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Vážení čtenáři,
hlavním tématem tohoto, letos již posledního, vydání časopisu Visions je vysoce aktuální 
otázka – jakou budoucnost má odborné technické školství u nás. Kdo sleduje naše aktivity, 
ví, že péče o rozvoj středního odborného i vysokoškolského vzdělávání je jednou z našich 
priorit. Co všechno společnost Siemens v tomto ohledu dělá, se dočtete jednak v článku, který 
hlavní téma uzavírá, ale také v rozhovoru, který jsem vedl s šéfredaktorkou tohoto časopisu. 

Otázka kvality našeho školského systému a samozřejmě také kvality samotných 
absolventů technických škol velmi těsně souvisí i s dalším tématem, které na toto hlavní 
bezprostředně navazuje. Tím není nic menšího než „Dvanáct technologií, které do roku 2025 
změní svět“. Nečekejte ale žádné science-fiction. To, co se zde dočtete, jsou výsledky naprosto 
seriózní studie, kterou vypracoval McKinsey Global Institute. Ten specifikoval technologie, 
u kterých se předpokládá, že do roku 2025 zcela změní svět – od průmyslu až po globální 
ekonomiku a životní styl. 

V roce 2025 bude na vrcholu svých tvůrčích a pracovních sil právě generace dnešních 
studentů středních a vysokých škol. A budou to tito mladí lidé, kteří budou mít v rukou osud 
naší země. Oni budou rozhodovat o tom, jestli se zařadíme po bok technologicky vyspělých 
států, které budou tempu převratných změn stačit, nebo dokonce udávat jejich směr, anebo 
zda nás předpovídané změny zaskočí a tak říkajíc nám „ujede vlak“.  

To, že k velkým změnám dojde, je nezpochybnitelný fakt. Někdo se na „novou 
technologickou budoucnost“ těší, jiní se jí třeba naopak obávají. To, jaká doopravdy bude, 
nikdo z nás dnes neví. A ani to, jak se nám v ní bude žít. Jedno je ale jisté. Dělat jakoby nic  
a konejšit se tím, že to, jak to děláme dnes, je dobré a že to stačí, není nic jiného než lhaní  
si do vlastní kapsy. Je potřeba, abychom se pokusili do budoucnosti alespoň nahlédnout  
a otevřít se všemu novému, co k nám přichází a bude přicházet. A to platí nejen pro firmy, ale 
také pro školy všech úrovní a také pro zainteresované státní i soukromé organizace a svazy. 

Příští roky jsou pro nás všechny velkou výzvou. „Výzva“ je v dnešní době slovo, které se už 
zprofanovalo svým nadužíváním. V tomto kontextu je nicméně zcela na místě a současnou 
situaci dobře vystihuje. Každá výzva si ale žádá odpověď a záleží jen a jen na nás, jaká bude 
ta naše, a tím i jaká bude nakonec celá naše budoucnost.

Milí čtenáři, neměl jsem v úmyslu vás na počátku svátečního adventního času vystrašit,  
ale naopak povzbudit v aktivním očekávání budoucího, které bychom měli vnímat pozitivně. 
A možná vám také dodat odvahu, abyste se nebáli jít této budoucnosti naproti a ulehčili ji 
vlastním dětem. Třeba tím, že jim dopřejete kvalitní vzdělání v některém z technických 
oborů. Vždyť očekávání je v podstatě synonymem adventu, i když pochopitelně v jiném 
významu.

Dovolte mi, abych vám popřál klidné a ničím nerušené svátky vánoční a vše nejlepší do 
nového roku. Těším se na setkání s vámi nad stránkami našeho časopisu na jaře 2015.

 
Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

o b s a h

Nedostatku kvalitních techniků není třeba 
se obávat, ale musíme začít konat, říká  
Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny  
Siemens Česká republika. Místo kritiky škol 
bychom se spíš měli zamyslet nad tím, jakou 
budoucnost u nás absolventi technických 
oborů vlastně mají. A také nad tím, proč naši 
mládež technika nebaví.

10–15

16–19

30–33

20–23 28–29Zvoní hrana technickým oborům?

Pokles zájmu o techniku  
má dvě příčiny: slabou  
znalost matematiky  
a společenské prostředí

Budoucnost potřebovala  
modrou

Dvanáct technologií, které  
do roku 2025 změní svět

Terawatty pod 
hladinou oceánů



04 | 05
i n o v a c e

f o t o v i s i o n s

Moderní řídicí technologie značky Siemens se podílejí na provozu obřího vyhlídkového kola, 
které je jednou z hlavních atrakcí slavného mnichovského Oktoberfestu. Pohyb vyhlídkové-
ho kola, jehož 40 gondol unese až 400 pasažérů, je řízen pomocí řídicího systému Simatic S7, 
který obvykle nachází uplatnění spíše v průmyslových aplikacích. Pohonné jednotky a řídicí 
technologie značky Siemens mají již dlouholetou tradici při zajišťování bezchybného a bez-
pečného fungování nejrůznějších atrakcí, které Oktoberfest svým návštěvníkům nabízí. 

Technologie SiemenS pomáhají 
na mnichovSkém okToberfeSTu 



elekTřina vyvedená z hlubin

elekTrifikovaná dálnice realiTou

herní konzole 
nejen na hraní
Když před třemi lety představili vý-
vojáři společnosti Microsoft zaříze-
ní Kinect, doplněk k herní konzoli 
Xbox 360, pravděpodobně ani sami 
netušili, jaký potenciál v sobě ta-
to malá krabička skrývá. Původně 
herní zařízení bylo časem modifi-
kováno například na pomůcku při 
rozpoznávání mentálních poruch 
dětí či na bezpečnostní systém. Dal-
ší z možností jeho využití předsta-
vili vědci společnosti Siemens, kteří 
Kinect transformovali do nástroje 
umožňujícího efektivnější pláno-
vání rizikových pracovních úkonů. 
Poprvé byl tento systém použit při 
plánování údržbových prací v ja-
derných elektrárnách, kde umožňu-
je optimalizovat pracovní postupy 
a navrhovat pracoviště tak, aby byli 
pracovníci co nejvíce chráněni před 
škodlivým zářením.

liThium 
na libovolný 
způSob

S lithium-iontovými (Li-on) aku-
mulátory se dnes můžete setkat 
všude – v botách, v polštáři, a do-
konce i ve vidličce. Kromě spo-
třební elektroniky však stále čas-
těji pronikají i do oblastí, v nichž 
se dříve využívaly pouze okrajo-
vě, např. do automobilového prů-
myslu či energetiky. Akumuláto-
ry pro tyto aplikace však mohou 
dosahovat až rozměrů nákladního 
kontejneru, což činí jejich výro-
bu technologicky velmi náročnou. 
Vědci společnosti Siemens proto 
vyvíjejí metody, jak učinit výrobní 
proces Li-on akumulátorů co neje-
fektivnější. Pro správnou činnost 

akumulátoru je totiž nezbytné, 
aby byla folie nanesena na celý po-
vrch elektrody s přesností pouhé-
ho jednoho mikrometru. Této hod-
noty musí být navíc dosaženo při 
běžné výrobní rychlosti. Aby bylo 
možné takto náročných výrobních 
parametrů dosáh-
nout, navrhují kon-
struktéři celý výrob-
ní systém v digitální 
podobě pomocí spe-
ciálního softwaru od 
společnosti Siemens. 
Ten umožňuje už 
předem velmi přesně určit para-
metry plánovaného zařízení, jeho 
velikost, energetickou náročnost 
atd. Na základě optimalizovaného 
modelu je poté možné systém bez 
dalších změn realizovat.

 230 metrů
V této hloubce se nacházejí turbíny čínské 
hydroelektrárny Jinping-I.

Až 90 km/h
je rychlost, při které se může připojit 
sběrač kamiónu na elektrifikované dálnici.

O 10 %
zvyšují diody na bázi SiC výkon 
frekvenčních měničů elektromotorů.

Pohon určený původně pro autobusy  
a tvar, jenž ani nepřipomíná loď – tak by 
šlo stručně charakterizovat unikátní pla-
vidlo nesoucí jméno Explorer. Loď je však 
esencí moderní techniky. Místo klasické-
ho trupu je vybavena jediným plovákem, 
který jí poskytuje dostatečný vztlak a jenž 
je při plavbě kompletně skryt pod hladi-
nou. Uvnitř plováku se pak nachází po-
honný systém s dieselovým a elektrickým 

motorem, jenž je modifikovanou verzí 
hybridního pohonu určeného pro auto-
busy městské hromadné dopravy. Celko-
vý odpor vody, se kterým se loď musí při 
plavbě potýkat, je omezen prakticky na 
minimum a výrazně přispívá ke snižování 
spotřeby paliva. Kromě toho je však nej-
úspornějším prvkem samotný pohonný 
systém Exploreru. Loď je v současné době 
testována na Labi v Německu.

V rekordní hloubce 230 metrů se nacháze-
jí turbíny hydroelektrárny Jinping-I, budo-
vané na čínské řece Ja-lung-ťiang. Vyvést 
však vyprodukovanou energii až na po-
vrch není nic jednoduchého, zejména pro-
to, že výkon elektrárny dosahuje více než 
jeden a půl násobku výkonu jaderné elek-
trárny Temelín. S ohledem na vysoké ná-
roky na přenosovou kapacitu vedení  

a současně kvůli velmi omezeným pro-  
storovým možnostem je proto v elektrárně 
instalováno speciální plynem izolované 
vedení (Gas-insulated Line – GIL) společ-
nosti Siemens. To se od klasických drátů či 
kabelů výrazně liší svojí hliníkovou kon-
strukcí a vrstvou izolačního plynu, díky 
čemuž dokáže přenášet s jen malými ztrá-
tami i takto velká množství energie.

loď budoucnoSTi – S hybridním 
pohonem a bez Trupu

Jako první v historii zvládli pracovní-
ci společností Siemens a Transpower 
připojit nové vysokovýkonné vedení se 
stejnosměrným napětím (označované 
zkratkou HVDC – High-voltage Direct 
Current) k aktivní síti. Celý projekt se 

uskutečnil na Novém Zélandu, kde by-
la nahrazena starší ze dvou HVDC linek 
spojujících Severní a Jižní ostrov. Veške-
ré práce ovšem nesměly narušit dodávku 
energie přepravované prostřednictvím 

druhé linky. Bylo tedy třeba najít více 
než stovku časových intervalů, při nichž 
mohli pracovníci například odpojit nad-
zemní vedení či vypnout jednotlivé části 
měničové stanice a otestovat nově insta-
lovaná zařízení. Práci neulehčil ani fakt, 

že se vedení nachází v blízkosti tektonic-
kého zlomu. Budova s měniči a dalším 
elektrickým zařízením proto musela být 
ještě vybavena ochranou proti hrozícím 
otřesům. 

výměna vedení pod proudem

frekvenční měnič 
pro účinnější  
elekTromoTory
Až o 70 procent lze snížit energetickou 
spotřebu střídavého elektromotoru, ne-
pracuje-li na fixní rychlosti, ale je buzen 
elektrickým polem s proměnnou frek-
vencí. Dříve bylo efektivní měnění frek-
vence střídavého proudu poměrně kom-
plikované, s rozvojem elektroniky a kře-
míkových polovodičů se však frekvenční 
měniče staly výrazně běžnějšími sou-
částmi napájecí soustavy elektromotorů. 
Vědci společností Siemens, Infineon,  
Curamik Electronics a TU Dresden ny-
ní dokázali využitím speciálních diod na 
bázi karbidu křemíku (SiC) zvýšit výkon 
těchto měničů o 10 procent. Díky volnější-
mu pohybu elektronů v použitém materi-
álu dochází také k menším ztrátám a pří-
stroje mohou pracovat se spínacími frek-
vencemi až o třetinu vyššími než dosud,  
a to při napětí 6,5 kV a proudu 1,2 kA.

3

6.94
Li

Koncept elektrifikované dálnice (neboli 
eHighway), který společnost Siemens před-
stavila v roce 2012, by se měl v kalifornském 
Los Angeles dočkat během léta příštího roku 
své první realizace v USA. Jednu míli dlou-
hý úsek bude po dobu jednoho roku sloužit 
k testování funkčnosti systému za pomoci 
čtyř kamionů s hybridním pohonem, jež bu-
dou trasu absolvovat každý den v několika 
jízdách. eHighway umožňuje nákladním vo-
zům připojit se za jízdy k trolejovému vedení 
vinoucímu se nad silnicí a plynule přejít na 
elektrický pohon. Toto řešení je vhodné ze-
jména pro města s nadměrnou nákladní do-
pravou, kde by mohlo výrazně přispět ke sní-
žení škodlivin v ovzduší a hlučnosti.
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Potrubní pošta je dopravní systém, v němž 
jsou zásilky v pouzdrech tlakem vzduchu 
dopravovány speciálním potrubím. 

Praotcem tohoto systému je francouz-
ský fyzik a vynálezce Denis Papin (1647–
1712), který se zabýval aplikací tlakové-
ho efektu páry, jejímž výsledkem byl ne-
jen známý tlakový hrnec zkonstruovaný 
roku 1687 a pojmenovaný po svém vyná-
lezci, ale především objev nového způso-
bu přenášení energie. Samotné technic-
ké řešení umožňující využít tento objev 
v praxi již nebylo složité. Stačilo potrubí 
a kompresor foukající vzduch, který před 
sebou tlačil vzduchotěsné pouzdro  
s dopisem či jiným obsahem.

Když byla potrubní pošta uvedena  
v Londýně (první její linka zde byla 
zprovozněna ještě před vynálezem  
telefonu v roce 1853), požádalo Králov-
ské pruské telegrafní ředitelství firmu 
Siemens & Halske o podobné řešení  
v Berlíně. 

Jak dobře v tomto městě fungovala, 
naznačují statistiky: 

Až ke čtyřem milionům telegramů, 
vstupenek či dopisů cestovalo ročně 
berlínským podzemím. 

Celkem 400 kilometrů potrubí leželo 
pod ulicemi města a o technické důmy-
slnosti systému svědčí skutečnost, že je-
nom jednou nebo dvakrát za rok musel 
technik odstraňovat poruchy. V provo-
zu se zátěží až 4 miliony zásilek ročně 
byla se svými devadesáti stanicemi až 
do roku 1963 v Západním Berlíně a do 
roku 1976 ve Východním Berlíně – to je 

111 let. Transportní patrony v ní sviště-
ly rychlostí 16 metrů za sekundu. (Mi-
mochodem, rychlost dopravy například 
v pražské potrubní poště dosahovala 
až 10 metrů za sekundu). I dnes je mož-
né si její části prohlédnout v Muzeu pro 
poštu a komunikaci v Berlíně.

U nás byla první trasa pražské po-
trubní pošty zprovozněna v roce 1887, 
ale sloužila pouze pro přepravu tele-
gramů z Malé Strany, kde sídlila hlavní 

telegrafní stanice Praha 10, na hlavní 
poštu v Jindřišské ulici. Pro veřejnost 
se pak otevřela 4. března 1899, kdy byla 
do systému napojena ještě pošta na Sta-
rém Městě. Systém měl hlavní využití 
zejména pro posílání telegramů. Propo-
jení s Pražským hradem se uskutečnilo 
až v roce 1920. Za druhé světové války 
sehrála potrubní pošta důležitou úlohu 

při zásobování obléhané budovy roz-
hlasu.

V současnosti již tento vynález pozbyl 
významu pro dopravu informací, pro 
niž jsou efektivnější elektronické formy 
přenosu, ale nachází uplatnění napří-
klad jako firemní dopravní systém k do-
pravě originálů dokumentů (včetně pe-
něz), drobného materiálu (například ve 
zdravotnictví) a podobně.
/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Až ke čtyřem milionům telegramů, vstupenek 
či dopisů cestovalo ročně berlínským podzemím. ″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (8) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

Potrubní pošta
Siemens se během svého života věnoval i jiným vynálezům než těm, které patří  
k jeho nejznámějším. Například 17. listopadu 1865 uvedla firma Siemens & Halske 
do provozu berlínskou potrubní poštu.

Výzkumníci k tisku použili směs 
nádorových buněk děložního čípku 
a hydrogelu/želatiny. Takto vzniklý 
útvar byl údajně k chemoterapii odol-
nější než buňky prostě namnožené na 
Petriho misce, chování vytištěného tu-
moru lépe odpovídalo reálnému nádo-
ru uvnitř organismu. Buňky v klasické 
kultuře totiž prý rostou víceméně jen 
v jedné vrstvě, a i když je naskládáme 
na sebe, nevznikne útvar fungující ja-
ko celek.

Tento vyrobený komplexní útvar 
umožňuje laboratorně zkoumat nádor 
jako celek, nikoliv jen jednotlivé buň-
ky či jejich shluk. Studovat půjde růst 
nádoru i jeho odpovědi na různé ty-
py léčby. Zkoumat se takto má jednak 

rakovina obecně, ale i její konkrét-
ní projevy: po diagnóze by se mohly 
rychle odebrat buňky, namnožit, vy-
tisknout a pak zkoušet různé léčebné 
metody „nanečisto“.

Kosmický výzkum slavil další průlomo-
vý úspěch. Podařilo se dostat na povrch ko-
mety první těleso vyrobené lidskou rukou. 
Byl jím modul Philae, který vypustila sonda 
Rosetta a který úspěšně přistál na povrchu 

komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Mo-
dul se však pravděpodobně po prvním do-
tyku od povrchu odrazil a pevně dosedl až 
napodruhé. Představitelé Evropské kos-
mické agentury (ESA) s nadsázkou řekli, 

že se jim na kometě podařilo přistát hned 
dvakrát. 

A nejen to. Podařilo se získat i výsledky 
všech naplánovaných experimentů pri-
márního cyklu vědecké činnosti i přes řadu  
těžkostí, které modul Philae potkaly. Při-
tom se jedná o výsledky, jaké věda ještě ni-
kdy v ruce neměla. Ještě nikdy člověk ne-
zkoumal přímo jádro komety. Tento velký 
úspěch ale také dokládá, jaké široké mož-
nosti nabízí nepilotovaný kosmický výzkum 
při průzkumu vzdálených kosmických ob-
jektů a co všechno dokáží průzkumné son-
dy i bez přítomnosti člověka na palubě. 

Mobilní zařízení přinesla mnohem lev-
nější komponenty nejen pro připojení do 
mobilní sítě, ale také sledovací GPS čipy, 
které jsou přesnější, menší a úspornější.  
I když je GPS přijímač dnes takřka v kaž-
dém chytrém telefonu a případně  
i tabletu s podporou mobilní sítě, projekt 
Retrievor má za cíl přinést na trh specia-
lizované miniaturní zařízení, které je ur-
čené pouze pro sledování pozice. Design 
Retrievoru má průměr 2,8 cm a tloušťku 
centimetr. Hmotnost je pouhých 12 g.

Internet věcí s takovými přístroji počí-
tá a je nutné očekávat, že takřka všechna 
zařízení budou nejen připojena do sítě, 
ale bude je možné nějakým způsobem 

sledovat. Poloha je důležitá nejen pro je-
jí sledování člověkem, ale také pro kon-
text informací, které poskytují nejrůzněj-
ší platformy. Typickým příkladem jsou 
chytré telefony nebo Google Glass, které 
na různé dotazy mohou odpovídat různě 
v závislosti na vaší poloze. 

reTrievor: miniaTurní Solární gpS  
pro Sledování lidí i věcí

lidSTvo přiSTálo na komeTě

pXp – jízdní kolo, 
kTeré ovládáTe 
Silou myšlenek

nádor vyrobený na 3d TiSkárně

Parlee Cycles patří mezi respek-
tované výrobce jízdních kol. Auto-
mobilka Toyota aktuálně povolala 
tohoto výrobce k novému úkolu. Za-
dání zní: vyrobte šetrné kolo inspi-
rované naším hybridním autem Pri-
us. Parlee Cycles se činili a přišli  
s úžasným modelem PXP.

Naprosto revoluční věcí na kole 
PXP je ovšem způsob řazení. Aby-
chom vše uvedli na pravou míru: 
nejde o elektrokolo. Nicméně pře-
hazování rychlostí probíhá elektro-
nicky, a to bezdotykově. Pouze silou 
myšlenky! S unikátním nápadem 
přišli vizionáři z malého digitální-
ho studia Deel Local. Do cyklistické 
helmy instalovali elektrody sníma-
jící aktivitu mozku. Přeřadit rych-
lost na kole PXP je pak otázkou pou-
hého pomyšlení.

Původní transportní pouzdra berlínské potrubní pošty uchovaná v berlínském 
Muzeu pro poštu a komunikaci (Museum für Kommunikation Berlin).

 Přijímací a vysílací stanice berlínské potrubní pošty (snímek z roku 1885).
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úbytek mladých lidí v daných věkových ka-
tegoriích, kteří by mohli jít technické obory 
studovat. Situace je ale ještě komplikovaněj-
ší. Technický pokrok jde velmi rychle ku-
předu a s tím logicky prudce vzrůstá počet 
vzdělaných lidí, kteří jsou ve firmách zapo-
třebí. Nejde jen o objem práce, ale především  
o to, že naopak ubývá nekvalifikované prá-
ce, kterou ze stále větší míry zastávají samy 
automatizované stroje. V této situaci zde lo-
gicky musí nastat konkurenční boj, a to ne-
jen mezi školami všech úrovní, které se bu-
dou snažit „přetahovat si studenty“, ale také 
mezi firmami, které budou „bojovat“ doslo-
va o každého schopného absolventa. Tyto 
poměry už tady panují a budou se zřejmě 
ještě dále vyostřovat.

Jako každá situace i tato má svá dobrá řeše-
ní, ale i ta horší, nebo dokonce úplně špat-
ná. Rozebírat je zde by zabralo více prostoru, 
než nabízí celý tento časopis. Jisté ale je, že 
tato řešení musejí společně hledat všichni: 
školství (tedy stát), firmy (státní i privátní), 
profesní svazy, další zainteresované vládní 

instituce, ale v neposlední řadě i každý z nás, 
kdo má doma dítě a spolurozhoduje o jeho 
budoucí kariéře. 

Zdá se, že stát si již vážnost této situace 
uvědomil a konečně začíná podnikat kon-
krétní kroky k jejímu zlepšení. Naštěstí ale  
v tomto snažení není sám. Siemens je 

příkladem korporátní společnosti, kte-
rá věnuje tomuto tématu na mezinárodní 
úrovni velkou pozornost. Speciálně v Čes-
ké republice je v tomto směru velmi aktiv-
ní. O obou směrech již probíhajících a také 
zcela nových aktivit se dočtete na dalších 
stránkách. 
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Média, státní i nestátní instituce i výrobní praxe bijí na poplach. Osm z deseti českých  
firem nemá dostatek kvalitních technicky vzdělaných lidí. Podle průzkumu Svazu průmyslu 
a dopravy ČR chybí v technických oborech až 100 000 pracovníků. Navíc, zájem o technické 
obory je mezi mladými lidmi nedostatečný a prý klesá i samotná kvalita vzdělání. 

Zvoní hrana technickým        oborům?

2015: rok průmyslu 
a technického 
vzdělávání

str. 12–13

Nesedět 
s rukama  
v klíně

str. 14–15

Pokles zájmu o techniku má 
dvě příčiny: slabou znalost 
matematiky a společenské 
prostředí               str. 16–19

P
rvoplánové interpretace tohoto 
problému se uchylují ke zkratce, že 
většinu nadaných dětí odvádějí již 
ze základních škol víceletá gym-

názia a ty, které tam zůstanou, si nakonec 
raději zvolí jiný než technický obor. Proto-
že, jednoduše řečeno, technické školy jsou 
považovány za těžké a studenti navíc ma-
jí strach, že by po jejich absolvování muse-
li „příliš pracovat, a to snad dokonce i ru-
kama“. To je pochopitelně řečeno s velkou 
nadsázkou, ale kus pravdy na tom nepo-
chybně je. 

Od této premisy se potom odvíjí řada dal-
ších diskusí na téma, proč tomu tak je, co 
udělat proto, aby tomu tak nebylo, co je na 
systému technického vzdělávání špatně. To 
jsou jednoznačně závažná témata, ale re-
álnou situaci odrážejí jen z části. Smutnou 
pravdou totiž je, že i kdyby se podařilo na-
pravit a vylepšit vše, co jen lze, problém to 
nevyřeší. Na technických školách totiž  
v podstatě nemá kdo studovat a, jak se říká, 
bude hůř. Demografická křivka je v tomto 
ohledu neúprosná.

Když není kde brát 
Podíváme-li se na tabulku z Českého sta-

tistického úřadu, která shrnuje počty stu-
dentů středních odborných škol končících 
maturitní zkouškou nebo výučním listem 
v různých oborech v roce 2012, bilance ne-
ní až tak špatná. Z celkového počtu 27 701 
studentů, kteří studovali na odborných uči-
lištích, byla téměř čtvrtina v oborech sou-
visejících se strojírenstvím a strojírenskou 
výrobou (cca 22 procent). Přibližně stejný 
počet učňů si zvolil obory související s gast-
ronomií, hotelnictvím a turismem, oba tyto 
obory pak měly téměř trojnásobný náskok 
před třetím a dalšími v pořadí. 

V případě středních škol končících stát-
ní maturitní zkouškou je tato bilance po-
chopitelně mnohem horší, poněvadž zde 

vstupují do hry gymnázia všech typů. Ani 
tak ale nejsou výsledky středních průmy-
slových škol se zaměřením na strojíren-
ství vůbec špatné (viz tabulka). Chtít tyto 
poměry nějak výrazně zvýšit je pravděpo-
dobně nereálným cílem. Celý problém se 
nám tedy v podstatě zjednodušuje na to, že 
studentů (resp. dětí) je obecně velmi málo 

(viz graf I). A musíme se připravit na ještě 
horší situaci. Podle statistických odhadů 
se totiž do roku 2021 sníží počet osob, kte-
ré mohou studovat, o celou jednu třetinu.

Postiženy jsou i vysoké školy
Se stejným problémem jako školy střední 

se začínají potýkat i vysoké školy. Současné 
nástupní ročníky se totiž narodily v době,  
kdy křivka porodnosti prudce klesala, a ško-
lám tedy logicky chybějí studenti. A i zde se 
situace bude už jenom zhoršovat. Momentál-
ně se nacházíme v období tzv. demografic-
kého zlomu, který byl předpovězen na obdo-
bí let 2013–2016. Tento demografický pokles 
je důsledkem výrazného snížení porodnos-
ti v první polovině devadesátých let, kdy se 
průměrný počet dětí narozených ženám bě-
hem jejich života snížil zhruba ze dvou dětí 
v letech osmdesátých až na 1,1 dítěte v dru-
hé polovině let devadesátých, což předsta-
vovalo jednu z nejnižš ích hodnot v celé  
Evropě. Průběh tohoto demografického po-
klesu je velice strmý. Během pouhých pěti 
let poklesne velikost věkové skupiny vyso-
koškoláků na hodnoty jen málo převyšující 
90 tisíc osob, oproti situaci před tímto de-
mografickým poklesem tedy téměř o celou 
třetinu. 

Podle předpovědí by se tento nízký počet 
studentů, kolem 90–95 tisíc v průměrném 
ročníku, měl udržet přibližně deset let. De-
mografové tento stav nazývají „demografic-
kou plošinou“. Po jejím ukončení, kolem ro-
ku 2023 až 2025, se vysokoškolské populační 
kohorty začnou opět zvyšovat až k hodno-
tám blížícím se 110 tisícům osob v jednom 
ročníku.

Nastává konkurenční boj
Na jedné straně tu tedy máme školy, kte-

ré potřebují studenty, aby se zachovaly při 
životě. A také poptávku trhu po kvalifiko-
vaných technicích. Na straně druhé pak 

Celkem 27 701 76 079

Strojírenství, stroj. výr. 6 239 4 228

Eltechn., telekom. a VT 2 125 5 917

Potravinářství, potr. chem. 1 382 293

Zprac. dřeva, výr. hud. nást. 1 584 300

Staveb., geodézie, kartog. 2 411 2 319

Spec., interdiscipl. obory - 1 074

Zemědělství a lesnictví 2 269 1 953

Zdravotnictví 112 3 209

Ekonomika, administrativa - 9 860

Podnik. v oborech, odvětví - 2 527

Gastr., hotelnictví, turis. 6 268 3 802

Obchod 1 864 1 187

Právo, právní činnost - 1 951

Osobní a provozní služby 2 530 854

Pedagogika, učit., soc.péče - 2 098

Obecně odborná příprava - 5 229

Obecná příprava - 24 381

Umění a užité umění 217 1 597

*Uvádíme jen obory, kde jsou počty studentů v řádech tisíců.
Zdroj: ČSÚ
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Průměrná velikost ročníku studentů zapsaných na vysoké školy (19–21 let)

Průměrná velikost ročníku studentů vysokých škol (19–25 let)

Průměrná velikost ročníku absolventů vysokých škol (22–26 let)
Zdroj: ČSÚ

Populační kohorty odpovídající 
zapsaným, studentům 

a absolventům vysokých 
škol v ČR

2001 2011 2021 2001 2011 2021 2001

2001

2011

2021

středních škol vysokých škol

2011 2021

683
tis. 

580 
tis.

491
tis.

845
tis. 

1,4
mil. 688 

tis.

1,6 
mil.

474
tis.

2,2
mil.

Počty možných studentů

Počty důchodců 65+

Celkový počet 
obyvatel ČRDemografická křivka je neúprosná

Naše populace stárne. Zatímco počet obyvatel České republiky 
bude do roku 2021 stoupat jen nepatrně, podíl věkové kategorie 
možných studentů středních i vysokých škol bude prudce klesat 
a v roce 2021 zde bude dvakrát více důchodců než studentů. 

10 230 000

10 538 000

10 818 000
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podnikatelského sektoru o spolupráci 
se školami a o základní i aplikovaný vý-
zkum. Účelem potom je zapojit do tohoto 
projektu jak soukromé firmy, tak i jed-
notlivé profesní svazy a komory, vybra-
né resorty, média, vybraná hnutí a akti-
vity a další relevantní subjekty.  

Podpora ze strany státu
Ministr školství Marcel Chládek ozna-

čil zvýšení podpory odborného školství 
ze strany státu za jednu ze svých pro-
gramových priorit hned v prvních týd-
nech svého působení v nové funkci. Že 
se nejedná jen o planá slova, dokládá 
fakt, že ministr Chládek uzavřel smlou-
vu o vzájemné spolupráci mezi Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spo-
lupráce se týká zejména podpory tech-
nického vzdělávání dětí a mládeže. Na 
tiskové konferenci na MSV v Brně k tomu 
řekl: „Musí skončit pohled na učňovské 
školství, že to je o špinavých montér-
kách. Musíme napravit celospolečenský 
pohled na celou tuto oblast. Proto jsme 
se na dnešní schůzce rozhodli označit 
rok 2015 rokem technického vzdělává-
ní. Proběhnou dny otevřených dveří ve 
všech školách a podnicích, které se do 
tohoto projektu zapojí, aby všichni vidě-
li, co tato oblast obnáší.“ 

Smlouva mezi MŠMT a SPČR má za cíl 
úzkou spolupráci při přípravě koncepcí 
především v oblastech, jako je podpora 
polytechnického vzdělávání na mateř-
ských a základních školách, ale stejně 
tak možnost zavedení mistrovské zkouš-
ky. „Jsem rád, že jsme se s panem mini-
strem dohodli takto brzy po jeho nástu-
pu. Nebojme se nově nastavit proces,  
a to včetně legislativních věcí, abychom 
dokázali vrátit linii žák – škola – fir-
ma tam, kde má být. Pokud se nám to 

podaří, jsem optimistou, že se posune-
me dál,“ řekl na tiskové konferenci pre-
zident Svazu průmyslu a dopravy Jaro-
slav Hanák. 

Ministerstvo školství si určilo tři hlav-
ní priority, jak chce problém s odbor-
ným vzděláváním zefektivnit. První 
prioritou je jeho podpora oborů podle 
potřeb trhu práce, tedy i na základě pre-
dikcí určit, které obory stojí za to podpo-
řit. Další prioritou je úprava financová-
ní odborného školství, kdy by například 
zaměstnavatelé mohli uplatnit daňové 
úlevy za stipendia studentům. Posled-
ní prioritou ze strany MŠMT je zlep-
šení kvality odborného školství, tedy 

realizace praktické výuky v prostředí re-
álné praxe. „Musíme začít ne u učňovské-
ho školství, ale už u předškolního vzdě-
lávání. Vybízím tedy podniky: Podpořme 
projekty ve školách na základě stavebnic 
typu Merkur, pojďme vybavit dílny. Při-
pravme děti na to, že odborné vzdělávání 
je oblast, která je může bavit a která mů-
že slušně živit je i jejich rodiny,“ uzavřel 
ministr školství Marcel Chládek. 

Podpora ze strany podniků
Vyhlášení Roku průmyslu a technické-

ho vzdělávání je současně výzvou, aby 
se k této aktivitě přidaly jednotlivé fir-
my s jejich tradičními akcemi, jako jsou 
dny otevřených dveří, soutěže, kulaté 
stoly, technologické parky, školy a další 
subjekty. Projektem by se mělo prolínat 
několik páteřních aktivit zaměřených 
zejména na rodiče a mladé lidi, přede-
vším online kampaň, vzniknout by měla 
interaktivní webová stránka, jejíž ambi-
cí je stát se centrálním místem shrnují-
cím existující a fungující aktivity pod-
pory technického vzdělávání. Záměrem 
je zorganizovat Týden techniky – celo-
národní prezentaci průmyslových pod-
niků, výzkumných ústavů, vysokých 
technických škol, odborných škol a tech-
nicky zaměřených školek, technických 
muzeí, fondů a nadací podporujících 
technické vzdělávání. Vydán by měl být 
Almanach technického vzdělávání.

„Chceme zásadně změnit vnímání prů-
myslu a technického vzdělávání v České 
republice. Průmysl je moderní a inova-
tivní a potřebuje odborně připravené 
mladé lidi, po kterých je ohromná po-
ptávka. Chceme a musíme přesvědčit ve-
řejnost, že technicky vzdělané pracov-
níky čeká lepší pracovní budoucnost než 
mnohé s humanitním zaměřením,“ uza-
vírá Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. 
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Za jednotlivé kraje přislíbil pod-
poru šéf Asociace krajů hejtman 
Jihomoravského kraje Michal 
Hašek. Projekt již dříve podpořil 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Marcel Chládek. Záštitu aktivitě udělili  
i ministr průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek a ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová-Tominová. 

Záměr a cíl
Všichni vyhlašovatelé se shodli na tom, 

že základem moderní ekonomiky naše-
ho státu musí být průmysl, který nejen 
vytváří pracovní místa, ale je také nosi-
telem inovací. Hlavním záměrem Roku 
průmyslu a technického vzdělávání je 

proto tuzemský průmysl zviditelnit,  
a to nejen jako celek, ale i jednotlivě da-
ná odvětví, úspěšné firmy, technické 
školy a výzkumné organizace. Hlavním 

cílem této aktivity je pomoci průmyslo-
vé sféře zvýšit zájem veřejnosti o tech-
nické vzdělávání a o práci v technických 
oborech. Současně ale také posílit zájem 

Sněm Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který se koná každoročně v první den 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, se usnesl příští rok zasvětit podpoře 
průmyslu a technického vzdělávání v ČR. K této aktivitě se na sněmu veřejně připojil 
předseda vlády Bohuslav Sobotka, který přislíbil i finanční participaci ze státního 
rozpočtu, a další členové vlády.

2015: Rok průmyslu 
a technického vzdělávání

i n o v a c e

Hlavní cíle projektu
1. Spojme síly v celoročním marketingovém projektu.
2. Ukažme, že průmysl je moderní a inovativní a že potřebuje moderní 
     a inovativní lidi.
3. Ukažme, že věci se dějí (jsou tu desítky projektů podpory technického 
      vzdělávání, pojďme je společně zviditelnit).
4. Změňme pohled veřejnosti na průmysl. Inspirujme příběhy.
5. Ukažme, že technicky vzdělaní pracovníci mají perspektivu.

Pilíře projektu
Současnost
Projekt stavíme na inspirativních 
příbězích o úspěchu dnešních 
kapitánů průmyslu.
Tradice
Projekt stavíme na historickém 
významu a úspěchu průmyslu  
v českých zemích.
Klíčové oblasti
Pilíři projektu jsou jednotlivé obory 
českého průmyslu.
SP
SP ČR je synonymem pro propojení 
celého průmyslu v ČR.
Digitalizace
V maximální míře využíváme 
možnost propojení všech aktivit firem 
a projektů pomocí internetu.

Projekt na podporu průmyslu a technického vzdělávání podpořila nejen vláda, reprezentovaná jejím předsedou Bohuslavem Sobotkou, ale také MšMT v čele s minist-

rem Marcelem Chládkem, MPO vedené ministrem janem Mládkem a SP ČR ústy jaroslava Hanáka.

AUTOR: ANdReA CejNAROvá
FOTO:    BigSTOCK, WiKiMediA
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Z
atímco v roce 2012 odešlo ve 
společnosti Siemens ČR do dů-
chodu „pouze“ 40 lidí, v roce 
2016 jich odejde už 120 a v roce 

2020 přijde firma dokonce o 140 pra-
covníků. Ty všechny bude potřeba na-
hradit novými. A nejen to. Firma prů-
běžně roste a díky tomu musí také prů-
běžně nabírat nové lidi. Kde je ale brát?

Osmdesát procent budoucích potřeb 
společnosti bude tvořeno pěti profese-
mi: CNC obráběč kovů, elektromecha-
nik, provozní zámečník, svářeč a pro-
vozní elektrikář. Všechny tyto profese 
jsou ale na listině „ohrožených druhů“. 
Východisko z této situace je jediné. Fir-
ma se musí snažit o výchovu mládeže 
v potřebných profesích do značné mí-
ry sama.

Podpora středního  
a učňovského školství 

Práce s učňovskou mládeží není  
u Siemens žádnou novinkou. Již dnes 
poskytuje ve svých výrobních závodech 

a vývojových centrech praxi téměř stov-
ce studentů a učňů ze třinácti střed-
ních škol a učilišť. Podpora učňovského 
školství je pro firmu jednou z hlavních 
priorit. Poněvadž mateřská firma je ně-
mecká, je logické, že i Siemens Česká 
republika hledá inspiraci právě v Ně-
mecku, konkrétně v německém duál-
ním systému školství. Jeho podstatou je 
to, že stát zajišťuje teoretickou výuku  
a soukromé firmy zajišťují praxi ve 
svých vlastních provozech. 

Tato symbióza je velmi užitečná pro 
všechny zúčastněné: stát nemusí do-
tovat nákladnou výbavu škol moderní 
technikou a firmy nemusejí „obětovat“ 
vlastní pracovníky, kteří by se muse-
li kvalifikovat a později plně věnovat 
pedagogické činnosti. Podobný školský 
model už zde v našich zemích existoval 
a byl dobře etablován, bohužel minulý 
režim a do jisté míry i ten současný ten-
to systém nepodporoval (a stále příliš 
nepodporuje), takže v podstatě téměř 
vymizel. Siemens se tedy de facto sna-
ží o jeho opětovné vzkříšení. Pilotní 
projekty jsou plánovány v moravských 
závodech Siemens, později by se měly 
rozšířit i do ostatních krajů. 

Do Střední školy technické v Mohel-
nici například dodala společnost Sie-
mens, jejíž mohelnický závod na výro-
bu nízkonapěťových elektromotorů je 
největším závodem svého druhu v Ev-
ropě, počítače a výukové programy za 
čtvrt milionu korun. Mohelnické uči-
liště tak získalo moderní vybavení pro 
výuku oboru programování CNC obrá-
běcích strojů, do jehož studia se hlásí 
stále více uchazečů. Slavnostní předání 
výukových programů se uskutečnilo  
v roce 2012. 

Když firma pomáhá učit 
V rámci celosvětového programu 

„Train the Trainer“ se také v České re-
publice Siemens aktivně věnuje prů-
běžnému školení a podpoře učitelů na 
středních odborných školách technic-
kého směru. Za dobu fungování toho-
to programu navázal Siemens těsnou 
spolupráci s řadou škol, z nichž uveď-
me aspoň tři hlavní partnerské střední 
školy – SOU a VOŠ v Jičíně, SOU v Do-
mažlicích a SOU v Mohelnici. 

Na poli vysokoškolského vzdělává-
ní spolupracuje Siemens ČR s Katedrou 
mechatroniky Fakulty strojního in-
ženýrství VUT v Brně. Výsledkem této 
spolupráce je mj. Technologické a apli-
kační centrum (TAC), které je vybavené 
nejmodernějšími stroji a řídicími sys-
témy Siemens a které slouží k testová-
ní speciálních aplikací a školení nejen 
zákazníků a zaměstnanců společnosti 
Siemens.

S desítkami středních a vysokých 
škol po celé České republice spolupra-
cuje také divize Siemens PLM Soft-
ware. Studentům poskytuje nejmoder-
nější inženýrské nástroje, které pou-
žívají významné firmy po celém světě. 
Studenti tak získají potřebnou praxi 
a rozšíří možnosti svého pracovního 
uplatnění.

Každoročně je Siemens rovněž part-
nerem soutěže mladých programátorů, 
kterou pořádá Svaz strojírenské tech-
nologie v rámci Mezinárodního strojí-
renského veletrhu v Brně. Tato soutěž je 
určena pro žáky středních odborných 
učilišť a středních škol strojírenského 
zaměření. V rámci tohoto partnerství 
Siemens každoročně vybavuje jednu 
ze tří učeben deseti pracovními stani-
cemi, na kterých soutěžící řeší zadané 
úlohy v řídicím systému Sinumerik. Pro 

vítěze má firma vždy rovněž připraveny 
hodnotné věcné ceny.

Podpora výzkumu a vývoje
„Kvalitní výzkum a z něho vycháze-

jící inovace jsou nezbytné pro zabez-
pečení budoucí konkurenceschopnosti 
české ekonomiky. Český Siemens pod-
poruje zájem mladé generace o vědu  
a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy, 
a tím se snaží tuto prestiž technických 
a přírodovědných oborů zvýšit. Proto 
jsme začali s udělováním Cen Wernera 
von Siemense,“ uvedl ve svém vystou-
pení na loňském slavnostním, již šest-
náctém předávání těchto cen Eduard 
Palíšek, generální ředitel Siemens  
Česká republika. 

Tradiční soutěž nejlepších mladých 
mozků se koná ve spolupráci s přední-
mi českými univerzitami a Akademií 

věd ČR, pod záštitou ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy a ministra prů-
myslu a obchodu. Společnost Siemens 
každoročně oceňuje nejen talentované 
studenty a mladé vědce, ale i vysoko-
školské pedagogy. V loňském roce zís-
kali vítězové odměny v celkové výši  
1,2 milionu korun.

Vítězné práce tradičně vybírají poroty 
složené z rektorů a prorektorů pro vědu 
a výzkum českých vysokých škol tech-
nického a přírodovědného zaměření  
a přední zástupci Akademie věd České 
republiky. Vloni poroty vybíraly ze 133 
vysoce kvalitních diplomových a dizer-
tačních prací a z mnoha projektů zá-
kladního výzkumu, vývoje a inovací. Na 
výsledky letošního ročníku si budeme 
muset počkat do února. O tom, jak to do-
padlo, vás budeme jako vždy informovat 
i na stránkách našeho časopisu. 

Nesedět s rukama v klíně
Nepříznivý demografický vývoj postihuje stejnou měrou 
všechny. jaký skutečný dopad bude mít na tu či onu 
konkrétní firmu, závisí do jisté míry i na ní samé. jestli 
zůstane takříkajíc sedět s rukama v klíně, anebo se začne 
snažit něco aktivně dělat.

AUTOR: ANdReA CejNAROvá
FOTO:    siemens

v roce 2012 bylo v mohelnickém závodě Siemens na exkurzi zhruba  

70 předškoláků z regionu, kteří pro nás pak malovali celý rok kalendář.

Soutež mladých programátorů na MSv Brno.

Nejlepší diplomové a doktorské práce, vypracované nejen ve spolupráci se společností Siemens, jsou každoročně oceňovány prestižní Cenou Wernera von Siemense. 



 Statistická data hovoří o klesajícím po-
čtu studentů technických oborů na střed-
ních a vysokých školách. Budoucí prognó-
zy jsou až děsivé, o technicích se pomalu 
začíná hovořit jako o „vymírajícím dru-
hu“. Sdílíte také tuto skepsi a obáváte se 
budoucnosti?

Já tuto skepsi spíše nesdílím. Podíváme-li 
se na uvedená statistická data prizmatem de-
mografické křivky, uvědomíme si, že je tento 
stav do značné míry vyvolán poklesem po-
čtu mladých lidí ve věku studentů středních, 
resp. vysokých škol, a porovnáme-li je s čísly 
z minulosti a s odhady na léta příští, zjistíme, 
že tato vlna poklesu postupně prošla mateř-
skými, následně základními a středními ško-
lami a teď postupuje na školy vysoké. Jedná se 
tedy o nezvratný obraz reality, který nám ne-
zbude než přijmout. Druhý důvod, který tento 
stav negativně ovlivňuje, je celospolečenský. 
I přes tuto skutečnost však například my ne-
máme výrazný problém najít na pozice, které 
potřebujeme obsadit, kvalitní techniky. 

 To jsou zajímavá tvrzení, která stojí za 
bližší výklad. Čím to je, že zrovna Siemens 
nemá problém najít kvalitní techniky, a ji-
né firmy ano?

Vysvětlení je podle mého názoru v tom, 
že na rozdíl od firem, které si na nedosta-
tek techniků stěžují, máme odlišný přístup 
k absolventům. Neočekáváme, že budou ze 
studia připraveni okamžitě zapadnout do 

firemních procesů a používat konkrétní ná-
stroje. My máme zájem o absolventy, kteří 
mají širší znalosti, nejlépe ve více oborech. 
Na konkrétní podmínky v naší firmě pak ne-
ní problém je v rámci našeho rozvojového 
programu připravit. Velmi si vážím oceně-
ní České studentské unie, která nás na zá-
kladě průzkumu mezi studenty vyhlásila za 

druhého nejlepšího zaměstnavatele v oboru 
strojírenství. Myslím si, že kromě atraktiv-
nosti značky Siemens má právě tento přístup 
vliv na to, jak studenti naši firmu vnímají. 
Důležitá je i motivace studentů začít technic-
ké obory studovat, ale především tato studia 
dokončit a pak v oboru zůstat. A tady dostává 
tento problém celospolečenský rozměr. Stu-
denti se rozhodují pro obory, které mají ve 
společnosti vyšší prestiž a jsou lépe finančně 
ohodnoceny. 

 Co tak atraktivního tedy Siemens ab-
solventům nabízí?

Vedle atraktivního finančního ohodnocení 
je to především perspektiva kariérního roz-
voje. Mnoho firem nabízí různé programy 
rozvoje manažerských dovedností. My jsme 
ale vedle toho zavedli další program – pro-
gram rozvoje pro technické specialisty. Tech-
nikům v něm nabízíme možnost rozvíjet své 
kompetence a v souladu s tím také růst v hi-
erarchii firmy. Tak mohou dosáhnout pozi-
ce srovnatelné s těmi, které byly dříve dosa-
žitelné pouze pro manažery. To jim tedy dá 
možnost zůstat pracovat v technické oblasti, 
dostat se na špičku ve svém oboru a vytvářet 
hodnoty prostřednictvím vlastních technic-
kých znalostí. 

Náš koncept kariérního rozvoje expertů je 
svým rozsahem mimořádný a týká se profe-
sí, které vytvářejí nové technické hodnoty: 
typicky to jsou pracovníci výzkumu, vývoje, 
engineeringu, konstrukce, výrobní technolo-
gie, kvality a servisu. To je také jediné krité-
rium, které musí ten, kdo se rozvojového pro-
cesu účastní, splnit. Pak už záleží jen na jeho 
osobní ochotě a chuti na sobě pracovat  
a na podmínkách a potřebách oddělení,  
ve kterém působí. 

Pokud to úplně zjednoduším: dáváme mla-
dým lidem dlouhodobou perspektivu a skrze 
tuto podporu jim dáváme najevo, že si jich  
a jejich práce vážíme. A to je velmi důle-
žité. To je totiž přesně to, co v současné 

Nedostatku kvalitních techniků není třeba se obávat, ale 
musíme začít konat, říká eduard Palíšek, generální ředitel 
skupiny Siemens Česká republika. Místo kritiky škol bychom 
se spíš měli zamyslet nad tím, jakou budoucnost  
u nás absolventi technických oborů vlastně mají. A také 
nad tím, proč naši mládež technika nebaví. 

Pokles zájmu o techniku  
má dvě příčiny: slabou  
znalost matematiky  
a společenské prostředí

Náš koncept kariérního 
rozvoje expertů je svým 
rozsahem mimořádný 
a týká se profesí, které 
vytvářejí nové technické 
hodnoty: typicky to jsou 
pracovníci výzkumu, 
vývoje, engineeringu, 
konstrukce, výrobní 
technologie, kvality  
a servisu.

″
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vytratí. A bohužel se začíná vytrácet velmi 
brzy. Většinou to souvisí s nástupem na zá-
kladní školu. Tam se totiž najednou z těch-
to hezkých a zajímavých věcí stane učební 
látka, která je často podávána tak, že většinu 
dětí znechutí, nebo jí dokonce vůbec neporo-
zumí. A s vyššími třídami se tato nepříjemná 
situace ještě vyostřuje. Kvůli nedostatečným 
znalostem matematiky studenti ztrácejí dále 
svou motivaci, protože například nedokáží 
správě spočítat příklady ve fyzice, přestože 
jejich principům a podstatě rozumí. Matema-
tika je totiž univerzálním jazykem, kterým 
se v technických vědách „mluví“, a kdo ji dob-
ře nezná, ztratí s nimi společnou „řeč“. 

Proto ve všech článcích a rozhovorech, kte-
ré jsem na toto téma již měl, stále opakuji dvě 
klíčové věci: s motivací dětí se musí začít nej-
lépe už v mateřských školkách, kde jsou ještě 
děti s nepotlačeným a nezničeným zájmem  
o vše nové a „technické“; a musíme vrátit 
vážnost a kvalitu výuce matematiky, která je 
nutným základem pro další technický rozvoj. 
Bez matematiky to zkrátka nejde.

 V poslední době se hodně diskutu-
je o tzv. duálním školství, které je velmi 
úspěšné např. v Německu. Myslíte si, že by 
se měl tento systém rozšířit i u nás?

Převzetí německého modelu duálního škol-
ství, nebo alespoň inspirace tímto modelem, 
se pochopitelně nabízí jako jedna z dobrých 
možností, jak vylepšit současnou neutěšenou 

situaci obzvlášť v oblasti učňovského škol-
ství, které je v kritickém stavu. Pro nás to ale 
přece není nic nového! Každý ví, že v minu-
lém století byla těsná spolupráce výrobních 
závodů se středními školami a odborný-
mi učilišti zcela běžná. Principem duálního 
vzdělávání je, že teoretickou výuku zastřešu-
je stát a praktickou část výuky zajišťují firmy. 
A to je, podle mě, dobré.

Budovat dnes učňovská střediska jako sa-
mostatné a nezávislé organizace je finančně 
neudržitelné. Vybavit takové školy například 
špičkovou obráběcí technikou je extrémně 
drahé. Úkolem učňovské školy je především 
vychovávat takové učně, kteří budou umět 
ovládat moderní techniku. Je pro ně pro-
to velmi důležité, aby si teoretické znalosti 
mohli ověřit přímo na strojích, na nichž bu-
dou později pracovat. Navíc mezi firmou  

a učněm vznikne v průběhu studia určitá 
vazba a záleží potom na konkrétním pod-
niku, jak ji bude umět využít pro zachycení 
těch nejlepších absolventů.

 Myslíte si, že by se žák měl už na za-
čátku studia zavázat dané firmě, že do ní 
po skončení nastoupí? 

Nemyslím si, že by to byl dobrý přístup. Jak 
může patnáctiletý člověk, ještě skoro dítě, 
rozhodovat o svém dalším životě? V Němec-
ku duální vzdělání funguje tak, že firma si 
může z absolventů vybrat, kdo se jim hodí. 
Tento výběr je často poměrně náročný, pro-
jdou jím jen ti nejlepší. Absolvent si naopak 
může svobodně rozmyslet, zda chce pro fir-
mu pracovat, nebo ne. Vše by mělo fungovat 
na principu naprosté dobrovolnosti ohledně 
vzájemné nabídky a poptávky. 

společnosti chybí a proč si mladí lidé technic-
ké obory nevybírají. Nevěří tomu, že by se  
v nich později dokázali dobře uživit, a nevidí 
v nich dlouhodobou perspektivu. 

 Řešení problému nedostatku kvalitních 
techniků tedy vidíte ve změně přístupu fi-
rem k mladým absolventům? 

V podstatě ano, rozhodně je to jeden  
z důležitých faktorů. Určitě bych ale chtěl 
zdůraznit, že je chybou vinit z této situa-
ce jen vysoké školy, jak se to často děje. Vy-
čítá se jim jednak nízká úroveň a pak také 
neschopnost mladé lidi ke studiu přitáh-
nout. Na obhajobu škol musím říct, že u nás 
máme řadu velmi kvalitních technických 
vzdělávacích institucí. Mám tu čest být ve 
vědecké radě ČVUT v Praze, VUT v Brně  
a ZČU v Plzni. Když vidím, jací pedagogo-
vé tam působí, musím ocenit, že je mezi 
nimi mnoho skutečných kapacit ve svých 
oborech. Učitel, který je zapálený pro svůj 

obor, za sebou vždycky zanechá spous-
tu podobně zapálených studentů. Co se 
kvality absolventů týče, je normální, že 
se mezi nimi najdou takoví, kteří studi-
em jen tak tak propluli. Kromě nich je ale 
většina dobře teoreticky připravených  
a najde se celá řada těch, kteří jsou vyni-
kající.

Úloha školy získat studenty ke studiu, 
během studia je nezklamat a dobře je při-
pravit pro budoucí praxi je klíčová, ale ne 
samospasitelná. Pokud na ni nebude nava-
zovat široká nabídka kvalitního uplatnění 
pro absolventy, bude v podstatě k ničemu. 

  O vztahu provázanosti škol s praxí se 
diskutuje v podstatě neustále, ale oprav-
du funkční model ještě zatím nikdo ne-
navrhl, natož uskutečnil. Jak se na tento 
vztah díváte Vy z pozice vedení techno-
logické firmy a potenciálního zaměst-
navatele? 

To je poměrně složitý problém. Jeho kořeny 
sahají až k vysokoškolskému zákonu a chybě-
jícímu rozdělení škol na výzkumné univerzi-
ty a odborné vysoké školy. Pak by bylo zřej-
mé, které školy směřovat více k výzkumné 
činnosti a které by se měly primárně zaměřit 
na propojení s průmyslovými podniky a je-
jich každodenní praxí. 

Role výzkumných univerzit by totiž měla 
spočívat v tom, že budou průmysl inspiro-
vat a lidem z praxe nabízet nové technologie, 
metody řešení problémů a budou jim uka-
zovat nové trendy v oborech. Tyto vědecké 
trendy by pak měly být určující pro defino-
vání náplně studia na těchto školách. Měly 
by se aktivně podílet na výzkumu a vycho-
vávat vědce, kteří najdou své uplatnění ve 
veřejných a soukromých výzkumných insti-
tucích. Odborné vysoké školy by se pak měly 
primárně zaměřit na to, aby jejich studijní 
obory co nejvíce odpovídaly poptávce na trhu 
práce a byly velmi úzce provázány s průmys-
lovými podniky. Ty by ale měly být připrave-
ny nabídnout studentům odborné praxe, ve 
kterých by si své teoretické znalosti mohli  
v reálném prostředí ověřit. 

Proto jsou oba extrémy, kdy jeden zastá-
vá názor, že by praxe měla de facto diktovat 
školám, a druhý, který nepropojuje nabyté 
teoretické znalosti s ověřením v praxi, velmi 
nebezpečné pro budoucí konkurenceschop-
nost našeho státu. To je ale, jak jsem již řekl, 
důsledkem nejasného nasměrování vyso-
kých škol.

 Mladí lidé si ale neplánují svou bu-
doucnost jen na základě přísně racionál-
ních důvodů. Často jdou za tím, co je jed-
noduše baví. Vypadá to tedy, že technické 
obory je zrovna nebaví. Proč to tak, podle 
Vás, je?

S tímto tvrzením bych tak úplně nesou-
hlasil. Například velkou většinu malých dětí 
„technika“ baví. Baví je cokoli rozmontovat 
a zase smontovat nebo realizovat své před-
stavy a nápady stavěním z Lega či ještě lépe 
z tradičního českého Merkuru. Tento zá-
jem je zcela přirozený, jenže se časem někde 

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, zastává funkci generál-
ního ředitele skupiny Siemens v České republice od 1. ledna 2010. 
Předtím působil ve funkci ředitele brněnského závodu Siemens Indu-
strial Turbomachinery (od r. 1996). V té době byl rovněž zodpovědný 
za strategické plánování, akvizice a rozvoj obchodních aktivit v oblas-
ti parních turbín v rámci koncernu Siemens po celém světě.   
Eduard Palíšek studoval na strojní a poté podnikatelské fakultě Vysoké-
ho učení technického v Brně a na Nottingham Trent University (MBA).

Mám tu čest být ve vědecké radě ČVUT v Praze, VUT v Brně  
a ZČU v Plzni. Když vidím, jací pedagogové tam působí,  
musím ocenit, že je mezi nimi mnoho skutečných kapacit  
ve svých oborech.

″
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Dvanáct technologií, které 
významné technologické změny nás zásadně ovlivňují. Nástup parního stroje, mikročipů 
nebo internetu razantně změnil podobu mnoha odvětví, ovlivnil životy stamilionů lidí a nově 
rozdal karty v mezinárodním obchodě. loňská studie McKinsey global institute se snažila najít 
technologie, které budou nositeli podobných změn do roku 2025.

Mobilní internet
Tahouny mobilního 

internetu jsou dostup-
ná konektivita a stále 
výkonnější mobilní 
zařízení. V kapse dnes 
nosíme přístroje, je-

jichž výkon je srovnatelný se superpo-
čítačem CDC-7600 z roku 1975. Chytré 
telefony navíc přestaly být luxusem, 
staly se dostupnými pro široké masy 
a miliardě uživatelů změnily způsob 
interakce s okolním světem. Třetina 
přístupů na webové stránky a polovi-
na přístupů do sociálních sítí je v USA 
prováděna z mobilních zařízení. Ta se 
mají do roku 2025 dostat do rukou dal-
ší čtyři a půl miliardě uživatelů, pře-
vážně v rozvojových zemích.

To významně změní způsob posky-
tování služeb napříč sektory. Řada  
z miliardy pracovních pozic zajišťu-
jících transakce a interakce padne 
za oběť mobilním aplikacím. Nižší 
transakční náklady ale přinesou  
i nové příležitosti.

 

Automatizace 
expertních  
rozhodnutí

Automatizované 
systémy se naučí vy-
konávat práci exper-
tů, přijímat příkazy  
v přirozeném jazyce 
a přijímat rozhodnutí 

na základě vlastního úsudku. Pochy-
bujete? Výkon počítačů exponenciál-
ně roste. Superpočítač Watson (2011) 
je stonásobně výkonnější než o čty-
ři roky starší šachový šampion Deep 

Blue. Mílovými kroky kráčí též umělá 
inteligence, strojové učení a přirozená 
uživatelská rozhraní. Možná i vy pat-
říte mezi půl miliardu uživatelů inte-
ligentních digitálních asistentů Apple 
Siri nebo Google Now. Představili bys-
te si něco takového před deseti lety?

Pokrok umožní automatizovat řadu 
úloh dnes prováděných některým z 230 
milionů expertů. Systémy odpovídají-
cí na dotazy v přirozeném jazyce budou 
schopny samy předat potřebné informa-
ce dalším zaměstnancům nebo zákaz-
níkům. Řada pracovních pozic bude na-
hrazena a sofistikovaná analytika auto-
matizovaných systémů doplní znalosti 
a talenty těch zbývajících.

 

Internet věcí
Levné senzory a po-

hony se stanou běž-
nou součástí strojů  
i předmětů denní po-
třeby. Ty se propojí 
prostřednictvím sí-
tí. Aktuální přesná 

data a automatizované rozhodování 
otevřou nevídané možnosti pro opti-
malizaci procesů. Cena MEMS senzo-
rů spadla během posledních pěti let 
téměř na desetinu, ve stejné době se 
třikrát zvýšil počet připojených M2M 
zařízení. V roce 2025 jich bude připo-
jen bilion.

Již známe prodejní automaty, kte-
ré samy plánují své doplňování. Řada 
dalších aplikací se očekává v průmys-
lu, zdravotnictví, těžbě, zemědělství, 
dopravě, bezpečnosti i v utilitách. 
Přinesou nám lepší přehled o stavu 
systémů a pohybu produktů, ohlída-
jí optimální podmínky pro pěstování 
plodin a pomohou zlepšit péči o chro-
nicky nemocné pacienty.

do roku 2025 změní svět

automatizace 
expertních 
rozhodnutí2Mobilní internet1

R
ozsáhlá studie „Disruptive Technologies“ (rušivé technologie) vloni 
svedla dohromady představitele podnikatelské sféry a akademické obce. 
Snažili se společně pojmenovat nositele budoucích změn a kvantifikovat 
jejich dopad na průmysl, obchod, zaměstnanost a ekonomiku. Mezi více 

než stovkou kandidátů hledali technologie, které v porovnání se svými substi-
tuty vykazují významnou dynamiku poměru ceny a výkonu, mají potenciálně 
široký dosah a významný ekonomický dopad. Zkrátka musejí mít sílu znovu za-
míchat kartami. Dvanáctka vybraných má potenciál ovlivnit několik desítek bi-
lionů dolarů ročního světového produktu. Zde jsou.

pokročilá 
robotika5 Skladování 

energie8
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Skladování 
energie

Nová generace systé-
mů zadržování energie 
(např. baterií, palivo-
vých článků) bude po-
hánět miliardy mobil-
ních zařízení a vpustí 
na silnice světa hybrid-

ní a elektrická vozidla. Sehraje též zá-
sadní úlohu v energetice. Umožní bez-
problémové využití solárních a větrných 
zdrojů, poskytne kapacitu pro vykrývání 
špiček a pomůže hlídat frekvenční od-
chylky. Umožní také odložit nutné inves-
tice do posílení rozvodných sítí a urychlí 
elektrifikaci v rozvojových zemích.

 

3D tisk
3D tisk je dnes vyu-

žíván zejména desig-
néry, kutily a v proto-
typové výrobě. Ra-
zantní pokles cen 3D 
tiskáren, růst výkonu 
a rozšiřující se spek-
trum použitelných 

materiálů z něj však udělají běžnou 
výrobní technologii. Ta zrychlí cestu 

produktů na trh, poskytne stabilní kva-
litu, minimalizuje odpad a vypořádá se 
i s komplikovanými tvary. Již dnes se 3D 
tisk používá také k „tisku“ kmenových 
buněk do podoby tkání.

 

Pokročilé materiály
V uplynulých deká-

dách jsme vytvořili 
nové materiály s vy-
nikající pevností nebo 
vodivostí, samočisti-
cím povrchem, kovy 
s pamětí nebo nano-

materiály. Obzvláště nanomateriály nyní 
procházejí dynamickým vývojem. Nabíze-
jí mimořádné chemické nebo mechanické 
vlastnosti, počítá se s nimi v nových gene-
racích displejů, efektivních bateriích, fil-
trech nebo solárních článcích. Nanočástice 
v budoucnu také pomohou přesněji apliko-
vat medikaci například při léčbě rakoviny.

 

Nové metody 
průzkumu a těžby 
surovin

Čtyřicet let se rodila ekonomicky rentabil-
ní metoda dobývání ropy a plynu  

z nekonvenčních loži-
sek. Těžba z břidlic je 
dnes díky horizontální-
mu vrtání a hydraulic-
kému štěpení realitou  
a mění mapu produ-
centů strategických su-

rovin. V hledáčku těžařů se nově ocitají další 
zdroje – metan z uhelných ložisek, hydrá-
ty metanu nebo ropa uložená v pískovcích. 
Všechny tyto pokroky mohou prodloužit do-
stupnost fosilních paliv o celá desetiletí.

 

Obnovitelná 
energie

Energie vody, větru, 
slunce, příboje nebo 
slapových jevů bu-
dou nevyčerpatelnou 
studnicí levné a čisté 
energie. Výrobní cena 
elektřiny ze solárních 
článků klesla za po-

slední dvě dekády na desetinu a obnovitel-
né zdroje se staly neodmyslitelnou součástí 
energetického mixu Evropské unie  
i Spojených států. Plány na jejich využívání 
ale oznámily i Čína, Indie a další rozvíjející 
se země. Spolu s očekávaným vývojem v ob-
lasti uchovávání energie čeká obnovitelné 
zdroje slibná budoucnost. 
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Cloudy
Cloudové technolo-

gie umožňují používat 
softwarové i hardwa-
rové zdroje v podobě 
služby poskytované 
prostřednictvím sítě. 
Výsledné řešení kla-

de minimální požadavky na lokálně 
insta lovaný software a v ýpočetní v ý-
kon, je f lexibilnější a nákladově příz-
nivější.

Cena serverového výkonu dostupné-
ho v cloudu klesá o polovinu každých 
osmnáct měsíců. V průměru je třeti-
nová oproti nákladům na vlastnictví 
serveru. Osmdesát procent severoame-
rických společností se proto chystá 
cloudu svěřit své kritické aplikace. To 
významně ovlivní strukturu tří bilio-
nů dolarů utrácených firmami ročně 
za IT.

 

Pokročilá robotika
Dnešní roboti jsou 

drazí, neflexibilní, za-
šroubovaní do podla-
hy a bezpečně oplocení. 
Jejich nová generace ale 

bude vybavena smysly, strojovým vidě-
ním, vyšší obratností a vlastní inteli-
gencí. Budou schopni bezpečně praco-
vat po boku člověka a reagovat na něj. 
Otevře se jim tak cesta do nových míst 
ve výrobě, úklidu i údržbě. Příkladem 
nového přístupu může být Baxter, uni-
verzální laboratorní robot s kompakt-
ní konstrukcí a pětinovou cenou oproti 
průmyslovým robotům.

Robotika se šířeji uplatní i v medicíně. 
Noví chirurgičtí roboti zvýší bezpečnost 
operací a robotická protetika a vnější ske-
lety umožní řadě lidí žít hodnotnější život.

 

Autonomní 
dopravní 
prostředky

Ještě nedávno byly dro-
ny strategickou vojen-
skou technologií. Dnes ho 
možná máte doma. Brzy 
budeme autonomní do-
pravní prostředky vídat i 

na silnicích. Od prvních nesmělých krůč-
ků před deseti lety technologie dospěla 
a pomalu se stává realitou. Stroje budou 
jezdit bezpečněji, s nižší spotřebou, bez 

přestávek a nároku na mzdu. Díky tomu 
bude revoluce na silnicích rychlejší, než 
bychom si mysleli.

V automobilech, které nebudou plně au-
tonomní, se uplatní systémy asistující ři-
diči a odvracející kolize. Stávající miliarda 
aut a půl milionu letounů se tak brzy sta-
nou zastaralými. Z koláče čtyř bilionů do-
larů ročních příjmů automobilového prů-
myslu si razantně ukousnou nové obory.

 

Genomika
Genomika bude  

v nadcházejících le-
tech těžit z rychlého 
sekvencování genomu, 
analýzy velkých dat  
a rozvoje syntetické 
biologie. Rychlost sek-

vencování vztažená na dolar nákladů  
se zdvojnásobuje každých deset měsíců. 
Výzkumné týmy budou schopny rych-
le a levně testovat dopady genetických 
modifikací a stolní sekvencery DNA po-
mohou lékařům hledat optimální léčbu. 
Syntetická biologie umožní tvorbu mo-
difikovaných organismů přímým pře-
pisem DNA. Těžit z toho budou zejména 
zdravotnictví, farmacie, zemědělství, 
ale třeba i obor biopaliv.
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V 
dnešní době se ve světě použí-
vají v podstatě zaběhnuté leto-
vé tratě. Dají se přirovnat k po-
zemním silnicím, samozřejmě 

trojrozměrným.
„Bývají jednosměrné i obousměrné  

a vedou podél radionavigačních zařízení,“ 
popisuje Richard Klíma, mluvčí státního 
podniku Řízení letového provozu. Určují 
je zeměpisné body na povrchu a povo- 
lené letové hladiny. Tratě se také mohou 
křížit nebo spojovat v jednom bodě,  
v němž letadlo, které zde letí, může  
přejít z jedné letové tratě na jinou.

Jejich uspořádání vychází z historie  
letectví; například ve Spojených státech 

řada leteckých tratí spojuje místa, kudy 
létala ještě poštovní letadla ve dvacátých 
letech minulého století, a nevedou tedy 
úplně rovně.

Ani v Evropě, v níž se podle údajů Evrop-
ské komise denně uskuteční 26 tisíc letů, 
se nelétá přímo. Dokonce by se při přímém 
letu bez „kličkování“ dal průměrný let nad 
evropským kontinentem zkrátit asi o deset 
minut, a ještě by se ušetřilo palivo.

Ovšem v Evropě je 64 sektorů řízení le-
teckého provozu, které mají na starosti 
úřady různých zemí a hustý letecký pro-
voz zvládají i díky tomu, že mají letadla 
na svých místech. Kdyby dnes všechny 
rychlé tryskové stroje dostaly svolení  

letět, kudy chtějí, tedy nejpřímější cestou 
k cíli, vznikl by nezvladatelný chaos s vy-
sokým rizikem nehod.

Jenomže takovouto změnu – samozřej-
mě bez chaosu – bude zřejmě muset letec-
ká doprava podstoupit.

jednotné evropské nebe
První opatření, která k tomu mají vést, 

jsou administrativní. Evropská unie už 
patnáct let pracuje na vytvoření takzva-
ného „jednotného evropského nebe“.  
Cílem je sjednotit vzdušný prostor a roz-
dělit jej do funkčních bloků podle potřeb 
letecké dopravy a ne podle státních hra-
nic. Výsledkem by samozřejmě bylo také 
snížení počtu center řízení letového pro-
vozu, což se samozřejmě nelíbí leteckým 
dispečerům, kteří této snaze oponují.

Ruku v ruce s tím však musejí jít také 
opatření technická, čili vytvoření jiné-
ho technického systému řízení letového 
provozu.

Začátkem změn je nyní zavádě-
ný systém automatického závislého 

přehledového vysílání (ADS-B). Pod tím-
to pozoruhodným názvem se skrývá 
způsob sledování pohybů letadel. „Auto-
matický“ je systém proto, že nepotřebu-
je zásahy od pilota nebo dispečerů. „Zá-
vislý“ je proto, že závisí na navigačních 
přístrojích letadla.

Na rozdíl od současného stavu, kdy po-
zemní dispečeři pozorují svěřená leta-
dla na monitorech radarů, v tomto pří-
padě letoun využívá družicový navigač-
ní systém a získané informace okamžitě 
předává pozemnímu řízení. Posádka 
letadla i pozemní kontrola tedy znají 
polohu letadla podstatně přesněji, což 
umožňuje i lepší plánování letu a vol-
nější plánování trasy.

V Evropě zákony říkají, že technologie 
ADS-B musí být zavedena ve velkých do-
pravních letadlech od roku 2017, ve Spo-
jených státech od roku 2020.

Plánování bez lidí
Ale to je jen začátek. Jak by měla le-

tecká doprava vypadat v dalších letech, 

ukazuje například uznávaná španělská 
technologická společnost Indra Siste-
mas. Ta ve svém výzkumném centru  
v Madridu vyvíjí úplně nový systém ří-

zení, který na koncepci jednotného nebe 
a lepšího sledování polohy letadla na-
vazuje.

Podstatou je, že dopravní letadla při 
jejich letu nebudou kontrolovat leteč-
tí dispečeři, kteří si je předávají na 

hranicích svých sektorů, ale počítačový 
program. Ten letadlu vybere nejvhod-
nější, samostatnou trasu bez ohledu na 
nynější letové tratě, po nichž stroje léta-
jí v řadě s jinými, které míří podobným 
směrem.

Počítačem určená trajektorie pro let je 
co nejkratší, samozřejmě s přihlédnu-
tím k počasí a jiným aktuálním okolnos-
tem. A nesmí se nevhodně křížit s leto-
vým plánem jiných letadel.

Dobře určená trasa umožňuje také lé-
pe přizpůsobit čas přiblížení se k cílové-
mu letišti a synchronizovat jej s jinými 
spoji tak, aby letadlo nemuselo kroužit  
a čekat, až se pro ně uvolní přistáva-
cí dráha. Naopak se k letišti přiblíží po 
hladce klesající dráze, která šetří palivo.

Tolik teorie. Společnost Indra systém 
zatím zkouší v počítačových simulacích 
a některé jeho součásti už v praktické 
podobě v středisku řízení letového pro-
vozu ve skotském Prestwicku u Glasgow. 
Jestli se v této podobě opravdu rozšíří, 
se teprve ukáže. 

Nový systém navigace 
má zkrátit dráhu letadel

v roce 2013 přepravila letadla ve světě 3,1 miliardy 
cestujících a pro rok 2030 se předpokládá, že jich bude 
nějakých 6,4 miliardy. jak se tolik lidí vejde bezpečně  
do vzduchu? Budou muset létat po jiných letových tratích 
než dosud.

I nejpropracovanější systémy řízení letového provozu mo-
hou samozřejmě selhat. Často proto, že zklame člověk, který 
s nimi pracuje. Jeho chyba se totiž prakticky nedá předvídat.

Varováním může být až neuvěřitelná srážka letadel ve výš-
ce deset a půl kilometru nad jižním Německem kousek od 
švýcarských hranic v noci z 1. na 2. července 2002. K sobě 
se tehdy blížily po kolizní dráze nákladní Boeing americké 
společnost DHL a Tupolev Baškirských aerolinií (nyní už za-
niklých), který přepravoval zejména ruské děti na prázdniny 
do Barcelony.

Oba stroje byly vybaveny antikolizním systémem TCAS, kte-
rý už tehdy používala většina dopravních letadel (dnes ma-
jí dokonalejší verzi). Ten není závislý na pozemních dispeče-
rech ani na pilotech. Automaticky vysílá signály, na něž odpo-
vídají přístroje okolních letounů, které jsou tímto systémem 
vybaveny (ostatní letadla nezjistí). Počítač v letadle je schopen 

určit jiné stroje ve stejné nebo křižující letové hladině zhruba 
ve vzdálenosti do 40 kilometrů. Když z pozorovaných údajů 
vypočítá, že hrozí srážka, vydá varování pilotům.

Vzhledem k rychlosti letadel času moc není, nicméně zmi-
ňovaná letadla dostala varování asi 45 sekund před sráž-
kou. Systém zpravidla doporučuje, aby letadlo, které  
je o trochu výš, začalo stoupat, a to, které je níže, kleslo.  
A tohle doporučení dostali i piloti obou letadel. Boeing za-
čal správně klesat. Jenomže přesně v tu chvíli si blížícího 
maléru konečně všiml letový dispečer v Curychu, který lety 
i nad jižním Německem řídil. Byl přetížený a neměl k dis-
pozici všechnu techniku, protože zrovna procházela údrž-
bou. Omylem nařídil ruskému stroji, aby začal klesat. Ruští 
piloti, navzdory varování přístroje, poslechli člověka, a le-
tadla se srazila. Zahynulo při ní všech 71 osob na palubách 
obou letadel.

Počítačem určená 
trajektorie pro let je co 
nejkratší, samozřejmě 
s přihlédnutím k počasí 
a jiným aktuálním 
okolnostem.

″

Technika versus lidská chyba



a výrazného pohybového omezení. Dějiny 
vědecko-technického snažení o usnadnění 
této cesty jsou dnes již poměrně dlouhé. 

První typy implantátů se orientovaly spíše 
na materiály než na konstrukci, nerespekto-
valy anatomický tvar ani fyziologický pohyb 
v kolenním kloubu. Teprve koncem sedmde-
sátých let minulého století byly vyvinuty ná-
hrady s rotačními meniskovými prvky. Pře-
vratný rozvoj nastal v osmdesátých letech, 
kdy se začalo pracovat na stavebnicovém 
systému, tedy kloubních náhradách, které 
se skládají z několika materiálově odlišných, 
ale vzájemně kompatibilních komponent. 

V současnosti vývojové týmy intenzivně 
pracují na tom, aby kloubní náhrada do tě-
la pacienta „zapadla“ co nejlépe. A přestože 
operatérům pomáhá řada zařízení dosáh-
nout vysokého stupně přesnosti resekce 
kosti, uložení komponent a osového posta-
vení končetiny, otázku životnosti kloub-
ních náhrad neřeší. O to se snaží především 
konstruktéři testovacích zařízení, jimiž 

endoprotézy od vývojového stadia až po fi-
nální podobu procházejí. Nový simulátor 
tak zajišťuje dosud největší eliminaci selhá-
ní kloubních náhrad po implantacích. 

Pro náročnější aplikace
A jak takový simulátor funguje? Jeho po-

sun vpřed a vzad (anterior/posterior) se 
děje za pomoci lineárních elektromotorů. 
Ohýbání kolene (flexe/extenze) a rotaci ko-
lem svislé osy (interior/exterior) zajišťu-
jí dva torzně-rotační elektromotory. Firma 
Hiwin těchto pohonů pro hladký chod si-
mulátoru dodala celkem dvanáct. 

Řízení celého soustrojí obstarává systém 
Simotion d435 od firmy Siemens. Tento 
systém je určen především pro náročněj-
ší aplikace s více osami, obyčejně s osmi až 
šestnácti, maximálně s dvaatřiceti. Simo-
tion d435 je součástí řídicích systémů řady 
Simotion D. Rostoucí požadavky trhu vyža-
dují při automatizaci strojů snadnou roz-
šiřitelnost a přizpůsobivost a právě tyto 

vlastnosti systémy Simotion D mají. Díky 
rovnoměrnému odstupňování svým výko-
nem pokrývají velmi široké spektrum apli-
kačních možností – od jednoduchých polo-
hovacích úloh s jednou osou až po náročné 
úlohy s krátkými cykly a mnoha osami.  
Nově zkonstruovaný simulátor patří určitě 
k těm složitějším.

Pochmurná statistika
Statistické údaje, které zveřejnilo sou-

sední Německo, uvádějí, že v letech 1996 
až 2004 tam výdaje spjaté s protetickými 
operacemi vzrostly ze 450 milionů eur na 
1,1 miliardy eur a němečtí ortopedi ročně 
provedou zhruba 170 000 implantací en-
doprotéz. Ze statistik rovněž vyplývá, že 
doba, po kterou tyto implantáty vydrží být 
plně funkční, není dostačující a že ročně se 
uskuteční okolo 9600 opravných operací. 
Tým českých odborníků z ČVUT se tedy ve 
světle těchto čísel o budoucnost svého si-
mulátoru rozhodně nemusí obávat. 

I
niciátorem vývoje tohoto simuláto-
ru byl Ing. Lukáš Franta, v jehož práci 
v současné době pokračuje Ing. Jakub 
Kronek a jeho tým, který kromě stan-

dardních otěrových experimentů řeší i up-
grade simulátoru o další komponenty. 

Konstruktérům z ČVUT se podařilo vytvo-
řit reálnou simulaci proměnlivého zatíže-
ní kolenní náhrady, a to v celém rozsahu 
posuvného a rotačního pohybu a při odpo-
vídajících rychlostech. Díky grantu, který 
na tento projekt ČVUT obdrželo, tak tým je-
ho vědců vyvinul ojedinělý testovací stroj, 

sestavený v souladu s konstrukčním a kon-
cepčním uspořádáním používaných kloub-
ních náhrad. 

Simulace všech  
pohybových režimů

Přístroj provádí in vitro simulace opotře-
bení kloubních náhrad za podmínek, kte-
ré se přibližují podmínkám in vivo mno-
hem přesněji než všechna ostatní testovací 
zařízení, jež jsou v současnosti dostup-
ná na trhu. Simulátor realisticky navozu-
je všechny režimy chůze, mění frekvence 

kroků, simuluje rychlý běh, ale i sed  
a vztyk. Zohledňuje přitom jak mechanic-
ké vlastnosti materiálů, z nichž jsou endo-
protézy vyrobeny, tak vlastnosti a funkce 
lidského organismu, jemuž má být kloub 
implantován. 

K vyzkoušení kloubní náhrady je třeba 
provést řádově kolem pěti milionů cyklů, 
což odpovídá asi dvěma měsícům normální 
chůze. Jen tak lze adekvátně posoudit rizi-
ka, která vznikají během používání u im-
plantovaných kloubních náhrad.

Koleno je složitý stroj 
Koleno je nejsložitější „stroj“ pohybového 

aparátu. Vzhledem k anatomické stavbě  
a biomechanice pohybu však mnohdy se-
lhává. Umělá kloubní náhrada pak pro 
mnoho lidí často znamená jedinou cestu 
zpět do normálního života bez bolesti  
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Simulátor, který dokáže věrně napodobit pohyby 
kolenního kloubu a vzájemně je střídat tak, jak to 
činí skutečný kloub, vyvinuli vědci z laboratoře 
experimentální biotribologie při ČvuT. 

t e c h n o l o g i e
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Čeští vědci vyvinuli stroj 
na testování kolenních 
endoprotéz AUTOR: PeTR jeCHORT

FOTO:    SieMeNS, HiWiN
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Prvním, kdo vážně uvažoval  
o využití teplotních rozdílů  
v mořské vodě, byl v osmdesá-
tých letech devatenáctého sto-

letí francouzský fyzik Jacques Arsene 
d‘Arsonval. K prvním pokusům o pře-
vedení jeho úvah do praxe však došlo 
až téměř o padesát let později. V roce 
1930 vybudoval D‘Arsonvalův student 
Georges Claude v kubánském městě 
Matanzas první elektrárnu OTEC o vý-
konu 22 kW. Záhy ji však zničila bouře. 
Podobně dopadl i pokus z roku 1935, 
kdy Claude postavil elektrárnu na lodi 
kotvící u pobřeží Brazílie. Ještě před-
tím, než vůbec mohla začít pracovat, ji 
zničilo bouřlivé počasí a vlny.

Ropná krize  
urychlila výzkum

V sedmdesátých letech minulého 
století došlo kvůli ropné krizi  
k urychlení výzkumu mořské termál-
ní konverze. Americká vláda za prezi-
denta Cartera investovala do vývoje 
technologie OTEC 260 milionů USD  
s cílem vyrábět do roku 1999 jejím 
prostřednictvím 10 000 MW ročně.

Vedle USA hraje v současné době ve 
vývoji OTEC prim také Japonsko. Již 
v roce 1981 uvedla společnost Tokyo 
Electric Power Company jako první 

na světě elektrárnu OTEC do komerč-
ního provozu. Elektrárna vybudova-
ná na ostrově Nauru měla výkon  
120 kW, přičemž 90 kW elektřiny 
spotřebovávala samotná elektrárna 
a zbytek byl distribuován do veřejné 

sítě. Podle odhadů japonských vědců 
by se prostřednictvím OTEC moh-
lo v budoucnu z oceánské termál-
ní struktury ročně vytěžit až 88 000 
TWh, aniž by se tím tato struktura 
nějakým způsobem poškodila. 

Čím větší rozdíl teplot,  
tím větší síla

Elektrárna OTEC funguje na obdob-
ném principu jako elektrárna geoter-
mální. Avšak zatímco geotermální 
elektrárna využívá rozdílu mezi nižší 
teplotou na povrchu a vyšší v podze-
mí, u mořské termální elektrárny je 
tomu opačně: v tomto případě se pra-
cuje s rozdílem chladnější vody  
v hloubce a teplejší vody u hladiny.

Jako médium používá elektrárna 
OTEC kapalinu s nízkým bodem va-
ru, například roztok amoniaku ve vo-
dě. Teplá povrchová voda toto pracov-
ní médium přivede až k bodu varu  
a to se přemění na páru, která pohání 
turbínu. Přívodem chladné vody  
z hlubších vrstev oceánu se pak pára 
ochladí, pracovní tekutina konden-
zuje zpět do kapalného stavu a celý 
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cyklus se opakuje. Platí přitom, že čím 
větší je rozdíl teplot mezi vrstvami vody, 
tím větší je i síla pohánějící turbínu. 

Nejvhodnější klimatické podmínky pro 
budování těchto elektráren se nacháze-
jí zejména v tropických a subtropických 
oblastech, kde teplotní rozdíl mezi povr-
chovou vodou a vodou v hloubce zhru-
ba jednoho kilometru činí okolo 20 °C. 
Téměř ideální podmínky jsou například 
na Havajských ostrovech, kde navíc hle-
dání alternativních zdrojů energie pod-
něcuje i jedna z nejvyšších cen elektřiny 
na světě.

Stabilita vs. efektivita
Velkou výhodou této technologie je to, 

že není závislá na klimatických změ-
nách a může tedy fungovat dlouhodobě 
bez větších výkyvů v dodávkách elektři-
ny. Její efektivitu lze ještě zvýšit tím, že 

se umístí na plovoucí plošinu. Tyto plo-
šiny pak mohou plout po moři  
a vyhledávat místa s nejlepšími tepel-
nými podmínkami. Odtud pak pomocí 

podmořských kabelů dopraví elektric-
kou energii na vzdálený břeh. 

Při výrobě elektřiny vznikají i pozitiv-
ní vedlejší produkty, například pitná vo-
da nebo vodík. Studená voda může být 
použita v zemědělství nebo v klimati-
začních systémech budov.

Podstatným nedostatkem je nízká 
efektivita výroby elektřiny. Termální 
účinnost prvních elektráren OTEC se 
pohybovala kolem 1 až 3 procent. Mo-
derní zařízení jsou již přece jen o něco 
účinnější. 

Při stavbě elektráren 
pomáhá Solid edge 

Společnost Sea Solar Power (SSP), která 
se zabývá výstavbou plovoucích OTEC 
elektráren, začala při jejich navrhování 
využívat software Solid Edge od společ-
nosti Siemens PLM Software. Díky ně-
mu mohou konstruktéři modelovat za-
řízení ve 3D a vidět jednotlivé součást-
ky nebo sestavené celky systému  
z různých pohledů. Při hledání nejlep-
šího technologického řešení umožňu-
je opakovaně vytvářet návrhy a rychle 

měnit či upravovat jednotlivé součástky. 
Konstruktéři mohou simulovat chování 
součástek pod tlakem a sledovat, jak se 
budou opotřebovávat v čase. Dříve by ta-
kové testování zabralo mnoho týdnů či 
měsíců, nyní je lze provést během něko-
lika hodin.  

v diskusích o alternativních zdrojích elektrické energie se v posledních letech 
vedle solárních kolektorů a větrných farem stále více hovoří i o technologii 
OTeC (Ocean Thermal energy Conversion). Tato technologie k tvorbě elektřiny 
využívá teplotního rozdílu mezi studenější vodou nacházející se v mořských 
hlubinách a teplejší vodou při hladině. O obrovském zdroji energie ukrytém 
v oceánech přemítal již jules verne ve své knize Dvacet tisíc mil pod mořem. 
jeho románová vize se nyní stává skutečností. 
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Využití „zelené”
technologie OTEC
  v současnosti probíhá několik 

menších projektů na různých 
místech světa, například na 
ostrovech Bora Bora, Réunion,  
v Malajsii či na filipínách. 

  v loňském roce zahájila pilotní 
provoz elektrárna na japonském 
ostrově Kume. 

  Letos se začíná stavět elektrárna 
na karibském ostrově Curaçao. 

Při vývoji technologie OTeC využila americká 

firma Sea Solar Power i software Solid edge 

od společnosti Siemens. 

Žlutočervený pás na mapě, kterou vypracovala zbrojařská firma lockheed Martin, vymezuje nejpříhodnější oblast pro stavbu elektráren OTeC. 



Před jedním stoletím zažíval vyspělý svět téměř stejně rozsáhlou 
technologickou revoluci v osvětlení jako dnes. Byla to doba, kdy kov 
vytlačil bambus a želatinu. 

K dyž letos Nobelův výbor udě-
lil cenu za objev modrého LED 
světla třem japonským vědcům, 
vyzdvihl, že ocenění spustili 

rozbíhající se „revoluci v osvětlení“.  
I když zásluhy letošních laureátů ne-
chceme snižovat (jejich práce i životní 
příběh si zaslouží pozornost, viz další 
dvojstrana), stojí určitě za připomenu-
tí, že LEDková „revoluce“ není rozhodně 
první, kterou obor zažívá. Jedna velmi 
podobná probíhala v době zhruba před 
sto lety, kdy „Edisonovo duchovní dítko“, 
uhlíková elektrická žárovka, vedlo svou 
závěrečnou bitvu o místo na výsluní.

Zřejmě první prakticky použitelnou 
žárovku sestrojil Heinrich Göbel ro-
ku 1854, tedy zhruba čtvrt století před 
Edisonem. Německý vynálezce našel 
vhodné vlákno, když údajně v zoufalství 
nad neúspěchy experimentů odlomil ze 
své bambusové vycházkové hole kousek 
a použil ho jako vlákna do svého světel-
ného zdroje. Organické vlákno se ukáza-
lo díky jednoduché výrobě jako výhodný 

zdroj pro první generace žárovek. Druhý 
Göbelův velký úspěch spočíval v tom, že 
vlákno dokázal umístit do baňky, ze kte-
ré vyčerpal vzduch, což zaručilo žárovce 
použitelnou životnost: vakuum omezuje 
tepelné ztráty, výrazně zvyšuje účinnost 
a snižuje riziko spojené s rozžhavením 
žárovky na vysokou teplotu. 

Göbel ovšem neměl prostředky na pa-
tentování vynálezu a rozjezd výroby.  
A to naopak byla Edisonova silná stránka. 
Cílevědomý americký vynálezce v roce 
1880 po dlouhých experimentech s růz-
nými materiály sestavil žárovku, která 
měla hlavní rysy světel používaných  
i dnes, například včetně úspěšného ná-
vrhu patice, která se v současnosti ozna-
čuje jako E27. Vynálezce dělal od začát-
ku svým žárovkám velkolepou reklamu: 
hned v roce 1880 jimi nechal nasvítit celý 
parník, na světové výstavě v Paříži o rok 
později už jich svítila zhruba tisícovka.

Technicky šlo vlastně o typ velmi po-
dobný Göbelově žárovce a dalším tako-
vým žárovkám s vlákny z organických 
materiálů jiných typů ze stejné doby. Dů-
ležité bylo, že Edison dokázal „světelné 
baňky“ jako první vyrábět relativně spo-
lehlivě a ve velkém. 

Technologie se šířila a ceny padaly.  
V Čechách cena žárovek klesla za deset 
let o dva řády: na konci devatenáctého 
století stála jedna zhruba 15 až 25 ko-
run, v roce 1910 to bylo kolem 50 haléřů. 
Uhlíková žárovka byla levná a osvědče-
ná. Pak ji ovšem náhle poslalo do důcho-
du zdokonalení, které víceméně na jedno 
století opanovalo osvětlení vůbec.

doba kovová
Zmiňovanou inovací byly žárovky s ko-

vovým vláknem. Může se vlastně zdát 
překvapivé, že se žárovky nevyráběly  
z kovů od začátku, ale má to samozřej-
mě praktické důvody. Vědci a inženýři 
používali hlavně platinové drátky, ale ty 
rychle křehnou a praskají. Navíc jsou sa-
mozřejmě drahé.

Mnoho dalších možností na dohled  
nebylo: účinné žárovky musí pracovat  
s opravdu vysokými teplotami nad 2 000 °C.  
Čím více, tím lépe, protože účinnost po-
měrně rychle stoupá a k jejímu zdvojná-
sobení stačí zvýšení teploty  
o pár set stupňů. Použít šly jen těžko ta-
vitelné kovy, jako např. tantal, osmium, 

wolfram, molybden atp.
Výhody kovu se pokoušely nejprve vy-

užít hybridní typy, ve kterých byl uhlík 
nahrazen kovem jenom částečně. Vlák-
na byla tedy například jen pokovená, ale 
jádro tvořil stále „uhel“. Přesto se u nich 
dosahovalo snížení spotřeby energie  
o více než čtvrtinu.

První relativně úspěšnou čistě kovo-
vou technologií byly tantalové žárovky, 
protože tento kov bylo lze ze všech vhod-
ných kandidátů zpracovat nejlépe; s nimi 
přišly na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století Siemensovy závody, jak  
se tehdy říkalo. Měly tu zajímavou  
a nešťastnou provozní vlastnost, že vlák-
no se během životnosti postupně zkraco-
valo. Na začátku byly kvůli tomu žárovky 
náchylné k poškození otřesem, protože 
vlákno s sebou dost „hýbalo“. 

Tantalové žárovky nakonec ustoupi-
ly jiným typům, ale trvalo to poměrně 
dlouho. Zmiňované prvky s vysokou tep-
lotou tání nejsou (s výjimkou tantalu) 
při vysokých teplotách tzv. tažné, takže 
z nich nelze tím nejjednodušším způso-
bem, zahřátím a natažením, udělat drát 
či drátek. Hledání způsobů, jak obejít tu-
to velkou nevýhodu, bylo základem vý-
voje kovových žárovek.

Ve své době šlo o pečlivě střežená vý-
robní tajemství. Kovy se například drtily 
na prášek a míchaly třeba s klihem, gu-
mou či cukrem. Z této „kaše“ se pak vy-
tlačovala vlákna. V jiných postupech se 
tyto materiály rozpouštěly střídavě v ky-
selině a zásadě na velmi jemné částečky, 
až vznikla „kašička“ (tzv. hydrosol). Pak 
se zavedením proudu zbavila části vo-
dy (tj. elektrolýzou) a pod tlakem se tato 
směs lisovala do vláken.

Nakonec zvítězil wolfram (teplota tání  
3 400 °C), který jako první dokázal 
„ovládnout“ William Coolidge, tehdy  

u firmy GE. Wolfram se namele na prášek 
a pak se za vysokých tlaků slisuje do tyčí. 
Ty se zahřejí na 1 300 °C, zchladí ve vod-
ní lázni, pak se průchodem elektrického 
proudu zahřejí na 3 200 °C a znovu zchla-
dí, aby se opětovně zahřály na 1 500 °C ve 
vodíkové peci. Poté se materiál válí a tepe 
za běžných teplot a nakonec se ještě jed-
nou zahřeje a pomalu zchlazuje, zatímco 
se z něj vytahuje milimetrový drátek.

Postupně se začala používat dvakrát na-
vinutá wolframová spirála a plnění baň-
ky argonem, který zpomaluje odpařová-
ní vlákna. Pracovní teplota vlákna se tak 
mohla zvýšit na cca 2 800 °C. To je zhruba 
o 800 °C více než u uhlíku a o 400 °C ví-
ce oproti prvním kovovým žárovkám. To 
zase v důsledku vede ke zvýšení celkové 
účinnosti na více jak pětinásobek oproti 
„uhlíkovkám“ a více jak dvojnásobek opro-
ti jednoduchým kovovým zdrojům. Zlepši-
la se tím i barva vyzařovaného světla. 
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Boj o světlo

 Bezpečný vánoční stromek! i tak se prodávaly 

elektrické žárovky na začátku dvacátého století,  

v tomto konkrétním případě jde o americkou re-

klamu z roku 1900 z časopisu Scientific American.  

Žárovky byly tedy konstruovány na napětí 50 až 

60 voltů.

Přepálené wolframové vlákno 

obyčejné žárovky. Ani byste asi 

neřekli, kolik s ním bylo práce. 

edisonova žárovka s uhlíkovým 

vláknem. Na snímku je patrné i za-

barvení skla žárovky, které bylo pro 

tyto zdroje typické a bylo hlavním 

důvodem snižování světelnosti žá-

rovky v průběhu její životnosti.   
AUTOR: jOSef jANKů 
FOTO:    BigSTOCK, ARCHiv AuTORA



zmíněný, ale výsledky selenidových diod 
nebyly vůbec slavné. Měly velmi krátkou 
životnost, obvykle v řádech minut. 

Karbid křemíku (SiC) byl materiálem už 
dlouho známým: právě na něm byla v ro-
ce 1907 elektroluminiscence vůbec popr-
vé objevena. V osmdesátých letech se z něj 

podařilo vyrobit slabé modré diody, ale 
jejich vlastnosti byly neuspokojivé. Jisté-
ho úspěchu  
s nimi dosáhla firma Cree, která předsta-
vila svou verzi v roce 1989. Ale její diody 
byly podstatně slabší a méně účinné, a tak 
firma tuto technologii časem opustila.

V roce 1986 se situace změnila. Tehdy se 
v Japonsku dvěma letošním nobelistům 
– Hirošimu Amanovi a Isamuovi Akasa-
kimu z Nagojské univerzity – povedlo po 
dvacetiletém výzkumu vrátit do hry GaN: 
podařilo se jim nanést kvalitní vrstvu to-
hoto materiálu na vhodnou podložku. 

Nás laiky na pohled nepřekvapí, že to 
dokázali díky vrstvě nitridu hliníku při-
pravené za nízké teploty, ale z hlediska 
materiálového inženýra jde o „šíleně ge-
niální“ nápad. Za nízké teploty vytvořená 
vrstva nitridu hliníku je nekvalitní a hru-
bý povrch, v podstatě tedy opak toho, co 
by podle selského rozumu bylo zapotře-
bí na vytvoření polovodiče bez vad. Ale 
postup fungoval a oba vědci tak znovu 

vzbudili zájem o GaN. Byla to možná až 
nečekaná odměna za roky pokoutní prá-
ce. Oba vědci se věnovali výzkumu GaN  
i přes nepřízeň grantových agentur a šéfů.

Brzy se k nim na dálku přidal třetí „re-
bel“ a další letošní oceněný Šudži Na-
kamura, který byl zaměstnán ve firmě 
Nichia a na přípravě modré diody z GaN 
pracoval nejprve přes nelibost, postupně 
přímo přes zákaz šéfů. Nakamurovi  
se podařilo vytvořit základní vrstvu přímo 
z GaN a postup tak vylepšil a zjednodušil. 

Poslední byl první
Dioda tím ovšem hotová nebyla. Jak zná-

mo, polovodiče se skládají ze dvou vrs-
tev, označovaných jako p a n, mezi nimiž 
probíhá výměna elektronů a děr, které 
elektrony zaplňují. Klíčová je právě pře-
chodová vrstva. Z GaN se ovšem nedařilo 
připravit p-typ (tedy ten s velkým množ-
stvím děr). Řešení naznačili znovu jako 
první Amano a Akasaki. 

Stejně jako u jiných polovodičů do GaN 
přidávali velmi malou příměs jiného prv-

ku, aby se upravila jeho vodivost, ale ne-
dařilo se jim. Japonští výzkumníci praco-
vali v té době například s křemíkem, ale 
ten v GaN zůstával v té době z ne zcela jas-
ných důvodů elektricky neaktivní, a bo-
hužel tak polovodič p-typu jednoduše ne-
vznikal, i když by teoreticky měl. Amano  
a Akasaki zkoušeli s materiály vše možné  
i nemožné, a nakonec se jim podařilo „pro-
budit“ atomy křemíku ozařováním vzorku 
ve vakuu elektrony s nízkou energií. Další 
skvělý nápad, za kterým stála logická úva-
ha i spousta trpělivé práce. 

V laboratořích Nichia dál poloilegálně 
na modré diodě pracující Nakamura se 
ani tentokrát nenechal zahanbit a našel 
jednodušší a použitelný způsob aktiva-
ce atomů příměsi žíháním GaN při 750 °C 
(kdybyste si to chtěli zkoušet doma, mu-
síte žíhat bez přítomnosti vodíku). Nako-
nec se právě jemu podařilo jako prvnímu 
udělat poslední krok ke zvládnutí celého 
výrobního procesu a v roce 1996 přišla 
Nichia na trh s jasnou modrou „ledkou“, 
která znamenala začátek dnes probíhající 
revoluce. 

Svítivé diody čili „ledky“, jak dnes ří-
ká lid český, představují zásadní změnu 
v osvětlovací technice. Ještě nedosáhly 
svého plného potenciálu, ale teoreticky 
jsou dokonalým zdrojem světla na hrani-
ci platnosti fyzikálních zákonů. Dnešní 
špičkové typy (zatím ne normálně k do-
stání v obchodě) jsou zhruba dvacetkrát 
účinnější než běžná žárovka a to ještě 
zdaleka není vývoj u konce. 

Jejich existence počala nesměle v roce 
1907, kdy Henry Joseph Round učinil ob-
jev elektroluminiscence, tedy schopnost 
některých materiálů svítit po zapojení 
proudu. Při tehdejší úrovni technologií šlo 
ovšem spíše o vědeckou „hračku“, která 
neměla praktického využití a nestála inže-
nýrům za pozornost. První praktická LED 
dioda se na svět podívala až v roce 1962. 

Měla červenou barvu a samozřejmě po-
měrně slabý výkon. Na začátku sedm-
desátých let přišly další barvy, konkrét-
ně zelená, žlutá a oranžová. Používaly 
se nejen jako kontrolky a další drobné 

prvky, ale asi si ještě vzpomenete na do-
bu, kdy byly mobilní telefony podsvíceny 
oranžově nebo zeleně. 

Chyběla ovšem jedna klíčová barva: 
modrá. A kvůli tomu scházela i bílá. Tu 
lze totiž získat kombinací zelené, červe-
né a modré diody, případně ale také ozá-
řením vhodného materiálu (tzv. lumino-
foru) výhradně modrým světlem. Kvůli 
chybějící modré se tedy nemohlo s dioda-
mi prakticky počítat pro většinu běžných 
použití světelné techniky. 

Z čeho ji udělat? 
Problém přitom nebyl v principu, ale 

jednoduše v materiálu. Modrá barva je 
na horním konci spektra a materiálovým 
inženýrům se nedařilo vytvořit vhodnou 
polovodičovou slitinu, která by dokáza-
la zasvítit v této oblasti spektra spolehli-
vě a levně. 

Prvním materiálem, se kterým to od-
borníci zkoušeli, byl nitrid gallitý (GaN). 
Ten má dobré vlastnosti pro vytváře-
ní světla, ale pokrok se zastavil v otázce 
„podložky“, tedy základní vrstvy pro po-
lovodičový materiál diody. Musí to být do-
statečně velký a pokud možno bezvadný 
krystal (tedy monokrystal), a ten se z GaN 
nedařilo a nedařilo vytvořit. Je to stejně 
náročný úkol jako vytvořit z uhlíku velký 
diamant – v obou materiálech jsou mezi 
atomy velmi silné vazby a krystaly z něj 
nerostou, jak bychom potřebovali. 

Výzkumníci zkoušeli samozřejmě i dal-
ší materiály, za zmínku stojí například 
selenid zinečnatý či karbid křemíku. Za 
slibný byl považován především první 

Budoucnost potřebovala modrou
Nejde o žádný velký objev, ale odměnu za trpělivé a dlouhé ovládnutí 
jednoho materiálu. Tak by se dala charakterizovat letošní Nobelova 
cena za fyziku, kterou dostali tvůrci postupů pro výrobu modré diody. 
Práce s tím měli dost. 

Kvůli chybějící modré 
se tedy nemohlo  
s diodami prakticky počítat 
pro většinu běžných 
použití světelné techniky.

″

   Malá ukázka z dnešní bohaté nabídky nejrůz-

nějších typů dnes vyráběných „ledek“. Barva jejich 

plastového krytu je obvykle shodná s barvou jimi 

vyvíjeného světla, ale neplatí to vždy. Například 

modré led mají obvykle průhledný kryt, infračerve-

né používají tmavě červenou či fialovou krytku.

letošní nositelé Nobelovy ceny. Zleva isamu Akasaki, Hiroši Amano a šudži Nakamura. 

  vytvoření modré led bylo nutnou podmínku k 

výrobě polovodičových světel pro běžné použití. 

Od svých předchůdkyň přebraly závit  

i podobu baňky. 
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by však nebyla souvislá, takže by lidé na Ze-
mi nic nepozorovali.

Cenově je tento nápad ovšem doslova  
k nezaplacení…

Stahování oxidu uhličitého  
z atmosféry

Protože k tloustnutí vrstvy skleníkových 
plynů významně přispívá zejména oxid uh-
ličitý, který nevyhnutelně uniká z komínů 
tepelných elektráren, soustřeďují se další 
nápady na to, jak jej z atmosféry zase do-
stat pryč.

Na pevnině by se toho dalo dosáhnout 
pěstováním rychle rostoucích dřevin, které 
uhlík z oxidu uhličitého díky fotosyntéze 
využijí jako stavební materiál pro své kme-
ny. Pak by se dřeviny zpracovaly do podoby 
dřevěného uhlí a v něm uvězněný uhlík by 
se smíchal s půdou.

Toto by ovšem omezovalo zemědělskou 
výrobu, a tak se jako lepší nápad jeví zapojit 
do stejné práce mořský plankton. Na vhod-
ných místech v oceánu by mohly lodě roz-
ptylovat živiny, zejména částečky železa, 
které by povzbuzovaly růst fytoplanktonu. 
Ten by pohlcoval oxid uhličitý. A po svém 
dožití by plankton pěkně klesl na dno oceá-
nu, kde by byl uhlík bezpečně pohřben.

Techničtější variantou je zachytávání 
oxidu uhličitého přímo v průmyslových 
zdrojích, kde vzniká, zejména v tepelných 
elektrárnách. Pak by se stlačil a ukládal 

do podzemních zásobníků ve vhodném 
horninovém podloží (podobně, jako se v 
nich dnes skladuje zemní plyn). Díky tomu 
by se nový oxid uhličitý nemohl přidat ke 
skleníkovým plynům, které už v atmosfé-
ře jsou.

Například v Norsku poblíž Bergenu  
už takovéto ukládání oxidu uhličitého  
v podzemním zásobníku zkoušejí.

Bílé střechy, světlé silnice
Technicky relativně snadno splnitelný  

by pak ještě mohl být další projekt odrážení 
slunečních paprsků dřív, než se stačí pro-
měnit v tepelné záření. Stačilo by nové a re-
konstruované střechy a také silnice dělat ze 
světlých, ideálně bílých materiálů.

Neptejme se ale radši, co by říkali řidiči, 
jimž by se za slunečního dne silnice změni-
la v nepřehlednou zářící plochu…

A co „stará“ řešení?
Při vší nápaditosti geoinženýrské fantazie 

se však člověk stejně nemůže ubránit myš-
lence, že by mnohem efektivnější mohly být 
technologie, které už máme.

Tedy například využívání obnovitelných 
zdrojů energie, ovšem v lepší rozvodné síti 
s možností účinného skladování energie.  
A hlavně pak další rozvoj jaderné energe-
tiky. O té už víme, že relativně spolehlivě 
vyrábí elektřinu, aniž by při tom uvolňova-
la oxid uhličitý. Je to podstatně jistější než 
přemýšlet o slunečnících ve vesmíru. 

P
ři vývoji lidstva to bylo nevyhnutel-
né: pálili jsme a pálíme fosilní pali-
va, využíváme intenzivní zeměděl-
skou výrobu a při tom vznikají tak-

zvané skleníkové plyny. Přidávají se k těm 
přírodním, obalují zeměkouli a zadržují 
pod sebou teplo. A protože energie se ne-
může ztratit, projevuje se například ve zvý-
šení průměrné teploty, takže nám přibývá 
extrémů v počasí a hrozí potíže od sucha  

v zemědělství až po postup tropických ne-
mocí do dnes ještě chladnějších oblastí.

Přestože – vcelku právem – vypadá geoin-
ženýrství jako vyhánění čerta ďáblem, začí-
nají je někteří vědci brát stále vážněji.  
„Z oblasti naprostého šarlatánství se stává 
součástí vědeckého výzkumu,“ hodnotí je Ro-
bert Wood, profesor Washingtonské univer-
zity v Seattlu a editor speciálního čísla od-
borného časopisu Climatic Change, jež bylo 
právě možnostem geoinženýrství věnováno.

Ukažme si pár příkladů.

umělé mraky  
odrážejí sluneční paprsky

Oxid siřičitý například v dýmu z neod-
sířených elektráren anebo z erupcí sopek 
pomáhá vytvářet mraky, které odrážejí 
sluneční záření, takže se nestačí promě-
nit v teplo. Tentýž efekt by se dal napodo-
bit tím, že by jej letadla vypouštěla pod-

statně výš, rovnou do stratosféry (vrstvy 
atmosféry ve výšce 11 až 50 kilometrů nad 
mořskou hladinou). Tam by síra vytvářela 
aerosoly, které by nepropustily tolik slu-
nečního záření, takže by omezily ohřívá-
ní Země.

Jinou možností je dopravit do stratosféry 
částečky síry pomocí vojenské munice, aby 
tam umožnily vznik mraků. Tak to navrhu-
je například nizozemský nositel Nobelovy 
ceny za chemii Paul Crutzen.

Vznik mraků může podnítit také rozpty-
lování drobných kapiček mořské vody do 
ovzduší z automatických lodí, které by plu-
ly po oceánech. To navrhl John Lanthan  
z amerického Národního střediska pro vý-
zkum atmosféry. Slané částečky by zvýšily 
koncentraci kapiček v mracích, které by se 
staly světlejšími a odrážely by více sluneč-
ních paprsků zpět do vesmíru. A, jak po-
dotýká Stephen Salter z Univerzity v Edin-
burghu, protože by mraky ochlazovaly mo-
ře, ubylo by i hurikánů – ty totiž vznikají 
jen nad širokým oceánem o teplotě aspoň 
27 stupňů Celsia.

Podle propočtů by tyto varianty byly eko-
nomicky i technicky zvládnutelné. Kvůli 
nim by ovšem zbělela obloha, zoufali by si 
astronomové, v některých případech by se 
vrátily kyselé deště. A ještě ke všemu by se 
atmosféra mohla ochladit nepravidelně,  
což by do klimatu vneslo další zmatky.

Slunečníky ve vesmíru
Až do vesmíru se svým nápadem zamířil 

Roger Angel z Arizonské univerzity. Propo-
čítal, že kdyby se do relativně stálé polohy 
mezi Zemi a Slunce (tedy do vnitřního Lan-
grangeova bodu asi půldruhého milionu 
kilometrů od Země) umístilo několik mili-
onů kosmických lodí o velikosti menší než 
metr a roztáhly tam „slunečníky“, odstínily 
by část slunečního záření, takže by nedo-
padlo až na naši planetu. Odrazná plocha 
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ukazuje se, že lidstvo zřejmě nedokáže 
změnit způsob života a ekonomiku natolik, 
aby zbrzdilo změnu klimatu. vědci tedy 
přemýšlejí, zda by na tento fenomén 
nemohli vyzrát jinak. A vznikl nový termín 
– geoinženýrství. Říká: co jsme pokazili, 
dokážeme díky technice napravit.

t e c h n o l o g i e
g e o i n ž e n ý r s t v í

Můžeme teplejší Zemi zase ochladit?

AUTOR: jOSef TuČeK 
FOTO:    BigSTOCK

Ve vzdušném obalu kolem zeměkou-
le se vyskytují plyny, které propouště-
jí sluneční paprsky, jež ohřívají Ze-
mi, ale zachycují teplo, které zemský 
povrch vyzařuje. Tomuto jevu se říká 
skleníkový efekt a plynům skleníko-
vé plyny. Jde o přirozený jev, díky ně-
mu nepanují na Zemi třeskuté mrazy 
a je tu možný život. Ukazuje se však, 
že skleníkových plynů v důsledku lid-
ské činnosti radikálně přibývá, což 

narušuje stabilitu zemského klimatic-
kého systému.
Nejpodstatnějšími skleníkovými plyny 
jsou vodní pára (při vyšší teplotě Ze-
mě jí v ovzduší přibývá), oxid uhličitý 
vznikající lidskou činností při spalová-
ní uhlí, ropy a zemního plynu, a me-
tan, který se uvolňuje v zemědělství, 
zejména z rýžových polí a při chovu 
skotu; uniká i ze skládek, z uhelných 
dolů nebo při těžbě zemního plynu.

Poněkud drahá 
myšlenka: do vesmíru 
by se daly vynést 
„slunečníky“, které 
by odrážely sluneční 
paprsky...

″

  Co jsou skleníkové plyny?

Přehlížený obor se prosazuje
Přestože – vcelku právem – vypadá geoinženýrství jako vyhánění čerta ďáblem, 
začínají je někteří vědci brát stále vážněji. „Z oblasti naprostého šarlatánství 
se stává součástí vědeckého výzkumu,“ hodnotí je Robert Wood, profesor 
Washingtonské univerzity v Seattlu a editor speciálního čísla odborného 
časopisu Climatic Change, jež bylo právě možnostem geoinženýrství věnováno.



operaci, kterou dělá, anebo při ní vést léka-
ře, který se ji teprve učí.

Kartotéka v brýlích
Další možností je příprava lékaře na léčeb-

ný zákrok a rychlé získání potřebných in-
formací v jeho průběhu. Postup je zatím 
ve vývoji, měl by však vypadat asi nějak 
takto. Chirurg spěchá na operační sál tře-
ba k akutní neplánované operaci. V obra-
zovce Google Glass se mu při tom promí-
tají údaje, které má zdravotnické zařízení 
o pacientovi v databázi z jeho předchozích 
návštěv. Chirurg přístroj ovládá hlasem 
a určuje si, co ještě chce na miniobrazov-
ce vidět.

Při operaci se mu na displeji podle vy-
sloveného přání zobrazují data z přístrojů 
sledujících pacientovy životní funkce. Ne-
musí se na ně dívat na monitory přístrojů 
mimo operační stůl ani mu je nemusí ni-
kdo pořád přeříkávat.

Displej v brýlích není umístěn v přímém 
pohledu, takže nepřekáží. Je mírně nad 
zorným polem, lékaři stačí jen lehce po-
zvednout oči a vidí zobrazené informace.

Test vyhodnocený kamerou 
třeba i v pustině

Na Kalifornské univerzitě v Los Angeles za-
se vyvinuli aplikaci pro pohotovou analýzu 
imunochromatografického testu – tedy zbar-
veného diagnostického proužku, jehož pří-
kladem jsou těhotenské testy, testy na zneuží-
vání drog, testy HIV, malárie a řada dalších.

Zdravotník si nasadí Google Glass, podívá 
se přes ně na výsledný proužek, kamera vše 
snímá a vyšle obrázek do výkonného počítače 
v centru přes síť wi-fi, a pokud ta není k dis-
pozici, tak přes mobilní telefon. Během něko-
lika vteřin dostane zdravotník zpátky na mo-
nitor v brýlích přesné zhodnocení výsledku 
testu, nezávislé na subjektivním posouzení 
barevné škály.

To ale ještě není všechno. Test nemá po-
máhat jenom zdravotnickým pracovní-
kům se špatným vnímáním barev. Proto-
že vysílaná data jsou doprovázena úda-
jem o poloze zdravotníka z družicové 
navigace GPS, ve vyhodnocovacím cent-
ru se ihned zaznamenává, kde byla ne-
moc zjištěna. To umožňuje určit, kam se 
případná sledovaná nemoc už rozšíři-
la. Postup je pochopitelně výhodný pro 

pracovníky v terénu, třeba i v končinách 
vzdálených od civilizace, protože dělá vý-
kazy výsledků za ně.

Jak kalifornští výzkumníci popsali v časo-
pise Americké chemické společnosti, meto-
du vyzkoušeli s využitím testů na HIV a na 
prostatický specifický antigen (PSA), který 
v krvi muže naznačuje riziko nádoru či jiné 
choroby prostaty. Potvrdili tak, že tyto po-
stupy mohou fungovat.

Metoda by se měla nyní upravovat i pro ji-
né testy.

Rady přímo pro pacienta
Výzkumníci z britské Univerzity v New-

castlu už také vyzkoušeli, že zařízení Goo-
gle Glass pomáhá, když je nosí přímo paci-
enti. Konkrétně ti s Parkinsonovou nemo-
cí. To je choroba, která postihuje centrální 
nervový systém; nemocným se chvějí ruce  
a nohy, v pozdějších stadiích nemohou psát, 
sami se najíst, jejich chůze se stává poma-
lou až nemožnou. Pacientům se může stát, 
že strnou a nemohou se po nějakou dobu 
vůbec pohnout. Všechno vnímají, ale sami 
si nedokážou pomoci.

Právě pro ně připravili angličtí vý-
zkumníci program, díky němuž jim 
počítač do monitoru v brýlích promí-
tá upomínku, když je třeba vzít lék, aby 
na něj nezapomněli. Člověku připome-
ne, že má mluvit víc nahlas a také častě-
ji polykat, aby se mu v ústech nehroma-
dily sliny, které mohou vytéci ven – to si 
nemocní někdy neuvědomují. A Google 
Glass radí ještě vcelku diskrétně.  

Výzkumníci také pracují na tom, aby 
technika v brýlích umožnila snáze přivo-
lat pomoc při pohybových potížích. Vyšle 
informaci a ještě i obraz snímaný kamerou 
v brýlích, takže záchranáři snáze vidí, na 
kterém místě mají pacienta hledat.

Vývojáři předpokládají, že obdobně by 
počítač Google Glass mohl prospět i ne-
mocným s jinými chorobami, jimž by 
pomáhal zvládat jejich každodenní i ri-
zikové stavy.  

Když zkušený operatér radí jinému léka-
ři, který ještě nemá příslušný zákrok úplně 
v malíčku, je to určitě užitečné. Ale někdy 
nemusí mít začátečník potřebného specia-
listu nablízku. Postup v takové situaci vy-
zkoušeli například lékaři v nemocnici  
v Birminghamu v americkém státě Alaba-
ma. Doktor Brent Ponce tam operoval pa-
cientovi ramenní kloub a radil mu při tom 
doktor Phani Dantulari ze svého pracoviš-
tě v Atlantě v sousedním státě Georgia.

Operatér Ponce měl na nose brýle Goo-
gle Glass. V nich instalovaná minikamera 

snímala přesně to, co viděl, a taky to přená-
šela na počítačovou obrazovku k jeho rádci 
doktoru Dantularimu. Zkušený lékař te-
dy přihlížel operaci, jako by byl přímo u ní, 
a ještě všechno viděl z pohledu pracující-
ho chirurga. Mohl mluvit se svým kolegou 
a dávat mu doporučení. Ale to ještě nebylo 
všechno. Rádce totiž mohl na své počítačové 
obrazovce ukázat místo v těle pacienta, kde 
má operatér právě učinit patřičný zákrok. 
A chirurg ono místo viděl přímo v displeji 
svých brýlí. Žádné zdržování, žádné pohle-
dy mimo a ještě k tomu nižší riziko chyby.

Lékaři si pochvalovali, že tento způsob 
propojení je lepší než třeba videokonference.

Takovouto nápovědu při složité operaci 
může díky Google Glass a dalšímu progra-
movému vybavení získat lékař od odborní-
ka bez ohledu na to, jak jsou od sebe dale-
ko. Tedy – zatím ji mohou získat jen ti léka-
ři, kteří se podílejí na zkušebním vývoji této 
aplikace.

Teoreticky to může umožnit, aby jeden 
špičkový chirurg dohlížel na různých od se-
be vzdálených operačních sálech nad klíčo-
vými okamžiky tolika dobře načasovaných 
operací, že by je v reálu nikdy zvládnout ne-
mohl.

A metoda by určitě mohla být využitelná  
i při výuce mladých lékařů, kvůli níž by ško-
litel a žák nemuseli ztrácet čas cestováním 
jeden k druhému. Učitel může studentům 
v přímém přenosu ukazovat a komentovat 
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Počítač v lehkých brýlích zvaných google glass, které jsou 
vybaveny obrazovkou a také kamerou, nabízí ještě větší 
propojení našich životů s počítačovou technikou. A hodně 
toho slibuje také v medicíně.

t e c h n o l o g i e
i n f o r m a t i k a

Počítač v brýlích 
pomáhá měnit medicínu

Google Glass je technologie vyvíjená spo-
lečností Google. Vypadá docela nenápad-
ně: jde o malinký počítač, jehož displej 
je umístěn v rámu brýlí, které jsou navíc 
vybaveny také malou kamerou a mikro-
fonem. Celé zařízení je lehčí než běžné 
sluneční brýle a postupně se dostává do 
prodeje. Uživatel je může ovládat přesně 

definovanými hlasovými povely anebo 
pomocí malého touchpadu na okraji brýlí.
Pro zařízení se nyní vytvářejí nové a nové 
aplikace, které dokážou stále víc – od po-
skytnutí informací o nejbližší restauraci 
v době oběda přes čtení e-mailů a vzkazů 
na Facebooku až po snadný přístup k da-
tabázím nebo zlepšení zdravotní péče.

  Co jsou Google Glass?

Ortoped Christopher Kaeding  

z Wexnerova lékařského stře-

diska v americkém Ohiu si 

upravuje google glass. Kame-

ra bude nahrávat operaci z je-

ho pohledu, aby se na ni mohli 

dívat i studenti medicíny.

Profesor Aydogan Ozcan z Kalifornské univerzity v los Angeles předvádí, jak brýle google glass vyhodnotí výsle-

dek ze zbarveného lékařského testu a ještě předají do vzdálené databáze informaci, kde byl test uskutečněn, ne-

boli kam už se daná nemoc rozšířila.

AUTOR: jOSef TuČeK 
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Virus a nemoc nazvané ebola jsou 
lidstvu známé necelých čtyřicet 
let. Jak mohla tak nebezpečná ne-
moc unikat pozornosti? To ne-

způsobila žádnou velkou epidemii? O žád-
né totiž nevíme. 

V minulosti se sice spekulovalo o tom, že 
evropské středověké morové epidemie byly 
ve skutečnosti epidemiemi eboly. Ale mo-
derní genetické analýzy pozůstatků obětí 
„černého moru“ ve čtrnáctém století doká-
zaly, že je zabila bakteriální infekce, niko-
liv virus, který dnes známe jenom z tropic-
ké Afriky. 

První zaznamenaný výskyt eboly je tak 
skutečně až ze sedmdesátých let našeho 

století, kdy se se záhadnou epidemií potý-
kali na území Konga belgičtí lékaři. Asi by-
chom neřekli, že tak nebezpečná choroba 
může tak dlouho zůstat skryta. Podle od-
borníků je to ovšem přesně to, co bychom 
čekat měli. Lidstvo žilo velmi dlouhou do-
bou v malých, samostatných skupinách, 
které se prakticky nestýkaly. Pokud některá 
narazila na podobně nebezpečnou nemoc, 
mohlo to daný „kmen“ sice zničit, ale nikdo 
jiný se nejspíše nenakazil. 

Až do objevu moderních komunikačních 
prostředků tak bylo lidstvo jako takové 
zřejmě poměrně v bezpečí, byť k lokálním 
epidemiím asi docházelo vcelku pravidel-
ně. Stejně jako v případě eboly či nemoci 

AIDS tkvěla patrně nejčastější příčina  
v přenosu patogenu ze zvířat na člověka. 
Může jít třeba o bakterie, prvoky či viry 
(nejznámějším příkladem je asi HIV), které 
v původním „domácím“ organismu velké 
škody nepáchají, ale pro člověka jsou velmi 
nebezpečné. 

Pro úplnost dodejme, že to platí samo-
zřejmě i opačně a lidé mohou nakazit zví-
řata, třeba i ta nedomestikovaná. Z ne-
dávné doby známe takový případ z Jižní 
Ameriky, kde došlo k přenosu herpes viru 
zřejmě právě z člověka na opičky kosma-
ny. Pro nás znamená tento virus obvyk-
le jenom drobnou zdravotní komplikaci, 
pro jiné primáty může být nákaza čas-
to smrtelná. Vše přitom nejspíše zača-
lo tak jednoduše, že někdo podal opičce 
nakousnuté ovoce. Podobné případy jsou 
ale z lidského hlediska samozřejmě méně 
zajímavé než případy opačné, a tak se jim 
také věnuje menší pozornost. Kvůli tomu 
pak také nemáme jasnou představu o čet-
nosti takových případů. 

Jak zastavit ebolu 
budováním drůbežáren

Nová doba
Abychom se vrátili k přenosu nemocí ze 

zvířat na člověka: riziko bylo v minulos-
ti nejspíše do značné míry umenšeno tím, 
že lidé nelovili každé zvíře, které se v jejich 
oblasti vyskytovalo. Alespoň u těch „pri-
mitivních“ kmenů, které známe z moderní 
doby, obvykle platí, že pravidelně loví jen 
relativně malý počet druhů ze všech, které 
v jejich prostředí žijí. 

Například kmen Ache v Paraguayi lo-
vil podle antropologických studií zhruba 
pouze tucet druhů z mnoha stovek vyšších 
druhů zvířat, které biologové ve stejných 
lokalitách napočítali. Nebylo to z vybíra-
vosti: lidé vždy lovili zvířata, která šlo ulo-
vit s nejnižším možným výdajem energie. 

Tam, kde se dnes stále ve větším měřítku 
loví, a to je ve velké části rozvojového svě-
ta, už to ale úplně neplatí. Nové technolo-
gie (mnohdy stačí prostě dostupné pušky) 
umožňují účinnější lov stávající zvěře.  
A když té v důsledku zvýšeného lovu ubu-
de, lovci se začnou poohlížet jinde. A ob-
vykle přitom platí, že díky novým postu-
pům se jim usnadní i lov druhů, které 
předtím lovcům často unikaly. 

Množství „využitelných“ druhů se tak 
postupně zvyšuje. A tím se otevírají dveře 

novým nemocem. Takzvané „bushmeat“, 
tedy maso divokých zvířat, které se s pati-
nou romantiky poměrně často buď legálně 
dováží, nebo také pašuje i do Evropy, tedy 
představuje v důsledku nezanedbatelné 
zdravotnické riziko. I když si tedy lovecké 
výpravy často malujeme v romantických 
barvách, v našem moderním světě před-
stavují malé, ale ne zcela nulové nebezpečí 
pro nás všechny. 

V některých zemích – především v Africe – 
přesto maso představuje velmi významnou 
složku potravy a jeden z mála dostupných 
zdrojů bílkovin. (Jistě, bílkoviny lze v uspo-
kojivém množství získat i z vegetariánské 
stravy, ale k tomu je zapotřebí dostatečný 
výběr a také často odborné rady.) V západ-
ní Africe, tedy oblasti dnes postižené epi-
demií eboly, představuje „bushmeat“ podle 
oblasti zhruba 20 až 90 procent z celkového 
množství živočišných bílkovin. A nejde jen 
o výživovou hodnotu: maso divokých zvířat 
poskytuje alespoň nějakou změnu v jídel-
níčku chudých obyvatel třetího světa, který 
je jinak jednotvárný a „nudný“ tak, že si to 
my stěží dokážeme představit. 

Není tedy asi divu, že třeba právě  
v Africe je komerční lov hlavní příčinou 
úbytku divoce žijících zvířat, který svými 
důsledky – tedy měřeno celkovým úbyt-
kem zvířat všech druhů – převyšuje ná-
sledky pytláctví pro trofeje, jakým je třeba 
lov slonů kvůli klům. 

Navíc je ve hře i prestiž. „Bushmeat“ je 
považováno za cennější než jiné maso  
a na trhu je žádanou komoditou. Lovci jsou 
ochotnější investovat více času a energie do 
„shánění“ pralesní kořisti, než by si koupi-
li v důsledku levnější kuře na trhu. Hypo-
tézu vědci ověřovali třeba v Brazílii, kde 
přesvědčivě doložili, že pralesní lov je mé-
ně efektivní než chov, ale i přesto je velmi 
oblíbený. 

To je ovšem faktor, se kterým si nejlépe 
poradí čas a peníze. Pokud budou mít dneš-
ní jedlíci „divočiny“ možnost kupovat vý-
razně levnější maso chovných zvířat a pří-
stup k bohaté a různorodě stravě, obliba 
„bushmeat“ časem zákonitě klesne a svět 
bude ze zdravotnického hlediska o něco  
bezpečnější místo. To dokáže zaručit je-
dině mnohem výkonnější zemědělství, 
než jaké má dnes většina rozvojových 
zemí (nejlépe samozřejmě ruku v ruce 
s dalším ekonomickým rozvojem). Jest-
li tedy něco může pomoci zastavit další 
epidemii eboly nebo jiné nemoci získané 
od divokých zvířat, mohly by to být drů-
bežárny v Africe. 

První zaznamenaný výskyt eboly
pochází ze sedmdesátých let našeho století, kdy se se záhadnou 
epidemií potýkali na území Konga belgičtí lékaři.

Probíhající epidemie viru eboly v západní Africe vznikla 
přenosem viru ze zvířete na člověka, a to nejspíše kvůli 
masu. Opakování podobných případů by mohl předejít 
pokrok v zemědělství. 

AUTOR: jOSef jANKů
FOTO:    BigSTOCK

virus ebola v lidském 

těle (není v přesném 

měřítku)

i když nám se to nemusí zdát pravděpodobné, běžným druhem lovné zvěře jsou v tropických zemích i kaloni, 

tedy příbuzní netopýrů. Právě z tohoto zvířete se nejspíše přenesla na člověka ebola během současné epide-

mie v západní Africe. Kaloni jsou totiž známým rezervoárem tohoto viru v přírodě. 
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 V druhé polovině dvacáté-
ho století proběhla tzv. „ze-
lená revoluce“, která v do-
bě prudkého nárůstu počtu 
obyvatel vymýtila velké hla-
domory. Můžeme se dočkat 
jejího zopakování?

Druhá zelená revoluce prostě 
přijít musí. Počet obyvatel se 
zvyšuje, a že nás bude v roce  
2050 o dvě miliardy více, je 
téměř jisté. A pokud to tak bu-
de, musí se produkce potra-
vin zvýšit až o nějakých 70 či 
80 procent. Nejen že výrazně 
vzroste počet obyvatel Země, 
ale všichni budou chtít lepší  
a bohatší stravu. 

 Jak může taková revoluce 
vypadat? 

Podobně jako ta předchozí: 
bude spočívat ve šlechtění no-
vých odrůd a zavádění odpoví-
dajících zemědělských postu-
pů, včetně vhodného hnojení. 
Velmi důležité bude prosaze-
ní správných agrotechnických 
postupů, zejména v mnoha ze-
mích Afriky. Zásadní roli bu-
dou ale hrát nové odrůdy, které 
musí mít vyšší výnosy než ty 
současné. Například pšenice 
je celosvětově asi na třetině, 
možná pětině výnosového po-
tenciálu. Bude také nutné ome-
zit posklizňové ztráty a zvýšit 
odolnost plodin vůči choro-
bám, škůdcům a klimatickým 
extrémům. Druhá zelená revo-
luce je ale nemyslitelná bez vy-
užití metod molekulární biolo-
gie a biotechnologií, které ne-
jsou levné.

 Které novinky už vstoupi-
ly či vstupují do praxe? 

Jsou to především nové od-
růdy vyšlechtěné s pomocí 

metod, které využívají poznat-
ků získaných čtením dědičné 
informace. A také odrůdy zís-
kané genetickými modifika-
cemi. Téměř dvacet let zkuše-
ností zatím jednoznačně po-
tvrzuje, že takové plodiny jsou 
pro zemědělce přínosné. 

 I když je osivo dražší? 
Ano. GMO osivo je sice draž-

ší, ale přináší řadu výhod, 
včetně úspor na postřicích. 
Osivo si pěstitelé kupují  
i dnes, protože jedině tak mají 
zaručenou jeho kvalitu.  
U mnohých plodin, jako je na-
příklad hybridní kukuřice, to 
ani jinak nejde. Druhá gene-
race rostlin je ze své biologic-
ké podstaty prakticky nepou-
žitelná. 

 Jakou podobu budou 
biotechnologie v blízké 
budoucnosti mít přímo  
v praxi? 

Hlavní metody už známe 
z praxe a nyní se především 
dočkáme jejich zlepšování 
a zlevňování. Jednou z nich 
jsou již zmíněné genetické 
modifikace. Nemusí se přitom 
jednat vždy přímo o vkládá-
ní cizích genů, ale o úpravy 
vlastních genů rostliny. Zá-
leží na cíli: když chcete rý-
ži naučit vyrábět vitamín A, 
respektive látky, ze kterých 
si ho naše tělo připraví, tak si 
musíte pomoci genem jiného 
organismu, protože v rýži  
nutná genetická výbava chy-
bí. Ale někdy by jen stačilo 
upravit, aktivovat či utlumit 
některé vlastní geny. Tou dru-
hou metodou je klasické kří-
žení, ale podpořené metoda-
mi molekulární biologie  
a genomiky, které umožní přes-
něji a rychleji vybrat vhodné ro-
diče a pak i jejich potomky s po-
žadovanými vlastnostmi. 

Jaroslav Doležel, který od-
povídá na otázky na zbylém 
prostoru této dvoustránky, 
by jednou mohl být „slav-
ným českým vědcem“. Ne-
bo také ne, a snaha biologů 
o vytvoření lepší a odolnější 
pšenice pohoří. 

Vzhledem k dnešnímu sta-
vu vědění by to bylo nečeka-
né, ale i takové věci se stá-
vají. S tím se vědci musejí 
naučit žít. Velkou část života 
také (alespoň ti bádající za 
veřejné peníze) tráví tím, že 
vysvětlují, co by z jejich úsilí 
mohlo být. Často pracně  
a složitě. 

Zhruba před deseti lety 
mi jeden nejmenovaný vě-
dec řekl: „Chtějí biopaliva, 
tak budou biopaliva.“ Dnes 
se může zdát, že se šeredně 
mýlil: nová biopaliva na svě-
tě nejsou. Ale tak to  
dotyčný nemyslel: mluvil  
o penězích. O tom, že šikov-
ní „jeli na biopaliva“.  
Ta se jako módní zaklínadlo 
ocitla na úspěšných gran-
tových žádostech. Jinými 
slovy, řekli jsme si u vědců 
o něco, co nedávalo smysl 

– biopaliva jsou ze svého 
principu prostě drahá a ji-
nak to v dohledné době ne-
bude –, a nechtěli jsme sly-
šet, že je to hloupost. 

Zdaleka ne všechny výsled-
ky podobných výzkumů byly 
zbytečné či nezajímavé. Ale 
příliš mnoho jich předvída-
telně skončilo mezi cimrma-
novskými slepými uličkami. 
Nebylo to překvapivé – řada 
odborníků při tom tušila, že 
představy o možnostech vý-
zkumu jsou zřejmě přehna-
né a příroda naše přání obra-
tem nevyslyší. 

Když nám tedy vědci říka-
jí, že metody jako genetická 
manipulace mohou přinést 
další výrazné navyšování 
výnosu, a to rychleji a spo-
lehlivěji než tradiční meto-
dy, věnujme jim pozornost. 
Jistě, řadě z nás se nebude lí-
bit, co říkají, a pak je tu  
i možnost, že se prostě ple-
tou. A když poslouchat nebu-
deme, jen otevíráme dveře 
„pragmatikům“, kteří slíbí, 
co chceme. S vědomím, že za 
pět let se už nikdo ptát ne-
bude. 

Musí přijít 
revoluce

Když jeden dostane, 
co chce

Autor je novinář 
specializující se 
na psaní o vědě 
a technologiích, 

včetně biotechno-
logií. Je spoluno-
sitelem medaile 

Vojtěcha Náprstka 
Akademie věd za 

popularizaci vědy. 

Potravinová situace třetího světa může mít nečekané 
následky, jak jsme viděli v případě eboly (viz strana 
38–39). Pokud se má nějak výrazně změnit, musí přijít 
zásadní změna. Změna, kterou by snad šlo přirovnat 
ke známé „zelené revoluci“ druhé poloviny dvacátého 
století. Technologie a plodiny bychom na něco takového 
mít mohli, říká botanik jaroslav doležel. 

AUTOR: MATOuš láZňOvSKý 
FOTO:    ARCHiv AuTORA

AUTOR: jOSef jANKů
FOTO: ARCHiv AuTORA

Jaroslav Doležel 
Český botanik a šéf olomouckého 
pracoviště Ústavu experimentální 
botaniky Av ČR a Regionálního cen-
tra Haná stojí spolu se svými kolegy 
za jedním z největších úspěchů čes-
ké vědy posledních let. jeho skupi-
na je klíčovým týmem mezinárod-
ního projektu čtení genomu pšeni-
ce, který v důsledku slibuje zvýšení 
výnosů této klíčové světové plodiny 
či zlepšení její odolnosti proti nemo-
cem i škůdcům. 
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zdola nahoru jen lanovka v Koutech nad 
Desnou – ovšem ta je šestimístná (a za-
tím jediná toho druhu u nás). 

A co evropa?
Má náskok, to je jasné. Středisko Laax 

ve švýcarském Graubündenu představilo 
jako světovou novinku solární sedačko-
vou lanovku v designu Porsche s mnoha  
technickými inovacemi. Solární vytápě-
ní sedačky a větší rychlost oproti běž-
ným jsou u Porsche lanovky samozřej-
mé, wellness sedačku lze natočit o 45  
stupňů pro lepší výhledy. Ale už je 

překonaná. Jiná Švýcarka – lanovka Tit-
lis Rotair – se otáčí rovnou o 360 stupňů 
a poskytuje cestujícím panoramatický 
pohled na skalní masivy. Nahoře se pak 
při dobrém počasí můžete juknout na 
vrcholy Jungfrau nebo Eigeru či dohléd-
nout až do Luzernu. 

Rakouské středisko Ischgl má zase in-
ženýrský zázrak. Třílanová gondola vozí 
lyžaře na Pardatschgrat (2616 m). Kvů-
li specifické geologické situaci a riziku 

sesuvů půdy stojí vše na několika samo-
statných základech, jejichž výška je ovlá-
dána hydraulickými válci. Celá horní 
stanice je kvůli bezpečnosti ukotvena 
pomocí 140 m dlouhých lan do skal. 

Za nejkrásnější, nejznámější či nejdob-
rodružnější však asi ještě dlouho bude 
označována lanovka mířící ze Chamo-
nix na Aiguille du Midi. První úsek pře-
konáte za slabých deset minut, při dru-
hém postupně kabina ztichne. Nikde 
žádná podpěra, gondola letí proti skále. 
Pod vámi asi 1,5 km hluboká propast … 
Neláká vás? Krásnou zimu! 
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O 
vleky už nikdo nestojí, stěžu-
jí si vlekaři. Zvítězily lanovky. 
Pro ty novodobé visuté byl dů-
ležitý vynález moderního oce-

lového lana (1834 Němec W. A. J. Albert), 
jejich boom však přišel až po 2. světové 
válce. Dnes máme celou záplavu nejrůz-
nějších systémů a lanovkových rekordů. 

Snad nepřijdeme zcela o ty vlídné, pomalé, 
které vám v létě umožní pozorovat pod se-
bou hřiby a v zimě zvěř.

 
lanovky české

Víte, že nejstarší lanovou dráhou své-
ho druhu v Evropě byla visutá sedačko-
vá lanovka, která vyvážela turisty na 
Sněžku až do května roku 2012? První 
úsek z Pece na Růžovou horu byl uveden 
do provozu 15. ledna 1949, až na Sněž-
ku vyjeli za 25 minut první cestující ve 
stejném roce 10. listopadu. Od prosince 
2013 máme místo otevřené dvousedač-
ky jednolanovou oběžnou lanovou drá-
hu se čtyřmístnými uzavřenými kabi-
nami, které se ve stanicích odpojují od 
tažného lana. Jízda na vrchol dnes trvá 
16 minut. Nástupní stanice jsou Pec pod 
Sněžkou – Růžová hora – Sněžka, horní 
úsek byl zprovozněn po dvouměsíčním 
provozu. Zařízení je koncipováno jako 
dvě samostatné lanové dráhy s pohony 
ve stanici Růžová hora. V této stanici se 
lanovky propojí bez dřívějšího přestu-
pování. 

Poslední dobou se také hodně mluvi-
lo o moderní odpojitelné čtyřsedačko-
vé lanovce Doppelmayr s oranžovými 
bublinami, která vede na vrchol Klínov-
ce. Spolu s lanovou dráhou ve Skiparku 

Červená Voda patří k prvním čtyřmíst-
ným „bublinám“ na našem území. Nová 
sedačková lanovka v Krušných horách 
je první dokončenou stavbou projek-
tu, který má ve čtyřech etapách do ro-
ku 2020 spojit české a německé zimní 

areály. Oranžová kráska vás dopraví na 
vrchol za 4 a půl minuty. Při zátěžové 
zkoušce postoupila ryze český test: vo-
zila na vrchol Klínovce sudy piva o cel-
kové váze 17 tun. Té můžete věřit. 

Zajímavostí je u nás víc, třeba to, že  
v Karlově pod Pradědem máme nejkrat-
ší odpojitelnou lanovkou v České re-
publice (délka 609 m, převýšení 140 m). 
Jízda trvá něco málo přes dvě minuty, 
přepravní kapacitou však sahá tato la-
novka po dalším českém rekordu: Ano, 
za 2880 osob za hodinu drží mezi čtyř-
sedačkami první místo. Víc, celkem 
3200 osob za hodinu, dokáže přesunout 

Nejstrmější, nejrychlejší, 
nebo snad nejkrásnější?
Když vyrazíme do hor lyžovat, myslíme na lanovku především jako 
na prostředek, který nás dopraví nahoru, abychom mohli sjet dolů.

AUTORkA: vlAdiMíRA STORCHOvá
FOTO:          BigSTOCK

Není náhoda, že mezi deseti nejzajíma-
vějšími lanovkami světa je hned šest alp-
ských:

FRANCOuzSKé ALPy
 Kabinka Vanoise Express z La Plagne 

do Les Arcs pobere přes 200 osob, 
jízda přes údolí trvá čtyři minuty.

 Kabinka Aiguille du Midi z Chamonix 
z nadmořské výšky 1035 m vystou-
pá do 3842 m. Jede dvacet minut, část 
jízdy zahrnuje 80% stoupání. Z vrcho-
lu vede několik sjezdů mimo sjezdov-
ky včetně slavného Vallée Blanche. 

 Gondoly de la Grave – jen pro odvážné! 
Vyjedou až do 3200 m na vrchol hory 
Meije, odkud nevedou žádné značené 
svahy. 

 Sedačka Leissieres Expres ve Val d´I-
sere, super rychlá „horská dráha“ na 
vrchol Ouillette (2800 m), dolů padá 
druhou stranou a extrémně prudké 
klesání dráždí žaludek – končí na le-
dovci Pissaillas.

ŠVýCARSKé ALPy
 Gondola Titlis Rotaris z horní stanice 

vrcholu Stand (2430 m) na Klein Titlis 

(3020 m) se skvělým lyžováním mi-
mo značené tratě. Jízda trvá pět mi-
nut, během ní se lanovka otočí o 360 
stupňů. 

 
RAKOuSKé ALPy
 Kabinka Valluga II, St. Anton. Na vr-

chol jede Valluga I, adrenalin ale na-
bídne dvojka – malá pětimístná lanov-
ka na vyhlídkové místo ve výšce 2811 
m. Využít lze jen s lyžemi či snow-
boardem, v doprovodu horského vůd-
ce můžete sjet severní svahy mimo 
sjezdovky. 
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 Po čem muži touží?
Nebojte se, v tomto 
článku vás nečeká žádná 
hluboká psychologická 
sonda! jde „jenom“  
o bydlení, o to, v jakém 
interiéru se asi tak může 
současný muž cítit dobře.

AUTORkA: vlAdiMíRA STORCHOvá
FOTO:          ARCHiv AuTORKY

Jedno je jisté. Čím víc se honíme, čím 
více času trávíme v práci a byt pou-
žíváme spíš jako noclehárnu, tím víc 
se tvůrci interiéru a výrobci nábyt-

ku soustřeďují na pohodlí. A to by moh-
lo vyhovovat všem. I když se mužský svět 
mění a čím dál víc do něj patří i pečování 

o potomky či vaření, určitě se zásadně ne-
mění sklon pánů občas si pěkně mlčky za-
lenošit. 

Takový pánský svět
Modernistický intelektuál, domácí typ 

milující teplo a kreativní klasik. Ještě jste  

o takových kategoriích neslyšeli? Inu, svět 
se mění, gender je na pochodu, mění se te-
dy i charakteristika mužských typů. 

Dřívější nepraktický intelektuál v ošou-
paném oblečení a většinou bez peněz nemá 
dnes šanci, musí být společensky zajíma-
vý, umět dobře předstírat, že ho společnost 
prakticky nezajímá, musí mít originální 
vkus a solidní dědictví, které mu umožní 
žít sám, obklopený knihami a pověstí sa-
motáře, který stojí za hřích.

Domácí typ je žádaný v každé době,  
a když mu dopřejete chvíle odpočinku  
v teple, klidu a pohodlí, bude bez problémů 
a rád krmit děti, vládnout v kuchyni, a při-
tom solidně pracovat a vydělávat, bez vět-
ších ambicí na kariéru, kterou klidně pře-
nechá své ženě. 

Kreativní klasik je náročný. Umí se prosa-
dit a získat hodně peněz, ale vyžaduje velké 
protihodnoty. Kvalitní klasické materiály, 
krásné upravené ženy, drahá auta, prostě 
komfort se vším všudy. 

I když to teď na okamžik vypadalo, že 
jsme přece jen zabředli do psychologie, 
není tomu tak; všichni naši muži s daný-
mi vlastnostmi totiž najdou v současných 
trendech pro bydlení to svoje.

Řemeslo a kvalita
Tak jako v jiných oborech, ani v nábytku 

a všem, co si do interiéru pořizujeme, nelze 

určit jeden směr. Lze ale snadno odhad-
nout, že po eklektickém období přelomu 
staletí a některých výbojích končících ve 
slepých uličkách se proud uklidnil  
a ustálil. Vládne důraz na kvalitu. Na mi-
lost a s veškerou úctou jsou při zpracovává-
ní přírodních materiálů vzaty staré řemesl-
né dovednosti, tvůrci si libují v dokonalých 
detailech.

Některé zavedené značky před pár lety 
sáhly po materiálech, které opisují vzhled 
a kvalitu u pánských oblekových tkanin, 
oblékly pohovky a křesla do tvídů, kár a tlu-
mených tónů. Dnes je to už běžná podíva-
ná, ostatní výrobci se rychle přidali. 

Dřevo nejvyšší kvality, nádherná ků-
že, jemné řemeslné finesy a všudypřítom-
né pohodlí, to jsou typické znaky main-
streamu dnešního kvalitního bydlení. Bu-
dou se v něm cítit dobře všechny uvedené 
typy. Tento styl s rafinovaně vsazenými prv-
ky starého nábytku totiž připomíná dávné 
pánské pokoje, kam nesměly děti, kde pano-
valo rozvážné ticho, vůně doutníků a kože-
ných vazeb knih. Ano, muži domáckého ty-
pu by tu možná trochu nervózně pobíhali  
s prachovkou a z krásného dřeva odstraňova-
li stopy dětských prstíků, ale i oni mají k dis-
pozici lakované barevné povrchy, designové 
plasty a lehká, snadno omyvatelná křesílka.

Úplně vážně
Všichni si můžeme v současném interiéru 

dobře odpočinout. I když trochu uhneme  

z klasiky k novodobým materiálům a jas-
ným barvám, stále je pohodlí na prvním 
místě. Také styl „singles“ je velice v oblibě, 
tvůrci nábytku na ně myslí a vytvářejí inte-
riér, kde drobný mobilní nábytek doplňuje 
to zásadní: pohodlné sezení a ležení. Po-
slední trend předepisuje před postel nízké 
lavice, které lze použít na odkládání, sezení 
i jako konferenční stůl. Malé stolky se dají 

nasunout na pohovku, použít jako polička, 
sestavit do větší plochy, rozložit na více ma-
lých. U křesla je nutno vždy mít lampu  
a plochu na sklenku, časopis, knihu. Při-
počtěme různé opěrky hlavy, taburety pod 
nohy, kapsy na telefon, notebook apod.  
A také nádherné vany, které nemusejí být 
schované v koupelně, ale zdobit interiér. 
Současné bydlení je prostě velice vlídné.  



V polovině října byly slavnostně vyhlá-
šeny výsledky již 11. ročníku prestižní 
soutěže TOP odpovědná firma, kterou 
pořádá platforma Byznys pro společ-
nost. Ocenění získal i český Siemens, 
držitel ceny TOP odpovědná firma 2013. 
Generální ředitel Eduard Palíšek pře-
vzal cenu za vítězství v kategorii Firma 
vstřícná OZP. Díky kvalitě strategie od-
povědného podnikání a výsledkům do-
saženým v roce 2014 získala společnost 
Siemens také titul Nositel ocenění TOP 
odpovědná firma, který  může užívat 
následující rok. 

Hodnotitelé ocenili především trans-
parentní a důsledný přístup k téma-
tům společenské odpovědnosti a trvale 
udržitelného podnikání. „Požadavek na 
společenskou odpovědnost nevnímáme 
jako překážku pro naši činnost, ale na-
opak jako přirozenou součást naší kaž-
dodenní práce – od výroby, přes prodej 
a služby, až po naše vztahy k zákazní-
kům, dodavatelům a komunitám. Zá-
sady udržitelnosti jsme integrovali do 
všech svých procesů a díky nim se stá-
váme lepší společností,“ uvedl generál-
ní ředitel Eduard Palíšek.

čeSký SiemenS poTvrdil vedoucí poSTavení 
v oblaSTi odpovědného podnikání 
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lokomotivy Siemens neznají hranic

Dva české výrobní závody společnos-
ti Siemens nedávno oslavily významná 
jubilea. Mohelnický závod v polovině zá-
ří oslavil 110 let elektrotechnické výro-
by, závod ve Frenštátě pod Radhoštěm 
si připomněl dvacáté výročí od převze-
tí tehdejšího podniku MEZ společností 
Siemens. Zatímco před více než sto lety 
se v Mohelnici vyráběly všechny druhy 
elektrických strojů a elektroinstalační 
materiál, v současnosti se zdejší výro-
ba soustředí na jeden stěžejní produkt 
– nízkonapěťový asynchronní elektro-
motor. Rozsahem výrobního portfolia 
se mohelnický závod řadí mezi evrop-
ské špičky, důvody k oslavám tedy zdale-
ka nevycházejí jen z tradice. Mezi před-
ní světové producenty nízkonapěťových 
asynchronních elektromotorů patří také 
frenštátský výrobní podnik, který se stal 
součástí koncernu Siemens v roce 1994  
v rámci privatizace motorářských aktivit 
tehdejšího státního podniku MEZ Fren-
štát a MEZ Mohelnice. Siemens do mo-
dernizace obou výrobních podniků od 
svého vstupu v roce 1994 investoval řá-
dově desítky miliard korun a celkově  
v nich zaměstnává bezmála 3000 lidí. 

Socha z umělecké dílny Davida Černého 
se stala dalším turistickým lákadlem his-
torického centra Prahy. Dílo, které od kon-
ce října zdobí náměstíčko u nového ob-
chodního centra Quadrio, je unikátní tím, 
že 42 otáčejících se pater vytvoří v jeden 
moment tvář Franze Kafky. Jedenáctimet-
rová socha o hmotnosti 39 tun tak umož-
ní divákům pozorovat Kafkovu Proměnu 
naživo. Sochu vyprojektovala, zkonstruo-
vala a instalovala společnost Deimos, vý-
robce automatizační techniky, řídicí a po-
honný systém dodala společnost Siemens. 
Z laického hlediska je socha tvořena pod-
stavcem a 42 patry. Pohledem technika se 
však jedná o 252 větších konstrukčních 
segmentů, téměř jeden kilometr kabelů, 
1500 m² nerezového plechu zrcadlového 
lesku a více než 16 300 kusů spojovacího 
materiálu. Pohyb sochy zajišťuje 42 syn-
chronních motorů značky Siemens, kte-
ré jsou napájeny 21 motorovými moduly. 

Vše je řízeno systémem Simotion, který 
do projektu dodala rovněž společnost Sie-
mens. Podrobnější informace o tomto po-
zoruhodném uměleckém díle a jeho tech-
nologiích přineseme v příštím čísle časo-
pisu Visions. 

Špičkovou laboratoř elektrických 
ochran, řídicích systémů a komunikace 
otevřela v Plzni Fakulta elektrotechnic-
ká Západočeské univerzity (ZCU) ve spo-
lupráci se společností Siemens. Laboratoř 
bude sloužit k výuce studentů, k testování 
a demonstraci nových technických mož-
ností u rozvodů vysokého a velmi vyso-
kého napětí. Společnost Siemens do labo-
ratoře dodala kompletní technické vy-
bavení, hodnota instalovaných přístrojů 
a SW licencí je přibližně 1,5 milionu Kč. 
Jednotlivé komponenty jsou sestaveny 
do technicky unikátního a komplexního 
funkčního celku. Jsou zde nainstalovány 

nejmodernější systémy chránění, umož-
ňující otestovat chování ochran v režimu, 
který se maximálně blíží reálnému provo-
zu. Pomocí použitých systémů řízení lze 
sbírat data, monitorovat, měřit, zpracová-
vat poruchové záznamy a vyhodnocovat 
kvalitu dodávek energie. Nainstalovaná 
zařízení jsou v praxi na rozvodnách všech 
napěťových úrovní a na elektricky chráně-
ných objektech ve výrobě, přenosu a roz-
vodu. Na fotografii ze slavnostního otevře-
ní laboratoře jsou (zleva) Josef Basl, pro-
rektor ZCU, Jiří Hammerbauer, děkan FEL 
ZCU, a Eduard Palíšek, generální ředitel 
společnosti Siemens ČR. 

V Istanbulu, 2600 let staré metropoli, žije  
v současné době 15 milionů obyvatel. Tře-
tina z nich každý den cestuje přes průliv 
Bospor a nyní mají možnost se dopravovat 
i novým tunelem Marmaray. Ten byl posta-
ven v říjnu minulého roku právě k 90. výro-
čí vzniku Turecké republiky. Vlaky jezdí  
v podmořském tunelu v dvouminutových 
intervalech a každou hodinu přepraví  
75 000 pasažérů v obou směrech. Společ-
nosti Siemens se podařilo ve velmi krát-
kém čase instalovat kompletní signalizační 
a kontrolní technologie. Výstavba třinácti-
kilometrového úseku byla původně pláno-
vána na půl roku, ale nakonec se tato doba 
snížila na pouhé dva měsíce.

Další z větrných farem v Severním moři 
ponese logo Siemens. Nová farma se bu-
de nacházet na pobřeží Německa a bude 
ji tvořit 72 větrných turbín o celkovém 
výkonu 288 megawatt. Součástí zakázky 
je také smlouva na pětiletý servis. Vý-
stavba větrné farmy bude zahájena v létě 
2015 a do provozu by měla být uvedena 
koncem roku 2016.

výrobní závody společnosti 
Siemens slavily výročí

42 pater v pohybu: 
pohyblivá tvář franze Kafky

Siemens otevřel na plzeňské fakultě 
laboratoř elektrických ochran

Miliony lidí pod mořem

V poslední době se vyrojily zajímavé 
zakázky na dodávku nejmodernějších 
lokomotiv z produkce společnosti  
Siemens. Až padesát vícesystémových 
a střídavých lokomotiv typu Vectron  
získá rakouská společnost ELL,  
dalších dvacet strojů bude jezdit  

v barvách MRCE. Obě firmy se speci-
alizují na pronájem lokomotiv, které 
jezdí na tratích napříč Evropou. První 
nové stroje byly již předány. Také akti-
vity potřebné pro homologaci lokomo-
tiv Vectron v České republice a na Slo-
vensku jsou již v plném proudu.

Opět plujeme 
po Severním moři
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www.siemens.cz

Siemens patří mezi nejodpovědnější firmy v České 
republice – potvrdily to výsledky soutěže TOP 
odpovědná firma 2014. V jedenáctém ročníku 
soutěže Siemens získal titul Nositel ocenění TOP 
odpovědná firma a zvítězil v kategorii Firma 
vstřícná OZP.

Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost. 
Rozhodujícím kritériem pro výběr je kvalita strategie, 
inovativnost projektů a systematický přístup.
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