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Astronom Pavel Spurný je ve svém oboru světo-
vou špičkou. Práce jeho malé, jen několikačlenné 
skupiny z Astronomického ústavu v Ondřejově 
zahrnuje nejen výpočet dráhy loňského Čeljabin-
ského meteoritu, ale třeba také první objev „me-
teoritu s rodokmenem“ – tedy tělesa, jehož pád 
jsme přímo sledovali na jižní polokouli, upro-
střed Austrálie. Ale za to, že je to možné, může  
v podstatě jedna velká kosmická shoda okolností. 

Profesor Jiří Chýla je místopředsedou Výboru 
pro spolupráci České republiky a Evropské or-
ganizace pro jaderný výzkum (CERN). Má tedy 
blízko i k objevům, které se tam uskutečňují.
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Vážení čtenáři,
kdo z nás by nechtěl umět nahlédnout do budoucnosti? Vědět, jak budou jednou 
žít naši vnuci a pravnuci? Že tento sen provází lidstvo už od nepaměti, dokládá 
bezpočet futuristických knížek, které byly napsány, i filmů, které byly natočeny.  
O něco podobného se tentokrát pokoušíme i my na stránkách našeho časopisu, 
ovšem s jedním podstatným rozdílem: my zde nepředkládáme vám, čtenářům, 
žádné science-fiction, ale zcela reálné vize podložené konkrétními výsledky.
Na několika dalších stránkách vás přeneseme do poměrně blízké budoucnosti, 
řekněme tak kolem roku 2060. Ukážeme vám, jak asi budou vypadat velká města, 
ve kterých bude žít většina obyvatel zeměkoule. Je to vize vskutku fascinující.  
Města budoucnosti budou „chytrá“ a budou se podobat jakýmsi obřím počítačům 
pod širým nebem. Nebo, chcete-li, obřím a dokonale fungujícím organismům, 
jejichž jednotlivé „orgány“ budou perfektně zkoordinovány a propojeny 
prostřednictvím počítačových sítí. Že vám to připadá jako utopie? Tak to se 
pravděpodobně mýlíte. Z hlediska technologického pokroku, který nás má do této 
budoucnosti dovést, jsme už urazili velký kus cesty a můžeme se dokonce pochlubit 
i zcela skutečnými a fungujícími projekty, které se již ve světě realizují.
Síle lidského ducha, pokroku a inovacím se tentokráte věnujeme více než kdy jindy. 
Velice zajímavé je už jen to, podívat se, jak lidstvo během své historie přistupovalo 
a přistupuje k otázce výzkumu a vývoje. Abychom se ale nedrželi pouze teorie  
a vizí, představujeme vám v tomto čísle v exkluzivním rozhovoru práci jednoho  
z nejúspěšnějších českých vědců, jehož jméno jste v posledních týdnech slýchali 
více než často ve spojitosti s „návštěvou“ tzv. čeljabinského meteoritu – astronoma 
Pavla Spurného. 
Milí čtenáři, vstupujeme v těchto dnech do nového roku a to znamená i nový 
začátek. Nevíme, co nás v tomto nadcházejícím období čeká, ale víme, co můžeme 
sami změnit. Přinejmenším sami sebe. Můžeme se více otevřít novým odvážným 
nápadům a vzbudit v sobě chuť a odhodlání nejen poznávat, ale především aktivně 
budovat naši další společnou budoucnost. Přáli bychom si, abyste k tomu nacházeli 
v našem časopise nejen užitečné informace, ale především inspiraci.  Poněvadž 
inspirace je bezesporu jednou z nejcennějších věcí vůbec.

Eduard Palíšek 
generální ředitel Siemens Česká republika

48–49 Thorium místo 
benzínu? Už žádné 
tankování
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Siemens řeší použití důmyslné technologie, která přinese denní 
světlo do interiérů v budovách. Tzv. sollectory umístěné na střeše 
budovy sluneční světlo soustřeďují a poté jej prostřednictvím vlno-
vodů rozvádějí do budovy. Vlnovody vyúsťují na stropech místností 
a ústí do LED diod, které budou v případě potřeby poskytovat doplň-
kové umělé osvětlení. Prototyp těchto speciálních LED diod vyvinuli 
výzkumníci koncernu Siemens ve spolupráci se svými partnery.  

Budiž světlo 
 





Přesně cílená  
radioteraPie
V radioterapii je jedním z klíčových 
faktorů úspěšnosti léčby co nejpřes-
nější lokalizace a určení velikosti ná-
doru. Využívají se k tomu prakticky 
všechny lékařské zobrazovací systé-
my – od magnetické rezonance přes 
pozitronovou emisní tomografii (PET) 
až po počítačovou tomografii (CT). 
Právě posledně jmenovanou metodu 
upravili vývojáři společnosti Siemens 
speciálně pro potřeby přesného plá-
nování radioterapeutických zákroků. 
Tomograf je vybaven algoritmy, jež 
umožňují analyzovat vliv dýchání na 
okamžitou polohu nádoru nebo jsou 
schopné potlačovat vliv kovových im-
plantátů ve snímcích. Ve výsledku tak 
mají lékaři možnost naplánovat radio-
terapeutický zákrok přesněji než kdy 
dříve a minimalizovat vliv léčby na 
zdravé tkáně v okolí nádoru.

Nejspíše jako zbytečné plýtvání přišlo  
Olafu Rehmovi, inženýru společnosti  
Siemens, vyhazovat vánoční stromeček už 

na Tři krále. Rozhodl se tedy problém vy-
řešit jednoduchým způsobem – vyrobil si 
stromeček vlastní, který nejenže neopadá, 
ale vydrží v podstatě vše. Stromeček  
je totiž vytištěný ve speciální 3D tiskárně  
z oceli legované niklem, která patří k nej-
houževnatějším druhům oceli a odolává 
teplotám až do 1 300 °C. Primárně se pro-
to využívá například ve spalovacích komo-
rách plynových turbín. Stromeček, na kte-
rém si vyláme svůj pověstný zub i sám čas, 
tak hezky demonstruje možnosti 3D tisku, 
s jehož pomocí je možné vyrábět i součást-
ky jinak jen těžce dosažitelných tvarů. 

1300 °C
Takové teplotě odolává speciální 
ocel, z níž jsou vyrobeny vánoční 
stromečky na obrázku

s elektřinou nejen Po zemi a Po vodě, ale i do oBlak

stromeček, který 
jen tak neoPadá

Již druhou generaci letounu poháněného hybridním po-
honem představili konstruktéři konsorcia firem Siemens, 
EADS a Diamond Aircraft. Stejně jako jeho dva roky starý 
předchůdce je nový letoun poháněn elektromotorem, který 
je napájen z generátoru roztáčeného spalovacím motorem. 
Díky tomuto uspořádání může spalovací motor pracovat 
rovnoměrně v optimálních otáčkách, což snižuje potřebu 
paliva o plných 25 %. Oproti dřívější verzi se však vývojá-
řům podařilo snížit hmotnost integrovaného pohonného 
systému přibližně o 100 kg. Díky škálovatelnému výkonu 
by navíc mohl hybridní systém v blízké budoucnosti pohá-
nět i letadla s kapacitou až 100 pasažérů.

100 kg Jen tolik váží pohonný systém 
nového hybridního letounu
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elektrický autoBus 
– Budoucnost mHd
Autobusy poháněné výhradně elektric-
kou energií začínají díky konstrukté-
rům společnosti Siemens pomalu, ale 
jistě pronikat do systémů městské hro-
madné dopravy. Ve Vídni se mohou pa-
sažéři svézt již několika prototypy au-
tobusů, které jsou místo nafty poháně-
ny elektřinou. Tu motoru dodává devět 
litihiumželezofosfátových akumuláto-
rů umožňujících dojezd až 150 km. Aby 
však nemusela být nabíjecí stanicí vyba-
vena každá zastávka, je autobus osazen 
ještě pantografem, díky němuž se mů-
že přímo za jízdy připojit na tramvajové 
vedení. 

ocel s BioPalivy 
ruku v ruce
Ocelárenský průmysl patří se svými 6,7 % 
z celkových emisí CO2 k největším produ-
centům tohoto skleníkového plynu. Nové 

možnosti, jak tuto hodnotu snížit, hledají 
společně vědci společností Siemens  
a LanzaTech. Jejich cílem je využívat ply-
ny z vysokých pecí, konvertorů a dalších 
metalurgických zařízení k výrobě orga-
nických paliv a chemikálií, například eta-
nolu, acetonu či kyseliny octové. Klíčem 
k tomu jsou speciální mikroorganismy, 
které dokážou plyny, jako jsou kromě CO2 
ještě třeba oxid uhelnatý či vodík, zpraco-
vávat a vytvářet z nich dále upotřebitelné 
sloučeniny. 

Příliv zelené 
elektřiny
Modernizovanou verzi v současné 
době nejvýkonnější slapové turbí-
ny Seagen představili konstruktéři 
společnosti Siemens. Turbína, po-
jmenovaná Seagen-S, je vybavena 
inovovaným rotorem, který je místo 
původních dvou lopatek s průměrem 
otáčení 16 metrů vybaven lopatkami 
třemi, s průměrem 20 metrů. Hlav-
ní výhodou nového rotoru je vyšší 
výstupní výkon elektrárny, který byl 
navýšen z 1,2 na 2 megawatty (MW). 
V budoucnu by měly být tyto turbíny 
instalovány ve skupinách do farem, 
podobně jako větrné elektrárny.  
První farma tohoto typu by měla  
být uvedena do provozu již v roce 
2015 u pobřeží Walesu.

CO2, CO, H
I tyto plyny mohou být použity  
při výrobě organických paliv



když Buněčné  
Policii někdo zaBere 
Parkovací místo

Udělat kozla zahradníkem neradí jen 
české přísloví, ale někdy i evoluce. Z my-
ších vajíček pod mikroskopy v laborato-
řích v pražské Krči dokázali vědci od-
halit zamotanou historii starou několik 
milionů let. Tento výsledek by však také 
mohl vést k novému přístupu boje s vi-
rovými onemocněními.

Velké části DNA neslouží žádnému jas-
nému účelu. Jsou plné například zbytků 
virů, které do ní vkládají vlastní infor-
mace, a dalšího „odpadu“, jenž se v DNA 
nahromadil během evoluce. Tento šrot 
je však potřeba hlídat a mít pod kont-
rolou, protože některé vraky jsou ještě 
pojízdné a dokážou se v DNA dál mno-
žit a vkládat na nová místa. Jinými slovy: 
způsobují mutace. A když takový vrak 
způsobí mutaci tím, že zaparkuje, kde 
nemá, může hodně uškodit. Výsledky 
výzkumu ukazují, že v systému kontro-
ly informací uložených v DNA hrají klí-
čovou roli takzvané malé RNA. Doká-
žou cíleně potlačit jakékoliv nežádoucí 
aktivity v genomu. Jsou to vlastně tako-
ví „policajti“. Tak jako ve městě existu-
jí různé druhy policie, třeba dopravní 
nebo městská, tak existují různé kate-
gorie malých RNA. Každá z nich má na 
starosti kontrolu vlastní skupiny genů 
a drží dozor nad jejich správným  
„provozem“. 
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Na českém internetu padl rekord ve výši prostředků vy-
braných na jeden projekt po malých dávkách od mnoha 
dárců. Jde o ojedinělý projekt ponorné stanice pro tříčlen-
nou lidskou posádku nazvaný Hydronaut DeepLab, který by 
mohli využívat například kosmonauti. Vybralo se na něj té-
měř 370 000 korun.

Projekt má sloužit především ke zkoumání lidského cho-
vání v extrémních podmínkách a časem snad i k výcviku 
kosmonautů. Její maximálně tři obyvatelé mohou žít ce-
lé týdny ve stísněných podmínkách stanice až 30 metrů 
pod hladinou. Podobné zařízení pracuje v USA pod názvem 
Aquairus (Vodnář). Sloužilo k výcviku amerických kosmo-
nautů a patřilo pod NASA, dnes ho kvůli rozpočtovým škr-
tům v této organizaci provozuje Floridská univerzita. Čes-
ká laboratoř, která vzniká v rámci projektu Hydronaut, má 
mít zhruba podobné určení. 

Výzkumy v poslední době velmi zajíma-
vě komplikují náš pohled na původ, vznik 
a vývoj jednotlivých druhů lidského rodu, 
tedy druhů Homo. Naposledy k tomu při-
spěla analýza kostí ze španělské jeskyně Si-
ma de los Huesos, v českém překladu Jáma 
kostí. Jde o slavné místo, ze kterého pochá-

zí velká část fosilních nálezů takzvaného 
člověka heidelbergského (Homo heidelber-
gensis). 
Vědci odhadují, že heidelbergský člověk 

už měl hodně blízko k druhu Homo sapi-
ens, například i svým chováním. Zdá se, 
že už měl symbolické myšlení a například 
rituálně pohřbíval své mrtvé, možná ja-
ko vůbec první druh Homo vůbec. Přitom 

z anatomického hlediska nevypadá až tak 
pokročile.
Možná však jen proto, že naše chápání lid-

ských druhů je trochu úzkoprsé, jak nazna-
čila práce, kterou na španělských kostech 
provedl tým slavného specialisty na velmi 
starou DNA Svanteho Pääba. Badatelé  

z údajů vyčetli, že dotyčný zástupce lid-
ského rodu byl sice blízký linii neandrtál-
ců, jak se čekalo, ale ještě bližší je deniso-
vanům. To je nejen laikům poměrně málo 
známá skupina příbuzných člověka, které 
známe z Denisovy jeskyně na Altaji. Jejich 
DNA jsme dokázali poznat z kostí mladé dí-
ky, která žila před „pouhými“ 41 000 let, te-
dy dávno po smrti obyvatel Jámy kostí. 

kdo Byli vlastně naši Předkové? 

češi se složili na Ponornou  
komoru Pro kosmonauty



S
iemens uvádí ve svých vzpomín-
kách, že „četná zdokonalení tele-
grafních zařízení a pomůcek si za 
Halskova vedení dobyla všeobec-

ného uplatnění v telegrafní technice prá-
vě díky solidnímu a přesnému provede-
ní naší dílnou. A lze to přičíst hlavně to-
mu, že zde měl hlavní slovo a praktickou 
účast přesný mechanik.“ 

Historie koncernu Siemens začíná v ro-
ce 1847, kdy 31letý Werner von Siemens  
a jeho spolupracovník, strojní inženýr  
a univerzitní mechanik Johan Georg Hal-
ske, založili ve skromné dílně v zadním 
domovním traktu v ulici Schöneberger 
Strasse v Berlíně společnost Siemens & 
Halske na výrobu ručičkových telegrafů. 
Siemens ve svých pamětech ovšem při-
znává, že zpočátku byl jeho pozdější pří-
tel, jehož znal z fyzikální společnosti  
a který vedl tehdy v Berlíně malou mecha-
nickou dílnu pod firmou Böttcher & Hal-
ske, k celému projektu dost nedůvěřivý.

„Protože Halske pochyboval, zdali bude 
můj přístroj také pracovat, vyrobil jsem 
si z bedniček od doutníků, bílého plechu, 
kousků železa a z trochy izolovaného mě-
děného drátu několik samočinně pracu-
jících telegrafů, které zároveň šly a záro-

veň se zastavovaly s naprostou spolehli-
vostí. Tento nečekaný výsledek nakonec 
nadchl Halska tou měrou, že se horlivé 
věnoval výrobě prvních přístrojů.“

Oba muži pak více než dvě desetiletí vy-
tvářeli zázemí neobyčejně úspěšné a pro-
sperující firmy. Byla to „siamská dvojča-
ta“, nerozlučná dvojice – až pojednou fir-
ma osiřela. Její název Siemens & Halske 

ještě dlouho přetrvával, ale jméno Halske 
v ní už bylo jen symbolické.  
Jak a proč k tomu došlo?

Siemens tuto skutečnost popisuje takto:
„V roce 1868 vystoupil z firmy můj starý 

přítel a společník Halske.
Příznivý rozvoj závodu – na prvý po-

hled sotva tomu kdo uvěří – byl rozho-
dujícím důvodem, který ho k jeho kroku 
podnítil. Vysv ětlení je ve zvláštní Hals-
kově povaze. Radoval se z bezvadné práce 
svých obratných rukou i ze všeho, o čem 

měl přehled a čemu rozuměl. Naše spo-
lečná činnost byla pro nás oba zcela uspo-
kojivá. Radostně přijímal mé konstruk-
tivní plány a návrhy, které vždy pocho-
pil svým pozoruhodným nadáním pro 
mechaniku a jimž svým tvůrčím talen-
tem často teprve dával jejich skutečnou 
hodnotu. Přitom byl jasně myslící opatr-
ný obchodník a jen jemu děkuji za dobré 

obchodní výsledky prvních let. To se však 
změnilo, když se obchod zvětšoval a když 
jsme ho už oba sami nemohli řídit.

Halske považoval za znesvěcení milova-
ného závodu, jestliže v něm měli nařizo-
vat a vládnout cizí lidé. Již přijetí účetní-
ho ho bolelo. Nemohl se smířit s tím,  
že dobře organizovaný závod žil bez ně-
ho. Když se posléze závody a podniky  
firmy tak rozrostly, že je už nemohl pře-
hlédnout, necítil se spokojen a rozhodl  
se věnovat správě města Berlína, což mu 
poskytovalo osobní uspokojení. 

Halske zůstal až do své smrti, k níž do-
šlo v roce 1890, mým milým věrným pří-
telem a projevoval až do poslední chvíle 
zájem o závod, který spoluzakládal. Jeho 
jediný syn se jako prokurista živě účastní 
na řízení závodu...“

Byl to historický přelom ve vývoji firmy, 
ale ta přesto pokračovala dál, k oběma 
muži jasnozřivě přednastaveným metám.

A jedna zajímavá shoda. Ernst Werner 
von Siemens se narodil 13. prosince 1816 
a zemřel 6. prosince 1892. Johann Georg 
Halske se narodil 30. července 1814 a ze-
mřel 18. března 1890. Oba významní mu-
ži se tedy shodně dožili 76 let.. 

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Byla to „siamská dvojčata“, nerozlučná dvojice – až 
pojednou firma osiřela. Její název Siemens & Halske 
ještě dlouho přetrvával, ale jméno Halske v ní už 
bylo jen symbolické. 

″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (4) AUTOR: milan bauman
FOTO: siemens

Přítel Halske – muž v pozadí
„Zaplať pánbůh, že to nebyl hodinář,“ radostně konstatoval mladý Werner, když 
hodnotil obchodní spojenectví s Halskem. Protože do té doby bylo běžnou praxí, 
že právě lidé vyučení v tomto oboru stáli u zrodu řady elektrotechnických vynálezů. 

Werner von Siemens 

a Johann Georg Halske



Budeme žít v „počítačích pod     širým nebem“?

V budoucnu bude zřejmě většina lidí žít ve 
městech, která budou nejen velká, ale budou 
i „chytrá“. Vznik tzv. smart cities nebude 
jen logickým důsledkem pokračujícího 
technologického pokroku, ale také základní 
nutností. Bez dokonalého řízení veškerého 
dění v těchto megaměstech by byl život stěží 
možný. My však chceme více: chceme,  
aby byl i komfortní a příjemný. První vize  
i konkrétní řešení už tady jsou.    

U Vídně vzniká 
město-laboratoř

str. 14–15

Města zítřka 
propojí hardware 
se softwarem
str. 12–13
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Budeme žít v „počítačích pod     širým nebem“?
Jak chytrá budou 
chytrá města?

str. 16–17

I nformační věk přináší řadu nových pozoru-
hodných možnosti také urbanistům, kteří plá-
nují, jak budou nová města vypadat. Zdá se 
však, že technické vymoženosti současné doby 

vlastně přispívají k budování toho, co již bylo známé  
a běžné ve městech starověku. 

Tehdy existovalo velmi pevné sepětí mezi lidskou 
komunitou a městem v jeho materiální podobě. Řecká 
architektura vycházela důsledně ze struktury lidské-
ho těla, snažila se být přirozeně lidská. Interiér dotvá-
řel prostor rozvrhovaný člověkem při jeho přiroze-
ných pohybecha úkonech. 

To, co platilo pro interiér, určovalo i vnější plastic-
ké utváření staveb, kde se interiér prolínal prostřed-
nictvím sloupoví s exteriérem a vytvářel téměř so-
chařský útvar spojující obojí v dokonalou harmonii. 
Tento vztah v různé míře přežíval po celou historii 
městské kultury až do nedávné doby, kdy se města 
stala příliš velkými. „Dnes vidíme, že moderní tech-
nologie nám umožňují tuto minulost oživit a lépe se 
zhostit úlohy občanů těchto měst,“ domnívá se pro-
fesor Carlo Ratti z Massachusettského technologické-
ho institutu (MIT).

Ve městech po celém světě dnes žije téměř polovina 
lidské populace a do roku 2050 by je mělo obývat až 
75 % všech lidí (6,3 miliardy lidí). Spotřeba energie  
ve městech v současnosti činí zhruba 75 % a vzniká  
v nich 85 % skleníkových plynů. Tyto údaje jsou nepo-
chybně alarmující, a je proto třeba se tímto neblahým 
vývojem vážně zabývat. Nové technologie by k řešení 
těchto problémů měly významnou měrou přispět.    

Představme si, že vzniká velký evropský urbanis-
tický projekt, kterého se účastní řada historiků, so-
ciologů a inženýrů z celého světa. Ti připravují vizi 
městského uspořádání, jak by mohlo vypadat za pa-
desát let. Zakládat by se přitom mělo na zásadách  
a architektuře starověkých Athén. Vědci během 
práce na projektu stráví dlouhé měsíce v laborato-
řích virtuální reality, přičemž většina z nich se fy-
zicky ani nikdy nesetká. Celý projekt by ve finále 
mohl být připomínkou 2 500 let od založení Atén, 
k němuž došlo v roce 438 př. Kr. Nové město by se 
mohlo jmenovat třeba Aristopolis.

V současné době je samozřejmě řeč pouze o vizio-
nářském projektu. Pokud by však došlo k jeho roz-
pracování, nabízel by pozoruhodné možnosti. V jeho 
rámci by například bylo možné vybudovat virtuál-
ní obytné jednotky a zájemci o bydlení v nich by si 
mohli před podepsáním kupní či nájemní smlouvy 
virtuální byt zevrubně prohlédnout. Mohli by se po-
rozhlédnout i v jeho okolí, pěšky či na elektrickém 
vozítku navštívit obchody v přilehlých ulicích, zjis-
tit, jaká je tam dopravní obslužnost či možnosti kul-
turního vyžití. Součástí virtuální prohlídky by byla  
i zvuková složka, která by umožnila zájemci o bydle-
ní zjistit, jaká bude v okolí jeho bydliště hlučnost.

V budoucnosti by tedy města podle této vize měla 
vznikat od úplného počátku tak, aby se v nich jejich 
obyvatelé cítili spokojeně, aby se s nimi identifiko-
vali a aby byli ochotni se v jejich prospěch i výraz-
něji angažovat, tak jak to bylo obvyklé ve městech 
starověkého Řecka. AUTOR:      petr jechort

FOTO:         SieMenS, BiGStock



V ětšina odborníků na soft-
ware souhlasí s tím, že jed-
nou z hlavních snah systé-
mové integrace je, aby se 

všechny procesy zrychlily a aby se 
omezila jejich chybovost. Proto do-
chází k postupnému přesunu do vir-
tuálního světa. Virtuální simulování 
je podněcováno potřebou zjednodu-
šit implementaci nových technologií 
do reálného světa. S tím, jak se naše 
technika stává stále komplexnější, 
naše schopnost rozumět jim a ovlá-
dat je závisí na tom, jak dalece jsme 
schopni vytvářet jejich jednoduché  
a jednoznačné reprezentace. 

Jak se změní města a životy jejich 
obyvatel v okamžiku, kdy se spojí 
datové sítě služeb, které byly dří-
ve poskytovány odděleně? Odpověď 
zní: pomalu, ale zásadně. V případě 
obytného domu o několika desítkách 
bytových jednotek budou napří-
klad data z více zdrojů integrována 
tak, aby se minimalizovala spotřeba 
energií a rovněž emise CO2 jednotli-
vých domácností. Rozvod tepla bude 
zajišťovat systém poháněný elektři-
nou z baterií, které budou napojeny 
na fotovoltaický systém umístěný na 
střeše domu. Celý tento proces bu-
de řízen automatickým systémem 

  Co zahrnuje pojem
SmarT CITY?

Stále hlubší a rozsáhlejší prolínání hardwaru  
a softwaru, tedy světa reálného a virtuálního,  
se pochopitelně promítá i do urbanistických 
koncepcí. Výsledkem je například integrace výroby 
energie v elektrárnách s inteligentními rozvodnými 
systémy a inteligentními budovami. 

Města zítřka 
propojí hardware 
se softwarem
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budovy, který se bude opírat o předpo-
věď počasí, senzory v budově i na  
jejím povrchu a meteorologická data  
z minulosti. Systém bude postupně 
spotřebu energie optimalizovat, což by 
ve výsledku mělo znamenat výrazné 
snížení energetické náročnosti domu.

co jsou smart cities?
V současné době převládá názor, že 
smart city by mohl definovat tzv. in-
ternet věcí a další systémy zvyšující 
efektivitu využití jeho zdrojů, energe-
tických a dopravních systémů, průmy-
slu a administrativy. Chytré město mu-
sí být schopno kombinovat tyto různé 
systémy do koherentního celku. 

Dalším významným rysem je decen-
tralizace sítí a mizení jejich dřívější 
hierarchie, s čímž souvisí nezbytnost 
nové definice oblastí odpovědnosti.  
V uzavřeném systému, jako je napří-
klad letadlo, je vždy jasné, kdo jej řídí, 
i s ohledem na nárůst automatizace pi-
lotáže, v chytrých městech však ostré 
hranice mezi jednotlivými segmenty 
systému chybějí.

Do roku 2020 by polovina všech bu-
dov v chytrých městech měla být vy-
bavena inteligentními systémy a mul-
timodálními dopravními uzly, pětina 
energie spotřebovávaná v těchto měs-
tech bude pocházet z obnovitelných 
zdrojů a každé desáté vozidlo bude po-
háněno elektromotorem. 

Další vývoj bude zajímavý i co se týče 
rozmístění smart cities. V roce 2025 bu-
de totiž podle studie Frost & Sullivan  
pouze polovina chytrých měst v Evro-
pě a Severní Americe. V roce 2011 se 
přitom 4 z 5 velkých měst nacházela 
právě v těchto regionech. Jen v Indii  
a Číně by mělo do roku 2025 vzniknout 

kolem 50 smart cities, z nichž některá 
zcela na zelené louce. 

Vedle společnosti Siemens se inte-
ligentním městům velmi věnuje také 
počítačová firma IBM, která má v sou-
časné době po celém světě rozpracová-
no kolem 2 000 projektů, sahajících od 
analýzy prevence kriminality v Port-
landu přes databáze vodních zdrojů  
v Kalifornii až po systémy inteligentní 
veřejné dopravy v čínském Zhenjiangu. 

Její vlajkovou lodí v této oblasti však je 
brazilské Rio de Janeiro, kde IBM vy-
budovala obrovské operační centrum, 
označované za nervové centrum města.

Datové ekosystémy 
Vědci ze Siemens CT chtějí, aby města 
fungovala tak hladce jako třeba elektric-
ký motor. Budují proto škálovatelný  
a vysoce výkonný integrující systém 
zvaný City Intelligence Platform. Ten-
to systém zpracovává informace z tak 
rozličných subsystémů, jako jsou napří-
klad bytové domy, elektrárny či dopravní 

systémy. Systémy pro řízení rozvodů vo-
dy a městského osvětlení se v současnos-
ti testují v Miláně a Temešváru, kde by 
měly přispět k eliminaci úniků vody  
a snížení spotřeby energie. Pilotní projek-
ty, které by měly optimalizovat městský 
dopravní systém, se rozbíhají v Berlíně, 
italském Roveretu a finském Tampere. 

V konečné fázi půjde o modulární 
soubor programů, jejž bude možné 
adaptovat na specifické požadavky  

daného města. City Intelligence Plat-
form posbírá data z různých infra-
strukturních domén, standardizuje for-
máty, vytvoří vztahy mezi jejich obsahy  
a zkombinuje tyto obsahy s další-
mi informacemi, jako jsou například 
předpověď počasí nebo různá rele-
vantní data z minulosti. Výsledný 
efekt se zdá být zřejmý: procesy ode-
hrávající se ve městech se postupně 
stanou názornějšími a srozumitelněj-
šími, čímž se otevřou dveře pro mož-
nosti snížit energetickou a materiálo-
vou náročnost. 

inteligentní
budovy

Z jednotlivých inteligentních domů by postupem času měla vznikat ce-
lá inteligentní města, tzv. smart cities. konzultantská společnost Frost 
& Sullivan k definici takovýchto měst používá osm prvků. inteligentní 
města tvoří nejen inteligentní budovy, ale také inteligentní energie, in-
formační technologie, mobilita, městské plánování, obchod, městská 
správa a v neposlední řadě rovněž inteligentní občané. Smart cities jsou 
stručně řečeno taková města, jejichž politické autority používají infor-
mační technologie a jimi zprostředkovávaná data k vytváření schémat, 
která umožňují co možná nejplynulejší chod města.

Definice chytrých měst

energie

plánování

infografika: tomáš Čáha



Z ajímavý futuristický urbanistic-
ký projekt vzniká nedaleko Víd-
ně. Rakouská metropole plánuje 
postavit město, v němž budovy 

a infrastruktura budou propojeny do té 
míry, že vzniknou velké synergické efek-
ty. Mělo by se jednat o jakousi živoucí la-
boratoř, kde budou převládat energeticky 
úsporné technologie a kde bude stejně ja-
ko v orchestru „laděna“ jejich souhra. 

Město-laboratoř ponese název Aspern  
a mělo by vzniknout na severovýchod-
ním okraji Vídně na ploše bývalého letiš-
tě o rozloze 240 ha. Jedná se o jeden  
z největších evropských developerských 
projektů a jeho strůjci předpokládají, že 

jej bude obývat kolem 20 000 lidí. Vědci, 
projektanti, architekti a stavitelé si zde 
budou moci v praxi ověřit, jak optimál-
ně nastavit interakci budov, obnovitel-
ných zdrojů energie, lokálních energetic-
kých sítí, maximalizovat jejich účinnost 
a současně minimalizovat energetickou 
náročnost. 

V roce 2015 by Aspern mělo tvořit 3 420 
bytových jednotek a školní kampus včet-
ně kolejí. Okolo roku 2028 by město mělo 
mít již zhruba 8 500 bytových jednotek, 
komerční komplex a výzkumné centrum. 
K dispozici v něm bude 20 000 pracov-
ních příležitostí. To vše zhruba 25 minut 
jízdy metrem z centra Vídně. 

Další krok ve zvyšování  
kvality života

Aspern však není jen dalším velkým de-
veloperským projektem. To, co jej odlišu-
je od všech ostatních, je nedávno pode-
psaná pětiletá joint venture spolupráce 
při celkové investici 40 milionů eur mezi 
městem Vídeň a společnostmi Wien Ener-
gie a Siemens, za kterou se na výzkumu 
budou podílet Siemens CT a divize Smart 
Grid a Building Technologies.

Wolfgang Heuring, ředitel Výzkumné-
ho a technologického centra při CT se 
domnívá, že „Aspern je zkušebním pro-
storem pro integraci technologií, která 

Přichází doba, kdy se začíná probouzet neživý svět. Člověk prostřednictvím 
softwaru a nezměrné síly webu přenáší inteligenci, která byla dosud jeho 
výlučným vlastnictvím, do předmětů, které jej obklopují. Humanizuje svůj okolní 
svět a přizpůsobuje ho svým zájmům. k tomu všemu si ale nejdříve musel  
připravit mocné nástroje. ted už je má a otázkou je, co bude dál s ním samotným. 

U Vídně vzniká 
město-laboratoř

14 | 15
i n o v a c e

t é m a  č í s l a



podporuje úsporu energie a udržitelný 
městský rozvoj. Zjistit, jak lze tyto tech-
nologie integrovat v praxi, je pro společ-
nost Siemens a její výzkumné činnosti 
mimořádně důležité“. 

Za mimořádně významný považuje 
projekt i samotná Vídeň, která si vytkla 
za cíl minimalizovat svoji enviromentál-
ní stopu a současně pokračovat ve zvyšo-
vání kvality života. Marc H. Hall, člen vý-
konné rady Wiener Stadtwerke Holding, 
řekl: „Naše budoucí energetické potřeby 
chceme mít pod kontrolou. Jde o chytrá 
řešení pro domácnosti a o to, jak obvyk-
lá řešení, jako je centralizovaný rozvod 
tepla, mohou být kombinována s novými, 
decentralizovanými způsoby zajištění 
dodávek tepla.“

Vídeň bere tento projekt velmi prestiž-
ně, podle žebříčku OSN je totiž městem 
s nejlepšími podmínkami pro život a fi-
guruje rovněž na prvním místě žebříčku 
Top 10 Smart Cities on the Planet. Tímto 
projektem by chtěla svoji dominantní po-
zici ještě více upevnit.

Prověrka zavádění chytrých sítí
Nově vznikající město bude vybaveno 

řadou technologií pro řízení chytrých 
budov, bude mít řešení pro sítě nízké-
ho napětí – systém distribuce elektric-
ké energie z transformátorů do jednotli-
vých budov a obytných jednotek –  
a Městské datové centrum (City Data  
Center) pro kontrolu a řízení tzv. big  
data. Všechny tyto systémy samozřejmě 
musí být schopny svá data sdílet. 

„Aspern bude pro zavádění chytrých sítí 
velmi důležitou prověrkou,“ upozornil Ro-
bert Simon, projektový manažer inicia- 
tivy Smart Grid Core Technology při  
Siemens CT, a poukázal na to, že budovy, 
které vznikají v současné době, jsou již 
vlastně poměrně komplikované multimo-
dální systémy. „Náš projekt Smart Grid 
začíná s energetickými sítěmi – integruje 

budovy a výrobu energie do jedné sítě –  
a usiluje o postupné rozšiřování multimo-
dálních energetických systémů. Aspern 
je proto ideálním místem pro uvádění na-
šich nových produktů do reálného světa  
a zároveň pro předjímání požadavků no-
vých trhů,“ myslí si Robert Simon.

„V Aspernu tvoříme nová pravidla pro 
byznys, jehož podstatou je integrace slu-
žeb, a nikoli tzv. silážní přístup. Integra-
ce je jednoduše největší výzvou, které ve 
velkých městských projektech čelíme,“ 

uvedla Vesna Mikulovicová, která v divi-
zi Building Technologies společnosti Sie-
mens zodpovídá za strategickou koordi-
naci evropských pilotních projektů.      

Velké systémy, jako například systémy 
vytápění, budou v novém městě vybave-
ny senzory, které umožní sledovat vyu-
žívání energie. Senzory bude mít i ce-
lá elektrická síť Aspernu. Budou v reál-
ném čase průběžně sledovat její chování. 
Všechna výsledná data nakonec poputují 
do Městského datového centra.       

K řadě technologických novinek 
aspernské „laboratoře“ patří i to, že ce-
nová rentabilita elektrické sítě nebude 
založena na klasickém systému nabídky 
a poptávky. „To, k čemu směřujeme,  
je maximální možná lokální výroba i 
spotřeba elektrické energie, kterou by 
mělo umožnit její místní ukládání,“ upo-
zornila Vesna Mikulovicová a dodala: 
„Další úrovní je proto vytvoření chytré 
nízkovoltaické sítě. Pokud se nám to po-
daří, koordinace distribuce elektrické 
energie mezi budovami a rozvodnými  
sítěmi bude mnohem jednodušší.“  

Vídeň plánuje výstavbu města, ve kterém budou budovy a dodávky energie propojeny takovým způsobem, 

aby se dosáhlo vzájemné synergie.  

na první pohled není vůbec patrné, jak moc budou 

jednotlivé oblasti fungování Aspernu propojeny.



V 
Singapuru se například zamě-
řili na mobilitu. „Uzavřeli jsme 
dohody s tamním ministerstvem 
dopravy, letištěm, taxislužbou, 

přístavní správou a poskytovatelem elek-
trické energie za účelem  anonymního sdí-
lení souborů dat a začali jsme experimen-
tovat s různými kombinacemi datových 
toků,“ říká Kristian Kloeckl, který vede 
iniciativu Real-Time City při SENSEable 
City Laboratory v Bostonu a Singapuru. 

„Jeden projekt je například zaměřen na 
studium dat z 16 000 vozidel taxi a kom-
binuje je s meteorologickými daty. Sou-
běžné evidování těchto dat je v Singapuru 
velmi důležité, protože tam často prší  

a mnohdy se jedná jen o lokální přeháň-
ky. Díky vyhodnocování těchto dat lze vel-
mi dynamicky vyvažovat kapacitu taxi-
služby. Tato data by přitom mohla být ješ-
tě užitečnější, pokud by se zkombinovala  
s informacemi o aktuálním pohybu auto-
busů,“ popisuje projekt Kristian  
Kloeckl. 

Počítače pod širým nebem
Data ve výsledku mohou usnadnit optima-
lizaci intermodálního dopravního systé-
mu tím, že umožní databázím z různých 
systémů interagovat v reálném čase. Města 
pak budou samozřejmě schopna citlivěji 
reagovat na potřeby svých obyvatel.

„Města se stávají jakýmisi počítači pod 
širým nebem. Kontrola datových toků  
a jejich analýza mohou přispět ke zlepše-
ní koordinace a řízení systémů ve směru 
shora dolů. Nové technologie mohou na-
pomoci zlepšení občas chaotického cho-
vání procesů vycházejících zdola, od ob-
čanských iniciativ. Technologie mohou  
v tomto kontextu přispět k lepší sebeorga-
nizaci lidí,“ domnívá se Assaf Biderman, 
další expert ze SENSEable City Lab. 

Druhá elektrifikace
Akademikové, jako je například Ricky 
Burdett z London School of Economics 
(LSE), spatřují v integrovaných systémech 
určených ke sbírání a zpracovávání dat 
„druhou elektrifikaci“ světových metro-
polí. Kabely, které pronikaly městy na 
konci 19. století, zásadně proměnily jejich 
vzhled, dopravní a odpadní systémy ne-
bo noční život. Zpracovávání dat z těch-
to a mnohých dalších systémů může mít 
dalekosáhlé dopady: data mohou učinit 
města živějšími, efektivnějšími, přispíva-
jícími k trvale udržitelnému životu, mož-
ná dokonce demokratičtějšími. Při stále 

Způsob, jakým dnes uvažujeme o městech, se zcela 
zásadně změnil současně s tím, jak se proměnily nástroje, 
kterými tato města navrhujeme a vytváříme. Studium 
těchto změn a jejich předpovídání je hlavním záměrem 
SenSeable city Laboratory, nové výzkumné iniciativy  
při Massachusettském technologickém institutu (Mit). 

Jak chytrá budou 
chytrá města?
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vzrůstajícím počtu obyvatel v éře drama-
ticky se rozmáhající urbanizace by  
to mohlo znamenat velmi mnoho.

Vzhledem k tomu, že řada „shora“ říze-
ných projektů se uskutečňuje kompliko-

vaně, volí některá města cestu „zdola“,  
a poměrně úspěšně. Příkladem takového 
postupu může být Amsterdam. Místo di-
rektivně prosazovaného plánu se v tomto 
městě postupuje na základě tzv. platfor-
my smart city. Jedná se o kombinaci insti-
tucí a infrastruktury, která občanům  
a podnikatelům napomáhá rozvíjet a ově- 
řovat „zelené“ projekty. Na webových 
stránkách této iniciativy je v současnosti 
uvedeno již zhruba 30 projektů.

Londýn sice žádnou speciální organizaci 
zaměřenou na rozvoj v duchu smart city 

nemá, ale příprava loňských letních olym-
pijských her britskou metropoli vedla 
zřetelně tímto směrem, zvláště v oblas-
ti městské hromadné dopravy. Lidé tak 
dnes mají v Londýně díky olympiádě k 
dispozici velké množství užitečných in-
formací o aktuální dopravní situaci: na-
příklad údaje o výpadcích spojů metra 
nebo o časech příjezdů autobusů do za-
stávek. Díky tomu mohou vývojáři psát 
uživatelsky vstřícné aplikace pro chyt-
ré telefony, které cestujícím pomáhají  
s velmi snadným plánováním jejich 
tras i při využití více modů veřejné 
dopravy. Olympijské hry tak ukáza-
ly, jak mohou být data a informační 

technologie využity k tomu, aby město 
fungovalo efektivněji i při mimořádné 
kumulaci lidí a za mimořádných bez-
pečnostních podmínek.

Život ve městech by tedy za desítky let  
i při stále větší hustotě lidí v nich nemusel 
být díky informačním i dalším moderním 
technologiím pochmurný či nesnesitelný. 
Bude však záležet především na samot-
ných lidech – obyvatelích budoucích me-
gapolí, jak s těmito technologiemi nalo-
ží: zda se od „sociálních inženýrů“ nene-
chají programovat jako všechno ostatní, 
ale dokážou si uchovat svobodu o těchto 
technologiích a jejich uplatnění spoluroz-
hodovat. 

Bude však záležet 
především na 
samotných lidech – 
obyvatelích budoucích 
megapolí, jak s těmito 
technologiemi naloží: 
zda se od „sociálních 
inženýrů“ nenechají 
programovat jako 
všechno ostatní...
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Zachránil nás pád Příbrami
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 Vy jste členem jednoho z několika 
malých českých vědeckých týmů, které 
se pravidelně dostávají do špičkových 
vědeckých časopisů. Jaký je recept na 
světový úspěch? 
V českých poměrech je důležité vybrat si 
nějaký obor, ve kterém je hodně muziky 
za málo peněz. Je zřejmé, že v tak malé ze-
mi, jako je ta naše, si nemůžeme dovolit 
financovat všechno a v potřebné výši. Pří-
mo konkurovat gigantům, jako je Amerika, 
jednoduše nejde. Současně jsme ale nikdy 
nechtěli a nechceme být pouhým malým 
kolečkem ve velkém soukolí – to bylo kré-
do mého učitele Zdeňka Ceplechy, které 
jsem přejal i já s kolegou Jiřím Borovičkou. 
A proto se snažíme být na špici v něčem si-
ce ne úplně mainstreamovém, ale podstat-
ném. A to přesně obor bolidů a pádů meteo- 
ritů splňuje.  
V něm nejsme žádným pouhým kolečkem 
– my to celé začali a držíme se již několik 
desetiletí na světové špičce. 

 Jak se vlastně v České republice  
s tímto oborem začalo?
V podstatě jde o vedlejší produkt jiného 
výzkumu. Když tento program v Čechách 
začínal, nedělal se primárně kvůli boli-
dům, ale kvůli studiu atmosféry. Ještě  
v polovině minulého století se nelétalo tak 
vysoko, abychom věděli, jak vypadá at-
mosféra pár desítek kilometrů nad námi. 
A tak se lidé rozhodli sledovat to nepří-
mo, podle chování přirozených těles, která 
prolétala těmi vysokými vrstvami atmo-
sféry prolétala. 

 To ale nenapadlo jen vědce v Česko-
slovensku, ne? 
Ne, vůbec první systematické pozorování 
meteoritů začalo na Harvardu ještě před 
druhou světovou válkou, díky legendě to-
hoto oboru profesoru Whipplovi. Po válce 
se něco podobného rozběhlo i u nás. Když 
Zdeněk Ceplecha nastoupil na začátku  
50. let jako mladý vědec do ústavu, dostal 

od tehdejšího ředitele – který byl mimo-
chodem specialista na vysoké vrstvy at-
mosféry – za úkol vybudovat nějaký sys-
tém, který by mohl průlety sledovat. 
Zdeněk ovšem program poněkud obrá-
til. Jeho více zajímaly meteority než vyso-
ká atmosféra, a tak se věnoval spíše jejich 
studiu – určoval dráhu těchto těles, snažil 
se zjistit i nějaké jejich fyzikální vlastnos-
ti a tak dále. 

 Jak to vzali nadřízení? 
Už se pomalu začaly objevovat názory, že 
by se program měl zrušit (ono se také tou 
dobou začalo do vyšších vrstev atmosfé-
ry přímo létat), pak však zasáhla doslova 
vyšší moc. Sedmého dubna roku 1959 nad 

Českou republiku proletěl nesmírně jasný 
bolid, později nazvaný Příbram. V té době 
byly jen dvě pozorovací stanice s fotogra-
fickými kamerami a tento objekt shodou 
okolností proletěl vzhledem k nim vel-
mi dobře, závěrečná fáze letu byla někde 
zhruba mezi Ondřejovem a Prčicemi. Dok-
tor Ceplecha už měl za sebou pár let pra-
xe, měl dobře vypracované metody, a proto 
ten průlet dokázal brilantně popsat. 

 Ty meteority se dokonce našly, že? 
Přesně tak, postupně se našly čtyři meteo- 
rity . Nebylo to jen díky výpočtům doktora 
Ceplechy, jak se někdy říká, poněvadž  
v době, kdy ještě nebyly počítače, kom-
plikované výpočty trvaly dlouho  

Astronom Pavel Spurný je ve svém oboru světovou  
špičkou. Práce jeho malé, pouze několikačlenné skupiny 
z Astronomického ústavu v ondřejově zahrnuje nejen 
výpočet dráhy loňského Čeljabinského meteoritu, ale 
třeba také první objev „meteoritu s rodokmenem“ – tedy 
tělesa, jehož pád jsme přímo sledovali na jižní polokouli, 
uprostřed Austrálie. Ale za to, že je to možné, může  
v podstatě jedna velká kosmická shoda okolností. 

Sedmého dubna roku 
1959  nad Českou 
republiku proletěl 
nesmírně jasný bolid, 
později nazvaný 
Příbram. 
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a meteority se našly už po několika 
dnech. To ale není tak důležité. Správ-
nost výpočtů se pak nakonec opravdu 
potvrdila i tak, především nálezem po-
sledních dvou kusů. 
Hlavně jsme však díky kombinaci nále-
zu a Ceplechových výpočtů měli poprvé 
v rukou mimozemský objekt, o kterém 
jsme přesně věděli, odkud se vzal a kdy. 
Samozřejmě, meteoritů byly už tehdy pl-
né sbírky, ale tohle bylo něco úplně jiné-
ho. Češi tak vlastně předběhli Apollo  
a vzorky z Měsíce – první dobře známý 
mimozemský materiál jsme měli v ru-
kách tady my. Tímto jediným nálezem  
se poprvé skutečně podařilo dokázat,  
že meteority pocházejí z planetek. Samo-
zřejmě, astronomové měli své představy, 
ale první hmatatelný a nepopiratelný dů-
kaz se objevil 7. dubna 1959. 

 Po takovém úspěchu asi program 
zrušen být nemohl? 
Přesně tak. Díky tomu, jak Zdeněk  
Ceplecha průlet Příbrami zachytil, po-
psal a publikoval, vznikl tak unikátní 
výsledek, že sledování bolidů mohlo po-
kračovat. Zdeněk se v té době začal zají-
mat o větší tělesa, než jsou obyčejné pa-
dající hvězdy, a tak se zrodila a prosadila 
myšlenka vytvořit nějakou větší síť, kte-
rá by měla šanci zachytit i takovéto vzác-
nější události. Tak vzniklo něco, co ne-
mělo jinde obdoby: bolidová síť, tedy síť 
kamer, které dokážou zachytit celou ob-
lohu a pokrývají poměrně velké území.  
K tomu potřebujete síť stanic, které mu-
sejí být od sebe zhruba ve stejné vzdá-
lenosti, v jaké jsou nad námi sledovaná 
tělesa – ideální je zhruba sto kilometrů. 
A doktoru Ceplechovi se podařilo pokrýt 
nejdříve celé Čechy, pak i Slovensko. Zá-
kladní síť byla dokončena v roce 1964. 

 Byla jediná na světě?
Až dokončení naší sítě inspirovalo Ame-
ričany, kteří pak vybudovali takzvanou 
Prérijní síť, jež pokrývala větší oblast a 
také měla trochu lepší vybavení, než má-
me my tady v Čechách. Velký rozdíl je 
ale v tom, že americká síť fungovala jen 
do roku 1976, kdy se zastavilo financo-
vání. Nám se podařilo síť rozšířit i mimo 
Českou republiku, a to na konci 60. let 
do tehdejšího západního Německa a dále 
do Rakouska a Holandska, takže vznikla 
takzvaná Evropská bolidová síť. Veškerá 
analýza dat však probíhala u nás v Ond-
řejově. 
Další velká síť, na které jsme se podíleli, 
je v Austrálii, v poušti Nullarbor, což je 
skvělé místo na pozorování oblohy  

a hledání meteoritů. Díky ní se nám jako 
prvním na jižní polokouli podařilo na-
jít na Zemi meteorit z bolidu, který jsme 
předtím našimi kamerami v této síti vy-
fotografovali a víme, odkud a jak přile-
těl. Někdy tomu říkáme meteority s ro-
dokmenem. 

 Zmínil jste, že v USA program zasta-
vili v 70. letech kvůli penězům: Kolik 
celý program sledování bolidů zhru-
ba stojí? 
Je to kolem dvou milionů korun za rok. 
Zhruba třetina jsou náklady na síť, zby-
tek na lidi. Pracuje nás na tom opravdu 
jenom několik. A v tuto chvíli jsme na 
tom finančně dobře, protože se nám  
v loňském roce podařilo získat cenu 
Akademie věd, takzvanou Akademickou 

prémii, prestižní cenu Akademie věd, 
která je doprovázena i výraznou finanč-
ní odměnou. Díky tomu si můžeme dovo-
lit i obměnu vybavení. 

 To nejsou velké peníze, když celý 
rozpočet na vědu je zhruba 25 miliard 
korun… 
Ne, není to moc. Samozřejmě jsme si ale 
vědomi i toho, že to není ani málo. A kdy-
byste se mě chtěl zeptat, k čemu je vlast-
ně sledování bolidů dobré, asi bychom se 
shodli na tom, že na první pohled k ni-
čemu – samozřejmě když pomineme, že 
bychom na bolidy dál pohlíželi jako na 
nadpřirozené jevy jako ve středověku. 
Žádné přímé aplikace tam nejsou a před 
pádem meteoritu nás to také neochrání 
– alespoň tedy ne v té fázi, která zajímá 
nás – tedy když už je těleso v atmosféře. 
Na druhou stranu jsou tady i nepřímé 
dopady, které si málokdo uvědomuje. 
Vezměte si slavný letošní čeljabinský pří-
pad. Nad vojensky citlivou oblastí a hus-
tě obydlenou oblastí uprostřed vnitroze-
mí Ruska se náhle objevilo něco, co vy-
buchlo silou velké atomové bomby.  
A co se stalo? Nic. Vojenské systémy ml-
čely, nevypukla žádná panika. Ale právě 
náš výzkum má podíl na tom, že se  
s takovou možností počítá a lidi jsou na 
ni připraveni. A že i vojenské systémy 
spolehlivě dokážou rozlišit, co je umělé 
a co přirozené těleso. 

 Když jsme u té přípravy, jsme na 
případnou srážku s asteroidem či ko-
metou dostatečně připraveni? Víme 
alespoň, co by nás čekalo? 
Čeljabinský meteorit nám umožnil podí-
vat se, co se děje, když přiletí větší těle-
so. Hodně rozšířil naše představy o tom, 
co by se mohlo stát, kdyby přiletělo těle-
so ještě o něco větší. Na druhou stranu, 
kdybychom narazili na těleso o průměru 
stovek metrů, tak by v podstatě nezměně-
nou rychlostí narazilo do povrchu. To by 
bylo opravdu špatné. Ale dělá se všechno 
pro to, aby se něco takového nestalo – po 
podobných tělesech se intenzivně pátrá, 
abychom o nich věděli hodně dopředu. 

 Může se stát, že by pro nás takové 
těleso bylo neviditelné, jako v případě 
Čeljabinsku? 
Ano, v tomto případě k nám těleso přile-
tělo z denní strany, kde v podstatě neby-
la šance ho pozorovat. To je ale dané  
i rozměry. Kdyby bylo opravdu nebez-
pečné, třeba o řád větší, tak bychom ho 
objevili v každém případě, protože na-
še teleskopy by ho dokázaly uvidět už 

Pavel Spurný 
Narodil se 22. ledna 1958 v Dačicích. 
Od narození bydlí v Kunžaku, odkud 
pocházejí jeho předci. Od mládí byl 
ovšem vášnivým amatérským astro-
nomem. A i když nakonec vystudo-
val na Matematicko-fyzikální fakultě 
jiný obor (fyzika pevných látek), jeho 
profesní zájem byl od začátku jasný. 
Po škole se dostal do týmu doktora 
Zdeňka Ceplechy, českého odborní-
ka na bolidy, a v tomto oboru vydržel 
celou svou dosavadní vědeckou  
kariéru. Je ženatý a má dvě děti. 
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poměrně daleko od Země a tedy relativně 
dlouho dopředu. V takové vzdálenosti, 
že by se z ní těleso nemohlo celou dobu 
pohybovat jen ve směru ke Slunci. 
Čeljabinský meteorit byl tak malý, že by-
chom ho dokázali sledovat jen v blízkos-
ti naší planety. Když už byl tak blízko, 
abychom ho mohli vidět, byl už na denní 
straně – tedy na té straně, kde jsme prak-
ticky slepí. O větším tělesu bychom vě-
děli dlouho dopředu. Otázkou je, zda by 
to stačilo. Nemyslím si však, že je nějaký 
přehnaný důvod k obavám. Řekl bych, že 
proti dinosaurům máme velkou výhodu 
a nečekáme na ránu z milosti: můžeme  
s tím něco dělat. Na druhou stranu, rizi-
ko tu pořád je a je dobré o něm vědět. 

 A od kterých objektů to vlastně hro-
zí? Často se mluvilo třeba o planetce 
Apophis – je zhruba dvacetkrát větší 
než Čeljabinsk a Zemi minula dost těs-
ně. A další blízké setkání nás čeká  
i v budoucnu. 
Nu, zrovna u téhle planetky máme velmi 
přesnou představu o její dráze a spous-
tu času. Já bych v téhle souvislosti raději 
připomněl jinou událost, a tou bylo se-
tkání s kometou Hyakutake v roce 1996. 
Ta proletěla od Země v poměrně malé 
vzdálenosti – tedy na kosmické pomě-
ry – jen 15 milionů kilometrů. My jsme 
ji objevili v lednu a nejblíže Zemi byla 
25. března. Za tak krátkou dobu bychom 
toho bohužel určitě moc udělat nestih-
li. Takže největší nebezpečí představu-
jí právě komety přilétající ze vzdálených 
oblastí sluneční soustavy, které nemáme 
tak důkladně zmapované a napozorova-
né jako planetky v naší blízkosti. 

 Jak vážná byla vlastně čeljabinská 
událost, tedy v měřítku toho, co nás 
může potkat? 
Nebyl to sice obyčejný bolid, ale globál-
ní katastrofa rozhodně nehrozila. Je ov-
šem potřeba říct, že je tak trochu zázrak, 
že tam nikdo nezahynul. Projevy tlakové 
vlny na zemi byly dost mohutné, vzdu-
chem létaly těžké předměty, takže to by-
lo dílo šťastné náhody. 
Energeticky to nebyla žádná malá udá-
lost, když si uvědomíte, že tam vybuchlo 
zhruba 30 hirošimských bomb. Ale dů-
ležité je, že to bylo hodně křehké těleso, 
které se rozpadlo ve výšce 30 kilometrů  
a většinu energie výbuchu pohltila zem-
ská atmosféra ještě předtím, než se do-
stala k zemskému povrchu. Kdyby k vý-
buchu došlo v 10 kilometrech, byla by to 
nesrovnatelně bolestnější lokální  
katastrofa.  



Z ahrada se nachází v Brně na úpatí 
Špilberku a sestává se ze dvou čás-
tí sloužících společně jako výuko-
vé, ekologické a poradenské cent-

rum. První částí je budova samotného cen-
tra, představující jednu z nejlepších ukázek 
zeleného stavitelství v České republice. 

Budova dokáže zužitkovat veškerou dešťo-
vou vodu, která je zachytávána do jímek  
a používána ke splachování WC a zavlažo-
vání zahrady. Nazmar nepřijde ani většina 
šedé vody (z umyvadel, dřezů apod.), jež je 
směrována do mokřadního biotopu na za-
hradě. V něm probíhají přirozené mokřadní 

procesy, které vodu čistí a umožňují její další 
použití, např. na zalévání. 

Hospodaření s teplem
Optimální podmínky v budově zajišťují 

tepelná čerpadla a tepelně aktivovaný beton, 
v němž se, kromě nosných výztuží, nacháze-
jí i rozvody vody, které v zimě budovu ohří-
vají a v létě chladí. O správný chod komple-
xu se pak stará systém prediktivního řízení, 
který s teplem hospodaří na základě předpo-
vědi počasí a plánovaných aktivit v budově. 

Z jakého množství vody je tvořeno lidské tělo? Jak je  
stará Země a vesmír? A proč vůbec fouká vítr a obloha  
je modrá? na podobné otázky jsou největšími specialisty 
malé děti. Pravda je nicméně taková, že jimi dokážou 
mnohdy dostat do úzkých i svoje rodiče (pokud vám 
otázky už také vrtají hlavou, můžete si svoje odpovědi 
ověřit na konci článku). Pro všechny, kteří chtějí 
nahlédnout pod pokličku přírodních zákonitostí,  
od jejich fyzikálního principu až po možnosti využití, 
proto otevřela nadace Partnerství ve spolupráci se 
společností Siemens otevřenou zahradu.

Zahrada pro všechny  
s otevřenou myslí
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Zelené plochy
Díky svému umístění ve svahu může bu-

dova plynule přecházet ve druhou část Ote-
vřené zahrady – zelené prostranství, které 
se rozkládá i na střeše domu. Tato zahrada 
slouží především jako výukové hřiště pro 
žáky základních a středních škol, lecčemu 
se v ní však mohou naučit i dospělí, kteří už 
se nechtějí nechat zahanbit otázkami svých 
ratolestí. I pro všechny ostatní je zde na-
chystáno dvanáct interaktivních stanovišť, 
tematicky rozdělených do kategorií Země, 
Voda, Vzduch a Slunce. 

na vlastní kůži
U jednotlivých zastávek mají návštěvní-

ci možnost dozvědět se něco nového z dané 
problematiky, a zároveň si danou věc vy-
zkoušet na vlastní kůži. Na stanovišti „Síla 

větru“ si mohou např. vyzkoušet, kolik ná-
mahy by je stálo vyrobit vítr o dané rychlos-
ti, jak byla síla větru využívána dříve  
a jakým způsobem dnes pohání větrné elek-
trárny. Zastávka „Nejcennější tekutina“ zase 
formou hry pro více hráčů představuje ko-
loběh vody v přírodě. Exotičtější stanoviště 
pak nabízejí např. i možnost ohřát se v tlamě 
krokodýla či si pohladit robotickou mouchu. 

Zasloužená ocenění
Díky svým ekologickým aspektům  

získal projekt již několik ocenění – např.  
v soutěži Stavba roku 2013 obdržel Cenu  
za energeticky úspornou stavbu či titul  
v soutěži Český energetický a ekologic-
ký projekt 2012. Nutno však podotknout, 
že dům je v provozu teprve necelý rok a po 
odladění jeho energetická spotřeba ještě 
klesne. Bude tak využívat nejméně energie 
na jednotku plochy ze všech administra-
tivních budov v České republice, přičemž 
podle slov Miroslava Kundrata, ředitele Na-
dace Partnerství, by měl být opravdu repre-
zentativní až třetí rok provozu. 

Zájem stále roste
Ovšem lepší zprávou než všechna oceně-

ní, ač sebevíce potěšující, jsou přívaly ná-

vštěvníků, jimž musí zahrada čelit. Za půl 
roku, od prosince 2012 do června 2013, ji 
navštívilo více než 1 700 individuálních 
návštěvníků a přes 1 200 žáků základních 
škol se zúčastnilo zdejších vzdělávacích 
programů.  

Zahrada však pomáhá i trochu nečeka-
nými způsoby. Při dodatečné výstavbě let-
ní učebny a kuchyně se do prací aktivně 

zapojili i bezdomovci žijící v provizorních 
chatkách v okolí. Větší míra lidského kon-
taktu a práce na smysluplném projektu jim 
tak třeba částečně umožní návrat do spo-
lečnosti, či aspoň pomůže ke zvýšení sebe-
vědomí a nálady.  

otázky a odpovědi:
Z jakého množství vody 
je tvořeno lidské tělo?

Jednoznačná odpověď neexistuje, záleží 
na věku a pohlaví. Organismus novoro-
zence je vodou tvořen zhruba ze 75 %, 
časem tento podíl klesá k 60 % u mužů a 
55 % u žen. 

Jak je stará Země a vesmír?
Stáří Země bylo metodou radiometrické-
ho datování odhadnuto na 4,54 miliar-
dy let. Vesmír je podstatně starší, po-
dle pozorování záření přicházejícího z 
nejvzdálenějších oblastí vesmíru (tzv. 
reliktního záření) se jeho stáří odhaduje 
na 13,8 miliardy let.

Proč fouká vítr a obloha je modrá?
Vítr je vzduch pohybující se z oblastí s 
vyšším tlakem do oblastí s tlakem niž-
ším. Rotace Země však toto vyrovnávání 
tlaků narušuje, a vítr proto fouká v pod-
statě neustále.
Obloha je modrá v důsledku rozpty-
lu světla na částicích ve vzduchu. Tento 
rozptyl je nepřímo úměrný vlnové délce 
světla, proto se modré světlo s krátkou 
vlnovou délkou láme více a obloha vypa-
dá modře.

otázky a odpovědi:



V ývoj moderních lokomotiv  
se ubírá směrem k jejich lep-
ší energetické efektivitě a co 
nejširší použitelnosti. Vzniká 

tak logický tlak na snižování hmotnos-
ti jednotlivých komponent. Podvozek 
i nástavba stroje však během provozu 
odolávají enormnímu tahu a rázům.  
To přenáší různá mechanická zatížení  
i na další komponenty. Pokud ty mají 
navzájem spolehlivě spolupracovat  
a zároveň ještě zeštíhlit, stává se přes-
né zmapování působících sil bezpodmí-
nečně nutným.

tvrdý oříšek
Takové měření je však nesmírně ob-

tížné. Nejen časově, logisticky a finanč-
ně, ale i technicky. Hovoříme zde sice  
o mocných silách, ale ty se často na 
konstrukci vozidla projeví pohybem  
v řádu pouhých několika milimet-
rů. Ten je třeba precizně změřit a 
hlavně datovat s přesností na 100 

mikrosekund, aby mohl být vyhodno-
cen spolu s údaji z dalších senzorů. Ja-
kákoliv nepřesnost degraduje výsledky. 

Ale to není vše. Měření a hlavně ná-
sledný přenos dat jsou navíc ovliv-
ňovány elektromagnetickým ruše-
ním od motorů, převodníků a další 

elektrovýzbroje. V případě klasických 
drátových čidel proto často dochází 
k indukci falešných signálů a problé-
mům s přenosem. Výzkumníci to do-
posud řešili vedením kabeláže podél 
vnějšího těla lokomotivy nebo po je-
jím spodku. Nicméně i to znamenalo 
problémy. Instalace je vystavena tep-
lu, chladu, dešti nebo sněhu. Poruchy 
vznikaly při čištění vlaku a kabeláž 
vedená spodem byla zase náchylná na 
poškození kameny, porostem nebo ji-
nými předměty v kolejovém loži. „Za-
drátování“ celé lokomotivy bylo navíc 
pracné. 

inspirace u chůvičky
Víte, co mají společného bezdrátová 

sluchátka s elektronickou chůvičkou? 
Pracují bez kabeláže a přitom fungují 
rychle, spolehlivě a hlavně bez přenoso-
vých ztrát. Podobných zařízení existu-
je spousta. „U lokomotiv byly však do-
posud senzory tahu a rázového zatíže-
ní propojeny s procesory pomocí drátů. 
A to samé platí o větrných turbínách, 
autech nebo letadlech,“ říká Dr. Werner 
Breuer ze společnosti Siemens. Nadešel 
čas zbavit se změti kabelů i zde.

Nejprve však bylo třeba vyvinout no-
vé senzory. V červnu roku 2009 proto 

Lokomotivy jsou soumary moderní doby. Během své 
desítky let trvající životnosti urazí miliony kilometrů  
s vlaky těžkými stovky až tisíce tun. Při jejich návrhu proto 
konstruktéři hledají křehkou rovnováhu mezi potřebnou 
robustností a snižováním hmotnosti jednotlivých 
komponentů. reálná data pro jejich rozhodování jim  
od loňska přináší unikátní bezdrátová měřicí technologie. 
na její využití se nyní těší i odborníci v dalších odvětvích.

Přesné měření 
v mikrosekundách

24 | 25
i n o v a c e
d o p r a v a

„Bylo to vůbec poprvé, kdy byly bezdrátové 
senzory testovány na lokomotivě,“ vzpomíná 
Dr. Hubert Mooshofer, projektový manažer 
senzorických technologií ve společnosti Siemens.
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odstartoval projekt Akusens, který spo-
jil týmy sedmi společností a finance 
německé vlády. Jeho cílem bylo využít 
bezdrátových technologií pro monito-
ring výkonu pracující lokomotivy.  
„Bylo to vůbec poprvé, kdy byly bezdrá-
tové senzory testovány na lokomotivě,“ 
vzpomíná Dr. Hubert Mooshofer, pro-
jektový manažer senzorických techno-
logií ve společnosti Siemens. Právě on 
a jeho tým vyvinuli bezdrátové senzory 
o velikosti desetikoruny spojené s ra-
diovým vysílačem velikosti dlaně.

Dvanáct měsíců v terénu
Jejich první reálné testy probíhaly nej-

prve na testovacím okruhu Siemensu  
v bavorském Allachu. Výsledky byly 
uspokojivé, a tak se senzory po třech mě-
sících přesunuly na skutečné koleje. Pro 
zkoušku byla vybrána trasa mezi holand-
ským Rotterdamem a Muttenzem ve Švý-
carsku. Po dobu devíti měsíců bylo cho-
vání nové technologie detailně sledová-
no na nákladní lokomotivě nasazené v 
běžném provozu.

„Byl to skutečný soumar,“ vzpomíná na 
ni Breuer. Devadesátitunový stroj o výko-
nu 6 400 kilowattů dennodenně křižoval 
Evropu s nákladními vlaky. Jeho provoz-
ní rychlost 140 kilometrů v hodině sice 
byla poměrně nízká, ale to nijak nezleh-
čovalo podmínky celého testu. Konstruk-
ce lokomotivy pracuje  
i při minimálních rychlostech. „Děje se 
tak, i když vlak přejíždí most rychlostí 
chůze nebo pomalu přejíždí výhybku při 
vjezdu do stanice. Proto jsme se zaměřili 

speciálně na měření torze v těle vozidla,“ 
vysvětluje Breuer. Snímače zaznamená-
valy hodnoty zrychlení ve dvaceti měři-
cích bodech rozmístěných po celé loko-
motivě.  Porovnáním naměřených dat 
pak byl tým schopen modelovat vibrace  
a zatížení, kterému je lokomotiva vy-
stavována, a přesně popsat dlouhodobé 
účinky na jednotlivé komponenty.

Slibná technologie
Projekt Akusens byl uzavřen v listopa-

du loňského roku. Bezdrátové snímače 
se v praxi naprosto osvědčily. Spolehlivě 
fungovaly při teplotách okolo minus dva-
ceti i plus pětaosmdesáti stupňů Celsia. 

Nabídly také precizní dataci měření, ne-
boť každý senzor má vnitřní hodiny, které 
jsou v pravidelných intervalech synchro-
nizovány s ostatními.  
V budoucnu se proto předpokládá využi-
tí nové technologie i v dalších oblastech. 
Jednou z možných aplikací jsou vysoko-
rychlostní vlaky, o senzory se intenzivně 
zajímá automobilový průmysl a hovoří se 
i o monitorování vibrací v generátorech 
a turbínách. Všechny tyto výzvy by ale 
neměly představovat sebemenší problém 
pro technologii, která je dostatečně citli-
vá na to, aby během stovky mikrosekund 
zaznamenala drobná zrychlení na sto tun 
vážící lokomotivě.  

Bezdrátové senzory se snadno instalují a vyžadují pouze nepatrnou údržbu
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D o kanálu se logicky spláchnout 
nemůže, musí se tedy zpracovat 
jinak. A v dnešní době, kdy má 
všechno svou cenu, není výjim-

kou ani odpad z čističek. Ačkoliv bychom 
něco nevábnějšího hledali asi jen obtíž-
ně, i tato směs má svoje využití, napří-
klad jako hnojivo. Než se však může roz-
prášit po polích, musí se původně velmi 
řídká hmota nejdříve vysušit. Nejjedno-
dušší metodou je prosté vyždímání:  

v lisu lze získat o něco hustší směs, s při-
bližně 20 % pevného podílu. V některých 
zemích je tato úprava pro hnojení dosta-
tečná, v jiných je však legislativou sta-
noveno minimální množství pevného 
podílu na 60 %. Směs se tedy musí dále 
vysoušet. 

Jednou z nejpoužívanějších metod je 
prosté zahřívání. Tímto způsobem lze 
směs relativně rychle zbavit požadova-
ného množství vody, ovšem za cenu vy-
sokých nákladů na spotřebovanou ener-
gii. Druhou možností je vysoušení slun-
cem. To je na jednu stranu levné, na 
stranu druhou však proces trvá až dva 
měsíce. Vědci ze společnosti Siemens 

proto vyvinuli nový postup, jak směs  
z čističek dostatečně vysušit. 

Mikrobi a teplo
Proces označovaný jako mechanicko-

-biologické vysoušení se na spektru vyu-
žití bioodpadu nachází zhruba mezi vy-
soušením a kompostováním. Stejně jako 
při kompostování odvádějí většinu práce 
mikrobi, kteří složité organické živiny ve 

Přemýšleli jste někdy, co se stává se vší vodou, kterou denně použijeme  
a následně pošleme do odpadu? rozhodně jí není malé množství. V České 
republice průměrně spotřebuje každý obyvatel za jeden den přes sto litrů 
vody, v USA je to dokonce trojnásobek (naproti tomu v Ugandě si musí každý 
člověk průměrně vystačit se sto litry životodárné tekutiny až čtrnáct dní). 
Dnes už naštěstí míří převážná část kanalizační vody – v Čr je to zhruba  
95 % – do čistíren odpadních vod a může tak být znovu použita. co ale  
s odfiltrovaným odpadem, který čistička kromě čisté vody produkuje?U
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odpad z čističek odpadních vod lze využí-

vat jako hnojivo, musí však být dostatečně 

vysušen. nový proces přináší kompromis 

mezi cenou a dobou sušení odpadní  

směsi, který dříve nebyl dosažitelný.  
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směsi rozkládají na jednodušší sloučeni-
ny. Kromě toho ale také generují poměr-
ně velké množství tepla, které  
má hned dvojí účinek. V první řadě vede 
k zahubení patogenních organismů, což 
je žádoucí jak v případě kompostování, 

tak vysoušení. V druhé řadě pak způso-
buje odpařování vody. Pro kompost to 
není zcela to pravé a pro udržení opti-
mální vlhkosti se musí zavlažovat, oproti 
tomu při vysoušení je právě teplo vyrá-
běné mikroby hnacím motorem celého 
procesu. 

odpad lze využít
Teplota, které směs při vysoušení dosa-

huje, se pohybuje kolem 55 °C, což je do-
stačující pro vysušení 45 % vody během 
22 dní. Z původních jen zhruba 20 %  
pevných látek, jež směs obsahuje např. 

po lisování, tak dokážou mikrobi vytvo-
řit hmotu s 65 % pevného podílu pouze 
svými rozkladnými procesy a během tří 
týdnů. Teplota zároveň bezpečně hubí 
patogeny. Takto zpracovaná hmota pak 
nachází využití zejména jako hnojivo či 
palivo, popřípadě může být svážena na 
skládky.

efektivita a ekologie
Hlavním přínosem nové metody je 

kombinace výhod obou klasických vy-
soušecích postupů. Ve srovnání se slu-
nečním vysoušením je výrazně rychlejší, 
oproti umělému zahřívání je zase využití 
mikrobů zhruba o 30 % levnější. Efekti-
vita metody spočívá především v nízkých 
nárocích na energii, která je při vysou-
šení potřeba prakticky jen na promíchá-
vání a okysličování směsi. To je nutné 
pro udržení rozkladných dějů, probíhají-
cích za aerobních podmínek. Nezanedba-
telný ovšem není ani ekologický aspekt 

projektu. Nejenže je při mikrobiálním 
vysoušení spotřebováno méně energie, 
která činí technologii přístupnější i pro 
chudší oblasti, ale zároveň dochází k čis-
tě přírodní recyklaci odpadu na dále  
zužitkovatelné a užitečné produkty.

od teorie k praxi
Celý proces byl poprvé otestován  

v kompostárně v americkém New Hamp-
shiru, kde vysoušení bez problémů pro-
bíhalo i při okolních teplotách klesajících 
až k –10 °C. Technologie pak byla pou-
žita i v čínské továrně v Šenjangu, která 
je koncipována na zpracování 1 000 tun 
odpadní vody denně. Jde tedy o největ-
ší podnik zpracovávající odpadní kal bez 
umělého vyhřívání.  

V čističkách prochází voda velmi komplikovanými 

procesy fyzikálního, biologického i chemického čiš-

tění, rozdělenými do desítek kroků. na konci je čistá 

voda pečlivě kontrolována a posílána zpět do oběhu, 

odpad je dále zpracováván a využíván.
celé vysoušení probíhá ve speciálních automatizova-

ných kompostovacích systémech. ty zajišťují pravi-

delné promíchávání a okysličování vysoušené směsi, 

díky čemuž mohou rozkladné procesy běžet bez potíží 

několik dní v kuse a vysušit směs až na požadované 

množství pevného podílu.



Šijeme vaší kostře na míru
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M
ůže se zdát, že honit se za vte-
řinami ve výrobě kloubních 
náhrad či protéz je nesmysl, 
ale ekonomické propočty říka-

jí něco jiného. Jde o široce rozšířený zdra-
votnický prostředek, který se používá po 
celém světě. V České republice se ročně vo-
peruje pacientům zhruba 12 tisíc kloubních 
náhrad a třeba ve Spojených státech se roč-
ně realizuje 720 náhrad jen kolenních klou-
bů. Ostatních zákroků také stále přibývá. 

Už samotná úspora času tedy může být 
z ekonomického hlediska velmi zajímavá. 
Nový systém nazývaný „Image-to-Implant“ 

(čili „od obrazu k implantátu“) by měl kro-
mě toho přispět také ke zlepšení komfor-
tu pacienta, omezit chyby a usnadnit práci 
přetíženým lékařům i ostatnímu zdravot-
nickému personálu. 

(ne)viditelný pokrok
Před každou operací se musí nejen provést 
důkladná kontrola poškození operovaného 
kloubu, ale také přesně stanovit parametry 
požadované náhrady. Provádí se to samo-
zřejmě pokud možno neinvazivně, za po-
moci zobrazovacích metod, jako jsou mag-
netická rezonance (MR) nebo počítačová 
tomografie (CT). 

Vybrat vhodnou náhradu musí škole-
ný odborník, který mívá na výběr ze šká-
ly výrobcem standardně dodávaných 

komponentů. Na základě svých zkušeností, 
doporučených postupů a vlastního uvážení 
musí operaci naplánovat tak, aby náhrada 
pacientovi tak říkajíc seděla. Tento proces 
ale vůbec není snadný. Správně určit, kde 
končí kost a kde začínají měkké tkáně, se 
může zdát na první pohled jasné, ale není 
tomu tak. Vyžaduje to pečlivou a časově 
náročnou práci proškoleného personálu, 
který projde snímek a přesně na něm vy-
značí klíčové rozměrové údaje, aby podle 
nich mohli chirurgové připravit samotný 
zákrok. 

V budoucnosti by jim ovšem měl pomo-
ci software. Patentovaný systém, který je 
základem systému Image-to-Implant, do-
káže na záběrech z diagnostických zaří-
zení spolehlivě rozeznat důležité infor-
mace, třeba přesnou hranici mezi kostí  
a měkkými tkáněmi. Software nemůže 
dosáhnout spolehlivosti ani výkonu ce-
lého lidského mozku při řešení skuteč-
ně komplexních úkolů, v tomto případě 
se ale jedná v podstatě o velmi úzce spe-
cializovaný výkon, který vyžaduje pou-
ze schopnost přesného rozeznávání de-
tailů. A v podobných, úzce zaměřených 

Jediná minuta. tak dlouho by mělo trvat navržení modelu 
a zpracování podkladů pro výrobu protetických pomůcek 
přímo na míru konkrétnímu pacientovi podle údajů ze 
zdravotnických přístrojů. Počítače by je mohly vytvářet 
rychle a přesně přímo podle potřeb pacientů i lékařů. 

technologie „image-to-implant“ umožní automatický převod diagnostických skenů do reálných personalizovaných implantátů

AUTOR: JoSeF JAnků
FOTO:    siemens



činnostech už dnes mohou mít počítače 
nad člověkem převahu – jsou rychlejší, 
neunaví se a celý den mohou pracovat bez 
ztráty pozornosti. 

S léčbou vám počítač neporadí a ani ne-
najde to správné slovo, které by pacien-
ta uklidnilo. Dokáže ale dobře rozeznávat 
struktury, které od sebe těžko odliší i tré-
nované oko profesionála. V tuto chvíli pra-
cuje software s přesností 0,5 milimetru, což 
je na úrovni školených pracovníků s dlou-
hou praxí. Počítá se ovšem i s tím, že by se 
software měl z řešených případů „učit“ (či 
přesněji jeho vývojáři) a dlouhodobé nasa-
zení do praxe by tak mělo vést k trvalému 
zlepšování výsledků a přesnosti. 

Program však dokáže už dnes velmi 
rychle a přesně vytvořit model možné 
kloubní náhrady, včetně technických pa-
rametrů. V podstatě bez zásahu člověka 
tak vznikne během chvíle propracovaný 
trojrozměrný model navrhovaného im-
plantátu. V něm je možné přesně nasimu-
lovat a určit například umístění jednotli-
vých upevňovacích šroubů. Software také 
předem připraví operační plán pro chi-
rurga, včetně rozvrhu jednotlivých řezů  
a vrtů do kostí pacienta. Poslední slovo 
ale mají samozřejmě lidé, kteří mohou 
projít, upravit a zkontrolovat každý jed-
notlivý krok, který určil počítač.

tréninkové koleno
Jakmile software vytvoří počítačový model 
operovaného místa i protetické pomůcky, 
přichází čas zamyslet se nad výrobou. No-
vou a slibnou technologií, na jejímž vývoji 
se Siemens podílí, je tzv. aditivní výroba,  

o které jsme již také v našem časopise něko-
likrát psali. Trend symbolizují především 
3D tiskárny a jeho principem je, že se nové 
výrobky nevytváří opracováváním většího 
kusu materiálu, jako třeba na obráběcích 
strojích, ale právě naopak: k základní formě 
se přidává další materiál. 

Průmysl se s touto technologií postup-
ně sžívá a teprve se učí s ní pracovat ve 

velkém. V tuto chvíli ještě není v plánu vy-
rábět s pomocí těchto postupů přímo umě-
lé kloubní náhrady ani jiné vysoce namá-
hané díly, i když k výrobě kosmetických 
protetik se už 3D tisk používá. Namáhané 
komponenty se vyrábí z ušlechtilých slitin, 
které se špatně opracovávají především 
klasickými metodami, s nimiž máme dlou-
holeté zkušenosti. 3D tisk s tak dokonalý-
mi materiály zatím pracovat neumí.  
V praxi bude navíc sériová výroba protetik 
klasickými metodami ještě celé roky či de-
setiletí levnější.

V první fázi se tedy plánuje vyrábět na 
3D tiskárnách spíše „šablony“, které lze při 
operaci přiložit přímo na operované místo 
a které chirurga povedou při práci. Mohou 
v ní být například přesně vyznačená místa 
pro jednotlivé vrty, čímž se sníží nebezpe-
čí omylu či chyby při operaci. 

Výroba plastových pomůcek je techno-
logicky tak jednoduchá, že může probíhat 
poměrně blízko místu operace a nevyža-
duje příliš složitý provoz. Nemůže jít sice  
o „domácí“ 3D tiskárnu, zapotřebí je jedno-
dušší průmyslové zařízení. Tomu pak stačí 
předat 3D model z diagnostických přístro-
jů a analytického softwaru a během mi-
nut či desítek minut vznikne díl, který je 
připravený tak, aby přesně sedl na správné 
místo. A může se začít vrtat koleno... 

S léčbou vám počítač 
neporadí a ani nenajde 
to správné slovo, které 
by pacienta uklidnilo. 
Dokáže ale dobře 
rozeznávat struktury, 
které od sebe těžko 
odliší i trénované oko 
profesionála. 

″
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V  
současnosti geotermální elektrár-
ny produkují více než 60 terawatt-
hodin (TWh) elektrické energie za 
rok. Potenciál geotermální ener-

gie však ještě stále není zcela využit. Do roku 
2050 by mohl výkon těchto elektráren stoup-
nout na 1 400 TWh ročně, tj. až na 3,5 pro-
centa celosvětové výroby elektrické energie.

Nejvhodnější místo k vybudování geo-
termální elektrárny je takové, kde vyso-
ké teploty dosahují do blízkosti zemského 
povrchu a kde je pochopitelně vysoká po-
ptávka po elektrickém proudu. Prim zatím 
hraje západní pobřeží USA, Indonésie, Fili-
píny, Grónsko a Keňa. V Evropě se však geo-
termální energie využívá již řadu let. Prv-
ní geotermální elektrárny byly postaveny 
v Itálii na počátku 20. století. Dnes se k této 
technologii přiklání také Německo a Švýcar-
sko. Problém však je, že ve střední Evropě je 

dostatečně teplá voda dosažitelná pouze z 
velmi hlubokých vrtů a s pomocí složitých 
technologií. 

Jak to funguje 
Horká vrstva země naplněná vodou, která 
se často nachází v hloubce větší než 1 000 
metrů pod zemským povrchem, se navrtá 
hloubkovým vrtem. V této vrstvě má voda 
tlak 3,5 až 15 barů. Tlak vody způsobí, že vo-
da tryská skrze vyvrtanou díru na povrch 
buďto v kapalné fázi nebo ve formě páry. K 
pohonu turbíny a připojeného generátoru se 
používá pára s teplotou kolem 250 °C.  Poté, 
co se pára ochladí a zkapalní, pumpuje se 
voda zpět pod zem do horké zóny. Jednotli-
vé metody k výrobě elektřiny z geotermál-
ních zdrojů se liší podle teploty vody v da-
ném místě.  

Za nízkých teplot, řekněme kolem 150 °C, 
se voda z podzemí používá k ohřevu druhé-
ho uzavřeného okruhu, do něhož se součas-
ně přivádí organická kapalina s bodem varu 
nižším, než má voda. Organická kapalina 
se tímto ohřevem přemění na páru, která 
nakonec pohání vlastní turbínu. Při vyš-
ších dosažitelných teplotách lze na turbínu 

poslat z hlubin Země přímo suchou páru. To 
pochopitelně zvyšuje účinnost elektrárny a 
snižuje náklady na výrobu elektřiny. 

Podzemní záškodníci 
Čím je pára chladnější, tím více obsahuje ka-
palné vody. Ta se však před tím, než se pára 
odešle na turbínu, musí odstranit. K tomuto 
odvodnění se používá centrifuga, která bývá 
v okruhu zapojena nad turbínou. Kromě vo-
dy se však musí z páry odstranit i další sub-
stance, jako jsou různé soli, sulfidy, ostatní 
plyny nebo dokonce kamínky, které pára s 
podílem vody absorbovala cestou přes vrst-
vy hornin. Mnoho z těchto příměsí dokážou 
odstranit čisticí systémy, ne však všechny. A 
to je právě největší problém, kterému musejí 
čelit turbíny, které využívají páru přicházejí-
cí přímo ze země.

Substance z podzemí způsobují větší po-
škození turbínových lopatek i dalších kom-
ponent geotermálních elektráren, než tomu 
bývá u konvenčních parních turbín. Výsled-
kem je koroze, eroze a snížená účinnost. 
Proto se musejí tyto turbíny mnohem častěji 
vyměňovat, a to přibližně každé tři až de-
set let podle kvality páry. Na tyto specifické 

Zemské jádro je velmi horké. teplota ve středu 
Země dosahuje až 6 000 °c, což je srovnatelné 
s podmínkami, jaké panují na povrchu Slunce. 
Zakusit takové teplo na vlastní kůži můžeme zde, 
na zemském povrchu, prostřednictvím vulkánů, 
horkých pramenů a gejzírů. A něco z toho můžeme 
dokonce zachytit a využít třeba k výrobě elektřiny. 



podmínky se však musí myslet už při samot-
né konstrukci turbín. Záleží na nejen na je-
jich tvaru, ale i na použitém materiálu.

Pozor na zemětřesení
Kromě těžkých podmínek, za kterých mu-
sejí pracovat parní turbíny v geotermálních 
elektrárnách, musejí konstruktéři počítat i 
s jiným nebezpečím, kterým je zemětřese-
ní. Horká voda se totiž přibližuje zemskému 
povrchu právě v místech se zvýšenou vulka-
nickou aktivitou a poblíž tektonických zlo-
mů.  Proto je žádoucí, aby byly turbíny vyba-
veny automatickým vypínacím systémem, 
který je v okamžiku zvýšení seizmické akti-
vity okamžitě bezpečně vypne. Tím se sni-
žuje nebezpečí poškození, poněvadž turbíny 
jsou mnohem citlivější k vnějším otřesům, 
když jsou v chodu. Otřesuvzdorné však mu-
sejí být i samotné základy celé elektrárny.  

I přes tyto obtíže se geotermální ener-
gie může za správných podmínek vyplácet, 
poněvadž v sobě spojuje výhody konvenč-
ních elektráren a obnovitelných zdrojů. Na 
rozdíl od větrných a solárních systémů lze 
geotermální elektrárny provozovat po celý 
rok, a proto mohou fungovat jako vyrovná-
vací zařízení v kritických časech. Stejně jako 
u ostatních obnovitelných zdrojů zde nejsou 
žádné náklady na palivo. 

Stavitelský oříšek  
Postavit geotermální elektrárnu je poměrně 
obtížné. Pokud se to všechno podaří, vznik-
ne jeden z nejefektivnějších nástrojů k výro-
bě elektřiny. Skutečnost je dokonce taková, 
že tyto elektrárny mohou snadno konkuro-
vat konvenčním elektrárnám. A nejen jim. 
Geotermální elektřina je například levnější 
než solární. A geotermální systémy jsou sou-
časně mnohem cenově efektivnější než vět-
šina uhelných elektráren.  

V oboru výroby geotermální elektřiny je každé zařízení unikátní. Parní turbíny, turbínové stupně i 

materiál se musejí volit přesně podle potřeby vyplývající z podmínek daného místa.  

Na scénu vstupuje Siemens

Společnost Siemens se začala věnovat vývoji geotermálních parních turbín po-
měrně nedávno, v roce 2011. Navázala nejen na své bohaté a mnohaleté zkuše-
nosti s výrobou konvenčních parních turbín, ale v neposlední řadě také na zku-
šenosti ze servisu, který její pobočka TurboCare zajišťovala pro turbíny jiných 
výrobců. Mimo jiné se tam naučila, jaké materiály používat k výrobě turbín,  
aby se minimalizoval ničivý vliv eroze a koroze. 
Siemens dodává na trh turbíny v několika velikostech od 5 do 120 MW. Počet 
turbínových stupňů a délku lopatek lze přizpůsobit podle konkrétních podmí-
nek daného projektu. 



Když plynojem v roce 1924 v Dol-
ních Vítkovicích v Ostravě stavěli, 
určitě nepočítali s tím, že by tento 
objekt někdy mohl být využíván 

i pro jiné účely než k jímání vysokopecní-
ho plynu. Aby zde mohlo vzniknout multi-
kulturní centrum, byla pochopitelně nut-
ná výrazná přestavba, spolufinancovaná 
prostřednictvím Integrovaného operačního 
programu Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj. Gong byl po dvouleté rekonstruk-
ci slavnostně otevřen v květnu roku 2012 

koncertem Jaromíra Nohavici a Janáčkovy 
filharmonie. Od té doby je jeho nedílnou 
součástí i jevištní transportní plošina, která 
zde spolehlivě slouží k transportním i scé-
nickým účelům.

Zvedat a naklápět
Návrh pohonu jevištní plošiny včetně pří-

slušné elektroinstalace uskutečnila firma  
Elvac s využitím komponent řídicí techniky 
a regulovaných pohonů značky Siemens.  
Pohyb plošiny je však poměrně složitý. Kro-
mě zdvihu se musí umět i naklápět, a tomu 
tedy musí odpovídat i řešení.

Pohon zvedací plošiny zajištují čtyři asyn-
chronní motory s klecovou kotvou, každý  

o výkonu 11 kW. Vždy dva pohony na krátké 
straně plošiny jsou pak mechanicky spojeny 
pomocí kloubové hřídele. Pro účely poloho-
vání, synchronizace a vyhodnocování po-
délného náklonu plošiny se na jejích krat-
ších stranách nacházejí lankové absolutní 
snímače komunikující se safety PLC s CPU 
jednotkou Simatic S7315F přes Profibus – 
PROFIsafe. Ke každému motoru dále patří 
zdvojená klidová brzda se signálními mik-
rospínači.

Safety PLC zde plní řadu úloh: monitoruje  
a vyhodnocuje signály tlačítek nouzového 
zastavení, okopových lišt, havarijních kon-
cových spínačů, spínačů dveří, snímačů pře-
tržení lan, poloh mechanických rýglů ploši-
ny (tj. vysouvacích zajišťovacích čepů)  
a přetížení plošiny. Indikaci přetížení ploši-
ny mají na starost čtyři tenzometrické sní-
mače s analogovým výstupem, které snímají 
zatížení plošiny v jejích rozích.

Regulované pohony se skládají z kompo-
nentů řady Sinamics, což umožňuje reku-
perovat odbrzděnou energii zpět do napáje-
cí sítě při jízdě plošiny dolů. Jádrem řídicího 
systému plošiny včetně pohonů je Simotion  
D425. S komponenty vzdálených vstupů  

V minulém čísle časopisu Visions jsme psali o několika 
úspěšných rekonstrukcích starých průmyslových areálů v 
České republice i na Slovensku. k jedné z nich, kterou jsme zde 
zmínili pouze stručně, bychom se však rádi vrátili podrobněji. 
Je to přestavba bývalého plynojemu z Dolní oblasti Vítkovice, 
který již rok a půl slouží jako multifunkční centrum Gong. 

Na koncert do plynojemu  
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i výstupů a ovládacím dotykovým panelem 
Simatic komunikuje Simotion prostřednic-
tvím sítě Profinet. Bezpečnostní signály se 
předávají komunikační vrstvou PROFISafe. 

Práce ve dvou režimech
Plošina může pracovat ve dvou režimech 

– transportním a scénickém a neslouží 
pro dopravu osob. Volba režimu se prová-
dí přepínačem umístěným na ovládacím 
pultu. V transportním režimu jezdí plo-
šina mezi patry 0, 4 ,5, 9, 12 a 14,5 met-
ru podle volby operátora pomocí tlačí-
tek umístěných v jednotlivých patrech. 
Ve scénickém režimu se plošina pohybu-
je pouze ve výškovém rozsahu 12 až 17,1 
metru. V tomto režimu lze takzvaně rý-
glovat polohy po dvaceti centimetrech. 

Pro scénický režim se využívá barevný 
dotykový multipanel Simatic s paměťovou 
MMC kartou, v níž jsou uloženy recepty  
– v tomto případě jednotlivá představení – 
ve formě CSV souborů (max. 100 souborů), 
přičemž jedno představení může mít až 50 
scén. Řídicí systém umožňuje jízdu plošiny 
až do horní části (kóta 20,85 metru) kvůli 
opravám zvukových a světelných zařízení.

Žádné komunikační bariéry
Kromě komponentů řídicího a pohonové-

ho systému nesou značku Siemens i napá-
jecí stabilizované AC/DC zdroje. Velkou vý-
hodou této architektury řídicího systému 
a konfigurace regulovaných pohonů je to, 
že vše je od jednoho výrobce, takže odpa-
dají problémy s komunikací mezi jednotli-
vými prvky. 

Dolní oblast Vítkovice je jedinečný průmyslový 
areál z první poloviny 19. století. První vysoká 
pec se zde roztopila v roce 1836, do výrobního 
řetězce přibyl o sedm let později také důl Hlu-
bina. Mezi dolem Hlubina a vysokými pecemi 
Vítkovických železáren byla vybudována kok-
sovna. Tím vznikl ojedinělý komplex těžby uhlí, 
koksovny a výroby železa, jenž na sebe nava-
zoval způsobem, který nemá v naší zemi ob-
doby. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby 
zajišťovaly pásové dopravníky, zavážecí  
zařízení a dopravní mosty.  Ač byl provoz  
v roce 1998 ukončen, areál naštěstí neztratil nic 

ze své jedinečnosti – novým využitím naopak 
mnoho získal. Návštěvníci zde mohou napří-
klad absolvovat prohlídku vysoké pece spoje-
nou s vyhlídkou na Ostravu a její okolí z výšky 
téměř 70 metrů, navštívit interaktivní  
muzeum ve stylu vědecko-fantastických knih 
Julese Verna pro malé i velké nebo si zajít na 
koncert do multifunkční auly Gong. Areál nazý-
vaný také „Ostravské Hradčany“ hostí význam-
ný letní hudební festival Colours of Ostrava. 
Vzhledem ke své výjimečnosti byla Dolní oblast 
Vítkovice prohlášena v roce 2002 za národní 
kulturní památku.

Ostravské Hradčany

Pohon zvedací plošiny zajištují čtyři asynchronní motory s klecovou kotvou. Vždy dva pohony na krátké stra-

ně plošiny jsou pak mechanicky spojeny pomocí kloubové hřídele. 

Pro scénický režim se využívá barevný dotykový multipanel Simatic s paměťovou MMc kartou.



Inovace: peníze, sláva a moc 

V
ydělat peníze prostřednictvím 
inovací bylo od samého začátku 
významnou motivací také pro 
Wernera von Siemense. V dopi-

se svému bratrovi Karlovi píše: „Od mládí 
jsem si představoval jak založím celosvě-
tový podnik podobný jako měli Fuggerové*,  
který by poskytl moc a prestiž nejen mně 
samotnému, ale také mým potomkům.“ 

V roce 1847 Siemens vynalezl ručičkový 
telegraf a v roce 1866 představil prin- 
cip elektrodynamiky, který odstartoval  
triumfální tažení elektřiny. To byly vy-
nálezy, které doslova změnily svět, avšak 
jejich autorovi zisk nepřinesly. Ještě před-

tím však vyvinul řadu méně významných 
technologií, které byly od začátku určeny 
k tomu, aby vydělaly peníze ihned. Byly to 
například technologie galvanického po-
zlacování a postříbřování, které se poda-
řilo prodat do Anglie. Peníze tenkrát Sie-
mens nutně potřeboval, aby se postaral  
o své osiřelé sourozence.

Dnes společnost Siemens zaměstnává  

370 000 lidí po celém světě a inovace jsou 
stále jedním z hlavních hnacích motorů 
růstu společnosti. 

Učíme se od mravenců
Pročítáme-li si dějiny vědeckých objevů, 
zjišťujeme, že za většinou z nich stál kdysi 
geniální mozek, který se nebál vybočit  
z řady a podívat se na problém jinýma oči-
ma a z jiného úhlu. Ne vždy pochopitelně 
se svými výsledky ihned uspěl, často se 
také později ukázalo, že se v některých vě-
cech mýlil. Tehdy ale byla doba, kdy ještě 
spousta principů a zákonitostí čekala na 
své objevitele. Mapa znalostí o fyzikálním 
fungování světa ještě byla spíše bílá, pouze 
s jednotlivými zakreslenými ostrovy. Jak 
složitá nakonec bude, si nikdo vůbec nedo-
kázal představit. To dokládá i slavný výrok 
ředitele patentního úřadu ve Washingto-
nu, který už v roce 1832 prohlásil: „Navrhu-

ji zrušení patentového ústavu. Všechno už 
bylo vynalezeno a nic nového už nelze ob-
jevit.“ Jak moc se mýlil, je nám všem dnes 
už jasné. 

S tím, jak se postupem času začala mapa 
lidského poznání o světě zaplňovat, zača-
la se vědecká práce čím dál tím více pře-
souvat do výzkumných týmů. Geniální 
nápady, které by změnily svět, nahrazuje 

dlouhodobá mravenčí práce velkých sku-
pin, kde každý výzkumník má svoji vlastní 
nezastupitelnou roli. 

Významnou součást této komunity tvoří 
také výzkumníci z průmyslu. Pokud se pro-
jekt, který byl původně vyvinut na někte-
ré z univerzit nebo ve výzkumném ústa-
vu, ukáže jako zajímavý, zformuluje se 
společný výzkumný projekt, na kterém se 
dále podílí jak akademická, tak i komerč-
ní sféra.

Je pochopitelné, že velké mezinárodní 
společnosti, jako je i Siemens, musejí prů-
běžně sledovat stav výzkumu a inovace po 
celém světě. Proto udržují partnerské vzta-
hy s mnoha vysokými školami, výzkumný-
mi ústavy a ostatními společnostmi zamě-
řenými na výzkum a vývoj (VaV). 

Cesta od nápadu k úspěšné inovaci bývá 
většinou dlouhá. Téměř každý vědec či  
vědkyně přijdou alespoň jednou za život  
s originální myšlenkou, která, pokud se 
spojí s houževnatostí a správnými kontak-
ty, může vést k převratným inovacím  
a uspěje i v mezinárodní konkurenci.

inovace něco stojí
Aby společnosti posílily svoji konkurence-
schopnost, musejí investovat velké finanční 
obnosy do vývoje nových produktů. Podle 

nejnovějších údajů například německé fir-
my utratily v roce 2013 celosvětově za ino-
vace přibližně 140 miliard eur. Jaký kon-
krétní efekt přinesly tyto investice z hledis-
ka prodeje nových produktů, nelze zatím 
přesně spočítat. Podle poslední podrobné 
analýzy, která byla provedena v roce 2011, 
se nové produkty podílely na celkovém pro-
deji 14,2 procenta, což byl  

Vynálezce žene kupředu ambice, radost z tvorby a naděje  
na materiální zisk. to platilo před staletími stejně jako dnes.  
co se ale výrazně mění, je způsob i samotné posuzování výsled-
ků výzkumné práce. role jedince se čím dál tím více dostává  
do pozadí a hry se ujímají velké nadnárodní inovační týmy.  

Metodika stanovení 
indikátoru inovací
Indikátor inovací sleduje 38  
dílčích indikátorů, které jsou  
rozděleny do pěti podsystémů: 
ekonomika, věda, vzdělání,  
vláda a společnost. Každý pod-
systém přispívá k celkovému 
inovačnímu výkonu dané země. 
Nejinovativnější země jsou ty, 
které se umístily na nejvyšších 
příčkách ve všech podsystémech, 
to znamená, že mají inovační 
systém dobře koordinovaný. 

Deset nejinovativnějších zemí
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o něco horší výsledek než v předchozích  
letech. Rok 2011 ale byl také rokem, kdy  
firmy začaly po kulminaci světové finanč-
ní krize opět více investovat do VaV, pro-
to se dá očekávat, že se začne návratnost 
těchto investic opět výrazněji zvyšovat.

Současně se ale také mění mezinárodní 
konkurenční scéna. Nově vznikající silné 
ekonomiky, jako jsou Čína a Indie, investu-
jí do výzkumu a vývoje stále více prostřed-
ků. USA a Japonsko, dříve bezesporu vůdčí 
země z hlediska investic do VaV, své pozice 
ztrácejí.

inovace přinášejí prosperitu
Úroveň VaV v dané zemi je rovněž pova-

žována za ukazatele hospodářského růstu 
a konkurenceschopnosti, a tím i prosperity 

této země. Dobrým příkladem je Švýcar-
sko, které po celá léta vévodí žebříčku neji-
novativnějších zemí. Současně ale má ta-
ké jednu z nejnižších nezaměstnaností na 
světě a je na 9. místě mezi nejbohatšími 
zeměmi světa. 

Celosvětově jsou však výzkumné aktivity 
stále soustředěny pouze do několika málo 
regionů: Evropa, USA a Čína pokrývají až 
70 procent veškerých výzkumných kapa-
cit. V současnosti pracuje celá jedna pětina 
výzkumníků v Číně. 

Zpráva Světové organizace duševního 
vlastnictví (WIPO) z roku 2012 dokonce 
dokládá, že kumulované globální know-
-how v oboru duševního vlastnictví roste 
vzhledem k světovému hospodářství ve-
lice rychle. Indikátory tohoto růstu jsou 

patenty, obchodní značky a funkční a de-
signové vzorky. V roce 2011 překonal počet 
patentových aplikací hranici dvou milionů.  
Největší podíl na tomto výsledku měla  
opět Čína s celými 25 procenty. To je velká 
novinka, protože posledních sto let se na 
první příčce co do počtu patentů střídalo 
Německo, Japonsko a USA. 

* Fuggerové, významný německý bankéřský 
a posléze šlechtický rod pocházející  
z Augšpurku, jsou pokládáni za jedny z prv-
ních představitelů tzv. raného kapitalismu. 
Původní profesí byli tkalci, ale proslavili se  
a velmi zbohatli až obchodem s drahými  
kovy, a především pak obchodními styky  
s Habsburky a papežským dvorem.



V
ývoj moderních technologií je 
extrémně složitý proces, kte-
rý často vyžaduje spolupráci 
přes hranice států. Mezi léty 

2006 a 2011 se tato přeshraniční spolu-
práce zvýšila u všech zemí kromě Číny. 

Na největším počtu společných projektů 
se podílelo Švýcarsko: v roce 2011 mělo 
79,3 procenta švýcarských patentů ale-
spoň jednoho spoluautora ze zahraničí. 
Nebýt internetu, bylo by to stěží možné.

Kromě sestavování výzkumných týmů 
z pracovníků různých národností se rov-
něž osvědčilo využívat věkové diverzity 
ve výzkumných skupinách. Ukazuje se 
totiž, že nejúspěšnější jsou právě ty tý-
my, kde vedle sebe pracují lidé různých 

věkových skupin. Předsudky, že nejvíce 
nových nápadů přinášejí pouze mladí li-
dé, jsou již tedy prokazatelně překonány. 
Jak ale propojíte výzkumné aktivity řek-
něme francouzského profesora a mladé-
ho německého vývojového pracovníka  
a přitom je oba necháte na jejich vlast-
ních pracovištích? Opět jedině prostřed-
nictvím internetu.  

Věda ožívá na internetu
S nápadem založit speciální sociální síť 
pro vědeckou komunitu přišel začína-
jící berlínský podnikatel Ijad Madisch 
a pojmenoval ji „ResearchGate“.  V září 
2011 měla tato platforma 1 400 000 uži-
vatelů ze 192 zemí světa. Za dva roky, te-
dy do současnosti, se počet jejích uživa-
telů zdvojnásobil na téměř tři miliony. 
O úspěšnosti tohoto projektu tedy není 
sporu.

ResearchGate nabízí řadu možností: od 
vytvoření osobního profilu přes členství 

Žijeme v době, kdy se zásadním způsobem mění řada věcí, 
včetně práce na inovacích. Po desetiletí si vědci sdělovali 
své myšlenky a výsledky na specializovaných vědeckých 
konferencích a na stránkách odborných časopisů. tyto 
staré komunikační kanály sice stále existují, ale ve srovnání 
s internetem dnes už v podstatě neobstojí. 

Nová kultura: vědění on-line   
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v zájmových skupinách až po využití 
burzy práce. Uživatelé zde naleznou ta-
ké informace o aktuálních událostech 
z vědy a mohou jejím prostřednictvím 
získat přístup k vědeckým databankám 
a odborné literatuře. Skupiny mohou za-
kládat všichni uživatelé bez jakéhokoli 
omezení. V září 2010 jich na Research-
Gate fungovalo více než 2 600. Platforma 
je vybavena speciálním softwarem, kte-
rý umožňuje členům skupiny společnou 
tvorbu a editaci textových souborů. Kaž-
dá skupina má také k dispozici kalendář 
sloužící k plánování online schůzek. 

V rámci Research Blog existuje i oficiál-
ní diskusní platforma, která byla spuš-
těna v říjnu 2009 a funguje jako aktua-
lizovaný zdroj novinek z nejrůznějších 
oblastí vědy a výzkumu. Uživatelé se 
mohou na oficiálním blogu prezentovat 
přes své osobní blogy v profilu uživatele 
nebo využívat aplikaci „microarticles“, 
která dovoluje publikaci příspěvků o ma-
ximální délce 306 znaků. Uveřejňovány 
jsou nejen pozitivní, ale i negativní vý-
sledky, což podle zakladatele Research-
Gate Ijada Madische může ostatním věd-
cům výrazně ušetřit práci i čas.  

Průmyslové inovace 
Je známou pravdou, že vědění se umocňu-
je, pokud je sdíleno. Toto si plně uvědomu-
je nejen vědecká komunita, ale také vý-
zkumníci a inovátoři, kteří pracují v prů-
myslové sféře. Společnost Siemens proto 
investovala do vytvoření platformy  
s názvem TechnoWeb, která má sloužit jako 
otevřené prostředí umožňující nejen spolu-
práci v rámci firmy, ale především sdílení 
poznatků a zkušeností. Je to vlastně jakýsi 
„vědomostní Google pro Siemens“.  
Jeho nedílnou součástí je pokročilý vyhle-
dávač, pomocí něhož uživatelé rychle na-
leznou odpovědi na své dotazy. 

Ve svém dotazu uživatel popíše problém, 
který aktuálně řeší, provede odhad, jakou 
cenu by mohl mít pozitivní výsledek pro 
společnost, a přidá tagy, které ho propojí 

se souvisejícími tématy. Systém poté sám 
automaticky vybere témata, která by se 
mohla vztahovat k danému dotazu. 

TechnoWeb ale není jen tak obyčej-
ná knihovna otázek a odpovědí, jak by 
se mohlo zdát. Je to vysoce sofistikovaný 
systém využívající sémantiku. Přísluš-
né chytré algoritmy totiž nehledají pou-
ze přesné výrazy, které se objevují v dota-

zech a tazích, ale rovněž podobné výrazy. 
Například pokud uživatel zadá tag „auto-
mobil“, sémantická technika ihned ví, že 
se má dívat i po výrazu „vozidlo“, které má 
téměř totožný význam. 

Je jisté, že tento web bude dobře fun-
govat jen tehdy, pokud bude znát všech-
ny přidružené technické pojmy. Proto mu 
byla dána schopnost učit se, aby mohla 
množina provázaných pojmů trvale růst 
a košatět.      

Delfy již zavál prach 
Žádná výrobní společnost, ať již velká či 
malá, se neobejde bez dlouhodobého plá-
nování. Spoléhat se však při odhadech, 
které produkty budou žádány za 10 ne-
bo 15 let, pouze na intuici, by bylo příliš 

riskantní. Siemens si proto k tomuto účelu 
vyvinul vlastní metodiku s názvem „Pictu-
res of the Future“ (PoF). 

PoF jsou založeny na metodě, kterou vy-
vinuli v roce 2000 Michael Mirow a Cars-
ten Linz. Jedná se o první metodu, která 
spojuje extrapolace výsledků současných 
obchodních aktivit s podrobným budou-
cím scénářem. 

Budoucí scénáře se nevymýšlejí jen tak 
od stolu, ale budují se na pevných zákla-
dech. K nim patří megatrendy, jako jsou 
demografické změny, urbanizace, globa-
lizace, změny klimatu a databáze, kterou 
tvoří asi 1 000 konkrétních dílčích trendů 
ze společnosti, politiky, obchodu a životní-
ho prostředí. Na základě těchto trendů  
a jejich vzájemných interakcí pak odbor-
níci sestaví nejpravděpodobnější obraz vý-
voje současného podnikatelského prostře-
dí v konkrétních zájmových oblastech.

Přesně formulované hypotézy se ná-
sledně konzultují s externími odborníky. 
Těchto rozhovorů bývá řádově několik set. 
Na základě těchto závěrů se pak rozklíčují 
technologie, které je třeba vyvinout,  
a určí se, na které segmenty trhu je potře-
ba se zaměřit.

Jak přesná je tato metoda, dokládá scé-
nář vytvořený metodou PoF v letech 2002 
a 2003. Ten předpovídal, že boom zažijí 
malé decentralizované jednotky na výro-
bu energie, že se obnovitelné zdroje ener-
gie stanou konkurenceschopnými, a to 
dokonce i bez dotací, a že elektrárny pře-
jdou na flexibilnější provoz. Všechna tato 
témata jsou dnes vysoce aktuální a více 
než 10 let staré úvahy se ukazují jako zcela 
správné.  

Speciální sociální síť pro vědeckou komunitu má dnes již tři miliony uživatelů

 Četnost osobních setkání na vědeckých konfe-

rencích klesá kvůli stále využívanějšímu internetu.



Nejdříve fyzikové půl století nemohli najít 
Higgsův boson. A pak Nobelova nadace ně-
kolik hodin marně pátrala po Peteru Higg-
sovi, aby mu oznámila, že za předpovězení 
této částice dostal Nobelovu cenu za fyziku 
roku 2013.

Na nalezení Higgsova bosonu bylo nutné 
postavit obrovský urychlovač částic, sestro-
jit nebývalé detekční přístroje a propojit gi-
gantické výpočetní kapacity.

K nalezení Petera Higgse měl stačit te-
lefon. Ale nestačil – Higgs se nehlásil na 
žádném z čísel, který na něj nobelovský 
výbor sehnal, a šířily se zprávy, že je kdesi 

na dovolené a nemá s sebou mobil. Čas tla-
čil, Nobelova nadace tedy vyhlásila laureá-
ty, aniž by stačila říci Higgsovi, že je mezi 
nimi.

Nakonec mu zprávu sdělila jedna žena, 
která ji slyšela v rádiu a zahlédla ho, když 
jela kolem něj autem. Higgs se zrovna v do-
movském Edinburghu vracel z oběda (měl 
blíže neurčenou polévku a mořského pstru-
ha, zapíjel to svým oblíbeným pivem).

Jak Higgs popsal na tiskové konferenci 
pořádané vzápětí na Edinburské univerzi-
tě, žena mu blahopřála, on se ptal proč,  
a tak se o ocenění dozvěděl.

Nu, těžko říct, do jaké míry je to pravda. 
Rozhodnutí nobelovského výboru bývá čas-
to překvapivé, ale právě u ceny za fyziku  
v roce 2013 se výrazně čekalo, že bude mít 

spojitost s objevením Higgsova bosonu v 
Evropské organizaci pro jaderný výzkum 
(CERN) se sídlem v Ženevě.

Otázkou spíše bylo, kdo ji dostane. Vybra-
ní výzkumníci pracující pro CERN? Anebo 
CERN jako instituce? Nakonec to nobelov-
ský výbor vyřešil tak, že cenu přiřknul věd-
cům, kteří před půlstoletím vytvořili teorii, 
jež existenci částice předpokládala.

Stále nové „nedělitelné“ částice
Spolu s Higgsem tedy dostal Nobelovu cenu 
za fyziku také Belgičan François Englert.  
A unikla Robertu Broutovi, jenž se spolu  
s nimi v šedesátých letech podílel na vytvo-
ření teorie pole, které dává částicím hmot-
nost. Dostalo pojmenování Higgsovo pole. 
Brout však zemřel v roce 2011, takže medaili 
a finanční odměnu ocenění nemohl dostat, 
protože ty podle stanov příslušejí pouze 
osobnosti, která v době vyhlášení ceny žije.

Nicméně vraťme se do minulosti, kdy se 
základy pro tuto Nobelovu cenu teprve ro-
dily. Začalo to už před téměř 14 miliardami 
let, kdy při takzvaném velkém třesku vznikl 
vesmír a zlomeček sekundy poté se ustavily 
fyzikální zákony, které řídí náš svět.

Pak se z pohledu historie vědy předlouho 
nic nedělo. Až ve starověku vznikla fyzika  
a také filozofická představa jakési dále nedě-
litelné nejmenší částice hmoty – atomu. Te-
prve v 19. století nabyla představa atomů vě-
deckých obrysů, aby byla vzápětí pozměně-
na poznáním, že atomy nejsou nedělitelné, 
ale skládají se z menších částic. Ty pak věda 
popsala v první polovině 20. století, a fyziko-
vé tak poznali proton, neutron a elektron.
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Nobelova cena za vylepšení 
mapy hlubin hmoty
nejprestižnější ocenění za vědu získali dva fyzikové 
za teorii, která upřesňuje popis chování stavebních 
kamenů světa kolem nás. Čekali dlouho.

  elementární částice podle standardního modelu částicové fyziky

skládají se  
z nich protony 
a neutrony

Kvarky

sem patří  
elektron, mion, 
tauon, neutrino

Leptony

sem patří foton, 
gluon, bosony 
W a Z

Kalibrační 
bosony

ten se rozpadá 
na fotony, boso-
ny W, bosony Z 
a tauony

Higgsův 
boson

Pohled na budovy jednoho z detek-

torů velkého urychlovače v cern. to 

hlavní se však odehrává v podzemí.



Ani s tím však nevystačili, a tak dnes tedy 
vědí, že protony a neutrony se ještě sklá-
dají z kvarků, že elektrony jsou k atomo-
vému jádru vázány elektromagnetickou 
silou, kterou zprostředkovávají fotony, a že 

protony a neutrony v atomovém jádře jsou 
navzájem vázány silnou jadernou silou, již 
zprostředkovávají další částice – gluony.

Aby se v tom bylo možné orientovat, vy-
tvořili v sedmdesátých letech teoretičtí fy-
zikové takzvaný standardní model částico-
vé fyziky. Je to teorie, která popisuje všech-
no, co zatím o světě částic vědí.

Bláto na botách
Ale jako všechny teorie, i standardní model 
má své mouchy. Hmotnost některých čás-
tic, například bosonů W a Z, je docela velká, 
každý váží asi tolik jako devadesát protonů 
– a fyzikové to už mají potvrzeno, protože 
tyto částice objevili roku 1983 v CERN a po-
znali jejich vlastnosti. Ale standardní mo-
del by je považoval za nehmotné – kdyby 
tedy fyzikové nezařadili do modelu Higgso-
vo pole, které už bylo dříve vymyšleno pro 
jednodušší popis světa částic a dává někte-
rým částicím jejich hmotnost.

Kvantoví fyzikové připouštějí, že pochopit 
Higgsovo pole je pro laiky obtížné, a tak jim 
nezbývá než používat různých přirovnání. 
Třeba toto: Elementární částice jsou jako 
dav lidí, kteří běží blátem, jež představuje 

Higgsovo pole. Některé částice mají vel-
ké boty, na které se nachytá hodně bláta. 
To jim dodá velkou klidovou hmotnost. Ji-
né částice mají botičky, na které se mnoho 
bláta nenachytá – tyto částice tedy získají 
malou klidovou hmotnost. Velké boty mají 
například kvarky, maličké botičky pak mají 
třeba elektrony. Jsou ale částice, například 
fotony, které se nad blátem vznášejí a vů-
bec se neumažou – mají tedy nulovou kli-
dovou hmotnost.

Projevem Higgsova pole je právě Higgsův 
boson. Proto jej fyzikové usilovně hledali, 
protože pokud by jej našli, potvrdili by tím 
existenci Higgsova pole, a tedy i základní 
platnost standardního modelu.

Hledání malých částic 
ve velkém urychlovači
Kvůli tomuto hledání postavili v CERN ob-
rovský urychlovač částic za čtyři a půl mi-
liardy eur. Říká se mu Velký hadronový 
(Large Hadron Collider – LHC), protože se 
v něm urychlují a srážejí protony, které pa-
tří do kategorie hadronů.

Urychlovač se skládá z obrovského kru-
hového tunelu o délce 27 kilometrů. Vede 
v hloubce 50 až 175 metrů pod zemí přímo 
pod švýcarsko-francouzskou hranicí, od Že-
nevského jezera po pohoří Jura ve Francii.

V tunelu po dvou různých drahách ve dvou 
trubicích krouží v opačných směrech čás-
tice. Jsou to buď samotné protony získané 
„očesáním“ elektronů z atomu vodíku, ane-
bo mnohem těžší jádra atomů olova zbave-
ná elektronů. Nabírají rychlost, až pak vědci 
navádějí oba svazky částic proti sobě, aby se 
mohly srážet, a to v některém ze čtyř obrov-
ských detektorů, jimiž trubice urychlovače 
probíhají.

Srážka částic napodobuje podmínky, které 
panovaly několik zlomků sekundy po vzni-
ku vesmíru – velkém třesku. V bodě sráž-
ky se rozpoutá peklo, energie se proměňuje 
ve hmotu, vzniká množství nových částic. 
Většina z nich se už ani v našem světě ne-
vyskytuje, protože zmizely krátce po zrodu 
vesmíru.

A právě mezi nimi detektory hledaly Higg-
sův boson. V červenci 2012 pak fyzikové hlá-
sili: máme ho. Nebylo to samozřejmě tak, že 
by v detektoru někdo Higgsův boson „zahlé-
dl“. Dokazovaly jej výchylky v záznamech 
měření, k nimž se fyzikové dostávají až po 
rozsáhlých výpočtech. V březnu 2013 pak 
CERN oficiálně potvrdil, že data i jejich ana-
lýzy jsou průkazné.

Standardní model částicové fyziky byl po-
tvrzen. Nastal čas uvažovat o tom, komu 
dát Nobelovu cenu. A také vytvářet novou, 
upřesňující teorii, která by svět částic vy-
světlila ještě lépe. Zákony fyziky zdaleka ne-
jsou uzavřené. 

takhle nějak vypadá srážka protonů, vznik a vzápětí 

rozpad Higgsova bosonu. Vidět to však nelze – bo-

son se rozpadne za tisícinu triliontiny sekundy.

Peter Higgs na návštěvě v cern.

François englert, druhý fyzik vyznamenaný nobe-

lovou cenou za předpovězení Higgsova bosonu, při 

návštěvě v cern.

Podzemní tunel urychlovače LHc, 

kde zrovna probíhala instalace 

supravodivého magnetu.



  Pane profesore, obvykle se v médiích  
říká, že díky objevu Higgsova bosonu 
teď víme, proč má vesmír kolem nás 
svou hmotnost. Souhlasíte?
Ne, tak daleko to nejde. Zhruba 99,98 pro-
centa hmoty, z níž je složen vesmír i naše 
těla, tvoří protony a neutrony. Skládají se 
z kvarků, avšak ta hmotnost kvarků, která 
souvisí s Higgsovým polem, je velmi malá 
a představuje jen asi pět procent hmotnos-
ti protonů a neutronů. S Higgsovým me-
chanismem podstatněji souvisí hmotnost 

Osm šestek na kostce 
rozhodně není náhoda

Jiří Chýla
Profesor fyziky, působí  
ve Fyzikálním ústavu Akade-
mie věd ČR. Zabývá se  
teorií elementárních částic. 
Od počátku 90. let přednáší 
na Matematicko-fyzikální fa-
kultě Univerzity Karlovy  
a s kolegy z MFF UK a z Fakul-
ty jaderné a fyzikálně inže-
nýrské ČVUT vede Centrum 
částicové fyziky, jehož týmy 
se podílejí na důležitých ex-
perimentech v hlavních svě-
tových laboratořích fyziky 
částic, včetně CERN  
v Ženevě.

Profesor Jiří chýla je místopředsedou Výboru pro 
spolupráci České republiky a evropské organizace 
pro jaderný výzkum (cern). Má tedy blízko  
i k objevům, které se tam uskutečňují.
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bosonů W a Z i hmotnost leptonů, ovšem 
ty představují jen zlomeček hmotnosti 
vesmíru.

 A proč je tedy Higgsův boson tak dů-
ležitý?
Ve standardním modelu částicové fyziky 
pracujeme s pojmem Higgsovo pole, je-
hož existenci nyní objev Higgsova bosonu 
potvrdil. Kdyby Higgsův boson neexisto-
val, ale přitom by kvarky, leptony a nosi-
če sil měly svou experimentálně naměře-
nou hmotnost, dnešní teorie by přestala 
dávat smysl. Některé procesy by pak podle 
ní měly probíhat s pravděpodobností větší 
než jedna, což jaksi nejde.

 Je existence Higgsova bosonu, a tedy  
i Higgsova pole, opravdu potvrzena? 
Tuto částici nikdo neviděl, vychází se 
jen z výpočtů. Nemohou být časem  
interpretovány jinak?
Higgsův boson je nestabilní a rozpadá se 
přibližně za 10-21 sekundy, tedy za tisícinu 
miliardtiny miliardtiny vteřiny. To je tak 
kratičká doba, že i světlo za ni urazí kratší 

vzdálenost, než je průměr atomu vodíku!
Proto se dá Higgsův boson prokazovat jen 
pomocí detekce částic, na něž se rozpadá: 
Vezme se každá taková srážka dvou proto-
nů v urychlovači LHC, při níž vznikají dva 
fotony, a změří se jejich energie a úhel mezi 
nimi. Výpočty se pak soustředí jen na vyso-
ké energie fotonů. Veličiny se graficky za-
znamenávají do histogramu a hledají se v 
něm vrcholky, které odpovídají částici s od-
povídající hmotností. Ty naznačují, že při 
srážce původně vznikl Higgsův boson,  
který se vzápětí na tyto fotony rozpadl.
V LHC se každou vteřinu odehrává asi  
600 milionů srážek protonů. A v zázna-
mech o nich se hledalo. Při experimentu se  
v urychlovači podařilo zaznamenat 59 tisíc 
případů, kdy po srážce vznikly dva vhodné 
fotony. Podle teorie by se v těchto situacích 
mělo vyskytnout zhruba 500 Higgsových 
bosonů. V detektoru určili 160 takových 
případů, což odpovídá předpokládané efek-
tivitě detekce. Pravděpodobnost, že tyto 
případy jsou pouze důsledkem statistické 
fluktuace v okolí, je asi taková, jako když se 

na kostce hodí šestka osmkrát po sobě.  
To už prostě nezle považovat za náhodu.
V CERN uskutečnili dva na sobě nezávis-
lé experimenty, než zveřejnili, že se jim 
podařilo existenci Higgsova bosonu pro-
kázat.

 Takže důkaz závisí na vysoké prav-
děpodobnosti, nikoli na jednoznačném 
faktu.
Ano. Celá kvantová fyzika je otázkou prav-
děpodobnosti. „Jednoznačná“ je klasická 
fyzika. Jenomže kdyby se protony, neut-
rony a elektrony řídily zákony klasické fy-
ziky, atomy by byly nestabilní. Elektrony 
by totiž při oběhu kolem jádra vyzařovaly 
energii a během krátké doby by se na jád-
ro zřítily.
Mikrosvět se tedy řídí něčím jiným – zá-
kony kvantové teorie. V ní nejsou částice 
popsány polohou a rychlostí, ale vlnovými 
funkcemi, které nesou informaci  
o tom, s jakou pravděpodobností při jejich 
interakci s klasickým měřicím přístrojem 
bude naměřena konkrétní hodnota urči-
té veličiny.

 Připadá vám správné, že Nobelovu 
cenu za fyziku dostali Peter Higgs  
a François Englert, a ne fyzikové  
z CERN, kteří boson objevili?
To je opravdu složitá otázka. Higgs,  
Englert a další vytvořili odvážnou hypo-
tézu, která ale vůbec nemusela platit  
v přírodě. Experimentální objev Higgsova 
bosonu v CERN byl skutečně plnohodnot-
ným objevem, ne jen potvrzením něče-
ho, co existovat muselo. Proto by Nobelo-
va cena jeho objevitelům byla na místě. 
Ono to ale prakticky nejde. Třeba odbor-
né články z CERN ve vědeckých časopi-
sech nemívají autory uvedené na začátku, 
jak je to obvyklé, ale až na konci. Seznam 
autorů totiž zabírá i několik stránek, přes 
které by se k tomu odbornému textu ani 
nedalo dostat... Někteří se podíleli na vy-
myšlení experimentálních postupů, jiní 
na výpočtech, další obsluhovali složité 
přístroje. Komu z nich by se měla cena dát 
a komu ne? Z tohoto pohledu je proto udě-
lení ceny dvěma fyzikům, kteří vytvořili 
teorii Higgsova pole, dobrým řešením. 

O Evropské organizaci pro jader-
ný výzkum (CERN) se sídlem v Že-
nevě se často říká, že má nejrych-
lejší závodní dráhu na Zemi či že to 
je jedno z nejchladnějších míst ve 
vesmíru. Jak by také ne. Částice ve 
zdejším urychlovači se pohybují té-
měř rychlostí světla a na „okruhu“ 
je udržují supravodivé magnety vy-
chlazené na teplotu dva kelviny ne-
boli minus 271 stupňů Celsia. To je 
ještě o půl stupně méně, než je tep-
lota reliktního mikrovlnného záře-
ní ve vesmíru.

A také se říká, že zdejší Velký had-
ronový urychlovač (LHC), největší 
experimentální „přístroj“ na svě-
tě, je vlastně něco jako gigantický 
mikroskop, který nahlíží do hlubin 
hmoty.

Na provozu urychlovače spolupra-
cuje asi deset tisíc vědců z celého 
světa. Asi dvě stovky z nich jsou  
Češi. I ti se tedy podílejí na špičko-
vých výzkumech, které posunují 
hranice fyziky.

Většina z nich do CERN obvykle 
přijíždí jen na čas. Jinak pracují ve 
své domovské instituci a zpracová-
vají získané výsledky.

Českou republiku v CERN repre-
zentují i různé přístroje. Například 
společnosti DUO CZ v Opočně  
a TENEZ v Chotěboři vyrobily mo-
dul pro detektor, který určuje ga-
ma záření při srážkách jader atomů 
olova.

Průmyslovou cenu CERN dokonce 
získal křemíkový detektor průletu 
nabitých částic, který společně s Fy-
zikálním ústavem Akademie věd vy-
vinula a vyrobila firma ON Semicon-
ductor v Rožnově pod Radhoštěm.

V současné době je urychlovač LHC 
v odstávce. Během dvou let proběh-
nou úpravy, které umožní zvýšit ener-
gii čelně se srážejících svazků proto-
nů téměř na dvojnásobek současného 
stavu, tedy na 14 teraelektronvoltů 
(TeV). V našem běžném světě se dá  
1 TeV přirovnat k energii letícího ko-
mára, avšak pro částice hmoty je to 
obrovská energie. V ní budou fyziko-
vé hledat nové poznatky o struktuře 
hmoty. A Češi budou stále u toho. 

Higgsův boson je nestabilní a rozpadá se přibližně 
za 10-21 sekundy, tedy za tisícinu miliardtiny 
miliardtiny vteřiny. To je tak kratičká doba, 
že i světlo za ni urazí kratší vzdálenost, než je 
průměr atomu vodíku!

″

Češi na nejrychlejší 
závodní dráze



L
yže jsou však dokonce ještě o ně-
kolik tisíc let starší pomůckou. 
Vyvinuly se v oblasti mezi zá-
padní Sibiří a Laponskem po-

stupným prodlužováním a zužováním 
sněžnic. Nebyly samozřejmě sportov-
ním náčiním, jak je chápeme dnes, ale 
prakticky jediným dopravním prostřed-
kem v krajině, kterou po značnou část 
roku pokrýval sněhový příkrov.

Lyže provázely severské národy sta-
letími, byly praktickým pomocníkem 
běžného lidu i taktickým prostředkem 
pro vojsko. Vstoupily i do legend a hr-
dinských příběhů. Jedna z nich se váže 
k roku 1206, kdy zuřila občanská válka 
mezi rody Birkebeiner a Bagler. Právě 
tehdy měli dva oddaní strážci v divo-

ké sněhové vánici absolvovat s malič-
kým, právě osiřelým, korunním prin-
cem Haakonem IV., ukrytým ve vaku, 
padesát čtyři kilometry dlouhou cestu 
do bezpečného Trondheimu. Dnes si je-
jich hrdinství připomínají norští lyžaři 

při závodu Birkebeiner, do kterého na-
stupují se symbolickým, 5,5 kilogramu 
těžkým batohem na zádech.

A vznikl sport
Mluvíme-li o závodech, tak ty úplně 

první doložené se konaly v roce 1767 
pod taktovkou norské armády. Soutěži-
lo se ve střelbě a lyžování, sjezdu  
a běhu s plnou polní. Lyžování se zkrát-
ka rozvíjelo jako důležitá vojenská do-
vednost. Jak tehdejší běžky vlastně vy-
padaly? Byly vyrobeny z jednoho kusu 
dřeva listnatého stromu a na dnešní 
vkus byly značně dlouhé. Jejich výroba 
se však stala již sofistikovaným a uzná-
vaným řemeslem. Až do devatenáctého 
století provázela lyžaře též dlouhá hůl 
sloužící jako opora při jízdě a zatáčení, 
jako pomůcka při brzdění a v případě 
nouze i jako zbraň. Dvě hole byly pře-
vzaty až od vyznavačů telemarku.

K rozšíření běžek po světě přispěl 
další výjimečný čin. Roku 1888 
se norský vědec Fridtjof Nansen 

vydal na lyžích přes nepro-

zkoumaný jižní konec Grónska. Kniha, 
kterou o tom později vydal, zažehla zá-
jem o lyžování prakticky v celé Evro-
pě. Spontánně vznikaly lyžařské kluby 
a v Alpách se zrodil alpský styl. Norové 
se v těchto dobách často v cizině živili 

jako organizátoři a instruktoři. Jejich 
výsostné postavení ukončilo až založe-
ní FIS (Federation Internationale  
du Ski) roku 1924.

Ve stejném roce se na prvních zim-
ních olympijských hrách v Chamonix 
běžely závody mužů na 18- a 50kilo-
metrové trati. Ženy se mohly do olym-
pijského zápolení zapojit až na hrách 

v Oslu o tři desítky let později. Vlastně 
nedávnou novinkou je oddělení klasic-
ké a volné techniky, které se na olym- 
piádě poprvé uplatnilo až v Calgary ro-
ku 1988.

Snáze a rychleji
Snad nejbouřlivější technický vý-

voj prodělaly běžky za posledních sto 
let. Roku 1927 si norský námořník, vy-
nálezce a lyžař Bror With pro běžec-
ký závod ukoval ze součástek ze sta-
rých bicyklů nové revoluční běžecké 
vázání. To vyvolalo zvědavé dotazy 
přihlížejících již před závodem. With 
jim odpovídal: „Ale, to jsou to jen dvě 
pasti na krysy.“ Tak vznikla značka 
Rottefella, kterou není lyžařům třeba 
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Mluvíme-li o závodech,  
tak ty úplně první 
doložené se konaly  
v roce 1767 pod 
taktovkou norské 
armády. Soutěžilo se ve 
střelbě a lyžování, sjezdu 
a běhu s plnou polní.

″
neznámý umělec v norském rødøy 

zvěčnil v této světově proslulé kres-

bě jedny z prvních lyží, které slou-

žily dávným seveřanům k pohybu 

po sněhu. nakreslil ji před neuvěři-

telnými čtyřmi a půl tisíci lety.

Stalo se to jednoho zimního dne před čtyřmi a půl tisíci lety. Lidstvo 
ještě nezačalo sepisovat Bibli, čekalo na vynález loukoťového kola  
a pyramidy byly v egyptě relativně čerstvou módní novinkou. neznámý 
umělec právě tehdy v norském rødøy dokončil svou nejnovější rytinu. 
Zobrazuje lovce na běžkách.

Příběh bílé stopy

AUTOR: PAVeL ZáLeSký
FOTO: BiGStock



představovat. Vázání bylo patentová-
no a stalo se standardem pro následují-
cích padesát let.

Ve stejné době v Německu činil Dr. 
Max Fischer, výrobce svíček a vosků  
na podlahy a nadšený skokan na lyžích, 

pokusy s aplikací parafínů na své lyže. 
Dřevěné lyže přestaly sáknout vodu, 
skluz se zlepšil a úspěchy se dostavily. 
Z koníčku pana Fischera se stala živ-
nost, která dala vzniknout nejstaršímu 
výrobci vosků – firmě Holmenkol.

od dřevěnek ke kompozitům
V roce 1955 se postarala o senzaci ra-

kouská firma Kofler z Rakouska, která 

prvně použila na skluznice kofix po-
lyetylen, výrazně vylepšila skluz lyže, 
otevřela dveře novým materiálům a de-
finitivně tak ukončila éru „dřevěnek“, 
lyží vyráběných z jednoho kusu dřeva. 
Dřevo sice zůstává základním staveb-
ním materiálem, ale využívá se ve for-
mě různě dimenzovaných profilů, ze 
kterých je lepena vnitřní konstrukce 
lyže. V ní bychom našli také řadu du-
tin a dalších materiálů, které pomáha-
jí odlehčit lyži, zlepšit její mechanické 
vlastnosti a skluz. Do běžek se tak do-
staly plastické hmoty, skleněná vlákna, 
kevlar, titan nebo titanal. Jejich sofis-
tikované kombinace se dřevem dávají 
vzniknout lyžím, jejichž vlastnosti naši 
dědové nepoznali.

kam vyrazit na běžky?
Za ideálními podmínkami pro běžec-

ké lyžování nemusíte cestovat daleko. 
Naleznete je i u nás doma. Mekkou čes-
kých běžkařů jsou Jizerské hory se 180 
kilometry upravovaných tras navazují-
cích na další cesty v sousedním Polsku. 
Pozadu však nezůstávají ani jiné oblas-
ti České republiky. Na běžky tak může-
te vyrazit nejen do prakticky jakého-
koliv tuzemského pohoří, na Vysočinu, 
do České Kanady, ale i do zasněžených 

městských parků, na dostihová závo-
diště nebo golfová hřiště. Pokud své 
oblíbené místo ještě nemáte, zkuste se 
inspirovat třeba na adrese www.kudyz-
nudy.cz v sekci Zimní sporty. Pro běž-
kaře zde mají okolo sto šedesáti tipů. 

„Moderní“ běžecké vázání a botyuž brzy oslaví  

90. narozeniny. 

Běžky patří mezi nejoblíbenější rekreační sporty u nás.

Běžecké lyžování bylo zařazeno mezi olympijské spor-

ty v roce 1924. Až poměrně nedávno, v roce 1988, se 

od sebe oddělily klasická a volná technika.   
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T
horium je stříbrný, mírně radio-
aktivní kov s atomovou hmot-
ností 90. Prvek objevil  
v roce 1828 švédský chemik 

Jons Jakob Berzelius a pojmenoval ho po 
norském bohovi hromu Thorovi. Nachá-
zí se v malém množství ve většině hor-
nin a je asi třikrát hojnější než uran.

O využití thoria se už v padesátých  
letech pokoušela řada zemí, ale jen  
z pohledu zdroje energie jaderných re-
aktorů. Nakonec však zvítězil uran, 
poněvadž ho bylo možné využít i pro 

vojenské účely. Ačkoliv byly thoriové re-
aktory skutečně zkonstruovány, k jejich 
komerčnímu využití nikdy nedošlo.

Laser a elektromotor
Myšlenku využít thorium k pohonu au-
tomobilu oživil Cadillac svým koncep-
tem World Thorium Fuel Concept z ro-
ku 2009, představeným na motorshow v 
Chicagu. Nedávno přišla s vážným úmy-
slem také americká společnost Laser 
Power System. Vynálezce a její generál-
ní ředitel Charles Stevens tvrdí, že do 
dvou let budou schopni postavit funkč-
ní prototyp thoriového motoru. Jako z 
říše snů znějí údaje o „spotřebě paliva“. 
Jeden gram thoria totiž obsahuje tolik 

energie jako 28 tisíc litrů benzínu. Sta-
čilo by jen osm gramů na sto let běžné-
ho provozu vozidla. Je to jen sen, anebo 
realita?

Teorie zní přímo pohádkově. Zákla-
dem by byl kompaktní thoriový generátor 
kombinující štěpnou reakci, malý urych-
lovač a laser. Ten by neprodukoval svět-
lo, jak je to běžné u klasických laserů, ale 
vytvářel by potřebné teplo na zahřátí vo-
dy. Vytvořená pára by následně poháněla 
klasickou turbínu a ta by roztáčela elekt-
rický generátor. Vyrobenou energií by se 

Thorium místo benzínu?         Už žádné tankování
Za dva roky se dozvíme, zda revoluční technologie 
dokáže navždy změnit pohon automobilů. Americká 
firma Laser Power System připravuje thoriový motor. 

takto si představoval thoriový 

automobil budoucnosti ca-

dillac v roce 2009. Studie byla 

spíše designérskou kreací než 

skutečnou pojízdnou labora-

toří. thoriový motor byste v ní 

hledali marně. 

AUTOR: toMáš AnDreJČák
FOTO:    cadillac



Thorium místo benzínu?         Už žádné tankování
napájely trakční elektromotory. A pohyb 
je na světě. Prototyp, který zkonstruoval 
C. Stevens, dokázal zatím vyrábět elektři-
nu pomocí laseru třicet sekund.

Čistý a bezpečný
Laser Power System tvrdí, že thoriový 
motor s výkonem 250 kW by měl hmot-
nost okolo 230 kg a rozměry, které by 
nebránily jeho montáži do většiny už  
v současnosti vyráběných aut. 

Obrovskou výhodou technologie by by-
la i její čistota. Thoriový motor totiž nevy-
tváří žádné škodlivé emise známé ze spa-
lovacích motorů. Za celou dobu provozu 
by prý vyprodukoval jen pár gramů CO2. 
Má však jiný problém. Thorium je radio-
aktivní prvek, sice nesrovnatelně bezpeč-
nější než uran, ale přeci. Laser Power Sys-
tem však tvrdí, že toto záření lze odstínit. 
Stačí na to prý jen tenká vrstva hliníkové 
fólie. Vypadá to tedy, že výhody převažují 
nad nevýhodami.

Také zásoby thoria jsou dostatečné. Na-
víc není drahé. Podle odhadů společnosti 

U.S. Geological Survey z roku 2010 vedou 
Spojené státy se 440 tisíci tunami zásob, 
na druhém místě je Austrálie s 334 tisí-
ci tunami. Následuje Indie, která se však 
může stát světovým lídrem, protože se 
předpokládá, že geologický průzkum by 
tu mohl odhalit až 1,6 milionu tun thoria.  

Důvody ke skepsi 
Otázkou je, co na to ropná lobby  
a zvláště ekonomika postavená z velké 
časti na daňových příjmech pocházejí-
cích právě z konvenčních paliv. Využití 
thoriového motoru by totiž odsunulo  
ropu do role suroviny pro výrobu  
asfaltu, plastů a maziv. 

Není to však jediný důvod ke skepsi. 
Profesor Reza Hashemi-Nezhad, ředitel 
Ústavu jaderných věd na Univerzitě  
v Sydney, pochybuje o možnosti využívat 
thorium jako zdroj energie v mobilních 
aplikacích. „Jaderné elektrárny poháně-
jí ponorky a mohly by se využít i na rop-
ných tankerech, ale nikdy nebudou tak 
malé, aby se vešly pod kapotu auta.“

Další brzdou mohou být obavy z teroris-
mu. Dovolí vlády, aby po dálnicích jezdily 
miliony jaderných zdrojů? Podle  
R. Hashemi-Nezhada může zpracované 
thorium produkovat uran 233 jako ved-
lejší produkt. Jim Hedrick, specialista na 
průmyslové horniny, se toho neobává, 
protože přeměnit vedlejší produkty na 
zbraně by bylo velmi energeticky  
i finančně náročné vždyť proto se ani 
thorium ve vojenství nepoužívá. Také  
C. Stevens ubezpečuje, že v autech bude 
radioaktivního prvku podkritické množ-
ství a nic podobného nehrozí.  

thoriový generátor cadillacu – pochopitelně jen jako fikce.
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Nakupování na internetu je stále oblí- 
benější. Značka domácích spotřebičů  
Siemens jde ruku v ruce s tímto tren- 
dem a na svých webových stránkách  
www.siemens-home.com/cz/store spusti-
la vlastní oficiální e-shop. Internetový 
obchod nabízí nejen kompletní produk-
tové portfolio velkých domácích spo-
třebičů značky Siemens, ale jako jediný 
distribuční kanál v České republice také 
sortiment malých domácích spotřebičů 

této značky. Kromě širokého portfolia 
produktů nabízí e-shop rovněž komplex-
ní zákaznický servis, jehož součástí je i 
profesionální poradenství při výběru no-
vého spotřebiče, a další služby – vedle do-
pravy zdarma je to například bezplatná 
instalace spotřebiče, jeho uvedení do pro-
vozu a praktické zaškolení k jeho užívání. 
Tyto služby jsou zajišťovány profesionál-
ními servisními techniky z vlastní servis-
ní sítě značky Siemens.

Spotřebiče značky Siemens oficiálně online

Za obchodem do Země zlata

Gauteng, tedy Země zlata, je nejmenší, ale 
nejlidnatější provincií Jihoafrické republiky, 
která je zároveň její významnou hospodář-

skou oblastí. Právě zde bude Siemens mo-
dernizovat železniční infrastrukturu signa-
lizačním zařízením v hodnotě 180 milionů 
eur. Jde o největší železniční bezpečnostní 
projekt v jižní Africe, který bude podle plánu 
dokončen v roce 2018.

ocenění „společnost přátelská k rodině“ pro siemens
Siemens Česká republika získal jako jediná velká tuzem-
ská výrobní firma ocenění „Společnost přátelská k rodi-
ně“, a to především za komplexní přístup ke svým za-
městnancům a jejich potřebám, který uplatňuje v rámci 
celé společnosti – v obchodních divizích i v sedmi vý-
robních závodech v ČR. „Jsme moc rádi, že jsme obdr-
želi právě tento certifikát. Ukazuje to, že systematická 
péče o naše zaměstnance má smysl. Víme, že pro naše 
zaměstnance je důležité vyvážení mezi pracovním živo-
tem a soukromím, proto nabízíme celou řadu benefitů, 
které pomáhají tuto rovnováhu udržovat. Naši lidé jsou 
pak spokojenější a projevuje se to i na jejich pracovních 
výsledcích,“ vysvětluje Petra Jeřábková, ředitelka odděle-
ní lidských zdrojů společnosti Siemens ČR. Vedle firem-
ní školky nabízí Siemens celou řadu dalších benefitů, od 
příspěvků na stravování přes pátý týden dovolené navíc, 
proplacení prvních tří dnů nemoci až po zaměstnanecké 
slevy na volnočasové aktivity. Dalším užitečným benefi-
tem je zkrácené jádro pracovní doby, které pomáhá nejen 
rodičům menších dětí a zaměstnancům, kteří se potřebu-
jí starat o své blízké, ale i ostatním lidem, jež chtějí efek-
tivněji plánovat svůj pracovní a volný čas.



Siemens byl vyhlášen nejodpovědněj-
ší velkou firmou v České republice. V de-
sátém jubilejním ročníku o tom rozhod-
la nezávislá odborná porota soutěže TOP 
odpovědná firma. Tohoto „Oskara“ na poli 
odpovědného podnikání obdržely v České 
republice dosud jenom tři firmy – Vodafo-
ne, Plzeňský Prazdroj a Skanska.

Společnost Siemens zažívá v roce 2013 
zasloužený úspěch na poli odpověd- 
ného podnikání. Nejprve naše matka  
Siemens AG získala nejvyšší ocenění  
podle Dow Jones Index Sustainability  
a krátce nato jsme uznání odborníků ob-
drželi se svými lokálními projekty i my. 
Siemens Česká republika byl vyhlášen 
nejodpovědnější velkou firmou v soutěži 
TOP odpovědná firma a stal se tak teprve 
čtvrtou firmou, která toto prestižní oce-
nění získala. 

Soutěž TOP odpovědná firma organizu-
je platforma Byznys pro společnost, jejímž 
cílem je vyzdvihnout firmy, které se věnují 
odpovědnému podnikání, rozvoji společ-
nosti, snižování dopadu na životní prostře-
dí a přinášejí inovativní řešení. Rozhodu-
jícím kritériem pro výběr je kvalita strate-
gie, inovativnost projektů a systematický 
přístup, nikoliv velikost firmy nebo výše 
finanční podpory či investice. Ocenění pro 
Siemens je výsledkem dlouhodobé práce  
a aktivního přístupu našich zaměstnan-
ců a reflektuje všechny čtyři hlavní oblasti 
společenské odpovědnosti: životní prostře-
dí (environment), pracovní prostředí (wor-
kplace), dodavatelsko-odběratelské vztahy 

(marketplace) a vztahy vůči komunitě  
(community).

Účast v soutěži je bezplatná a firmy se 
mohou hlásit opakovaně. Základem je vy-
plnění sedmnáctistránkového dotazníku, 
ve kterém firmy představují a vyhodnocu-

jí své aktivity a vysvětlují, proč a jak k jed-
notlivým aktivitám přistupují a jak je bu-
dou v budoucnu rozvíjet. Řada tak přijde 
na interní procesy, ochranu životního pro-
středí v administrativě i ve výrobě, smluv-
ní vztahy s dodavateli, organizaci výběro-
vých řízení, compliance, bezpečnost prá-
ce, inovace, výzkum, spolupráci  
se školami, zapojení managementu, dob-
rovolnictví, charitu, ale i péči o zaměst-
nance, vztah ke komunitě, ve které podni-
káme, a řadu dalších procesů.

Po vyhodnocení dotazníků komise vybra-
la šest finalistů, kteří své strategie odpre-
zentovali ještě na konfrontačním setkání 
s komisaři. A výsledek? O jeden hlas jsme 
porazili silného lídra na poli odpovědného 
podnikání – firmu Škoda Auto. Třetí místo 
obsadila Telefónica Czech Republic.

siemens je nejodPovědnější firmou 
v české rePuBlice

Úspěch české radiologie v USA 

Na kongresu RSNA (Radiological Society 
in North America – Radiologická společ-
nost v Severní Americe), který se konal 
během prvního prosincového týdne  
v americkém Chicagu, byly vyhláše-
ny výsledky soutěže Right Dose Image 
Contest pořádané společností Siemens. 
Ze třetího ročníku globální soutěže v 
klinickém zobrazování pomocí počítačo-
vé tomografie, do kterého se přihlásilo 
celkem 197 zdravotnických institucí  
z celého světa, si odnesl nejvyšší oceně-
ní i český zástupce. V kategorii běžných 
vyšetření bylo odbornou porotou nejlé-
pe hodnoceno CT vyšetření vývodného 
systému ledvin, které do soutěže přihlá-
sili Tomáš Vendiš a Jan Baxa z Kliniky 

zobrazovacích metod ve Fakultní ne-
mocnici v Plzni. Všichni zúčastnění  
k vytvoření svých snímků použili CT 
přístroj z typové řady SOMATOM znač-
ky Siemens.

cenu za Siemens přebírala perso-

nální ředitelka Petra Jeřábková od 

Aleny Gajdůškové, 1. místopřed-

sedkyně Senátu a tomáše Zahrad-

níka, ředitele obchodů tchibo Pra-

ha a tchibo Slovensko. 

Brněnský Siemens dodá turbínu 
do polské teplárny
Pro nový blok teplárny Zofiówka ve vý-
chodním Polsku dodá brněnský Siemens 
parní turbínu o výkonu 80 MW. Hodnota 
smlouvy činí 11,2 milionu EUR. Brněnský 
výrobní závod dodá firmě Energoinstal 
– generálnímu dodavateli nového bloku 
– nejen turbínu, ale zajistí rovněž dozor 
nad její montáží a uvedením do provo-
zu. „Brněnské turbíny mají v Polsku dob-
ré jméno. Jen od roku 2000 jsme do Pol-
ska dodali více než dvacet parních turbín, 
většinu z nich právě do tepláren,“ uvedl 
Vladimír Štěpán, ředitel brněnského vý-
robního závodu Industrial Turbomachi-
nery společnosti Siemens.



Pomáháme slabším a potřebným, kteří se 
ne vlastní vinou dostali do obtížné situace 
a nemohou si pomoci sami.

Podporujeme instituce, které pomáhají 
dětem a lidem se zdravotním postižením 
či sociálními problémy.

www.siemens.cz/fondpomoci
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