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Vážení přátelé,
to, co před téměř 170 lety vedlo Wernera von Siemense k založení naší společnosti, 
nebyla snaha, jak nabýt majetku a získat materiální jistoty. Tyto aspekty jistě nikdy 
nesmějí obchodníkovi a podnikateli sejít z mysli, avšak v dlouhodobé historii firmy 
nehrály nikdy hlavní roli. Nejdůležitějším záměrem a touhou Wernera von Siemense 
bylo především přinést světu nové inovativní produkty, které změní lidské životy,  
a zanechat odkaz svým následovníkům a potomkům. Odkaz s trvalými hodnotami,  
na kterém by mohli stavět a který by mohli dále rozvíjet.

Byl to na počátku nejistý podnik a jeho úspěch nebyl nikdy zaručen. To, že se 
samotnému Wernerovi a po něm jeho následovníkům, nám a našim kolegům, nakonec 
skutečně podařilo tohoto cíle dosáhnout, je výsledkem tvrdé práce několika generací 
talentovaných lidí. Dnešní moderní Siemens stále stojí na principech, které si vytýčil 
jeho zakladatel na samém začátku – ať už jde o vysoké nároky na výzkum, odbornou 
zdatnost a profesionalitu, nebo důraz na získání důvěry a loajality zaměstnanců.  
A samozřejmě i důraz na dědictví, které po sobě zanecháme svým potomkům. 

Technika, věda i naše společnost se jistě od dob Wernera von Siemense zásadně 
změnily. I Siemens Česká republika si za 125 let své historie zažil téměř vše, včetně 
dlouhého přerušení vlastní tradice v dobách politické izolace od velké části světa. 
Ani naše cesta vpřed nebude snadná. Ale připomenutím si počátků firmy a důvodů 
jejího vzniku si můžeme dodat jistotu, že určitě bude zajímavá, přínosná a plná výzev, 
a to nejen pro samotnou společnost Siemens a lidi, kteří v ní pracují; náš úkol a jeho 
význam podle mého přesvědčení přesahují naše osobní zájmy. Vždy jsem věřil, stejně 
jako Werner von Siemens, že pokrok ve vědě, poznávání a využívání přírodních 
zákonů je pro lidstvo a jeho budoucnost nesmírně důležité. Vedou nás nejen k lepšímu 
a hlubšímu pochopení, ale v důsledku také k obdivu vůči harmonickým a neměnným 
zákonům, které vládnou našemu vesmíru. A to ne navzdory, ale díky tomu, že velký díl 
těchto zákonů nám i přes nesmírný vědecký pokrok zůstává stále skryt. V této své 
neznalosti můžeme tedy aspoň zatím obdivovat jejich nezměrnou eleganci  
a moudrost. 

I v tom tkví důležitost díla, které za sebou výzkumníci, technici i inženýři 
předchozích generací zanechali. A snad budete souhlasit, že to je důvod, proč v něm 
stojí za to pokračovat a dále ho rozvíjet. Už proto, že při pohledu na naši dlouhou  
a košatou historii je jasné, že se nám – či spíše vám – velmi dobře dařilo.

 
Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika
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 Osvětlení 
Rustonových 
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liberecké 
tramvajové dráhy
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elektrotechnické 
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 Výstavba městských 
elektráren v Brně, 
Frýdlantu, Doksech 
a Rumburku
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 Osvětlení  
Stavovského divadla

1885  Elektrický generátor 
a elektroinstalace 
zámku Lednice

1903
 Založení poboček  

v Plzni, Brně, Praze, 
Karlových Varech, 
Liberci, Ostravě, 
Rumburku a Teplicích

1908
 Napojení Prahy  

na nejmodernější 
evropskou  
telegrafní síť

1919
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1879
Thomas Alva 
Edison si nechal 
patentovat 
vynález žárovky

1884

Charles Parsons 
vynalezl 
moderní parní 
turbínu

1904

John Ambrose 
Fleming 
vynalézá v praxi 
použitelnou 
elektronkou

1937

Konrad Zuse 
zkonstruoval první 
programovatelný 
plně automatický 
digitální počítač Z1

1947

John Bardeen, 
Walter Brattain 
a William 
Shockley 
vynalezli 
tranzistor

a v kontextu světových technických vynálezů
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 Dvě elektrické 
posunovací lokomotivy 
pro Wilsonovo nádraží 
(dnešní Hlavní nádraží) 
v Praze

 První magnetická 
rezonance v ČSSR  
pro IKEM Praha

1927
 Znárodnění všech 

podniků Siemens 
a přerušení aktivit 
společnosti na území 
Československa

1945 1987
 Osvětlovací technika 

pro pražská studia 
Československé televize

1975
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 Založení akciové společnosti pro 
slaboproudou techniku Elektrotechna 
v Praze – výroba telefonů, telefonních 
ústředen, vodoměrů, lékařských 
přístrojů, hradlových zařízení pro 
dráhy a kondenzátorů

1930

 Zahájení výroby 
elektromotorů 
ve Frenštátě

1946
 První počítačový 

tomograf na území 
ČSSR ve Fakultní 
nemocnici Hradec 
Králové

1978
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1952

V Massa
chuset tském 
technologickém 
institutu (MIT) 
vyrobili první  
CNC soustruh

1958

Jack Kilby  
a Robert Noyce 
zkonstruovali 
integrovaný 
obvod

1969

Několik amerických 
univerzit uvedlo do 
provozu informační 
síť ARPANET, 
předchůdce 
internetu

1973

John F. Mitchell 
a Martin Cooper 
z firmy Motorola 
představili první 
mobilní telefon

1986

Charles Hull si 
nechal patentovat 
technologii 
stereolitografie  
a zahájil tak éru  
3D tisku
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 Řídicí systém  
pro výrobní linku 
Škoda Auto

1992

 První mobilní telefon s barevným 
displejem na světě uveden 
na český trh: Siemens S10

 Zabezpečovací zařízení  
pro pražské metro, linka C

1998
 Návrat společnosti Siemens  

do výroby elektromotorů  
v Mohelnici a převzetí výroby 
elektromotorů ve Frenštátě 
pod Radhoštěm a Drásově

1994

 Zahájení  
výroby  
produktů  
Siemens  
v Trutnově

1993
 Světelné 

zabezpečovací 
zařízení vzletové  
a přistávací dráhy 
Letiště Václava  
Havla

 Výstavba mobilní  
sítě Paegas 
(později TMobile)

1997
 Premiérová jízda 

soupravy M1 
na trase linky C  
s cestujícími

2000
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 Obnovení stálého 
zastoupení  
značky Siemens  
v Československu

1990

1993

Uveden do provozu 
webový prohlížeč 
Mosaic – první 
prohlížeč, který si 
získal masovou oblibu

1994

Americké ministerstvo 
obrany zpřístupnilo 
Globální polohovací 
systém (GPS) i pro 
civilní účely

1998

Korejská firma SaeHan 
Information Systems 
představila  
MP3 přehrávač

1990
Anglický inženýr  
Tim BernersLee  
veřejně představil  
World Wide Web

a v kontextu světových technických vynálezů
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 Modernizace 
elektráren Tušimice II 
a Prunéřov

 Vstup společnosti 
Siemens 
do závodu OEZ

2007  Dodávka šesti větrných 
elektráren o celkovém 
výkonu 13,8 MW – Větrný 
park Červený kopec

 Zahájení komplexní 
obnovy elektrárny 
Prunéřov II

2012

Siemens v České republice 

 Digitalizace 
telekomunikační 
sítě Českého 
Telecomu

 Otevření Vývojového 
a prototypového centra 
v PrazeStodůlkách

 Požárně bezpečnostní 
řešení pro farmaceutický 
závod Teva Czech Industries

2002

 Založení  
charitativního  
projektu 
Siemens  
Fond pomoci

2004

 Řídicí systémy  
unikátního řešení  
plnění pivních sudů 
pro Plzeňský Prazdroj

 Koncepce Energy  
efficiency  
v budově Národní  
technické knihovny

2009

2013

 Siemens přebírá 
brněnský závod 
na výrobu  
parních turbín

2003
 Uzavření smlouvy  

na kompletní 
údržbu a servis  
vozů na lince C 
pražského metra

2008
 Komplexní systém měření 

a regulace pro multifunkční 
centrum Quadrio v Praze

 Oficiální zahájení provozu 
vlakových jednotek ČD railjet 
na českých tratích

2014
 Rekonstrukce 

přečerpávací 
vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně

2006

2003

Úspěšně dokončen 
výzkumný projekt Human 
Genome Project, jehož 
cílem bylo přečíst celou 
jadernou DNA člověka

2004

Komerční provoz 
vysokorychlostních vlaků 
využívajících k pohybu 
magnetickou levitaci

2007

Apple přichází  
s mobilními 
telefony iPhone

2008

V CERNu dokončen 
urychlovač částic LHC, 
nejvýkonnější zařízení 
svého druhu na světě

a v kontextu světových technických vynálezů



Megatrendy 
na vzestupu

Předpokládám, že generace našich dětí, která se narodí  
za dvacet let, se ocitne ve zcela jiném světě, než jaký  
známe dnes. Daleko výrazněji než dosud se projeví důsledky 
megatrendů, které nabírají na síle. Pravděpodobně se 
zintenzivní urbanizace i migrace. Celosvětová populace bude 
dále stárnout a některé kontinenty budou vymírat, což se 
bude zřejmě týkat i Evropy. Jen v České republice by podle 
některých prognóz do roku 2050, resp. 2065 mohl klesnout 
počet obyvatel na 7,8, resp. 7,5 milionu osob. Dá se tedy 
předpokládat, že nyní se prohlubující nedostatek pracovníků, 
zejména technických, ještě zesílí. Intenzivnější bude i globální 
propojování zahrnující obchod, finanční toky, informace. 
Ruku v ruce s tím se zrychlí i technologické změny.

Radek Špicar:  
„Některé prognózy uvádějí,  
že se blížíme ke zlomovému bodu, 
od něhož rychlost technologického 
pokroku poroste exponenciálně.“

10 | 11
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J
aká bude naše blízká bu-

doucnost, jsme se zeptali 

několika významných osob-

ností z oblasti vědy, výzku-

mu, ale také veřejné správy. Máme 

se na ni těšit, nebo se jí obávat?

V
šichni se shodují na tom, 

že žijeme v době překot-

ných změn a další vývoj 

lze s přesností jen velmi těžko 

odhadovat. Rychlost technologic-

kého pokroku se zvyšuje takovým 

tempem, že jakékoliv přesnější 

prognózy již přestávají být možné. 

Jedno je ale jisté: současný stav, 

ve kterém se naše civilizace mo-

mentálně nachází, je dlouhodobě 

neudržitelný.    

 

N
ejvětší změny zřejmě 

čekají energetiku, která 

se stala základním pilířem 

našeho moderního života. Bude 

se muset přetransformovat do 

pestrého, stabilního, efektivního, 

ale především bezpečného mixu, 

který bude schopen uspokojovat 

naše rostoucí potřeby, ale záro-

veň obstojí i v podmínkách vyso-

ké nestability – politické, ekono-

mické, ale i např. klimatické.  

Stranou ale nezůstane ani dopra-

va. A potom samozřejmě výroba – 

tam dokonce vstupujeme do zcela 

nové etapy tzv. čtvrté průmyslové 

revoluce. 

ČTĚTE NA STRANÁCH 10–19



N
ěkteré prognózy uvádějí, že 
se blížíme ke zlomovému bo-
du, od něhož rychlost tech-
nologického pokroku poros-

te exponenciálně. Použijeme-li určitou 
zkratku, příští generace bude žít v době, 
kdy by počítače mohly člověka překonat 
ve schopnosti uvažovat. S vysokou prav-
děpodobností se změní i podoba nástro-
jů, které používáme dnes. Miniaturní 
mikroroboty nazývané catony by napří-
klad mohly pomoci měnit tvar zařízení 
dle potřeby konkrétní  ho způsobu užívá-
ní. Mobilní počítač se vám tedy zvětší při 
procházení internetu nebo sledování fil-
mu, a naopak se zmenší v případě trans-
portu či telefonování. 

Čtvrtá průmyslová revoluce
Megatrendy budou stále důrazněji pů-

sobit také na vývoj ekonomiky. Týká 
se to i České republiky a trendu nazý-
vaného čtvrtou průmyslovou revolucí, 
označovanou i jako Průmysl 4.0.

První tři průmyslové revoluce, kte-
ré už máme za sebou, přinesly využití 
páry ve výrobě, zavedení masové pro-
dukce na výrobních linkách a využi-
tí elektronických systémů a výpočetní 
techniky. Ta současná nespočívá jen   
v další digitalizaci výroby, nýbrž v kom-  
plexní a hluboké změně průmyslové 
výroby spočívající ve využití interne-
tu věcí, služeb a lidí. Změna bude ge-
nerovat obrovské množství dat, které 
bude možné zužitkovat pro další ana-
lýzy (big data). Čím dál častěji budeme 

využívat i počítačové simulace, virtua-
lizaci, aditivní výrobu (3D tisk), clou-
dová řešení nebo rozšířenou realitu 
(augmented reality).

Inženýrství „na šířku“
Ovšem nejde jen o technologický 

zvrat. Budeme také svědky změn v po-
stavení zaměstnanců zapojených do 
organizace průmyslové výroby a její-
ho řízení. Očekávaná enormně se zvy-
šující produktivita práce vyvolá tlak na 
efektivitu využívání pracovníků, na je-
jich kvalifikovanost a kreativitu. Obje-
ví se nové profese, a těch bude hodně, 
a nové pracovní příležitosti například 

ve správě databází, 3D tisku aj. Součas-
ně se změní podoba tradičních odvětví. 
Budou potřeba inženýři trochu jiného 
profilu – takoví, kteří budou umět mys-
let se systémovým nadhledem a budou 
schopni interdisciplinárního myšlení. 
Dnes vychováváme inženýry s užším 
zaměřením a do hloubky. K tomu bude 
nutné přidat i šířku.

Výzvy Průmyslu 4.0
Tento proces vyvolá tlaky na změny 

vzdělávacího systému. Pro země, jako 
je ta naše, to bude velká výzva, protože 
se ukazuje, že náš systém vzdělání zao-
stal za potřebami společnosti a ve vzta-
hu k trhu práce není schopen reagovat 
na snižující se počet žáků. 

Že nás v příštích dekádách čekají vel-
ké změny, si už všimla i česká vláda, 
byť, jako obvykle, s určitým zpoždě-
ním za nejvyspělejšími státy. Jako svo-
ji první iniciativu nechala zpracovat 
koncepční materiál popisující výzvy 
plynoucí z konceptu Průmysl 4.0 pro 
českou ekonomiku. Studie byla před-
stavena letos na Mezinárodním strojí-
renském veletrhu v Brně a podílela se 
na ní řada odborníků z představenstva 
Svazu průmyslu a dopravy ČR a našich 
členských firem včetně Siemens CZ. Je 
dobře, že se vláda i firemní sektor za-
bývají budoucností, protože minimál-
ně v ekonomické oblasti už teď může-
me ledacos udělat pro to, aby se příští 
dekády nestaly pro naši zemi hrozbou, 
ale spíše příležitostí. 

je absolventem Univerzity Karlovy 
a University of Cambridge. Je býva-
lým náměstkem místopředsedy vlády 
pro ekonomiku Martina Jahna. Do ro-
ku 2011 pracoval jako ředitel vnějších 
vztahů Škoda Auto, odkud odešel do 
funkce ředitele české pobočky americ-
kého think tanku Aspen Institute. Pů-
sobí rovněž ve funkci viceprezidenta 
Svazu průmyslu a dopravy pro hospo-
dářskou politiku. Přednáší na Institu-
tu ekonomických studií FSV UK a Di-
plomatické akademii MZV. Je členem 
Corporate Council nadace Forum 2000 
a správní rady Vysoké školy umělecko-
průmyslové. 

Radek Špicar

První inicativou české vlády a jejích partnerských institucí je koncepční 
materiál popisující výzvy plynoucí z konceptu Průmysl 4.0 pro 
českou ekonomiku. Studie byla představena letos na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně a podílela  se na ní řada odborníků  
z představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a jeho členských firem 
včetně Siemens.
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Vláda České republiky si je vědoma toho, že kom-

parativní výhody, které dnes činí z České republiky 

atraktivní zemi pro zřizování poboček globálních fi-

rem, nebudou mít v novém průmyslovém světě svou 

hodnotu a zájem o stávající strukturu kompetencí 

rapidně opadne. To by vedlo k dalekosáhlým makro-

ekonomickým a sociálním problémům. Proto bude 

vláda České republiky usilovat o vytvoření vhodného 

prostředí, ve kterém bude možno průmyslové podni-

ky a společenské prostředí rozvíjet tak, aby v novém 

digitálním světě obstály. Jedná se především o vybu-

dování datové a komunikační infrastruktury, přena-

stavení vzdělávacího systému, zavedení nových ná-

strojů trhu práce, adaptaci společenského prostředí 

a vytvoření fiskální pomoci firmám pro vypořádání 

se s vyvolanými investicemi do nových technologií 

a know-how. Filosofie Průmyslu 4.0 otevírá netušené 

možnosti a ti, kdo jich budou schopni využít, obstojí 

v nové době.
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Nové technologie rychle mění tvář naší eko-
nomiky i náš způsob života. Čtvrtá průmyslo-
vá revoluce nepřináší zásadní změny pouze 
pro oblast průmyslové výroby. Ta sice stojí 
v jejím centru, přesah čtvrté průmyslové revo-
luce je však mnohem širší. Jedná se o zcela 
novou filozofii přinášející celospolečenskou 
změnu a zasahující celou řadu oblastí od prů-
myslu, přes oblast technické standardizace, 
bezpečnosti, systému vzdělávání, právního 
rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo 
sociální systém. Česká republika patří k ze-
mím s nejdelší průmyslovou tradicí a naší 
ambicí je, aby i její budoucnost zůstala spoje-
na s průmyslem. Čtvrtá průmyslová revoluce 
přináší řadu výzev, ale zejména jedinečnou 
příležitost k zajištění dlouhodobé konkuren-
ceschopnosti České republiky v globálním 
konkurenčním prostředí. Žijeme ve výjimeč-
né době a naše schopnost využít této příleži-
tosti bude mít dopad na kvalitu života celých 
generací. 

Nestojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, ona 

již totiž započala. Započala v nejrozvinutějších svě-

tových ekonomikách, sice pod různými názvy, ale 

vedena stejnou snahou, a to snahou o udržení a po-

sílení konkurenceschopnosti a technologického 

prvenství těchto států na světových trzích. Snahou 

o převzetí větší kontroly nad celým hodnotovým ře-

tězcem, což je za současného stavu ceny pracovní 

síly a její dostupnosti v těchto zemích velmi obtíž-

né. V neposlední řadě také snahou řešit narůstající 

společensko-ekonomické problémy a čelit novým 

demografickým a geopolitickým rizikům. To vede 

u mnoha globálních firem k přehodnocování stávají-

cí koncepce geografické alokace výrobních kapacit 

a k systematickému budování moderního modelu 

průmyslové výroby.

Iniciativy reagující na čtvrtou průmyslovou revoluci, 

ať již ta německá pod názvem Industrie 4.0, Industri-

al Internet Consortium nebo Smart Manufacturing 

Leadership Coalition v USA či obdobné programy 

Japonska i Číny, jsou především zcela novou filosofií 

systémového využívání, integrace a propojování nej-

různějších technologií při uvažování jejich trvalého 

a velice rychlého rozvoje. Vzhledem k šíři dopadu, 

musí tato filosofie proniknout do myšlení celé spo-

lečnosti. Její přijetí přinese nejen velké výzvy ale 

také dnes ještě netušené příležitosti průmyslovým 

podnikům. Proto jsou to právě ony, které musí usilo-

vat o to, aby na tyto změny reagovaly. Ignorování této 

nové reality by vedlo k postupné ztrátě konkurence-

schopnosti nejenom jednotlivých firem, ale České 

republiky jako takové.
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K
dyž už se ale zamýšlíte nad tím, 
jaký bude asi stav světa za dva-
cet či třicet let, tak se to poku-
sím odhadnout. Nemyslím si, že 

svět bude zásadně jiný než dnes. Věřím, 
že „stěhování národů“ už bude minulostí, 
že Evropská unie přežije tuto zkoušku a že 
si budeme dávat větší pozor na zachování 
„evropských hodnot“, které jsou sice zalo-
ženy na toleranci k jiným názorům a jiné-
mu stylu života, ale zároveň jsou založeny 
na jistém dlouhodobém kulturním a civili-
začním vývoji. Věřím, že Evropská unie bu-
de za dvacet let silnější, lépe organizovaná 
a prosperující.

Ve světě se sice bude válčit, ale naštěstí 
(doufejme) to budou stále jen lokální vál-

ky. Nedávno jsem navštívil bývalé sovět-
ské úložiště jaderných hlavic v Brdech, kde 
je dnes atomové muzeum Javor 51. Zbraně 
hromadného ničení se stávají stále méně 
použitelnými. Začnou se prosazovat zbra-
ně, které budou velmi cíleně ničit nepřátel-
ské cíle, ale budou méně ničit lidské životy. 
To snad by mohla být dobrá zpráva. Pochy-
buji ale, že tomu tak bude už za dvacet let.

V mém oboru, molekulární genetice, do-
jde ke stále výraznějším aplikacím výsled-
ků výzkumu, zejména v medicíně. Budou 
odhalovány příčiny mnoha chorob a pou-
žívány diagnostické metody, kterými bu-
de možné odhalovat choroby před jejich 
plným vypuknutím – a tím je i lépe léčit. 
Na druhé straně si nejsem jist, že za dvacet 
let už bude používána genová terapie, tedy 
náhrada vadných genů geny plně funkční-
mi. Také si nemyslím, že už budeme vědět, 
jak vznikl život, jaký je jeho původ na Ze-
mi. A asi nebudeme ještě vědět, co nás činí 
lidmi. Co nás na genetické úrovni odlišu-
je od ostatních živočichů, zejména našich 
nejbližších příbuzných – lidoopů. Nejsem 
si jist, jestli se podaří zásadním způsobem 
interpretovat, zejména z hlediska evoluce, 
obrovské množství údajů, které je už dnes  

Jak se budeme mít  
za dvacet let
Když se rozvinuly metody čtení dědičné informace,  
ptali se mne v roce 1998 novináři, kdy bude přečten 
genom člověka. Tehdy jsem to odhadoval na patnáct 
roků. A hotovo to bylo za pět let. Od té doby jsem velmi 
opatrný s prognózami. 

Václav Pačes: 
„Současná energetika bude 
ustupovat zcela novému  
konceptu decentralizované,  
tzv. malé energetiky.“

je český biochemik a v letech 2005–
2009 působil jako předseda Akademie 
věd České republiky. Od roku 2010 
je předsedou Učené společnosti 
České republiky. Vystudoval bio-
chemii na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. V Ústavu 
molekulární genetiky Akademie věd 
České republiky studuje strukturu 
genomů. Publikoval více než sto 
původních prací a podílel se na  
pěti knihách. 

Václav Pačes
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v databázích dědičných informací velké řa-
dy organismů včetně mnoha lidských je-
dinců. 

Budoucnost energetiky

K výraznému posunu dojde v energetice. 
Současná energetika bude ustupovat zce-
la novému konceptu decentralizované, tzv. 
„malé“ energetiky. Bude se stále více prosa-
zovat využívání obnovitelných zdrojů ener-
gie, a to zejména na lokální úrovni: v jed-
notlivých domech, v komunitních centrech, 
v jednotlivých provozech. 

Kde se energie vyrobí, tam se také spotře-
buje. Nové technologie povedou k výraz-
ným úsporám. Tento trend ovšem nebu-
de dokončen za dvacet let, ale spíše až ke 
konci století. Za dvacet let bude stále ještě 
hlavním zdrojem elektrické energie tzv. 
„velká“ energetika. Ta bude u nás prav-
děpodobně založena na posílení jader-
né energetiky a současném zavírání ne-
efektivních uhelných elektráren. Jaderná 
energetika bude pro nás důležitá zejména 
proto, že v Česku nemáme vhodné pod-
mínky pro masivní využívání obnovitel-
ných zdrojů, jakými jsou slunce, voda, ví-
tr. Jaderná energetika je ovšem dočasnou 
technologií pro překlenutí období, než se, 
asi až někdy koncem století, prosadí zcela 
nové technologie, snad vodíkové hospo-
dářství, jaderná fúze, nové způsoby aku-
mulace elektřiny. Otázkou zůstává, zda se 
budou stavět současné typy jaderných re-
aktorů, anebo jestli se nepočká na dokon-
čení vývoje jaderných reaktorů IV. gene-
race. Ty by byly výhodné zejména pro do-
řešení problému co s jaderným odpadem. 
Nevím, jestli bude za dvacet let prosaze-
na promyšlená celoevropská energetická 
strategie: to by mohlo energetiku zásad-
ně změnit.

Za dvacet nebo třicet let snad už budou pl-
ně funkční chytré sítě, které budou vícemé-
ně automaticky regulovat a optimalizovat 
odběry elektrické energie. 

Lidská povaha se nezmění

Stále více se bude prosazovat využívá-
ní nových informačních a komunikačních 
technologií. Současně ale bude stále obtíž-
nější bojovat s hackery, s internetovými  
piráty, s šířením internetového zločinu.  
Už dnes nám internet přerůstá přes hlavu.

Za třicet let nás na světě bude zase o mi-
liardu víc, ubude kus divoké přírody včetně 
pralesa, poroste znečištění moří a na Zemi 
se bude nacházet stále méně druhů orga-
nismů.

Lidská povaha zůstane nezměněna. 

Energetický hlavolam
V posledních desetiletích se náš svět dramaticky mění. 
Žijeme v době pozoruhodného a chvílemi až omračujícího 
technického pokroku, ne vždy zcela srozumitelného 
současníkům. Zaznamenali jsme obrovské zlepšení mnoha 
aspektů kvality našeho života. Žijeme déle než kdykoli  
v historii lidstva, máme lepší zdravotní péči, naše práce  
je stále méně fyzicky namáhavá a vyčerpávající, věci, které 
nám slouží, jsou bezpečnější a spolehlivější. Na druhou 
stranu se více a více propojují ekonomiky jednotlivých 
zemí, zesiluje se globalizace a roste pocit odcizení mezi 
občany a institucemi.  

Dana Drábová:  
„Pokud se něco nezmění,  
pak rozvoj civilizace lze jen stěží  
nadále označovat za udržitelný.“
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S
tále více lidí si uvědomuje, že 
lidstvo musí a bude muset čelit 
rostoucímu počtu rizik, nebo 
chcete-li výzev; to možná zní 

optimističtěji. Pokud se něco nezmě-
ní, pak rozvoj civilizace lze jen stěží 
nadále označovat za udržitelný. Jaké 
změny by to však měly být? Chceme 
více, nebo méně mezinárodního ob-
chodu? Více, nebo méně regulace? Jak 
budeme uspokojovat své energetické 
potřeby? Které technologie máme pod-
porovat, které naopak omezovat či se 
jim úplně vyhnout? Odpovědi na tyto 
otázky lze hledat krok po kroku pouze 
v otevřené diskusi oproštěné od ideo-
logie a nejrůznějších tabu.

Energetika:
základní pilíř života

Udržitelný svět není sice nedosažitel-
ným snem, současně však všechny  
kritické analýzy soudobého stavu  
a předpovědi dalšího možného vývoje  
životního prostředí, společnosti  
a ekonomiky přinášejí vážné otázky  
ve vztahu k našemu současnému smě-
řování, mnohdy i katastrofické scéná-
ře tohoto světa. Pokrok je přijímán ví-
ceméně jako samozřejmost, paradoxně 
je však stále intenzivněji doprovázen 
očekáváním, že nebudeme vystavová-
ni v podstatě žádným nedobrovolným 
rizikům. 

Existence lidstva úzce souvisí s jeho 
schopností získávat energii. Samotnou 
podstatou života je přeměna hodnot-
nější energie na méně hodnotnou.  
U rostlin se získávání energie děje 
fotosyntézou, u živočichů a u člově-
ka potravou. U člověka, což je evoluč-
ně nový stupeň, také využitím hmoto-
vých sil (vítr a voda), molekulárních 
sil (spalování uhlovodíkových paliv)  
a konečně využitím jaderné energie.

Existují přinejmenším tři velmi dob-
ré důvody, aby se politické reprezen-
tace touto problematikou vážně zabý-
valy. Udržitelná, konkurenceschopná 
a bezpečná energie je jedním ze zá-
kladních pilířů našeho každodenní-
ho života. Těžba primárních surovin, 
jejich zpracování a využívání energií 
jsou spojeny s vážnými dopady na ži-
votní prostředí od lokální po globál-
ní úroveň. Naši občané jsou ovlivněni 
vyššími cenami, ohrožením dodávek 
energie i změnami klimatu. Provede-
ní významných změn v energetice na 
straně dodávky i spotřeby vyžaduje 
dlouhodobou promyšlenou přípravu. 

V odvětví energetiky trvá mnoho let, 
než se inovace začnou používat, řešení 
nelze hledat až ve chvíli, kdy se obje-
ví problémy. Stále zřetelněji se ukazu-
je, že bude třeba silných politických 
osobností, které budou mít vůli zabý-
vat se energetikou jako jednou z prio-
rit vládních programů. Budou muset 
mít vizi a schopnost předvídat problé-
my daleko dříve, než je bude možno 
zachytit běžnými analýzami. Bude to 
vyžadovat odvahu k přijetí a prosazení 
obtížných rozhodnutí, zejména z po-
hledu rovnováhy blahobytu současné 
a příštích generací.

Potřebujeme všechny zdroje
Na kterou ze známých forem energie 

se v několika příštích desetiletích sou-
středíme při uspokojování svých po-
třeb? Jednoduchá odpověď. Na všech-
ny. Jinak to nepůjde. Energie totiž hra-
je v našem životě stále důležitější roli. 
I když to už skoro nevnímáme, bez ní 
by nebylo dostupné prakticky nic, co 
dnes považujeme za běžnou součást 
každodenního života, například pitná 
voda, potraviny, teplo pro naše obydlí, 

doprava, zdravotnictví. Energii však 
neumíme získat lacino a snadno. Kaž-
dý z dnes dostupných zdrojů má své 
přednosti i nevýhody, zvláště pokud 
jde o oblast ochrany životního pro-
středí. Každý nový zdroj je drahý, vy-
soké náklady jsou třeba i pro udržová-
ní a modernizaci přenosových  

a distribučních soustav. Není tu mís-
to pro předsudky, pro zavržení jed-
noho zdroje či pro glorifikaci jiné-
ho. Stále více se sice učíme využívat 
obnovitelné zdroje energie jako ví-
tr, slunce, biomasu, přesto současná 
světová energetika stojí především na 
spalování fosilních paliv. Ropa, uh-
lí a zemní plyn pokrývají téměř čtyři 
pětiny spotřeby primárních energe-
tických zdrojů, výroba elektřiny na 
nich závisí ze dvou třetin. Rozumné 
využívání obnovitelných zdrojů a vý-
zkum a vývoj v této oblasti je beze-
sporu třeba podporovat promyšlený-
mi zásahy státu. I když bychom   však 
využili všechny možnosti, které  
v současné době máme a které při-
cházejí v úvahu, nedokážeme zřejmě 
z obnovitelných zdrojů v příštích pa-
desáti letech pokrýt více než čtvrti-
nu našich současných energetických 
potřeb. V průběhu 21. století nevy-
hnutelně dojde k zásadním promě-
nám struktury energetiky. Je nutno 
omezit spotřebu fosilních paliv kvů-
li riziku globálních změn podnebí 
a vyčerpávání geologických zásob. 
Všechny dostupné studie a prognózy 
však očekávají během tohoto století 
výrazný nárůst energetických potřeb 
lidstva, zejména v doposud méně roz-
vinutých zemích.

Mějme úctu k přírodě
Dříve nebo později si budeme mu-

set přiznat, že naše generace má před 
sebou velmi těžká a nepopulární roz-
hodnutí, bez nichž sotva odkážeme 
těm, kdo přijdou po nás, Zemi, kte-
rá bude aspoň trochu k životu. Mějme 
úctu k energii vesmíru, pokladům pla-
nety a síle přírody. Naše dnešní kvali-
ta života, kterou považujeme za samo-
zřejmost, je dar, nikoli „zboží“ určené 
k plýtvání a rozkrádání. O energii to 
platí obzvlášť. 

Zkusme si co nejrychleji připustit, 
že doba levné energie je definitivně za 
námi. Uhlíkatá paliva jsme skoro spo-
třebovali a stále nevíme, čím je nahra-
dit. Ať to bude cokoli, co si dnes dove-
deme představit, nebude to ani levné, 
ani úplně čisté a hlavně toho nebude 
pro naše rostoucí potřeby dost. To by-
chom měli mít na paměti, než propad-
neme nadšení z jakéhokoli energetic-
kého zdroje. Snadná řešení neexistují. 
Proto nelitujme investic do vzdělání  
a výzkumu, ty jsou naší nadějí do bu-
doucna. 

je česká jaderná fyzička a předsed-
kyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Vystudovala Fakultu 
jadernou a fyzikálně inženýrskou 
ČVUT, obor dozimetrie a aplikace  
ionizujícího záření. Titul Ph.D. zís-
kala v oboru jaderná fyzika. V letech 
1995–1996 byla ředitelkou odbo-
ru havarijní připravenosti Státní-
ho úřadu pro jadernou bezpečnost, 
v letech 1996–1999 pak ředitelkou 
Státního ústavu radiační ochrany. 
Od 1. listopadu 1999 je předsedky-
ní Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost. Od listopadu 2006 do listo-
padu 2009 předsedala asociaci zá-
padoevropských jaderných dozorů 
(WENRA). Významně se věnuje i pro-
pagaci vědy, která ji v r. 2013 přines-
la čestný doktorát. 

Dana Drábová



Jindřich Kušnír: 
„Železnice se v duchu 
evropské politiky začíná 
probouzet už i v ČR.“

V 
rámci ní pak lze identifikovat 
tři hlavní okruhy, kterým bude 
do budoucna věnováno hlavní 
úsilí i finanční prostředky. Jed-

ná se o projekt vysokorychlostní železni-
ce a projekt koridorů železniční nákladní 
dopravy, resp. celé infrastruktury, která 
umožní převedení některých silných pře-
pravních proudů ze silnic na železnici. 
Třetí oblast pak představují investice do 
konvenční železniční sítě v aglomeracích, 
které jsou předpokladem dalšího rozvoje 
městských a příměstských železničních 
systémů.

Železnice se v duchu evropské politiky za-
číná probouzet už i v ČR. V posledních le-
tech vykazují perspektivní segmenty dálko-
vé a příměstské osobní dopravy a v nákladní 
dopravě pak zejména segment kombinované 
dopravy a ucelených vlaků stabilní růst. Za-
čínají se pozitivně projevovat výsledky mo-
dernizace tratí i vozidlového parku. Zejmé-
na z hlediska postupného vyčerpání kapa-
city některých již modernizovaných úseků 
se však železnice začíná stávat obětí svého 
úspěchu. Je třeba jednat.

Výsledkem většího zapojení železnice do 
přepravních řetězců má být zlepšení přeprav-
ní práce v podobě omezení kongescí, zvýše-
ní bezpečnosti a v neposlední řadě snížení 
závislosti dopravního systému jako celku na 
uhlovodíkových palivech, která dnes tvoří 
přes 90 % energie zásobující dopravu v EU. 
Železnice je zhruba sedmkrát méně energe-
ticky náročná než silniční doprava a deset-
krát méně energeticky náročná než dopra-
va letecká. Navíc není závislá na importo-
vané ropě, již více než sto let si postupně 
buduje systém zásobování vozidel elektřinou 
z trakčního vedení. Jde tedy též o energetickou 
bezpečnost státu i celé EU, obzvláště v součas-
ných geopoliticky nestabilních poměrech.

Inovace železnic
Přestože má železnice v tomto ohledu ur-

čitý technologický náskok, bez inovativních 
investic to nepůjde. Železnici je potřeba po-
sílit kvalitativně, aby pozitivně motivova-
la cestující i přepravce k tomu, aby ji použi-
li, a též kvantitativně, aby jejich požadavky 
zvládla uspokojit. 

V podmínkách ČR lze vizi rozvoje železnice 
rozdělit na tři základní horizonty – do roku 
2020, do roku 2030 a do roku 2050, což od-
povídá i horizontům rozvoje dopravy defi-
novaným v nové politice transevropských 
železničních sítí TEN-T. V období do konce 
současné dekády je hlavním úkolem přede-
vším dokončení již zahájených infrastruk-
turních projektů, zejména modernizace III.   
a IV. koridoru, zbývajících uzlů a další páteřní 

Železnice 
budoucnosti
Vše nasvědčuje tomu, že v horizontu nejbližších dvaceti 
až třiceti let bude hrát v České republice i v Evropě 
mnohem zásadnější roli železniční doprava. Již nyní je  
v evropské dopravní politice věnována značná pozornost 
železnici, která má do budoucna posílit svoji pozici na 
přepravním trhu v EU; zejména pak při přepravách na 
střední a dlouhé vzdálenosti.
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infrastruktury. Modernizace infrastruktury 
musí být doprovázena nasazením moderních 
vozidel schopných využít rychlostní parame-
try modernizovaných tratí a nabízejících od-
povídající komfort přepravy. Určitou ukázkou 
„best practice“ poslední doby je v tomto ohle-
du společný produkt Českých drah a Rakous-
kých spolkových drah v podobě vlaků railjet 
na lince Praha – Brno – Vídeň – Graz, jenž 
přinesl zajímavé výsledky, přestože se jízdní 
doba zatím ještě zásadně nezkrátila, ale  
cestujícím je nabízen přepravní produkt  
s garancí vysoké kvality. Nasazení moder-
ních vozidel musí být dále podpořeno rea-
lizací odpovídajícího provozního konceptu 
osobní dopravy zavedením expresního seg-
mentu na všech modernizovaných tratích, 
který nabídne rychlé a kvalitní spojení mezi 
největšími městy. V případě III. a IV. korido-
ru konkrétně jde o expresní nabídku ve smě-
ru Praha – Plzeň s pokračováním vybraných 
spojů směr Mnichov a dále Praha – České 
Budějovice s pokračováním vybraných spo-
jů směr Linec.

Trakční systém
Důležitým úkolem pro současnou i pro 

nadcházející dekádu je zvýšení interope-
rability a technologické úrovně železnice 
s cílem zvýšení bezpečnosti a efektivnos-
ti při využívání (nejen) modernizované 
infrastruktury. Vlajkovou lodí je v tomto 
ohledu jistě plán postupného přechodu na 
Evropský systém řízení železniční dopra-
vy (ERTMS) na páteřních tratích. ČR má 

ambici nejen v podobě zavedení ERTMS ja-
ko druhého systému pro umožnění mezi-
národních přeprav, ale cílem je postupná 
náhrada národního systému se záměrem 
především eliminovat chybu strojvedoucí-
ho v podobě nerespektování návěsti „Stůj“ 
a samozřejmě upevnění pozice ČR v rámci 
mezinárodních přepravních vztahů.

Se zvyšováním technologické úrovně hraje 
důležitou roli také otázka trakčního systému 
a jeho výkonnosti. Základním předpokladem 
rozvoje musí být nastartování další etapy 
elektrizace naší železniční sítě, díky čemuž 

se nejen sníží energetická náročnost, ale ta-
ké bude umožněno realizovat celou řadu no-
vých relací v elektrické trakci bez přepřahu. 
Tím se celkově zvýší konkurenceschopnost 
a efektivnost železničního systému jako cel-
ku. Toto je důležité zejména pro další rozvoj 
nákladní dopravy, neboť na liberalizovaném 
nákladním trhu dnes až na výjimky platí ne-
úprosné pravidlo, že přeprava buď může být 
realizována v elektrické trakci po železnici, 
nebo jinak přechází/zůstává na silnici. 

V souvislosti s elektrickou trakcí je nutno 
upozornit ještě na potřebu řešení výkonnos-
ti stejnosměrné soustavy 3 kV, která se uka-
zuje jako problematická z hlediska provozu 
moderních výkonných vozidel na stávající 
infrastruktuře a také často kvůli potřebě vý-
stavby většího počtu nákladných měníren 
podvazuje ekonomické výsledky projektů 
elektrizace některých tratí. Z toho důvodu 
nyní prověřujeme smysluplnost záměru pře-
chodu na jednotnou trakční střídavou sou-
stavu 25 kV, 50 Hz, což by přineslo nejen po-
zitiva v podobě lepší výkonnosti sítě, ale také 
by nám to dalo možnost ekonomicky obhájit 
elektrizaci většího rozsahu sítě než v přípa-
dě investičně i provozně nákladnější stejno-
směrné trakce. Střídavá trakce bude navíc 
tak jako tak dovedena do stejnosměrných 
 oblastí výstavbou vysokorychlostních tratí.

Je velkým úspěchem české železniční di-
plomacie, že čtyři z devíti evropských ná-
kladních koridorů (RFC) procházejí přes 
Českou republiku. S výrazným přispěním  
z fondů EU budou postupně modernizová-
ny, mimo jiné též tak, aby umožnily dopravu 

Vystudoval Fakultu mezinárodních 
vztahů VŠE v Praze se zaměřením na 
mezinárodní vztahy a dopravu. Na Mi-
nisterstvu dopravy ČR působí od roku 
2004, od roku 2007 v pozici zástupce 
ředitele odboru drah, železniční a kom-
binované dopravy. Od roku 2010 zastá-
vá pozici ředitele téhož odboru (v sou-
časnosti odbor drážní a vodní dopravy). 
Je zástupcem ČR ve Výboru Evropské 
komise pro interoperabilitu a bezpeč-
nost železnic a Výboru pro jednotný 
evropský železniční trh, členem správ-
ní rady Evropské agentury pro želez-
nice (ERA), národním koordinátorem 
projektu Trans-European Railway EHK/
OSN a členem dalších mezinárodních 
pracovních skupin.

Jindřich Kušnír
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V podmínkách ČR se nabízí 

jedna výmluvná paralela – 

co je pro Prahu systém me-

tra, to pro ČR bude jednou 

znamenat systém „Rychlých 

spojení“. Stejně jako si ne-

lze systém veřejné dopravy 

v Praze představit bez metra, 

nelze si funkční systém že-

leznice, potažmo veřejné  

dopravy, v ČR představit   

bez nových rychlých tratí.

  Síť rychlých spojení České republiky (RS) – „metro“ pro ČR



nákladních vlaků délky 740 m. Jde nejen  
o produktivitu tratí a vozidel, ale i o produk-
tivitu personálu – jestliže normální náklad-
ní vlak nahradí přibližně 45 nákladních 
automobilů (a řidičů), tak dlouhý vlak ještě 
o několik víc. To je nyní, když ve vazbě na 
demografický vývoj každoročně odchází do 
penze tisíce starších řidičů nákladních auto-
mobilů a do zaměstnání přicházející mladé 
ročníky jsou početně slabé, velmi silný ar-
gument pro železnici. 

Zvyšování kvality infrastruktury pro  
nákladní dopravu je každopádně jedním 
z hlavních okruhů, na něž bude zaměřena 
pozornost v následujících dvou dekádách. 
Příkladem budiž připravovaný projekt mo-
dernizace „pravobřežní“ tratě Děčín – Měl-
ník – Kolín a také čerstvě schválený pro-
jekt modernizace a zdvoukolejnění tratě 
Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, 
který zajistí kapacitní alternativu pro 

nákladní dopravu k velmi vytížené trase 
I. koridoru.

Vysokorychlostní tratě
Příští desetiletí se stále častěji pone-

sou v duchu realizace nových vysoko-
rychlostních tratí (tzv. „Rychlá spoje-
ní“), jež umožní zvýšit kapacitu stáva-
jící železniční sítě. Tento krok je pro 
budoucí roli železnice klíčový, neboť je 
předpokladem nutné segregace poma-
lejší nákladní a příměstské/regionál-
ní dopravy od osobní dálkové dopra-
vy, která se stává stále rychlejší. Řešení 
kapacity se totiž s rostoucím rozdílem 
rychlostí mezi jednotlivými přepravní-
mi segmenty na stávající sdílené infra-
struktuře jeví jako stále obtížněji ře-
šitelné. Jde přitom o jeden z klíčových 
parametrů celého systému, ovlivňující 

nejen jeho výkon, ale také spolehlivost. 
Nezanedbatelný je zde samozřejmě také 
faktor rychlosti dálkové osobní dopra-
vy. Např. mezi Prahou a Brnem tráví ka-
ždý den cca 50 tisíc lidí minimálně dvě 
hodiny svého zpravidla pracovního ča-
su nečinným sezením v automobilu na 
dálnici D1. To představuje pro společ-
nost významnou ekonomickou ztrátu 
a zároveň velký potenciál pro budoucí 
rychlou železnici, která nabídne toto 
spojení s jízdní dobou kolem jedné ho-
diny. V podmínkách ČR se nabízí jed-
na výmluvná paralela – co je pro Pra-
hu systém metra, to pro ČR bude jednou 
znamenat systém „Rychlých spojení“. 
Stejně jako si nelze systém veřejné do-
pravy v Praze představit bez metra, ne-
lze si funkční systém železnice, potaž-
mo veřejné dopravy, v ČR představit bez 
nových rychlých tratí. 

Připravujeme pro vás výzkum, který odhalí, jakým směrem se bude v následujících 
desetiletích Česká republika ubírat  v oblastech průmyslové výroby a digitalizace, 
infrastruktury,  zdravotní péče, energetiky a v oblasti inovací.

siemens.cz

Jak vidí budounost ČR nejvýznamnější 
osobnosti soukromé a veřejné sféry?
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osobnosti soukromé a veřejné sféry?
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Podle jedné z vizí, Kurzweilovy teo-
rie singularity, by v naší společnosti 
měl za dvacet let nastat bod zlomu – 
umělá inteligence počítačů se zvýší 

natolik, že překročí schopnosti lidských by-
tostí. Přestože se miniaturizace a elektroni-
zace každoročně posouvá a exponenciálně 
roste počet tranzistorů zapojených v proceso-
rech, nemyslím si, že tento okamžik nasta-
ne, rozhodně ne v takto stanoveném hori-
zontu. Tento model totiž nepočítá s tím, že 
se i samotné lidstvo neustále rozvíjí a mění.  
A i když dnes v řadě oborů dokážeme techno-
logický vývoj předpovědět velmi dobře, stále 
je zde možnost nepredikovatelných událostí, 
které od základu mohou změnit i ty nejrealis-
tičtější prognózy.

Naše společnost se, na rozdíl od technolo-
gií, nikdy nevyvíjela spojitě. Vedle toho, že 
lidstvo neustále opakuje své chyby, vstupuje 
do dění celá řada faktorů, které nezávis-
le na vůli stratégů dokážou změnit svět 
– například extrémní přírodní události. 
Než se stala havárie ve Fukušimě, jaderná 
energetika, byť mnohými nechtěná, měla 
svou budoucnost. Po této katastrofě ale  
v mnoha zemích došlo k obratu o 180 stup-
ňů, v jehož důsledku musela celá řada fi-
rem zcela změnit svou podstatu. Při boo-
mu těžby břidlicového plynu jsme se zase 
mohli přesvědčit o tom, co dokáže vyvolat 
nadbytek či naopak nedostatek nerostných 
surovin. V České republice si nyní klade-
me otázku, k čemu povede rozhodnutí o 
prolomení limitů těžby. Představte si ale, 
že se podaří najít zcela nový zdroj levné 
energie nebo se alespoň efektivně vyřeší 
její akumulace. A jak se do toho všeho pro-
mítnou dnešní geopolitické změny, nena-
stane další nečekaná ekonomická krize?

Zvyšování výkonu  
a inteligence

Bez ohledu na tyto zvraty si ale troufnu 
tvrdit, že vývoj půjde směrem ke zvyšová-
ní výkonu a inteligence výrobků a zařízení. 
Tento proces již probíhá a díky němu se nám 
technologie doslova mění před očima. Není 
to tak dávno, kdy mobilní telefon existoval 
pouze v podobě kufříku a jeho možnosti by-
ly omezeny na samotné volání, na počátku 
neexistovaly ani textové zprávy. Dnes může-
me mít v kapse telefon, který má výkon vět-
ší než počítače, jež řídily přistání na Měsíc. 
Tím klíčovým hybatelem budoucnosti by 
měla být mnohem výraznější schopnost ko-
munikace přístrojů, než je tomu dnes.  
V průmyslových aplikacích se dokonce bude 
jednat o zásadní nutnost. Je to i jedna z pod-
stat konceptu Průmysl 4.0, jehož naplnění 
patří k prioritám společnosti Siemens. 

Nepředvídatelné 
události mohou
změnit i ty nejlepší 
prognózy 
Klíčovým pojmy budoucnosti budou jistě produktivita, 
inteligence a komunikace. Společenský vývoj je však nespojitý 
a ovlivňuje ho mnoho nečekaných událostí. Při formulaci 
jakýchkoliv prognóz bychom tedy měli být více než opatrní.   

Eduard Palíšek: 
„V následujících letech bude 
docházet k postupné změně 
paradigmat tradičních technologií 
a fúzím multioborových poznání.“



Jednotlivé přístroje budou postupně trans-
formovat a rozšiřovat svoji funkcionalitu. 
Domnívám se, že díky schopnosti integro-
vat prvky umělé inteligence do takřka čeho-
koliv, přesáhnou současné výrobky hrani-
ce svého dnešního využití. V návaznosti na 
rozšíření funkcí se přístroje budou výrazně 
měnit, nebo dokonce budou vzájemně splý-
vat. Opět platí, že tento proces je již v běhu, 
čeká nás ale v mnohem větším rozsahu – 
digitální fotoaparát také původně sloužil 
pouze k základnímu, nepříliš kvalitnímu 
zdokumentování reality. Dnes už jej k běž-
nému focení ani nepotřebujete, máte pře-
ce telefon. Pořízené snímky navíc můžete 
okamžitě upravovat v nekonečném množ-
ství aplikací, sdílet na sociálních sítích  
a podobně. A zajímavé jsou v tomto smě-
ru také například debaty o tom, že některé 
předměty našeho denního požívání, jako 
jsou oblečení nebo automobily, budou vy-
baveny mikrodiagnostickými systémy  
s funkcí průběžného monitoringu našeho 
zdravotního stavu.  

V návaznosti na tento posun bude, podle 
mého názoru, v následujících letech dochá-
zet k postupné změně paradigmat tradič-
ních technologií a fúzím multioborových 
poznání. Ve stále větší míře se věci kolem 
nás budou automatizovat – ať už se bude 
jednat o dopravu, průmysl, energetiku,  
nebo domácnosti. 

Společenské změny
Všechny tyto změny by ve svém důsledku 

měly ovlivnit celospolečenské dění. Doufám, 
že vysoký stupeň automatizace povede k niž-
ším nákladům, čistšímu životnímu prostředí 
a pohodlnějšímu životu. Měli bychom se ptát, 
jestli není na místě obava z toho, co se stane, 
když lidem ubudou starosti a nad řadou vě-
cí nebude nutné přemýšlet. Nedojde k určité 
stagnaci rozvoje našeho mentálního poten-
ciálu? V procesu této technologické obměny 

bychom proto měli hledat další stimuly, kte-
ré běžného člověka podnítí k tomu, aby dále 
rozvíjel svou mozkovou činnost. V tom vidím 
výzvu i pro humanitní obory, které se ve spo-
jitosti s Průmyslem 4.0 budou muset zamýš-
let nad zcela novými oblastmi.

Vysoký stupeň automatizace a maximál-
ní možná efektivita pravděpodobně umožní 
pracovat kratší dobu, než je současný pracov-
ní týden. Naši rodiče zažili šestidenní pra-
covní týden, otázkou ale je, jestli naše děti 
budou chodit do zaměstnání v pátek. Vzhle-
dem k automatizaci by totiž mohla nastat tak 
velká produktivita, že díky ní bude vzniklá 
přidaná hodnota dostačující k tomu, aby vy-
tvořila finanční krytí potřeb lidí během krat-
ší pracovní doby. Poté samozřejmě vyvstane 
otázka, jak s tímto vzniklým volným časem 
naložit, otázka, která změní obraz společnos-
ti jako takové. Lidé budou potřebovat zcela 
novou péči a pozornost, musí jim být nabíd-
nuta možnost rozvíjet svůj potenciál. V této 
oblasti se proto budou vytvářet nové modely 
a obchodní příležitosti. 

Věřím, že technologie přes veškerý pokrok 
nevytlačí naše morální hodnoty a nenahradí 
naše sociální cítění a potřeby. Člověk je tvor 
společenský, žádná technika by jej neměla ze 
společnosti vytěsnit, naopak, tuto roli by měla 
rozšířit a podpořit. Pokud do toho ovšem ne-
zasáhne nějaký jev, který nás vrátí zpátky na 
úroveň prvobytně pospolné společnosti…

Od 1. ledna 2010 pracuje na pozici 
Country CEO a generálního ředitele 
společnosti Siemens, s. r. o.  
Vystudoval strojní a poté podnika-
telskou fakultu na Vysokém uče-
ní technickém v Brně a Nottingham 
Trent University. Do vedení společ-
nosti Siemens přišel z brněnského 
závodu Siemens Industrial Turbo-
machinery, kde od roku 1996 zastá-
val funkci ředitele. Vedle pozice  
v brněnském závodě byl také celo-
světově zodpovědný za strategické 
plánování, akvizice a rozvoj obchod-
ních aktivit v oblasti parních turbín 
v rámci koncernu Siemens AG.

Eduard Palíšek 



o blastí našeho života, 

kterých se podstatně 

dotknou průlomové 

změny blízké budoucnosti, je 

velmi mnoho. Naopak, jen stěží 

byste hledali obor či oblast, kde 

by zůstalo „vše při starém“.

 

Z
měny nastanou nejen v ob-  

lasti průmyslové výroby, 

ale i v našich každodenních 

životech. Do továren budoucnosti 

se budeme přepravovat zcela 

novými způsoby dopravy a vracet 

se z nich budeme do moderních 

domovů, plných nejmoderněj-

ších technologií. Abychom ale 

toto všechno dokázali, musíme 

novým trendům přizpůsobit i sys-

tém vzdělání a přístup k výzkumu 

a inovacím. Zapomenout ale 

nesmíme ani na zdravotní péči, 

která se rovněž dostává do zcela 

nových dimenzí.  

s
polečnost Siemens se již 

od počátku svého vzniku 

snaží nejen reagovat, ale  

i před vídat budoucí trendy vývoje 

a nejinak je tomu i dnes. V sou-

časnosti pokrývá většinu klíčo-

vých  průmyslových oblastí  

a otevřený pohled do budoucnos-

ti je základním principem, který 

směruje její fungování i další 

rozvoj.      
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Siemens je v současné době jedinou 
společností na světě, která disponu-
je kompletním řešením celého ži-
votního cyklu výrobku (kompletní 

PLM platformou). Od návrhu jednotlivých 
komponent, které budou nakonec vytvá-
řet hotový produkt, přes simulace, virtu-
ální prototypování, plánování výroby až 
po řízení obchodu a zákaznickou podpo-
ru – to vše je dnes možné nejen připravit, 
ale také realizovat nejdříve virtuálně  
a až poté, co jsou jednotlivé kroky doko-
nale odladěny, celý tento koncept přenést 
do reality.

Digitální továrna

Zákazníci dnes požadují výrazné zkráce-
ní inovačních cyklů, komplexnější produk-
ty, individualizované výrobky, dlouhou  
životnost, vysokou efektivitu a šetrnost  
k životnímu prostředí. Splnit všechny tyto 
náročné podmínky nelze jinak než s pomo-
cí holistického řešení, které by postihovalo 
celý hodnotový řetězec. Odpovědí Siemens 
na tyto výzvy, které formuluje vize Průmy-
sl 4.0, je softwarová platforma, která na-
bízí uniformní softwarová řešení vedoucí 
k digitalizaci celého výrobního procesu – 
Digitální továrna. „Skutečné výdobytky  
v efektivitě výroby lze dnes získat pouze 
optimalizací zasíťováním systémů a proce-
sů v celém produktovém a výrobním život-
ním cyklu,“ říká ředitel divize  
Siemens Digital Factory & Process Industries 
and Drives Wolfgang Weissler. „Digitalizace 

otevírá výrobním firmám celou novou šká-
lu možností, jak vyvíjet a vyrábět produkty 
i řešení rychle a efektivně. Každý, kdo plně 
využije těchto možností, bude profitovat  
z rozhodující konkurenční výhody,“ uzavírá.

Digitální továrna ale zdaleka není jen fu-
turistickou vizí, je to již naprostá realita. 
Tím, co umožnilo existenci plně digitalizo-
vané výroby, bylo dosažení plné konzisten-

ce digitálních dat. Z tohoto hlediska je klí-
čem k celému tomuto konceptu softwarové 
řešení Siemens Teamcenter, které funguje 
jako centrální datový páteřní systém.  
Siemens tomu říká „single source of truth“ 
– uniformní databáze dat.     

Virtuální uvedení do provozu

Digitální továrna se stejně jako kaž-
dý jiný složitý celek skládá z jednotlivých 

20 | 21
T R E N D y
v ý r o b a

Výrobní cyklus: 
digitální a pod  
jednou střechou
Není tomu tak dávno, kdy cesta od návrhu po hotový výrobek 
vedla přes několik vzájemně oddělených pracovišť. Tento způsob 
práce se již pomalu stává minulostí a brzy bude pouhou kapitolou 
z historie výroby, která bude ilustrovat, jak se dříve pracovalo 
pomalu, draze a neefektivně. 
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elementů (např. řešení, provozů, konkrét-
ních strojů apod.), které se skládají dohro-
mady jako puzzle, aby nakonec vytvořily 
složitou, avšak plně funkční mozaiku od-
povídající na nejpalčivější otázku dneška: 
jak vyrábět lépe, rychleji a levněji. Zcela no-
vým významným prvkem této trvale ros-
toucí mozaiky, který propojil dosud stále 
poněkud oddělené světy softwaru a reálné 
výroby, je tzv. „virtuální uvedení do provo-
zu“, které Siemens poprvé představil čes-
kým zákazníkům na letošním Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně. 

Prezentované řešení se zaměřuje na ob-
ráběcí stroje. Tentokrát ale ne ve smyslu 
obráběcích strojů jako součástí výroby, ale 
na samotnou jejich výrobu. Vývoj i samot-
ná výroba pokročilého CNC obráběcího 
stroje jsou totiž velmi složitou a nesmír-
ně nákladnou záležitostí, kde kapitálově 
náročnou etapu představuje právě jeho 
uvedení do provozu. Dosud se tato zále-
žitost řešila přes výrobu prototypů, kte-
ré se odzkoušely na požadované provoz-
ní podmínky a možné kolizní stavy. To ale 
pochopitelně výrazně prodlužovalo dobu 
dodání stroje zákazníkovi a navyšovalo 
náklady.

Průlomové řešení, které nyní Siemens na-
bízí, celou tuto fázi výroby prototypu zcela 
eliminuje. Výrobce obráběcího stroje si jej 
dnes může „vyrobit“ v plně digitální formě 
a na tomto virtuálním stroji si odladit vše 
– od celkového návrhu přes řešení technic-
ko-provozní stránky až po instalaci, reál-
ný provoz a budoucí modernizaci. Výrob-
ci si tedy de facto vyrobí „digitální dvojče“ 

svého stroje, které funguje jako virtuální 
prostředí, v němž lze simulovat a optimali-
zovat veškeré operace související se spuště-
ním, provozem a údržbou stroje. 

Součástí této simulace je rovněž zapoje-
ní řídicího systému Sinumerik 840D s vy-
užitím softwarového nástroje Simit, který 
propojuje simulaci chování stroje s řídicím 
systémem. „Zákazník si tak může vyzkou-
šet návrhy strojů za reálných podmínek  
a především podrobně ověřit vzájemné pů-
sobení řídicího systému a budoucího stroje 
už ve fázi vývoje,“ upřesňuje Vít Hadáček, 
obchodně technický poradce MC společ-

nosti Siemens. „Virtuálním zprovozněním 
lze předejít mechanickým kolizím, které 
mohou způsobit značné škody, další inves-
tice a zpoždění,“ uzavírá.

 „Virtuálního uvedení do provozu je sku-
tečný obrat v naší nabídce – chybějící pr-
vek spojující oblast softwarových řešení 
s reálnou výrobou. Jsme přesvědčeni, že 
toto je jednoznačně pro naše zákazníky 
ten stmelovací element, na který jsme tak 
dlouho čekali. A to je tedy cesta, kterou se 
bude Siemens do budoucnosti vydávat,“ 
komentuje toto řešení Jiří Karas, ředitel 
obchodního úseku Řídicí systémy a poho-
ny pro obráběcí a speciální stroje,  

v rozhovoru pro náš časopis, který nalez-
nete na str. 40.

Do hry vstupují roboty

Další novinkou a podstatným krokem 
směrem k naplňování vize komplexního 
integrovaného řešení je „Run MyRobot“, 
které umožňuje připojení robotů KUKA  
k obráběcím strojům. Je to rovněž další 
příspěvek k dosažení plné automatizace 
výroby a tím k maximálnímu zvýšení pro-
duktivity.

Roboty nyní zažívají obrovský boom. Me-
zi lety 2009 a 2012 se počet robotů nasaze-
ných ve výrobě meziročně zvyšoval o 50 %. 
Aktuálně je toto číslo ještě vyšší. Plné pro-
pojení řídicího systému obráběcího stroje 
s robotickou manipulací, které nyní nabí-
zejí společnosti Siemens a KUKA, otevírá 
zákazníkům obrovské možnosti z hlediska 
plné automatizace výroby. Navíc zde zcela 
odpadají náklady na programátora robota  
a možná provozní rizika. 

„Veškeré naše novinky v produktové  
oblasti výrobních strojů se nyní snaží-
me představovat v zapojení do digitální-
ho světa, protože jinak to do budoucna už 
ani nebude možné,“ říká Jiří Karas. Ne-
mluvíme však jen o budoucích vizích, ale 
o zcela funkčním řešení v rámci Digitál-
ní továrny, které dokážeme aplikovat do 
světa obráběcích strojů a dodávat našim 
zákazníkům,“ zdůrazňuje. Tato a jim po-
dobná řešení budou tím, co bude Siemens 
v tomto oboru řešit následujících pět až 
deset let. 

se zvyšoval počet robotů nasazených 
ve výrobě mezi lety 2009 a 2012. 
Aktuálně je toto číslo ještě vyšší.

O 50 % ročně

     
  
         
       

    
 



Přidanou hodnotou k trvale postu-
pující digitalizaci, která pomalu 
ovládá celý výrobní řetězec, je po-
kračující význam internetu jako ce-

losvětového komunikačního média. A dá se 
očekávat, že moc internetu v budoucnu ještě 
dále poroste. Tento trend však má i svoji od-
vrácenou stranu, a tou jsou stále složitější  
a častější útoky probíhající na internetu.  
Bohužel, výrok Iana Westa, vedoucího ky-
bernetické bezpečnosti v NATO, že „dnes 
může jedinec vybavený pouze notebookem 
přinést větší destrukci než konvenční 

zbraně“, není žádnou nadsázkou, ale krutou 
realitou. Podle společnosti McAfee, výrob-
ce antivirových programů a softwaru pro 
počítačovou bezpečnost, počet útoků na in-
ternetu roste v každém čtvrtletí o 60 %. Po-
škození image firmy a ztráta důvěry mezi 
zákazníky představují značné škody, které 
mohou být výsledkem takových útoků. Na 
Světovém ekonomickém fóru v Davosu v led-
nu 2014 společnost McKinsey prezentovala 
odhad, že náklady spojené s mezinárodní 
počítačovou kriminalitou se v roce 2020 vy-
šplhají až na tři biliony dolarů.

Digitální technologie výrazně zjednodu-
šily mnoho aspektů našeho každodenního 
života. Tyto technologie se navíc staly ži-
votně důležitými pro mnoho oblastí podni-
kání. Konektivita, kterou poskytuje digita-
lizace a umožňuje internet, je základním 
kamenem globální konkurenceschopnosti. 
Podle německého spolkového ministerstva 
vnitra je dnes 40 % z celosvětové přidané 
hodnoty již založeno na informačních a ko-
munikačních technologiích.

Je ale bohužel logické, že rostoucí kon-
centrace informací bude rovněž více 
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Závod s kybernetickou 
kriminalitou se zrychluje
Zvyšující se úroveň IT konektivity zjednodušila naše soukromé životy a zvýšila 
konkurenceschopnost firem a společností. Vedla však také k nárůstu bezpečnostní hrozby  
v podobě útoků z kyberprostoru. Tato skutečnost se velmi těsně dotýká i společnosti Siemens, 
která na tuto výzvu odpovídá mixem nejpokročilejších technologií a kvalitního vzdělávání.

AUTOřI: SEBASTIAN WEBEl, 
               ANDREA CEJNAROVÁ
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Siemens nyní nabízí novou službu pro on-line monitorování stavu strojů, výrobních linek, a dokonce i celých průmyslových podniků „Asset Analytics Services“.



přitahovat kriminální živly. Je smutnou 
pravdou, že počet kybernetických útoků 
celkově stoupá raketovým tempem. Studie 
odhadují, že se škody způsobené přes úto-
ky z internetu vyšplhají celosvětově až na 
přibližně 400 miliard dolarů.

A nejsou to jen PC, kam hackeři cílí své 
útoky. O tom se svět přesvědčil v roce 2010, 
kdy běloruská firma VirusBlokAda objevi-
la počítačového červa Stuxnet. Od té doby 
je jasné, že pro hackery neexistuje žádná 
neprostupná bariéra mezi kanceláří, infra-
strukturou a průmyslovým IT. Stuxnet je 
v historii první známý červ, který se sou-
středil na kontrolu průmyslových systémů. 
Jeho úkolem bylo útočit na systémy SCADA. 
Umí přeprogramovat programovatelné lo-
gické automaty a změny, které provedl, do-
konale skrýt.  

Bezpečnost energetických sítí

Poněvadž moderní výrobní podniky 
dnes již téměř kompletně řídí specializo-
vaný software, výrobní odvětví čelí podob-
ným hrozbám jako spotřebitelé. To pla-
tí pochopitelně i pro společnost Siemens. 
Také v rámci Siemensu produkty, techno-
logická řešení a služby obsahují více a více 
softwaru, který se často používá i v kritic-
kých infrastrukturách.

Jedním z příkladů jsou inteligentní elek-
trické rozvodné sítě. Tzv. smart grids zajiš-

ťují stabilitu sítě tím, že vyrovnávají objem 
výroby elektřiny a poptávku pomocí sofisti-
kované síťové technologie. Inteligentní sítě 
plné komunikačních a informačních tech-
nologií jsou však trvale vystaveny hrozbě 
útoku zvenčí. Aby bylo zajištěno, že spo-
třebitelé nikdy nezůstanou bez elektřiny, 
„chytrá síť“ musí být nejen chytrá, ale do-
konce chytřejší než její potenciální útoční-
ci. Dosažení tohoto cíle je v současné době 
jednou z hlavních priorit divize Siemens 
Energy a bude jedním z hlavních úkolů  
i v nejbližší budoucnosti. Nejedná se však 
jen o práci na bezpečnostních řešeních pro 
inteligentní sítě, ale také o průběžné vzdě-
lávání zákazníků v této problematice.

Stroje v ohrožení

Strach o IT bezpečnost v současnosti pro-
žívají asi všechny společnosti po celém 

světě. Tyto jejich obavy vyrůstají ze sub-
strátu celosvětového hnutí, které je známé 
pod názvem Průmysl 4.0. Jde o to, že tento 
koncept, postavený na globální síti strojů 
a zařízení (internet věcí), nebude přinášet 
pouze obrovské ekonomické výhody, ale 
bude také vytvářet rozsáhlá bezpečnostní 
rizika. Představte si, že již brzy spolu bu-
dou komunikovat ne stovky nebo tisíce, ale 
miliardy strojů, systémů, senzorů a jednot-
livých produktů!

Jediným řešením, jak tato rizika zvlád-
nout, je důsledné dodržování end-to-end 
systému bezpečnosti. Společnost Siemens 
si dnes, díky několika úspěšným akvizicím 
příslušných IT společností, sama vyvíjí so-
fistikovaná řešení na ochranu proti počí-
tačové kriminalitě. Tato ochranná opatře-
ní zahrnují například softwarové balíky, 
které zajišťují, aby zákazníci Siemens byli 
vždy z hlediska bezpečnosti na nejnověj-
ší bezpečnostní úrovni. Patří sem ale také 
metody ověřování, které poskytují způsob, 
jak kontrolovat ID stroje, anebo monito-
ring, jenž dokáže detekovat a hlásit kyber-
netické útoky téměř v reálném čase, takže 
lze takřka okamžitě přijmout vhodné pro-
tiopatření.

Boj bez hranic

Je tedy zřejmé, že efektivní řešení mini-
malizace rizika kybernetických útoků exis-
tují. Ta ale mohou být podstatně účinněj-
ší, pokud by došlo k definování společné 
mezinárodní bezpečnostní normy a pravi-
del na vládní úrovni. Mnoho odborníků se 

shoduje, že vlády, akademické obce a pod-
nikatelská sféra, stejně jako společenství 
národů musejí lépe komunikovat, poně-
vadž ani nadnárodní korporace, ani počíta-
čoví útočníci nejsou nijak omezeni státní-
mi hranicemi.

IT specialisté společnosti Siemens si dob-
ře uvědomují, jak velkou výzvou je tato 
přes hraniční působnost kybernetické kri-
minality. Proto dříve než se jakékoliv řeše-
ní pustí k zákazníkům, pečlivě se testuje,  
a to včetně využití vlastního hackerské-
ho týmu. Kromě toho, s cílem zajistit co 
nejlepší obranu proti kybernetickým úto-
kům, uvedl Siemens na trh Iniciativu bez-
pečnosti produktů a řešení (PSS), která 
zahrnuje zástupce ze všech oblastí pod-
nikání Siemens. Členové PSS rozhodují, 
co je třeba udělat na úrovni celé společ-
nosti. 

Ani přes toto intenzivní úsilí čelit kyber-
netické kriminalitě nikdy nebude ochra-
na před hrozbami přicházejícími ze sítě 
stoprocentní. Ochrana dat a útoky na jejich 
zdroje zřejmě ještě dlouho zůstanou hrou 
na kočku a myš. Počítačová kriminalita na 
jednu stranu přináší obrovské náklady – 
přímé i nepřímé. Na druhou stranu však 
také otevírá nové nevídané možnosti pro 
podnikání. 

Vishant Patel, expert na IT bezpečnost ze společnosti Microsoft, ukazuje teplotní mapu, na které nejzářivější 

body představují místa nejvíce postižená botnetem.

odhadované roční náklady na 
kybernetickou kriminalitu

400 mld. USD

ztrácejí pouze USA, Německo a Čína 

200 mld. USD
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Doprava neustále houstne. 
Nastal čas začít jednat 
Mobilita je nedílnou součástí životního stylu. Svoboda 
pohybu je podmínkou k naplňování mnoha dalších 
občanských svobod (pracovat, vzdělávat se, navštěvovat  
se, kulturně a společensky žít, sportovat, …). Doprava zboží 
je základním předpokladem dělby práce i rozvoje obchodu. 
V kontrastu s tím jsou současné formy mobility do budoucna 
neudržitelné. 

97% závislost dopravy na ropných pali-
vech či jejich náhražkách, hluk, exhalace  
i klimatické změny jsou příliš vysokou 
daní za přínosy mobility. Proto Evropská 
komise stanovila již v roce 2011 v doku-
mentu „Bílá kniha – plán jednotného ev-
ropského prostoru“ cíl neomezovat, ale 
naopak rozvíjet mobilitu, ovšem zároveň 

ji zbavit závislosti na fosilních palivech 
a zásadním způsobem snížit její uhlíko-
vou stopu i další negativní vlivy na životní 
prostředí. 

Moderní doba nás možná neosvobodi-
la od problémů a starostí, ale v jednom 
ohledu staré zaběhnuté pořádky naru-
šila opravdu dokonale: učinila nás mno-
hem pohyblivějšími. Dnešní dopravní 
prostředky zcela změnily tradiční život-
ní styl a výrazně rozšířily fyzické man-
tinely, ve kterých se během života po-
hybujeme. Žádná předchozí generace se 

nenacestovala tolik jako ta dnešní – 
vždyť průměrný Američan ročně najez-
dí všemi dopravními prostředky zhruba 
30 tisíc kilometrů (Evropané asi o třeti-
nu méně). 

Podle analytiků ze společnosti McKin-
sey se trh s dopravou za posledních čtyři-
cet let zvětšil na čtyřnásobek původní ve-
likosti. Lidé v druhém desetiletí 21. stole-
tí zaplatí za přepravou svou a svého zboží 
ročně v průměru mezi 6–7 biliony euro. 
Při přepočtu na jednoho obyvatele světa 
to vychází zhruba na tisíc euro. Z dosa-
vadních trendů se zdá, že poroste jak ná-
kladní přeprava – ta podle odhadů o více 
než 2 % ročně, tak přeprava osobní – a to 
i přesto, že populace vyspělých států ne-
ustále stárnou. 

Stejně jako u jiných ekonomických 
ukazatelů, i v případě dopravy samo-
zřejmě platí, že hlavní díl výdajů má  
na svědomí vyspělý svět. Ale i to se mě-
ní. Významná část nedávno ještě roz-
vojových zemí v posledních letech Západ 
poměrně rychle dohání a mělo by to být 
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World CO2 Emissions 
by Sector in 2010

Road Freight Transport Volume: 
20 to 50 Percent Higher by 2030

Carsharing: A Booming Sector

Index of Total Private Mobility

China 2030: 
Six Times 
as Many Cars

Global Revenues in Billions of Euros in 2010 for Transportation-Related Services 

Electricity and heat 41%

Transport 22%

2009

Industry 
20%

Buildings
6%

Other 10%

2050

8.0

14.9
CO2 emissions 
from the 
transport sector
(metric gigatons)

In 2010 the cost of transporting people and goods amounted to €6.4 billions

Value chain 
perspective

Type of transport

Non-motorized Motorized private
transport

Short haul
Long haul

Goods Total

1,390

700

1,270

1,780

740

520

Development and
manufacturing

Financial 
services

Transportation 
services

Fuel and 
energy

Maintenance and 
core mobility services

Non-core 
mobility services

Total 30 3,070 170 670 2,460 6,400
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Reaching the Limits of Mobility

Time, money, stress. Parking space shortages and

traffic jams take up time, waste fuel, and damage the

environment. More than half the world’s population

now lives in cities and an additional 25 percent com-

mute to work from suburbs. In other words, modern

life is highly dependent on transportation infrastruc-

tures. According to the most recent mobility study by

 McKinsey, a total of €6.4 trillion — or nearly €1,000

per person on Earth — was spent on transporting peo-

ple and goods in 2010. The Frost & Sullivan consulting

firm estimates that the economic cost of traffic jams

in Europe alone totaled €200 billion in 2011. So, are

we headed for global gridlock? We might be if current

trends continue, as the Earth’s population is expected

to increase to roughly 9.5 billion by 2050, and more

than 6.5 billion of these people will be living in urban

areas, as opposed to 3.5 billion today. 

Not only are more and more people living in cities;

they’re also becoming more mobile. They travel on

business, commute to work, and go on vacation. Eu-

ropeans clocked up about 5.6 trillion kilometers in

cars, buses, trains, airplanes, and ships in 2010. Pri-

vate transport volume in the EU has increased by one

third since 1990, and the European Commission pre-

dicts it will rise by another 29 percent between now

and 2030. Americans are the most mobile people;

they travel 25,000 kilometers a year on average. 

Increasing mobility is also impacting the flow of

goods — clothing from Asia, cars from Germany, and

fruits from South America travel the world. There are

virtually no limits to global trade today. According to

the Swiss consulting company Progtrans, freight trans-

port volume in Germany alone will rise by 116 percent

by 2050 as compared to 2005 levels. This will lead to

an increase in annual CO2 emissions from road freight

transport from about 40 million tons today to 100 mil-

lion tons in 2050 unless major technological changes

are implemented. 

According to the World Business Council for Sus-

tainable Development (WBCSD), global freight trans-

port will expand at an annual rate of 2.5 percent be-

tween now and 2030, while private transport will

increase by 1.6 percent each year. All of this will occur

despite the growing share of older people in society

because more of them will remain in the workforce for

a longer period of time. Retired seniors today are also

more mobile and active than their counterparts were

just a few years ago, according to the Institute for Mo-

bility Research in Berlin (IFMO).

The average German spends 95 minutes a day to

get from point A to point B; 50 minutes of which is

spent in cars. The IFMO also concludes that cars will

remain the dominant mode of transport in 2030, and

that China will make a great effort to catch up in this

area. Three years ago there were 47 cars for every

1,000 Chinese citizens; in 20 years there will be 270.

In the meantime, the automotive industry is now on

the verge of the biggest transformation in its history,

as rising oil prices, stringent CO2 emission standards,

environmental zones, emission-related bans on driv-

ing, urban congestion tolls, and carsharing are chang-

ing traditional attitudes toward automobiles. IFMO

also reports that automobiles are losing their appeal

for young people aged 18 to 30 especially.

Many people in this group (and others) are switch-

ing to public transport. The International Association

of Public Transport predicts that the share of personal

mobility accounted for by public transport worldwide

will double by 2025 as compared to 2009. The Oliver

Wyman consulting firm conducted a survey in which

it asked 3,000 people in Germany, France, the UK,

Shanghai, and Singapore how their mobility patterns

might change under certain conditions. When pre-

sented with a scenario of a gasoline price of €2.50 per

liter and improved public transport networks, 40 per-

cent said they would switch to the latter. That number

rose to 77 percent for a scenario of €4 per liter and the

introduction of highway tolls and city congestion

charges. Students were the group most willing to

switch from cars to public transit (86 percent). 

Smartphones are more important to young people

than having their own cars. Smartphones enable

ganization (IMO). Similar developments can be ex-

pected in the air, as a plane lands once every second

somewhere in the world. Airbus predicts that the num-

ber of aircraft worldwide could double again in the

next 20 years. The German aviation industry estimates

that airplanes will transport four billion people in 2020.

Just a single long-distance flight can produce the same

CO2 emissions as one year of driving, so planes, their

propulsion systems, and airline and air traffic opera-

tions will have to be improved. The International Air

Transport Association (IATA) plans to enable CO2-neu-

tral growth in air traffic beginning in 2020 and to cut

emissions in half from 2005 levels by 2050.

Transport already accounts for 22 percent of

global CO2 emissions; that makes it the second-biggest

source. Cars, trucks, ships, and planes spew eight met-

ric gigatons of CO2 into the air every year, whereby the

U.S. is the biggest polluter (two metric gigatons).

Nearly 75 percent of these emissions are produced by

road traffic; the other 25 percent come from trains,

planes, and ships. Road traffic generates around 20

percent of total CO2 emissions in the European Union

— and these emissions increased by nearly 23 percent

between 1990 and 2010. Moreover, the number of ve-

hicle owners worldwide could triple by 2050, the vol-

ume of truck transports could double, and air traffic

volume could quadruple. Given these scenarios, the

International Energy Agency believes that CO2 emis-

sions might increase by nearly 90 percent to 14.9

metric gigatons by 2050. The development of low-

emission engines and highly efficient and networked

transport solutions is therefore critical for ensuring a

sustainable future. Silke Weber

short-term car rentals (mobility on demand) and the

flexible use of public transport, which correspond

more closely to the younger generation’s needs. Car-

sharing systems now operate in 1,100 cities in 26

countries on five continents. As Frost & Sullivan re-

ports, there were around 700,000 carsharing users

and 21,000 vehicles in Europe in 2011; these numbers

will increase to up to 20 million users and 240,000 ve-

hicles by 2020. Today, 2.5 percent of urban residents

in Germany use a carsharing service; according to the

McKinsey study, that number could increase to one

third in ten years. BMW and Mercedes report a steady

increase in users of their “drive now” and “car2go” car-

sharing fleets. The integration of electric vehicles

could make carsharing one of the most important sus-

tainable mobility solutions in the future. 

Streetcars, subways, and commuter and long-dis-

tance rail systems are also being expanded. For exam-

ple, China plans to expand its rail network from the

current 86,000 km to 120,000 km by 2020. The

fastest-growing markets for freight and urban rail

transport are the Middle East, Latin America, Russia,

and the other CIS republics. Rapid growth in emerging

markets in Asia and South America will also lead to ex-

pansion of maritime trade, and this will have a big ef-

fect on pollutant and greenhouse gas emissions. Ac-

cording to the Green Shipping study conducted by

HypoVereinsbank, commercial maritime shipping al-

ready accounts for four to five percent of global CO2

emissions. 

Ship transport volume will increase by 60 percent

by 2020 and CO2 emissions will rise by as much as 72

percent, according to the International Maritime Or-
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Celkový obrat odvětví dopravy činil 6,4 bilionu euro

Světové výdaje na dopravu (v miliardách eur podle dat z roku 2010)

Dopravní prostředek

Nemotorizovaný Krátké trasy Zboží Celkem

Celkem 30 3 070 2 460

1390

700

1 270

1 780

740

520

6 400
Zdroj: McKinsey

170 670

Dlouhé trasy
Motorizované soukromé 
dopravní prostředkyZiskovost podle odvětví

Vývoj a výroba

finanční služby

Přepravní služby

Paliva a energie

Údržba a další služby

Přidružené služby
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znát i v dopravě. Hlavně díky nim by se 
mohlo v roce 2050 na světových silnicích 
pohybovat zhruba dvakrát až třikrát ví-
ce aut než v roce 2010, odhaduje Meziná-
rodní rada pro energii (WEC). Například 
v Číně v roce 2010 bylo 58 automobilů na 
tisíc obyvatel, v loňském roce už tento po-
díl činil 113. 

Spolu s růstem přepravních výkonů in-
dividuální automobilové dopravy roste 
spotřeba paliv a také emise ze spalova-
cích motorů. A v neposlední řadě i množ-
ství promarněného času: podle poraden-
ské společnosti Frost & Sullivan jenom 
Evropané prostáli v roce 2011 v zácpách 
času za 200 miliard euro. V budoucnosti 
bude situace jen stěží jednodušší a pře-
hlednější, už i proto, že v roce 2050 by při 
zachování současných demografických 
trendů mělo ve městech žít po celém světě 
6,5 miliardy lidí místo současných 3,5 mi-
liardy. A města generují poptávku po do-
pravě: městské, příměstské i meziměstské

Mnoho problémů,  
řada řešení

Individuální automobilová doprava, kte-
rá je v současnosti z hlediska podílu na 
přepravních výkonech nejvýznamnějším 

dopravním módem, má nepochybně vý-
hodu ve své operativnosti, variabilnosti  
a flexibilitě. Nese s sebou však i mnohé 
systémové nevýhody: vysokou energetic-
kou náročnost, silnou závislost na rop-
ných palivech, nízkou rychlost, velkou 
ztrátu času, nízkou produktivitu využití 
vozidel. Ve srovnání s tím dokáže nabíd-
nout moderní veřejná hromadná dopra-
va nižší energetickou náročnost, nezá-
vislost na ropě, vyšší rychlosti, menší 
ztrátu času, vyšší produktivitu vozidel  
i vyšší cestovní pohodlí. Ano, řeč je o mo-
derních elektrifikovaných železnicích, 
jejichž budování EU tak zásadním způso-
bem podporuje; ostatně podobně postu-
pují i mnohé mimoevropské země. Cílem 
nejsou restrikce individuální automobi-
lové dopravy, ale motivace obyvatelstva 
k přirozené preferenci veřejné hromadné 
dopravy, motivované její vysokou kvali-
tou a přijatelnou cenou. Zrovna tak nepů-
jde o plošnou náhradu individuální do-
pravy veřejnou hromadnou dopravou; tu 
má smysl budovat jen ve směrech silných 
a pravidelných přepravních proudů. Pro 
slabší a rozmanité přepravy je stále vhod-
nější doprava individuální. 

Při vnímání odpovědnosti za budouc-
nost v oblasti vytvoření udržitelných 

forem mobility se zřetelně rýsují dvě zá-
kladní úlohy:

- vytvářet vysoce výkonné systémy ve-
řejné hromadné dopravy (městské, pří-
městské i dálkové) ve směrech silných 
přepravních proudů,

- racionalizovat individuální automobi-
lovou dopravu tak, aby mohla spolu s pěší 
chůzí a cyklistikou plnit funkci operativ-
ní a flexibilní mobility. 

V oblasti individuální dopravy skončila 
doba extenzivního rozvoje, aktuálním cí-
lem je především lepší využívání stávající 
infrastruktury, možností a také prostoru 
(to se týká především měst). 

Dobrý příklad z Německa

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Je-
den fungující najdeme v moderním dispe-
činku Jihobavorského dálničního úřadu ve 
městě Freimann nedaleko Mnichova. Jiho-
bavorský dálniční úřad je odpovědný za  
1 100 kilometrů dálnic, včetně velmi vytí-
žených linií A8 a A9. Dispečink ve Freiman-
nu dohlíží na úseky, kterými denně proje-
de téměř milion automobilů. Řídicí systém 
automaticky zaznamenává objem dopravy 
a meteorologické podmínky a upravuje po-
dle toho elektronické značení na silnicích. 



Je tak možné snižovat rychlostní limity, 
zapínat upozornění na dopravní zácpy, 
otevírat pro vozy nouzové pruhy a přesmě-
rovávat dopravu z přeplněných silnic na 
méně zatěžované komunikace.

Další generace těchto technologií se od 
roku 2012 zkouší na 45kilometrovém po-
kusném okruhu projektu Testfeld Telema-
tik ve Vídni. Siemens na něm ověřuje, ladí 
a dále vyvíjí nové technologie pro řízení 
dopravy založené na vzájemné spolupráci 
mezi všemi účastníky provozu na ulicích, 
silnicích i kolejích – tedy chodců, automo-
bilů a kolejových vozidel. 

Lepší „domluva“ – či chcete-li komunika-
ce – mezi jednotlivými součástmi systémů 
je do budoucna základem úspěchu. V do-
bě, kdy téměř každý člověk vlastní „chyt-
rý“ telefon a elektronika je všudypřítom-
ná, se samozřejmě taková možnost nabí-
zí. A tak se i v rámci společnosti Siemens 
vyvíjí například nový mezinárodní kon-
cept komunikačního systému pro auto-
mobily „Car2x“. Skládá ze dvou hlavních 
komponentů: „Car2infrastructure“, který 
umožňuje účastníkům provozu výměnu 
informací s částmi dopravní infrastruk-
tury, jako jsou semafory nebo elektronic-
ké značky. A pak systému „Car2car“, který 
umožňuje výměnu informací mezi jednot-
livými účastníky, například aby se mohli 

navzájem varovat v případě hrozící neho-
dy. Výměna dat mezi auty samotnými  
a okolím by měla vést k tomu, aby se mož-
nosti silniční sítě využily na maximum – 
a také aby se pasažéři včas dozvěděli, kdy 
bude její vytížení neúnosné, a mohli si 
zvolit jinou alternativu.

Autem společně

Nevýhodou současného pojetí mobility je 
nízká produktivita individuálně vlastně-
ných a individuálně používaných automo-
bilů. V průměru jsou využívány méně než 
půl hodiny denně, zbytek času překážejí 
a generují odpisy. Logicky proto přichází 
trend sdílení automobilů („carsharing“) 
– automobil mám, jen když jej potřebuji. 
Nastala změna myšlení, pro dnešní mla-
dou generaci Evropanů již není automobil 
hýčkaným členem rodiny, ale obyčejným 

užitkovým předmětem. V současnosti  
je důležitější vlastnit chytrý telefon než 
auto. To mimo jiné znamená, že máme  
v podstatě neustále u sebe v kapse ideální 
„terminál“ pro půjčování auta či zaplace-
ní jízdného na dálku – tedy tak, aby trans-
akci nemusel ověřovat jiný člověk přímo 
na místě. 

Není proto divu, že v posledních několi-
ka letech poměrně výrazně vzrůstá zájem 
o sdílení automobilů. Dnes už podobné sys-
témy pracují ve více než tisícovce měst na 
všech pěti kontinentech. V roce 2011 bylo  
v Evropě více než 700 tisíc uživatelů podob-
ných služeb, v roce 2014 už jich bylo dva-
krát tolik. Jednoznačným lídrem v oblasti 
bylo Německo, země s nejsilnějším „ekolo-
gickým povědomím“, z čehož plyne, že lidé 
musí chtít tuto službu používat, aby moh-
la fungovat. Tento trend se již ujal i v Čes-
ké republice: původně spíše nerestriktiv-
ně pojatá skupina navzájem se přátelících 
mladých lidí již přerostla v promyšlený 
dopravní systém: auto mám, jen když je po-
třebuji, a tam, kde je potřebuji. 

Bylo by nesprávné vnímat moderní formy 
automobilismu jako nesmiřitelný protipól 
veřejné hromadné dopravy. Naopak. Jde  
o to, najít optimální oblasti použití jednot-
livých dopravních systémů a navzájem je 
správně propojovat. 

je nový mezinárodní koncept komu-
nikačního systému pro automobily, 
který umožňuje účastníkům provozu 
výměnu informací s částmi dopravní 
infrastruktury i navzájem mezi sebou.

Car2x



J e vlastně jedno, kolik toho o mohel-
nickém závodu víte. Stejně vás při 
první návštěvě překvapí svou veli-
kostí. Továrnu, která letos slaví sto 

jedenáct let od svého založení, dnes tvoří 
dvaašedesát budov a výrobních hal, které 
zabírají plochu třiceti hektarů. Při populár-
ním přepočtu na rozměr fotbalových hřišť 
bychom dospěli k číslovce šedesát. Není to 
přitom žádné torzo zašlé slávy. Celý areál 
pulzuje životem.

„Každý pracovní den zde dokončujeme ko-
lem čtyř tisíc elektromotorů, ročně to tedy 
dá přibližně milion kusů,“ popisuje Pavel 

Pěnička, který závod posledních deset let ří-
dí. Motory odtud směřují doslova do celého 
světa. Jedna z logistických firem si dokonce 
kvůli nim v Mohelnici zřídila své logistic-
ké centrum. Aktivní sortiment čítá plných 
pětapadesát tisíc variant elektromotorů, 
které jsou zpravidla využívány k pohonu 
ventilátorů, čerpadel, kompresorů, obrábě-
cích strojů a dalších průmyslových zařízení. 
Přes šíři sortimentu jsou produkty dodává-
ny v extrémně krátkých lhůtách.

Pod pokličkou

Výroba elektromotoru spojuje dohroma-
dy řadu profesí a dodnes je i přes zapoje-
ní nejmodernějších technologií náročná 
na bezchybnou lidskou práci. Základem je 

vždy magnetický obvod tvořený statorem 
a rotorem. Stator vychází ze statorové-
ho paketu s drážkami, do něhož se vkládá 
vinutí z měděného smaltovaného vodiče. 
Cívky je nutné správně propojit, vyvést 
přívodní vodiče a celý svazek naimpreg-
novat izolačním lakem. Příprava rotoru 
vychází z rotorového paketu. Do jeho drá-
žek je zastříknut roztavený hliník, který 
po vychladnutí vytvoří kompaktní celek, 
do něhož se lisuje hřídel.

Na montážní lince je stator zalisován do 
kostry a přívodní vodiče jsou připevněny 
na svorkovou desku. Na hřídel rotoru se  
nalisují ložiska, rotor se vsune do statoru  
a zajistí ložiskovými štíty přišroubovaný-
mi ke kostře. K celku je následně namonto-
ván ventilátor a jeho kryt. V samém závěru 
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Milion elektromotorů ročně
Největší závod na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. 
Nejrozlehlejší výrobní areál koncernu Siemens na světě. Továrna dávající práci dvěma 
tisícům zaměstnanců. To vše lze říci o mohelnickém závodu Siemens Elektromotory. Vloni 
zde vyrobili více než milion motorů a na příští rok plánují zásadní rozšíření sortimentu.

AUTOR: PAVEl ZÁlESKý
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je motor prozkoušen, nalakován, opatřen 
výkonnostním štítkem a zabalen k expe-
dici. Nenahraditelnost lidské práce v tako-
vém procesu si asi dovedete představit.

Dvakrát pod křídla Siemensu

Mohelnický závod založil 30. září 1904 
Ludwig Doczekal jako společnost na výrobu 
elektrických zařízení a elektroinstalačního 
materiálu. Továrna prosperovala a před za-
čátkem první světové války zde již pracova-
ly tři stovky zaměstnanců. Elektromotory 
se však začaly vyrábět až roku 1924. 

V témže roce byla také uzavřena smlouva 
o partnerství s firmou Siemens, která byla 
o dvě léta později naplněna fúzí. Zrodila se 
společnost Siemens Elektrotechnika.

Po roce 1945 došlo ke znárodnění a trans-
formaci na národní podnik Moravské elek-
trotechnické závody (MEZ). V následují-
cích téměř pěti desetiletích odtud putova-
ly asynchronní elektromotory zejména do 
zemí tehdejší Rady vzájemné hospodářské 
pomoci (RVHP). Pod křídla Siemensu se to-
várna vrátila po privatizaci v roce 1994.

Budoucnost: individualizace  
a reluktanční motory

V Mohelnici však nespoléhají jen na tra-
dici. V roce 2012 zde díky třistamilionové 

investici vyrostla na ploše 3 725 m2 nová 
hala na výrobu speciálních a zákaznic-
kých provedení elektromotorů. Pro mo-
helnický závod přinesla raza ntní změnu. 
„Zatímco před rokem 2012 jsme vyráběli 
především základní provedení elektromo-
torů, dnes tvoří převážnou část naší pro-
dukce motory vyráběné podle individuál-
ních požadavků zákazníků,“ uvádí Pavel 
Pěnička. Individualizované produkty sice 
zvyšují nároky na výrobu, ale je po nich 
největší poptávka.

Poptávce vychází vstříc i zavedení výroby 
reluktančních motorů plánované na příš-
tí rok. Vývojové práce se již chýlí ke svému 
konci a brzy bude i výroba doplněna o po-
třebné technologie. Reluktanční motory se 
využívají v mnohých aplikacích pracujících 
s frekvenčními měniči. Poskytují tam při 
stejných zástavbových rozměrech vyšší vý-
kon než klasické asynchronní elektromo-
tory. Dříve bylo problémem jejich složité ří-
zení. Dnes jejich většímu rozšíření nahrává 
pokles cen frekvenčních měničů a elektro-
techniky obecně. V Mohelnici jsou na tento 
trend připraveni. 

Vývoj v oblasti elektromotorů 
umožňuje jejich nasazení v nových 
aplikacích. Siemens v březnu oznámil 
dokončení elektromotoru, který při 
váze pouhých 50 kg poskytuje stálý 
výkon 260 kW. To je pětkrát více, než 
dovedou standardní elektromotory.

Motor je určen pro pohon čtyř-  
a více místných letounů se vzletovou 
hmotností do dvou tun. Letové zkoušky 
začnou před koncem roku. Před dvěma 
lety již Siemens s partnery Airbus  
a Diamond Aircraft úspěšně otestoval 
elektrický kluzák. Tím ale práce týmu 
nekončí. Společným cílem je stvořit 
elektřinou poháněné regionální 
dopravní letadlo s kapacitou až sto míst.

Elektromotory dobývají letectví

 Mohelnický závod Siemens Elektromotory zabírá plochu třiceti hektarů. Vloni zde vyrobili více než milion 

elektromotorů.

 Výroba elektromotoru spojuje dohromady řadu 

profesí a dodnes je i přes zapojení nejmodernějších 

technologií náročná na bezchybnou lidskou práci.



„Náš koncept technického vzdělávání jsme 
představili i na posledním Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně,“ popisuje Eva 
Klocová, obchodní zástupkyně úseku Řídi-
cí systémy a pohony pro obráběcí a speciál-
ní stroje a roboty společnosti Siemens. Úsek 
spolupracuje s šesti desítkami odborných 
škol.

„Tyto  školy používají pro výuku CNC  
programování náš výukový software  
Sinutrain. V České republice máme navíc 
tři partnerské školy, které byly certifiková-
ny také jako oficiální partneři firmy  
Siemens a mohou poskytovat školicí kur-
zy,“ doplňuje Eva Klocová. 

„Tyto školy jsou v Jičíně, Mohelnici  
a Domažlicích,“ pokračuje Eva Klocová. 
„Jejich výjimečnost spočívá v tom,  
že tamní učitelé mají otevřený přístup  
k nejnovějším poznatkům z oboru a mo-
hou tak svým žákům i účastníkům kurzů 

obsluhy a programování nabídnout opravdu 
ty nejaktuálnější informace.“

V rámci této spolupráce odjela v červnu  
z Česka skupina učitelů CNC programování 
ze tří certifikovaných partnerských škol do 
německého Erlangenu na pravidelné školení 
o novinkách ze světa řídicích systémů  
Sinumerik. Tamní Technologické a apli-
kační centrum společnosti Siemens je vy-
baveno špičkovými CNC obráběcími stroji 
světových výrobců a několika učebnami  
s výukovým softwarem Sinutrain Operate.  
V Erlangenu čeští učitelé absolvovali týden-
ní kurz nazvaný „Train The Trainer“ zamě-
řený na metodiku výuky. Skládá se z krát-
kých teoretických seminářů, které jsou do-
plněny praktickými cvičeními na reálných 
obráběcích strojích s využitím jednodu-
chých a grafických učebních textů.

Pedagogové tak získali přístup k nejnověj-
ším poznatkům o programování obráběcích 

strojů v prostředí Sinumerik Operate. Po ab-
solvování kurzu získali nebo si aktualizova-
li certifikát, který je opravňuje působit jako 
lektoři v systému dalšího vzdělávání společ-
nosti Siemens v oblasti CNC obsluhy a pro-
gramování.

Koncepce vícestupňového vzdělávání spo-
lečnosti Siemens tak nezahrnuje jenom po-
skytování kvalitní odborné výuky studen-
tům partnerských škol, ale také pořádání 
odborných kurzů pro koncové zákazníky  
či výrobce strojů přímo ve vhodných pro-
storách škol, které jsou vybaveny třídní li-
cencí výukového softwaru Sinutrain Ope-
rate i reálnými obráběcími stroji.

Žádané profese

Mohelnická škola se do trojice certifikova-
ných škol poskytujících nejmodernější vzdě-
lávání v oblasti obsluhy CNC obráběcích 
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Z pohledu opravdové praxe
Vzdělávání středoškoláků znamená v první řadě vzdělávání jejich učitelů – znalosti studentů 
přece odrážejí to, jak kvalitní a aktuální informace mají jejich učitelé. S tím počítá i koncept 
spolupráce Siemensu se středními odbornými školami. Není v něm pouze důraz na zvýšení 
počtu takto vzdělaných mladých lidí. Podstatná je kvalita jejich znalostí a schopností. 

  VyuČuJE SiEMENS AUTOR: MAREK VONDRA
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strojů zařadila jako poslední. Byl to ovšem 
zcela logický krok.

Z analýzy, kterou si nechal zpracovat od-
štěpný závod Elektromotory Mohelnice, 
vyplynulo, že nejžádanějšími odbornými 
profesemi jsou obráběči kovů, obsluhy CNC 
obráběcích strojů, seřizovači CNC strojů  
a kvalifikovaní dělníci pro elektrotechnické 
obory, u nichž existuje reálná obava, že jich 
ze škol nevyjde dostatek.

„Uvědomujeme si, že ke zpopularizování 
těchto oborů a zvýšení kvality jejich výuky 
mohou přispět samy firmy větším zapoje-
ním do vzdělávání,“ konstatuje ředitel mo-
helnického závodu Siemens Pavel Pěnička. 
„Snažíme se proto studentům umožnit tech-
nickou praxi, ale technicky podporujeme 
učiliště i okolní průmyslové školy.“

Pavel Pěnička také připomíná, že připra-
vili pro studenty třetích ročníků mohel-
nických středních škol projekt „Employer 
Branding“, který studentům umožňuje blíže 
poznat mohelnický závod Siemensu a firem-
ní výrobky. A konstatuje, že změna v přístu-
pu k technickému vzdělávání by měla začít 
mnohem dříve, už v mateřských školách. 
„Děti potřebují technické hračky, se který-
mi budou moci samy ručně tvořit. Když už 
u malých dětí probudíme zájem o techni-
ku, bude mnohem jednodušší je v budoucnu 
směřovat k oborům, které mají perspektivu. 
Z malých techniků vyrostou velcí,“ připomí-
ná Pavel Pěnička.

Peníze při studiu

Zajímavost a pestrost práce v Siemensu 
se snaží středoškolským studentům uká-
zat také odštěpný závod Industrial Turbo-
machinery. V Brně i Drásově, kde Siemens 
vyrábí elektromotory, dlouhodobě posky-
tuje studentům technických škol stipen-
dia a stáže. Studentům posledních roční-
ků středních technických škol zase nabízí 
možnost absolvovat povinnou praxi přímo 
na pracovištích ve výrobě v Siemensu.  
Motivací pro studenty může být fakt,  
že ti nejlepší dostanou nabídku pracovat  
v Siemensu a již v průběhu praxe pobírají 
finanční příspěvek.

Příspěvek na studium, což je vlastně for-
ma stipendia, dostávají středoškolští stu-
denti i učni od odštěpného závodu Elek-
tromotory Frenštát pod Radhoštěm. Závod 
takto spolupracuje se Střední školou elek-
trostavební a dřevozpracující ve Frýdku-
-Místku, Vyšší odbornou školou, Střední 
odbornou školou a Středním odborným  
učilištěm v Kopřivnici a také s Gymnáziem  
a Střední průmyslovou školou elektro-
techniky a informatiky ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. 

Aktuální pro celou Evropu

Ke školicím trenažérům však často chtějí za-
mířit i dospělí profesionálové, kteří potřebují 
držet krok s neustálým technickým vývojem 
a průběžně si doplňovat vzdělání. Pokud se 
zabývají průmyslovou automatizací a pracu-
jí s komponenty Siemens, nabízí se jim mož-
nost rozšířit si obzory třeba ve školicím cen-
tru v Bradleci u Mladé Boleslavi. Ale nemuse-
jí všichni jezdit do středních Čech. Podobné 
kurzy pořádají autorizovaní partneři společ-
nosti Siemens také v Praze, Ostravě, Vsetíně, 
Jičíně, Domažlicích a Českých Budějovicích. 

„Momentálně nejoblíbenějším tématem 
školení je Simatic S7-300/400, který je také 
jako řídicí systém mezi zákazníky nejvíce 
rozšířen,“ říká Ladislav Plachý ze školicí-
ho centra Siemens. Témata dalších semi-
nářů korespondují s portfoliem produktů 
Siemensu z oblasti automatizační techni-
ky. „Úroveň školení je jednotná pro celý 
evropský trh,“ doplňuje vedoucí školicí-
ho centra David Čežík. „Výukové materiá-
ly vydává centrála společnosti v Německu 
a průběžně do nich zahrnuje nejnovější 
poznatky a novinky z vývoje a produktové-
ho sortimentu. Naše školení jsou proto vždy 
maximálně aktuální.“

I lidé, kteří už opustili školní lavice, si te-
dy mohou školní léta připomenout, ovšem 
v podobě vysoce napojené na praxi. Zákla-
dem praktické části výuky jsou takzvané 
„standy“, což jsou zmenšené modely reál-
ného stroje nebo celé výrobní linky se sku-
tečným řídicím systémem, ovládacím 
panelem, motory, frekvenčními měniči  
a čidly. Účastníci kurzu si tedy hned vy-
zkoušejí získané znalosti na reálném stro-
ji, ale zcela bezpečně. Přesně tak, jak by to 
chtěl každý student. 

Schůzka děkana fakulty strojní Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava Ivo Hlavatého a pro-

děkanky Sylvy Drábkové se zástupci mohelnického 

závodu na výrobu elektromotorů. Vlevo na snímku 

Miloš Pěnička, šéf oddělení konstrukce motorů. 

 Exkurze dětí z mateřských školek, kterou 

provází Milan Knobloch, vedoucí technologie. 



„V dnešním světě obrovské konkurence 
mezi státy a světadíly se snažíme přispět  
k tomu, aby Česká republika na poli technic-
kého a přírodovědného vzdělávání krok  
nejen udržela, ale byla dokonce i napřed,“ 
hodnotí situaci generální ředitel českého  
Siemensu Eduard Palíšek. „Jsem přesvědčen, 
že právě Cena Wernera von Siemense je tím 
nejlepším, jak úsilí a schopnosti našich mla-
dých vědců nejen ocenit, ale i zviditelnit, a tím 
posílit společenskou prestiž vědecké a peda-
gogické práce,“ dodává generální ředitel.

Ocenění od Siemensu  
jako měřítko kvality

V minulém ročníku si toto ocenění odne-
sl například vědecký tým ze Západočeské 

univerzity v Plzni, který přišel na způsob, 
jímž jde zpřesnit matematické modely vy-
užitelné při předpovědích počasí, při od-
hadech vývoje složitých dopravních situací 
nebo třeba při počítačovém rozpoznávání 
obrazu. Anebo tým výzkumníků z Masary-
kovy univerzity a Vojenského výzkumného 
ústavu v Brně za to, že objevil enzym, který 
spolehlivě rozkládá yperit a jemu podob-
né látky. A samozřejmě si ocenění odneslo 
také devět studentů za úroveň svých diplo-
mových a disertačních prací.

„Cena Wernera von Siemense je u nás  
v řadě technických oborů dobrým měřít-
kem kvality,“ hodnotí předseda Akademie 
věd ČR profesor Jiří Drahoš.

A ocenění má i dvě kategorie, jež si kladou 
za cíl podpořit studenty, kteří to vzhledem 

ke společenským stereotypům nebo zdravot-
ním obtížím mají při dosahování výborných 
výsledků obtížnější. Zvláštní ocenění tedy 
dostává nejlepší ženská absolventská práce  
a od letoška nově existuje také zvláštní oce-
nění za překonání překážek při studiu.

Cena Wernera von Siemense je už dobře 
známá na vysokých školách po celé repub-
lice, ostatně mezi jejími odbornými garan-
ty jsou kromě předsedy Akademie věd také 
rektoři ČVUT, Univerzity Karlovy, Masary-
kovy univerzity i Vysokého učení technic-
kého v Brně. Další ocenění je zase známé 
spíše v Pardubicích: je to Cena společnosti 
Siemens pro studenty Katedry biologických 
a biochemických věd Fakulty chemicko-
-technologické Univerzity Pardubice. Jde  
o odměnu za nejlepší práci v oboru analýza 
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Vzdělání před diplomem i poté
Už poosmnácté budou v únoru předány Ceny Wernera von Siemense. Toto prestižní ocenění 
pro studenty, vědce i vysokoškolské pedagogy přesně symbolizuje vztah společnosti Siemens 
k současným i budoucím tvůrcům špičkové vědy a techniky a k jejich odbornému vzdělávání.
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Závěrečné foto laureátů 

Ceny Wernera von Siemense 2014 

v prostorách Betlémské kaple.



biologických materiálů s využitím labo-
ratorní diagnostiky. V roce 2015 ji získala 
Veronika Křemečková za diplomovou práci 
„Stanovení aktivity pankreatické lipázy  
a možnosti jejího ovlivňování“.

Laboratoř blízká provozu

Možná ještě důležitější než odměňování 
nejlepších však je pomoc společnosti Siemens 
mnoha studentům technických a přírodověd-
ných oborů, která jim umožňuje, aby se moh-
li v průběhu studia lépe připravit na praxi.

Příkladem může být nová laboratoř elek-
trických ochran, řídicích systémů a komu-
nikace, kterou si pořídila Fakulta elektro-
technická Západočeské univerzity v Plzni 
ve spolupráci se společností Siemens. Ta 
dodala její technické vybavení. Hodnota in-
stalovaných přístrojů a softwarových licen-
cí dosáhla přibližně hodnoty půldruhého 
milionu Kč. Laboratoř slouží nejenom k vý-
uce, ale i k testování a demonstraci nových 
technických možností u rozvodů vysokého 
a velmi vysokého napětí. Jsou v ní instalo-
vány nejmodernější systémy chránění, jež 
umožňují otestovat ochranu v režimu, kte-
rý se maximálně blíží reálnému provozu.

„Vybavení laboratoře zahrnuje v součas-
nosti používané systémy a také novinky, 
které se teprve dostávají do reálného pro-
vozu,“ představuje Jana Jiřičková z Katedry 
elektroenergetiky a ekologie, kde je specia-
lizované pracoviště umístěno.

Odborníci ze Siemensu na katedře také 
přednášejí a působí v roli konzultantů di-
plomových a bakalářských prací.

Tým místo jedince

Plné zajištění výuky, tedy přednášek  
i cvičení, zase připravili další experti ze 

Siemensu pro předmět Koncepce kolejo-
vých vozidel na Fakultě strojní ČVUT. Je za-
ložen na takzvané projektové výuce.

Ideální představou projektové výuky je, 
že při ní studenti nevnímají jednotlivé 
předměty samostatně, ale naučí se získané 
znalosti z různých disciplín navzájem pro-
pojovat. Tak to totiž odpovídá opravdové 
technické praxi. Z pohledu studentů do to-
ho patří i vzájemné provázání jednotlivých 
semestrálních projektů z různých předmě-

tů tak, aby na sebe navazovaly a vedly ke 
společnému cíli. Je prospěšné, aby projek-
tovou úlohu neřešil jeden student, ale tý-
mově skupina studentů. To je samozřejmě 
velká změna ve srovnání s obvyklým způ-
sobem studia, při němž je každý student 
odpovědný pouze za své vlastní výsledky.

Ostatně předmět Konstrukce moderních 
kolejových vozidel byl ve spolupráci se  
Siemensem zaveden také na Fakultě stroj-
ní Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava. Odborníci ze společnosti 
Siemens zde zajišťují motivační přednáš-
ky pro studenty nižších ročníků a odborné 
přednášky pro studenty starší, jimž vedou 
i semestrální projekty a diplomové práce. 
Vhodným studentům společnost Siemens 
nabízí stipendia, jejichž výše odráží pro-
spěch. Studentovi se tedy vyplatí plně se 

soustředit na studium, je finančně zabez-
pečen a nemusí zanedbávat výuku proto, 
že by si musel chodit přivydělávat na ne-
kvalifikované brigády. V létě zase dochází 
na odbornou praxi na své budoucí pracovi-
ště v Siemensu.

Pro Siemens to má bezprostřední smysl, 
protože ostravskou pobočku úseku Engi-
neering divize Rail Systems tvoří z více než 
70 % právě absolventi ostravské Technické 
univerzity.

Siemens nově otevřel v Ostravě rovněž 
studentskou konstrukční kancelář, mo-
mentálně pro tři studenty elektrooborů  
a dva studenty mechaniky z Technické uni-
verzity Ostrava. Několik dalších placených 
volných míst v ní ještě zůstává pro studen-
ty, kteří chtějí pracovat na konkrétních 
úkolech útvaru Research & Development  
s pružnou pracovní dobou, jež se přizpůso-
buje studijním povinnostem. Nejlepší pra-
covníci ve studentské kanceláři se stanou 
potenciálními kandidáty na volné pozice  
v Siemensu.

Školou vzdělání nekončí

Ale ani úspěšná příprava na univerzitě 
ještě nestačí. Nového inženýra, který na-
stoupí, aby se podílel například na vývo-
ji nejmodernějších kolejových vozidel pro 
městskou, regionální i dálkovou či dokon-
ce vysokorychlostní dopravu, stejně ješ-
tě čeká několikaletý vzdělávací program. 
Skládá se z pěti semestrů přednášek na in-
terní vysoké škole Rail Systems Academy  
a zahrnuje také například intenzivní jazy-
kovou výuku a stáž v zahraničí – v Krefel-
du nebo Erlangenu.

Vzdělávání podporované společností  
Siemens prostě nekončí získáním jednoho 
vysokoškolského diplomu. 

Eduard Palíšek a Jiří Drahoš (fotografie vpravo) předávají ocenění laureátům Ceny Wernera von Siemense.
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Z okna recepce kancelářské budovy 
na pražských Stodůlkách sleduji 
podzimně zabarvené dřeviny  
a přemýšlím o schůzce, která má 

za pár chvil začít. Přišel jsem si sem po-
hovořit o proměnách a výzvách českého 
zdravotnictví. Někde nahoře na mne čeká 
Ing. Vratislav Švorčík, ředitel společnosti 
Siemens Healthcare, s. r. o., která se zabý-
vá převážně přístroji pro lékařské zobra-

zování a laboratorní diagnostiku. Právě 
rychlá, přesná a sofistikovaná diagnostika 
má podle expertů hrát v medicíně budouc-
nosti zásadní úlohu. Jsem proto zvědavý 
na pohled muže, který se v oboru pohybu-
je pětatřicet let.

„Přístroje se samozřejmě vyvíjejí. Nové 
technické vlastnosti otevírají nové aplika-
ce, vznikají nové vyšetřovací metody, které 
následně ovlivňují léčbu,“ začíná pan Švor-
čík. Zmiňuje nové hybridní systémy kom-
binující různé zobrazovací metody, novin-
ky na poli laboratorní diagnostiky, trend 

úspory dávky u rentgenových přístrojů, 
chytrá ekonomická řešení současných tech-
nologií a postupně se dostáváme k obecněj-
ším trendům.

„V posledních letech také nesmírně na-
rostl význam informačních technologií,“ 
zamýšlí se pan Švorčík. „Došlo k intenziv-
nímu přechodu od klasických snímků  
k digitální podobě na všech úrovních.  
To významně ovlivnilo způsob jejich vy-

hodnocování, předávání mezi odděleními  
a konec konců i jejich archivace.“ Použitím 
nejmodernějších technologií vznikají velké 
objemy dat a důraz je kladen na jejich op-
timální průchod přes jednotlivá oddělení. 
3D modely produkované např. moderními 
počítačovými tomografy nebo hybridními 
systémy potřebují i několik gigabytů pro-
storu. Tvorba videozáznamů u dynamic-
kých vyšetření je na archivaci ještě nároč-
nější. Výměna dat přitom dnes probíhá  
v elektronické formě již i mezi různými lé-
kařskými zařízeními, která se podílejí na 

léčbě konkrétního pacienta. Skoro každý 
sofistikovaný přístroj je dnes napojen na 
dálkovou diagnostiku do servisního cent-
ra výrobce. Toto dohromady klade enorm-
ní nároky i na IT infrastrukturu nemocnic. 
Řešit je přitom třeba nejen aspekty technic-
ké a medicínské, ale i bezpečnostní  
a právní.

„Dalším trendem je neustále sílící tlak na 
ekonomiku provozu jednotlivých zařízení,“ 
pokračuje pan Švorčík. Možnosti medicíny 
jsou dnes výrazně jiné než v minulosti. Léka-
ři se umějí poprat s mnoha onemocněními  
a úrazy, které by byly ještě před třiceti lety 
obtížně řešitelné, pokud vůbec. Problémem 
se však stává financování. Řada vyšetření  
a terapií je odborně, technicky i finančně 
náročná, nákladné technologie se rozšiřu-
jí i mimo fakultní a krajské nemocnice, což 
vytváří tlak na systém zdravotního pojištění. 
Zpětně tak logicky vzniká protitlak na po-
kles nákladů, výrazně více než v minulosti je 
hodnocena skutečná efektivita vynaložených 
prostředků. Je to trend, který dnes řeší prak-
ticky celý západní svět.

Existuje něco, v čem je české zdravotnic-
tví unikátní? „Nějaký příklad by se asi našel. 
Důležitější ale je, že naše nemocnice se stá-
vají špičkově vybavenými a dosahují úrovně 
srovnatelné s ostatními evropskými země-
mi,“ konstatuje Ing. Švorčík. V poslední do-
bě bylo realizováno mnoho projektů finan-
covaných z evropských fondů zaměřených 
na onkologii, traumatologii či kardiologii. 
V krajích jsou zase čerpány prostředky z re-
gionálních operačních programů. A tyto fi-
nance jsou ve zdravotnictví významně znát. 
„Zajímavou novinkou je citelné zesílení vlivu 
privátního sektoru,“ uvádí pan Švorčík. Ten 
je podle něj schopen oproti minulým letům 
nakupovat a úspěšně provozovat velice so-
fistikovaná zařízení, například magnetické 
rezonance.

Lze odhadnout, jakým výzvám bude české 
zdravotnictví čelit v budoucnosti? „Zásadní 
otázkou zůstává financování,“ obává se  
Ing. Švorčík. „Dnes nám pomáhají zdravot-
nictví modernizovat finance z evropských 
fondů. Výše dostupných prostředků se však 
v jednotlivých letech výrazně liší a v bu-
doucnu nemusíme na dotační tituly dosáh-
nout vůbec.“ V nastávajících letech proto ne-
musejí mít naše nemocnice dostatek finanč-
ních prostředků na investice, nebo dokonce 
ani na pouhou obnovu přístrojů, které mají 
svou životnost. Na tento problém je nutné se 
s předstihem připravit.

Medicína pro 21. století
Zdravotnictví současnosti čelí mnohým tlakům. Populace 
v rozvinutých státech světa stárne a počty daňových 
poplatníků klesají. Stojíme před otázkou, jak nadále zvyšovat 
úroveň zdravotní péče, udržovat ji dostupnou ve špičkové 
kvalitě pro všechny, a současně snižovat náklady. Spolu se stále 
přísnější regulací a dalšími aspekty to vytváří řadu výzev.

AUTOR: PAVEl ZÁlESKý
FOTO:    SIEMENS



Lepší výsledky  
při nižších nákladech

Veřejné rozpočty jsou napjaté, popu-
lační vývoj v rozvinutých zemích roz-
hodně neslibuje zlepšení a tlak na zvy-
šování efektivity ve zdravotnictví stá-
le roste. Od zdravotnictví se očekávají 
lepší výsledky, ovšem při nižších nákla-
dech.

Experti vidí řešení ve třech rovinách. 
V nadcházejících letech budeme svěd-
ky postupující vertikální i horizontál-
ní konsolidace poskytovatelů zdravotní 
péče. Přinést by měla úspory z rozsahu 
a jednotnou úroveň poskytovaných slu-
žeb. Umožní též vznik tzv. center ex-
celence pro jednotlivé choroby. V pří-
padě spolupráce více týmů specialis-
tů se uplatní integrace, která zamezí 
zbytečnému opakování testů a pomůže 
vyhnout se chybám plynoucím z nedo-
statku informací (například o alergiích 
pacienta nebo dalších užívaných léči-
vech). Do třetice se hovoří o specializa-
ci. Ta prokazatelně zlepšuje průběh léč-
by a minimalizuje chyby a opomenutí.

Čtyři globální trendy 
ve světovém zdravotnictví

Práce s „velkými daty“
Objem zdravotnických dat mezi lety 

2010 a 2014 narostl čtyřnásobně. Jejich 
souborná analýza však zatím poněkud 
zaostává. Přitom právě ona může přinést 

poznatky, které povedou k optimaliza-
ci procesů a pomohou při volbě nejvhod-
nější terapie. Nadějné výsledky přines-
la například studie americké Mayo Cli-
nic, která výsledky analýzy „velkých 
dat“ při rozhodování o terapii u svých 

onkologických pacientů již úspěšně vy-
užívá. Lze též předpokládat, že během 
několika desetiletí specializovaný soft-
ware upozorní ošetřujícího lékaře na ri-
zikové faktory v sekvencovaném geno-
mu pacienta a pomůže s diagnózou.

 

Specializace se vyplatí
Pravděpodobnost nutnosti opakované operace klesá s tím, čím více náhrad kyčelního 
kloubu nemocnice aplikuje. Studie byla prováděna v Německu v roce 2010. (V procentech)
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3-D magnetic

produces more 
than 150MB

1GB
3-D computed
tomography scans 
create more than 
1GB of data per exam

The average imaging 

approximately 
30MB of data

0.5MB
Every medical 
image captured 
generates 
0.5MB of data

120MB
Mammograms 
generate 
120MB of data

6 ways that Big Data can transform healthcare  9)

Data-driven solutions could 
lead to better diagnostic 
tools and treatment methods, 
improving outcomes and 
cutting costs in the process.

1       Support research

4     Support providers

Despite facing provider resistance,
companies develop new user-
friendly support systems to alle-
viate pressures by saving 
time and money and improving 
outcomes.

2       Transform data
          in information

Improve data communica-
tions and quality, and 
enhanced, efficient care
will follow.

5        Increase awareness

New technologies and their 
companies are taking on 
these tasks as specified by 
the previous serially num-
bered points in the name of 
prevention and the prioriti-
zation of global, public health 
issues.

3       Support self-care

Several companies are ex-
ploring Big Data and how 
to use it to “help us help 
ourselves.” Better health 
data insight at the commu-
nity level is achievable. 

6       Pool data 

Big Data may not cure 
cancer today, but its 
promise lies in what it can 
uncover to enhance treat-
ment methods tomorrow.

Sources: 1) McKinsey Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, 2011, P. 103 2) Domo (Bits.blogs.nytimes.com, 
intel.com, apple.com, time.com, dailymail.co.uk, skype.com, statisticbrain.com), http://bit.ly/1f9DUGb 3) IDC, IDC IVIEW, The Digital Universe in 2020, 
December 2012 4) Cisco VNI Mobile, http://bit.ly/Msevdw 5) Deloitte Development LLC, http://bit.ly/1rDtDYp 6) Gartner, http://gtnr.it/SQ9IFS 7) IDC Global 
Health Insights, EMC2: Managing healthcare data within the ecosystem while reducing IT costs and complexities, P. 2 8) Deloitte Development LLC, 
http://bit.ly/1rDtDYp 9) Healthcare IT Connect, http://bit.ly/1zP0QPd 10) IBM, McKinsey Global Institute, http://bit.ly/1qaeJ9t  11) NetApp, Delivering Excellence 
in Patient Care with Ready Access to Clinical Data, September 2012, P. 4 (all references last accessed on 08/29/14)
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80 % 4,9 mil.

300–450 mld. dolarů.
16 000

zdravotnických dat je dnes 
nestrukturovaných a uložených  
v nejrůznějších formách, jako jsou  
výsledky testů, snímky atp.

pacientů na celém světě bude v roce 
2016 využívat zařízení pro vzdálený 
monitoring zdravotního stavu.

Pokud by byla „velká data“ využívána 
efektivně, ušetřilo by se ve zdravotnictví 
USA ročně

nemocničních zařízení po celém světě 
již dnes sbírá data o svých pacientech.
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poor communication between primary and 
secondary care, variable referral management 
practices, delays in reconfiguring pathology
services and confusion over responsibility for 
technology assessment

1       Organizational:

perverse payment incentives and the lack of an 
effective activity-based payment system, the 
short-term nature of National Health Service 
(NHS) budgeting, and poor understanding of 
the cost benefits of diagnostic testing

2       Financial:

capacity constraints, including variations in open-
ing times, variable progress in automation, 
lack of trained staff, and uncertainty over future 
demand

3       Operational:

failure to engage frontline staff, risk aversion 
at board level, and inadequate collaboration 
with industry and other providers

4       Cultural:

new more exacting [sic!], European Union regu-
latory requirements for medical diagnostics 

5       Regulatory:

  

 
 

Prediction due to personalized models  9)  

Researchers can take a mass of 
data from imaging examinations 
and extract mathematical models 
of organs. Currently, models of 
the heart are particularly illus-
trative. This “virtual heart” can 
be merged with the individual 
data of a patient, thus adapting 
the model to specific characteris-
tics of the patient. This enables 
the simulation of the effects of 
various therapeutic options. 

Sources: 1) Enterprise Analysis Corporation, 2012 In Vitro Diagnostics Industry Review, 2013  2) Siemens Healthcare (Basis: Theranostics 2013; 3(6):437-447. 
doi:10.7150/thno.5658) 3) Siemens Healthcare 4) BCC Research, http://bit.ly/1wLGsCc 5) Deloitte Centre for Health Solutions, Working differently to provide 
early diagnosis – Improving access to diagnostics, 2013, P. 6 6) Boston Group, BMJ Quality and Safety, http://bit.ly/1vTRO31 7) Alisha Menezes, Allied Market 
Research, http://bit.ly/1C8w3Rl 8) University of California, Los Angeles, (UCLA), http://bit.ly/1pOQNJ4 9) Siemens Healthcare  10) Deloitte Centre for Health 
Solutions, Working differently to provide early diagnosis – Improving access to diagnostics, 2013, P. 4 (at all: last accessed 08/29/14)
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integrace diagnostiky a terapie
„Již dnes nám výsledky snímkování pomáhají. V budoucnu však bude dia-

gnostika schopna doporučovat léčbu a podporovat lékaře při rozhodování  
o terapii. Tu následně povedeme na základě velmi detailních modelů pacien-
ta,“ nechal se slyšet Dorin Comaniciu z výzkumného centra Siemens Corporate 
Technology. Užší propojení diagnostiky a terapie by mělo vést k volbě vždy té 
individuálně nejvhodnější a nejméně invazivní terapie. Pomoci k tomu mají 
nejen pokroky v oblasti molekulární diagnostiky, snímkování a 3D modelo-
vání orgánů. Ke slovu výrazněji přijde genomika. Během dvou až tří let kles-
ne cena sekvencování genomu pacienta pod tisíc dolarů a to se stane běžnou 
součástí diagnostiky.

Zdravotnictví dostupné pro další miliardu lidí

Světová populace v rozvojových zemích 
roste, ale i stárne. Předpovědi hovoří  
o tom, že právě úspěšné rozvojové ze-
mě budou nejdynamičtějším tahounem 
růstu světových výdajů na zdravotnictví 

v následujících desetiletích. Kolem roku 
2022 by na nich již měly mít třetinový po-
díl. Kombinace rostoucích populací, níz-
ké výchozí úrovně národního zdravotnic-
tví a nižšího výkonu ekonomik však bude 

vytvářet extrémní tlak na nákladovou 
efektivnost poskytované péče. To povede 
i k rychlejšímu přijetí některých nových 
technologií, například v oblasti teleme-
dicíny.

  

poor communication between primary and 
secondary care, variable referral management 
practices, delays in reconfiguring pathology
services and confusion over responsibility for 
technology assessment

1       Organizational:

perverse payment incentives and the lack of an 
effective activity-based payment system, the 
short-term nature of National Health Service 
(NHS) budgeting, and poor understanding of 
the cost benefits of diagnostic testing

2       Financial:

capacity constraints, including variations in open-
ing times, variable progress in automation, 
lack of trained staff, and uncertainty over future 
demand

3       Operational:

failure to engage frontline staff, risk aversion 
at board level, and inadequate collaboration 
with industry and other providers

4       Cultural:

new more exacting [sic!], European Union regu-
latory requirements for medical diagnostics 

5       Regulatory:

  

 
 

Prediction due to personalized models  9)  

Researchers can take a mass of 
data from imaging examinations 
and extract mathematical models 
of organs. Currently, models of 
the heart are particularly illus-
trative. This “virtual heart” can 
be merged with the individual 
data of a patient, thus adapting 
the model to specific characteris-
tics of the patient. This enables 
the simulation of the effects of 
various therapeutic options. 

Sources: 1) Enterprise Analysis Corporation, 2012 In Vitro Diagnostics Industry Review, 2013  2) Siemens Healthcare (Basis: Theranostics 2013; 3(6):437-447. 
doi:10.7150/thno.5658) 3) Siemens Healthcare 4) BCC Research, http://bit.ly/1wLGsCc 5) Deloitte Centre for Health Solutions, Working differently to provide 
early diagnosis – Improving access to diagnostics, 2013, P. 6 6) Boston Group, BMJ Quality and Safety, http://bit.ly/1vTRO31 7) Alisha Menezes, Allied Market 
Research, http://bit.ly/1C8w3Rl 8) University of California, Los Angeles, (UCLA), http://bit.ly/1pOQNJ4 9) Siemens Healthcare  10) Deloitte Centre for Health 
Solutions, Working differently to provide early diagnosis – Improving access to diagnostics, 2013, P. 4 (at all: last accessed 08/29/14)
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Včasná diagnostika rozhoduje
Studie University of California (UClA) zkoumala,  
jak kritický je faktor času uplynulého mezi 
okamžikem vzniku mozkové mrtvice a zahájením 
terapie. 

S každými ušetřenými 15 minutami je…

o 3 % 
pravděpodobnější, že 
pacient odejde domů

o 4 % 
pravděpodobnější, 
že bude v okamžiku 
propuštění chodit

o 4 % 
méně pravděpodobné 
jsou příznaky krvácení 
v mozku

o 4 % 
méně 
pravděpodobné 
je úmrtí pacienta

75 % klinických 
rozhodnutí ve 
Velké Británii je již 
dnes založeno na 
diagnostickém testu. 
Poptávka po rychlé 
a přesné diagnostice 
stále roste.

Diagnostika má rozhodující vliv již dnes
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V roce 1974 představila společnost 
Siemens na kongresu Severo-
americké radiologické společ-
nosti RSNA v Chicagu první to-

mografický snímek lidské hlavy. O pouhý 
rok později byla zahájena sériová výroba 
prvního počítačového tomografu Siretom, 
který se specializoval na vyšetření hlavy. 
Kompletní snímek trval okolo devíti mi-
nut a nad jeho rozlišením 128 x 128 by-
chom dnes byli v rozpacích. Přesto nová 
diagnostická metoda vyvolala mezi lékaři 
vlnu zájmu.

I díky ní byl již v roce 1977 představen 
celotělový skener Siemens Somatom. Po-
skytl obrazy ledvin, aorty nebo detaily 

svalového systému s kontrastem do té do-
by nevídaným. Vývoj se nezastavil a brzy 
přišly přístroje schopné snímkovat srdce. 
Další průlom nastal v roce 2005 s přístro-
jem SOMATOM Definition, prvním ske-
nerem kategorie DualSource se dvěma 
zdroji.

Současný nejmodernější systém společ-
nosti Siemens SOMATOM Force je natolik 
rychlý, že pacienti při vyšetření nemusejí 
zadržovat dech. Celou horní polovinu těla 
naskenuje za méně než vteřinu a k získání 
kvalitního obrazu mu postačí dávka rent-
genového záření nižší než 0,1 milisiever-
tů. Větší expozici si odnesete i z mezikon-
tinentálního letu.

O deset let mladší metodou je zobrazová-
ní pomocí magnetické rezonance. Instala-
ce prvních MRI skenerů byla v osmdesátých 
letech vysoce sofistikovanou záležitostí. 
Skenery ještě neměly stínění magnetů, byly 
náchylné k rušení a citlivé na své prostředí. 
Vyžadovaly místnost o rozloze minimálně 
40 m2, jejíž prostředí bylo techniky precizně 
proměřováno a upravováno tak, aby neruši-
lo magnetické pole skeneru.

Vývoj však šel rychle dál. Rozptylová po-
le se zmenšila díky novým supravodivým 
magnetům, nové metody stínění snížily cit-
livost na okolní vlivy, zvýšila se rychlost vy-
šetření, snížila jeho energetická náročnost, 
zlepšil se komfort pacienta i obsluhy.

V devadesátých letech již byla magnetická 
rezonance běžnou součástí klinické praxe. 
V roce 1993 dokonce přišel přístroj Siemens 
MAGNETOM Open, který umožnil monitoro-
vání pacienta během chirurgického zákroku. 
Roku 2010 pak Siemens zkombinoval  
v jednom přístroji magnetickou rezonanci  
a pozitronovou emisní tomografii, čím posu-
nul obor MR do éry hybridních přístrojů. 

Dvě letošní výročí
Na letošní rok připadají dvě kulatá výročí dvou významných 
zobrazovacích technologií. Bez počítačové tomografie  
a magnetické rezonance si dnes zdravotnictví umíme jen 
stěží představit. Přesto obě metody byly před několika 
desítkami let teprve v plenkách.

1975 | První počítačový tomograf Siretom

2015 | Somatom force

1984 | Počátky MR

2010 | Kombinace MR a PET
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Vývoj a inovace 
jsou jako tanec
Jeden krok dopředu, dva úkroky stranou. I taková 
je dnes realita moderního vývoje produktů, říká 
šéf vývojového centra Siemens v České republice 
Vladimír Kulla. A firmy, které chtějí do budoucnosti 
přežít, musejí umět tančit dobře. 

AUTOR: JOSEf JANKů
FOTO:    SIEMENS

P oněvadž o budoucích 

prognózách je nejlepší 

a nejzajímavější hovořit 

s lidmi, kteří se daným oborům 

skutečně věnují a mají s nimi 

reálné zkušenosti, sešli jsme se  

s několika zástupci divizí Siemens 

u nás. Na následujících stránkách 

vás čeká velmi poutavý mix infor-

mací a osobních názorů lidí, kteří 

jsou špičkou ve svém oboru a tedy 

více než kompetentní k tomu, aby 

nám odpověděli na otázku, kam se 

bude jejich obor vyvíjet v nejbližší 

budoucnosti.

C
elý tento projekt mohl 

vzniknout pouze a díky 

tomu, že společnost 

Siemens se za dlouhou dobu 

svého trvání etablovala jako svě-

tový gigant z hlediska výzkumu, 

inovací, výroby, ale i vzdělávání, 

takže jen stěží naleznete některý 

z budoucích trendů v nových 

technologiích, kde by se výrazně 

neuplatňovala. 

s
měry budoucího vývoje, 

které nám v úvodní anketě 

naznačily významné osob-

nosti z vědeckého a veřejnospráv-

ního světa, se v podstatě přesně 

shodují se směry vývoje společ-

nosti Siemens. Je to náhoda?  Roz-

hodně ne. To, co jsme slyšeli z úst 

těchto „nestranných“ osobností, 

potvrzují a dále rozvíjejí osobnosti 

ze Siemens, které vám představu-

jeme na stránkách 38–47. 



 Jaká je dnes pozice vývoje ve firmě? 
Firma, která nevyvíjí, je mrtvá. To ne-
platí už jenom pro velké podniky či 
koncerny typu Siemens, ale i u střed-
ních firem. Odstrašujících příkladů 
se nabízí řada, ale typickým z nedáv-
né minulosti je Nokia. To je ukázka 
situace, kdy velká a silná firma zaspa-
la zlomový moment, a dostala se do 
spirály smrti. Klesající zisky pak tlačí 
na redukci nákladů, včetně výzkumu 
a vývoje, to následně vede ke zpoždě-
ní a ztráty se zvyšují. Z této spirály je 
velmi těžké se dostat: pokud se nesta-
ne „zázrak“, tak bude mířit jen dolů. 
Konkurence ale nepřestane najednou 
inovovat, takže udržet se alespoň na 
její úrovni dá ještě víc práce.
 

 Nevede to někdy jen k inovacím 
pro inovace, které zákazníci ani ne-
budou chtít? 
To samozřejmě může, ale ne nutně.  
Zákazníci občas nevidí inovace v del-
ším horizontu, spíš se soustředí na 
svůj aktuální problém. Typickým pří-
kladem je nastupující tzv. čtvrtá prů-
myslová revoluce. O tom se mluví něko-
lik posledních let, ale když se mě někdo 
zeptá, zda už jsme začali vyvíjet kom-
ponenty nutné k její realizaci, tak řek-
nu: „Ano, už někdy před deseti lety!“ 
Základ, na kterém bude změna stát, už 
tady je. Určitě se budou vyvíjet nové vě-
ci, jako je internet věcí (IoT), digitaliza-
ce celého výrobního cyklu a samozřejmě 
totální integrace všech těchto technolo-
gií v jeden celek. Když se to vše potká ve 
správném čase, tak tato revoluční změna 
nebo posun nastanou relativně rychle. 
Firmy a technologie se ale na to musejí 
připravovat dlouhodobě. 

 Jak velká změna to podle vašeho 
názoru bude? 
Zásadní! Bude to opravdu ohromná 
změna. V podnicích bude klesat podíl 
nekvalifikované dělnické práce, změ-
ní se struktura zaměstnanosti a bude 
stoupat poptávka po kvalifikovanější 
pracovní síle. To všechno povede  
ke změnám i v samotné společnosti  
a způsobu, jak dnes žijeme a pracuje-
me. Cena pouhé práce již nebude rozho-
dujícím faktorem a tím pádem to, zda 
továrna stojí v Číně, nebo v Evropě, už 
nebude tak klíčové. Cena strojů a robo-
tů ve výrobním závodě budoucnosti bu-
de víceméně všude ve světě stejná, takže 
se klidně bude moct postavit co nejblí-
že zákazníkům. Ohromnou roli bude 
hrát robotika a aditivní výroba (3D tisk). 

Zatím jsou to drahá řešení pro specific-
ké použití a v současnosti plně nenahra-
dí klasickou výrobu. Postupně ale budou 
stále levnější, vyspělejší a to, podle mé-
ho názoru, přinese zcela zásadní změ-
nu, a nikoli jen technologickou. 

 Dá se nějak poznat okamžik, kdy se 
situace zlomí, připravovaná změna 
dozraje a obor se promění? 
Podobné revoluční změny se sice přibli-
žují poměrně dlouhou dobu, nicméně 
rozpoznat situaci, kdy je již vše nazrálé 
ke změně, podle mě lze. V tu chvíli už je 
ovšem pro firmy pozdě začít se připravo-
vat – k výsledku již musejí mít dobře na-
kročeno. Mám pocit, že něco podobného 
se dnes děje v případě autonomních vo-
zidel. Velké automobilky tiše sledují  
a vyčkávají, jak si povede Google, jestli 
se autonomní auta prosadí apod. Interně 
sice investují do vývoje těchto aut,  
ale když se dnes zeptáte na ulici na auto-
nomní auta, většina lidí si nejspíš vzpo-
mene na Google a ne na největší výrobce 
aut, jakými jsou Volkswagen nebo Toyo-
ta. A to také něco znamená. 
Ve chvíli, kdy bude vhodná legislativa  
a klesne cena příslušných komponent, 
tak najednou vznikne trh těchto vozidel, 
ale v tom samém okamžiku již na auto-
mobilovém trhu bude existovat nová sil-
ná značka – Google. V tu chvíli už bude 
pozdě začít Google honit. Firmy musejí 
být na tento okamžik připraveny. Je tro-
chu s podivem, že si vůbec nechaly vy-
růst ve svém oboru nového a známého 
konkurenta. Přesně to byl dle mého 
i problém Nokie: měli velice dobré vlast-
ní systémy, ale nepřišli na trh s dobrou 
alternativní nabídkou ve chvíli, kdy za-
čínal Android nebo iOS. Když zjistili, jak 
rychle konkurence roste, bylo již pozdě. 

Ne, že by konkurenci bylo nutné vždy 
předběhnout – někdy je to dokonce ne-
výhodné a je lepší být druhý nebo tře-
tí. Co se ale nesmí stát, je ocitnout se na 
horším než čtvrtém místě. 

 I firmy se tedy musejí měnit. Jak by 
měly vypadat? 
Já si slova našeho generálního ředitele 
Joea Kaesera vykládám tak, že Siemens 
by měl být uvnitř volnějším uskupením 
oddělení a divizí, které budou fungo-
vat jako malé odpovědné firmy, jež však 
mají současně pružnost a odvahu start-
-upů. Na druhou stranu ale také doká-
žou využít výhod velké společnosti s je-
jím kapitálem, marketingovými nástro-
ji apod. 

 To zní lákavě, ale dá se úspěch ve 
vývoji zaručit? 
Cesta k cíli je lemována slepými ulička-
mi. Dokonce bych řekl, že obvykle je ve-
likost úspěchu úměrná počtu prozkou-
maných slepých uliček. Ve vývoji jedno-
duše platí, že jen kdo nic nedělá, ten nic 
nezkazí. Nemá samozřejmě cenu bez-
hlavě investovat do nesmyslů, ale omylů 
se nelze úplně vyvarovat. Je však velmi 
důležité umět se z nich poučit. Navíc ne-
jde vždy o zbytečně vynaložený čas, pro-
tože po určité době se může zjistit, že 
původně neužitečný vynález nebo objev 
se nakonec stane užitečným. 

 Existuje nějaké dobré pravidlo, jak 
se vyvarovat fatálních chyb? 
Není dobré dělat velké kroky najednou, 
ale postupovat po menších krůčcích, aby 
se nemohlo stát, že selhání bude mít 
skutečně katastrofální důsledky. Ne-
má smysl sázet všechno na jednu kar-
tu. Někdy se to popisuje tak, že je zapo-
třebí udělat jeden krok dopředu, mož-
ná dva stranou, nikdy však najednou 
poskočit o pět políček. Je to tak trochu 
jako tanec. Nám se například už moc-
krát stalo, že jsme narazili na zajímavé 
řešení, které ale dnes ještě není reali-
zovatelné, např. kvůli bateriím. Přes-
to se čas od času najde firma, která na 
ně vsadí a slibuje, že dokáže to, o čem 
my tvrdíme, že to nejde. Zákazník jim 
možná i věří, ale pouze např. do první 
zimy, kdy zjistí, že mráz baterie vybíjí 
rychleji, než mu výrobce tvrdil.  
A přijde třeba i řada dalších problé-
mů. V tu chvíli máme konkurenční vý-
hodu, i když jsme vlastně žádný po-
zitivní výsledek nepřinesli. Dopředu 
jsme totiž věděli, že konkurence mar-
ní čas a prostředky. 

Nastoupil do společnosti Siemens ja-
ko programátor, od roku 2009 je ře-
ditelem vývojového a prototypového 
centra společnosti v České republice. 
Centrum se zabývá vývojem zařízení 
napříč obory, ale soustředí se zejmé-
na na problematiku automatizace  
a řízení, inteligentních systémů v do-
pravě a na železnici. Centrum má dvě 
pobočky, v Praze a v Brně, a celkem 
zaměstnává víc než 200 lidí. Vývojové 
centrum od začátku provází moto  
„Either we will find a way or make one“.

Vladimír Kulla



 Dokážete říct, kudy se bude ubírat 
vaše cesta v nebližší budoucnosti?
Mám-li mluvit za náš úsek, tak určitě  
půjdeme cestou co největšího propojení  
s našimi kolegy ze Siemens PLM Software, 
protože výrobní cyklus začíná u nich,  
pokračuje u nás a končí daleko v budouc-
nosti – u montáže, servisu apod. Cesta 
k nim ale nebyla snadná, velmi dlouhou 
dobu nám chyběly záchytné body. Nemě-
li jsme skutečný příběh, který bychom 

mohli společně nabízet tzv. z jedné ruky. 
Až letos nastal skutečný obrat v podobě 
„Virtuálního uvedení do provozu“ (viz 
článek na str. 20), které jsme představi-
li letos na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně. Jsme přesvědčeni, že to-
to je jednoznačně pro naše zákazníky ten 
stmelovací element, na který jsme tak 
dlouho čekali. To je tedy cesta, kterou se 
bude Siemens v oblasti Motion Control  
do budoucnosti vydávat.
Bez ohledu na vize, naším největším 
benefitem do budoucna bude bezespo-
ru právě PLM. Možná si vybavujete ten 
kruh, který prezentují a který obsahuje 

všechny kroky z oblasti vývoje – nově ta-
ké robota. Ten kruh jsme schopni s nimi 
naplnit. Na všechny fáze životního cyklu 
již máme software. Konstruktér si v bu-
doucnu navrhne součást zcela bez ohle-
du na typ stroje, otestuje si ji na všech-

ny mezní stavy a pak svůj návrh pošle do 
výroby, kde si sami vyberou, na kterém 
stroji tuto součást vyrobí. Na konci to-
hoto procesu bude odpoledne vyrobený 
kus. Spojení s PLM, kterým disponujeme 
my, je zcela unikátní a zásadně náš odli-
šuje oproti konkurenci. Koncept virtuál-
ního uvedení do provozu je schopen na-
bídnout pouze Siemens, včetně hardwa-
ru, PLC simulací, bez omezení. 

 Máme „virtuální uvedení do provo-
zu“ skutečně chápat tak, že se jednou 
provždy skončí s výrobou prototypů?
Ano, ale připomínám, že zde hovoříme 
o výrobě obráběcího stroje, ne o obrábě-
cím stroji jako součásti výrobního pro-
cesu, ale skutečně o výrobě jej samotné-
ho. Dnes, pokud zákazníci chtějí vyrobit 
stroj, který je přesný a inovativní, tak se 
vždy dostanou do fáze, kdy musejí vy-
robit prototyp. Na něm si ověřují různé 
úvahy a koncepty. V budoucnosti se to-
to už vůbec nebude muset fyzicky dělat. 
Stroj se skutečně vyrobí na „první dob-
rou“. Pro nás je tento koncept úplnou no-
vinkou, je to zatím stále poměrně syrová 
věc. Z hlediska našeho portfolia je to ale 

40 | 41
P R ů M y S l
r o z h o v o r

Naší největší devizou  
je komplexní řešení zakázky
Každý obor má svá specifika a mezi ta hlavní patří rychlost 
vývoje a četnost změn za daný časový interval. Zatímco 
například oblast IT se mění tak rychle, až se nám z toho točí 
hlava, v oboru pohonů a řídicích systémů pro obráběcí stroje 
neznamená pět let téměř nic. I když možná pomaleji, přesto se 
tento obor vyvíjí zcela zásadním způsobem. O tom, jaké budou 
jeho cesty v nejbližší budoucnosti, jsme hovořili s Jiřím Karasem, 
ředitelem obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro 
obráběcí a speciální stroje.

AUTORkA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO:          SIEMENS

Pro společnost Siemens začal pracovat  
v roce 2003 v Praze, v oblasti řídicích 
systémů pro obráběcí stroje. Po dvou  
letech změnil působiště na Mladou Bole-
slav, kde pracoval jako vedoucí servisní-
ho střediska tehdejší divize A&D.  
Po pěti letech a následné půlroční stáži  
v německém Erlangenu začal praco-
vat na současné pozici Head of Business 
Unit  v oblasti Motion control, řídicích 
systémů pro obráběcí stroje a pohony.

Jiří Karas



top záležitost a něco, co nás bude dál pro-
vázet v budoucnosti na společné cestě se 
zákazníky. Než se dostane ke všem vý-
robcům, než si to osahají a vyzkoušejí,  
že to skutečně funguje, a začnou to sku-
tečně aktivně využívat.

 V poslední době se také hodně hovo-
ří i o tzv. bezpapírové výrobě, jako  
o dalším budoucím trendu.
Bezpapírová výroba včetně monitorin-
gu, řízení produktu a řízení výroby je 
skutečně druhým směrem, kterým se 
budeme ubírat. Dalším tématem do bu-
doucnosti z hlediska „motion control“ 
je bezesporu 3D tisk. Ten se již stává 
součástí výrobního procesu a doplní 
klasickou metodiku odebírání materiá-
lu, bez ohledu na druh materiálu. Zjed-
nodušeně řečeno: v jedné části výroby 
materiál odebereme, v druhé části ho 
přidáme. 

 Chystáte v nejbližší době nějakou 
výraznou změnu produktového port-
folia? 
Co se produktů týká, v této oblasti se  
o žádných dlouhodobých strategiích ne-
hovoří. Vše se ubírá směrem k sjednoce-
ní a zjednodušení ovládání pro obsluhu, 
k zjednodušení monitoringu výroby i ří-
zení a řešení kolizních stavů, které je na 
těch strojích třeba monitorovat. Systémy 
disponují čím dál tím vyspělejší vlastní 
diagnostikou, která dokáže upozornit na 
problémy dřív, než dojde ke skutečnému 
kolapsu stroje. Což ve svém důsledku 
vede ke snižování výrobních nákladů  
a to se pak pochopitelně pozitivně pro-
jeví v ceně výrobku a jeho konkurence-
schopnosti. 

 Jak vnímáte současné, v podstatě  
celosvětové hnutí pod názvem  
Průmysl 4.0?
Pojem Průmysl 4.0 se zdá být na svém 
úplném začátku, je zde však jasně vidět, 
jak digitalizace pokračuje kupředu. Bu-
doucnost nebude taková, že program od-
neseme na „flashce“ do stroje a na pěti 
obrobcích budeme zkoušet, zda to fun-
guje. Veškeré znalosti z hlediska techno-
logií budou implementovány již ve fázi 
konstrukce. Dosud nespojité operace se 
spojí, poněvadž vše bude probíhat v rám-
ci jediné sítě. Přestane být podstatné, zda 
se daný produkt vyrobí v místě, kde byl 
také vyprojektován, nebo třeba i v úplně 
jiné zemi. A když říkám „vyrobí“, myslím 
tím, že se buďto obrobí, nebo vytiskne. 
Takto lze velmi zhruba popsat naši blíz-
kou budoucnost.

 A jaké změny očekáváte v krátkodo-
bějším horizontu?
Obor obráběcích strojů je v podstatě 
velmi konzervativním oborem, kde ne-
lze očekávat změny příliš rychlé, nic-
méně právě témata spojená s Průmys-
lem 4.0 i v tomto oboru mnohé změny 
přivedou do života dříve, než tomu bylo 
v minulosti.

Ještě je tady jedno klíčové téma, a tím 
je „control energy“, obecně energetická 
efektivita. Siemens chystá další evolu-
ci v pohonové technice – v nejbližší době 
přijdou na trh nové řady pohonů, kde bu-
de opět akcentováno především snížení 
servisních nákladů a právě energetická 
úspora. První prototypy, odhaduji, se da-
jí očekávat velmi brzy.  



 S vašimi kolegy z jiných divizí jsem 
se často bavil o budoucnosti vzdá-
lené několik desítek let a o velkých 
změnách, které jejich obor čekají. 
Ale v případě stavebnictví je jedna 
velká, téměř revoluční změna v pod-
statě za rohem. 
Ano, už za pár let budeme prakticky všech-
ny budovy stavět s téměř nulovou bilancí 
spotřeby energie. Tedy ne že by se v nich 
nemohlo svítit nebo topit, ale jejich celková 
energetická bilance by měla být prakticky 
vyrovnaná. V roce 2020 – a u řady budov už 
v roce 2018 – bude totiž v platnost vstupovat 
evropská směrnice EPBD II o energetické 
náročnosti budov, která přesně toto poža-
duje. Bude se to týkat nových budov, ale do 
budoucna předpokládáme velké úpravy  
i v budovách stávajících. 

 Solární elektrárna na každé fasádě 
ale asi nebude? 
To je samozřejmě možné: na střeše, fasá-
dě nebo jen v blízkosti budovy může být 
umístěna sluneční či větrná elektrárna,  
to ale nelze realizovat všude. Ve skutečnos-
ti se budou spíše využívat lepší systémy 
řízení spotřeby nebo systémy na ukládá-
ní energie. Mohou to být baterie, ale také 
hmota samotné budovy. Už při stavbě tak 
třeba můžete zavést pylony ze speciální-
ho betonu hluboko do země, kde je stabilní 
teplota, a pak je využívat k tepelné regula-
ci a jako tepelný akumulátor. Možností, jak 
tohoto cíle dosáhnout, je poměrně dost, ale 
je nutné s nimi předem počítat. 

 Ono je to dáno administrativním 
předpisem, ale v podstatě to nejde 
proti trendu, který je dnes ve staveb-
nictví patrný, že? 
Ano, tak to do jisté míry je. Budovy  
dnes nejsou zdaleka jen beton či cihly, 
ale v podstatě relativně chytré systémy, 

které by do budoucna měly být stále inte-
ligentnější. Dům si tak například dokáže 
podle předpovědi počasí sám nastavovat 
žaluzie či otevírat a zavírat okna tak, aby 
reguloval teplotu a spotřebu energií. Ne-
ní to ale tak, že by zde byl jeden počítač 
připojený na meteorologickou službu  
(i když ten se v budově také nachází). 
Jedná se o sofistikovaný systém, který 
pracuje se spoustou dat a údajů z růz-
ných čidel a senzorů. Podmínkou je, aby 

systém pracoval tak, aby se v dané budo-
vě pracovalo nebo obecně pobývalo lépe 
než dosud, ale zároveň se snížila spotře-
ba, náklady na provoz apod. 

 Takže budovy jsou praktickým pří-
kladem zdroje tak často skloňovaných 
„velkých dat“? 
Přesně tak a v budoucnosti to bude pla-
tit ještě více. Z každého moderního domu 
je, nebo přesněji řečeno může být, k dis-
pozici ohromné množství údajů. Dokon-
ce tolik, že donedávna jsme měli největší 

potíže s jejich zpracováním, tedy s výko-
nem počítačů. Ale ve chvíli, kdy s nimi do-
kážeme rozumně pracovat – a to už dnes 
umíme a výhledově to bude ještě lepší –, 
se nám otevírají ohromné možnosti. Jen je 
zapotřebí, aby spolu všechny systémy  
v budově dokázaly komunikovat. 

 Jak to myslíte? Dnes se spolu nijak 
nebaví? 
Ne, dnes mají domy jednotlivé subsysté-
my, které si dělají každý své, ale nejsou 
plnohodnotně propojeny. Existuje mno-
ho systémů, které jsou určeny k integraci 
technologií, ale většinou jsou zaměřeny 
nebo byly vyvinuty pouze pro jednu ob-
last: měření a regulace, požární technolo-
gie anebo bezpečnost. Klimatizace si tak 
například nevyměňuje údaje se systémem 
na sledování příchodů a odchodů osob. 
Přitom by nepochybně bylo příjemné, 
kdyby vám klimatizace vyhřála či naopak 
zchladila kancelář před tím, než přijdete 
do práce, ne? Řekněme, že chodíte do prá-
ce pravidelně mezi osmou a devátou, tak-
že by se kolem osmé kancelář připravila. 
Z pohledu uživatele by takový systém mo-
hl být velmi příjemným zvýšením pohod-
lí, z hlediska provozovatele je to samo-
zřejmě dobrý způsob, jak snížit náklady. 
Jinými slovy, chceme jednotlivé systémy 
propojit, provázat a pracovat s nimi. A mít 
také jeden jediný dispečink, který bude ří-
dit celou budovu. 

 A doteď to nebylo možné? 
My jsme první, kdo jednotnou systémo-
vou platformou tyto rozdílné „světy“ 
propojuje. Předpokládáme, že tohoto 
světového trendu se určitě chytí i ostat-
ní. I když to pro laika není příliš vzru-
šující téma, tak například tvorba no-
vých standardů v této oblasti může zna-
menat velké změny. A to nejen proto,  
že zjednoduší a zlepší provoz celé jed-
né budovy, ale i třeba proto, že umožní 
lepší spolupráci s okolními budovami. 
Nové domy se tedy otevřou svému oko - 
l í, pokud to bude výhodné a majitelé  
s tím budou souhlasit. Není důvod, proč 
například nevyužít energie od sousedů, 
pokud to bude levnější a vy díky tomu 
třeba nebudete muset spouštět vlastní 
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Budovy se v budoucnosti 
otevřou okolnímu světu
Dnes se spolu nedokážou domluvit ani jednotlivé části jedné 
budovy. V budoucnosti ale budou domy mluvit nejen se svými 
sousedy, ale možná i s celou čtvrtí. Budoucnost měst je totiž 
chytřejší a šetrnější, říká Milan Ceeh, ředitel systémového úseku 
divize Building Technologies, Solution & Service Portfolio.
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V oblasti bezpečnostních technologií 
pracuje od roku 1995. Pro společnost  
Siemens začal pracovat v roce 2000  
a několik let strávil v Budapešti. Tam 
měl na starost vybudování distribučních 
sítě v oblasti požárních a bezpečnost-
ních systémů pro země CEE (Slovensko, 
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko). Po 
návratu do ČR prošel v rámci společnosti 
Siemens několika pozicemi a v současné 
době řídí systémový úsek divize Building 
Technologies, Solution & Service Port-
folio. Zároveň je viceprezidentem AGA 
(Asociace Grémium Alarm).

Milan Ceeh



zdroje. A stejně může probíhat komuni-
kace i s dalšími systémy mimo budovu 
– dejme tomu dopravními nebo energe-
tickými. 

 Inteligentní tedy nemají být jen 
jednotlivé budovy, ale i celé čtvrti ne-
bo města? 
Ano, taková je vize – a dodejme, že nejen 
naše, ale už i některých investorů. Již se 
objevuje poptávka po projektech chyt-
rých čtvrtí či městeček (smart řešeních), 
kde jsou budovy propojeny v podstatě 
organicky. Nejde přitom pouze o řízení 
spotřeby či obecně toků energií, ale na-
příklad i o zajištění bezpečnosti bez nut-
nosti stavět plot nebo uskutečňovat jiná 
fyzická omezení. Celý areál se tak může 
otevřít zbytku světa, ale do vybraných 
budov se nikdo cizí nedostane. Zatím se 
to týká hlavně projektů stavěných tzv.  
na zelené louce, ale nemusí tomu tak být. 
Inteligentní a šetrnější systémy se mo-
hou zabudovat i do stávající zástavby či 
infrastruktury. Myslím, že tady je velký 
prostor i pro jednotlivá města nebo obce. 
Těm se šetrnost nových technologií začí-
ná líbit. 

 A obyvatelé by je určitě ocenili… 
Nepochybně. Zvyšování kvality života ve 
městech byl a stále je nesmírně obtížný 
úkol. V poslední době se ale objevuje čím 
dál tím více technologií, které ho městům 
mohou ulehčit. Proč například v blízké 
budoucnosti příměstské autobusové linky 
raději nenahradit vozidly, která kombinují 
trolejbus s elektrobusem (průběžné dobí-
jení) a již dnes mají postačující dojezd až 
100 km? Tišší a čistší možnost neexistuje, 
a dokonce už je vyzkoušená i v praxi. Mys-
lím, že města a obce budou hrát v přecho-
du k inteligentním systémům velkou roli, 
protože ty svou šetrností přesně vyhovují 
požadavkům obyvatel. 

 Která z těch nastupujících novinek  
v oboru zaujala či překvapila vás 
osobně? Máte nějakou takovou specia
litku, na kterou se těšíte, až se objeví 
v praxi? 
Velkým trendem je 3D tisk. Já už jsem  
viděl i 3D tiskárnu, která dokáže v podstatě 
vytisknout rodinný dům, a to může být do 
budoucna ohromná změna. A pak mě zau-
jala i jedna drobnost – sklo s proměnlivou 
světelností. Tedy sklo, které otočením vypí-
nače ztmavíte nebo zesvětlíte. Tyto systémy 
už jsou na trhu, ale zatím jsou velmi drahé, 
takže se používají jen sporadicky. Až cena 
klesne, může to být velmi zajímavý a pří-
jemný prvek. Na to se těším. 



 Na začátek hned jedna úderná a struč-
ná otázka: Kam, podle vás, směřuje sou-
časná energetika?
To je vskutku velká otázka, na kterou s jis-
totou odpovědět neumím. Kdyby se však 
vyvíjela způsobem, který je logický, bylo by  
to směrem k decentralizaci a chytrým sítím. 
V tuto chvíli však pro tento vývoj ještě ne-
jsou dostatečně připraveny zákony a nejsme 

na to připraveni ani ekonomicky. Technolo-
gicky ale z velké části již ano.

 Proč si myslíte, že se v budoucnu ne
uplatní globální model výroby a distri-
buce energií, který by fungoval podobně  
jako například internet?  
Hlavním důvodem je, podle mě, bezpečnost. 
Není to tak dávno, co se hojně diskutovalo  

o projektu Desertec, který byl zaměřen  
na získávání energie z pouštních oblastí.  
Je známým faktem, že slunečním osvitem  
Sahary vznikne za pouhých šest hodin takové 
množství energie, které by pokrylo potřeby 
celého lidstva po dobu jednoho roku. Jedná se 
nepochybně o hezkou myšlenku a na projek-
tu se již skutečně začalo pracovat. Siemens 
patřil také až do roku 2012 mezi společnosti, 
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Budoucnost energetiky: 
decentralizace a chytré sítě
Bude výroba a distribuce energie jednou organizovaná a řízená globálně, podobně jako internet? Nebo 
budeme žít v energeticky nezávislých regionech a většinu energie pro vlastní spotřebu si vyrábět sami? 
Jaké problémy trápí současnou energetiku a za jak dlouho se tento obor dokáže podstatně proměnit? 
Na naše otázky odpovídá Tomáš Starý, ředitel úseku Digital Grid divize Energy Management.
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které do tohoto projektu investovaly. Jak se 
ale časem ukázalo, jedním ze základních pro-
blémů takovéhoto energetického systému je 
právě bezpečnost. Technologicky bychom 
Desertec vybudovat uměli, Siemens pro 
tento projekt vyvinul například unikát-
ní turbíny, speciální transformátory nebo 
HVDC přenos. Důvodem strádání tohoto 
projektu nejsou však pouze potíže s finan-
cováním, ale nepochybně i bezpečnost. Sta-
čil by totiž jakýkoliv válečný konflikt, cílený 
útok apod. a celá Evropa by byla během oka-
mžiku bez elektřiny. Z tohoto důvodu je tak-
to masivní centralizace energetiky těžko při-
jatelná. Věřím proto více decentralizovaným 
systémům, které jsou z hlediska bezpečnosti 
tím nejlepším, co může být. 

 Decentralizované zdroje ale mají také 
svá úskalí…
Samozřejmě. Mnoho decentralizovaných 
zdrojů se obtížně řídí. Aby se vůbec daly 
uřídit, vznikají nové koncepty – např.  
virtual power plant: virtuální elektrárna. 
Jeho podstatou je, že se malé zdroje sdružu-
jí do větších útvarů, aby se daly efektivněji 
řídit. Jedná se tedy vlastně o malou „centra-
lizaci“ decentralizovaných zdrojů, což mů-
že zprvu vypadat jako protimluv, ale není. 
Centralizace je totiž v tomto případě pouze 
virtuální, kdy se s pomocí sofistikovaných 
SW aplikací dosahuje efektivního využití 
menších, fyzicky decentralizovaných zdrojů 
při souběžném dosažení vyšší spolehlivosti, 
resp. stability rozvodné sítě. 

 Začíná se tento trend k decentralizaci 
již reálně nějak uplatňovat? 
V současné době probíhá poměrně výrazná 
liberalizace trhu s energiemi a nejen  
u nás, ale i v celém světě přibývají malí vý-
robci. Jednotlivé státy a regiony však ma-
jí velmi odlišné podmínky pro to, z jakých 
zdrojů mohou energii vyrábět. Rakousko, 
které má Alpy, může realizovat výrobu elek-
trické energie z obnovitelných zdrojů (pře-
vážně vodní elektrárny) mnohem snadněji, 
než je tomu např. v omezených podmínkách 
ČR. Celkový podíl energie z OZE na spotřebě 
tak v Rakousku dosahoval v r. 2013 ca 27 %,  
z toho v oblasti elektrické energie byl podíl 
na spotřebě z OZE až 68 %, v ČR „jen“ něco 
okolo 10 % (zdroj: Eurostat).

 Dá se tedy říct, že budoucnost energe-
tiky bude opravdu ve velké míře o obno-
vitelných zdrojích?
To, že fosilní paliva budou v dohledné době 
vyčerpána, je jednoduše fakt a ekologické as-
pekty také každým rokem nabývají na nalé-
havosti.  Nezanedbatelnou roli v EU hrají ta-
ké přísná pravidla Bruselu. Proto se musíme 

a i v budoucnu budeme muset snažit získá-
vat energii ze zdrojů, které jsou čisté a na fo-
silních palivech nezávislé. Tyto zdroje však 
zase velmi silně závisejí na přírodních pod-
mínkách. Proto je i instalovaný výkon těchto 
zdrojů značně proměnlivý. Skutečné dodáv-
ky do sítě jsou výrazně nižší, než je vlastní 
instalovaný výkon; nejmarkantnější jsou tyto 
rozdíly u solární a větrné energie. 
U nás bohužel nejsou pro budování obnovi-
telných zdrojů tak dobré podmínky jako tře-
ba v Norsku, Rakousku či Španělsku. Proto 
bude v České republice zřejmě i nadále hrát 

významnou roli jaderná energetika. Pokud 
se s ní zachází správně, je to v podstatě velmi 
spolehlivý, a až se vyřeší problém s usklad-
něním vyhořelého paliva, tak i čistý zdroj 
energie. 

 A jakou budoucnost předpovídáte 
tzv. domácí výrobě elektřiny?  
Velkou! Podle některých studií kdyby dispo-
novala v ČR každá domácnost 1kW zdrojem 
elektřiny (tj. ca jeden hořák na sporáku),  
činil by celkový instalovaný výkon téměř  
4 000 MW, což jsou  dvě temelínské jaderné 
elektrárny! Nebo jiný příklad – kdyby každá 
domácnost měla na jižní fasádě nebo stře-
še fotovoltaický panel o ploše 5m2, vznikl by 
tak zdroj pokrývající zhruba 14 % kompletní 
spotřeby těchto domácností.

 Můžeme se tedy v budoucnu těšit  
na vznik energeticky samostatných  
regionů?
Velice zajímavý projekt v tomto duchu, 
tedy s cílem vybudovat energeticky zcela 

soběstačný region, probíhá na dánském 
ostrově Bornholm. Na tomto ostrově kom-
binují různé zdroje energie – malé, velké, 
sluneční, větrné, výtopny na biomasu…  
Je to taková ostrovní laboratoř, ve které se 
zkouší, jak by moderní energetická chyt-
rá síť mohla jednou fungovat. Do tohoto 
projektu je zahrnuta i elektromobilita. Ta 
se začala šířeji rozvíjet až v poslední době, 
přestože elektromobily existovaly již ve 30. 
letech minulého století. K urychlení rozvo-
je však mohlo dojít až tehdy, když se začaly 
masivně budovat sluneční a větrné zdro-
je, vytvářející velké energetické přebytky. 
Problém se na ostrově řeší mj. tím, že se 
baterie elektromobilů v době, kdy je ener-
gie v síti přebytek, nabíjejí, a v době, kdy jí 
je naopak nedostatek, v sobě naakumulo-
vanou energii vydávají k účelné spotřebě. 
Tato záležitost se na ostrově testuje vlast-
ně poprvé.  

 Za jak dlouho se můžeme těšit, že bu-
deme moci v takto energeticky samo-
statných regionech žít?
V rozsahu ostrůvků, jako je Bornholm, bu-
deme umět decentralizovanou síť řídit již  
v brzké době, odhaduji za pět let. Ve velkém 
měřítku to však nebude možné dříve než 
za deset let. Myslím si, že rychlé rozšíření 
nebude ovlivňováno tolik technologiemi, 
jako spíš politickými rozhodnutími, zájmy 
velkých energetických společností a zejmé-
na možnostmi financování. Sehnat na vel-
ké projekty peníze není a nebude jednodu-
ché. Pokud se však výroba energie z obno-
vitelných zdrojů rozjede ve větším měřítku, 
bude se nepochybně také zlevňovat, a bude 
tedy dostupnější a rentabilnější i pro větší 
okruh zájemců o podíl na trhu s výrobou  
a distribucí energií. 

 Narazil jste palčivou otázku cen za 
energie. Vypadá to, že to je momentál-
ně jeden z největších problémů, který 
brzdí další rozvoj tohoto sektoru. 
Energetika dnes opravdu s napětím če-
ká, jak se budou vyvíjet ceny energií. Vel-
ké zdroje se totiž za stávajících cenových 
podmínek vůbec nevyplatí stavět, přičemž 
bez velkých zdrojů se v nejbližší budouc-
nosti neobejdeme; i nadále budou páteří 
energetiky. Pokud má být energie šetrná 
k životnímu prostředí a zároveň má být 
kdykoli dostupná a spolehlivě dodávána, 
jak jsme si zvykli, tak bude muset být veli-
ce pravděpodobně i dražší. Politici budou 
muset definovat nejen vizi, ale také stra-
tegii udržitelnosti poměru „co“ ku „kolik 
za to“, aby naše „energetická budoucnost“ 
byla opravdu ta nejlepší nejen pro nás lidi, 
ale i pro celou planetu. 

V devadesátých letech pracoval jako 
technický ředitel EZÚ. Zároveň byl audi-
torem European Foundation for Quality 
Management (EFQM) a Českého akre-
ditačního institutu (ČIA), zakládajícím 
členem a prvním prezidentem CQS (čes-
ký certifikační orgán pro certifikaci sys-
témů jakosti dle norem ISO), spolupra-
coval s ÚNMZ a EK při přebírání směrnic 
LV a EMC. Do roku 1999 zastupoval ČR 
v mezinárodních certifikačních  systé-
mech IEC, CENELEC a IQNet. Ve společ-
nosti Siemens pracuje od roku 1999,   
a to na různých pozicích v oblasti chrá-
nění a řízení energetických sítí. Od roku 
2006 vedl ve společnosti Siemens tým 
pracovníků  úseku automatizace v ener-
getice, v současnosti pracuje na pozici 
ředitele úseku Digital Grid.

Tomáš Starý



 O vlaku se někdy mluví jako o do-
pravním prostředku minulosti. Nebo-
jíte se trochu o práci? 
Ne, to ne. Náš obor před sebou má urči-
tě ještě velmi zajímavý vývoj a slibnou 
budoucnost. Výkony techniky se zvyšují, 
rozměry zmenšují, a tak se jednoznačně 

posouváme stále směrem k rychlejší pře-
pravě lidí i zboží ve stále větších objemech. 
Vývoj bude i nadále pokračovat stejným 
směrem – a nepůjde jenom o rychlost. 

 Takže předpokládáte spíše růst? 
My chceme, aby vlaky soutěžily o cestu-
jící s auty a vyhrávaly. Ovšem abychom 
cestující dostali do hromadné dopra-
vy, musíme jim nabídnout něco zajíma-
vého. 

 Co přesně? 
V první řadě komfort. Situace v Česku by-
la v tomto ohledu zcela jasným příkladem: 
před třiceti lety vás české vlaky nakonec 
sice dovezly do cíle, ale topení fungova-
lo buď naplno, nebo vůbec, toalety byly 
často špinavé nebo zamčené, ve vlaku jste 
neslyšeli vlastního slova apod. Dnes už je 
možné ve vlaku nabídnout nejen příjemné 
prostředí, ale také pohodlí, klid na práci  
a třeba i připojení k internetu. Cestující 
tak mohou dostat něco navíc oproti tomu, 
co mají ve vlastním autě – čas, který by 
jinak museli věnovat řízení. Samořídící 
auta jsou přeci jen ještě poměrně daleko, 
hromadná doprava toto nabízí hned. 

 Ani tak asi nepojede vlakem každý, že? 
Ne, máte pravdu, není to pro každého. 
Jsou lidé, kterým nevadí strávit hodinu 
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Nabízíme klid a pohodu
Výroba kolejových vozidel a dalšího příslušenství patří do nabídky 
společnosti Siemens od samého vzniku společnosti. Tradici se snaží 
držet i tým inženýrů pracujících v české pobočce – a budoucnost 
svého oboru vidí velmi optimisticky, jak potvrzuje vlakový 
konstruktér lukáš Hubka. 
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nebo dvě v autě a ani za nic je z něj ne-
dostanete. Jiní zase nemají na vybranou 
a na veřejnou dopravu se spoléhat muse-
jí. A pak je třetí skupina těch, kteří jsou 
ochotni nechat se přesvědčit, pokud je  
v nabídce dostatečná kvalita, samozřej-
mě také za přijatelnou cenu. 
Z dlouhodobého hlediska nabízejí vlaky, 
nebo přesněji řečeno elektrická doprava, 
také udržitelnost. Zdá se, že tzv. obnovi-
telné zdroje by v 21. století mohly sehrát 
v energetice výraznou roli a elektrická 
doprava je ideální způsob, jak je využít. 
Takže někoho můžeme přesvědčit i tím, 
že jízda po elektrické železnici je dob-
rý způsob, jak udělat něco pro planetu. 
Ty ještě šetrnější pak díky faktu, že vlak 
je sám o sobě hodně efektivním doprav-
ním prostředkem. Na počet přeprave-
ných cestujících má velmi malý odpor 
vzduchu – vozy mají sice relativně vel-
ký průřez, ale o to více se klade důraz na 
aerodynamiku. Vagony jezdí těsně za se-
bou, takže valivý odpor železničních vo-
zidel je podstatně menší než silničních 
– laicky řečeno: je to kov na kov. Svoji 

roli dále hraje jistě i to, že elektromoto-
ry jsou účinnější než spalovací motory, 
které jsou dnes po velmi dlouhém vývoji 
téměř na hranici svých fyzikálních mož-
ností. Nehledě na to, že při použití elek-
trického motoru máme možnost při brz-
dění vracet energii zpět do sítě.

 Jak tedy budou vypadat vlaky  
v blízké budoucnosti? 
Já si možná rýpnu do vlastní profese  
a řeknu, že složitěji. Můžeme si to uká-
zat i na tak všedním příkladu, jako je 
toaleta. Ještě dnes můžete jet vlakem, 
ve kterém se toaleta mechanicky ovládá 
sklopným prkénkem. Ale pokud má být 
vlak schopný jet vysokými rychlostmi, 
takto jednoduché řešení použít nelze.  
Ve vozech se udržuje nízký přetlak 
vzduchu, který brání tomu, aby cestují-
cí cítili aerodynamické rázy vznikající 
třeba při vjezdu do tunelu nebo míjení 
dvou souprav. Proto i tak zdánlivě jed-
noduchá věc, jako je toaleta, má v pod-
statě vlastní řídicí počítač. Může se to 
zdát až komplikované, ale zároveň to dá-
vá konstruktérům celou řadu možností, 
jak učinit soupravu chytřejší, dát jí nové 
funkce a udělat pro uživatele cestování 
komfortnější a příjemnější. 

 Dá se očekávat další zvýšení rych-
losti kolejové dopravy? 
Určitě existují fyzikální omezení, ale 
možné to samozřejmě je. Stačí se ko-
neckonců podívat na příklad České re-
publiky, kde k podobnému vývoji ke 
zrychlování dochází s modernizací tra-
tí a náhradou vozového parku. Změna je 
výraznější, protože před revolucí v roce 
1989 jsme výrazně zaostali za západním 
světem, ale v principu tento trend bude 
pokračovat. Už jen proto, že elektrické 
pohony mají třeba v porovnání se spalo-
vacími před sebou ještě hodně zajíma-
vý vývoj z hlediska pokračující minia-
turizace. Stejně důležité budou ale i jiné 
věci. 

 Jako třeba? 
Díky novým technologiím, které se do-
stávají na trh nebo už na něm jsou, bude 
možné mnohem lépe provázat jednotlivé 
dopravní systémy. Ono je stejně důle-
žité dostat cestujícího rychle, účinně  
a pohodlně k vlaku, jako i to, aby se cí-
til dobře při cestě na kolejích. Dokážu si 
představit v budoucnu variantu, kdy se 
dopravím elektromobilem na odstavné 
parkoviště u vlakového nádraží a dále 
budu pokračovat rychlovlakem napříč 
republikou.

 Mluvili jsme hodně o cestujících.  
A co provozovatelé? Čeho ti se mohou 
nadít? 
Zjednodušené údržby a zvýšené spo-
lehlivosti. Vlaky musí jezdit zhruba  
16 až 20 hodin denně a dnes to spoleh-
livě dokážou. Nevidím nějaký neome-
zeně velký prostor ke snižování ceny 
za soupravy, i proto, že existuje ne-
ustálý tlak na zvyšování kvality. Ná-
klady na servis, a tedy i provozní ná-
klady, by se ale rozhodně snižovat mě-
ly. Když jsme u úspor, budoucnost mají 
určitě i systémy na rekuperaci ener-
gie. Dnes už se u nás používají v tram-
vajové dopravě či v metru, uvidíme, 
jak se rozšíří dál. Úspory to mohou  
být velmi zajímavé… 

 V České republice se kvůli nedáv-
né nehodě hodně mluvilo i o bezpeč-
nosti na železnicích. Jak ta se mění? 
V případě kolejové dopravy jsou statis-
tiky mnohem příznivější než v případě 
dopravy silniční a nehod je ve skuteč-
nosti velmi málo. Ale i tady je prostor  
k dalšímu zlepšování. Týká se to sa-
motných vlaků, ale v ještě větší míře  

i zabezpečovací techniky, která je sou-
částí celého systému trati. Ta se rov-
něž neustále vyvíjí a posouvá vpřed. 
Nemůžeme zaručit, že se žádné neho-
dy dít nebudou, ale určitě jich bude 
stále málo a mělo by jich dále ubývat. 
To je nejlepší způsob, jak zamezit ško-
dám – zabránit nehodám v co největ-
ší možné míře ještě předtím, než se 
stanou. 

 Mluvili jsme nyní neustále o změ-
nách; existuje něco, co se nemění? 
Tak v první řadě máme za sebou také 
dlouhou tradici, o kterou musíme pečo-
vat. Takže samozřejmě děláme všechno 
pro to, aby to tak zůstalo i nadále. 

Absolvent Západočeské univerzity 
v Plzni pracuje ve firmě Siemens od 
roku 2004. Z pozice konstruktéra se 
propracoval na vedoucího oddělení 
elektrické intergace v divizi Mobility. 
Jeho tým se podílel například na kon-
strukci nového regionálního vlaku 
pro Bulharsko, rychlovlaků pro Tu-
recko nebo několika flotil rychlovla-
ků do Číny.

Lukáš Hubka
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