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Vážení čtenáři, milí přátelé,
vstoupili jste do druhého pilíře penzijní 
reformy, nebo spoříte raději samostatně? 
Ne, nemějte obavu, náš časopis nemá am-
bici propagovat ten či onen způsob dů-
chodového zabezpečení. Raději vám na-
bídneme čísla a fakta.
V roce 2060 bude v zemích EU lidí nad 65 
let věku dvakrát více než dětí. Naplní-li 
se odhady prognostiků, tři čtvrtiny dětí 
dnes narozených se bez problémů doži-
jí svých 75. narozenin. Naše země díky 
silným ročníkům dětí ze sedmdesátých 
let bude patřit mezi nejstarší na svě-
tě a zhruba čtyřicetiprocentního podílu 
obyvatel ve věku nad 60 let dosáhneme 
daleko dříve než v roce 2060. 
To jsou fakta, která leží na stole, a je na 
každém z nás, jak je uchopí a využije. 
Avšak při projektování budoucnosti je 
vedle demografie nutné vzít v potaz také 
ekonomické, geopolitické a technologic-
ké aspekty. Zejména technologický rozvoj 
přinese do předpokládaného vývoje tu-
šené i netušené souvislosti, které ovlivní 
náš společenský život.

Žijeme v době extrémního technologic-
kého pokroku. Inteligentní technologie 
pronikají i do infrastruktury celých měst. 
Náš současný život se smart telefonem je 
jen předvojem života ve smart městech, 
která jsou základním životním prostorem 
pro 21. století.
Minulý rok vznikla v Londýně neobyčej-
ná stavba, která onen svět následujících 
let popisuje. Jmenuje se Crystal a je věno-
vána všem aspektům udržitelného rozvo-
je měst a současně klade důraz na har-
monický vztah technologického pokroku 
a životního prostředí blízké budoucnosti. 
Návštěva tohoto centra opravdu stojí za 
to. Malou ochutnávku naleznete v tomto 
čísle, hlavní chod se ale podává v Londý-
ně. Nenechte si jej při své pracovní či sou-
kromé návštěvě města nad Temží ujít.
Přeji vám mnoho úspěchů v novém roce 
a děkuji vám za přízeň našemu časopisu!

Eduard Palíšek
generální ředitel  

Siemens Česká republika

zima 2012
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Vysokorychlostní vlaky Velaro D, určené pro německé železnice, musejí odolat i ex-
trémním podmínkám. Soupravy testují v klimatickém větrném tunelu ústavu
Rail Tec Arsenal ve Vídni. Okolo pěti set vysoce citlivých senzorů sleduje reakce
materiálů při působení tepla, chladu a ledu. Na fotografii je ventilační mřížka, na
kterou technik nanesl silnou vrstvu námrazy. 

Tuhá zima ve vídeňském tunelu
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Elektrický supersport
Francouzská automobilka Exagon předsta-
vila nový elektromobil, který může být pří-
mým konkurentem klasických supersportů. 
Vůz s názvem FurtiveeGT pohání dva elek-
tromotory od společnosti Siemens, jež mu 
poskytují výkon přes 400 koní a umožňu-
jí automobilu vystřelit z nuly na 100 km/h 
během 3,5 vteřiny. Ručička tachometru se 
dokáže vyšplhat až na 287 km/h, na běžných 
silnicích je pak omezena na 250 km/h. Vůz je 
vybaven bateriemi o kapacitě 53 kWh, s ni-
miž má dojezd až 400 km. Baterie jsou navíc 
velmi stabilní – i po více než 3 000 nabíje-
cích cyklech si uchovají přes 80 % kapacity. 
Vůz tak může v součtu bez problémů najez-
dit kolem jednoho milionu kilometrů.

Nové diody s křemíkovou 
recepturou
Vědcům společnosti Osram se po-
dařilo vyvinout proces výroby sví-
ticích diod typu LED na bázi kře-
míku. Tyto diody se standardně 
vyrábějí na safírovém podkladu, 
který má vhodnější strukturu pro 
nanášení polovodičové vrstvy než 
křemík. Safír je však relativně dra-
hý, což negativně ovlivňuje i cenu 
samotných diod. Použitím křemí-
ku jako nosného substrátu vědci 
dosáhli výrazného zvýšení efekti-
vity celého procesu, což umožňuje 
snížit výrobní náklady řádově o de-
sítky procent. Vyrobené diody jsou 
zatím pouze prototypy, které je nut-
né otestovat v reálných provozních 
podmínkách. Na trhu by se však 
měly objevit již zhruba za dva roky.

Uši na kolejích
Vývojáři společnosti Siemens vyvinuli 
systém, který dokáže ze zvuku projíždějí-
cího vlaku rozpoznat, v jakém stavu jsou 
jeho kola. Akustické senzory, rozmístěné 
podél kolejí a mezi pražci, neustále sní-
mají zvuky projíždějících vlaků. Software 
následně veškerý zachycený šum analy-
zuje a porovná zvuk generovaný koly vla-
ku s referenčními hodnotami. Díky tomu, 
že i velmi malé defekty na kolech způsobí 
ve zvukovém spektru citelné změny, mů-
že systém včas odhalit i jinak těžko zjisti-
telné závady. V současné době dokáže za-
řízení vyhodnocovat jen signály zachyce-
né při rychlostech menších než 160 km/h, 
do budoucna ovšem bude schopen praco-
vat i při výrazně vyšších rychlostech.

Fotovoltaické elektrárny 
rychle a efektivně
Efektivita fotovoltaických elektrá-
ren nezávisí jen na schopnosti pane-
lů přeměňovat dopadající sluneční 
záření na elektrický proud, ale i na 
samotné dispozici celé elektrárny. 
Při jejím plánování se proto mu-
sí brát v potaz celá řada parametrů, 
včetně topografie terénu, podnebí 
či rozmístění servisních cest. V bu-
doucnu by mohl celý komplikovaný 
proces plánování výrazně usnadnit 
a urychlit speciální program vyvi-
nutý vývojáři společnosti Siemens. 
Program dokáže během několika 
sekund vytvořit stovky různých ná-
vrhů budoucí elektrárny, z nichž 
pak automaticky vybírá ty z hlediska 
efektivity nejvýhodnější.

Stereo pro nedoslýchavé
Život s poškozeným sluchem ne-
ní snadný, vědci společnosti Sie-
mens se proto neustále snaží co 
nejvíce zdokonalit pomůcky pro 
sluchově postižené. Jedním z nej-
větších úspěchů, kterého se jim 
v tomto směru podařilo dosáh-
nout, jsou naslouchadla schopná 
reprodukce stereofonického zvu-
ku. To uživatelům přináší mož-
nost slyšení oběma ušima, která 
výrazně zvyšuje kvalitu zvuku 
a přibližuje pacienty normální-
mu fyziologickému sluchu. Tím 
nicméně možnosti naslouchadel 
nekončí. Díky miniaturizaci jsou 
dnešní modely vybaveny i bez-
drátovými systémy, které mohou 
přijímat signál prakticky z libo-
volného zařízení, například z po-
čítače či mobilního telefonu.

Nejdelší lopatky na cestě 
V dánském Osterildu vyrostla větrná elektrárna, 
která je světovým unikátem. Jelikož u větrných elek-
tráren platí, že čím větší, tím výkonnější, je vybave-
na lopatkami o délce 75 metrů, které při rotaci opi-
sují kružnici o průměru 154 metrů. Závodů, kde lze 
takto velké součástky vyrobit, není mnoho. Lopatky 
pro elektrárnu v Osterildu byly konkrétně vyrobe-
ny v továrně společnosti Siemens vzdálené 320 kilo-
metrů a na místo musely být dopraveny po běžných 
silnicích. Lidé tak na cestě potkávali tahač dlouhý 
85 metrů s nákladem širokým pět a vysokým čtyři 
metry. I přesto, že náklad vezl vůz s výkonem téměř 
700 koní, nepřesáhl maximální rychlost 67 km/h. 
Částečně z bezpečnostních důvodů, zejména však 
kvůli hmotnosti nákladu, která činila 54 tun. Všech-
ny lopatky byly do cíle dopraveny v pořádku, nároč-
ný transport si však vyžádal odstranění šesti poulič-
ních lamp a jedenácti dopravních značek.
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Podzemní hlodavci jsou imunní proti rakovině
Hlodavci se dožívají jen pár let. Výjimkou jsou jen afričtí krt-
kopotkani, kteří umírají okolo třicítky. Dlouhověkostí oplýva-
jí i příbuzní slepci, kteří taktéž tráví celý život pod zemí. Spo-
juje je i další unikát – nikdy neonemocní rakovinou. Vzhledem 
k jejich příbuznosti a podobnému životnímu stylu by se da-
lo předpokládat, že se proti nádorovému bujení brání stejný-
mi zbraněmi. Tým vědců z Rochesterské univerzity však zjistil, 
že krtkopotkany před rakovinou chrání gen p16, díky kterému 
se nádorové buňky po dosažení určitého počtu přestanou dě-
lit a zahynou. Vznik nádoru se tak zastaví na samém začátku. 
Obranný mechanismus slepců funguje jinak. Když se buňky do-
stanou do takzvaného prekancerózního stavu, který předchá-
zí malignímu bujení, začnou produkovat samovražedný inter-
feron beta. Ten zabíjí nejen všechny abnormální buňky, ale i ty 
zdravé v jejich okolí, které by mohly podporovat růst nádoru. 
U slepců se tak vyvinul úplně jiný protirakovinový mechanis-
mus než u krtkopotkanů. V obou případech se však jedná zřejmě 
o adaptaci na podzemní způsob života. Obě „metody“ přinášejí 
další cenné poznatky pro boj s touto chorobou.

Nová naděje pro ekologická biopaliva
S biopalivy do aut zatím nemáme jednoznačně dobré zkušenos-
ti. Společnost Cool Planet Energy Systems však oznámila, že je 
na dobré cestě k lacinému biopalivu, jehož cena by bez jakých-
koliv dotací nemusela překročit třicet centů za litr. Výhodou 
nového biopaliva bude i to, že vstupní surovinou je především 
odpad, který vzniká při pěstovaní obilí. Nedocházelo by tak ke 
konkurenčnímu omezení výroby potravin. Firma vyzkoušela 
toto palivo ve standardním automobilovém provozu. Na směs 
běžného benzínu a nového biopaliva jezdila auta z flotily spo-
lečnosti Google. S testovací směsí, která obsahovala pět procent 
biopaliva, vozidla ujela tisíce kilometrů. Spalování směsi se od-
razilo na výrazně nižších emisích oxidu uhličitého oproti au-
tům s běžným palivem. Biopalivo se vyrábí lisováním rostlinné 
biomasy pod obrovským tlakem, která se potom vloží do speci-
álního reaktoru nazývaného frakcionátor. Z biomasy se začne 
uvolňovat plyn, který se pomocí katalyzátoru zkapalní. Firma 
Cool Planet Energy Systems potvrdila, že získala investice pro 
další rozvoj od mnoha významných rafinérských a energetic-
kých firem.

Lidský genom se dá  
přečíst už za dva dny
Společnosti Celera Genomics kdysi trvalo pře-
číst lidský genom několik let. Čtení genomu vědce 
Jamesa Watsona z roku 2008 se zkrátilo na několik 
měsíců. Nyní se vědcům podařilo sekvenovat
celý lidský genom jen za padesát hodin. Studii 
uskutečnil tým pod vedením Stephena Kingsmora
v Kansaské dětské nemocnici. Vědci sekvenova-
li genom sedmi novorozenců, kteří zemřeli krátce 
po narození v důsledku genetické mutace. U pěti 
z nich dokázali zpětně určit problém, který zavinil 
jejich smrt. Mnoho nemocí, které se projeví v prv-
ních měsících života, způsobují genetické mutace. 
Použití současných diagnostických metod však trvá 
čtyři až šest týdnů, což je velmi dlouhá doba a na 
léčbu je už je pak pozdě. Vědci z Kansaské dětské 
nemocnice použili přístroj Illumina HiSeq 2500. 
Analyzoval přitom celý genom a určil zásadní mu-
tace. Větší účinnosti se dosáhlo změnou analytické-
ho softwaru. Předtím museli lékaři sami rozpoznat 
a určit v genomu mutaci a přiřadit ji k nemoci. Nyní 
už to udělá přístroj sám.

Věděli jste, že...
... Česko a Slovensko vydává na zdravot-
nictví zhruba 7,5 procenta HDP? Sloven-
sko je na tom téměř na chlup stejně (loni 
7,7 procenta HDP). Státy západní Evropy 
vydávají v průměru zhruba 9 procent. 
Naprostou raritou je zdravotnictví USA, 
které ročně spolyká zhruba 15,5 pro-
centa HDP, přestože se tam teprve nyní 
chystá první plošné zdravotní pojištění. 

… v roce 1975 byl podíl osob starších 
než 80 let v celém světě pouze 0,8 pro-
centa? V USA to bylo 2,1 %, v Evropě 
1,8 %, v Japonsku 1,1 %. V roce 2050 by 
měli osmdesátníci tvořit zhruba 4,1 % 
světové populace. V USA bych jich mělo 
být 7,3 %, v Evropě 10 % a v Japonsku 
dokonce 15,4 %. Všimněte si, kolik USA 
přitom vydávají za zdravotnictví. 

… dnes se s rakovinou potýká zhruba 13 
milionů lidí? Do roku 2030 by to mohlo 
být přes dvacet milionů. Většina nárůstu 
by měla připadnout na nejchudší země. 
A to jak kvůli prodlužování života, jehož 
je rakovina věrným průvodcem, tak kvů-
li přejímání západního stylu života těmi 
obyvateli, kteří si ho mohou dovolit. 

… u nás velmi rychle rostou výdaje na 
léčení nemocí oběhové soustavy? Od ro-
ku 2000 se zvýšily téměř čtyřnásobně – 
ze 7,5 na 26,8 miliardy korun. Právě ty-
to potíže, hlavně infarkt, jsou nejčastěj-
ší příčinou úmrtí u nás. Další největší 
položkou zdravotnického rozpočtu byla 
rakovinová onemocnění, na něž v roce 
2010 šlo 19,2 miliardy korun. Na nemo-
ci trávicí soustavy 13,2 miliardy. 

… Čína nás rychle dohání i ve stárnutí? 
V roce 1950 byl podíl dětí v čínské popu-
laci 33,9 procenta, na přelomu tisíciletí 
to bylo jen 24,9 % a v roce 2050 by to mě-
lo být už jen 16,3 procenta. U nás bylo 
v roce 2011 dětí 14,5 procenta. Zároveň 
se v Číně ztrojnásobí počet starých lidí 
nad 65 let ze 7,2 procenta na 23,3 pro-
centa. A osmdesátníků a starších přibu-
de více jak dvacetinásobně: z výchozích 
0,3 procenta na závěrečných 6,6 procen-
ta v roce 2050. I Číně dojdou dělníci… 

… v roce 2011 schválily americké úřa-
dy nejvíce nových léků od roku 2004? 
Bylo jich 35, v roce 2004 o jeden ví-
ce. Důležitější je, že údaj za loňský rok 
se vymyká trendu, protože v posled-
ních deseti letech byl průměr schvále-
ných léků jenom 23. V 90. letech se sice 
schvalovalo i 50 léků ročně, ale před-
pisy byly tehdy mírnější a ekonomické 
starosti menší. Loňský rok představuje 
zřejmě „strop“ a letos číslo znovu kles-
ne blíže průměru posledních let.

Stárnutí
2,5 
tolik děti připadá v celosvětovém průmě-
ru na jednu ženu. Ve skupině nejvyspělej-
ších zemí je to jenom 1,7. Regionem s nej-
vyšší porodností je subsaharská Afrika, 
kde na jednu ženu připadá 5,1 dítěte. 

17 procent 
obyvatel vyspělých zemí je obézních. 
V roce 1990 to bylo 9 procent. Náklady ve 
zdravotnictví netlačí výš jenom stárnutí 
nebo objevy nových léků a technologií. 

28,4 
by měl být průměrný věk obyvatele Země. 
U mužů je to 27,7 roku, u žen 29 let. Věko-
vý průměr české populace je 40,6 roku. 

63 procent
žen žijících v manželství nebo jiném pev-
ném svazku na světě používá antikoncep-
ci. Průměr celé Evropy je zhruba 73 pro-
cent, přitom se tu najdou i země, kde je 
podíl nižší než poloviční. 

450 000
lidí starších sta let bylo na světě v roce 
2010, odhadují demografové. V roce 1950 
to mohlo být zhruba 23 000. V té doby by-
lo na světě zhruba 2,5 miliardy lidí, dnes 
je to přes 7 miliard. 

125 000 000 000 000 
korun
utratil svět za zdravotnictví za rok 2010 
(v dnešních cenách). Svět vydal na zdraví 
v daném roce zhruba 10,4 procenta celko-
vého HDP, jehož výše byla podle odhadů 
těsně nad 63 triliony dolarů.
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Odhad vývoje podílu osob nad 65 let věku 
v populaci vybraných evropských zemí    
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J
ak to ale tak bývá, sny nejsou vždy 
jen příjemné. I ten o delším životě 
nás v reálu dokázal totiž zaskočit. 
Vyspělé státy světa v důsledků úspě-

chu posledního století rychle stárnou a jak 
stárnou, začínají se bát o budoucnost. 
Týká se to v podstatě všech. Za oceánem 
Spojené státy zaplavuje mohutná vlna še-
desátníků z generace baby-boomers, tedy 
dětí z poválečných let. Za dvacet let z nich 
bude tak početná armáda osmdesátníků, 
jakou svět nikdy neviděl. A to zdaleka není 
situace taková jako v Japonsku, kde bys-
te v polovině 21. ve dvou případech z pěti 
měli na ulici potkat člověka staršího 65 let. 
Evropa na tom v průměru není o nic lépe, 
i když se najdou jistě výjimky (například 
Irsko). Starších lidí v důchodovém věku po-
měrně rychle přibývá, dětí naopak ubývá. 
V roce 2060 bude v zemích EU lidí nad 65 let 
dvakrát více než dětí. Lidí starších 80 by mě-
lo být zhruba stejně tolik jako dětí. A kdyby 
se měly naplnit odhady prognostiků, přes 
polovinu dětí, které se dnes narodí ve vyspě-
lých zemích, se dožije sta let a tři čtvrtiny 
dětí budou žít do svých 75. narozenin. 

Země bývalého Československa se dr-
ží během této fáze demografické revolu-
ce na špici. Týká se to hlavně České re-
publiky. Ta bude podle demografických 
předpovědí patřit k jedné z nejstarších na 
světě, bude mít brzy dokonce více než 40 
procent obyvatel ve věku nad 60 let. Situ-
ace se ještě zhorší až zestárnou takzvané 
„Husákovy děti“, tedy silné populační roč-
níky narozené v 70. letech 20. století. 
Na Slovensku je populace o něco mlad-
ší, ale základní demografický trend je tu 
v podstatě stejný. Přírůstky nových oby-
vatel se v posledních deseti letech často 
pohybovaly těsně kolem nuly. Stejně jako 
zbytek vyspělého světa i náš kout Evropy 
vstupuje do věku vrásek. 

Nová propast, nové možnosti?
Máme sice chabou útěchu, že de-
mografická situace se podle 

Svět stárne  
a my stárneme s ním

AUTOR: MICHAEL LANG, JOSEF JANKŮ
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE, BIGSTOCK

Když nás před dvanácti 
lety opustilo 20. století, 
těžko jsme mohli udělat 
něco jiného, než mu podě-
kovat. V jeho průběhu se 
podařilo – alespoň v části 
světa – uvést do života 
revoluční změny. Ve vět-
šině případů nešlo o nic 
více ani méně než realizaci 
dávných lidských snů: více 
„věcí“, zábavy, bezpečí... 
A především více let. Bě-
hem 20. století se totiž 
průměrný věk obyvatel 
světa prodloužil téměř 
o třicet let. U žen je to 
zřejmě dokonce mírně nad 
třicet. 

odborníků zřejmě stabilizovala a nemu-
síme se bát žádného razantního úbytku 
obyvatelstva, avšak změna, která stojí 
před námi, je ohromná. Určitě se nedoká-
žeme připravit na všechny její důsledky, 
některé z nich jsou ale jasné. Politikové, 
ekonomové a samozřejmě i my ostatní se 
musíme dohodnout na podobě penzí. 
Někteří odborníci se také obávají, že 

péče o naše seniory bude stát více než tře-
tinu hrubého národního produktu. V nej-
horším případě se nebude dostávat ani 
peněz ani zdravotnického personálu a do-
konce ani nemocničních zařízení. Beze 

změn to tak patrně bude, protože podle 
statistického úřadu bude v České republi-
ce počet seniorů ve věku nad 85 let do roku 
2066 zhruba osminásobně vyšší než dnes. 
Také není jasné, jak si stárnoucí země do-
kážou udržet svoji ekonomickou vitalitu, 
především tváří v tvář mladým národům 
rozvíjejícího se světa. Dnes stále ekono-
micky ještě rozdělený a pouze pomalu se 
sbližující svět ohrožuje nové rozdělení 
v podobě těžko představitelné propasti. Ta 
časem zřejmě zmizí, protože i méně vy-
spělé země, doufejme, zbohatnou natolik, 
aby prošly důkladnou demografickou re-
volucí, jejíž důsledky pociťujeme my nyní. 
Optimisticky řečeno jsme tedy v tomto pří-
padě vlastně jen o něco „napřed“. To, co 
se během téhle ohromné změny naučíme 
a dozvíme, můžeme předat (a prodat) ča-
sem dalším, kteří se dostanou do stejné si-
tuace. Sen o delším životě byl krásný, a ne-
ní důvod nechat ho přerůst v noční můru. 
Času nám na to bylo dopřáno více než všem 
lidským obyvatelům Země před námi. 
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J
estli existuje na světě země, kde stár-
nutí berou vážně, je to Japonsko. Ze-
mě s nejdelší průměrnou délkou živo-
ta a největším počtem důchodců ani 

nemá jinou možnost. K čemu tedy dospěli?
Pokud bude budoucnost důchodů vypadat 
podle japonských představ a zkušeností, 
bude nebývale technická. V nejrůžověj-
ších vizích seniorům jídlo připravují ro-
boti, postel či zařízení v bytě lze ovládat 
hlasem či gesty, auta jsou speciálně na-
vržena tak, aby se do nich vždy pohodlně 
nastupovalo, a zřejmě se do značné míry 
budou řídit sama. 
Ale i když to je možná až příliš optimistické, 
jedna japonská vize se nejspíše naplní velmi 
rychle: když senioři do svého (spíše nerobo-
tického) vozu nasednou, jen velmi zřídka 
s ním vyrazí ke svému lékaři. Ten s nimi to-
tiž bude ve spojení neustále, a to díky tak-
zvanému „digitálnímu zdravotnictví“. 
Stejně tak jako používáme digitální tech-
nologie k běžné komunikaci, měli by-
chom je využívat i ke komunikaci mezi 
pacientem a lékařem, či přesněji řečeno 

„zdravotnictvím“. Nejde totiž jen o lepší te-
lefon, ale celý systém dálkového sledování 
komplexního zdravotního stavu pacienta. 
Ten by měl umožnit velkou změnu přístu-
pu k nemocným či starým lidem, umožnit 
jim podstatně déle zůstat mimo nemocnici 
a přitom de facto v péči odborníků. 

Měřit se dá všechno
Arzenál vyvíjených prostředků je už nyní 
překvapivě složitý a vývoj v tomto směru 
podniká celá řada vývojových laboratoří 
i společností (včetně firmy Siemens). Už 
dnes se například používají senzory pro 

sledování činnosti kardiostimulátorů či 
voperovaných defibrilátorů. 
„Budík“ je spojen s jakýmsi mobilním vy-
sílačem, který obvykle minimálně jednou 
denně automaticky odesílá údaje z pří-
stroje do informačního centra. Zazname-
ná tak případné srdeční obtíže, ale také 

poruchu přístroje nebo nebezpečně níz-
kou hladinu energie v baterii, většinou 
dříve, než dojde k nebezpečné události. 
Lékař si tak může pozvat pacienta na ná-
vštěvu, pouze když je potřeba, a výrazně 
tak snížit počet pravidelných kontrol, kte-
ré stojí čas jeho i pacienta. 
Spíš ve fázi prvních praktických zkoušek 
jsou pak víceúčelová čidla pro sledování 
kompletního zdravotního stavu, které do-
kážou měřit tlak, teplotu i srdeční tep, a tím 
poskytnout poměrně komplexní obrázek 
o zdravotním stavu pacienta. Mnohé ověřo-
vané či už nasazované typy jsou vybaveny 

také senzory polohy těla či pohybu, které do-
kážou určit, zda pacient nespadl či neomdlel. 
Počítač na základě údajů ze senzoru změří 
rychlost chůze, přestávky i trasu a může vy-
hodnotit, zda se nestalo něco neobvyklého. 
V takovém případě pak může systém, třeba 
SMS zprávou či e-mailem, snadno upozornit 

člověka na druhém konci. Právě kvůli to-
muto komunikačnímu systému podporují 
tyto technologie mimo jiné i operátoři mo-
bilních sítí, kteří by chtěli získat zakázku 
na přenos důležitých dat. 
 
Levně a lépe?
Neustálé spojení s pacientem má i ekono-
mický smysl. S rostoucím průměrným vě-
kem si lze těžko představit něco jiného než 
další tlak na zvyšování nákladů. Starší lidé 
jsou častěji nemocní a vyžadují proto více 
péče – to je neoddiskutovatelná skutečnost. 
Nejde zřejmě o neřešitelný problém. Po-
dle mnoha ekonomických analýz se totiž 
zdá, že stárnutí populace alespoň zatím 
není ve vyspělých zemích hlavní příči-
nou růstu zdravotních nákladů. Tou jsou 
rychle se rozšiřující možnosti medicíny 
čili nové přípravky a technologie. V tom-
to ohledu se bude muset zdravotnictví 
patrně změnit a lépe počítat s náklady na 
zavádění nových prostředků (bez kterého 
se samozřejmě úplně neobejde). 
Další prostor k úsporám pak slibuje zvy-
šování efektivity zdravotnické péče. 
V tomto ohledu může digitální zdravot-
nictví ušetřit mnoho prostředků. Mů-
že například umožnit rychlejší a zřejmě 
i přesnější odhalování zdravotních kom-
plikací, které vedou k těžkým zdravotním 
následkům a zároveň vysokým výdajům. 
Jeho zavedení však nebude nic jednodu-
chého, protože se jedná o téměř akroba-
tický kousek. Musí se najít rovnováha na 
tenké hraně mezi cenou zavádění nových 

postupů a přínosem pro pacienta i zdra-
votnictví jako celek. 

Co s tím vším?
Nástup digitálního „dálkového“ zdravot-
nictví bude mít i nechtěný dopad: na lé-
kaře se začne valit vlna strojových údajů 
o pacientech. Někdo by jim měl pomoci se 
tím vším probrat. A pomohou jim nejspí-
še znovu stroje – samozřejmě „počítací 
stroje“. 
Zkušenosti s velkými soubory údajů, lep-
ší software i hardware dodávají počítačo-
vým společnostem sebevědomí, že si po-
čítače mohou poradit i s analýzou zdra-
votních údajů, a v některých ohledech 
dokonce lépe než lidé.
V jedné praktické zkoušce ve Francii 

například algoritmy probírají seznamy 
pacientů po operacích a vybírají ty, u kte-
rých by mohly hrozit sekundární kompli-
kace. Někdy jde o jasné případy, jindy tře-
ba snadno přehlédnutelné detaily, které 
zvyšují riziko dalších problémů. Systém 
správně určil téměř 90 procent pacientů 
s komplikacemi a „falešný poplach“ spus-
til jen zhruba u každého patnáctého. U lé-
kařů si vysloužil velkou pochvalu, proto-
že jim umožňuje zrychlit „předvýběr“ pa-
cientů, kterým se musí více věnovat. 
Do zdravotnictví míří i počítač Watson, 
který porazil lidské soutěžící v soutěži 
Riskuj. Jeho schopnosti komplexního vní-
mání problémů by se měly využívat při 
hledání možných příčin u pacientů s ne-
jasnou diagnózou. 

Demografická změna bude znamenat i změnu ve zdravotnictví. Nemusí být nutně 
dražší, ale zřejmě si budeme muset zvyknout mluvit s lékaři častěji na dálku. A ti 
nás budou vyšetřovat bez přímého kontaktu.
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Jak dostat doktora domů
Sigrid Gornová (83) z Postupimi měla během testu SmartSenior přístup k více službám. Absolvovala i „virtuální 
návštěvy“ v Centru telemedicíny nemocnice Charité v Berlíně, jedné z nějvětších univerzitních nemocnic v Evropě.

„Stárnutí populace není ve vyspělých zemích hlavní příčinou  
růstu zdravotních nákladů.“
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S
tárnoucí vyspělý svět má před se-
bou jeden velmi nerovný závod: 
proti přílivu novinek. Dnes už ne-
ní jen problém sledovat novinky 

ve svém oboru, ale i vývoj nových způ-
sobů trávení volného času. A bude to je-
nom horší, hlavně proto, že to bude hor-
ší s naší „tolerancí“ pro překotné novin-
ky. S růstem průměrného věku se bude 
zmenšovat segment oddaných milovníků 

inovací, naopak bude přibývat konzerva-
tivních zákazníků, kteří si na nové zvyka-
jí pomaleji. 
Nemusí to ale vůbec být špatně. „Průlo-
mové“ technologie stále budou znamenat 
hit, důležitější než dnes, ale s důrazem na 
kontinuitu a přístupnost. Koho by nepotě-
šilo, když na jeho novém telefonu budou 
fungovat postupy, které se naučil na sta-
rém počítači? Novinky, které se dokážou 

prezentovat konzervativně, si spíše na-
jdou cestu ke stárnoucímu, avšak stále 
nejbohatšímu publiku světa, tedy obyva-
telům rozvinutých zemí.

Jak na to? 
Stačí se podívat, jak trh s elektronikou 
oživilo dotykové ovládání. Tablety napří-
klad dodnes k zoufalství analytiků nema-
jí z racionálního hlediska jasné použití: 

„placky“ byly zatím v podstatě jen hračka-
mi, přitom se jich prodávají po celém svě-
tě miliony kusů. Uživatelé na nich zřej-
mě oceňují právě intuitivní a jednoduché 
ovládání, které umožňuje „sáhnout“ si na 
jinak neuchopitelný internet. 
Podobné technologie, založené na využití 
přirozených talentů našeho mozku (ovlá-
dat svět rukama se učíme od narození), 
jsou pro nás přístupnější i ve vyšším věku 
a nebojíme se jich. Ty budou hlavními vý-
herci, jak dokazují praktické zkoušky se 
seniory a nepochybně i vaše vlastní zku-
šenosti. 
Zapojení hmatu přitom může být je-
nom začátek. S rozvojem výkonu počíta-
čů i schopností programátorů se rychle 

objevují nové možnosti dalšího zvyšová-
ní umělé inteligence. Další na řadě bude 
zřejmě rozpoznávání řeči a pohybu. Ne-
jde jen o to, že vás počítač pozná, ale tře-
ba vám také pomůže najít ztracené klíče. 
Právě se systémem, který bude sledovat 
pohyb drobných předmětů (klíčku od au-
ta, peněženky) po vaší domácnosti, chce 
prorazit jeden kalifornský start-up. I když 
je tento systém stále příliš drahý, ukazu-
je, že se postupně otevírá nový komuni-
kační kanál do světa IT. 
Počítače tedy mohou být do budoucna stá-
le schopnějšími „asistenty“. A to jak v pra-
covním, tak i v osobním životě. Starší lidé 
například budou asi stále více oceňovat 
možnost pracovat z domova. A rozšíření 
elektronické komunikace představuje je-
den z nejreálnějších způsobů řešení otáz-
ky izolace starších lidí od společnosti. 
Technologie už je na světě, otázkou spíše 

zůstává, jak ji elegantně a přitom levně 
zabalit. Zřejmě lze však očekávat, že vět-
šině seniorů bude více vyhovovat model 
„uzavřeného ostrova“, tedy nějaké inter-
netové enklávy typu sociální sítě, spíše 
než bezbřehý a svobodný internet, kde 
každý může, co chce. Ale to už ukáže jedi-
ně praxe. 

Co nás rozhýbe
Počítače však neřeší (a možná ještě zhor-
šují) velký problém: mobilitu. Ano, lidé 
nepochybně mohou více pracovat z domo-
va, ale plnohodnotný život není možný 
bez pohybu. Lidské tělo potřebuje pohyb 
kvůli svému zdraví, to je jasné. V pokroči-
lém věku je navíc velmi důležitá psychic-

ká vzpruha, kterou představuje vědomí 
samostatnosti. 
Ale jak tady může pomoci současná tech-
nologie? Možná více, než byste čekali. Na 
celém světě se zkoušejí nejrůznější zaří-

zení, která mají podporovat a zvyšovat sí-
lu lidských svalů. Dají se ovládat řídicími 
pákami, slibnější se však zdá přístup, při 
kterém v nich sama elektronika snímá, 
kopíruje a zesiluje pohyb lidského těla. 
(Dokonce v několika málo případech je lze 
ovládat přímo prostřednictvím mozkové 
aktivity. To je však opravdu velmi vzdále-
ná technologie a zatím velmi nepraktická.)

Zařízení těchto typů nyní zkoušejí firmy 
a laboratoře po celém světě. V Japonsku si 
představují, že by mohly pomoci sestrám 
k manipulaci s pacienty, ve Velké Britá-
nii či na Novém Zélandu provádějí zkouš-
ky, jak mohou pomoci v pohybu paraple-
gikům. Americká armáda od nich čeká 
zvýšení pohyblivosti pěšáků v plné pol-
ní a pomoc pro vojáky ve skladech. Ne-
ní tedy snad nereálnou představou, že by 
za třicet nebo padesát let mohla pomáhat 
alespoň některým nemohoucím senio-
rům k lepšímu životu. 
Optimista by mohl namítnout, že po-
dobné úkoly by mohly možná časem pl-
nit i autonomní roboti. Není to nereálné. 
Do výrobních hal podle výrobců v blíz-

ké budoucnosti zamíří stroje, které mo-
hou bezpečně spolupracovat s lidmi. Umí 
nejen vzít za práci, ale také vzít ohled na 
své lidské spolupracovníky a neměly by je 
ohrozit, ani když dojde k nějaké nečekané 
situaci. Postupy využívané v této takzva-
né „měkké“ robotice by mohly časem najít 
své uplatnění i ve zdravotnictví, napří-
klad v podobě domácích asistentů. 
Otázkou ovšem je, jaká bude poptávka 
a do jaké míry je vlastně jejich použití žá-
doucí oproti systémům přímo posilujícím 
lidské schopnosti. Nejde jen o to, že stroje 
budou potřebovat vlastní mozek a budou 
tedy o něco dražší a komplikovanější. Ješ-
tě horší možná je, že by nás mohly v tom-
to případě připravit o práci, které se vzdát 
nechceme, a o samostatnost. Budoucnost 
je totiž zřejmě nevyhnutelně starší, ale to 
neznamená, že bychom ji měli přenechat 
strojům. 

Hi-tech pro stará kolena? 
Bude to chtít změnu
Chcete nový telefon, tablet, počítač, holografickou televizi či robotické auto?  
Dnes možná, ale co za 20 let ? Pokud si chtějí výrobci zajistit do budoucna  
přístup do našich peněženek, musí se naučit něco nového: novinky balit chytře.

Senzor pohybu a světla (vlevo) hlídá byt a přes bezdrátovou síť spustí alarm, pokud nastane problém.  
Senior získá informace na přístroji jednodušším než hodinky. 

„Budoucnost je starší, ale to 
neznamená, že bychom ji měli 
přenechat strojům.“
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 Pane profesore, kolika let 
se v současné době v naší ze-
mi lidé průměrně dožívají? 
Muži sedmdesáti čtyř a ženy 
zhruba osmdesáti, tedy o šest 
let více.

 A jak jsme na tom ve srov-
nání s jinými státy?
Spolu se Slovinskem nejlé-
pe ze všech postkomunistic-
kých zemí, zejména pak, když 
se podíváme na Rusko, kde se 
muži dožívají průměrně jen 
necelých šedesáti let a ženy se-
dmdesáti tří.

 Je to dáno pouze tím znač-
ně rozšířeným sklonem rus-
kých mužů k alkoholismu? 
Nejen tím, svoji roli hraje také 

například složení stravy, ži-
votní prostředí a stres, v ja-
kém ti lidé žijí.

 A jak to vypadá v západní 
Evropě, například u našich 
německých sousedů?
Tam obyvatelé stále ještě žijí 
déle, muži v průměru přibliž-

ně do osmdesáti let a ženy do 
zhruba osmdesáti šesti. Zcela 
jinak je tomu ovšem v tzv. roz-
vojovém světě, tam je situace 
taková, jaká byla u nás před 

nějakými dvěma sty lety – mu-
ži umírají v průměru v šesta-
třiceti a ženy ve čtyřiceti, při-
čemž pokud bychom vzali 
v potaz pouze Afriku, tam jsou 
ta čísla ještě nižší. O dost lépe 
je na tom naopak Asie, kon-
krétně například možná tro-
chu překvapivě Írán, Malajsie 

nebo Srí Lanka, a v Číně už je 
to dokonce téměř stejné jako 
v České republice. Zcela mi-
mořádným případem je pak 
samozřejmě Japonsko, kde se 

jak muži, tak ženy dožívají do-
konce ještě o rok víc než Ně-
mecku.

 Žijí ženy déle než muži 
všude na světě? 
Téměř všude, výjimkou je pou-
ze několik států na jihu afric-
kého kontinentu, konkrétně 
Botswana, Zambie a Zimbab-
we. V prvním z nich umírají 
ženy v průměru ve třiatřiceti, 
zatímco muži „až“ v pětatřice-
ti letech, zatímco v těch dalších 
dvou jsou ta čísla shodně 37 
a 38 let.

 Čím je to dáno?
Vysokou úmrtností žen po po-
rodu. Podobná situace dřív 
mimochodem panovala také 
v Indii.

 Kdybychom se ale vráti-
li k té drtivé většině světa 
– souhlasíte s názorem, že 
ženy žijí déle než muži, pro-
tože jsou prostě „lépe vyba-
veny pro život“?
Ano, ženy jsou skutečně „vitál-
nější“ než muži, už v prvním 
roce života ostatně umírají 
častěji chlapci než děvčátka. Je 
tady ale kromě takového toho 
biologického či zdravotního 
aspektu také faktor sociální, 
totiž že muži víc riskují, takže 
ve věkové kategorii patnáct až 
dvacet čtyři let jich například 
umírá – třeba v důsledku úra-
zů – třikrát víc než žen.

 Přejděme nyní k trochu ji-
né stránce problematiky na-
zvané stárnoucí populace – 
kolik procent obyvatel tvoří 
v současné době důchodci, 
celosvětově i u nás? 
Lidí je dnes na naší planetě při-
bližně sedm miliard a z toho 
nad šedesát pět let zhruba půl 
miliardy, tedy nějakých sedm 
procent. V České republice je 
ten podíl kolem patnácti pro-
cent, tedy víceméně dvakrát to-
lik než v celosvětovém měřítku.

 Věděl byste, kolik procent 
našich penzistů ještě pracuje? 
To by vám spíš řekli na Čes-
ké správě sociálního zabezpe-
čení. Ale jedním z nich jsem 

Demografické nůžky  
se hrozivě rozevírají 
„Problém stárnoucí populace v České republice je do značné (ne-li převážné) míry 
problémem finančním,“ říká profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Zde-
něk Pavlík, i když je sám povoláním demograf, nikoliv ekonom. Bylo by podle něj na-
příklad potřeba vytvořit nová pracovní místa pro osoby, které by se staraly o přestárlé 
ve státních domovech důchodců, ale zatím na jejich vznik nejsou peníze. A ziskovost 
soukromých domů pro seniory zase není velká, takže podnikatele příliš nelákají.

AUTOR: LUBOMÍR SEDLÁK
FOTO: VLADIMÍR WEISS

„Za důležité považuji, že o těch rozevírajících se nůž-
kách mezi počtem penzistů a lidí aktivních již dnes 
víme a můžeme tedy nějak do budoucna konat.“
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každopádně také já, a přestože 
si netroufám mluvit za všech-
ny Čechy, kterým už je víc jak 
pětašedesát, myslím si, že 
důvodem, proč se počet tako-
výchto lidí postupně zvyšuje, 
není skutečnost, že by neměli 
co jíst, ale chodí dál do prá-
ce, protože je to prostě doma 
nebaví.

 Jak podle vás řešit pro-
blém, kdy se bude v souvislos-
ti se stoupajícím věkem, kte-
rého se u nás lidé v průměru 
dožívají, zvyšovat rychleji po-
čet důchodců než lidí v ak-
tivním věku? Je tím řešením 

posouvání odchodu do pen-
ze?
Pouze částečně, je prostě oprav-
du nutná komplexní důchodová 
reforma, a lidé by se také měli 
pokud možno připojistit, jiný-
mi slovy nespoléhat jen na stát. 
Za důležitou považuji skuteč-
nost, že o těch rozevírajících se 
nůžkách mezi počtem penzistů 
a lidí, kteří ještě vydělávají pe-
níze, již dnes víme a můžeme 
tedy nějak do budoucna konat. 
Možná v této souvislosti nebu-
de úplně od věci připomenout, 
že dřív – konkrétně za první re-
publiky – se u nás řada lidí dů-
chodu vůbec nedožila, protože 

umírali ve věku kolem šedesáti 
let, zatímco dnes je to jen zcela 
mizivé procento.

 Proč u nás není žádná po-
litická strana (nebo o ní ale-
spoň není slyšet), která by 
hájila zájmy důchodců? 
Protože jediné, co mají takoví 
lidé společné, je zájem o co nej-
vyšší penzi, a to je zřejmě jako 
ideologie na program politic-
ké strany málo. Důchodci navíc 
podle mého názoru volí větši-
nou dál ty strany, kterým dáva-
li hlas, už když byli v aktivním 
věku. Je pravda, že v některých 
jiných zemích podobné strany 

existují, měli jsme ji ostatně 
před lety i tady v České repub-
lice, i když se proslavila přede-
vším svým předsedou pojídají-
cím brouky…

 Proč dnešní reklama cí-
lí především na mladé li-
di nebo maximálně na ty ve 
středním věku, když řada 
těch starších je na tom fi-
nančně lépe? Jinými slovy ti-
to lidé disponují vyšší kupní 
silou, protože si během živo-
ta naspořili. Jde prostě jen 
o jakýsi kult mládí?
Ony jsou i reklamy určené 
starším či dokonce starým 

lidem. S tou kupní silou ale ne-
máte pravdu, tu mají důchodci 
skutečně nižší než lidé v pro-
duktivním věku. Průměrný 
plat je u nás v současné době 
přibližně pětadvacet tisíc ko-
run, zatímco penze se v prů-
měru pohybuje někde kolem 
deseti tisíc. A mzdy navíc ros-
tou rychleji než důchody.

 „Některé sociologické vý-
zkumy prokazují narůstání 
negativistických postojů vůči 
starým lidem v české společ-
nosti,“ řekla v tomto časopise 
již před dvěma lety profesor-
ka Eva Topinková, odbornice 

na geriatrii. Jak vnímáte zvy-
šující se počet případů, kdy 
na naše seniory fyzicky útočí 
jejich děti nebo i vnuci?
Já se nedomnívám, že se dnešní 
mladí lidé chovají k těm starým 
hůř, než tomu bylo dříve. Vždyť 
si jenom vezměte všechny ty 
historické romány odehrávající 
se na vesnici, jak se tam popisu-
jí vztahy k lidem „na výměnku“, 
tedy k těm, kteří již nepracují. 
Pokud ten počet opravdu roste, 
tak je to podle mne tím, že se ti 
napadaní důchodci začali víc 
ozývat, už se nestydí to ozná-
mit policii. Pravda je, že v minu-
losti byly rodiny víc kolektivní. 

Dnes žijí ti mladší v daleko vět-
ším měřítku odděleně, protože 
na to prostě mají.

 Jak vnímáte skutečnost, 
že lidé jako český výtvarník 
Kája Saudek nebo izraelský 
expremiér Ariel Šaron jsou 
již několik let v kómatu a je-
jich životní funkce udržují 
pouze přístroje?
To je dnes již velmi široce dis-
kutovaný problém eutanazie, 
na který například já osobně 
nemám vyhraněný názor. Pro 
lékaře je to velké dilema, proto-
že kdybychom se na to podívali 

z čistě ekonomické stránky, tak 
každé takové umělé udržová-
ní při životě stojí velké peníze, 
ale na druhou stranu oni přece 
skládají Hippokratovu přísahu, 
že se budou vždy snažit kaž-
dého pacienta za každou cenu 
zachránit. Kolik již navíc by-
lo téměř zázračných případů, 
že nějakého člověka prostě již 
odepsali coby nevyléčitelného, 
ale on se z toho díky své obrov-
ské vůli nakonec dostal. Nikdy 
se také neví, zda se na poslední 
chvíli neobjeví nějaký nový lék, 
který by mohl smrti toho dotyč-
ného zabránit. 

Zdeněk Pavlík, emeritní profesor na katedře demografie Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se narodil 
v roce 1931. Vystudoval statistiku na Vysoké škole ekonomic-
ké, pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV a na přelomu šede-
sátých a sedmdesátých let působil v Demografickém odděle-
ní OSN v New Yorku. V letech 1984 až 1990 byl místopředse-
dou Evropské asociace pro demografická studia a v současné 
době je čestným předsedou České demografické společnosti. 
Přednášel na řadě zahraničních univerzit, například ve fran-
couzském Štrasburku, a napsal nebo byl editorem několika 
knih, včetně publikace Populační vývoj České republiky, kte-
rá vyšla v devíti svazcích mezi lety 1994 a 2002. 
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Elektrický autobus  
bez kompromisů
„Technologie baterií teprve nyní vyzrály 
natolik, aby umožnily dosáhnout dostateč-
ný cestovní výkon bez dobíjení,“ říká Franz 
Proksch ze společnosti Siemens. Mezi jed-
notlivými nabitími ujede autobus vzdále-
nost 120 až 150 km. Vídeň však může za-
vést i model s průběžným nabíjením pomo-
cí stanic, jimž poskytuje energii trolejové 
vedení tramvajových linek, což by umož-
nilo prakticky nepřetržitý provoz. S použi-
tím takto řízené trasy lze významně snížit 

velikost baterie. To dovoluje další sníže-
ní hmotnosti a úsporu nákladů, stejně ja-
ko vyšší výdrž baterie. „I když náklady na 
nákup elektrických autobusů jsou zhruba 
dvakrát vyšší než u naftových autobusů, in-
vestice se vyplatí, protože provozní nákla-
dy jsou o více než 28 % nižší než u dieselo-
vých modelů,“ zdůrazňuje Franz Proksch. 
Zvlášť působivé je srovnání účinnosti 
obou typů pohonů: vznětový motor využí-
vá kolem 25 % energie, přičemž elektric-
ký motor z ní dokáže využít až 90 %. Elek-
tromotor rovněž umí obnovit až polovinu 

trakční energie. Nové elektrické autobusy 
se navíc vyznačují inovační technologií 
nabíjení prostřednictvím přípojek nebo 
pantografových sběračů. Nabíjení lithio-
feritových baterií je rychlé – zabere 10 až 
15 minut ku jedné hodině provozu.
Další výhodou nově vyvinutých elektric-
kých autobusů je i vysoká manévrovatel-
nost. Lidé s omezenou schopností pohy-
bu a orientace ocení i jejich další funkci: 
snadné nastupování. Autobus si v za-
stávce „klekne“ a sníží tak svoji podlahu. 
Elektrické autobusy nejenže neprodukují 

žádný oxid uhličitý, ale ani žádný rušivý 
hluk, což je samozřejmě pro město dobré. 

Emise v roli černého pasažéra 
Vídeň není jediným městem, které se zabý-
vá projekty na vyloučení emisí z městské 
hromadné dopravy. Za oceánem na obdob-
ném konceptu pracuje i Kalifornie, která je 
průkopníkem v úsilí o ekologizaci dopra-
vy v USA. Přijala už řadu přísných zákonů, 
které by měly do budoucna vytlačit ze silnic 
neekologická vozidla. K těmto opatřením 
pochopitelně spadá i koncept Zero Emis-
sion Bus (nazývaný zde „Z-bus“, ZEB). 
Kalifornie dokonce požaduje po velkých au-
tobusových dopravcích s 200 a více autobu-
sy, aby od roku 2012 věnovali 15 % svého 
ročního přírůstku vozového parku autobu-
sům s nulovými emisemi. Nabízí dokonce 
podporu nákupu ekologických vozidel, ať 
již nákladních aut, nebo autobusů. 

Superkondenzátory místo baterií
V Hongkongu zavedla dopravní společ-
nost Kowloon Motor Bus (KMB) už před 

dvěma lety jako první na světě do pilot-
ního provozu gBus – projekt Green Bus. 
Ten, na rozdíl od autobusu určeného pro 
v rovině situovanou Vídeň, využívá k po-
honu tzv. superkapacitory – energeticky 
úsporné sběrnice, které jsou užitečné pro 
vozidla nasazená ve městech s kopcovi-
tým terénem a často přetíženými silnice-
mi. Tato technologie, na rozdíl od tram-
vají, nevyžaduje nadzemní vedení a je 
vhodná pro autobusové trasy s častými 
zastávkami. Dvanáctimetrové autobu-
sy s kapacitou 70 pasažérů mohou jezdit 
nepřetržitě po trase pěti kilometrů (1 km 
ujedou za cca 30 sekund). 
Superkondenzátorové autobusy se tes-
tovaly čtyři roky v Šanghaji. Jejich vel-
kou výhodou je, že superkondenzáto-
ry mají velmi dlouhou životnost (výkon 
baterie klesá po 5 000 nabitích, zatím-
co superkondenzátor lze dobít i více než 
500 000krát, což znamená výrazně pro-
vozní náklady). Superkondenzátory na-
víc neobsahují ani tekuté ani pevné slož-
ky s obsahem nebezpečných těžkých 

kovů, ale nanovlákna z inertního uhlíku. 
Ta jsou bezpečnější, dokážou vést větší 
proud, nabízejí rychlejší dobíjení a lepší 
využití energie z brzdění. Projekt počítá 
s umístěním dobíjecích stanic na autobu-
sových zastávkách, což ovšem pochopitel-
ně bude něco stát. 

Trolejbusy bez troleje?
Elektrobusy nové generace: do služeb Vídeňského dopravního podniku přibude tucet nových ekologických 
autobusů. Jde o první sériově vyráběné elektrické autobusy. 

Čistá města jsou in
V Kalifornii jsou využívány nízkoemis-
ní technologie Siemens v podobě hyb-
ridního systému ELFA 2, který do svých 
vozidel integroval výrobce VanHool. 
V tomto případě jde ovšem o autobusy 
poháněné energií z vodíkových palivo-
vých článků, které bude používat spo-
lečnost AC Transit (systém Elfa využí-
vající regenerativní energii z brzdění 
dokáže ušetřit až třetinu paliva i u die-
selových autobusů). Pro bezemisní au-
tobusy s palivovými články se rozhod-
li i Norové. Vozy Mercedes-Benz Citaro 
rozšíří vozový park dopravního podni-
ku v hlavním městě Oslu.

Nová generace elektrických autobusů plánovaných pro použití v centru 
Vídně u firmy Wiener Linien je tichá a naprosto bez emisí. Elektrobusy 
s nulovými emisemi, vyvinuté firmou Siemens, umožní cestovat úzkými 
uličkami historického centra Vídně na dlouhých trasách s nízkými pro-
vozními náklady a městu zachovat čistý vzduch.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS
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Dříve než zakokrhá  
červený kohout 

Vyhořelá výrobní hala anebo zničené výpočetní středisko  
může dovést podnik na pokraj zániku. Oheň je stejně tak nebezpečný  

pro firmy jako pro lidi. Pomocí protipožární techniky lze toto riziko výrazně snížit.

O
ptimální protipožární ochra-
na funguje většinou jen v novo-
stavbách. Zodpovědní manaže-
ři totiž často přehlížejí, že časté 

změny v podnikových výrobních halách 
mají vliv i na požární rizika. Často také 
neznají nebo přehlížejí nové možnosti, 
které nabízejí moderní techniky.

Neomylný strážník
Falešné poplachy jsou už dávno minu-
lostí. Moderní hlásiče požáru lze označit 
za multitalentovaná zařízení, která jsou 
schopna přesně se přizpůsobit rizikovým 
situacím. Dají se vybavit rozmanitými 
senzory. Například optické hlásiče požá-
ru využívají infračervené světelné diody, 
které registrují částečky dýmu a umí je 
i rozlišit. Často je doplňují termické sen-
zory na měření teploty.
Díky inteligentnímu softwaru jsou tyto 
přístroje schopny učinit správné závěry 
za různých situací. „Když hlásič zjistí čás-
tečky dýmu, bleskově rozhodne, jestli se 
jedná o standardní stav pro dané prostře-
dí, anebo se má přepnout na vyšší citli-
vost,“ popisuje princip fungování hlásičů 
produktový manažer Siemens Building 
Technologies Josef Grübl.
Všechno, co je v konkrétním prostředí 
standardní, mají moderní přístroje napro-
gramováno. Například kouř, který rych-
le stoupá do výšky, považuje hlásič v hale, 
kde se svařuje, za normální. Podobně běž-
ná věc je i vodní pára ze sprchy v hotelo-
vém pokoji. Miniaturní počítače vědí i to, 
že ve velké kuchyni může teplota občas vy-
stoupat až na téměř 60 stupňů Celsia.

Detektory požáru na stropě kancelářského 
prostoru však naopak velmi citlivě reagu-
jí na pomalu stoupající světlý dým. Signa-
lizuje totiž zatím skrytý počínající požár 
v odpadkovém koši. „Tyto scénáře jasně 
ukazují, že pro bezporuchové fungování 
požárních hlásičů je klíčové správně je na-
programovat,“ zdůrazňuje J. Grübl.
Požární hlásiče dnes dokážou brát ohled 
i na mimořádně citlivé anebo zranitel-
né osoby, například na pacienty v nemoc-
nicích. Nezávisle na detekci požáru měří 
koncentraci oxidu uhelnatého. Do proti-
požárního systému se dá zapojit i video-
technika. Kamery se při poplachu zapnou 
a umožní vizuálně ověřit místo požáru.

Jen žádnou paniku
Zjištěním požáru se však všechno jen 
začíná. Alarm se automaticky posílá 

hasičům a dispečinku technických zaří-
zení budovy, které může přijmout vícero 
opatření – nastavit větrací klapky, vy-
pnout počítače anebo spustit stacionár-
ní hasicí zařízení. Paralelně se rozběhne 
evakuace budovy.
„Naše výzkumy dokázaly, že mnoho lidí 
takřka vůbec nereaguje na konvenční sig-
nály, například houkání sirény. Do mo-
derních systémů proto dáváme integrova-
ný hlasový alarm anebo upozornění, aby 
osoby v budově přesně věděly, co mají dě-
lat,“ vysvětluje J. Grübl.
Zároveň se aktivují podpůrné systémy 
– zařízení na odvod kouřových zplodin 
či řízení výtahů a dveří. Ochranná a zá-
chranná opatření jsou perfektně sladěna, 
předchází se tak vzniku paniky a chybným 
reakcím. V budoucnosti budou tyto systé-
my analyzovat i data z automatizovaných 
systémů budov, poskytovat dynamické po-
kyny na aktualizaci pro on-line operace 
a pomáhat evakuačním pracovníkům.

Vodní mlha
Zdokonalují se i hasicí zařízení. Moderní 
plynové hasicí systémy efektivně využí-
vají dusík a spolu s chladicí vodní mlhou 
se spolehlivě postarají o to, aby nedošlo 
k novému vznícení.
Speciální pozornost vyžadují prostory, 
jako jsou výpočetní střediska, poněvadž 
počítače reagují na hasicí prostředky ex-
trémně citlivě. Na velkých plochách se vy-
užívá čistý dusík, v menších chemické ha-
sicí médium Novec, které zaplaví prostor 
během deseti sekund. Tak rychle, že se 
elektronické zařízení nepoškodí. 

AUTORKA: ELISABETH DOKAUPILOVÁ
FOTO: SIEMENS

Výpočetní střediska: Počítače reagují velmi citlivě na hasicí prostředky. Řešením jsou nová média jejich rychlá aplikace.

Požární hlásiče: Moderní systémy využívají infra-
červené diody na zjištění částeček dýmu, často je 
doplňují i termické senzory. 

Softwarová inteligence: Bezchybné fungování 
požárních hlásičů závisí především na správném 
naprogramování.
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se používaly v automobilovém 
průmyslu na označování díl-
ců. Většina standardů QR kó-
dů dnes umožňuje uložit víc 
než tři tisíce alfanumerických 
znaků, ten nejvyšší dokonce až 
4 296. To je takřka celý tento 
článek. I proto QR kódy nejsou 
určeny jen k označování výrob-
ků, ale slouží především k uklá-
dání a rychlému zobrazování 
jakýchkoliv informací, v pod-
statě jakéhokoliv textu. 
Jsou z černobílých bloků, které 
se skládají do obrazců ve tvaru 
čtverců. Kromě samotných dat 
jsou jejich informace potřebné 
i na dekódování. Mají zároveň 
velkou přednost – dají se pře-
číst i tehdy, kdy jsou částečně 
poškozené. Při nejvyšším stan-
dardu může poškození matice 
dosahovat až 30 procent. 

QR jde do světa
Použití QR kódu je velmi jed-
noduché – vyfotografujete si 
ho a vzápětí se vám na displeji 
mobilu zobrazí text, který byl 
do něj uložen. Když jste připo-
jen na internet, můžete si pří-
mo zobrazit i webovou strán-
ku, na kterou kód odkazuje. 
Okamžitě si získaly popularitu 
v marketingu – jsou to ty speci-
ální černobílé čtverečky na re-
klamních stránkách časopisů.
Magické obrázky, které zabíra-
jí minimum místa, poskytují 
zajímavé informace o výrobku. 
Čtečkou je obyčejný mobilní te-
lefon s fotoaparátem a nainsta-
lovaným programem pro jeho 
dekódování. Postupně se vyu-
žití QR kódů rozšiřuje. Na oba-
lech potravin nesou odkaz na 
informace o nutričním slože-
ní. Dělá to tak například McDo-
nald’s na obalech svých ham-
burgerů. QR kódy už označují 
i kulturní památky a exponáty 
v muzeích, aby si turisti moh-
li vyhledat další podrobnos-
ti. Tuto možnost nabízí Man-
chester Art Gallery. Nic vám 

nebrání, abyste si vytvořili
vlastní QR kód, a to pomocí 
generátorů, které jsou volně 
dostupné na internetu. Takto 
si můžeme zakódovat napří-
klad svoji vizitku a nabízet ji 

obchodním partnerům v di-
gitální podobě. Jakmile si kód 
nasnímají, okamžitě se jim 

přenesou kontaktní údaje do 
adresáře mobilního telefonu.

Nové generace kódů 
QR kód zdaleka není jediným 
reprezentantem 2D kódů. Na 
světě se dnes používá množ-
ství dalších specializovaných 
odnoží. Společnost UPS si vy-
tvořila vlastní standard Maxi-
Code. Vyznačuje se středovým 
kruhovým symbolem, nazý-
vaným volské oko. Microsoft 
v roce 2007 představil svůj 
Multicolor Bar Code, který 

slouží k identifikaci multime-
diálních děl. Je barevný a lze 
ho využívat jako ochranu au-
torských práv. Osobitou kate-
gorii představují Bee Taggs. 
Tyto kódy mají až na výjimky 

čtvercový půdorys a obrazce 
jsou poskládány z černých a bí-
lých bodů, většinou z malých 

čtverečků, které vypadají jako 
zrnění v televizi zblízka. V Bee 
Taggs mají podobu malých šes-
tiúhelníků, takže celý kód při-
pomíná včelí plást. V jeho stře-
du se navíc nachází místo na 
obrázek, například logo. Speci-
alitou tohoto kódu je, že obsa-
huje unikátní ID, které po při-
pojení na internet přesměruje 
uživatele na určený obsah. 

Kódy se třemi rozměry
Vedlejší vývojovou větev před-
stavují 3D kódy, nazývané 

též Bumpy Barcode. Jedná se 
o obyčejný čárový kód, který 
se odlišuje jen technologií tis-
ku a snímání. V tomto případě 
se využívá hloubka záznamu. 
Jedná se o obdobu znaků vyřa-

zených na platebních kartách. 
Zatímco u obyčejných čáro-
vých kódů je snímání založe-
no na kontrastu, v tomto pří-
padě se berou v úvahu změny 
výškových rozdílů. Společnou 
nevýhodou čárových a ploš-
ných kódů je jejich identifika-
ce – vyžaduje optický kontakt 
se snímacím zařízením. Tento 
problém se snaží překlenout 
technologie RFID.
Využívá radiofrekvenční iden-
tifikovatelné štítky, ze kterých 
se informace získávají bez op-
tického kontaktu. V součas-
nosti jsou v logistice stále nej-
rozšířenější čárové a plošné 
kódy, budoucnost však patří 
RFID čipům, které budou sou-
částí etiket a obalů nejrůzněj-
šího zboží. 

Č
árový kód vychází 
z Morseovy abecedy. 
Autoři v současnos-
ti nejrozšířenějšího 

identifikačního systému jed-
noduše vertikálně prodlouži-
li tečky a čárky. Traduje se, že 
podnětem byl rozhovor pre-
zidenta jistého supermarke-
tu a děkana Drexel Institute of 
Technology. Bernard Silver si 
údajně vyposlechl, jak se ob-
chodník dožaduje zařízení, 
které by dokázalo u poklad-
ny automaticky získávat údaje 
o zboží.

Na plnohodnotné využití če-
kal vynález další tři desetile-
tí. I když se čárové kódy po-
užívaly v obchodní sféře už 
od sedmdesátých let, k jejich 
skutečnému rozmachu došlo 
až v následující dekádě. Jejich 
předností je jednoduchý prin-
cip kódování, možnost repro-
dukce prakticky všemi tisko-
vými technikami a nenáročný 
způsob použití. Čárový kód se 
skládá z tmavých čar a světlých
mezer, které se čtou pomo-
cí snímačů vyzařujících vět-
šinou červené světlo. Čáry ho 

pohlcují, mezery odrážejí.
Snímač zjišťuje rozdíly v od-
lescích, které proměňuje na 
elektrické signály, odpovídají-
cí šířce čar a mezer. Následně 
se převedou do čísel a písmen, 
které kód obsahuje. Může to 
být například cena produktu, 
sériové číslo výrobku či místo 
jeho uložení ve skladu.

Rychlá odezva
Hlavním nedostatkem čáro-
vého kódu je omezená kapa-
cita uložitelných informací. 
Velmi rychle se objevila nová 

řešení, která využívají složi-
tější plošné a barevné symbo-
liky. Několik čárových kódů 
řadili nad sebe, později plošně 
rozkládali kruhové, čtvercové 
a hexagonální prvky v čtver-
covém anebo kruhovém poli. 
V posledním čase vzrostla po-
pularita především QR kódů. 
V roce 1994 je světu představi-
la japonská firma Denso Wa-
ve. Jsou pokročilejší formou 
klasického dvojrozměrného 
čárového kódu. QR je zkrat-
kou Quick Response, což zna-
mená rychlá odezva. Původně 

Tajemná řeč čar AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: SHUTTERSTOCK

Čárový kód je s námi už šedesát let. Vytvořili ho američtí 
vynálezci Bernard Silver a Norman J. Woodland,  
aby ulehčili identifikaci výrobků. „Vlastní QR kód si vytvoříte pomocí generátorů, volně 

dostupných na internetu.“

Čáry se mění na obrazce a k přečtení obsahu nepotřebujete nic speciálního, stačí mobilní telefon s fotoaparátem.
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AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: AUTOR

V
 posledních šesti letech získal 
Urpiner na domácích i meziná-
rodních soutěžích takřka dvě de-
sítky ocenění kvality. Naposledy 

na prestižní pivní degustační soutěži Eu-
ropean Beer Star 2012. Světlý ležák Urpi-
ner Premium 12° si mezi 1 366 vzorky pi-
va z celého světa odnesl stříbrnou medai-
li. Pravidelně boduje i u nás, kde získal 

několik ocenění Pivo České republiky
a Česká pivní pečeť. Tyto úspěchy nejsou 
náhodné. Urpiner prošel modernizací 
technologií za více než dva miliony eur. 
Pivo tu vaří podle tradičních, lety ověře-
ných receptur a při jeho výrobě využíva-
jí pečlivě vybrané suroviny a klasickou 
technologii založenou na přirozeném 
zrání. 

Výroba unikátního piva
Banskobystrický Urpiner 
má výjimečnou pozici – je 
posledním průmyslovým 
pivovarem na Slovensku 
bez zahraničních majitelů. 
A v čistě domácích „rukách“
se mu daří.

Výroba mladiny: Vaření piva začíná přípravou surovin. Základními surovinami 
jsou voda, slad a chmel. Slad se umele na šrot ve válcovém mlýně a následně 
se ve varně ve rmutovací kádi smíchá s vodou. Výroba mladiny má tři etapy: 
rmutování, scezování a chmelovar.

Varna: Ve varně jsou tři druhy kotlů a kádí. Rmutovací, scezovací a mladinové. 
Každý druh piva se vyrábí podle předepsaného technologického postupu, ve 
kterém jsou zohledněny specifické požadavky na jednotlivé druhy piva. V úvod-
ní etapě vaření ještě nehovoříme o pivu, ale o mladině. Na pivo se změní až 
potom, když získá obsah alkoholu při kvašení.

Várek piva: Várek je důležitou postavou Banskobystrického pivovaru. I on může 
ovlivnit výslednou chuť piva. Pokud například přidá víc chmelu, pivo bude hořké. 
Várek je kuchař, má recept na dobré pivo. Rozhoduje také, jaké množství jakých 
surovin se do piva dá. A během vaření je jen na něm uhlídat správnou chuť.

Zlatá tekutina: Při rmutovaní se škrob v sladu rozštěpí na zkvasitelné cukry. 
Ve scezovacích kádích se sladové mláto vylouhuje a přes scezovací kohouty 
vytéká do mladinového kotle zlatavá tekutina – slad.
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Pivovar, kterému se daří: Průměrná roční spotřeba piva na Slovensku sice 
klesá, poptávka po pivu Urpiner je však každým rokem větší. Banskobystrický 
pivovar dnes vyrábí zhruba třetinu ze své celkové roční kapacity, která je okolo 
tří set tisíc hektolitrů piva. Při jednom vaření se uvaří 250 hektolitrů mladiny, 
což je přibližně 50 tisíc půllitrových piv. Pivo Urpiner najdete kromě Slovenska 
také v Rakousku, Maďarsku, Finsku, Dánsku a dokonce i v Kanadě.

Sudovna: Sudy se nejdříve důkladně umyjí, vysterilizují, natlakují oxidem 
uhličitým a potom naplní zpasterizovaným pivem. Na konci plnicí linky je váha. 
Kontrola objemu je ve skutečnosti poslední zastávkou. Pracovník pivovaru pak 
už jen nasadí na sud plastový kryt a odveze ho do skladu.

Na zdraví: Naplněná a korunkou uzavřená lahev ještě 
prochází přes tunelový pasterizátor, kde se pivo pas-
terizuje. Zahřeje se, čímž se zbaví škodlivých mikro-
organismů a znova ochladí. Lahev se označí etiketou, 
datem výroby a takto je připravená k distribuci.

Kvalitní koupel: Prázdné lahve sesbírané z obchodných sítí se musí důkladně očistit. V myčce se zbaví sta-
rých etiket, umyjí se důkladně zevnitř, aby se pivo později nekazilo, a na automatickém dopravníku směřují 
k plniči.

Plnírna lahví: Celý proces výroby piva se končí 
jeho naplněním do lahví, plechovek a sudů. Místo 
charakteristické cinkáním skla se nazývá stáčírna.

Filtrace piva: Pivo v ležáckých tancích je zakalené a obsahuje ještě kvasinky a jiné zákalotvorné látky. Až po 
přefiltrování přes křemelinový filtr získáme pivo čiré, které je možné stáčet.

Kvasnice: Kvasnicovna je místo, kde si každý pivovar uchovává svůj vlastní, speci-
ální kmen kvasinek. Jedná se o důležitou součást přípravy piva, protože kvasnice 
mění zkvasitelné cukry na alkohol a pivo získá charakteristické vlastnosti. Každý 
pivovar se o svoje kvasnice náležitě stará. Musejí být zdravé, vitální a čisté.

Hlavní kvašení: Spilka je část pivovaru s antikorozními kvasnými tanky. Právě 
zde po přidání kvasnic do mladiny dochází k hlavnímu kvašení. Kvašením se 
vytvoří podstatná část alkoholu a oxidu uhličitého. Kvašení trvá několik dní a z 
mladiny se už stává mladé pivo.

Chlazení mladiny: Mladina se po uvaření přečerpává do vířivé kádě, kde se 
nechá odpočívat. Během padesáti minut v ní sedimentují hrubé kaly, které pak 
zůstávají na dně vířivky. Do spilky putuje mladina přes protiproudý deskový 
chladič, který ji ochladí z 90 stupňů Celsia na teplotu 10 stupňů.

Chmelovar: Slad putuje do mladinových kotlů, kde se k němu přidává chmel. 
Vařením sladu s chmelem se získává mladina, meziprodukt, který se kvašením 
mění na pivo. Obyčejně se vaří sladina s chmelem 1,5 hodiny. Chmel potřebný 
na várku se přidává po částech, obvykle třikrát. Tím celý proces ve varně končí 
a mladina se čerpá do vířivé kádě.

Siemens a pivo: Na cestě z ležáckých tanků na filtrování prochází pivo přes 
měřič průtoku od společnosti Siemens.

Ležácký sklep: Po hlavním kvašení odchází pivo „na odpočinek“ do ležáckého 
sklepa. V objemných tancích dokvašuje, pivo leží a dozrává. Při teplotě dvou 
stupňů Celsia a tlaku jedné atmosféry se prokvasí zbytkový extrakt. Kvasnice se-
dimentují a pivo se vyčeří, dozraje. Čas strávený v tancích, doba ležení, závisí na 
druhu piva a požadovaných vlastnostech. Vícestupňová piva vyžadují delší ležení. 
Průměrně zůstává pivo v ležáckých tancích 30 až 50 dní.
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I
nteligence je citově zabar-
vené slovo – těžko ji lze 
definovat anebo dokonce 
měřit. Přesto to vypadá, 

že jsme nejinteligentnějšími 
tvory na Zemi. Umíme se učit 
ze zkušeností, přizpůsobit se, 
řešit nové problémy, používat 
symboly, usuzovat, hodnotit 
a orientovat se v nových situa-
cích. Některé z těchto zručnos-
tí ovládají i naši druhové z ži-
vočišné říše. Nám to však jde 
nejlépe a komplexně. 
Biologové odhadují, že se mo-
derní člověk objevil před dvě-
ma tisíci let. Od té doby se 

naše duševní schopnosti ne-
změnily. Jakými cestami by 
musela vykročit evoluce, kdy-
by chtěla výkon lidského moz-
ku dále zvyšovat? 

Větší „bedna“  
nepomůže
Zdá se, že nejlepší by bylo mo-
zek zvětšit. Evoluce by si mož-
ná poradila s problémem, jak 

vtěsnat větší mozek do porod-
ních cest dvounohého člově-
ka. Ale potom by narazila na 
vážnější překážky. Především 
nárůst spotřeby energie. Už 
teď je mozek nenasytným or-
gánem – představuje pouze 
dvě procenta naší hmotnosti, 
ale spotřebuje pětinu kalorií, 
které spálíme. U novorozen-
ců je to až neuvěřitelných 65 
procent.
Mezi velikostí mozku a inte-
ligencí navíc není vidět žád-
nou přímou úměru. Slon má 
pětkrát větší mozek, který ale 
určitě není efektivnější než 

lidský. Naopak, signálům tr-
vá stokrát déle, než doputují 
z jedné půlky mozku do dru-
hé, nehovoříc už o informa-
cích z mozku do nohou. Nemů-
že se spoléhat na reflexy, musí 
se pohybovat pomaleji a spo-
třebovávat vzácné mozkové 
zdroje při plánovaní každého 
kroku.
Holandský anatom Eugene Du-
bois na konci 19. století zma-
poval poměr velikosti mozku 
a těla u takřka 3,7 tisíce zvířat. 
Matematicky určil konstan-
tu, podle níž víme, jak velký 
mozek je přiměřený k dané 

tělesné schránce. Některé druhy 
mají opravdu mozek podstatně 
větší, než by jim příslušelo. Lidé 
7,5násobně, delfíni a myši 5,3ná-
sobně, opice 4,8násobně, zato 
krávy s mozkem o velikosti po-
meranče jen 0,5násobně.
Mozek se musí v první řadě vy-
pořádat s různými „podřadný-
mi“ pracemi, například vnímá-
ním signálů ze smyslových orgá-
nů. Čím větší zásoba neuronů mu 
zbude, tím je pravděpodobnější, 
že je využije na intelekt. Zdá se 
tedy, že velikost mozku má na in-
teligenci částečný vliv, ale platí se 
za to vysokou spotřebou energie. 

Limitou je fyzika
Lepším řešením zdá se být zmen-
šení neuronů, aby se jich vešlo 
víc do stejného objemu. Podobně 
to dělají inženýři s tranzistory 
v počítačových čipech. Po-
slední výzkumy však na-
značují, že ani tudy ces-
ta nevede. 
Typický neuron má jeden 
prodloužený výběžek, který 
se nazývá axon. Ten se na konci 
větví a vytváří synapse, tj. kon-
taktní místa s jinými nervovými 
buňkami, přes které si pomocí 
iontů některých prvků odevzdají 
elektrické signály. Axony mohou, 
podobně jako telegrafní dráty, 
spojovat různé časti mozku ane-
bo se sdružovat do nervů vedou-
cích do ostatních částí těla. 
„Neurony pracují s axony, které 
jsou velmi blízko svým fyzikál-
ním hranicím,“ řekl pro Scien-
tific American neurolog Simon 

Lauglin z Cambridgeské univer-
zity. 
Zmenšování axonů by způsobilo 
jejich nespolehlivost. I konstruk-
téři čipů mají podobný problém. 
Už několik desetiletí zmenšují 
tranzistory, které jsou „vrátnými 
pro elektrické signály“ stejně jako 
kanálky pro ionty v axonech. Dnes 
jsou tranzistory v posledních či-
pech velké 22 nanometrů. Ale po-
kud se ještě zmenší na polovinu, 
i drobná náhoda, například zatou-
laný elektron, způsobí, že se bu-
dou chovat nepředvídatelně. 
Inženýři mohou navrhnout vý-
konnější čipy na úplně jiných 
technologiích. Jenže příroda 
nemůže všechno zrušit a začít 
znova – pracuje se součástkami, 
jaké už má k dispozici. A s vý-
sledkem je podle všeho spokoje-
ná. I když se mozky chobotnice, 
včely, havrana a inteligentních 
savců očividně vůbec nepodoba-
jí, mají stejný základ. „Nervové 
dráhy zodpovědné za úlohy, jako 
jsou vidění, čich, navigace anebo 
zapamatování si sledu událostí, 
mají překvapivě absolutně stejné 
základní uspořádání,“ říká neu-
robiolog Gerhard Roth z univer-
zity v Brémách. 
O čem to svědčí? Řešení neuro-
nů dosáhlo už před 500 milio-
ny let takové úrovně, že nezůstal 
prostor pro další zlepšování. Ži-
vot zřejmě dospěl k optimální-
mu modelu neuronového uspo-
řádání. 
Neznamená to však, že lidé ne-
mohou své duševní schopnosti 
dále zvyšovat. 

Inteligence dosáhla 
evoluční hranice
Evoluce nám do mozku nadělila sto miliard neuronů. Dosáhl už hranice svých 
schopností? Existují nějaké limity evoluce inteligence založené na neuronech,  
nejen pro lidi, ale i pro veškerý život, který známe?

Jak neurony posílají informaci
1) Dendrity
Přijímají vstupní informaci. 
Jeden neuron má kolem 10-ti-
síc dendritů. Informace zpra-
cuje a výsledek pošle dál.

2) Jádro

3) Neurocyt, tělo buňky

4) Axon
Vede informaci od těla neuronu.

5) Myelinový obal
Stará se o rychlejší vedení  
nervového vzruchu.

6) Ranvierovy zářezy
Vzruch „skáče“ ze zářezu na 
zářez, čímž se šíří mnohem 
rychleji, než kdyby postupoval 
spojitě.

7) Axonové synapse
Posílají elektrický signál, který 
se přenese na další neuron. Sig-
nál prochází neuronem tak, že 
otevírá iontové kanálky v buněč-
né membráně, kterými prou-
dí ionty. Ihned se změní napětí 
na membráně, a to dominovým 
efektem postupně otevírá sou-
sední kanálky.
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N
aše dušev-
ní schop-
nosti se za po-
sledních 200 tisíc 

let podstatně nezměnily. Ne-
klamné projevy lidské inteli-
gence se však objevily až před 
90 tisíci lety. Na jihu Afriky si 
pravěcí lidé zdobili těla bar-
vami a zvládli výrobu kompli-
kovaných zbraní, například 
harpun na ryby. Převratné 
vynálezy však časem vymi-
zely a lidstvo je muselo znova 
objevovat. Copak mezitím lidé 
zhloupli? 

„Nestačí jen inteligence, je po-
třeba i dostatečně hustá lidská 
populace,“ vysvětluje Mark 
Thomas z University College 
London v časopise Science. 
„Potom se najde nejen dosta-

tek ,vynálezců ,́ ale k dis-
pozici je i dost lidí, aby 

se na ,vynález´ nezapo-
mnělo a převzaly ho 

i další generace.“ 

Kultura je 
nový motor
Osud zapome-
nutých izolo-
vaných sku-
pin ilustruje 
cesty, jaký-
mi se roz-
víjela naše 
inteligence. 

I když evolu-
ce mozku se už 

zřejmě přiblížila k fyzikálním 
hranicím, předvídavě ho vyba-
vila schopností „samovývoje“. 
Bez této schopnosti bychom 
nevytvořili civilizaci, která je 
hnacím motorem dalšího roz-
voje naší mysli. 
Všechno se to spustilo před 
dvaceti tisíci lety. Po ústupu 
poslední doby ledové umož-
nilo oteplení klimatu skupin-
kám lovců divé zvěře a sběračů 

rostlin, aby se naučili země-
dělství – domestikovali zvířa-
ta a začali s obhospodařová-
ním půdy. Možnost skladování 
potravin a jejich redistribuce 
otevřely cestu k profesní spe-
cializaci – šamani se kontak-
tovali s bohy a léčili soukme-
novce, řemeslníci zlepšovali 
nástroje, zemědělci zvyšovali 
úrodu. Došlo i ke společenské-
mu rozvrstvení, které je dal-
ším základním prvkem civili-
zace. O několik tisíciletí pozdě-
ji přibyla sídla městského typu 
a vzniklo písmo i matematika. 
Lidská mysl a kultura vytvoři-

ly pevnou vazbu. 
Formujeme 

svět a tím, 
jak reaguje-
me na jeho 

pohyb, ros-
tou naše duševní schopnos-
ti. A čím rychleji se věci okolo 
nás mění, tím víc akceleruje 
i naše inteligence. 

Nezadržitelný růst IQ
Před 28 lety objevil James 
Flynn z Univerzity v Otagu na 
Novém Zélandu trend, které-
mu zpočátku sám nevěřil: IQ 
lidí se od začátku 20. století 
neustále zvyšuje. Prozkoumal 
údaje z dvaceti zemí a dospěl 

k exaktní hodnotě. Každý rok 
vzroste o 0,3 bodu, to znamená 
tři body za desetiletí. Koefici-
ent dostal název Flynnův efekt. 
Postupně se ukázalo, že Flyn-
nův efekt působí univerzálně 
a globálně. Přírůstky IQ jsou 
však výsledkem lepších výko-
nů jen v určitých sférách mysli. 
Matematické schopnosti a za-
cházení se slovy zůstaly bě-
hem desetiletí konstantní, vel-
ké zisky však přinesla exploze 
v abstraktním uvažování. 
Co zvyšuje naši schopnost my-
slet abstraktně? J. Flynn je pře-
svědčen, že je to dílo průmys-
lové revoluce. Jejím výsledkem 
byly menší rodiny, masové 
vzdělávání a manažerská po-
volání. Vznikly nové početné 
profese – strojaři, elektrotech-
nici či průmysloví architekti – 
vyžadující zvládnout abstrakt-
ní principy. Vzdělanost se sta-
la hnací silou dalších inovací, 
které se zase pozitivně odrazi-
ly v rozvoji mysli. 
Pokud bychom použili Flynnův 
efekt zpětně, potom by byl prů-
měrný Brit v roce 1900 úrovní 
IQ takřka mentálně retardo-
vaný. Těžko by pochopil pravi-
dla fotbalu, což je, přirozeně, 
nesmysl. V čem se tedy lišíme? 
„Pokud někdo nedokáže myslet 

abstraktně, méně používá lo-
giku, není připraven zvládnout 
moderní svět,“ tvrdí J. Flynn. 

Géniové, anebo vězni?
Co bude dál? Průzkumy 

potvrzují, že Flynnův efekt 
funguje i ve 21. století. To ne-
ní žádné překvapení. Létáme 
do vesmíru, využíváme in-
formační technologie, máme 
možnosti komunikace jako 

nikdy předtím. Nastoupily 
nové profesní skupiny, které 
abstrakci dále rozvíjejí. Děti 
vychovávají vzdělanější rodi-
če, hrají stále sofistikovanější 
videohry, a dokonce i některé 

televizní programy jim zlep-
šují dovednosti, které jim po-
máhají lépe zvládat IQ testy.
Ukazují se však i nečekané 
trendy. „Lidské myšlení se 
zrychluje,“ přišel s překvapi-
vým názorem David Hambrick 
z Michiganské státní univer-
zity. „Běžné reakce se dlou-
ho nedostaly pod 200 mili-
sekund. Považovali jsme to 
za konečnou hranici. Dnes ale 
zvládáme věci, které vyžadují 
ještě rychlejší reakci.“ Pokud 
se to potvrdí, bude to zname-
nat, že dynamický svět učí mo-
zek jít „na doraz“ svých mož-
ností z hlediska biologické 
konstrukce. 
Ale inteligence může expan-
dovat i bez další evoluce. Přes 
sociální a komunikační inter-
akce se učíme sdílet svoji in-
teligenci s ostatními. Vytvá-
říme kolektivní entity, které 
jsou chytřejší než jednotlivec. 
Knihy nám po staletí pomáha-
jí uchovávat informace mimo 
naše těla, nad kapacitu paměti 
našeho mozku. A co potom no-
vé technologie, jako je inter-
net? Anebo síť virtuální reali-
ty, která podle futurologů po-
kryje svět okolo roku 2035?
Jisté je, že svět se bude nadá-
le rychle měnit, což se zpětně 
odrazí v duševních schopnos-
tech našich vnuků a pravnu-
ků. Možná se opravdu koncem 
století posune průměrné IQ na 
hranici geniality. 
Anebo to bude všechno jinak. 
Možná mají pravdu skeptici, 
kteří vidí ve virtuální kolek-
tivní inteligenci hrozbu. Co 
když omezí podněty, které 
jsou hybnou silou vývoje inte-
ligence jednotlivce? A nezmění 
se lidstvo na „včelí společen-
ství“, kde má každý člen vy-
hrazenou funkci a přístup jen 
k informacím potřebným k je-
jich plnění? 

Jsme hloupější než naše děti
Těžko lze očekávat velký evoluční skok, který by vedl k důvtipnějším lidským mozkům. 
Inteligence naproti tomu roste. Dokonce tak rychle, že průměrní lidé na konci tohoto 
století budou podle současných kritérií géniové.

Jak roste lidská inteligence 
Populární Weschlerův inteligenční 
test pro děti se skládá z většího počtu 
podtestů. Ty měř slovník dítěte, do-
vednosti v aritmetice anebo úroveň 
všeobecných znlostí. Další hodnotí 
koncepční schopnosti. Dítě například 
pojmenovává abstraktní podobnos-
ti mezi slovy (například liškou a zají-
cem, jablkem a pomarančem). Křiv-
ka míří strmě vzhůru pouze v těchto 
kategoriích. Flynnův efekt ukazuje, že 
abstrakce nám jsou stále přirozenější.

Zdroj: Scientific American
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P
odnikání na evropském trhu že-
lezniční dopravy rozhodně není 
hračka. Na jedné straně stojí snaha 
o liberalizaci trhů, výrazné inves-

tice do infrastruktury a růst zbožových 
toků napříč Evropou. Na straně druhé tu 
jsou komplikace: všudypřítomná konku-
rence, zvyšující se nároky, stále přísnější 
provozní, technické, bezpečností a ekolo-
gické předpisy a různorodost technických 
požadavků v jednotlivých státech. Jen růz-
ných vlakových zabezpečovacích systémů 
bychom napočítali dvě desítky. S tím vším 
si dopravci musí poradit. Je to podnikání 
v době neustálých změn a budoucnost ne-
bude jiná. Dopravci musí být výrazně flexi-
bilnější než kdykoliv dříve. Nákup lokomo-
tivy přitom i nadále zůstává investicí na 
několik desítek let. Odpovědí na tyto roz-
pory by měl být Vectron.
Jeho vývoji předcházela jednání s do-
pravci a pečlivá analýza zkušeností 
z provozu více než šestnácti set lokomo-
tiv předchozích řad Eurosprinter (znáte 
je jako „Taurus“ rakouských ÖBB) a Euro-
runner. Výsledkem je kombinace osvěd-
čeného řešení, nové techniky a doposud 
nevídané variability vyžadované trhem. 
Lokomotivu si díky modulární koncep-
ci necháte postavit na míru současným 
požadavkům. Neplatíte přitom za sys-
témy, které nyní nevyužijete. Pokud se 
v budoucnu vaše nároky změní, necháte 
si přidat nebo vyměnit příslušné moduly. 
Lokomotiva si díky tomu bude držet svou 
hodnotu a stane se bezpečnou investicí.

Všestranný a modulární
Vectron je velice všestranná lokomoti-
va, která se dobře hodí na vozbu náklad-
ních i osobních vlaků. Nabízí se pro nor-
mální i široký rozchod, a to v elektrické 
i dieselelektrické variantě. Na letošním 
Innotransu byla dokonce představena 
elektrická verze s pomocným spalovacím 

motorem pro překonávání neelektrifi-
kovaných úseků. Špičkovým modelem 
je elektrická čtyřsystémová lokomoti-
va (pro čtyři různé elektrické napáje-
cí systémy) s výkonem 6 400 kW, tažnou 
silou při rozjezdu 300 kN a maximální 
rychlostí 200 km/h. Jinak řečeno spojují 
v sobě velkou sílu, potřebnou pro těžké 
nákladní vlaky, a přitom i rychlost k do-
pravě expresů. Co to v praxi znamená? 

Během nedávných testů v Polsku neměl 
Vectron problém rozjet se do stoupání 
šesti promile v čele vlaku s uhlím, který 
vážil téměř čtyři tisíce tun. Na rovině do-
sáhl s obdobným vlakem rychlosti 15 ki-
lometrů v hodině na pouhých dvou stech 
metrech. Identický model stejně spoleh-
livě vozí stošedesátikilometrovou rych-
lostí vlaky IC mezi Varšavou a Krakovem. 
Denně přitom urazí 1 250 kilometrů. 

Modularita lokomotivy se prolíná ce-
lým jejím životním cyklem. Potřebuje-
te vyměnit klasické standardní evrop-
ské tažné a narážecí ústrojí za centrální 
poloautomatické spřáhlo? Nebo zvýšit 
maximální rychlost? Přidat výzbroj pro 
nový elektrický napájecí systém? Není to 
problém. Nejlepší ukázkou tohoto pří-
stupu je práce s vlakovými zabezpečova-
cími systémy. Vectron národní systémy 

propojuje inteligentně přes jednotné já-
dro evropského systému ETCS. Ve stro-
jovně díky tomu naleznete jednotnou 
skříň s pozicemi pro jednotlivé systémy, 
včetně předpřipravené kabeláže. Stačí 
přidat onu pomyslnou kostičku.

Vše má své místo
Výběr lokomotivy se může občas po-
dobat nákupu limuzíny. V příplatkové 

výbavě naleznete nejen aktivní tlumiče 
vrtivých pohybů podvozku (ADD) či boční 
pomocný řídicí pult pro odjezd vlaku, ale 
i vnější kamerový systém pro zpětný po-
hled, dálkový přenos diagnostických dat, 
tlakovou ochranu vnitřního ovzduší ka-
biny strojvedoucího či termoskříňku pro 
chlazení a ohřev stravy, kuchyňku, lehát-
ko, WC a další.
Modularita však striktně končí tam, kde 
je výhodnější unifikace. Na stanoviš-
ti strojvedoucího vždy naleznete stejné 
ovládací prvky. Vectrony sázejí na intui-
tivní dotykové ovládání. I pokud nejsou 
některé alternativní moduly osazeny, ma-
jí na pultu své předem určené místo a i 
zde je možné jednotlivé „kostičky“ v bu-
doucnu doplnit. To vše garantuje jednot-
ný způsob obsluhy a rychlá přeškolování 
osádky v průběhu celé životnosti lokomo-
tivy. Prakticky jednotné jsou i podvozky , 
pohony, karoserie, brzdová výstroj nebo 
řídicí technika.

Lokomotiva „s papíry“
Uvedení lokomotivy do provozu může 
být velice rychlé. Vectron byl navržen 
v souladu s novými evropskými norma-
mi a technickými směrnicemi pro inter-
operabilitu (TSI) a stal se první lokomo-
tivou, která evropský certifikát shody 
s nimi získala. Pro homologaci v jednotli-
vých evropských zemích tak pouze zbývá 
doložit shodu se specifickými národními 
požadavky.
Výrobce navíc nabízí předpřipravené va-
rianty, u nichž garantuje krátké doda-
cí lhůty a již získané homologace. Odpa-
dají tak komplikace vyplývající z vývoje 
i schvalování a také pořízení menšího po-
čtu lokomotiv se stává cenově výhodným. 
Vectron byl již schválen v Rumunusku 
a Polsku, aktuálně se pracuje na získání 
homologace v dalších evropských zemích.
A až jednou nastane pro váš Vectron čas 
jít spát, rozložíte jej do krabic. Jeho až de-
vadesát tun hmoty je z 98 % recyklovatel-
ných. 

Vectron – stavebnice na kolejích
Jako děti jsme snad všichni milovali Lego. Ráno si postavíte hračku podle svých 
představ. Když vás omrzí, vylepšíte ji. Některé kostičky jednoduše odeberete, jiné 
přidáte. Hračka se přizpůsobí novým potřebám a je pořád perfektní. Večer, když 
přijde čas jít spát, ji rozložíte a kostky uklidíte do krabice. Na druhý den se mohou 
stát čímkoliv jiným. Stavebnice neztrácí hodnotu a dnes si s ní stejně zapáleně 
hrají naše děti. Zní to neuvěřitelně, ale podobné principy si osvojila poslední ge-
nerace lokomotiv. Jmenují se Siemens Vectron.

AUTOR: PAVEL ZALESKÝ
FOTO: SIEMENS

Kromě čtyř variant elektrické lokomotivy je 
k dispozici i dieselektrický Vectron se spalo-
vacím motorem. Na obrázku je uspořádání 
strojovny této motorové varianty. 
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K
ancelářské budo-
vy, hotely či obchod-
ní komplexy – tyto 
chrámy dnešní doby 

jsou doslova protkané elek-
tronikou. Sofistikované ří-
dicí systémy pečují o řádný 
chod budovy, tepelnou poho-
du, kvalitu vzduchu, ale třeba 
i o správnou úroveň osvětlení 
a nastavení žaluzií s ohledem 
na přístup denního světla. Vě-
dí o specifických požadavcích 
různých zón a snaží se vyho-
vět i jednotlivým uživatelům. 
Přitom všem hledají cestu, 
jak požadovaného komfortu 

dosáhnout nejúspornější ces-
tou. A dokážou si pohlídat 
i žádoucí chování uživatelů. 
„Náš systém Desigo umí při-
řadit spotřebu elektřiny, tepla 
i chladu až na úroveň určité 
zóny, místnosti nebo dokonce 
konkrétního pracovního mís-
ta,“ vysvětluje Ing. Jakub Hlu-
binka ze společnosti Siemens.
Systém ovládá veškeré techno-
logie v budově. Řídí kotle, chla-
dicí jednotky, tepelná čerpa-
dla nebo třeba solární panely. 
Ovládá rozvod a distribuci tep-
la a chladu po budově, veške-
rou vzduchotechniku i takzva-
né fan-coily. To jsou zařízení 
kombinující tepelný výměník 
a ventilátor, ke kterým je přivá-
děna topná nebo chladicí kapa-
lina. Fan-coily pak zajistí efek-
tivní ohřev nebo chlazení dané 
lokace v aktuálně požadované 
intenzitě. Řídicí systém budo-
vy může pracovat také s osvět-
lením, okny nebo venkovními 
žaluziemi, které působí mimo 
jiné jako tepelný štít budovy.

Vědět a umět  
rozhodnout
Správná rozhodnutí si žádají 
zkušenost a kvalitní informa-
ce. Jinak tomu není ani v pří-
padě inteligentních budov. 
Vše začíná u modelu budovy, 
který popisuje její uspořádá-
ní, orientaci, objemy jednotli-
vých prostor, modely ztrát ne-
bo tepelné ztráty, setrvačnosti 
a podobně. Připraven musí být 
i program provozu, který říká, 
jak se mění očekávané klima 
v jednotlivých zónách v prů-
běhu dne či týdne. Systém dá-
le potřebuje přesné informace 
o stávající situaci – o klima-
tických podmínkách uvnitř 
i venku, o provozních stavech 
technologií, aktuálních poža-
davcích, poruchách a dalších 
mimořádnostech. Může si brát 
též informace ze zabezpečova-
cího nebo docházkového sys-
tému či z počítačové sítě.
Pak je schopen rozhodnout, tře-
ba nakolik může na noc stáh-
nout topení a v kolik hodin mu-
sí začít topit, aby dosáhl včas 
požadovaného komfortu při 
minimu vynaložené energie. 

Určí, kdy je výhodné stáhnout 
žaluzie a uvnitř rozsvítit. Když 
ve velké kanceláři k večeru zbu-
de poslední zaměstnanec, při-
způsobí tomu systém intenzitu 
výměny vzduchu v místnosti. 
Po odchodu opozdilce pak pře-
vede zónu do nočního režimu. 
Systém si pečlivě hlídá, jak byl 
ve svých odhadech úspěšný a v 

případě vzniku problémů své 
chování příště adaptuje. Nestihl 
dnes ráno vyhřát kanceláře na 
požadovanou teplotu včas? Zít-
ra začne topit dříve. „Pro úspěš-
nost systému je přitom zásadní 

správný návrh, zkušenosti 
zúročené v připravených algo-
ritmech i um programátora, 
který zpracovává daný projekt,“ 
poznamenává Jakub Hlubinka.

Když pozlobí počasí
Doposud jsme nezmínili ještě 
jeden podstatný faktor, který 
dokáže při plánování proce-

sů v budovách pořádně za-
míchat kartami. Je jím naše 
proměnlivé počasí. Budovy se 
jej proto učí předvídat. Zákla-
dem bývají vlastní meteoro-
logická čidla, z nichž systém 

průběžně odečítá data a na 
základě klouzavých průměrů 
se snaží odhadovat další vý-
voj. Pokud byly v posledním 
týdnu v šest hodin ráno v prů-
měru dva stupně pod nulou, 
bude systém podobnou teplo-
tu očekávat i zítra nad ránem. 
Robustnější instalace jdou ješ-
tě dál. Využívají předpovědi 
získávané z externích zdrojů, 
zpravidla prověřených meteo-
rologických serverů. „Počasí 
vysloveně nepředpovídáme, to 
přeci jen přenecháváme profe-
sionálům,“ upřesňuje s úsmě-
vem Jakub Hlubinka.
K čemu je to všechno dobré? 
Systém se lépe vyhne situacím, 
kdy nestihl vytopit kanceláře, 
protože k ránu poklesla teplo-
ta hluboko pod nulu. Může se 
také připravit na nadcházející 
chladný den a využít levného 
nočního proudu pro nahroma-
dění tepla v akumulační nádr-
ži. Nebo si zásobník naopak na 
chladnou noc „předtopí“ během 
dne pomocí solárních pane-
lů. Zkrátka si umí spočítat, jak 
se bude vyvíjet okolní prostře-
dí, jak to ovlivní budovu a jaké 
kroky by měl optimálně pod-
niknout.
Výsledky mohou být překvapi-
vé. V září byla v Londýně dokon-
čena budova Crystal, v níž sídlí 
centrum pro udržitelný rozvoj 
měst společnosti Siemens. Vý-
razná stavba o rozloze více než 
šesti tisíc metrů čtverečních 
je díky progresivním techno-
logiím a metodám adaptivní-
ho prediktivního řízení ukáz-
kou dokonalého hospodaření 
s energií. Její spotřeba je v po-
rovnání s obdobnými stavbami 
poloviční a emise CO2 jsou niž-
ší dokonce o plných 65 %. A na 
lepší časy se blýská i v našich 
končinách. Řada nových tech-
nologií, které umožňují snížit 
spotřebu energií o 30 až 40 %, 
našla uplatnění například v ne-
dávno dokončeném pražském 
sídle společnosti Skanska , Ná-
rodní technické knihovně nebo 
v právě budované „Otevřené za-
hradě“ a poradenském centru 
nadace Partnerství v Brně. 

à Více o budově Crystal  
čtěte na s. 42 až 45.

Předvídavé budovy
Uhodnete, kdo je největším „žroutem“ energie v Evropě? Není to 
doprava ani průmysl. Se čtyřiceti procenty celkové spotřeby jed-
noznačně vedou budovy. Jejich vytápění, klimatizování, větrání, 
úprava vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení – to vše spotře-
bovává energii. Každá nehospodárnost se již dnes dokáže pěkně 
prodražit a trend do budoucna je také jasný. Vzniká tlak na mini-
malizaci energetické náročnosti a budovy se učí s energií hospo-
dařit, přizpůsobovat se aktuální situaci a dokonce předvídat.

Sídlo stavební firmy Skanska a Národní technické knihovny patří k prvním inteli-
gentním budovám v Praze. Technologie společnosti Siemens umožňují centrálně 
ovládat vytápění, chlazení, osvětlení i vnější žaluzie a snižují tak provozní náklady.

AUTOR: PAVEL ZALESKÝ 
FOTO: VLADIMÍR WEISS, MICHAEL REINHARD

„Z meteorologických senzorů se systém na základě 
klouzavých průměrů snaží odhadovat vývoj počasí.“
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P
oblíž Tokia, ve výzkumném stře-
disku výzkumného ústavu Riken, 
vznikají nové odrůdy rýže. Nejsou 
však výsledkem dlouhého křížení, 

ale kratičkého bombardování rýžových se-
men atomovými jádry v urychlovači částic.
Záření narušuje chromozomy a mění 
vlastnosti rostlin. Jak uvedla pro časopis 
Economist vedoucí výzkumu doktorka To-
moko Abe, chce takto získat odrůdy rýže, 
které budou lépe snášet slanou půdu.

Soli přibývá
Vysoké úrody se dnes často udržují dí-
ky umělému zavlažování. Jenomže voda 

obsahuje minerální soli. Když se při za-
vlažování nadbytečná voda odpařuje, sůl 
se hromadí v půdě a začne vadit plodi-
nám v růstu. Má totiž na rostlinu podob-
ný účinek jako sucho: stoupá koncent-
race sodíku v buňkách, ten na sebe váže 
vodu, což poškozuje buněčné struktury 
jako při vysychání. Třetina rýžových polí 
na světě má dnes problémy s příliš sla-
nou půdou, která snižuje výnosy až o po-
lovinu.
Některé odrůdy zemědělských plodin 
však sůl snášejí lépe než jiné. A takové 
chce nově vytvořit i Tomoko Abe.
Japonští výzkumníci však mají ještě další 

důvod. Ničivá vlna tsunami po velkém ze-
mětřesení v březnu 2011 mimo jiné zapla-
vila mořskou vodou téměř 24 tisíc hekta-
rů zemědělské půdy. I tam by se nyní ho-
dily odrůdy plodin odolné vůči soli.

Co z toho bude?  
To se musí zjistit
Fyzikové v ústavu Riken u Tokia v urychlo-
vači částic bombardují semena rýže po do-
bu třiceti sekund jádry atomů uhlíku, z je-
jichž obalu byly v urychlovači strženy elek-
trony. Změny dědičné informace – mutace 
– jsou samozřejmě neřízené. Nikdo pře-
dem neví, jestli z ozářeného semena vůbec 

vyroste životaschopná rostlina. Ani zda se 
její vlastnosti změnily a jakým směrem.
To se musí ukázat v praxi. Už v minulosti 
se například doktorce Abe podařilo oza-
řováním vytvořit zmutovanou rýži, která 
dobře rostla, ale její chuť byla mizerná.
Japonským badatelům nyní ze šesti set 
dosud ozářených zrnek rýže vyrostlo 250 
rostlinek. Pěstitelé rozmnožují jejich „po-
tomky“, v další fázi je vysadí na slaných 
půdách a budou zjišťovat, jestli se jim 
tam daří. A taky je budou ochutnávat.
Doufají, že do čtyř let se jim podaří mít 
rýži, která dobře poroste v nepříznivých 
podmínkách, a ještě bude skvěle chutnat.

Pivo z ozářeného ječmene
Mezinárodní agentura pro atomovou 
energii (MAAE) uvádí, že od roku 1963 už 

díky ozařování vzniklo v celém světě přes 
dva tisíce použitelných odrůd zeměděl-
ských rostlin.
Ty první vznikaly v jednoduchých podmín-
kách. Například proslulý československý 
sladovnický ječmen z roku 1965 vznikl díky 
zubařskému rentgenu, jímž obilky ječmene 
velkými dávkami ozařoval český výzkum-
ník a šlechtitel docent Josef Bouma. Nechal 
je vzklíčit a mezi spoustou zmutovaných 
rostlin vybral ty, které působily nadějně. 
Z nich vyšlechtil odrůdu pojmenovanou 
Valtický radiačně ozářený (VRZ). Později 
dostala přijatelnější jméno Diamant. Dávala 
vysoké výnosy, protože měla krátká stébla 
a nepoléhala. A slad z ní byl špičkový.
Dnes už na polích není; vystřídaly ji no-
vější odrůdy, z nichž desítky vznikly prá-
vě šlechtěním z Diamantu.

Novaria od jména Novák
Později přestal pro mutace rostlin zubař-
ský rentgen stačit. V osmdesátých letech 
František J. Novák, vedoucí olomouckého 
pracoviště Ústavu experimentální bota-
niky Akademie věd, souběžně řídil i vý-
zkumné pracoviště v Seibersdorfu u Víd-
ně patřící MAAE a Organizaci OSN pro vý-
živu a zemědělství (FAO).
V tamním výzkumném reaktoru vystavo-
vali výhonky banánovníku různým dáv-
kám radioaktivního záření. Banánovník je 
totiž pro rozvojový svět významná rost-
lina. Existují dva typy banánů. Prvním je 
banán sladký neboli dezertní, který se vy-
váží a zajišťuje příjmy z exportu. Druhým 
pak je banán škrobový, jenž vyrůstá na ji-
ném druhu banánovníku, dá se vařit, sma-
žit i péct a dodává v rozvojových zemích až 
osmdesát procent energie ve výživě.

Pod vedením Františka J. Nováka vznikl 
díky ozařování banánovník, jehož vlast-
nosti vědci ověřili ve sklenících v Olo-
mouci. Odrůda, nazývá Novaria po-
dle jména Novák, se dostala na plantá-
že v Asii, Latinské Americe i v Africe. Je 
nízká, takže se z ní trsy banánů snadně-
ji sklízejí. A plody dozrávají dříve, takže 
plantáž může dát v jednom roce dvě úro-
dy i v oblastech dále od rovníku. 

Ozářené plodiny
Příroda tvoří rostlinné i živočišné druhy a mění jejich vlastnosti, ale pomalu. 
A tak se jí člověk snaží pomoci. I využitím radioaktivního záření.

František J. Novák, špičkový experi-
mentální botanik, po němž je pojme-
nována odrůda banánovníku Novaria. 
Zemřel v létě 1993, kdy jej na odpoči-
vadle silnice v jižních Čechách srazilo 
nákladní auto.

Pro nás je banánovník exotika, pro rozvojové země 
pilíř jejich ekonomiky.

Rýže je základem asijské výživy. Příliš 
slaná půda jí však nesvědčí, a tak 
výzkumníci hledají odrůdy, kterým sůl 
vadí méně.

Českému pivovarnictví prospěl ječmen Diamant 
vzniklý ozařováním zubařským rentgenem, i odrůdy, 
které se vyvinuly jeho šlechtěním.



 Jaké je auto vašich snů?
Elektrické Porsche. Věřím, že 
jednou se budou vyrábět běž-
ná sportovní auta s elektric-
kým pohonem a akceptovatel-
ným dojezdem. 

 Proč je na silnicích stá-
le tak málo elektromobilů? 
V Evropě i v USA představo-
valy vloni jen desetinu pro-
centa z prodaných aut.
Jsme pouze na začátku a zkou-
šíme první kroky. Zákazníci 
zatím neprojevují velkou potře-
bu, odrazuje je vícero důvodů 
– vysoká cena, omezený dojezd 
a ty, co očekávají sportovnější 
emoce, i maximální rychlost. 
Neexistovala ani společenská 
objednávka, která by motivo-
vala výrobce. Pomalu se začíná 
měnit a silným impulzem bude 
rozhodnutí Evropské unie sní-
žit do roku 2020 průměrné emi-
se nových vozidel o třetinu, na 
95 gramů na kilometr. 

 U aut sehrávají emoce dů-
ležitou úlohu. Elektromobily 
mají image technického po-
kroku, moderny a ekologie. 
To je velký potenciál. 
Můžeme se inspirovat úspě-
chem smartphonů. Před deseti 
lety byla situace s mobilními 
telefony podobná jako dnes 
s elektromobily. Fungovaly 
relativně dobře a jedinou vě-
cí, která zajímala lidi, zvláště 
manažery na cestách, byla vý-
drž baterie. Objevil se iPhone, 
a i když stál takřka dvakrát to-
lik co běžný telefon, stal se hi-
tem. Přinesl nové funkce, jed-
noduchý dotykový displej, při-
pojení na internet a to všechno 
v novém designu. Výdrž bate-
rie najednou nebyla problé-
mem, protože smartphon za-
ujal úplně novými možnostmi 
komunikace. To by mohly zo-
pakovat i elektromobily – bu-
dou dražší než běžná auta, ale 
mohou nabídnout výjimečnou 
přidanou hodnotu, založenou 
na špičkových technologiích. 

 Dnešní elektromobily jsou 
však v podstatě jen klasic-
ké modely s elektromoto-
rem. Hodila by se zásadní 

inovace, aby se zatraktivnily 
a odlišily se od konfekce. 
Automobilky zkoušejí dvě ces-
ty – využít standardní design 
s menšími změnami anebo vy-
tvořit úplně novou koncepci. 
O jejich perspektivě rozhodne 
trh. Mně se líbí koncepce BMW. 

Nabízí úplně nový design 
a image vozidel, které se neda-
jí porovnávat se standardním 
portfoliem automobilky. 

 Elektromobily podnikají 
první kroky k zákazníkům. 
Co vlastně mohou nabídnout?
Nejméně osmdesát procent běž-
ných uživatelů aut ujede denně 
kolem padesáti kilometrů. Jez-
dí hlavně do práce a zpět. Na to 
je elektromobil ideálním pro-
středkem. Nehodí se na delší 
trasy, ale pokud rodina nevlast-
ní dvě auta, může si na prázdni-
nové „cesty za svobodou“ vhod-
né auto i půjčit. Sportovnější 
řidiče osloví výjimečný krouticí 
moment elektromobilů, který 

začíná už od tisíce otáček a po-
skytuje vynikající akceleraci. 
Ocení je i uživatelé, které bych 
nazval „kalkulátory“: drob-
ní podnikatelé, kteří pravidel-
ně dojíždějí za zákazníky na 
krátké vzdálenosti. Myslím, že 
už teď si kupují elektromobily 

a jsou rádi, že celý rok nemusí 
navštívit čerpací stanici. 

 Kolik se dá používáním 
elektromobilu ušetřit? 
Těžko srovnávat, ceny elektři-
ny se v každé zemi liší, v mno-
ha státech jsou veřejné nabí-
jecí stanice bezplatné. Jízda 
elektromobilem může vyjít 
v porovnání s naftou dvoj- až 
trojnásobně levněji. Je fakt, že 
elektřina pro dopravu časem 
zdraží, ale to samé čeká i ro-
pu. V každém případě se vyšší 
cena elektromobilu vykom-
penzuje za pár let provozu. 
Hlavní přednost přitom zůsta-
ne – elektřina se bude vyrábět 
z čistých obnovitelných zdrojů 

a automobil nevypouští škod-
livé emise. 

 Jak budou vypadat elekt-
romobily za několik let? 
Vývoj lze těžko předvídat, 
ale celkem jistě budou „inte-
ligentnější“. V koncernu Sie-
mens pracujeme na nové IT 
architektuře pro elektromo-
bily. Jejím základem je systém 
„drive by wire“, kde se mecha-
nické prvky řízení nahrazují 
elektronickými. Dovolí včlenit 
různé elektronické asistenční 
systémy přímo do řízení. Auto 
dokáže samostatně zaparko-
vat, brzdit v nebezpečných si-
tuacích, pomáhat při průjezdu 
složitými úseky, komunikovat 
s okolními auty a v běžných 
dopravních situacích převzít 
řízení za řidiče. Předpoklá-
dám, že to všechno propojí 
jednoduché hlasové ovládání. 
Přitom nová architektura vám 
umožní přidávat nové asis-
tenční a bezpečnostní systémy 
podobně, jako dnes updatujete 
notebook.

 Hendikepem elektromo-
bilů je jejich vysoká cena, 
mnohé vlády proto občanům 

Zopakují elektromobily 
úspěch iPhonu? „Také u elektromobilů se můžeme 

inspirovat úspěšným příběhem 
iPhonu,“ tvrdí ředitel Drive Tech-
nologies „Inside e-Car“ společnosti 
Siemens Jörg Grotendorst. Elek-
tromobily mají potenciál změnit 
dopravu stejným způsobem jako 
smartphony změnily naši komuni-
kaci. Nabízejí přidanou hodnotu, 
image technické dokonalosti, jsou 
čisté i stylové, a i když budou dražší 
než standard, mohou být užiteč-
nou součástí domácnosti. 

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: JOZEF JAKUBČO

„Architektura auta umožní přidávat nové systémy 
podobně, jako dnes updatujete notebook.“
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pomáhají různými příspěv-
ky. Očekáváte, že výroba 
větších sérií by mohla časem 
cenu snížit? 
Použiji příklad: Volkswagen 
vyrobí denně třicet tisíc kla-
sických motorů. To se musí 
projevit i v ekonomice výro-
by. Elektromobily budou však 
vždy o něco dražší než klasic-
ká auta, především kvůli ceně 
baterie. 

 Baterie jsou vůbec „sla-
bým místem“ elektromo-
bilů. Je šance, že se jednou 
jejich kapacita podstatně 
zlepší?

Nečekejte skokové řešení. 
Dnes hovoříme o dojezdu 150 
kilometrů, zítra se přidá deset, 
za pět let možná dosáhneme 
tříset nebo i více kilometrů. 
Současná lithioiontová tech-
nologie nám nikdy neposkyt-
ne energii pro jízdy na dlouhé 
vzdálenosti. To neznamená, že 
se nemůže objevit nové řešení, 
a není žádný důvod, abychom 
s rozvojem elektromobility vy-
čkávali. 

 Srdcem každého auta je 
motor. Možná tady je příle-
žitost, aby se energie z bate-
rií lépe využila. 

Elektromotory mají už dnes 
vysokou, více než 90procent-
ní účinnost, benzínový jen 35 
procent. Energie z baterií je 
však vzácná, proto se snažíme 
ji využít co nejvíce. S elektro-
motory má Siemens dlouho-
leté zkušenosti, ale hledáme 
i nové inovativní řešení. Expe-
rimentujeme například s elek-
tromobilem s motory umístě-
nými v náboji kol. Nepotřebu-
je převodovku či diferenciály, 
kde se ztrácí energie. Vyvíjí-
me též systém dobíjení baterie 
při brzdění a dokážeme obno-
vit 80 procent vyprodukova-
né kinetické energie. To dovolí 

zvýšit dojezd elektromobilu 
o dalších 120 kilometrů. 

 Na začátku úspěchu iPho-
nu byl jeden skvělý produkt. 
Doprava je však komplex-
nější odvětví než komunika-
ce. Elektromobily potřebují 
úplně novou infrastrukturu, 
kterou je však potřeba nejen 
vymyslet, ale také postavit 
a zaplatit. 
Ve společnosti Siemens se sou-
středíme na rychlost nabíjení 
baterií. Přinášíme koncept bez-
kontaktního nabíjení. Zní to 
trochu futuristicky, ale v princi-
pu se baterie nabíjí přechodem 

přes elektromagnetické po-
le. Indukční cívky lze umístit 
na stanovištích taxíků anebo 
v jízdních pruzích a mohou na-
pájet prostředky veřejné dopra-
vy. Podílíme se i na řešeních, 
která umožní využít elektromo-
bily na delší trasy. Na pětisetki-
lometrové dálnici A9 z Mnicho-
va do Lipska instalujeme nabí-
ječky s výkonem 50 kilowattů, 
které vám nabijí baterii za třicet 
minut mezi tím, než vypijete 
kávu na čerpací stanici. 

 Rozvoj elektromobility 
naráží i na obchodní pře-
kážky. Dlouho se například 

hledala shoda u standardu 
konektorů pro nabíjení. 
Ano, ale v Evropě a v USA jsme 
se už dohodli. Japonci si pone-
chali vlastní systém CHAdeMO, 
ale to nepovažuji za problém, 
do Japonska z Evropy asi vlast-
ními auty často jezdit nebude-
me... Je potřeba dořešit i jiné 
otázky, například jak budeme 
za nabíjení baterií platit – pau-
šálem, v ceně parkovného ane-
bo si je budeme vyměňovat na 
čerpacích stanicích? Také tady 
bychom se mohli inspirovat ob-
chodními modely, které přines-
li telekomunikační operátoři.

 Evropa v porovnaní s Ja-
ponskem, USA a možná i Čí-
nou v elektromobilitě zao-
stává. Německo se rozhod-
lo převzít iniciativu a vláda 
vytýčila program, aby do ro-
ku 2020 jezdil v zemi milion 
elektrických vozidel.
Nesouhlasím, že zaostáváme. 
Věřím, že e-mobilita je jako ma-
raton a my jsme stále jen někde 
na začátku. V německé iniciati-
vě nejde o milion čistých elek-
tromobilů. Program podpory 
elektromobility se skládá z ně-
kolika cílů. Předpokládá nasa-
zení 50 tisíc komerčně použí-
vaných aut na elektrický pohon 
– například dodávek, popelář-
ských vozů, autobusů. Půl mi-
lionu by mělo být plug-in hyb-
ridů a zbytek, 450 tisíc vozidel, 
čistých elektromobilů. 

 Jaké nástroje využívá vlá-
da na podporu tohoto cíle?
Nedotuje nákup vozidel. Při-
zvala zúčastněné průmyslo-
vé podniky, výzkumné ústavy 
a univerzity, aby na programu 
spolupracovaly. To považuji za 
nejdůležitější: vznikla platfor-
ma, kde na programu pracují 
velcí hráči ze všech důležitých 
odvětví, od automobilového 
průmyslu přes elektrotechni-
ky, energetiky až po stavbaře. 

 Myslíte si, že elektromo-
bily mohou jednou úplně 
ovládnout dopravu? 
Blízkou budoucnost nevidím 
černobíle. Nebude jedno řeše-
ní, které zvítězí nad ostatními. 

Důležité bude najít správnou 
funkcionalitu. Zákazníci sa-
mi řeknou, co potřebují a ještě 
dlouho bude vedle sebe existo-
vat vícero řešení: plug-in hyb-
ridy, auta s elektrickými bate-
riemi i s pohonem na plyn. 
Přijde čas, kdy se ropa stane 
mimořádně vzácnou a dospě-
jeme k závěru, že není rozum-
né spalovat ji v automobilech. 
Elektromobilitu vnímáme ta-
ké jako součást širšího pro-
gramu využití obnovitelných 
zdrojů. Výroba elektřiny z vět-
ru či slunce má výkyvy a elek-
tromobily je pomohou tlumit. 

Během nadprodukce ji uloží 
do baterií, když nastane zima 
či bezvětří, budou vracet elek-
třinu do sítě. Jednou se bude-
te dívat na televizi napájenou 
z elektromobilu, který vám 
bude stát před domem. Autem 
jezdíme méně než deset pro-
cent dne, zbytek stojí v garáži, 
proto ho takto nevyužít? Tento 
velký projekt vyžaduje nové, 
takzvané inteligentní elek-
trické sítě. I proto je důležitá 
vládní podpora sofistikova-
ného výzkumu a vývoje, která 
v Německu začala před rokem 
a půl. 

Jörg Grotendorst (43) vystudoval automatizaci na Univer-
zitě v Duisburgu. Působil v projekci elektronických systémů 
pro Daimler a Ford, potom nastoupil do společnosti Contine-
tal, kde začínal ve výzkumu a vývoji hnacích jednotek a pod-
vozků. Později se stal výkonným viceprezidentem pro hyb-
ridní a elektrické automobily a následně viceprezidentem pro 
strategie a technologie hnacích jednotek. Do společnosti Sie-
mens nastoupil na jaře roku 2012 jako šéf pro elektromobili-
tu divize Drive Technologies.
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C
rystal byl navržen tak, 
aby jako první bu-
dova na světě získal 
nejvyšší úroveň me-

zinárodních certifikátů „zele-
ných“ a „udržitelných“ budov, 
evropského REEAM (Outstan-
ding) a amerického LEED (Pla-
tinum). Nastavuje tak nové 

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: SIEMENS

Crystal jako důkaz
Nové kongresové a výstavní centrum společnosti Siemens 
v Londýně s názvem Crystal je důkazem, že inteligentní 
budovy nejsou výplodem vizionářů, ale realitou.

standardy pro stavební kon-
strukce, technologie a provoz 
moderních budov. 
Kancelářské prostory v Crysta-
lu spotřebovávají v průměru 83 
kilowatthodin energie na čtve-
reční metr za rok, což je o po-
lovinu méně než srovnatelné 
administrativní objekty. Díky 

využívání obnovitelných zdro-
jů energie budova vyproduku-
je ročně jen 23 kilogramů oxidu 
uhličitého na čtvereční metr, 
čili o více než 65 procent méně, 
než vytváří průměrný mix kan-
celářských budov ve Velké Bri-
tánii. To jsou jen dva příklady 
její výjimečné úspornosti.

Crystal představuje technologie pro zkvalitnění života ve městech a jejich 
udržitelný rozvoj. Návštěvníci hrami a simulacemi „na vlastní kůži“ zjistí, 
co dokážou nejpokrokovější řešení.
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Pro města budoucnosti
Budova momentálně hostí nej-
větší veřejnou interaktivní vý-
stavu o městech budoucnosti. 
Ukrývá výstavní zóny s tech-
nologiemi pro inteligentní 
budovy, energetiku, dopra-
vu, zdravotnictví, čištění vody 
a další zařízení s potenciálním 
využitím ve městech. 
Siemens vybudoval Crystal 
v rámci své globální strate-
gie Sustainable Cities Inicia-
tive, tedy iniciativy pro trvale 
udržitelný rozvoj měst. Celko-
vé náklady na výstavbu, která 

trvala od ledna 2011 do čer-
vence tohoto roku, si vyžádaly 
35 milionů eur. Budovu slav-
nostně otevřeli 24. září. 
Crystal je vysoký 18 metrů, ši-
roký 45 a dlouhý 88 metrů. Se 
všemi přidruženými zaříze-
ními zabírá více než šest tisíc 
čtverečních metrů. Samotná 
stavba se rozprostírá na plo-
še 3,5 tisíce čtverečních met-
rů, z nichž 2,6 tisíce připadá 
na výstavní plochy a kancelá-
ře. Nachází se v ní také kon-
ferenční centrum s auditori-
em pro 270 osob a pracoviště 

expertů z kompetenčního cen-
tra Siemens.

Přírodní technika
Města představují globální 
problém 21. století. Více než 
polovina světové populace ži-
je v městských aglomeracích, 
přičemž do roku 2050 má ten-
to podíl vzrůst až na 70 pro-
cent. Problémem je, že už dnes 
města spotřebovávají tři čtvr-
tiny vyrobené energie a vypro-
dukují čtyři pětiny emisí skle-
níkových plynů. Úspěch v bo-
ji s klimatickými změnami 

proto bude v rozhodující míře 
záviset na tom, jak efektivně si 
s ním poradí města. 
Jednou z cest, jak se vyrovnat 
s prudkým rozvojem urbani-
zace, jsou právě stavby, jako je 
Crystal. Architektonický ná-
vrh Crystalu zahrnuje hned 
několik aspektů udržitelnosti 
městského života. „Nezvyklá 
budova připomínající krystal 
nemá svůj tvar náhodou,“ ří-
ká její autor Werner Kruckow. 
Přírodní struktura umožňu-
je v budově uplatňovat evolu-
cí ověřené ekologické postupy, 

například maximální využívá-
ní denního světla či přirozené 
větrání interiérů. Crystal vy-
užívá výlučně zelenou elektři-
nu, kterou si svépomocně vy-
rábí pomocí solárních článků. 

O vytápění a chlazení se stara-
jí podzemní tepelná čerpadla. 
Nazmar nevyjde ani dešťová 
voda, která se sbírá, recykluje 

a využívá. Budova se tak zcela 
obejde bez fosilních paliv.

Kultovní stavba
Siemens uplatnil při výstavbě 
Crystalu koncept Green Buil-

ding Monitor, který umožňu-
je dálkové monitorování všech 
klíčových ukazatelů výkonnos-
ti. Zobrazuje údaje o spotřebě 

vody a elektřiny, teplotě v inte-
riérech či emisích skleníkových 
plynů. „Hlavním záměrem při 
konstrukci budovy bylo dosáh-
nout co nejvyššího stupně so-
běstačnosti při využití dostup-
ných technologií a poznatků,“ 
dodává W. Kruckow. Stavba je 
doslova prošpikovaná technolo-
giemi Siemens, ať už jde o bez-
pečnostní řešení, řízení přístu-
pu, regulaci osvětlení, teploty 
a koncentrace oxidu uhličité-
ho v jednotlivých místnostech 
anebo zásuvky na dobíjení elek-
tromobilů v garážích. 

Všechno toto dělá Crystal ener-
geticky nejsoběstačnější bu-
dovou na světě. Siemens se při 
jejím návrhu inspiroval budo-
vou Crystal Palace postavenou 
z lesklého skla a železa, která 
uchvátila návštěvníky světové 
výstavy v roce 1851. 
Londýnský Crystal je prvním ze 
tří připravovaných středisek, 
kde se zástupci města, projek-
tanti, architekti, aktivisté, ale 
i veřejnost seznámí s nejpokro-
kovějšími technologiemi pro 
zkvalitnění života ve městech 
a jejich udržitelný rozvoj. 

S ideou Crystalu koresponduje i jeho bezprostřední okolí. Nachází se na nábřeží 
Temže a obklopuje ho zeleň s komunitní zahradou. Přímo odsud se návštěvníci 
mohou přesunout lanovkou na druhý břeh řeky.

„Crystal je energeticky nejsoběstačnější  
budova na světě.“
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Multikolizní brzda: Bez systému MBS od Volkswagenu 
může po první kolizi dojít ke ztrátě kontroly nad autem 
a dalšímu nárazu do protijedoucího vozidla. Systém 
multikolizní brzdy okamžitě zareaguje zpomalením 
a zásahy do řízení tak, aby k sekundární srážce nedošlo.

Inteligentní řízení dopravy: Lepší než reagovat na nebezpečí je vědět o něm v předstihu. Siemens připravuje 
pro rakouskou dálniční společnost Asfinag inteligentní systém založený na komunikaci vozidel. Umožní výměnu 
informací v reálném čase nejen mezi účastníky, ale také s infrastrukturou, například semafory.

K
e srážkám se zvířaty dochází vět-
šinou při vysokých rychlostech 
a navíc v noci, takže řidič má jen 
velmi málo času na správnou re-

akci. Často jde o vysokou zvěř, jako jsou 
jeleni anebo losi, kteří mají nezanedbatel-
nou hmotnost. Ve Švédsku ročně zazna-
menají až 47 tisíc takovýchto kolizí, dal-
ší připadají na situace, kdy se řidič snaží 
zvířeti vyhnout a skončí mimo vozovku. 
Volvo proto funkci svého systému detekce 
chodců rozšiřuje také o schopnost rozpo-
znávat siluety zvířat, a to dokonce v no-
ci. Úlohou je buď srážce úplně předejít 
anebo automatickým brzděním zmírnit 
rychlost nárazu z průměrných 110 km/h 
aspoň na 80 km/h. Právě tato hranice je 
klíčová pro efektivní práci airbagů anebo 
napínačů bezpečnostních pásů. Autu by 
k tomu mělo stačit třicet metrů.

Autopilot na cestách
Volvo chce do roku 2020 docílit, aby se v je-
ho automobilech už nikdo vážně nezranil 

ani nezemřel. Kromě prevence srážky se 
zvířaty k tomu přispějí i další úplně nové 
bezpečnostní systémy. 
Podpora jízdy na křižovatkách zabrání ex-
trémně nebezpečným situacím, například 
pokud vám při odbočování zkříží cestu vo-
zidlo v protisměru projíždějící na červenou. 
Pokud systém zaregistruje vozidlo, které 
může potenciálně ohrozit řidiče při jízdě 
přes křižovatku, upozorní ho na to zvuko-
vou a světelnou výstrahou, a pokud řidič 
nezareaguje, vozidlo samovolně zabrzdí. 
Podle statistik dochází na křižovatkách až 

k 21,5 procentu všech smrtelných doprav-
ních nehod.
Podobně má fungovat i systém autonom-
ní jízdy v dopravních zácpách. Ten si však 
bere pod kontrolu nejen brzdy, ale i řízení. 
V zácpách má při nízkých rychlostech jízdy 

za úlohu následovat vozidlo před sebou 
a automaticky přizpůsobit dráhu, rychlost 
a vzdálenost tak, aby nedošlo ke kolizi. Ři-
dič nemusí brzdit ani otáčet volantem. Fun-
govat má i v situaci, kdy se řidič před vámi 
bude prudce vyhýbat nečekané překážce. 

Proti druhotným srážkám
Zatímco Volvo svoje systémy zatím jen tes-
tuje, Volkswagen už spolu se sedmou gene-
rací Golfu představil systém multikolizní 
brzdy. Ze statistik vyplývá, že až čtvrtina 
nehod, u kterých se zraní posádka auta, má 

multikolizní charakter – po prvním nárazu 
dochází k dalšímu. Například pokud řidič 
narazí do svodidel a ta ho potom vymrští 
do protisměru. Anebo když do něj během 
jízdy zezadu narazí jiné vozidlo, může ztra-
tit kontrolu a dostat se do protisměru. 

Nový systém má na starosti právě to, aby 
se po primárním nárazu snížilo riziko 
dalších kolizí. Systém nejprve zaregistru-
je první náraz pomocí snímačů airbagů 
a vydá řídicí jednotce brzd povel k auto-
matickému brzdění. Vozidlo zpomalí ma-
ximálně na rychlost 10 km/h, aby moh-
lo zbývající kinetickou energii využít na 
korekci směru, a to nejen pomocí stabi-
lizačního systému ESP, ale také přímým 
zásahem do řízení. Tím se vozidlo vyhne 
další překážce. Všechny funkce systému 
se okamžitě deaktivují, pokud zjistí, že 
reaguje například ještě větší mírou brz-
dění anebo přidáním plynu. 

Předvídat riziko
Lepší než reagovat na nebezpečí v po-
slední chvíli je vědět o něm v předstihu. 
To bude mít na starosti systém vzájemné 
komunikace nejen mezi vozidly, ale také 
s infrastrukturou. V rámci projektu sim-
TD spustilo vícero automobilek dlouhodo-
bý test technologie C2X (Car-to-X) v reál-
ném provozu. V oblasti Rýna a Mohanu se 
od léta pohybuje 120 sesíťovaných vozi-
del, která si vyměňují důležité informace 
nejen mezi sebou, ale také se samotnou 
silniční infrastrukturou. 

Na testovacích vozidlech se prověřuje 
součinnost pěti technologií. V první řadě 
elektronické brzdové světlo – při nouzo-
vém brzdění doručí zprávu do vozidla za 
ním, a to i v případě, že k této události do-
jde na místě, kde ji není vidět. Úlohou sys-
tému je upozornit na překážky a informo-
vat další vozidla o poloze a druhu poten-
ciálně nebezpečného objektu, například 
odstaveného vozidla. 
Dopravní značení má na starosti asistent, 
který je v nepřetržitém kontaktu s doprav-
ními dispečinky a informuje o rychlostních 

omezeních, změnách přednosti v jízdě, zá-
kazech či odklonění dopravy. Management 
veřejné dopravy zase dokáže podle aktuál-
ních informací předvídat vývoj dopravní si-
tuace na trase z místa odjezdu až do místa 
příjezdu. 
Náklady na projekt simTD dosahují 53 
milionů eur, přičemž více než polovinu 
poskytlo německé Spolkové ministerstvo 
hospodářství. Projekt se neomezuje jen 
na Německo. Koncern Daimler testuje po-
dobně vybavená vozidla také v kaliforn-
ském Palo Alto. 

Auta se budou vyhýbat srážkám
Automobilky pracují na nejrůznějších nových bezpečnostních 
systémech. Auta uvidí za roh, vyhnou se srážce i bez asistence 
řidiče a dokážou se vzájemně vyhnout nebezpečí.

AUTOR: TOMÁŠ ANREJČÁK
FOTO: VOLVO, VW, ASFINAG

„Auto dokáže podle aktuálních informací předvídat  
dopravní situaci po celé trase až do místa příjezdu.“

Protismykový systém: Automatika reaguje nejen stabilizačním systémem ESP,  
ale i přímým zásahem do řízení. Vozidlo také připraví na náraz.
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V
šechno se začalo 
před třemi desít-
kami let. Koncem 
sedmdesátých let 

minulého století našli vývojáři 
ve společnostech Philips a So-
ny plnohodnotné řešení, jak 
digitalizovat, ukládat a zpra-
covávat signály. V létě 1982 

vzniklo první hudební CD: ně-
mecký Polygram patřící Phi-
lipsu na něj vylisoval album 
The Visitors skupiny ABBA.
Digitální revoluce se však nená-
padně začala podstatně dříve. 
Za praotce digitalizace, přes-
něji samplingu (metody pře-
vodu analogového signálu na 

digitální) se považuje britský 
vědec Alex Reeves. Na objednáv-
ku francouzské státní telefonic-
ké společnosti vytvořil v roce 
1937 systém pulzní modulace – 
PCM (pulse-code modulation). 
Dodnes je jeho práce základním 
kamenem, na kterém je založen 
převod analogových veličin na 

digitální a jejich zpětná rekon-
strukce.

Bible digitálního disku
Také vznik CD byl logickým 
výsledkem technologických 
a ekonomických potřeb teh-
dejšího hudebního průmys-
lu. Digitální záznam vyvíjely 

laboratoře ve vícero společ-
nostech, i Sony a Philips ho 
nejdříve řešily samostatně. 
Pro společný postup se roz-
hodly v roce 1979. Jejich spo-
lečný dokument s názvem Red 
Book považují technologičtí 
historici za jakousi bibli kom-
paktního disku. Dokument 
uvádí nejrůznější technologic-
ké specifikace, definuje použi-
té vzorkovací frekvence či ma-
ximální hrací dobu. Disk měl 
kapacitu 656 megabajtů, aby 
se na něj v plném rozsahu ve-
šla Beethovenova Devátá sym-
fonie. Bylo to prý na žádost 
jednoho ze šéfů firmy Sony, 
kterému při poslechu vadilo, 

že v polovině musí vstát a oto-
čit desku na druhou stranu. 
Dnes kapacita narostla na 701 
megabajtů a čas se prodloužil 
na osmdesát minut.

Masový útok CD
Stříbrný kotouček se společ-
ně s přehrávači objevil na trhu 
v roce 1982. Prodej hudby na 
cédéčkách začal později v Ja-
ponsku, poněvadž země vy-
cházejícího slunce byla tech-
nickým novinkám tradičně víc 
nakloněná. Až potom přišla 
řada na evropský a americký 
trh. Mnozí nevěštili novince 
dlouhou budoucnost. Tvrdi-
li, že vinylové desky a pásko-
vé kazety mají příliš stabilní 
pozici na trhu. Ale přednosti 
digitalizace se projevily tak-
řka okamžitě a cédéčko už 
v prvních letech převálcovalo 
všechno, co jsme za sto let zá-
znamu hudby znali. Zvítězila 
efektivita.
V hudebním světě vyvola-
ly kompaktní disky zajíma-
vý efekt – svojí dostupností 
umožnily obyčejným lidem po-
slouchat všechny jejich oblíbe-
né kapely. Kromě hitů hvězd, 
jako je Madonna nebo Micha-
el Jackson, nabídly CD nosi-
če hudebním příznivcům 
kompletní diskogra-
fie umělců a je-
jich dávných 
alb vydaných 
na deskách. 
Zdigitali-
zovaná vy-
dání na-
víc často 
obsahova-
la bonuso-
vé nahrávky 
či zapomenu-
té „béčkové“ sing-
ly. Příkladem jsou The 
Beatles s projektem Anthology, 
který obsahoval klenoty z ar-
chivu liverpoolské čtveřice.

Poslední velká vítězství
Už ve druhé polovině osmde-
sátých let bylo jasné, že kom-
paktní disky jsou na správ-
né cestě. Jestliže v roce 1982 
vyprodukovala jediná tehdy 
existující továrna 400 tisíc 

kusů kompaktních disků, 
o čtyři roky později se jich už 
po celém světě vyrobilo 25 mi-
lionů. Digitální hudba dále ak-
celerovala díky rozvoji počíta-
čů – v roce 1985 se do prodeje 
dostala první mechanika CD-
-ROM a počítače se změnily na 
multimediální zařízení. V na-
šich zemích sváděly kompaktní 
disky těžký boj s magnetofono-
vými kazetami. Důvodem byla 
nejen vyšší cena přehrávačů, 
ale také fakt, že cédéčka neby-
lo možné kopírovat. Situace se 
změnila v roce 1991, kdy se na 
trhu objevily první zapisovatel-
né CD disky s označením CD-
-R. Další krok ve vývoji formátu 
přinesla verze CD-RW, která do-

volovala uložený záznam opa-
kovaně vymazávat a nahrazo-
vat novým.

Začátek pomalého 
konce
Ani dominance CD netrva-
la věčně. O slovo se „rychlos-
tí zvuku“ hlásila multimédia, 
především video, které si žá-
dalo větší záznamový prostor. 

Výsledkem spolupráce Sony, 
Philipsu, Toshiby
a Time Warner bylo koncem 
minulého století DVD se sed-
minásobně větší kapacitou. 
Posloužilo nejen pro video, ale 
také jako paměťové médium 
pro informační technologie. 
Digitální svět se však začal 
přesouvat do virtuální reali-
ty. Podobně i hudební průmy-
sl. Klasické hudební CD s DVD 
postupně ustupují kombinaci 
různých kompresních digi-
tálních formátů a možnosti 
uchovávat digitální záznam ve 
virtuálním prostoru. Často se 
setkáváme s tím, že hudební 
skupina už vůbec svoje album 
na CD nevydává, ale rovnou 

ho nabízí přes internet. CD 
se dožilo třicátých narozenin 
a s určitostí neumíme říct, ko-
lik kulatých výročí ještě při-
jde. Trend je však jasný. Obsah 
se postupně úplně oddělí od 
fyzického nosiče. A kompaktní 
disky se možná, podobně jako 
desky, stanou už pouze pa-
mátkou na zlaté časy hudební-
ho průmyslu. 

Vinylové desky, magnetofonové pásky či cédéčka. Záznamové nosiče se spojují 
s hudbou více než sto let. Vývoj však jde dál a hudba se zbavuje fyzické „zátěže“.  
Začala plynout ve virtuálním prostoru.

Kompaktní disky nahradily vinylové desky i videokazety a změnily hudební 
i filmový průmysl. Kvalitní hudba a obraz byly k dispozici pro každého, prak-
ticky kdykoliv a všude.

První hudební CD vyšlo v létě 1982 v Polygramu.

Rok 1979. Joop van Tilburg (vpravo) z Philipsu přijímá nabíd-
ku k budoucí spolupráci od prezidenta Sony Akio Mority (vle-
vo). Hudební skladatel Herbert von Karajan se stal jakýmsi
ambasadorem tohoto projektu.

Hudba bez fyzického těla
AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV PHILIPS COMPANY
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Model E. Jednalo se o první rolbu vyro-
benou ve větší, čili dvacetikusové sérii. 
Model E sloužil mnoho let i ve slavné hale 
Boston Garden a dnes se na něj můžeme 
podívat v Síni slávy americké NHL. V pa-
desátých letech nové ledové plochy rost-
ly jako houby po dešti a majitelé stadionů 
požadovali rolby s větší sněhovou i vod-
ní kapacitou. F. Zamboni tak koupil pří-
mo z továrny Jeep nové podvozky a v roce 
1956 připravil nový Model F. V roce 1978 
následoval model Série 500 s vodou chla-
zeným motorem a Série 552 přinesla další 
nové technologie. Právě tato generace se 
používá i v současnosti.

Řezání ledu
Při úpravě ledové plochy probíhají tři zá-
kladní operace. Na začátku je třeba od-
stranit porušený led, rýhy a hluboké 
škrábance. Rolba tyto nedostatky neza-
hlazuje, ale dokonale ostrou čepelí odře-
zává zhruba dva milimetry ledu z povr-
chu celé plochy. Zároveň s tím se odstraní 
i ledová tříšť, která se pomocí horizontál-
ního dopravníku, jakousi spirálou, uklá-
dá ve sběrné nádobě. Moderní stadiony 
takto nasbíraný „sníh“ dokážou recyk-
lovat a po rozpuštění vodu používají na 
další úpravu ledové plochy. Druhým kro-
kem je „umývání“ ledu. Ze zadní části rol-
by vytéká na led voda, která vyplní rýhy. 
Přebytek se odsává zpět do zásobníku. 
Následuje poslední operace, kdy se na led 
nanáší teplá voda, která pomocí textilní 

tkaniny vytváří nový, hladký led. Ideální 
teplota vody je nad 20 stupňů Celsia, aby 
roztála vrchní část starého ledu a nová 
vrstva se s ní lépe spojila.
Všechno se děje souvisle, takže stačí, aby 
rolba přejela po ledu pouze jednou. Prů-
měrně to trvá dvanáct minut, ale jsou 
i rolbisti, kteří to celé zvládnou za polo-
vinu. Mimochodem, pozice rolbistů má 
v NHL náležitou prestiž. Jejich pestroba-
revné stroje čistí led průměrnou rychlostí 

15 kilometrů za hodinu, na sobě mají dre-
sy týmů anebo smokingy a když skončí 
jejich čtvrthodinka, rozdávají autogramy 
podobně jako hokejové hvězdy. Mají do-
konce vlastní mistrovství světa.

Světová jednička
Firma Zamboni není jediným výrobcem 
strojů na úpravu ledu. Silnou pozici má 
kanadská společnost Resurfice se strojem 
Olympia. Od roleb Zamboni se odlišuje 
aerodynamickým šasi. Známé je také En-
go, které vyrábí rolby výhradně na elek-
trický pohon. Zamboni zůstává lídrem 

a synonymem hokeje. Dnes má tato rodin-
ná firma 63 let a v dubnu vyrobila deseti-
tisící rolbu. Nejdražší modely stojí okolo 
dvaceti tisíc dolarů. Když se nedávno ze-
ptal časopis New York Times majitelů ho-
kejových klubů, jestli by si koupili jinou 
rolbu než Zamboni, i kdyby byla mnohem 
levnější, úplně všichni se shodli, že urči-
tě ne. Zamboni totiž není jen synonymem 
pro stroj na úpravu ledu, ale také pro do-
konale upravený led. 

Z
amboni je značka rolby. V Sever-
ní Americe je však synonymem 
pro stroj na úpravu ledové plochy. 
Kdyby nebylo Italů, hokej by zřej-

mě nikdy nedosáhl dnešní úrovně. A kon-
krétně Franka Zamboniho, syna italských 
přistěhovalců, který v roce 1950 rolbu vy-
myslel.

Zdlouhavé úpravy
Rolba dnes neodmyslitelně patří k hokeji 
a ke krasobruslení. Ale až do padesátých 
let minulého století se led upravoval ruč-
ně. Ze začátku se postřikoval výhradně 
před zápasem, ještě před rozbruslením. 
V roce 1940 se v zámoří přijalo nařízení, 
podle kterého se musela ledová plocha 
zalévat během hokejového zápasu i mezi 
třetinami. Na led nastoupila parta chlapů 
se škrabkami a odstraňovala nerovnos-
ti, jejich kolegové potom plochu stříkali 
vodou a uhlazovali. Celá procedura trva-
la bezmála hodinu, takže během přestá-
vek se led příliš vylepšit nedal. Rolba se 
v arénách NHL objevila až v roce 1954. 

F. Zamboni ji vyrobil pro kanadský hoke-
jový klub Montreal Canadiens.

První Model A
F. Zamboni podnikal se svými bratry 
v slunečním státu Kalifornie v chladíren-
ském průmyslu. Když přemýšlel, jak by 
svůj obchod rozšířil, příležitost se na-
bídla v oblasti sportu. Popularita ledních 
sportů v USA rostla, ale v Kalifornii by-
lo v této době jen několik stadionů. Zam-
boniovi si proto v městečku Paramount 
postavili vlastní kluziště Paramount Ice-
land. A nešlo o ledajaké kluziště. Když ho 
v roce 1940 otvírali, bylo jedním z největ-
ších na kontinentu, na plochu se vešlo až 
osmset bruslařů. Poněvadž kalifornské 
podnebí ledové ploše velmi neprospívalo, 
Zamboniovi stadion zakryli střechou. Po-
tom už zůstával jen jeden problém – péče 
o ledovou plochu.
F. Zamboni využil zkušenosti ze stavby 
chladírenských automobilů. Na traktor 
namontoval zařízení, které by sníh z ledu 
nesbíralo, ale rovnou zahlazovalo povrch. 

V roce 1947 zkusil úplně jiný přístup.
Zkoušel vyrobit stroj, který by sníh sbí-
ral, led zahladil a zároveň i polil vodou. 
Na svém nápadu neustále pracoval a po-
stupně prototyp zdokonaloval. Tak vzni-
kl Model A. Měl pohon všech čtyřech kol 
a při jeho konstrukci F. Zamboni použil 
také dílce z vojenských bombardérů Dou-
glas A-20 a A-26. Na přední části přibyl 
kryt, který zabránil sněhu padat na čer-
stvě upravený led. Nový byl i vodní sys-
tém, kdy proud vody reguloval distribuč-
ní systém.

Stroj jde do světa
V roce 1950 na kluzišti Paramount Ice-
land vystupovala olympijská krasobrus-
lařka Sonja Henieová. Když viděla rolbu 
v akci, požádala F. Zamboniho, aby něco 
podobného postavil také pro její vystou-
pení v Chicagu. Norská krasobruslařka si 
objednala dvě rolby, jednu si vzala na ev-
ropské turné.
Vývoj u Zamboniů pokračoval a v ro-
ce 1954 se na ledových plochách objevil 

Fenomén  
Zamboni
V Kanadě se říká, že existují pouze 
tři věci, na které skutečného muže 
nikdy neomrzí se dívat. Praskající 
oheň, zurčící potok a Zamboni na 
ledu.

Rolba Zamboni upravuje led na bratislavském stadionu 
O. Nepely během zápasů KHL.

Bez dokonale upraveného ledu jsou dnes 
již vrcholové hokejové soutěže zcela 
nepředstavitelné.

Zamboni pro krasobruslařku Sonju Henieovou.

Frank Zamboni se svou rolbou.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: MARIÁN PEIGER, ZAMBONI.COM

„Zamboni není jen synonymem pro stroj na úpravu ledu,  
ale také pro dokonale upravený led.“
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Z
e tří skupin projektu 
Essentiel, připravených 
různými kurátory, 
jsme si vybrali Yes fu-

ture Vincenta Grégoira, lifesty-
lového ředitele agentury Nelly-
Rodi, který se zaměřil na nové 
technologie a na to, jak ovlivni-
ly design. Vyšel z myšlenky, že 
bychom se měli zabývat nejen 
tím, co je, ale také tím, co se 
vynoří. Vytyčují se území, kte-
rá dosud nikdo nezná, chystá 
se zcela nový svět. Je čas smířit 
vzájemně minulost, současnost 
a budoucnost a vzít v potaz vě-
decko-technické objevy, které 

podporují optimistické vyhlíd-
ky do zítřků. A tak jsme mohli 
sledovat budoucí podobu měst-
ských vozítek i letišť, dámských 
oděvů i doplňků, vybavení inte-
riérů v budoucnosti. Do expozi-
ce ne náhodou zařadil i projekt 
Vincenta Callebauta Lilypad.

Plovoucí město 
Vlivem klimatických změn se 
hladina moří každoročně zvy-
šuje. Pokud by se naplnily pro-
gnózy, nejdřív přijde Nizozem-
sko o 6 procent své půdy, Ban-
gladéš o 18 procent, ostrovy 
Majuro v Tichomoří o celých 80 

procent svého území. Pokud by 
zvyšování hladin pokračovalo 
dál, zanikla by pobřežní města 
i celé země, zatopení by hrozi-
lo New Yorku, Miami, Šanghaji, 
Kalkatě, Djakartě i Vietnamu, 
Egyptu atd. Architekt Vincent 
Callebaut zjevně usoudil, že 
lepší je připravit se než planě 
diskutovat o tom, co se stane, 
nebo ne, a začal pracovat. Jeho 
projekt počítá se soběstačnými 
městy plujícími po vodě. Inspi-
rací mu byl tvar polynéského 
leknínu. 

Koncept navrhuje 
soběstačné město 
s nulovou hladi-

nu emisí. Dá se 

předvídat, že projekt obojži-
velného města by mohl nejen 
produkovat vlastní energii, ale 
byl by i schopen absorbovat 
CO2 z atmosféry prostřednic-
tvím svého titanového pláště. 
Dotvořené krajinnými úprava-
mi, lagunami a stromořadím 
by město vytvořilo různoro-
dé životní prostředí vhodné 
pro osídlení. Potřebnou vo-
du by obyvatelé získávali jak 
z deště, který by zachycovala 
centrální laguna, tak i filtra-
cí mořské vody, které by mělo 
kolem sebe habaděj. Existova-
la by zde i vlastní flóra, která 
by vytvářela příjemné mikro-
klima. Plovoucí město má být 
rozděleno do tří sekcí – jed-
né pracovní, druhé obchodní 
a třetí by byla určena zábavě. 
Energii získává všemi mož-
nými ekologickými zdroji od 
solární přes hydraulickou, vě-
trnou, přílivovou i odlivovou, 
termální, osmotickou až po 
energii z biomasy. Vytvořit má 
dokonce více energie, než spo-
třebuje! Zásluhou této multi-
funkčnosti se plovoucí ostrov 
sám uživí a nijak nepoško-
zuje ani neznečišťuje okolní 

ekosystém. Každé z  plovou-
cích měst by mohlo osídlit ko-
lem 50 tisíc lidí. Lilypad může 
„kotvit“ blízko u pobřeží nebo 
plout oceánem unášen proudy. 
Hlavní hodnota projektu spo-
čívá ve vizionářském designu, 
jednou může vést k reálnému 
řešení problémů. Zastavme se 
ale ještě u jednoho detailu.
 
Opravdu jen sen? 
Zatímco se veřejnost dívá na 
mnohé Callebautovy vize 
jako na krásné fantaskní 
projekty, které se těžko 
někdy realizují, v ze-
mích, kde je věč-
ný boj o kousek 

pevniny realitou, už tiše „futu-
ristické“ plány přecházejí do ži-
vota. Základy domků, které na-
vrhuje nizozemská společnost 
Dura Vermeer, jsou vyplněny 
plastovou pěnou, až pak se za-
čne s výstavbou.Taková nemo-
vitost je mobilní a její obyvate-
lé se s ní mohou přestě-
hovat v podstatě 
kamkoliv. 

Staví se také domy z lehkého 
dřeva a betonový základ je du-
tý, což způsobuje vztlak. Pod-
zemní základy jsou tu zcela ne-
známým pojmem. „Plovoucí do-
my jsou pro lidi způsob, jak žít 
v nízko položených oblastech, 

které by jinak byly neobyva-
telné,“ podotýká stavitel Chris 
Zevenbergen. V obojživelných 
staveních, která už reálně stojí, 
také už žijí první lidé. Na první 
pohled nic nepoznáte, klasická 
upravená zahrádka s tulipány 
kolem domku, úplně normál-
ní městečko. Pro domácnosti 
je pouze povinné mít ve výba-

vě člun.
Tak vidíte, kam až nás 

zavedla jedna desig-
nová výstava v Pa-

říži. Všechno 
souvisí se vším. 
A čím dál tím 
víc. 

Smír mezi  
včera a zítra
Letošní pařížský veletrh Maison & Objet vykročil poněkud 
mimo svůj rámec, kterým je vše pro dům a byt. Projekt 
Essentiel nastolil základní otázky naší existence a našeho 
chování, samozřejmě přes design.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: MAISON & OBJET, JASON TOZER 

Plovoucí města Lilypads architekta  
Vincenta Callebauta. Přístřešek Luna britského studia Inflate. Návrh kosmického letadla od firmy od Foster & Partners. 

54 | 55
L I F E S T Y L E

a r t



Sběrač záběrů
Pokud rádi dokumentujete všechno, co během dne uděláte, Autographer vyrobili právě pro vás. 
Stačí, když si ho zavěsíte někde na očích a on už sám bude „sbírat” fotografie z vašeho dne. Pří-
stroj je vybaven objektivem s pevným ostřením a viditelností 136 stupňů. Nechybí ani GPS sní-
mač, který do fotografií automaticky zapisuje souřadnice. Fotografie se vytvářejí v rozlišení pět 
megapixelů a ukládají do integrované paměti s kapacitou osm gigabajtů. Fotoaparát Autogra-
pher dělá výjimečným speciální algoritmus. Ten je zodpovědný za vyhotovení snímku ve správ-
ném okamžiku. Pomáhá mu k tomu několik senzorů, například snímač světla, tepla, gyroskop, 
akcelerometr či magnetometr. Denně udělá fotoaparát okolo dvou tisíc záběrů.

Lyžování pod kontrolou
Hranice lidských možností posouvají i digitální technolo-
gie. Lyžařské brýle Oakley Airwave jsou toho jasným dů-
kazem. Realitu okolo vás nabízejí tak, jako byste se díva-
li na 14palcový displej ze vzdálenosti pěti metrů. Pro-
střednictvím bezdrátového připojení si můžete zobrazit 
například aktuální polohu, nadmořskou výšku, teplotu 
prostředí, rychlost jízdy, můžete sledovat jiné lyžaře ve 
vaší skupině. Propojení s ostatními zařízeními zabez-
pečuje aplikace pro Google Android, se kterou si mů-
žete zobrazit například přicházející esemesky, e-maily, 
hovory anebo si přehrát hudební skladby. S přídavnou 
technologií prostřednictvím nízkoenergetického Bluetooth 
zařízení si můžete dokonce monitorovat srdeční pulz.

Digitální skicář
Wacom Inkling je určen pro umělce, designéry anebo ná-

vrháře. Pracovat s ním však může každý, kdo rád kres-
lí. Jedná se o digitální skicovací pero, které při kres-

lení zaznamenává všechny tahy. Záznam můžete 
později importovat v podobě rastrového anebo 
vektorového uměleckého díla do grafické ap-

likace, kterou preferujete. V ní můžete ještě skicu 
upravit podle vlastních představ. Celé to funguje tak, 

že na papír položíte přijímač a začnete s kreslením. Inkling 
nepotřebuje žádný speciální papír, kreslit můžete i na ubrousek 

v restauraci. Přijímač umístěný na konci papíru bude sledovat a za-
znamenávat pohyb pera na papíře až do formátu A4.

„Mýdlo“ v plném formátu
Ještě před rokem by tomu nikdo nevěřil. Šílené tempo vý-
voje technologií však společnosti Sony umožnilo vložit 
35milimetrový digitální čip do těla malého kompaktního 
fotoaparátu, který profesionálové často posměšně ozna-
čují „mýdlo“. Není však vyloučeno, že teď budou takovéto
„mýdlo“ oni sami používat. Sony RX1 je velmi ambiciózní 
novinka. Hvězdnou kombinaci full-frame CMOS snímače 
s rozlišením 24,3 megapixelu doplňuje pevný, 35milime-
trový objektiv Carl Zeiss T* f/2. Dokáže natočit Full HD vi-
deo a má tichou závěrku. Citlivost ISO začíná na hodnotě 
100 a končí na 25 600. Toto všechno najdete v těle, které 
se pohodlně vejde do dlaně a má hmotnost necelých pět 
set gramů. Senzor, který výrobce použil, najdete i v pro-
fesionální zrcadlovce Alpha 99, která je takřka dvojná-
sobně těžší a větší.

Odstřihnutý teploměr
Je jen málo míst, kam se ještě bezdrátové technologie nedostaly. Jestli se vám doteď 
zdálo, že právě v kuchyni ještě využití nenašly, mýlíte se. Jednou z nejtěžších věcí při 
vaření je určit, jestli maso pečené v troubě už vysychá anebo je ještě stále nedope-
čené. Nakukovaní přes skleněná dvířka není vždy efektivní. 
Druhou možností je speciální hloubkový teploměr, který se 
zapíchne do připravovaného pokrmu. Jedná se však o po-
měrně nepraktický a často se opakující proces. V iDevices 
možná právě proto vymysleli první kuchyňský teploměr pro grilo-
vání a pečení s dálkovým bezdrátovým přenosem dat iGrill. Teplotní sonda je 
připojená k malé krabičce s displejem, která kromě toho, že ukazuje teplotu, 
hodnoty bezdrátově přes Bluetooth vysílá. Stačí iPhone, iPad alebo iPod, 
abyste na jejich displeji měli teplotu pod pravidelnou kontrolou 
a nemuseli neustále odbíhat do kuchyně.

Všemi deseti
Displej na klávesnici není ničím novým. V případě Smartype však 

nejde jen o trendový doplněk, ale také o funkci, která pomáhá 
lidem, kteří neumějí psát „všemi deseti“. Pokud i vy patříte 

k těm, kdo při psaní stále střídají pohled z klávesnice na 
obrazovku, určitě oceníte nápad izraelské společ-

nosti Keyview. Klávesnice Smartype obsa-
huje hned nad řadou funkčních F 

kláves barevný displej, který 
může zobrazovat psaný text. Kro-

mě toho plní i několik jiných úloh, napří-
klad zobrazuje aktuální čas, počasí, zatížení proce-

soru či přijetí e-mailů a zpráv ze sociálních sítí. Další funkce 
se budou přidávat pomocí aplikací. Studie firmy Keyview dokonce uká-

zala, že jejich novinka může pomoci zmírnit bolesti krku z opakujícího se zve-
dání zraku od klávesnice k monitoru a naopak.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ
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Šetrnější lodě 
Dvacet nových nákladních lodí 
značky Maersk, které budou do-
dány v roce 2015, bude vybave-
no technologiemi koncernu Sie-
mens. Lodě staví firma Daewoo 
Shipbuilding v Jižní Koreji, Sie-
mens jí dodá zařízení pro výro-
bu elektrické energie na palubě, 
včetně systému pro zpětné vyu-
žití odpadního tepla. Technolo-
gie Siemens tak pomáhají snížit 
emise námořních lodí, které pa-
tří mezi největší světové znečiš-
ťovatele životního prostředí. 

Siemens reguluje  
v Brně
Nadace Partnerství a společ-
nost Siemens od roku 2012 
spolupracují na projektu Ote-
vřená zahrada. Siemens je 
partnerem vzdělávacích sta-
novišť zaměřených na vysvět-
lení principů získávání ener-
gie z větru a ze slunce a podí-
lí se na tvorbě vzdělávacích 
materiálů. Současně je Sie-
mens dodavatelem technolo-
gií měření a regulace pro dvě 
budovy areálu Otevřená za-
hrada v Brně – nově stavěnou 
administrativní budovu v pa-
sivním energetickém standar-
du a rekonstruovanou stávají-
cí budovu. Slavnostní otevření 
nové budovy i areálu zahrady 
se uskutečnilo 8. listopadu le-
tošního roku. Zahájení vzdě-
lávacích programů a seminá-
řů v areálu Otevřená zahrada 
je plánováno na přelom letoš-
ního a příštího roku. Vybra-
ných seminářů pro odbornou 
veřejnost a firmy se zúčastní 
také specialisté společnosti 
Siemens.

Aktivní přístup k pasivnímu domu
Studenti Vysoké školy báňské v Ostravě získali v polovině září letoš-
ního roku unikátní školicí středisko – dvoupodlažní budovu Vý-
zkumného a inovačního centra, která patří k nejmodernějším pasiv-
ním dřevostavbám v České republice. Studenti budou v tomto ex-
perimentálním domě, jehož vybudování stálo přibližně 10 milionů 
korun, zkoumat a posuzovat, jak se chová pasivní dřevostavba v re-
álných podmínkách. Společnost Siemens do budovy dodala řídicí 
systém Desigo PX, který umožňuje testovat a ověřovat fyzikální veli-
činy uvnitř konstrukce objektu a v jeho jednotlivých místnostech. 

Devět autotransformátorů pro ČEPS
Společnost Siemens získala počátkem října významnou zakázku 
od firmy ČEPS, která zajišťuje provoz české rozvodné elektrické 
sítě. Předmětem kontraktu je pět trojfázových a čtyři jednofázo-
vé autotransformátory do rozvoden na různých místech v České 
republice. Zakázka má hodnotu přes 400 milionů Kč a Siemens 
kromě dodávky transformátorů zajistí také jejich přepravu a slo-
žení na základ stanoviště, šéfmontáž a připravenost k uvedení 
do provozu. Transformátory budou uvedeny do provozu v letech 
2014 a 2015.

Pardubice ušetří 
Vítězem veřejné zakázky na 
poskytování energetických 
služeb se zaručenou úsporou 
(tzv. Energy Performance Con-
tracting) v Pardubické krajské 
nemocnici se stala společnost 
Siemens. Hodnota zakázky činí 
74 milionů korun, a řadí se tak 
k největším svého druhu v ČR. 
Projekt nemocnici na základě 
smluvního vztahu garantuje 
významné snížení provozních 
nákladů a bude splácen z do-
sažených energetických úspor 
během následujících deseti let.

TOP odpovědná firma 2012
Pomáháme

Siemens je třetí nejodpovědnější velkou 
firmou v České republice. Rozhodla o tom 
odborná komise složená z více než 40 od-
borníků na udržitelné podnikání, zástup-
ců firem, novinářů, akademické sféry 
a státní správy. Do letošního, již deváté-
ho ročníku národní ceny TOP odpovědná 
firma, která oceňuje firmy za odpovědný 
přístup a udržitelné podnikání, se přihlá-
silo téměř 80 společností se 156 projekty. 

Siemens se ucházel o vavříny v hlavní ka-
tegorii Top odpovědná velká firma roku 
2012 a ve čtyřech projektových katego-
riích. 
Třetí místo v hlavní kategorii je pro Siemens 
obrovským úspěchem a je důkazem, že směr, 
kterým se v této oblasti ubírá, je správný. 
Z rukou poslankyně Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR Lenky Kohoutové oce-
nění převzal generální ředitel společnosti 

Siemens Eduard Palíšek. Slavnostní ve-
čer se uskutečnil ve čtvrtek 8. listopa-
du v České národní bance a Siemens 
uspěl ještě ve dvou vedlejších kategori-
ích. S projektem „Stodůlka – školka, která 
pomáhá dospělým“ obsadil čtvrté místo 
v kategorii Pracoviště budoucnosti, druhá 
příčka mu patří za projekt „Fleet mana-
gement přátelský k životnímu prostředí“ 
v kategorii Inovátor v životním prostředí. 
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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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