinsha, země se zbavila

asi 33 milionů tun oxidu uhličitého ročně,

když ji nemusí vyrábět z uhlí.

Rekordní přenos
Vysokonapěťový jednosměrný přenos (HVDC)

není novým vynálezem. Už v roce 1882 se

tímto způsobem přenášela elektřina z Mies ba -

chu v Bavorsku na výstavu elektřiny v Mni-

chově do vzdálenosti 57 kilometrů. Tady však

všechna podobnost končí.

V té době dosahovalo napětí jen 1 400 voltů.

V Číně toto vedení přenáší 800 000 voltů. 

Fyzikální zákony
Bez ohledu na to, zda se energie přenáší jako

střídavý, anebo jednosměrný proud, energe -

tici se snaží co nejvíc zvýšit hodnotu napětí.

Fyzikální zákony totiž způsobují, že pro fixní

množství energie je proud nepřímo úměr ný

napětí. Jinými slovy, čím vyšší je napětí, tím

nižší je proud a tím víc se redukují energe tic ké

ztráty vznikající ohřevem vodiče.

Při přenosu na velké vzdálenosti je techno -

logie HVDC nejlepší. Za pomoci této energe-

tické dálnice se ke spotřebiteli dostane až

95 procent energie. U střídavých sítí toto číslo

klesá na 87 procent, což by se v tomto přípa dě

rovnalo ztrátě 400 megawattů – výkonu střed -

ně velké elektrárny anebo 160 větrných tur bín.

Teoreticky je možné vybudovat i střídavá pře -

nosová vedení na podobné vzdálenosti. Na -

pětí 800 kilovoltů dokáže přenést střídavý

proud až na vzdálenost 1 500 kilometrů.

Problém však je, že u takové dálky se na pě ťo -

vé vlny na začátku a na konci přenosového

vedení vzájemně posunou, což by si vyžádalo

instalaci velkých polí kondenzátorů za úče lem

sériové kompenzace, vždy po několika stov -

kách kilometrů. Nejenže by se výstavba ta -

kového vedení prodražila, ale i ztráty by byly

mnohem vyšší než u HVDC. 

Gigantické obvody
V nedaleké hale o velikosti leteckého han gá ru

se na dlouhých tyčích visících ze stropu ve

výšce asi 20 metrů nachází energetický sta-

bilizační systém, který minimalizuje riziko

zkratu a výpadku elektřiny. Zařízení vypa da jí

jako soubor obrovských podnosů. Každý ob-

sahuje 30 lesklých zlatých plechovek, které

jsou zapojeny do série a propojeny přes op -

tické kabely s ovládacími obvody.

Uvnitř plechovek jsou tyristory čili mě ni čo vé

klapky z křemíku, molybdenu a mědi, kte ré

se aktivují opticky pomocí laserového paprs ku

50krát za sekundu – přesně ve fázi, kdy proud

mění polaritu. Děje se to s přesností do mi lion-

 tiny sekundy, takže záporné vlny střída vé ho

napětí se „překlopí“ bez toho, aniž by vznikl

jed nosměrný proud. 

Poněvadž tento proud má stále vysoký ob sah

střídavých složek, přechází dále do tzv. jedno-

směrného pole, které se nachází hned za ha-

lou, kde kondenzátory dočasně skladují náboj

a „vstřikují“ ho do střídavých složek. Cívky

odfiltrují rušivé signály pocházející z usměr-

ňovačů v hale. Všechno jsou to standardní

obvody, které se nacházejí v libovolném zaří-

zení napájeném ze sítě, ale v tomto přípa dě

jsou jejich rozměry gigantické.

Usměrňovače a jednosměrná pole jsou dupli -

citní. Výhodou je, že jeden vodič funguje ja -

ko 800kilovoltový kladný pól a druhý jako

800kilovoltový záporný pól, čímž se mezi

nimi vytvoří napětí 1,6 milionu voltů. Jiný mi

slovy, energie se rozdělí mezi dva vodiče, aby

se minimalizovaly přenosové ztráty. Sou čas-

ně je to i bezpečnostní opatření pro případ,

že by jeden pól vypadl.

Pokračování textu na straně 22
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Z
ákladní podmínkou úspěšného fun-

 gování Smart Grids je efektiv ní

propojení rostoucích vzdáleností

mezi místy výroby energie a spo -

třebiteli. Technologie vysokonapěťového

jednosměrného přenosu HVDC dokáže pře -

pra vovat velká množství elektřiny na vzdá le -

nost tisíců kilometrů s minimálními ztrá  ta  mi.

Tyto energetické dálnice v budoucnosti nejen-

že překročí hranice států, ale propojí celé

kon tinenty. Umožní optimálně využívat změ -

ny ročních období, denních dob a geo gra -

fických podmínek. Supersítě by se mohly

využívat i na přepravu solární energie ze

severní Afriky do Evropy, jak to popisuje

projekt Desertec.

Elektřina z druhého 
konce Říše středu
Lufeng bylo ještě nedávno místo jako tisíce

jiných v Číně, o jehož existenci se nikdo ne-

staral. Za modrou značkou s množstvím

čínských znaků a nápisem „800 kV“ se dnes

rozprostírá plocha, která vypadá jako z ji né-

ho světa.

Lesklé vedení, které křižuje oplocení napravo

a mizí za horou, bylo uvedeno do provozu

v loňském roce. Přivádí elektřinu do čínských

AUTOR: BERND MÜLLER, ANDREAS KLEINSCHMID, 
VLADO DUDUC

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE

Z Lufengu do Guangzhou: Pomocí vyso-
kovýkonných tranzistorů, usměrňovacích
modulů a vyhlazovacích tlumivek dokáže
vedení HVDC přenést 5 000 megawattů
na vzdálenost 1 400 kilometrů.

Elektrárny na řece Jinsha: Vyrobená elektřina se
přenáší do velkých měst na jihovýchodním pobřeží 
Číny prostřednictvím nejvýkonnějšího vedení HVDC
na světě.

Nesoulad mezi výrobou a spotřebou elektřiny roste. Řešením budou
inteligentní sítě – Smart Grids. Do energetiky přinesou revoluční
změny. Zatímco klasické chápání energetiky počítá s kontrolova tel nou
produkcí a nepředvídatelnou spotřebou, smart grids to obrátí.
Po zapojení obnovitelných zdrojů bude část výroby nepředvída tel ná
a naopak část spotřeby pod kontrolou. Seznamte se s elektřinou
budoucnosti.



P
od Krkonošemi zaklíněné Vrchla -

bí na pohled ani trochu ne při po -

mí ná ostrov. Přesto se v něj bě hem

dal ších čtyř let pomalu promění,

alespoň z energetického hlediska. Energe -

tici tu mají předvést, jak v budoucnosti

může vypadat soběstačný „ostrovní pro -

voz“. 

Region, především lokalita Liščí kopec, která

je centrem ověřovacího projektu, by si měla

udržet bezpečný provoz i ve chvíli, kdy zby tek

sítě zkolabuje a všude zavládne tma. 

Všichni všem
Výstavba takzvaného Smart regionu Vrchlabí

je nejen součástí trendu „chytrých sítí“, ale

patří do velkého evropského projektu, kte ré ho

se účastní desítky společností z různých kou-

tů kontinentu. Z rozpočtové kapitoly na vý -

zkum a vývoj přispěje také Evropská unie.

Dohromady chtějí na sedmi ověřovacích

ex perimentech v různých místech Evropy

vyzkoušet principy nových technologií pro

rozvodné sítě, které jsou zčásti výsledkem

přirozeného vývoje a zčásti reagují na poli-

tická rozhodnutí motivovaná snahou o za-

pojování obnovitelných zdrojů a zajištění

energetické soběstačnosti Evropy. Výsledky

by pak měly sloužit všem účastníkům pro-

jektu stejnou měrou. 

Svět sám pro sebe
Český díl projektu má ve své režii ČEZ. V je ho

rámci by měl vzniknout mikrosvět, který se

o sebe dokáže v oblasti výroby a distribuce

energie postarat sám. Nejen díky tomu, že má

dost vlastních zdrojů, ale především díky lep-

 šímu řízení výroby i spotřeby energie. A nej de

jen o nějakou simulaci: pokud vše půjde dob -

ře, architekti projektu hodlají Liščí kopec od

sítě skutečně fyzicky oddělit a za provozu za se

připojit. Bez nových technologií by takový

krok stál provozovatele nemalé peníze mi ni -

málně na odškodném za zničené spotřebiče

odběratelů. 

Aby se Vrchlabí změnilo na zlatý důl od bor-

ných informací, vloží společnost ČEZ do pro-

 jektu několik desítek milionů korun. Na

vy stavení přesnějšího účtu je v tuto chvíli

ještě příliš brzy – projekt a příslušné smlou vy

by měly nabrat zcela konkrétní obrysy na

podzim tohoto roku. 

Chceme vědět víc
Technologický základ už je jasnější. V první

řadě v síti přibude informací. V infrastruk-

tuře „chytrého regionu“ by měla fungovat

rušná obousměrná komunikace v reálném

čase. Údaje by si neměli vyměňovat jenom

velcí hráči, jako jsou distributoři a správci

elektrických rozvodných sítí, ale i drobní

uživatelé až na úrovni jednotlivých domác-

ností. 

Zákazníci by tak měli mít možnost přesného

sledování své spotřeby a nákladů. 

Provozovatelé by měli mít zase příležitost

efek tivněji a levněji řídit elektrickou síť. Zvlád-

nout například regulovat provoz detailně v re-

žimu „ostrova“, kdy se Vrchlabí nemůže

spo léhat na rychlý náběh vzdálených vodních

nebo plynových elektráren. Lepší na klá dá ní

s ener gií v síti by mohlo ušetřit náklady na

tyto vel ké záložní zdroje. 

Ale nejde jenom o dráty a stožáry vysokého

vedení. Odběratelé a výrobci musí ve změ ně-

ných podmínkách najít společnou řeč: vždyť

se před nimi objevují nové možnosti. Význam-

nou, byť neviditelnou součástí projektu tak

budou stohy zpráv, dohod a smluv. 

Spokojenost spotřebitelů je pro úspěch pro-

jektu klíčová. Chytré sítě mají šanci být šetr-

nější a efektivnější. Ale budou o tom muset

pře svědčit i zákazníky. Počínaje vrchlabský -

mi. 
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Dary slunce z pouště
Desertec je projekt, který se z hlediska roz -

sahu srovnává s vesmírným programem

Apollo, jenž v roce 1969 vyvrcholil přistáním

člověka na Měsíci. Desertec se však zamě řu je

spíše na Slunce, lépe řečeno na sluneční ener-

gii. Důvod je zřejmý: solární tepelné elek-

trárny by mohly v budoucnosti zabezpečit

všechny energetické požadavky světa. Stačí

k tomu pokrýt zrcadly asi 90 000 čtverečních

kilometrů pouště, což je oblast velká asi jako

Rakousko.

Podle Německého vesmírného centra bude

pro potřeby Evropy postačovat plocha asi 

2 500 čtverečních kilomet rů, ale dalších 3 600

čtverečních ki lometrů bude nutné rezervovat

pro vy so ko na pě ťová energetická vedení, kte rá

bu dou přenášet elektřinu na starý kontinent.

Při tom 100 gigawattů instalovaného výkonu,

resp. dodávka 700 terawatthodin elektřiny

ročně, by pokrylo 15 až 20 procent potřeb

Evropy.

Nejde však pouze o vizi – v červnu 2009 tu cet

evropských společností založilo prů mys lo vou

iniciativu Desertec a posvětilo tak projekt za

400 miliard eur. Nechybí mezi nimi ani kon-

 cern Siemens, poněvadž jeho portfolio ře še ní

pro solární tepelné elektrárny zahrnuje klí -

čo vé komponenty, jako jsou parní turbíny 

a při jímací potrubí, řídicí technologie pro

elek trár ny a systémy pro přenos vysokona -

pěťového jednosměrného proudu (HVDC). 

Jdi za sluncem
Začátkem roku 2009 byla ve španělské Anda-

lusii zapojena do sítě solární tepelná elek-

trárna Andasol s parabolickými žlaby, která

využívá technologie Siemens. Zakřivená pa-

rabolická zrcadla jsou uložena v dlouhých

řadách na ploše přibližně 500 000 čtvereč -

ních metrů.

Zrcadla se nepřetržitě otáčejí za sluncem.

Získané teplo se přivádí do vakuových trubic

se speciálním olejem, který se ohřívá na tak -

ř ka 400 °C. Následně tento olej ve vý mě ní cích

tepla přesune svoji tepelnou energii do vody

a vytvoří páru.

Uchováním tepla vyrobeného během dne

mohou solární tepelné elektrárny vyrábět

elektřinu i v noci. Jako skladovací médium se

většinou používají velké izolované nádrže

s kapalnými solemi s bodem tání okolo 200 °C.

Výzkumníci se pokoušejí najít i jiné způso by,

které zlevní skladování tepla.

Energetická dálnice
Egypt je ideální pro využívání solární ener gie,

protože v Nilu je dostatek vody na chlazení

kondenzátorů v parním cyklu. Kondenzátory

však lze chladit i v suchých oblastech pomo cí

vzduchu, i když účinnost v tomto případě je

o 20 procent nižší. Takový přístup by dával

smysl například v Alžírsku, kde kamenné

pouště nabízejí optimální umístění solár ních

tepelných elektráren z jiného důvodu – ne -

vyskytují se tam pouštní bouřky, které by

mohly poškodit zrcadla.

Alžírsko začalo budovat 160megawattovou

elektrárnu Hassi R’Mel, která kombinuje kon-

 venční závod s plynovou a parní turbínou se

solární technologií. Toto zařízení bude ze za-

 čátku vyrábět elektřinu pro místní trh, ale

s výstavbou dalších a dalších zdrojů bude mít

severní Afrika nakonec nadbytek elektřiny,

která by se mohla přenášet do Evropy. 

Vrchlabí – ostrov pro dobro Evropy
Na severu Čech do pěti let ČEZ vyzkouší novinky v oboru rozvodu
energií. O výsledky projektu s názvem Smart region Vrchlabí se pak
podělí se zbytkem Evropy. 

Koncept Desertec: Solární energie v poušti, vítr na pobřeží a síť přenosových vedení.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS

Vodní díla

Biomasa

Geotermální vrtyVětrné farmy

Fotovoltaické zdroje

Solární tepelné 
elektrárny

Na pilotním projektu Smart Region Vrchlabí spolupracuje Skupina ČEZ v rámci konsorcia
se šesti předními distribučními společnostmi Evropy (Enel, ERDF, Iberdrola, RWE, Vattenfall
a ČEZ), které společně realizují šest největších pilotních projektů v oblasti Smart Grids
v rámci Evropské unie pod společným projektem „Grid4EU“. Na pilotním projektu Smart
Region spolupracuje Skupina ČEZ se čtyřmi partnery z mezinárodního konsorcia 26 předních
společností realizujících projekt „Grid4EU“, a to konkrétně s ABB ČR, Cisco ČR, Current
Group a Siemens ČR, které jí dodávají inovativní technologie nezbytné pro realizaci chyt -
rých sítí.
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Díky tomu, že obě firmy patří k technické

špičce ve svém oboru, získala tak jihomo rav-

ská metropole nejmodernější technologie

pro likvidaci odpadu, moderní a ekologicky

šetrný provoz, splňující přísnější emisní limi-

ty, než jsou požadovány platnou legislativou.

Byly vybudovány dvě nové linky na spalová ní

odpadů, z nichž každá má moderní parní

kotel včetně systému čištění spalin polosu-

chou metodou a systému odškvárování a do-

pravy popílku. Každý z kotlů o výkonu cca

50 t páry za hodinu dokáže za stejnou dobu

při plném provozu spálit 14 t až 16 t odpa du.

Součástí zmodernizovaného bloku je i nová

turbína pro výrobu proudu.

Siemens do projektu dodal řídicí systém,

elektročást, generátor a parní turbínu o vý -

konu 22,7 MW, která byla vyvinuta a vyro be-

na v brněnském závodě firmy. Parní turbína

SST-300 je moderní typ s vysokou účinností,

za který Siemens získal v roce 2007 čestné

uznání v ceně Inovace roku, a patří k nej ús pěš -

nějším produktům brněnského závodu – za

posledních deset let firma vyrobila zhruba

stovku turbín této řady, které úspěšně fun-

gují i ve velmi zajímavých destinacích. 

Kogenerace aneb energie 
v různých podobách
Co je však hlavní: spalovna přešla od dřívější

pouhé výroby tepla pro centrální zásobo vá ní

Brna ke kombinované výrobě tepla i elektři ny.

Nyní tak odpad nejen spaluje, ale vyrábí z něj

i teplo a elektrickou energii pro město. 

Tajemství se nazývá kogenerace. Jde o proces

kombinované výroby energie, kdy je ener-

getické zařízení využíváno nejen k výrobě

tepla, ale i elektřiny. Část spalovna využívá

pro své účely, část prodává do rozvodné sítě.

Odpady, které by jinak skončily na skládce,

jsou tak zhodnoceny při výrobě elektrické

energie a tepla v podobě páry nebo horké

vody. Spalovna dokáže uspokojit až 30 % spo-

třeby páry v Brně, ale na rozdíl od běžných

tepláren nepoužívá k výrobě páry fosilní pa-

liva, a tak dochází k nemalé úspoře pri már ních

neobnovitelných zdrojů energie. Technické

řešení umožňuje pružně měnit poměr mezi

množstvím páry dodané do centrálních roz -

vodů a výrobou elektřiny. 

Co se děje uvnitř?
Sběrné vozy přivážejí odpadky do haly, kde je

dva jeřáby promíchávají a přikládají do ná -

sypníků kotlů. Oba drapáky mají automatic ké

měření váhy, aby obsluha věděla, kolik od -

pa dů bylo nasypáno do kotle. Obsluha je

vysílačkami spojena s velínem, odkud dostává

pokyny.

Na boku haly je umístěn násypník z drtiče

rozměrných odpadů, kam směřuje odpad,

který by kvůli své velikosti byl pro běžné

zpracování problematický. Z násypníků

putuje na podávací stůl kotle, který posouvá

odpadky na rošt. Uvnitř spalovací komory

se dosahuje teploty až 1 100 stupňů Celsia.

Membránové stěny obou kotlů, v nichž pro-

bíhá spalování, jsou složeny ze stovek přesně

tvarovaných trubek. Výměníky, napojené

na potrubní systém kotle, zajišťují pro mě nu

napájecí vody na páru o teplotě 400 °C 

a tlaku 4 MPa. Pro srovnání: starý kotel,

který spálil téměř stejné množství odpadu,

dokázal do dat páru o teplotě 220 stupňů

Celsia. 

Na střeše budovy turbínové a dotřiďovací

haly jsou umístěny vzduchové kondenzátory

– technologie, s jejíž pomocí je v provozním

režimu ochlazována zbylá část nevyužité

páry a získaný kondenzát vracen zpět do

oběhu. 

Třídí, třídí a třídí – před 
spalováním i po něm...
Škvára vzniklá spalováním se zpod kotlů od-

straní pomocí vibračních zařízení a doprav-

níkový pás ji přesune do zásobníku, odkud

ji dálkově ovládaný jeřáb nakládá do ná syp-

níku. Odtud škvára putuje do systému tří -

dicích mechanismů. Nejprve se na roštu

oddělí kusy větší než 200 mm, pak v třídicím

bubnu frakce 20–32 mm, menší kousky

pokračují k dalšímu třídicímu bubnu pro

separaci frakcí 16–32 mm a menších než

16 mm. Pomocí magnetických separátorů

se ze škváry odstraňují kusy železa, další

třídicí mechanismy oddělují barevné kovy.

Roztříděná škvára pak putuje buď k usklad ně -

ní, nebo k dalšímu zpracování, např. ve sta -

vebním průmyslu. 

Novinkou je vylepšená dotřiďovací linka na

separovaný sběr s kapacitou 10 000 t za rok,

která umožní lepší recyklaci odpadků.

Smě řují do ní obsahy modrých a žlutých

kontejnerů rozmístěných po Brně. Z odpadu

vydělí např. PET lahve, papír a sklo, nápo-

jové kartony i hliníkové obaly, koncepce do -

třiďovací linky však v budoucnu umožní

práci i s dalšími druhy odpadu. 

Nerecyklovatelný spalitelný materiál je pře -

místěn do betonového zásobníku s odpadky,

odkud putuje ke spálení. 

Z
veme vás na návštěvu do míst, kte rá

obvykle naším očím zůstávají skry -

ta – přesto se právě tam odehrává

důležitý proces, bez něhož by náš

běžný každodenní život v podobě, jak jej

známe, nefungoval. Pod zkratkou SAKO se

skrývá oficiální název akciové společnosti

Spalovna a komunální odpady Brno. Během

posledních let prošla spalovna rozsáhlou

komplexní rekonstrukcí a představuje tak

nejmodernější zařízení svého druhu u nás.

Tříletá rekonstrukce provozu v hodnotě

94,2 mil. eur, na níž se téměř 50 mil. eur

podílely i Evropská unie, Státní fond životní -

ho prostředí a město Brno, byla dokončena

letos. Probíhala za provozu (jiný způsob by

ostatně byl nemyslitelný – zkuste si předsta  vit

hory odpadu, které by při odstávce během

pouhých několika týdnů či měsíců zaplavily

město) a týkala se celého závodu, včetně mo -

dernizace budovy, veškerých roz vodů a kotlů.

Díky modernizaci se tak kapa ci ta spalovny zvý-

šila na dvojnásobek, a ročně zde bude ekolo -

gicky zlikvidováno až 224 000 t odpadu,

který se energeticky využije. Podařilo se

dosáhnout i snížení spalného z 1 300 Kč za

tunu na cca 900 Kč, takže spalovna dokáže

kon ku rovat cenám za uložení odpadu na

skládky.

Brno sobě
Rekonstrukci provedlo konsorcium spo leč -

nosti Siemens a francouzské firmy CNIM.
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Odpad, který topí, svítí
a pohání domácí spotřebiče

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS

Odpadky. Věc, nad kterou většina z nás pohrdlivě ohrnuje nos – doslova a do písmene i kvůli odéru,
který vedlejší produkt naší technicky vyspělé společnosti obvykle provází. Ale i tato opovrhovaná hmota
může být ve finále užitečná. Ve spojení s moderní technologií nám dokáže zajistit na samém sklonku
svého životního cyklu světlo a teplo.

Odpadky v hale promíchávají dva jeřáby a přikládají je do násypníků kotlů.Spalovna přešla po modernizaci ke kombinované výrobě tepla i elektřiny. Tento složitý
proces řídí systém dodaný společností Siemens.



P
ařížské letiště Charlese de Gaulla 

v Roissy se nachází asi 23 kilometrů

severně od Paříže a patří bezespo ru

k jedněm z nejdůležitějších leteckých

uzlů Evropy. Mezi jednotlivými terminály,

hlavní parkovací plochou a nádražím jezdí

automatické metro na pneumatikách (zde

označené jako CDGVAL), které technologicky

zajistila a dodala společnost Siemens.

Soupravy lehké konstrukce se po trati dlou-

 hé 3,3 kilometru pohybují bez strojvedou -

cího a jsou automatickým řídicím systémem

bez pečně a rychle vedeny po stanovené

trase. K zamezení případného pádu cestu-

jí cích do kolejiště jsou ve stanicích umís -

těny pro skle né stěny s otevíratelnými

dveř mi. Ty se ote ví ra jí zároveň s dveřmi

soupravy, která právě dorazila do stanice.

Plně automatický přepravní systém na pneu-

 matikách již funguje v mnoha dalších světo -

vých městech. Například ve francouzském

Lille, v Lyonu, v bretaňském Rennes, v pa říž-

ském metru, na letišti Paříž-Orly, v jiho fran-

couzském Toulouse, v tchajwanském hlav ním

městě Tchai-pei, v italském Turíně, v USA na

mezinárodním letišti O’Hare v Chicagu. Ob-

dobný systém v klasickém provedení je 

v provozu v řecké Soluni, ve švýcarském Lau-

 sanne, v Kodani, Dubaji, Norimberku, Bar -

celoně a jinde.

Je to jistě zvláštní pocit nastoupit do takové

soupravy a nechat se jí vést, aniž by v její

přední části seděl strojvedoucí. Jak se však

zdá, významný pokrok elektroniky a auto ma-

 tizace ve spojení s vysokou mírou bez peč -

nosti dává tomuto revolučnímu konceptu

pře pra vy cestujících nadějně perspektivy 

i do budouc na.

Inspiro – nová generace metra
Mnohaleté zkušenosti s realizací projektů

automatického metra po celém světě přispěly

k vytvoření nové koncepce Siemens Inspiro,

která je přizpůsobena aktuálním i budoucím

potřebám trhu. Vlak kombinuje dlou ho do bě

osvědčené a ověřené technologie konstruk ce

metra s inovacemi, které se zaměřují na pro-

spěch zákazníka a zajišťují mu flexibilitu 

a hospodárnost. 

Design s futuristickým čelem
Inspiro je konstruováno tak, že může být pro -

vozováno ve variantě se strojvedoucím nebo

v plně automatickém režimu bez něj. Dalším

charakteristickým rysem je nový de sign s ná-

padným osmiúhelníkovým vnějším vzhledem.

K jeho silným stránkám patří kompletní

průchodnost soupravy a optimální členění

prostoru. 

Vstupte dovnitř 
První, co v interiéru upoutá, je inteligentní

světelné řešení zobrazující různé situace.

Například světelné pruhy na dveřích blikají

při otevření a postupně ubývají tak, jak se

zkracuje čas do opětovného uzavření dveří. 

Zajímavý je rovněž koncept madel Light-Tree

pro držení cestujících, připomínající roz vět -

vený strom, který umožňuje různé způsoby

přidržování v příjemné vzdálenosti od dalších

spolucestujících. 

Na velkých LCD displejích virtuální průvodčí

informuje o základních parametrech jízdy.

Nabízí i přehlednou mapu metra a mohou

volitelně předávat různá sdělení. 

Flexibilní vozová skříň
Vozy splňují nové evropské požadavky po -

žární ochrany a odolnosti vůči nárazu. Jejich

modulární koncepce umožňuje sestavit sou-

pravu z hnacích i nehnaných vozů, jež se

může skládat ze tří až osmi vozů. Do šesti vo-

 zové varianty se při základním uspo řá dá ní

vejde 1267 osob. Vlak může dosahovat maxi -

mál ní provozní rychlosti 90 kilometrů v ho -

dině. 

Tichá elektrodynamická brzda ho zabrzdí až

do úplného zastavení, čímž se snižuje hluk

ve stanicích. Kde ale nová generace metra

Inspiro skutečně získává, je lehká konstrukce

vozové skříně. Ta je totiž z velké části z hli -

níkových profilů, což významně snižuje nejen

hmotnost vlaku, ale i spotřebu elektrické

energie. Snadnou vyměnitelností opo tře be -

ných komponentů a volitelným použí vá ním

dálkové diagnostiky lze dosáhnout snížení

nákladů při údržbě. 

Metro pro Varšavu
Nyní k modernímu projektu metra v pro -

vozu se strojvedoucím přistoupila i pol ská

metropole, pro kterou Siemens vyvinul

svou nejnovější verzi šestivozových souprav

řady Inspiro. Smlouva byla podepsána na

35 souprav. Dopravce má opci na dalších

sedmnáct vlaků stejného typu po dobu tří let.

Prvních deset jednotek bude vyrobeno ve ví -

deňském závodě společnosti Siemens v Ra -

kousku. Konečnou montáž zbývajících vozů

provede v polském okresním městě Nowy

Sącz (Nový Sadec) partnerská polská spo leč-

nost Newag. 

Také u nás?
Podobné lehké vagony automatického metra

mohou být nasazeny i v našem hlavním měs tě.

V úvahu přichází čtvrtá trasa metra D, která

by měla být vedena ve směru sever-jih, a s je-

jíž výstavbou se počítá v roce 2014.

Soupravy by byly řízeny z centrálního dis-

pečinku pražského Dopravního podniku.

Oproti standardní koncepci by náklady na

výstavbu této trasy se skleněnými zá bra na mi

před kolejišti mohly být nižší, neboť auto -

matizace přináší rovněž provoz s menším

počtem personálu a možnost operativ něj ší ho

nasazování souprav do provozu. 

T E C H N O L O G I E
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D O P R A V A

Automatické 
metro nové generace

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: SIEMENS

Soupravy bez strojvedoucího
už dávno nejsou raritou, ale
běžnou skutečností v řadě 
světových metropolí.

Prostor pro cestující s informačním displejem.

Nová generace metra Inspiro je unikátní lehkou kon-
strukcí vozové skříně, která je z velké části z hliníkových
profilů, což významně snižuje nejen hmotnost vlaku,
ale i spotřebu elektrické energie.

Výhled na trať z bezobslužné kabiny strojvedoucího.



T E C H N O L O G I E J A K  V Z N I K Á

28 29 VISIONS zima 2011

Ropa ve Vlčím hrdle

Slovnaft byl do poloviny devadesátých let průměrnou rafinerií střední velikosti, jakých byla v Evropě
přibližně stovka. Zpracovávala ruskou ropu, která proudí ropovodem Družba a vyráběla průměrný
objem paliv. V roce 1997 se všechno změnilo – začala se obrovská investice, díky které se bratislavská
rafinerie zařadila mezi tři nejmodernější v Evropě.

Vstup ropy do rafinerie: Ropa vstupuje přívodním potrubím přímo z ropovodu Družba. Ročně přes toto potrubí
proteče 5,5 až 6 milionů tun ropy. Denně je to 17 tisíc tun. Vstup není příliš estetické místo. Za socialistické éry
sloužil tehdejším soudruhům k fotografování, proto jsou v pozadí ještě vidět ornamenty z tohoto období.

Automaticky řízený systém kontroly ropy: Poněvadž ropa není stálá látka, musí se trvale kontrolovat. Ještě
předtím, než se z ropovodu Družba dostane do systému rafinerie, prochází ropa přes řídicí jednotku, která každých
30 sekund odebírá ze vstupního potrubí vzorky. Ty se denně vyhodnocují.

Odsolování ropy: Ropa je při vstupu do rafinerie značně znečištěná, často má v sobě i vodu. Před zpracováním
se musí vyčistit v kulových nádržích jednotky atmosféricko-vakuové destilace. Výsledkem je odsolená, odvodněná
ropa, připravená k destilaci.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: AUTOR

C
o se vlastně děje na obrovském

pozemku ve Vlčím hrdle na konci

Bratislavy, z něhož většina z nás

vidí pouze věže a občasné plame ny

z komínů? Slovnaft zpracovává ruskou ropu,

která se podle náročnosti výroby výsledného

produktu řadí mezi středně těžké ropy. Při

jejím zpracování v základních jednotkách

by Slovnaft dokázal vyrobit asi jen polovinu

cenných materiálů – nafty či benzínu. To ne ní

vysoké procento. Proto bylo rozhodnuto o roz -

sáhlejších modernizacích. Největší z nich by la

dokončena v roce 2000. Komplex čtrnácti na

sebe navazujících staveb s názvem Environ-

 mental Fuel Project Apollo (EFPA) a hodnotou

jedné miliardy dolarů přinesl zásadní obrat

v systému zpracování ruské ropy. Dnes získá -

vá Slovnaft na konci celého procesu zpraco -

vání ropy až 86 procent lehkých frakcí vysoké

hodnoty. I proto patří mezi tři nejkomplex -

nější a nejefektivnější rafinerie v Evropě. 
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Polypropylen 3: Nejmodernější jednotkou petrochemie je Polypropylen 3, kde zpracováním etylenu vzniká
polypropylen, dále zpracovaný na granulát bralen. Polymery a monomery ze Slovnaftu jsou základem široké
škály umělých hmot, se kterými se denně setkáváme v běžném životě.

Polní hořáky: Neoddělitelnou součástí Slovnaftu jsou
polní hořáky. Vysoké „komíny“ slouží na vypouštění
materiálu – například pokud nastane v procesu výroby
technická chyba anebo pokud není materiál technicky
dokonalý a dále se už nedá použít. Kdysi byly hořící
hořáky charakteristickým rysem rafinerie, dnešní tech-
 nologie snižují „vypouštění“ materiálu na minimum.
Na každém jednom komínu se nacházejí senzory, které
měří přesný objem vypuštěných emisí, za které Slovnaft
tvrdě platí.

Velín: Také ve Slovnaftu se celá kontrola procesu zpracování ropy soustředí v řídicím centru. Velín jednotek EFPA
je jakoby NASA centrálou rafinerie. Operátoři na obrazovkách monitorují všechny procesy každé jednotky a fyzicky
zasáhnou jen v nouzových případech.

Zásobníky pro finální materiál: Areál rafinerie je rozdělen do čtyř částí. První je stará část rafinerie, kde jsou už jen
odstavené jednotky. V další části najdeme několik původních jednotek, například AVD, zásobníky nezpracované
ropy a několik zásobníků na poloprodukty. Ve třetí části je samotná rafinerie – zde se nacházejí takřka všechny
jednotky na zpracování ropy. V poslední části stojí nádrže na hotové produkty. Dočasně je tu uskladněn benzín,
nafta, přidávají se zde finální aditiva. Krásné bílé nádrže jakoby symbolizují čistotu hotových produktů, které 
v rafinerii vznikají z černé ropy.

Odsiřovací zařízení: V systému jednotek rafinerie se nalézá zařízení HRP 7 – Hydro-
 genační rafinace paliv –, jehož úlohou je odstranit z ropy síru. Ruská ropa jí v sobě
nese tři až čtyři procenta. Povolená hranice v motorové naftě je 10 jednotek síry na
jeden milion jednotek paliva. HRP 7 dokáže objem síry snížit až na 7 jednotek. Díky
této jednotce byl Slovnaft už od roku 2004 schopen vyrábět de facto bezsirnou
naftu, která mu otevřela vysoce konkurenční trhy Německa a Rakouska. Bezsirná
nafta, která se vyrábí právě v jednotce HRP 7, je produkt, který bude ještě několik
let předbíhat standardy EU.

Reziduální hydrokrak RHC: Pověst jedné z nejefektivnějších rafinerií v Evropě získal
Slovnaft zvláště díky zařízení s názvem reziduální hydrokrak čili hydrokrak těžkých
zbytků. Právě tady se těžké frakce ropy mění na hodnotné poloprodukty, které rafinerie
dále zpracovává. Na celém světě existuje okolo patnácti těchto zařízení, v Evropě jich
nenajdete víc než čtyři. Pracuje na principu vysokého tlaku v rozpětí 17 až 19 MPa
a vysoké teploty od 400 do 416 stupňů Celsia. V takových podmínkách, ve třech kolo-
nách s tloušťkou stěn 40 centimetrů, se těžké frakce ropy mění na dále zpracovatelný
materiál. Kolony dovezl Slovnaft z Japonska, protože tehdy nebyl na starém kontinentu
nikdo schopen vyrobit něco tak technicky vyspělého.

Pyrolýzní pece: Součástí rafinerie je i petrochemie, kde
se z ropy vyrábějí základy umělé hmoty. Dominantou
je pyrolýzní pec etylenové jednotky, která produkuje
etylen, propylen a frakce C4 a C5. V rafinerii jde o nej -
starší funkční jednotku, které nikdo neřekne jinak než
„Stará dáma“. Pyrolýzní pece etylenové jednotky v pos led-
 ních letech prošly obrovskou rekonstrukcí, v rámci kte ré
se „Staré dámě“ vyměnilo celé nitro. Etylen a propylen
postupuje dále, aby se později přeměnily na reálnou
umělou hmotu.

Atmosféricko-vakuová destilace (AVD): AVD je první jednotkou, do které se ropa po vstupu do systému rafinerie
dostane. Proces prvotní destilace by se dal přirovnat k destilaci alkoholu, kde se při vysokém anebo nízkém tlaku
zahříváním oddělují jednotlivé frakce ropy.

Proces destilační jednotky AVD: Ropa nejdříve vstupuje
do atmosférické věže, kde se odpaří lehčí podíly, které
se rozdělí na frakce – benzín, petrolej a plynový olej.
Vzniká i destilační zbytek, mazut. Čtvrtina mazutu se
dále destiluje při sníženém tlaku vakuovou destilací.
Destilační zbytky z vakuové destilace mazutu mají už
charakter asfaltů. AVD byla vůbec první jednotkou 
v rafinerii Slovnaft, do provozu ji uvedli už v roce 1957.
Vyfocená jednotka je jakoby dcerou té původní, ale i tato,
AVD číslo 5, má úctyhodných 40 let.

Zásobníky surové ropy: Slovnaft je typická „průchodová“ rafinerie, postavená tak, aby se v ní nemusely dělat
velké zásoby surové ropy. To, co do rafinerie přiteče, po zpracování ihned odteče. Slovnaft denně zpracuje 17 tisíc
tun ropy. Pro krizové případy má však společnost připravené tři zásobníky, každý s objemem 70 tisíc metrů krychlových.



K
dyby se dnes fanoušek elektromo-

 bilů mohl vrátit o sto let do minu-

losti, možná by si toho ani nevšiml.

Snad by ho zarazily výrazy jako

„elektrická drožka“, ale jinak by si připadal

podobně jako v současnosti. 

Na přelomu prvního a druhého desetiletí

20. století totiž obor „povozů na elektřinu“ žil

stejnými tématy jako elektromobilisté dnes.

Mluvilo se o rekuperaci energie, stanicích na

výměnu baterií, účinnějších motorech a pře-

devším: o lepších bateriích. 

O elektromobilech se však jen nemluvilo.

Na ulicích také byly vidět. Své době zatím

sta čily. Jezdilo se pouze ve městech a na to

elek trovozy vyhovovaly rychlostí i dojez-

dem. 

Však také jejich výkony byly úctyhodné 

i z dneš ního hlediska. Typy zaváděné dnes

dojedou na jedno nabití kolem stovky, maxi -

málně sto padesáti kilometrů. Vůz Fritchle

Model A Victoria vyrazil v zimě roku 1908 na

třítýdenní zkušební jízdu po otevřených sil-

nicích a v průměru na jedno nabití dosáhl

vzdá lenosti 140 kilometrů. Nejdelší ujetá trasa

byla 170 kilometrů dlouhá. A to jsou údaje ze

skutečného provozu, nikoliv z laboratoře

jako dnes. 

Navíc tu byly důvody k optimismu. V roce

1910 se například hlasitě přihlásil vynález ce

Thomas Alva Edison. Přichystal prý moto ris-

tům převratný typ baterie. 

Doba železoniklová?
Slavný vynálezce se v té době bateriemi za -

býval už roky, zhruba od přelomu století.

Měl oprávněně pocit, že používané olověné

akumulátory by potřebovaly výrazně vylepšit.

Nešlo přitom jen o kapacitu baterií. 

Edi son si prý uvědomil, že existují dva

různé typy uživatelů. „Odborníci na elektři nu,

dobře vybavení, kteří si jsou vědomi, že ba-

terii vozidla by se měla věnovat stejná péče

jako drahému závodnímu koni nebo lokomo-

tivě; a pak automobilisté, kteří prostě chtějí

svým vozem nějak dojet,“ napsal v roce 1911

časopis Scientific American. 

Edison se zprvu věnoval zlepšování klasických

olověných akumulátorů, ale rychle se pře-

orientoval na jiné materiály. Jeho výzkumný

tým – měl celou vývojovou laboratoř – praco-

 val především na kombinaci dvou kovů: niklu

pro kladnou elektrodu a železa pro elektrodu

zápornou. 

Rok po představení článku, ke kterému došlo

v roce 1910, s ním už jezdila sériová auta. Vý-

hody byly jasné. Nová baterie měla proti olo-

věným při stejné kapacitě poloviční hmotnost,

dala se nabíjet i velmi rychle a také měla vel -

kou životnost (mohla být mnohokrát nabíjena

bez větší ztráty kapacity). Samozřejmě měly

baterie i své nevýhody, například samovolné

vybíjení.

Ovšem takzvanými E-články (tedy Edisono vý -

mi články) vybavený vůz Detroit Electric ujel

při jedné jízdě 211 mil, tedy 340 kilometrů! 

Dobré byly výsledky i v městském provozu.

Detroit Electric vydržel týden jezdit v běž ném

městském provozu celou hodinu a půl až dvě

denně na jediné dobytí trvající údajně jen

sedm a půl hodiny! Automobil za tu dobu

najel 190 kilometrů průměrnou rychlostí

necelých 20 km/h. Cena nabití v roce 1911

činila 1,42 dolaru, po převodu na dnešní

ceny zhruba 500 českých korun. 

To mimochodem znamená, že elektřina je

jediná „ingredience“, která za poslední sto-

letí zlevnila. Pokud je dostupná technická

dokumentace správná, dnes by vás v českých

cenách pro domácnost dobití vyšlo na méně

než patnáct korun. 

Drahý špás
Proč tedy s Edisonovými bateriemi nejez dí me

dodnes? Jako obvykle kvůli penězům. Detroit

Electric s olověnou baterií stál kolem dvou

a půl tisíc dolarů, v dnešních cenách zhru ba

dva a tři čtvrtě milionu korun. Náhrada olo vě -

né baterie výkonnějším a lehčím niklo želez -

ným článkem od Edisona stála o 600 dolarů

víc, tedy zhruba dalších 700 tisíc korun navíc. 

Benzínový Ford T v roce 1911 byl k mání za

850 dolarů. V roce 1912 už to bylo jenom

650 dolarů, o rok později 550 dolarů a cena

klesala i nadále. 

Silnice, smrt elektromobilu
Přišla i bolavá rána v podobě postupného roz -

šiřování silniční sítě. Dokud se nedalo jezdit

„za město“, malý dojezd nebyl takovou ne -

výhodou a vynikl například tichý provoz.

Jakmile silnice opustily náruče měst, vozům

na elektřinu rychle došel dech. Narůstaly

ujeté vzdálenosti a sílil tlak na zvyšování

rychlosti. 

U benzínových typů stačilo jednoduše zvět šit

nádrž, elektromobily narazily na své hranice.

Edison snížil hmotnost článků, zároveň zvý -

šil cenu na kilogram. 

Ránu z milosti vynálezcově snaze o elektro-

mobil pro všechny automobilisty zasadil roku

1914 požár v Edisonově továrně na baterie.

Ve stejném roce Ford sice ještě mluvil o mož -

ném spuštění sériové výroby elektromobilů,

ale zároveň prodal 308 162 kusů modelu T.

V roce 1915 to bylo přes půl milionu a o elek-

tromobilech se přestalo mluvit. 

Současně s prvními výstřely I. světové války,

ve které proti sobě poprvé měly bojovat lodě

a tanky poháněné ropnými palivy a Paříž

zachránila armáda taxíků, byl tedy Edison

poražen. 

Díky smlouvě s vojenským námořnictvem

USA se mu sice investice do nové baterie vrá-

tily, ale to bylo vše. Elektromobily od té doby

trvale spalovacím motorům nestačí. Dnešní

baterie jsou sice několikanásobně výkonnější

než E-články, pro naše rychlé a příslušenstvím

napěchované vozy je to však stále málo. 
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Na bateriích 
pohořel i Edison

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SCIENTIFIC AMERICAN, 

WIKIMEDIA COMMONS, 
BIGSTOCKPHOTO

Před sto lety na tom elektromobily byly stejně jako dnes. 
Nejslavnější vynálezce všech dob to slíbil změnit. 

Thomas Alva Edison v roce 1911 předvádí svou
novou nikloželeznou baterii.

Detroit Electric z roku 1916 v bruselském muzeu Autoworld.



D
nešní baterie sice dokážou udr žet

váš notebook v chodu při čekání

i na velmi zpožděný let, ale na

řešení větších problémů nestačí.

Nejen že nezvládají skladování energie ve

velkém, nestačí ani na pohon aut. Co s tím

odborníci hodlají dělat? 

Baterie pro pamětníky
Dnešní lithioiontové (Li-Ion) baterie přitom

nezaspaly dobu. Na stejnou hmotnost pojmou

zhruba čtyřikrát více energie než Edisonovy

články z roku 1910 (více o nich na předchozí

dvoustraně) a zhruba osmkrát více než sto

let staré olověné akumulátory. 

Elektromobily z počátku 20. století by s nimi

ujely 600 až 700 kilometrů. My se dnes však

už vozíme jinak. Především rychle. Spotřeba

energie vozidla se při zdvojnásobení rych -

losti zvýší čtyřikrát. Rychlostí 40 km/h lze

dojet jen 300 kilometrů. Při 80 km/h jsme

víceméně na sto kilometrech. A z hlediska

užitkovosti baterií zpátky před sto lety. 

Roli hraje i rostoucí hmotnost vozidel. A na

spotřebě se navíc poměrně výrazně projevu je

i klimatizace a další elektronické nezbytnosti

dnešních vozů. 

Žijeme s lithiem
Století vývoje je tedy rázem pryč. Aby měla

vozidla na elektřinu alespoň nějakou šanci,

měla by se kapacita dnešních baterií (při za-

chování ceny) zvýšit na dvojnásobek, tvrdí

odborníci. V číslech je to vzrůst ze 150 watt -

hodin v jednom kilogramu baterie na 250 Wh

na kg. Dojezd kolem 200 kilometrů by už

některým uživatelům mohl postačovat. 

Cíle prý lze dosáhnout s Li-Ion bateriemi.

Většina odborníků se domnívá, že „lionky“

mají dost potenciálu na zdvojnásobení kapa-

city. Zkouší se proto kombinace nej růz něj ších

elektrolytů i nových lithiových sloučenin pro

katody a anody i další konstrukční změny

(např. zavádění nanotechnologií). Zde se

ovšem Li-Ion baterie už přiblíží k hranici

svých teoretických možností, která se pohy-

buje v řádu stovek watthodin na kilogram. 

A co dál? 
My bychom přitom na dlouhé jízdy potře-

bovali baterie s kapacitou nejlépe kolem 

1 000 watthodin na kilogram, tedy sedmkrát

výkonnější než ty dnešní. V laboratořích se

ovšem pracuje s několika technologiemi, kte-

ré by tento cíl měly teoreticky dosáhnout. 

Většina z nich využívá lithia. Tento kov je pro

baterie jako stvořený; je lehký a udrží velký

náboj. Navíc jde o rozšířený a dostupný prvek.

Již dlouho se experimentuje s lithiosírovou

baterií, ve které je kladná elektroda z lithia,

záporná za síry. Má teoreticky několikanásob-

ně vyšší kapacitu než dnešní Li-Ion články,

trpí však řadou problémů. Jedním z nich je

například velmi rychlé zanášení elektrod

sloučeninami, které vznikají při provozu. 

V posledním roce či dvou se s oživením zájmu

o baterie objevilo několik výzkumných sku -

 pin, které tvrdí, že se jim daří problémy

od straňovat. Například Chengdu Liang 

z Ná rod ní laboratoře v Oak Ridge s kolegy

údajně narazil na možnou přísadu do elek-

trolytu, která nánosy na elektrodách roz -

pouští a uvolňuje zpět do elektrolytu. 

Dýchá, ono to dýchá!
Radikální změnu designu baterií slibuje další

technologie: lithiovzduchové baterie. Teore-

tická kapacita u nich převyšuje 10 000 Wh

na kilogram!

Je to především díky tomu, že se obejdou bez

jedné elektrody. Katoda (kladná elektroda)

není uzavřená v baterii, ale tvoří ji molekuly

kyslíku pronikající do článku zvenčí. Díky

tomu by baterie měla být podstatně lehčí 

a menší než stávající typy. 

Nápad má však řadu úskalí. Lithium je velmi

reaktivní kov, který prudce reaguje s vodou.

A té je ve vzduchu více než dost. Navíc kapa-

cita baterií po dobití prudce klesá. Potíže se

ale prý daří překonávat. 

Kalifornská firma PolyPlus tvrdí, že vyvinula

lithiovzduchový článek, který funguje i pono-

řený v mořské vodě. Má keramický povlak 

s tak malými průduchy, že jimi projdou mo-

lekuly kyslíku, ne však vody. Článek nelze

dobít, ale mohl by se uplatnit pro pohon

podmořských robotů. 

Potenciálu lithiovzduchových baterií si všimli

i další. Německo letos věnovalo přes pět milio-

nů eur na založení dvou center věnujících se

této problematice. Od roku 2009 se vývoji

věnuje i IBM ve spolupráci s dalšími spo leč -

nostmi. 

Cena – to je, oč tu běží
Zda a kdy tato technologie dospěje, samo -

zřejmě není jasné. Při dosavadním tempu

nárůstu kapacity baterií kolem pěti procent

za rok bychom se mohli na kýžených 1 000 Wh

na kilogram dostat zhruba za 30 let. 

Zvládnout výše popsané technologie však

nebude nic jednoduchého. Jejich fyzikální

princip je v některých případech známý už

desítky let, do praxe mají přitom stále stej ně

daleko. 

Navíc je tu choulostivá otázka ceny. Podle

loňské zprávy Národní výzkumné rady USA

je cena dnešních baterií nad 1 200 dolarů za

uskladněných tisíc watthodin (1 kWh). Cíl pro

dosažení konkurenceschopnosti s ropnými

palivy při dnešních cenách je pod 300 dola rů

za jednu kWh. 

Potřebovali bychom tedy baterii se sedmi -

násobným výkonem za pětinovou cenu.

Mo der ní Edisonové se mohou začít snažit.

Snad se jim povede lépe než slavnému vy -

nálezci, který se před stoletím pustil do

vývoje baterií, jež měly elektromobily

zachránit před pádem do zapomnění. Při

pohledu na silnice je jasné, jak to tenkrát

dopadlo. 
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Tesla Roadster je symbolem obrody elektromobilů. Rychlý sportovní vůz má dojezd za ideálních okolností přes
tři sta kilometrů. Ale jeho baterie váží téměř půl tuny a stojí zhruba přes půl milionu korun. Je jen větší, ne lepší
než baterie jiných vozů. 

Lithioiontové (Li-Ion)

Pokročilé Li-Ion baterie

Lithiosírové

Zinkovzduchové

Hliníkovzduchové

Lithiovzduchové

Kolik se tam vejde?
Teoretické možnosti některých typů baterií jsou na pohled úžasné. Ale překážky bránící 
jejich zavedení do praxe nejsou o nic menší. 

Hustota náboje

funkčního článku

jeho chemických složek 

Hustota energie ve watthodinách na kilogram (Wh/kg)

Typy baterií

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Vstanou noví vynálezci?
Pokud mají baterie uspět v konkurenci fosilních paliv, čeká je
radikální zvýšení výkonu. A radikální změna designu. 
Možná se budou muset naučit dýchat.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
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N
aleznete je na lodích, v le tad -

lech, automobilech, kapesních

navigacích a pravděpodobně i ve

svém mobilu. Přijímače signálu

satelitní navigace se díky vývoji a poklesu

cen masově rozšířily. Jejich služby jsme přijali

za své a samozřejmé. Často je vní máme jako

hračku. Vedou nás na výletech, lokalizují

fotografie z dovolené nebo pomáhají sdílet

informaci o naší poloze. Profesionální apli -

kace, například v bankomatech nebo počí-

tačových sítích, zůstávají veřejnosti často

skryty. Signál navigačních satelitů totiž slou-

ží též jako zdroj přesného času.

Princip satelitní navigace je vlastně jedno -

duchý. Po oběžných drahách okolo Země

obíhají satelity, které průběžně vysílají údaj

o své poloze a čase. Přijímač na Zemi zachy -

tává signály z různých satelitů. Odečte dobu,

po kterou k němu jednotlivé signály putovaly,

spočítá vzdálenost od každého ze satelitů 

a vypočte svou polohu na Zemi. Pro spo leh-

livé určení polohy i nadmořské výšky je třeba

zachytit signály z minimálně čtyř družic.

Celý systém vyžaduje extrémní preciznost

při práci s časem. „Srdcem každého satelitu

jsou atomové hodiny. Odchylka deseti nano-

sekund při určení času by ve výsledku zna-

menala nepřesnost několika metrů,“ vy svět luje

Hans Steiner ze společnosti Siemens. Právě

on se svým týmem podrobuje hodiny sate -

litů Galileo náročným zkouškám. Nepřesnost

zjištěná až na oběžné dráze by znamenala

znehodnocení celé družice.

Galileo vs. GPS
Proč Evropa buduje vlastní satelitní navi-

gační systém? Americký systém GPS přeci

funguje po celém světě, příjem signálu 

je bezplatný a dosahovaná nepřesnost se

pohybuje okolo pěti metrů. Důvody jsou 

v prvé řadě politické a ekonomické. Ve hře

je nezávislost, přímý přístup ke špičkovým

technologiím a miliardy dolarů, které se v ob-

 chodě s nimi točí. Ale jsou tu i technické ne-

 dostatky stávajícího GPS, které chce Galileo

odstranit.

Přesnost GPS ne vždy postačuje. Již dnes se

používají korekční systémy. Příkladem je ev-

ropský EGNOS. Třicet čtyři pozemních stanic

rozmístěných po Evropě přijímá signál GPS

a předává jej řídicím střediskům. Zde jsou

vypočteny korekce nutné pro zpřesnění

signálu. Údaje jsou předávány k odvysílání

geostacionárnímu satelitu. Korekce se vy -

užívají například při navádění letadel na

přistání. Galileo sám o sobě nabídne dosta -

tečnou přesnost – odchylku do jednoho

metru u bezplatné veřejné služby nebo

pouhých několika centimetrů u placené

garantované služby. Civilním uživatelům

budou přístupné dva souběžné signály o růz-

ných frekvencích. Přijímačům se tak umožní

provádění tzv. ionosférické korekce. To je 

u GPS výsada vyhrazená pouze armádě. Pro

kritické aplikace, jako je například řízení

letového provozu nebo zabezpečovací sys-

témy železniční dopravy, bude Galileo vysílat

též informace o selháních a odchylkách ve

svém vlastním systému.

Galileo nabídne více satelitů a přijímače

budou moci souběžně využívat též signál

GPS. To razantně zlepší dostupnost signálu

a pomůže to prakticky odstranit efekt kaňo nu,

kterým dnes trpí polovina plochy největ ších

měst světa. Výškové budovy stíní výhled na

oblohu a tím komplikují nebo znemožňují

lokalizaci. Po zavedení Galilea se problema-

tická oblast zmenší na desetinu.

Nové aplikace
Vyšší přesnost, spolehlivost a integrita

Galilea otevírá nespočet nových možností.

Výzkum v této oblasti podněcuje jak sama

Evropská komise, tak soukromé subjekty.

Hledají se řešení pro dopravu, civilní obra -

nu, bezpečnost, energetiku, finanční sektor,

telekomunikace, stavebnictví, zeměděl-

ství, zdravotně postižené lidi i životní

prostředí.

V testovacím a validačním středisku Weg-

berg-Wildenrath (Visions léto 2011, strana

24–25) se připravují aplikace pro železnici.

Zlepší bezpečnost, zautomatizují některé

operace a umožní zkrátit intervaly mezi

jednotlivými vlaky, čímž zvýší kapacitu kori-

dorů. Současně zlepší dodržování jízdního

řádu a sníží energetickou náročnost dopra vy.

V Aldenhovenu zase vyvíjejí aplikace pro

silniční dopravu. V budoucnu budou měst-

ské autobusy předávat svou polohu, rychlost

a směr dopravním světlům, která následně

zajistí jejich efektivnější průjezd městem.

Dvě auta blížící se z různých směrů ke stej né

křižovatce budou zase schopna rozpoznat

hrozící kolizi, napnou bezpečnostní pásy 

a zahájí intenzivní brzdění.

V zemědělství Galileo umožní zpřesnit obdě-

lávání půdy – traktory budou hlídat správnou

stopu při orbě a zpřesní se také dávkování

hnojiva. To bude na základě údajů z před-

cházející sklizně aplikováno jen tam a v ta ko -

vé míře, kde je to zapotřebí. Galileo pomůže

i při záchraně životů. Zachytí tísňový sig nál,

předá jej příslušnému záchrannému centru

a přijetí zprávy potvrdí nazpět. A tím výčet

ani zdaleka nekončí. 

V pátek 21. října letošního roku vynesla ruská raketa Sojuz ze
základny Kourou ve Francouzské Guyaně na oběžnou dráhu 
dva satelity Galileo. Během následujících tří let se k nim přidá
dalších šestnáct družic, které umožní zahájit provoz nového
evropského satelitního navigačního systému. S nákladným 
projektem financovaným převážně Evropskou komisí jsou 
spojena značná očekávání.

Galileo AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: ESA - P. MÜLLER, 

P. CARRIL, P. SEBIROT

7A4: V Aldenhovenu zase vyvíjejí aplikace Galilea pro
silniční dopravu.

GLOVE: Celý systém vyžaduje extrémní preciznost při
práci s časem. Hodiny satelitů se podrobují náročným
zkouškám.



V
itamín D je pro lidský organismus

nenahraditelný. Podporuje stavbu

kostí a jejich metabolismus. Bě hem

posledních desetiletí byla usku -

teč něna řada výzkumů, v rámci kterých se

v některých zemích podával vitamín D preven-

 tivně. Výsledkem bylo, že se v těchto oblastech

výrazně snížil počet pacientů trpících křivicí

a osteoporózou. To ale není vše. Bylo pro ká-

záno, že nedostatek vitamínu D má přímou

souvislost i s dalšími onemocněními, jako

jsou kardiovaskulární choroby, roztroušená

skleróza, některé alergie a dokonce i rakovina.

Jeho nedostatek tedy de facto představuje

mnohem větší nebezpečí než samotný, navíc

celkem vzácný melanom, před kterým nás

především média neustále varují.

Vitamín, který nestačí sníst
Existují dvě formy vitamínu D: vitamín D2,

který se nachází v rostlinách, a D3, který se

tvoří v pokožce při pobytu na slunci. Jejich

poměr je jednoznačný. Ze slunečního záření

získáváme až 90 procent celkového množství

vitamínu D. Zajistit si patřičnou denní dáv -

ku zdánlivě není nijak obtížné. Stačí vyjít si

za slunečného dne přes poledne ven v trič -

ku s krátkým rukávem a v kratších kal ho -

tách či sukni a nenamazat se silnou vrst vou

krému s ochranným filtrem. Možná byste

se divili, kolik lidí není ani této zdánlivě

maličkosti schopno. 

I když sluneční svit strava nenahradí, věnovat

jí patřičnou pozornost se zcela jistě vyplatí.

Při vhodném výběru z ní můžeme získat až

10 procent této drahocenné látky. Významným

zdrojem jsou zejména mořské ryby, do jejichž

masa se vitamín D dostává z fytoplanktonu.

Dále pak mrkev, špenát, brukve nebo na -

příklad žampiony. 

V současné době se vitamín D také uměle při -

dává do některých potravin. Týká se to přede-

vším margarínů, jogurtů a sýrů. S obohacením

potravin vitamínem D se u nás začalo až v ro-

ce 1990, zatímco v USA je běžná již od 30. let

minulého století. 

Víte, jak na tom jste?
Měřit hladinu vitamínu D v organismu a vů bec

zajímat se o jeho množství, dlouhou dobu

nikoho nenapadlo. Lidé ho začali brát vážně

až v okamžiku, kdy se ukázalo, že je klíčový

nejen pro kostní metabolismus, ale že má

také protinádorové účinky a významnou roli

hraje i v imunologii. Od té doby také prudce

vzrostl zájem o metody jeho měření.

Množství vitamínu D lze stanovovat hned

několika způsoby. Buďto se přímo měří ob sah

obou forem, tedy D2 a D3, nebo se stano vu jí

produkty jeho metabolické přeměny (meta -

bolity), kterých je kolem čtyřiceti. Z nich nej -

perspektivnější je potom 25 hydroxyvitamín,

25(OH)D, který se dobře stanovuje v krvi. 

Změřit hladinu 25(OH)D v krvi lze opět

různými způsoby. Nejrozšířenější metodou

jsou bezesporu imunochemické postupy,

které nejlépe vyhovují běžnému provozu 

v laboratořích. 

Plně automatizovaná analýza
Do skupiny moderních imunochemických

analyzátorů, které umí určit hladinu vitamínu

D na základě chemiluminiscence, patří pří -

stroj ADVIA Centaur z produkce společnosti

Siemens. Přístroj využívá k měření vitamínu

D vazbu s protilátkami. Díky tomu ho lze

přesně a citlivě stanovit i v malém množství

krve. Chemiluminiscence je chemická reakce,

v níž dochází k uvolnění energie ve formě

světla, které následně detekujeme a z jeho

intenzity zpětně usuzujeme na množství

reagující látky. 

Nejnovějším modelem v této řadě je imuno-

chemický analyzátor ADVIA Centaur XP s no -

vou metodou Vitamín D Total. Jak naznačuje

její název, slouží jako pomůcka při stanovení

hladiny vitamínu D v lidském organismu.

ADVIA Centaur XP je plně automatizovaný

analyzátor s výkonem až 240 testů za hodinu,

který poskytuje s vysokou přesností výsledky

analýz v krevním séru nebo plazmě za pou -

hých 18 minut.

Pražská ambulance
Jedním z předních pracovišť, kde se vě nu -

jí měření hladiny vitamínu D i vzdě lá vání

v této oblasti, je Ústav klinické biochemie

a patobiochemie UK 2. LF a FN Motol. Již

více než deset let v rámci tohoto ústavu

fungují specializované metabolické ambu-

lance, což je ne obvyklé nejen v České re-

publice, ale i v celé Evropě. Pracují v nich

čtyři lékařky a dvě zdravotní sestry, které

se dokážou postarat o více než 4000 pa-

cientů. 

Stejnou dobu, tj. již přibližně deset let, zde

využívají pro analýzu vzorků systémy ADVIA

Centaur společnosti Siemens. V současné

době zde pracují dvě tato zařízení, přičemž

jedno z nich od března letošního roku za-

jiš ťuje také měření hladiny vitamínu D,

resp. celkového množství 25 hydroxyvita-

mínu D. 
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Tuto pravdu vyslovovali naši předkové zcela samozřejmě a také se
podle ní řídili. Nikdo je totiž nestrašil rakovinou kůže a nevnucoval
jim představu, že slunce přes ozónovou díru zabíjí. Dnes se před
slunečními paprsky důsledně ochraňujeme a máme zase jiný
problém: nedostatek vitamínu D. Je to stejné jako vždy. Extrémy
se nevyplácejí, správné řešení bývá většinou v umírněném středu.

Kam nechodí
slunce, chodí
lékař AUTOŘI: LUKÁŠ HRABAL, ANDREA CEJNAROVÁ

FOTO: SIEMENS

ADVIA Centaur XP, plně automatizovaný analyzátor s výkonem až 240 testů za hodinu, poskytuje s vysokou
přesností výsledky analýz v krevním séru nebo plazmě za pouhých 18 minut.

Syntéza vitamínu D



40 41 VISIONS zima 2011

I N O V A C E D A L E K O H L E D Y

M
iddelburg je dnes padesátitisí-

cové poklidné město. Začátkem

17. století tu však bylo stře dis ko

obchodu, v němž se sešlo nej -

lepší sklo z Benátek s nejlepšími technikami

broušení vymyšlenými v Německu. Optici tu

vybrušovali čočky do brýlí a jeden z nich je

jednou dal do dlouhé trubice – spojnou čočku

do objektivu a rozptylnou do okuláru. Vy tvo-

řil zařízení, kterým je možné vidět na dálku.

Zvětšovalo třikrát až čtyřikrát.

„Tím optikem byl Johannes Lipperhey, v ji ném

pravopisu Hans Lipperheij,“ řekne vám astro -

nom Rijk-Jan Koppejan z middelburgského

muzea a hvězdárny. V září roku 1608 před -

vedl Lipperhey svůj dalekohled v Haagu nizo-

zemskému knížeti Mauritsovi. V říjnu 1608

požádal o patent, ale nedostal jej, protože se

posuzovatelům zdálo, že nápad je příliš jed-

noduchý. První užití dalekohledu bylo vojen-

ské. Ve světě se mu říkalo holandské ku kátko

anebo špionské sklo.

Už v roce 1609 se o dalekohledu doslechl

Galileo Galilei, matematik, fyzik a astronom

působící tehdy na italské univerzitě v Pa do vě.

Pochopil princip a sestrojoval přístroje vlastní,

které zvětšovaly až třicetkrát. Do té doby hvěz-

dáři pozorovali vesmír jen očima. Galileiovi

se tedy otevřely nepředstavitelné možnosti

poznání.

Evropská observatoř leží v Chile
Za čtyři století se optické dalekohledy sa mo-

zřejmě změnily, především zvětšily. Zejmé na

od konce 19. století se jako objektivu vy uží-

vají místo čoček zrcadla, protože velká zrcad-

la lze snáze vyrobit.

Astronomové se snaží vyhnout zatažené

obloze, dešti, znečištěnému ovzduší a ruši vým

světlům blízkých měst. A tak se největší da -

lekohledy odstěhovaly do příznivých končin.

Jedna z nejvýznamnějších evropských hvěz-

 dáren se nachází v jihoamerickém Chile...

Jmenuje se Evropská jižní observatoř (ESO)

a skládá se ze tří autonomních pozo ro va cích

stanic, které jsou od sebe vzdáleny stovky

kilometrů, ale všechny leží v poušti Atacama.

To je kamenitá pustina a jedno z nejsušších

míst na Zemi. Není tam vodní pára, která by

rušila v pozorování. A protože zde nic ne ros-

te, neusazuje se na teleskopech pyl. A navíc

je to daleko od měst. Od roku 2007 je členem

ESO i Česká republika, takže sem jezdí i čeští

astronomové, případně se tu dalekohledy

nastavují podle plánů připravených v Česku.

Evropská jižní observatoř se pyšní zaří ze ním

nazvaným Velmi velký dalekohled (Very Large

Telescope, VLT) na hoře Cerro Paranal v nad-

 mořské výšce 2 635 metrů. Tvoří jej soustava

čtyř dalekohledů o průměru zrcadel 8,2 met ru,

které jsou ještě doplněny třemi pomocnými

dalekohledy. Když jsou všechny koordinovaně

v provozu, získají zobrazovací schopnost da le-

kohledu se zrcadlem o průměru 16 metrů.

Také největší plánovaný dalekohled na světě

má vzniknout za víc než miliardu eur v Chile

a patřit Evropské jižní observatoři. Se zrcad -

lem o průměru 39,3 metru jeho hmotnost

dosáhne 2 800 tun a bude potřebovat kopuli

vysokou 420 metrů. Stavba by měla začít zřej -

mě v roce 2012, pozorování po deseti letech.

„Skromný“ název: Evropský extrémně velký

dalekohled (European Extremely Large Tele-

scope, E-ELT).

Oproti němu je současný největší dale ko hled

na světě prcek. Postavilo jej v roce 2009 Špa-

nělsko s pomocí Mexika a Spojených států,

leží na ostrově La Palma patřícím ke Ka nár -

ským ostrovům, má průměr primárního zr-

cadla 10,4 metru, hmotnost 400 tun a vejde

se do kopule vysoké pětačtyřicet metrů.

Dalekohledy vzlétly do vesmíru
Astronomy také napadlo, že zemské atmos-

féře, která komplikuje pozorování, se vyhnou,

když vynesou dalekohled do vesmíru. Do sta ly

se jich tam už desítky.

Nejznámější je americký Hubbleův teleskop,

který krouží kolem Země od roku 1990. Jiný

známý americký teleskop, Spitzerův, sledoval

od roku 2003 vesmír v infračerveném světle.

Neoblétá Zemi, je usazen na dráze, po níž

oběhne jednou za dva roky Slunce. Většina

jeho přístrojů však už nepracuje.

V roce 2009 vypustila Evropská kosmická

agentura ESA současně dva teleskopy – Her-

 schelův a Planckův. Usadily se v takzvaném

libračním (Lagrangeově) bodě L2, což je místo

vzdálené 1,5 milionu kilometrů od Země

směrem od Slunce. Gravitační a odstředivé

síly Země a Slunce se tam vyrovnávají a vy -

tvářejí místo gravitační stability. Do bodu

L2 budou směřovat i další kosmické přístroje,

včetně amerického Webbova teleskopu, je hož

start je plánován na rok 2014.

Špatné počasí přeje 
radioteleskopům
Když se podíváme do rodné země daleko hle-

dů, zjistíme, že v Nizozemsku dnes dávají

přednost jinému typu astronomických po-

zorování.

„V našem deštivém počasí se zaměřujeme

na radioteleskopy. Optickými dalekohledy

bychom často nic neviděli,“ krčí rameny Huib

Jan van Langevelde, ředitel evropského ús-

tavu JIVE s ústředím v nizozemském městečku

Dwingeloo. JIVE zpracovává signály ze čtr nác ti

zdejších radioteleskopů a z patnácti v Evropě,

Kanadě, na Portoriku a v Jižní Africe.

Radioteleskopy zachycují rádiové záření,

jehož zdrojem jsou galaxie, kvasary a další

kosmické objekty. Nedodají tolik poznatků

jako optické dalekohledy, ale mohou praco-

vat i ve dne, nevadí jim kosmický prach a na

Zemi nepřekážejí mraky ani běžný déšť.

Husarský kousek se v JIVE podařil v lednu

2005. Tehdy na Saturnově měsíci Titanu

přistála evropská sonda Huygens. Pracovala

pět hodin, než se jí vybily baterie. Získané

údaje měla vysílat dvěma kanály na mateř -

skou družici Cassini, která je přeposílala na

Zemi. Jenže jeden přijímač na Cassini nebyl

kvůli lidské chybě zapnutý...

Zdálo se, že část údajů bude ztracena. Zachy-

tily je však teleskopy až na Zemi a ve Dwinge -

loo je rekonstruovali. Výkonnost teleskopů

ilustruje fakt, že „odposlechnutý“ vysílač

na sondě Huygens měl velikost mobilního

telefonu. 

Špionské sklo přiblížilo lidstvu vesmír

Takto by měla vypadat 420 metrů vysoká kopule pro
plánovaný největší dalekohled na světě, Evropský ex-
trémně velký teleskop (E-ELT).

Víte, kdo vynalezl dalekohled? Mnozí si myslí, že to byl Galileo
Galilei. Ovšem ten jej pouze proslavil. Vynález se zrodil v optické
dílně v Middelburgu v Nizozemsku.

Jako první využili nově vynalezený dalekohled vojáci,
hned po nich však hvězdáři.

Hubbleův vesmírný teleskop je nejznámější dalekohled umístěný ve vesmíru, kde jeho pozorování neruší at-
mosférické vlivy. Má velikost zhruba autobusu – délku 13,1 metru a šířku až 4,3 metru.

Evropský ústav JIVE se sídlem v nizozemském Dwin-
geloo zpracovává data z radioteleskopů.

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: NASA, ESA, AUTOR, BIGSTOCKPHOTO



Co nám tyto „nové pohledy“ při ná -

šejí?

Přinášejí závratné množství informací. Ty

jsou však zprostředkované složitou technikou

a vyžadují někdy náročné interpretace, které

nám teprve mohou ukázat, co vlastně vidíme.

Toto zprostředkovávání pak může vést i k ja-

kési nedůvěře. Od nepaměti platilo, že co je

vidět na vlastní oči, co je „očividné“, to je

jsoucí. Ne nadarmo Angličané říkají „I see“

ne v pouhém smyslu „vidím“, ale i ve smyslu

„vím“. Problém s tím měl už Galileo. Svým

dalekohledem viděl pozoruhodné věci, ale

jaksi ne „na vlastní oči“, ale zprostředkova ně.

Pozoroval třeba Jupiterovy měsíčky, avšak

mnozí lidé mu nevěřili, protože je neviděli

„na vlastní oči“. Dalekohled prý podvádí. Do-

konce se někteří přes tu „ďábelskou trubič ku“

odmítali vůbec podívat. Něco na jejich názo ru

ovšem bylo – dalekohled ukazoval i zcela

nereálné věci, barevné kontury, deformo va ný

obraz... Jak mu tedy věřit? A můžeme i dnes

věřit všemu pozorovanému?

Co se týká emotivní působivosti, stále si mys-

 lím, že bezprostřední prožitek viděného je

asi nejhlubší. Tedy když se díváte okem – buď

přímo, nebo i přes dalekohled. Tendence je

ovšem už dlouho taková, že se kouká čím dál

míň. Fotí se, měří se a vše se sleduje automa -

ticky. A když už je něco vidět, tak na moni-

toru. Mezi pozorovaný objekt a lidské oko

vstupuje čím dál víc technického, umělého.

Profesionálové nemají jiné cesty, ale značná

část astronomů amatérů, včetně mne, už

tohle nebere. Já se dívám na hvězdy, abych

měl vizuální prožitek, nejde mi o vědu. Dívat

se na hvězdy na obrazovce, to už není ono.

To už si klidně můžu nějaký astronomický

obrázek stáhnout z internetu. 

Je principiální rozdíl mezi amatér ským

a profesionálním pozorováním oblohy?

Amatéři pozorují pro radost, profesionálové

za mzdu. V některých oblastech se však do-

cela sbližují. Na rozdíl od profesionálů je

amatérů hodně a hodně je i amatérských

dalekohledů. Když se sečte množství světla,

které jsou schopny amatérské dalekohledy

celkem zachytit, vysoce to převýší „součtový

výkon“ dalekohledů profesionálů. Amatéři

často doplňují pozorovací programy, které

profesionálové nestíhají. A některé jejich

výsledky jsou opravdu moc pěkné. To už

jsou ale spíše poloprofesionálové. Amatérská

astronomie má u nás pozoruhodnou tradici,

v naší republice je úplně nejhustší síť lido -

vých hvězdáren na světě. Zbudovaly je stov ky

nadšenců. Je to velmi romantický koníček,

pro mnohé i jistá forma úniku – nestarám se,

co je kolem mě, ale dívám se někam, kde je

svět úplně jiný. To podpořilo rozvoj amatér ské

astronomie i v dobách různých politických

útisků. Za socialismu pak byly lidové hvěz -

dárny chápány jako osvětová zařízení, která

pomáhají bojovat proti různým nevědeckým

předsudkům, tj. především proti nábožen-

skému tmářství. Díky Pánubohu tak získávaly

podporu mocných...

Vždycky mě fascinovalo, že když se dí -

váme na oblohu, sledujeme, co se odehrálo

před miliardami let...

To je něco, co si člověk obvykle neuvědomuje.

Když se díváme do dálky, tak se vlastně dí -

váme do minulosti. To člověku došlo de facto

velmi pozdě, až někdy v 19. století. Bylo by

pikantní, kdyby bylo někde v dálce umístěné

zrcadlo a mohli jsme se podívat sami na sebe

v minulosti. To pro nás ale Pánbůh bohužel

nikde nenastavil. 

A
stronomové už nemrznou v kopu-

li u dalekohledu. Večer spus tí me

systémy našeho dalekohledu

KLENOT, který najde ve vesmíru

objekty, jejichž záře je třímilionkrát slabší

než světlo hvězd viditelných okem, a pak 

v teple sledujeme na obrazovce počítače, co

dalekohled vidí. Tady na Kleti pozorujeme

asteroidy čili planetky. Když sledujeme nový

objekt poblíž Země, musí být údaje o něm

do pěti minut odeslány do centrály v americ-

ké Cambridgi, aby se na něj mohly zaměřit

další dalekohledy a dala se snáze vypočítat

jeho dráha. Zkoumáme, jestli nehrozí, že se

srazí se Zemí.

Když jsem před sedmadvaceti lety na obser-

 vatoři začínal, našli jsme nanejvýš planet ku

o velikosti kilometru. Dnes rozpoznáme těleso

veliké desítky metrů. Známe přes půl milio nu

asteroidů. Z nich 978 jsme objevili u nás na

Kleti. Takzvaných blízkozemních planetek

je přes sedm a půl tisíce. Z nich přes tři sta

padesát má dráhu, která nevylučuje srážku

se Zemí v příštích sto letech, naštěstí jen s ve-

lice nepatrnou pravděpodobností.

Země zažila velkou srážku s asteroidem před

65 miliony let, kdy vyhynuli veleještěři a uvol-

nil se prostor pro vývoj savců. Menší planet ka

narazila do Země také v roce 1908. Tradičně

se jí říká Tunguzský meteorit a bylo štěstí, že

se trefila do neobydlené Sibiře.

Současné technologie umožňují srážce za -

bránit. Lidstvo by například dokázalo vyslat

kosmickou loď s jadernou náloží či postavit

ve vesmíru zrcadlo nebo laser, soustředit

záření na nebezpečné těleso, a vychýlit jej

tak z dráhy. Jenom musíme o asteroidu

vědět dostatečně dopředu. I proto každou

jasnou noc míříme dalekohledem na ob lo -

hu. 
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Vidím, ale rozumím?

Sledujeme 
nebezpečné 
asteroidy
Miloš Tichý, astronom, 
hvězdárna na Kleti

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

Za čtyři staletí, která uplynula od vynálezu dalekohledu, 
jsme se posunuli od přímého pozorování oblohy přes používání
dalekohledů až ke složitým přístrojům na oběžné dráze, které
dalekohledy už vůbec nepřipomínají a vesmírné objekty pozorují
i v neviditelných oblastech záření. 

Peter Zamarovský, RNDr., CSc., je akademický pracovník Elektrotechnické fakulty ČVUT
v Praze. Jako odborný asistent vyučuje budoucí techniky předmět filozofie, dále i fyziku.
Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Zabývá se i popularizací
fyziky, astronomie a filozofie. Předsedá Evropskému kulturnímu klubu, který pořádá
před nášky a besedy převážně k problematice vědy a filozofie.

Na počest Miloše Tichého byla na popud jeho manželky Jany Tiché pojmenována planetka
„Miloš“ objevená v říjnu 1971 Ladislavem Kohoutkem. Miloš Tichý (1966) je znám svou
prací v oblasti planetek a komet, objevy planetek a hlavně potvrzováním a sledováním
blízkozemních objektů. V roce 1994 jeho technické znalosti umožnily zdokonalení kleť ských
pozorování použitím CCD kamer. Planetka Miloš byla zařazena do mezinárodního seznamu
planetek v roce 1999. 



O
čekávání se v plné míře naplnila

minulý rok při pohledu na zajíma -

vou budovu, která byla do kon če na

v Männedorfu, v aglo  meraci nej -

většího švýcarského města Curychu. Budovu

postavili na pravém břehu Curyš ského jezera

a Swarovského pracoviště mají výhled na jeho

hladinu. 

Sídlo ve tvaru labutího krku
Tvar tříposchoďové budovy přirovnávají k bu -

merangu. Na rozdíl od něho má však budova

jedno rameno kratší a je víc ohnutá a na kon-

 cích zašpičatělá. Projektanti hovoří o podkově,

spíše však připomíná krk labutě, která je sym-

 bolem firmy. Tento půvabný pták nahradil

v roce 1988 – takřka po sto letech – logo s pro-

 těží. Tato paralela je pravděpodobná, poně-

vadž je známo, že tvar budovy vznikl na

zá kladě domluvy architekta s klientem. 

Autorem budovy je düsseldorfský ateliér

Ingenhoven architects. O jeho renomé hovoří

například fakt, že ho oslovila společnost

Goog le s požadavkem postavit nejeko logič -

tější budovu, jakou současné technologie

umožňují. Výstavba budovy v Mountainview

v Kalifornii pro asi tři tisíce zaměstnanců

bude zahájena v příštím roce.

Budova postavená pro firmu Swarovski upro -

střed parku, který má rozlohu 6 000 met rů

čtverečních, má jiné dimenze. Patří sice spíše

mezi komorní realizace ateliéru, má ale

dvou plášťovou fasádu, kterou na sebe

ateliér upo zornil již na výškové budově pro

energetic kou skupinu RWE v Essenu z roku

1997. 

Fasáda s rodokmenem
Dvouplášťové fasády jen v poslední době

Ingenhoven architects realizovali na výš ko -

vých budovách Breezé Tower v Ósace (2008)

a v 1 Blight v Sydney (2011). Z hlediska eko-

 logických parametrů jsou fasády považová ny

za absolutní špičku. Spotřebu energie redu-

kují o víc jak polovinu, jsou však také dražší

než standardní – v případě essenské věže

RWE tvořily přibližně třetinu stavebních ná-

kladů, zatímco běžné fasády představují

okolo dvaceti procent. 

Vnitřní plášť švýcarské budovy je z troji tého

izolačního skla plněného inertním plynem

a jsou v něm umístěny větrací systémy.

Vnitřní vrstva je ze sendvičového bezpeč nost-

 ního skla, mezi plášti jsou umístěny senzory

pro řízené žaluzie. Díky čirému sklu s mír ně

zelenkavým odstínem, které obsahuje sto py

oxidů železa, se budova třpytí jako vybrou -

šený křišťál.

Po stopách Siemensu
Na místě nové budovy stály někdejší objekty

firmy Cerberus, pobočky koncernu Siemens

Building Technologies AG, která tu až do roku

2005 vyráběla celých padesát let požární

hlásiče a poté přesídlila do Zugu.

Swarovski se sem přestěhoval z nedaleké

obce Feldmeilen. Výstavbu komplexu kom-

plikoval násyp železniční tratě těsně u ohy bu

budovy, protože během výkopů hrozil do -

konce sesuv násypu a díky spodní vodě se

musela provést finančně náročná konstruk ce

základů. 

Stavební konstrukce i fasáda jsou dílem svě-

tově známé stuttgartské firmy Werner Sobek

Ingenieure, která se specializuje na lehké kon-

 strukce, výškové domy a transparentní fasá-

dové systémy. Ta spolupracovala s Ingenhoven

architects na více projektech, ale spolupra-

covala také s Hansem Holleinem i se slav ný mi

chicagskými firmami Murphy/Jahn Architects,

a to především na komplexu Sony Center 

v Berlíně (2000). Podílí se také na tvorbě ví -

deňských DC Towers od Dominiqua Perraul-

ta (2012). 
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Swarovského výhled
Společnost Swarovski dlouhodobě spolupracuje se špičkovými
světovými designéry a architekty. Dalo se proto očekávat, že se 
i nové sídlo mateřské společnosti ve Švýcarsku stane výjimečným
architektonickým dílem.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: H. G. ESCH

Sídlo jako krystal: Budova s organickým tvarem se
vyhýbá symetrii a díky čirému sklu se zelenkavým
nádechem už z dálky připomíná výrobky Swarovského.



otevřeli letos v lednu na 122. poschodí Burdž

Chálifa, jakož i otevřeným Vu´s Bar na 51.

poschodí hotelové věže Jumeirah Emirates

Tower a Al Muntaha v Burdž al-Arab, vysu -

nuté ve výšce dvě stě metrů nad moře. 

Na terase Emirates Park Tower s náročnou

zahradní úpravou připravují také jedny z nej -

větších lázní v Dubaji na ploše 2 300 metrů

čtverečních, které budou zaměřeny na ajur-

védské procedury.

Věže s happyendem
V Business Bay, koncipované na více než 740

hektarech jako nový Manhattan, se plá novala

výstavba přibližně 240 věží. Mnoho z nich

už mělo být dokončeno, ale zůstaly po nich

jen základové jámy. Specializovaná mezi ná-

rodní organizace CTBUH registruje v Dubaji

30 výškových budov, jejichž výstavba byla

zastavena. 

Nepříznivý osud stihl v Business Bay plá no-

vanou Burdž al Alam s výškou 510 metrů,

nazvanou Kvetoucí věž, která měla být nej -

větší na světě, stejně jako 330metrovou

modrou budovu s ladnými tvary, známou

pod jednoduchým názvem Mrakodrap. Ně -

které projekty, například ambiciózní troj -

čata Signature Towers (Tančící věže) od

Zahy Hadidové s nejvyšší 351 metrů vy -

sokou věží se nedostaly ani do úvodního

stadia realizace. 

Budovy v Business Bay mají složitý vývoj a Emi-

rates Park Towers nebyly výjimkou. Dubaj -

ský ateliér Archgroup Consultants, známý

též projektem sídla letecké společnosti Emi-

rates v Al Garhoud u dubajského mezi ná -

rodního letiště, před šesti lety navrhl věž

vysokou 350 metrů s plánovaným dokonče ním

v roce 2008. Pozměněná urbanistická kon-

cepce z roku 2006 modifikovala podobu ra-

mena Dubai Creek tak, že na parcele zbylo

místo na druhý objekt. Projekt tedy přepra-

covali na dvě věže se 77 poschodími, jež jsou

vysoké takřka čtyři sta metrů. V následujícím

roce po zasazení pilotů výstavbu přerušili,

ale jen na několik měsíců, aby mírně kori -

govali výšku i podobu věží. V dubnu minu -

lého roku dokončili hrubou stavbu, v únoru

tohoto roku montáž fasád a na začátku října

odvezli od budovy jeřáby. 
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P
ředpovědi, že zničení věží new yor -

ského Světového obchodního centra

utlumí výstavbu extrémně vy so kých

vertikál, se nepotvrdily. Naopak, mi -

nulý rok bylo dokončeno rekordních osm 

a v příštím roce jich má přibýt dalších dvacet. 

Emirates Park Tower je pátou nejvyšší budo -

vou na světě, která byla letos dokončena. Po -

něvadž má méně než čtyři sta metrů, ne patří

mezi top 25. Světový primát však drží jako

čistě hotelová budova. Počtem pokojů a apart-

mánů (1614) ovšem mezi mamutí nepatří

– jen v Las Vegas je skoro třicet větších za-

řízení.

Výhled nad skleničkou
Výstavbu hotelu ohlásil investor a majitel

Emirates Hotels & Resorts jako perlu svého

řetězce. Časem však změnil plán a v roce

2009 budovu převzala americká hotelová síť

Marriott International. V příštím roce se

stane přírůstkem její nové série Marriott

Marquis, v níž zatím figuruje Met 2 v Miami

a hotel na newyorské Broadwayi. 

V Dubaji je mimořádně ostrá konkurence 

– soupeří tu spolu kolem čtyřiceti pětihvěz -

dičkových hotelů. V jedenácti ceny za nocleh

začínají nad čtyřmi sty a ve čtyřech nad šesti

sty eur. JW Marriott Hotel Marquis Dubai ve

tvaru datlových palem vypínajících se nad

společnou šestiposchoďovou podestou při -

chází především s luxusními zařízeními na

vrcholcích věží. 

Vodka bar pro 120 hostů se řadí ke třem du -

bajským podnikům s úchvatným výhledem:

k unikátní restauraci At.mosphere, kterouD
ia
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ch

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: ARCHGROUP CONSULTANTS 

Díky dvojčatům Emirates Park
Towers vysokým 376 metrů,
jež stojí ve čtvrti Business Bay,
má Dubaj patnáct supermrako-
drapů čili budov vyšších než tři
sta metrů. Několikanásobně
větší města s tradicí vysokých
staveb – Hongkong a Chicago
– jich mají dohromady jen jede-
náct.

Emirates Park Tower: Věže stojí blízko sebe. Jsou od
sebe vzdáleny pouhých šedesát metrů. Ve vystupujících
částech inspirovaných datlovou palmou jsou balkóny.

Osmiboký diamant: Na střeše mrakodrapů ve výšce
tři sta metrů je nadstavba ve tvaru korunky s dekora-
tivním osmibokým diamantem.



je v tom, že po vybití baterií se o prodlou že ný

dojezd nestará spalovací motor spojený s ge-

nerátorem, ale palivové články. 

Na baterie, které lze dobít z běžné elek-

trické sítě anebo na rychlonabíjecích stan-

icích, je však F-125! schopný ujet jen 50 km

(to však na běžný denní provoz bohatě

stačí). S do dávkou energie pocházející 

z palivových článků se dojezd prodlouží

až na tisíc kilometrů. Spotřeba vodíku

představuje totiž jen 0,79 kg na 100 km,

což odpovídá energetickému ekvivalentu

2,7 litru nafty. 

Dynamické parametry F-125! přitom při po -

mínají svět supersportů. Na stovku sprintuje

za 4,9 sekundy, což je podobné výkonům

Mercedesu S 600 s dvanáctiválcovým šestilit -

rovým biturbem pod kapotou, přitom však

neprodukuje žádné škodlivé emise. Jen pro

zajímavost, výfuk Mercedesu S-600 opouští

každý kilometr jízdy průměrně 329 gramů

CO2. Maximální rychlost konceptu je ome -

zena na 220 km/h.

Automatika pro řidiče
Řidič i posádka by si měli cestu opravdu

užívat. F-125! je prvním elektromobilem vy-

 baveným pneumatickým odpružením s mě -

nitelnou světlou výškou. Vozidlo je schop né

udržovat na dálnici jízdní pruh bez pomoci

řidiče a dokonce zvládne automatické před-

 jíždění. Samozřejmostí je automatické brz -

dění a monitorování okolí. Díky komunikaci

s ostatními vozidly Car-to-X upozorňuje ři di-

če na zácpy, havárie či jízdu vozidel s přednos-

tí v jízdě. Mnohé funkce vozidla lze ovládat

nejen hlasem, ale dokonce gesty, například

otevírání a zavírání křídlových dveří. Nechybí

ani 3D zobrazení přístrojového panelu, stálé

při pojení na internet či gigantická sedmnácti-

 palcová výsuvná obrazovka sloužící potřebám

zábavy. 

Ř
ada futuristických konceptů s ozna -

čením F, kterou odstartoval Merce -

des F-100 v roce 1991, má dalšího

člena – studii F-125!. Číslo v názvu

sice odkazuje na historii, přesněji 125. vý ročí

zaregistrování patentu prvního automobilu,

motorové tříkolky Karla Benze, ve skuteč nosti

se ale dívá do vzdálenější budoucnosti. Přes-

 něji do roku 2025, což je vzhledem k sou čas-

nosti skok asi o dvě generace. 

Pohledy do budoucnosti
Každá automobilka svoje plány a předsta vy

zhmotňuje do konceptů či grafických návrhů.

I když mnohé zůstanou navždy jen hračkami

designérů, řada jich nako nec ovlivní sério vou

výrobu. Zvlášť to platí pro Mercedes, který

předvádí technologie, jež se už brzy objeví

na montážních lin kách. 

Tentokrát si ve Stuttgartu pohráli s tématem

superluxusní kupé-limuzíny s nulovými emi-

semi. Pět metrů dlouhý aerodynamický koráb

s gigantickým rozpětím 3 333 mm má na

každé straně obrovské křídlové výklopné

dveře „gull-wing“ umožňující pohodlný

přístup ke čtveřici jednotlivých sedadel. Ultra-

 lehká karoserie je kombinací vyztužených

plastů CRP, uhlíku a vysokopevnostní oceli.

I proto nepřesáhla hmotnost tohoto techno-

 logického zázraku 1 700 kg. Není to sice málo,

ale v porovnání se současnou vlajkovou lodí

Mercedesu, limuzínou S, je to minimálně 

o 400 kg méně. 

Dojezd až 1 000 km
Přitom F-125! je bezemisní elektromobil 

s prodlouženým dojezdem. Trakční sílu za -

bezpečuje čtveřice elektromotorů pohá ně jící

obě nápravy. Mercedes proto hovoří o poho -

nu e4Matic. Dva zadní mají výkon 2x 100 kW

a přední 2x 50 kW. Společný trvalý výkon

soustavy je nastaven na 170 kW, maximální

však až na 230. 

Elektromotory čerpají energii ze dvou zdro jů

– ultramoderních lithiosírových vysokona -

pěťových akumulátorů s kapacitou 10 kW/h

a hustotou energie až 350 Wh/kg anebo pa -

livových článků napájených vodíkem. Je to

tedy podobný princip, na jakém funguje sou-

časný Opel Almera a Chevrolet Volt. Rozdíl

Jak budou vypadat auta za pat-
 náct roků? Tuto otázku si položili
ve Stuttgartu. Odpovědí je sice
futuristicky působící, ale od rea-
lity ne příliš vzdálený koncept
Mercedes-Benz F-125!. Jezdí
skoro tak dobře jako nejvýkon-
nější Mercedesy, ale nespotře-
buje přitom ani kapku benzínu. 
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Mercedes-Benz
se dívá do roku 2025

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: MERCEDES-BENZ 

Luxus v interiéru: Čtyřčlenná posádka si užívá pneumatické odpružení, dokonalé ticho a zábavu přes internet
prostřednictvím sedmnáctipalcového displeje. 

Pohoda za volantem: Auto se řídí tak trochu samo – na dálnici udrží jízdní pruh, zvládne předjíždění 
a zabrzdí, pokud to situace vyžaduje.

Co přinesly studie Mercedesu
F 100 (1991)
Centrální pozice řidiče, nový koncept dve ří,
hlasové ovládání Linguatronic, radarový
tempomat Distronic, solární články ve střeš -
ním okně, měření tlaku v pneuma tikách,
elektrická parkovací brzda, sendvičová
pod laha, couvací kamera, bezklíčové star-
tování a identifikace, optické kabely, vý -
bojkové světlomety.

F 200 Imagination (1996)
Volant nahrazený joystickem, elektronické
řízení drive-by-vire, aktivní podvozek ABC,
bi-xenonové světlomety, okenní airbag,
hlasové ovládání telefonu.

F 300 Life Jet (1997)
Fúze automobilu a motocyklu, aktivní na -
klápění do zatáček, robotizovaná pře vo dov-
ka shift-by-wire, speciální pneumatiky,
světelný senzor.

F 400 Carving (2001)
Aktivní naklápění kol, elektronické řízení
steer-by-wire, elektronický brzdový systém
brake-by-wire, uhlíkovo-keramické brzdo vé
kotouče, druhá generace aktivního pod-
vozku ABC, karoserie z vyztužených plas tů
CFRP, natáčecí světla, LED směrová světla.

F 500 Mind (2003)
Hybridní pohon V8-elektromotor, elektro-
nický plynový a brzdový pedál, elektro -
nic ké řízení, systém nočního vidění,
mul ti funkční displej a touch-pad.

F 600 Hygenius (2005)
Nová generace vodíkového pohonu na pa -
livové články, sedadlo řidiče s automa tic -
kým při způsobením tvaru těla, šikmé
otevírání předních dveří, automatická ak-
ti vace výstraž ných světel, preventivní sys-
tém Pre-Safe rozšířený o ochranu kolen 
a hlavy, videokamery pro bez pečné vystu -
pování z vozidla, vysokovýkonné LED dio -
dy pro všechny druhy funkcí světel.

F 700 (2007)
Experimentální motor 1,8 Diesotto (175 kW)
kombinující princip zážehového a vzněto -
vého spalování, aktivní podvozek Pre-Scan
monitorující kvalitu povrchu vozovky, ser-
 vořízení HMI, nový koncept interiéru, LED
světla pro denní svícení, ambientní osvět-
lení okolí vozidla.

F 800 Style (2010)
Plug in hybrid, palivové články, touch pad,
podpora řidiče Distronic Plus, zadní po-
suvné dveře.

Pětimetrový kolos: Součet hmotnosti palivových článků, elektromotorů a nejnovějších lithiosírových baterií 
je o 200 kg nižší než u současného Mercedesu třídy S.



5100 a Canon 60D či 600D mají proto výklop-

ný displej, čímž se natáčení videa přeci jen

o něco víc přibližuje tradičním videokamerám.

Na tuto výzvu také již zareagovali nej růz něj ší

výrobci a na trh začali dodávat specializo-

vané příslušenství, které zvyšuje komfort při

natáčení. Více pomůcek existuje také pro lepší

ostření. Především pomocné hledáčky jako

Z-Finder od společnosti Zucato anebo VF-2B

od Proaimu. Ty se dají připevnit na displej

a při natáčení se mohou držet u oka po dob ně

jako kamera. Dokonalým pomocníkem stále

zůstává i klasický stativ, pro zrcadlovky exis-

 tuje už také stativ kamerový – jimmy jib.

Nechybí externí displeje, světla, mikrofony.

Nabídka roste ze dne na den.

Budoucnost videa
V Canonu si zřejmě uvědomují popularitu

natáčení na Full HD zrcadlovky, která v posled-

ní době roste. A také vědí, že digitální zrcad-

lovka doplněná o profesionální konektory,

lepší kodek a hledáček a s přijatelnou cenou

by mohla zčeřit vody i v prostředí, kde vlád nou

profesionální kamery. 

Výsledkem této úvahy je Canon C300. V nově

vytvořeném těle s množstvím vstupů a výstu-

pů se ukrývá podobná výbava jako v profe-

sionálních zrcadlovkách. Je malý, lehký a jeho

Super35 CMOS senzor dokáže to, co film.

Nechybí bajonet na EF objektivy, přístroj pra-

cuje s MPEG-2 kodekem s datovým tokem

do 50 Mbps a je schopný Full HD záznamu. 

Není vyloučeno, že podobně jako Canon 5D

Mark II začal zcela novou etapu natáčení videa,

tak i C300 otevře brány do dosud nepozna né-

ho světa. Co přijde dále, ukáže velmi blízká

budoucnost. 

V
ideozrcadlovky” nabízejí velmi vy-

soké, Full HD rozlišení a díky kva lit-

ním objektivům i ostrý a čis tý obraz.

Největší kouzlo však skýtá možnost

pracovat s nízkou hloubkou ostrosti. 

Fascinující záběry
Na začátku „zrcadlovkové videorevoluce” stál

na sklonku roku 2008 Nikon D90. Jako první

fotoaparát se sklopným zrcadlem přinesl ne jen

nadprůměrnou kvalitu fotografií, ale také

možnost natáčet video v rozlišení 720p.

Ne dlouho nato zareagovali ostatní výrobci

a byla to skutečná bomba. 

Canon vyrobil model 5D Mark II, schopný

natáčet Full HD video. Kombinace velkého

fullframe senzoru a možnosti nahrávat video

přes špičkové objektivy upoutala nejednoho

profesionálního filmaře, který dosud musel

za podobnou obrazovou kvalitu platit mno-

 hem víc peněz. 

Důležité je rozlišení
Nejkvalitnější video, které můžeme z běžně

dostupné zrcadlovky dostat, je uložené ve

Full HD rozlišení. V číselném vyjádření je to

1 080p anebo 1 920 x 1 080 bodů. Datový tok

má většinou rychlost 44 megabitů za se kun du.

Pro srovnání, profesionální kamery mají

při stejném rozlišení datový tok 50 Mbps.

U toku 44 Mbps se na 16gigabajtovou kartu

vejde přibližně 44 minut videa.

V rozlišení ještě nedávno držely prvenství

fotoaparáty Canon. U Full HD rozlišení do -

kážou snímat 24 snímků za sekundu. To od-

povídá rychlosti promítání filmů v kinech 

a v kombinaci s kvalitními objektivy dodají

videu filmový vzhled. Některé modely Cano nu

jdou až na úroveň 25 snímků za sekundu, což

odpovídá televizní normě PAL, anebo 30 sním -

ků podle americké normy NTSC. 

Očekávané starosti
Největší problém při točení videa se zrcad -

lovkami souvisí s ostřením. Malá hloubka

ostrosti klade mnohem vyšší nároky na přes-

nost a rychlost ostření. Při fotografování zde

pomáhá autofokus, při natáčení videa je ale

senzor automatického zaostřování úplně

mimo hru. 

Ostření u videa je založeno podobně jako 

u kompaktů na vyhodnocování kontrastu

obrazu. To je však pomalé a nepřesné. Takto

ostří například Canon 5D Mark II, Canon

7D anebo Nikon D7000. Zajímavé je, že sám

výrobce modelu Canon 5D Mark II toto ostře-

ní nedoporučuje. Velká část zrcadlovek,

například Nikon D90, D5000 anebo Pentax

K5, proto využívá během natáčení pouze

manuální zaostřování. 

U modelů Nikon D3100 a D5100 můžeme

použít režim nepřetržitého automatického

přeostřování i v průběhu natáčení.

Nepraktická stavba těla
Ovládací prvky zrcadlovek vyhovují foto gra-

fování, ale ne natáčení videa. Snímat video

přes náhled na displeji, kontrolovat přitom

ostrost anebo zoomovat je bez roztřesení

obrazu takřka nemožné. Nové modely Nikon
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„

Canon vyrobil 8,3megapixelový Super35 senzor speciálně pro model C300, který je určený výhradně 
pro profesionály a filmový průmysl.

Zucato: Firma vyrábí stabilizační systém
Stinger. Je jednou z mnohých, které za rea-
 govaly na nový segment videozrcadlovek.

Zrcadlovky 
objevily 

video
AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

V době, kdy i „obyčejný” telefon dokáže nahrát kvalitní video,
nikoho nepřekvapí, že to zvládají i zrcad lov kové fotoaparáty.
Před třemi lety však tuto možnost ještě žádný z výrobců nena -
bízel. Dnes už je video natáčené pomocí digitálních zrcadlovek
respektovaným řemeslem.

Pentax K5: Velká čásť videozrcadloveek během 
natáčení využívá jen manuální zaostřování. Jednou 
z nich je i tento model od Pentaxu.

Canon 5D Mark II: Jako první zrcadlovka přinesl
možnost nahrávání videa v kvalitě Full HD.

Nikon D90: V roce 2008 začal tento model „zrcadlovko-
vou videorevoluci“. Jako první nabídl možnost natáčet
video.



U
S Open, Davis Cup, Wimbledon,

ATP World Tour Masters 1000 Se-

ries a další. Svátky tenisu, při

nichž se světové špičky snaží zú -

ročit svůj um a léta dřiny. Hraje se na hrani -

cích možností a o vítězích, slávě a štědrých

prémiích rozhodují milimetry. To samozřej mě

klade extrémní nároky i na rozhodčí, kteří

chybují. A není divu. Tenisový míč má prů -

měr mezi 65 a 68 milimetry a při podání se

pohybuje rychlostí až dvou set padesáti kilo-

 metrů v hodině.

Přesně určit, zda dopadl dovnitř pole nebo

mimo něj, je často obtížné. Pomoci s tím

naštěstí může technologie Hawk-Eye, nazva ná

po svém vynálezci Paulu Hawkingsovi. Po prvé

se objevila v kriketu, kde si premiéru od byla

již v roce 2001. Do tenisu se dostala až o čtyři

roky později, po úspěšném testování Mezi -

národní tenisovou federací ITF. Od té doby

se postupně stala nedílnou součástí všech

velkých turnajů. V našich krajích se pro ni

vžilo označení Jestřábí oko.

Zapomeňte na vysílačky
Úspěch Jestřábího oka spočívá v unikátní kom-

 binaci užitečných vlastností. První z nich je

přesnost. Systém umí určit místo dopadu

míče s chybou do tří a půl milimetru a až

na několik málo zaznamenaných excesů se

na jeho rozhodnutí lze spolehnout. Druhou

vlastností je rychlost. Výsledky jsou k dispo-

zici během několika málo vteřin. Hráči ani

diváci nemusejí čekat a hra neztrácí tempo.

Třetím esem v rukávu je jednoduchost na sa-

zení. Nejsou potřeba žádné změny na dvorci,

stavební úpravy nebo speciální míče. Oproti

častému přesvědčení laiků totiž v míčích

nejsou žádné vysílače.

Vše funguje čistě na principech triangulace.

Kolem kurtu je rozmístěno osm až deset rych-

loběžných kamer, které průběžně předávají

záběry k vyhodnocení. Systém nejprve na

každém snímku rozpozná skupinu bodů re -

prezentující míč. Následně spojí údaje získa né

ze snímků pořízených ve stejném čase nej -

méně třemi kamerami a vypočte polohu míče

nad kurtem. Stejná procedura se opakuje pro

každou další sadu snímků. Tak vzniká záznam

o přesné trajektorii.

Jestřábí oko současně pracuje s modelem

hřiště a zná pravidla hry. Umí proto vyhod-

nocovat různé herní situace. Data z celého

zápasu jsou archivována, což umožňuje vy -

tvářet nejrůznější statistiky a porovnání.

Oko změří rychlost míčku při podání, porovná

nejrůznější aspekty hry soupeřů, spočítá

pře lety míče přes síť nebo vzdálenost, kte -

rou hráči naběhali. Vše navíc obratem zpra -

cuje do přehledné a vizuálně přitažlivé

grafické po do by, kterou televizní diváci 

i trenéři milují.

Pravidla hry
Novou technologii se tenisové federaci po-

dařilo velmi citlivě zakomponovat do hry.

Hráči dostávají na začátku každého setu dvě

šance využít takzvaného ověření do padu míče.

Anglicky se tomu říká „challenge“. Ve Wim-

bledonu jsou pokusy tři, neboť na travna tém

povrchu dvorce je obtížnější stanovit přesné

místo dopadu tradičními metodami. Pokud

se hráč zmýlí a Jestřábí oko potvrdí předchozí

verdikt rozhodčího, ztrácí jednu šanci na

využití přezkumu. Má-li hráč pravdu, šance

mu zůstává. Do tie-breaku dostanou hráči

o šanci navíc.

Nový prvek ve hře si kromě trenérů a diváků

rychle oblíbili též samotní hráči. I když také

mezi nimi se samozřejmě najdou kritické

hlasy. Nahrálo jim několik přehmatů, které

„neomylný“ systém udělal. Většina ovšem

novinku vítá. „V profesionálním tenisu se

pohybuji dvacet let a tohle je jedna z nej lep-

ších věcí, co se za tu dobu přihodily,“ nechal

se slyšet André Agassi. „Pro hráče je důležité

vědět, že rozhodování je tak přesné, jak jen

technologie dovolí,“ potvrzuje Maria Šarapo -

vová. Již po prvním roce používání se přitom

ukázalo, že rozhodčí se ve třetině přezkou -

má vaných situací skutečně zmýlili. „To je hroz-

ně moc,“ soudí Jaroslav Navrátil, bývalý hráč

a do roku 2009 trenér Tomáše Berdycha.

„Potvrzuje to, jak moc rozhodčí chybují.“

Konzervativní fotbal
Před lety se zdálo, že Jestřábí oko má rázně

nakročeno i do světa fotbalu. Ani zde není

o sporné momenty nouze. Technologie byla

v krátké době adaptována na nové podmínky

a měla rozhodovat o tom, zda míč překročil

brankovou čáru. Čtyři kamery hlídaly každou

bránu a výsledek byl odesílán na komuni -

kátor hlavního rozhodčího. Testy dopadly

vý bor ně a chystalo se nasazení v anglické

Premier League. Technologie měla podpo -

ru všech dvaceti klubů v lize a u většiny

roz hodčích.

Pak ale přišla studená sprcha. FIFA a UEFA

použití Jestřábího oka nečekaně zamítly.

„Technologie by měla být součástí moderní

hry. Nemůžeme ji prostě odmítnout,“ nesou-

hlasil manažer Arsenalu Arsene Wenger.

„Špatná rozhodnutí jsou příliš častá a tech-

nologie může pomoci.“ Loňské mistrovství

světa v Jihoafrické republice opět pozname  -

naly fatální chyby rozhodčích, a tak v sou čas-

 nosti jednání údajně opět probíhají. Nech me

se tedy překvapit. 
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Psal se rok 2004 a ve čtvrtfinále US Open proti sobě nastoupily
Serena Williams a Jennifer Cap riati. Miliony diváků po celém světě
se těšily na špičkový tenis. Zásadní chyby rozhodčích však z utkání
učinily ostudu celého turnaje. Hlavní rozhodčí byla odvolána 
a mezi národní ostuda pomohla otevřít dveře na teni sové kurty
„Jestřá bí mu oku“.

Zrakem jestřábím

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: HAWK-EYE INNOVATIONS LTD., 

BIGSTOCKPHOTO



Z
dá se, že lidé začali měřit čas někdy

v 5.–4. tisíciletí př. n. l. Používali

k tomu gnómony – obelisky či ji -

nak opracované kameny, které vy -

čníva ly ze země, postavené ve směru

zems ké osy. Jejich stín umožnil rozlišovat

čas podobně, jak to o něco později činily

sluneční hodiny.

Od písku k atomu 
Voda měřila čas především ve staré Číně:

Soustavou nádob protéká voda a změny

výšky vodní hladiny či polohy plováku ozna-

 mují, kolik právě je. Přesýpaná zrna písku

nejspíš jako první používali k měření času

mořeplavci, skutečný důkaz máme ale až ze

14. století, neboť přesýpací hodiny na svém

obraze zvěčnil malíř Ambrogio Lorenzetti.

A snad ještě zmínka o orloji, zvláštním druhu

velkých mechanických hodin, které neuka -

zují pouze čas, ale také postavení nebeských

těles. Historie orlojů je starší, než myslíme,

konstruovány byly už ve starověku, ale pak

tato dovednost vymizela. Způsob, jak orloj

sestrojit, se objevil znovu až ve 14. století.

V době nástupu novověku představují orloje

vrcholný produkt tehdejší astronomie, ma -

tematiky a mechaniky.

Přenosné mechanické hodiny vstoupily do

dějin jako Norimberské vejce. Jejich pouzdro

mělo vejcovitý tvar, a objevily se v Ně mec -

ku kolem roku 1500. Do historie měření

času v novověku patří i Galileo Galilei, kte -

rý se zajímal o princip matematického ky-

vadla. V roce 1580 dospěl k závěru, že

vý kyvy při jednotlivých délkách kyvadla tr-

vají přibližně stejně dlouho a napadlo ho

využít tohoto principu pro regulaci chodu

hodin. První hodiny s kyvadlem ovšem

zkonstruoval nizo zemský matematik a fyzik

Christiaan Huygens až po více než sedm -

desáti letech. 

Historie dnešních atomových hodin začíná

v roce 1929, tehdy byly sestrojeny první ho-

diny na bázi kmitů atomu křemíku. Sestrojil

je W. A. Morrison, poté v roce 1946 vypracoval

princip atomových hodin Američan Williard

Frank Libby a v roce 1955 přišly na svět první

cesiové atomové hodiny. Jejich stvořitelé 

L. Essen a J. Parry je vyrobili ve Velké Británii,

přesnost dosahuje odchylky 1 sekundy za

300 let.

Teprve „včera“, v roce 2010, sestrojili vědci

vylepšenou verzi experimentálních hodin,

jejichž základem je atom hliníku. Jde o zatím

nejpřesnější časomíru na světě, víc než dva-

krát přesnější než dosavadní držitel rekordu,

kterým jsou atomové hodiny sestavené na

základě využití

rezonanční frekvence atomu rtuti. Atom hli -

níku ale trochu zlobil a nevzdal se jen tak leh -

ce. Žádal si svůj „partnerský atom“, obtížně

se s ním manipuluje. I to se vyřešilo, pů vod ně

použitý atom berylia byl u dalších hli ní ko vých

optických hodin na hrazen atomem hoř čí ku.

Nový typ optických atomových hliníkových

hodin se odchýlí od přesného času o jedinou

sekundu za 3,7 mi liardy let. 

Přesně a také hezky
Šlágrem pro nás spotřebitele byly „tekuté

krystaly“, digitální hodiny s číslicemi

místo ciferníku. Jejich přesnost způ-

sobil drobný krystal křemíku, který

hnaný elektrickou energií musí

kmitat mnohotisíckrát za se kun du.

Mikročip přeměnil tento signál

na číslice, a ty se před okouzle -

nýma očima člověka mě nily

na displeji každou sekundu.

Dnes už to tak nevnímáme,

navíc miniaturizovaná po do -

ba digitálek z našich zápěstí

poměrně rychle zmizela – ho -

dinky nebyly hezké. Vzhled je

totiž stejně důležitý jako jejich

přesnost a vždyc ky se mu věno-

vala značná pozor  nost. Histo ric -

ky se jednalo o zvlášt  nost – každý

hodinový strojek byl originálně 

a draze adjustován a skvost, kterým

hodiny byly, nemohl mít každý. V době

mo derní, kdy se ho diny staly součástí

domácností, je však také žádoucí, aby

nejen dobře „ukazovaly“, ale také pěkně

vypadaly a zdobily.

Mo derní design nástěnných hodin není žád  -

nou novinkou. V roce 1948 navrhl například

Georgie Nelson pro vrcholně designo-

vou společnost Vitra nástěnné hodiny

naprosto svěžího současného designu.

Jejich ciferník ze všeho nejvíc připomíná

kruh, po jehož obvodě jsou napíchány po -

řádné špendlíky s velkou barevnou hlavič -

kou, různé varianty jsou v jedné či více

bar vách. Následující rok obohatil Nelson ko-

lekci o hodiny vzhledu větrné růžice a její

variace. 

Čistotu a vtip designu

hodin do dneš -

ních dob

střeží především známé značky, které spo lu-

 pracují s velkými jmény. U značky Guzzini

to byl třeba Mariano Moroni, který navrhl

skleněné nástěnné hodiny Vertigo, což v la ti  ně

znamená otáčet, v italštině závrať. Ručičky

na ciferníku s průměrem 480 mm se otá -

čejí ve víru jasných barev a znázorňují

plynutí času v lehkém barevném chaosu.

Také značka Alessi se má čím pochlubit.

Její nástěnné hodiny navrhovali Phillippe

Starck, Fratelli Campana, Manon Briod či

Marti Guixe. Když se hodiny, které si mů -

žete popsat, objevily na veletrhu, pořád

kolem nich bylo plno. Každého bavily. 

A pak přišla značka Promisedesign s hodi-

na mi 3D. Vějíř s nestejně dlouhým okra-

jem – malá a velká ručička se při otáčení

rozvírá jako květ do prostoru a zase se za-

vinuje: Tímto hravým a neobvyklým způ-

sobem uka zuje čas. Čas, který chceme

ovládat, zúročit, nepromarnit, hrajeme 

o něj… Ale dokážeme ho doopravdy je -

nom měřit. A dát mu přitom

hezkou podobu. 
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Čas je přesný, 
člověk kreativní
Než dospělo lidstvo k atomovým hodinám, chvíli to trvalo. Používalo
hvězdy, slunce, stín, sypající se písek i vodu. A když vývoj pronikl
až do našich domovů a hodiny na stěně se staly samozřejmostí,
vstoupili do hry designéři.

Hrajeme o čas: 3D hodiny ve tvaru vějířků s nestejně
dlouhým okrajem (Promisedesign).

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Vtipným prvkem je dotvoření designu hodin vlastní
kresbou (Alessi). 

Aktualizace dobových hodin z televizní obrazovky 
do 3D z corianu.

Vertigo: Barevný chaos 
vyvolávající závrať (Guzzini).



Tvrdý rocker
Dokovacích reproduktorů pro iPhony už vymysleli mnoho a zkonstruovat

v této sféře něco nového je takřka nemožné. Čas od času však přijde na
trh produkt, který si zaslouží pochvalu. Naposledy se to podařilo firmě

Yamaha, která stojaté vody dokovacích „amplionů“ rozčeřila mode-
lem PDX 11. Jedná se o robustní reproduktor s originálním designem
a dvojicí membrán. Větší membrána 4" slouží na vytváření hlubokých
basů a středních délek frekvenčního spektra, menší ho doplňuje 
o výšky. Chrání je masivní ocelová mřížka. Na horní straně je umístěn
30pinový konektor pro zařízení od Applu. Hlavní výhodou je jeho
konstrukce, která vám dovolí vzít ho i na tu nejdivočejší party anebo
na výlet do kamenolomu. Výdrž však není jen fyzická. Díky šesti ba-

teriím typu AA potáhne hudební produkci až osm hodin. Váží jen 1,5 kilo-
gramu, takže žádné problémy nebudou ani s přepravou.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Stylus žije
Zdálo se, že stylus, zázračné pero, dnes už historická pomůcka při práci s dotykovým displejem,
úplně zapadne prachem. Bylo to však pouze zdání, protože prach nedávno sfoukl korejský
Samsung. Renesanci zažívá jako součást nového přístroje Galaxy Note. Jde o celkem složité
zařízení, které je na smartphone příliš velké a na tablet zase příliš malé. Galaxy Note má MHD

Amoled displej velký 5,3 palce a výrobce ho charakterizuje jako vývojový mezistupeň
od smartphonu k tabletu. V každém případě se vejde do kapsy a držet ho můžete 

v jedné ruce. Jeho výbava je také slibná, dokonce tak, že může konkurovat jiným,
budoucím zařízením. Stačí uvést 1,4gigahertzový dvoujádrový procesor, nahrá-

vání Full HD videí, HD displej. Samozřejmě, největší novinkou je dotykové
pero S Pen. Zařízení přináší i zcela nové funkce. Můžete například v aplikaci

S Memo vytvářet poznámky čili přímo perem psát do poznámkového bloku,
měnit druhy per či barvu písma. Lze s ním i kreslit, upravovat fotografie

a mnoho dalších zajímavých věcí.
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Fotoaparát, který neostří
Revoluce? Anebo jen další odvážný pokus, který nikam nevede? Takové otázky napadnou při
pohledu na Lytro asi každého. Jednoduchý kvádr se zabudovanou čočkou. O co vlastně jde?
Prý o zásadní změnu ve filozofii fotografování. Lytro jen zamíříte a stlačíte spoušť. Ostření
a další nastavení nutná pro dobré zachycení okamžiku vyřešíte až v počítači. Normální
digitální fotoaparát zaznamená hodnotu jasu a barvy světla, které v jediném okamžiku
dopadnou na fotosenzitivní bod obrazového snímače. Naopak, Light Field Sensor
fotoaparátu Lytro zaznamená kompletní informace o světle dopadajícím na senzor
včetně úhlu dopadu paprsků. Lytro uloží všechny informace o světle, které 
v okamžiku stlačení spouště proletí optikou. Nevzniká tak obraz, ale soubor
naměřených informací. Z nich se až v počítači vypočítá výsledný obraz. Stačí
vybrat místo, kde bude fotografie ostrá, zvolit hloubku ostrosti a doladit
expozici. Fotoaparát má pouze dvě tlačítka. Spoušť a on/off. Na použití
osminásobného zoomu slouží dotykový slider. Nafocené „informace”
si můžete prohlížet na 1,46palcovém displeji a osmigigabajtová
paměť dává možnost uložit 350 záběrů.

Kontrola na zápěstí
Velký bratr tě sleduje! V našem případě to však není Velký bratr,
ale pěkný, barevný náramek, který je propojen s aplikací ve
vašem smartphonu. Jawbone Up dokáže pozorovat, co
během dne děláte. Zabudovaný pohybový senzor za-
znamenává všechny vaše pohyby a po synchronizaci
s mobilem ukáže v aplikaci například počet kroků,
ujitou vzdálenost či spálené kalorie. Zajímavou
funkcí je schopnost probudit vás jemným vibrováním
ještě předtím, než zazvoní budík, tedy v čase, kdy je
lidské tělo po REM stadiu spánku. Aby toho nebylo
málo, Jawbone Up umí vyhodnotit stravovací návyky.
Stačí, pokud pravidelně pokrm nasnímáte a po jídle
stručně popíšete, jak se cítíte. Výrobce uvádí, že aplikace prý
odhadne podle fotografie i počet kalorií. O úspěchy se můžete, samo-
 zřejmě, podělit na Facebooku či Twitteru.

Videodalekohled
Jste myslivec? Rybář? Anebo jen obyčejný turista, který se rád kochá
krásnou přírodou? Tak potom určitě oceníte dobrý dalekohled.
Pokud tak tento přístroj vůbec ještě můžeme nazvat. Sony
DEV-5 je nejnovější přírůstek do rodiny digitálních daleko-
 hledů, který zaznamenává video v rozlišení Full HD se
stereofonním zvukem a dvacetinásobným zvětšením.
Absolutní lahůdkou je GPS snímač s funkcí geotaggingu.
K dispozici máte též režim 3D, který zobrazenou scénu
dokáže zachytit jako trojrozměrný videozáznam. Na rozdíl
od tradičních dalekohledů elektronický autofokus udržuje
sledovaný objekt zaostřený i v pohybu. Obraz pro levé
a pravé oko zachytává samostatně dvojice objektivů Sony G
s obrazovým snímačem Exmor R CMOS a výkonnými obrazovými
procesory Bionz. Nahraný obraz můžete přehrávat přes USB port na
HD televizorech anebo si ho můžete uložit do počítače.

Vlajková loď
Mnoho profesionálních fotografů čekalo, jak zareaguje Canon na
neustále se zlepšující fotoaparáty svého věčného rivala, kterým je
Nikon. Reakce nakonec přišla. Výrobce to vyřešil šalamounsky – do
jednoho těla spojil dvě stávající řady profesionálních zrcadlovek.
Spojením rychlého modelu 1D Mark IV na straně jedné a full-frame
modelu 1Ds Mark III na straně druhé vznikl Canon 1D X. A, i když
nabízí spojení výhod obou modelů, uvnitř má úplně novou výbavu.
Srdcem je duální procesor Digic 5+, autofokus má svůj vlastní procesor
Digic 4. Citlivost je v základní nabídce zvýšená až na 51 200 ISO 
a v rozšířeném režimu dokonce na 204 800 ISO. Možná překvapivé
je rozlišení – při plném formátu snímače dosahuje 18 megapixelů.
Sportovní a reportážní fotografy potěší rychlost. Sériové snímání má
rychlost dvanáct záběrů za sekundu, při vyklopeném zrcadle a formátu
JPEG až čtrnáct záběrů. Zaostřovací systém má 61 bodů, zaostřovací
plocha je mnohem větší a fotoaparát může ostřit i při nižších světel-
ných hladinách. Novinkou je schopnost sledování objektu a rozezná-
 vání tváří. Nový je i přímý vstup do datové sítě LAN.



Siemens pomáhá pomáhat
Společenská odpovědnost

Společnost Siemens iniciovala na jaře vznik unikátního projektu „Siemens pomáhá

pomáhat“. Zatímco dosavadní celorepublikový charitativní projekt Siemens fond pomoci

poskytuje neziskovým organizacím finanční prostředky, které rozděluje na základě jas-

ných pravidel v grantovém řízení, „Siemens pomáhá pomáhat“ se soustředí na věcnou

podporu a zúčastnit se ho může úplně každý. Na webových stránkách

www.siemens.cz/spp jsou pravidelně zveřejňovány a aktualizovány požadavky na drob-

nější předměty od neziskových organizací. Kdokoliv, komu je poptávka neziskových orga-

nizací sympatická, potřebné předměty má doma nebo je ochoten je zakoupit, může

přispět. Stačí si jen vybrat z poptávky. Zaměstnanci Siemens tak například zakoupili pro

mentálně postižené klienty občanského sdružení Spolu Olomouc podsedáky na židle,

firma Wincor-Nixdorf věnovala neziskovce Handicap Zlín počítače a monitory a firma AT,

s. r. o., ze Sázavy sehnala pro Dům naděje ve Zlíně rumbakoule na muzikoterapii.
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Na letiště elektromobilem
Brněnské letiště je od října letošního roku

dalším místem, kde si majitelé elektromobilů

mohou nabít svůj vůz. Veřejnou dobíjecí

stanici, která je uživatelům elektromobilů

k dispozici zdarma, otevřela v areálu br něn-

ského letiště společnost E.ON, dodavatelem

technologie je společnost Siemens. Součas -

ně s otevřením stanice předala firma E.ON

zástupcům Letiště Brno dva elektroskútry

E.ON e-max a společnosti Siemens unikátní

elektromobil Smart Fortwo ED. Skútry i elek-

 tromobil byly zapůjčeny k testování na dobu

jednoho roku. Siemens, jenž je dodavatelem

elektromobilních technologií a výrobcem

nabíjecích stanic, zprovoznil první dvě sta -

nice již v červnu tohoto roku u svého sídla

v pražských Stodůlkách.

Obr v akci
Začátkem června byl za účasti prezidenta

republiky Václava Klause slavnostně uve-

den do provozu nový kolesový velkostroj

pro těžbu v povrchových hnědouhelných

dolech. Unikátní rýpadlo, navržené a vy-

robené pro společnost Severočeské doly, 

se s výškou 53 metrů téměř vyrovná Petřínské

rozhledně a váží stejně jako 2 700 vozů

Škoda Octavia (přibližně 4 977 tun). Úcty-

hodná je i jeho délka 180 metrů a rozměry

kolesa s průměrem 13 metrů. Na vzniku 

rýpad la se významně podílela také společnost

Siemens, která do projektu dodala všechny

frekvenční měniče, motory a řídicí systém.

Zdraví na prvním místě
Dva české podniky společnosti Siemens na

výrobu elektromotorů se sídlem v Mohelnici

a ve Frenštátu pod Radhoštěm získaly podru-

hé v řadě titul Podnik podporující zdraví.

Ocenění propůjčuje Ministerstvo zdravotnictví

České republiky na tři roky a oprávněnost

jeho udělení kontroluje pravidelným audi tem.

Zisk titulu potvrzuje, že i v náročných vý rob-

ních podmínkách lze zajistit vysokou úroveň

bezpečnosti práce a zavést účinná opatření

k ochraně a podpoře zdraví zaměstnanců.

Z hodnocení auditorů ze Státního zdravotní ho

ústavu vyplynulo, že oba výrobní závody

dlouhodobě udržují vysokou úroveň vše-

stranné a systematické péče o zdraví svých

zaměstnanců. Nabízejí jim různé druhy bez-

 platných preventivních lékařských prohlídek,

poskytují benefity na zdravotní, sportovní,

studijní, kulturní i dopravní účely a podpo -

rují přátelskou atmosféru na pracovišti.

„Vedle detailně stanovených pravidel bez -

pečnosti práce a ochrany zdraví nabízíme

zaměstnancům velké množství doplň ko vých

služeb s důrazem na prevenci. Nedávno jsme

uspořádali Dny zdraví, během nichž si v při-

staveném mobilním zařízení mohli bezplat ně

nechat udělat rozšířené vyšetření na civili -

zační choroby,“ uvedl ředitel mohelnického

závodu Pavel Pěnička. „Nezbytná je také přá-

telská atmosféra na pracovištích, která na -

po  má há zabraňovat stresu. Ten je totiž

ne  ná padným, ale velmi nebezpečným fak-

to rem, který snižuje výkonnost a zvyšuje

riziko onemocnění či úrazů,“ doplnil Jaromír

Za ple tal, ředitel závodu ve Frenštátu pod

Radhoštěm.

Moderní expresní soupravy 
pro České dráhy
Společnosti České dráhy, Rakouské spolkové dráhy a Siemens uzavřely

smluvní dokumentaci ve věci dodání 16 sedmivozových jednotek

Viaggio Comfort, známých pod obchodní značkou ÖBB Railjet, v hod-

 notě 200.465.900 eur. Soupravy budou dodány v letech 2013 až 2014

a jsou určeny především pro mezistátní dopravu mezi Českou re-

publikou, Rakouskem a Německem. Cestovat s nimi bude i velká část

zákazníků ve vnitrostátní přepravě, zejména na trase Brno – Praha

– Ústí nad Labem. Kapacita expresních souprav je asi 400 míst a jsou

určeny pro provoz rychlostí až 230 km/h. Součástí vlaku je moderní

restaurační zařízení, výtah pro vozíčkáře, prostor pro rodiny s dětmi

včetně malého dětského kina a zvláštní prostor pro dětské kočárky.

Toalety jsou přizpůsobeny lidem se sníženou pohyblivostí.



   

Pomáháme slabším a pot ebným, kte í se ne vlastní vinou dostali do obtížné
situace a nemohou si pomoci sami.
Podporujeme instituce, které pomáhají d tem a lidem se zdravotním postižením
i sociálními problémy.
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