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	Superhydrofobní materiály GE. Výzkum-
ní experti GE se během několika minulých let 
snažili porozumět principu tzv. superhydro-
fobních materiálů (tedy materiálů, které velice 
silně odpuzují vodu) a tento princip následně 
využít v praxi, zejména v odvětví energetiky 
a letectví. Např. námraza na lopatkách větr-
ných elektráren způsobuje značné tření a snižu-
je jejich výkon. Turbíny leteckých motorů jsou 
sice odolné proti námraze, nicméně často na 
úkor energetické účinnosti. Nová nanotechno-
logie GE je inspirována lotosovými květy, kte-
ré jsou pokryty zvláštním zvrásněným voskem, 
který odpuzuje vodu. Kapky vody se dostanou 
do kontaktu s extrémně vodoodpudivým povr-
chem, roztříští se na kousky a zase složí, odra-
zí se jako basketbalový míč a stále si zachovají 
svůj dokonalý tvar kapky. Zároveň se výzkum-
né středisko snaží vytvořit na podobných prin-
cipech zcela nové „antinámrazové“ povrchy, na 
nichž se námraza nebude tvořit vůbec. Tyto re-
voluční materiály a povrchy vnesou do odvět-
ví letectví a energetiky zcela nové možnosti.
[Tiskové materiály GE.]

	Solární panely s nanovlákny. Energetic-
ká skupina ČEZ a společnost Elmarco zahá-
jily společný projekt, jehož cílem bude zave-
dení ekonomicky výhodných solárních pane-
lů, které jako první na světě k výrobě energie 
využívají nanovláken. První etapou je testová-

ní těchto panelů v reálných podmínkách a po-
rovnání výkonu klasických křemíkových a no-
vých „nanovlákenných“ panelů, založených na 
technologii vyvíjené firmou Elmarco, která je 
světovým výrobcem strojů pro průmyslovou 
produkci nanovláken. Tyto nové typy solár-
ních panelů byly instalovány v prostoru jader-
né elektrárny Temelín. Unikátní technologie 
nejvyspělejších panelů DSSC je založena na 
využití anorganických nanovlákenných mate-
riálů, vyrobených technologií NanospiderTM.
[Tiskové materiály ČEZ.]

	Reddot design award 2009 za box na žá-
rovky. Společnosti Osram se podařilo získat 
mezinárodní cenu designu za své netradič-
ní boxy na náhradní žárovky pro motocykly 
a automobily. Společnost Osram prodává své 
motocyklové žárovky Night Racer a X-Racer 
v praktickém balení ve tvaru helmy, které slou-
ží zároveň jako úschovný box na náhradní žá-
rovku. Obal byl vyvinut ve spoluprácí s firmou 

Schuberth, která patří k předním výrobcům 
přileb. Porota mezinárodní designové soutěže 
soutěže reddot ocenila úložné boxy na moto-
cyklové žárovky ve tvaru helmy jako inovaci 
v rámci kategorie komunikačního designu. Ve 
stejné kategorii získal cenu také minibox pro 
automobily s průhledným víkem, díky které-

mu je vidět, co vše je uvnitř. Tento box se dá 
snadno uložit v přihrádce spolujezdce.
[Tiskové materiály Osram.]

	Výkonné modulární přepínače. Siemens 
rozšiřuje svou řadu přepínačů Scalance X-300 
určených pro průmyslový Ethernet. Nové mo-
dely Scalance X308-2M a Scalance XR324-
12M mají modulární konstrukci – ve formě 
media modulů tedy lze volit jak porty elektric-
ké, tak optické. Modulární přepínač Scalance 
X308-2M má dva sloty pro media moduly. Sca-
lance XR324-12M, který je určen pro instalaci 
do tzv. rack skříní o velikosti 19“, má dokonce 
12 slotů. Nové přepínače podporují funkci kru-
hové redundance (HSR - High Speed Ring Re-
dundancy), funkci Standby i tvorbu virtuálních 
sítí VLAN (Virtual Local Area Network) a mají 
podporu Gigabit Ethernetu na všech svých por-
tech. Elektrické porty jsou realizovány pomocí 
konektorů typu RJ45. Kabely připojené k me-
dia modulům mohou být zakončeny konekto-

ry typu SC (Standard Connector) nebo BFOC 
(Bayonet Fiber Optic Connector). V případě 
použití media modulů typu SFP (Small Form 
Factor Pluggable) lze použít i kabely s konek-
tory typu LC (Lampert Connector).
[Tiskové materiály Siemens.]

	Úsporné zářivky končí v popelnici. V Čes-
ké republice používá úsporné zářivky nyní již 
více než polovina tuzemských domácností. Vy-
plývá to z průzkumu, který pro kolektivní sys-
tém Ekolamp vypracovala společnost Markent. 
Bezmála 40 % nefunkčních zářivek ale stále 
končí v komunálním odpadu. Z průzkumu pod-
le jednatele společnosti Ekolamp Alexandra Ha-
nouska vyplynulo, že pro zpětný odběr zářivek 

a dalších světelných zdrojů jsou nejvhodnější 
interiéry místních úřadů, obchodů s elektrospo-
třebiči a supermarketů. Do konce letošního roku 
proto Ekolamp hodlá rozmístit v ČR přibližně 
300 nových kontejnerů, v příštích letech by se 
měl počet kontejnerů zvýšit na 3 000. Podob-
ně se snaží domácnostem zjednodušit likvida-

ci starých elektrospotřebičů kolektivní systém 
Asekol, který se stará o sběr vysloužilé výpo-
četní, telekomunikační a kancelářské techniky, 
spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro 
volný čas a sport. Asekol dosud rozmístil 4 000 
nádob na drobná vysloužilá elektrozařízení.
[Časopis Odpady.]

	Fotovoltaika na jihu Moravy. První vel-
kou fotovoltaickou elektrárnu spouští v těchto 
dnech na jihu Moravy skupina ČEZ. Zařízení 
umístěné v Hrušovanech nad Jevišovkou má in-
stalovaný výkon 3,73 MW. Hrušovany nad Je-

višovkou leží v nejjižnější části Jihomoravské-
ho kraje. Co se slunečního osvitu týká, jedná 
se o nejvýhodnější lokalitu v ČR s největším 
počtem slunečných dnů. Nová fotovoltaická 
elektrárna se zde rozkládá na ploše sedmi hek-
tarů a sestává z více než sedmnácti tisíc pane-
lů. Investiční náklady se pohybují v řádu sto-
vek milionů korun. Samotná výstavba odstar-
tovala v červenci. Na nosné piloty zaražené do 
země jsou připevněny nosiče, které tvoří pod-
klad pro vlastní fotovoltaické panely o rozmě-
rech cca 1,2 × 2 m. Zařízení, které celkově po-
krývá plochu téměř desíti fotbalových hřišť, by 
ročně mělo vyrobit 3,7 milionu kW·h elektřiny 
a zásobit elektřinou zhruba 1 100 domácností.
[Tiskové materiály ČEZ.]
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 Schneider Electric – integrace firem. 
Koncern Schneider Electric dokončil pro-
ces integrace společností a stal se tak doda-
vatelem inteligentních řešení pro významné 
stavby po celém světě. Svými technologiemi 
společnost vybavila např. budovy a sporto-
viště v olympijském Pekingu. Nejmodernější 
technologie zkouší na výzkumné polární sta-

nici Princess Elizabeth v Antarktidě, novou 
generaci řídicích systémů dodala pro Eiffe-
lovu věž v Paříži a nově nyní získala společ-
nost kontrakt na dodávku komplexního řešení 
energetického managementu pro hlavní výš-
kovou budou Světového obchodního centra 
v New Yorku, která bude stát na místě býva-
lých „Dvojčat“ zničených teroristy. V České 
republice již zná služby a technologická řeše-
ní společnosti Schneider Electric mnoho vý-
znamných komerčních objektů. V nejbližších 
týdnech pak společnost dokončí významnou 
zakázku pro řízení letového provozu. Společ-
nost Schneider Electric se také stala zakláda-
jícím členem České rady pro šetrné budovy, 
jejíž cílem je podporovat budování staveb 
s co nejnižšími energetickými nároky.
[Tiskové materiály Schneider Electric.]

 Kogenerační elektrárna v Rumunsku. 
V souladu s iniciativou Evropské unie, usilu-
jící o snížení emisí, oslavily společnosti GE 
Energy, Coca-Cola Hellenic Bottling Compa-
ny S.A. a energetická společnost ContourG-
lobal otevření nové kogenerační elektrárny 
v plnírně společnosti Coca-Cola Hellenic 
v rumunské Ploiesti. Rumunská kogenerač-
ní elektrárna na zemní plyn představuje prv-
ní ze skupiny patnácti elektráren pro kombi-
novanou výrobu elektřiny a tepla, které bu-
dou vybudovány v rámci výrobních závodů 
společnosti Coca-Cola Hellenic ve dvanácti 

evropských zemích. Každá z plníren použí-
vající motory Jenbacher od GE Energy bude 
schopna eliminovat až čtyřicet procent svých 
ročních emisí oxidu uhličitého (CO2). Nové 
kogenerační elektrárny budou zajišťovat velmi 
efektivní a spolehlivou dodávku vlastní elek-
třiny a současně také horké a chlazené vody 
pro plnírny společnosti Coca-Cola Hellenic. 
Tato iniciativa podporuje cíl Evropské unie, 
kterým je přijetí přísnějších ekologických 
závazků členskými státy, aby Evropa mohla 
do roku 2020 snížit své emise o dvacet pro-
cent.
[Tiskové materiály GE Energy.]

 Rada Zelené energie vyhlašuje nové ze-
lené granty. Již počtvrté otevřela Rada Ze-
lené energie nový ročník soutěže o přiděle-
ní grantů na projekty rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie. Finanční podporu získalo do-
sud 47 projektů v celkové hodnotě více než 
19 milionů korun. Termín pro podání přihlá-
šek do letošního grantového řízení je do kon-
ce roku 2009. Vítězné projekty vybere Rada 
Zelené energie počátkem roku 2010. Pravi-
dla pro udělení grantů se ani letos nemění. Fi-
nanční dar je v rámci projektu Zelená energie 
poskytován ze zvláštního fondu, který skupi-
na ČEZ vytvořila na podporu využívání ob-
novitelných zdrojů. O rozdělení prostředků 
rozhoduje Rada Zelené energie. Využívá-
ní obnovitelných zdrojů považuje Skupina 
ČEZ za perspektivní, byť doplňkový způsob 
výroby elektřiny. Ve svých záměrech počí-
tá zejména s větrnou energetikou, biomasou 
a bioplynem. V následujících patnácti letech 
hodlá do této oblasti investovat až třicet mi-
liard korun. Z toho zhruba dvacet miliard ko-
run přijde na výstavbu nových větrných elek-
tráren.
[Tiskové materiály ČEZ.]

 Nová administrativní budova Fabrico-
mu. Elektrotechnická společnost Fabricom 
CZ, a. s., divize Průmysl, dokončuje admi-
nistrativní centrum, které bude navazovat 

přímo na výrobní haly v Jičíně. Zatím divize 
sídlila ve středu města mimo výrobní areál. 
V nové budově bude, kromě vedení, zázemí 
pro techniky a moderní projekční kanceláře. 
Fabricom CZ se zabývá montážní činností 
v oblasti elektrotechniky, vyrábí rozvaděče 
pro průmyslové podniky a v menší míře po-
skytuje také servisní služby s nepřetržitou do-

stupností techniků. Jičínský závod Fabricomu 
je plně ovládán francouzskou nadnárodní sku-
pinou GDF Suez, která v Česku vyvíjí i další 
aktivity, např. v oblasti vodního hospodářství 
nebo komunálního a průmyslového odpadu.
[Tiskové materiály Fabricom.]

 Nemocnice v Jeseníku sníží náklady 
na energie. Společnost Siemens podepsala 
s vedením nemocnice v Jeseníku smlouvu 
na revitalizaci energetického systému budov 
nemocničního areálu. Cílem projektu v hod-
notě 13,5 milionu korun je zvýšení účinnosti 
otopné soustavy v objektech a snížení spo-
třeby energií a souvisejících nákladů, čímž 
přispěje ke zlepšení stavu životního prostře-
dí v lázeňském městě Jeseník. Projekt v ne-
mocnici Jeseník bude řešen pomocí meto-
dy Energy performance contracting (EPC), 
což znamená, že nemocnice do rekonstruk-
ce otopné soustavy nevloží žádné vlastní pro-
středky. Prvotní investici totiž zajistí společ-
nost Siemens, která na základě deset let trva-
jící smlouvy zadavateli garantuje výši úspor 
vzniklých na základě provedené rekonstruk-
ce. Ze vzniklých úspor je pak hrazena jak po-
čáteční investice, tak činnost dodavatelské 
firmy.
[Tiskové materiály Siemens.]

 Osvětlení budovy recepce společnosti 
OSRAM. Nová, samostatně stojící budova 
recepce ústředí společnosti OSRAM Opto 
Semiconductors v německém Regensburgu 
je ukázkou širokých možností využití diod 
LED. Veškeré osvětlovací funkce – osvětle-
ní pracovní oblasti i celé místnosti, světelné 

efekty i venkovní osvětlení tu zajišťují diody 
LED. Oproti klasickým svítidlům umožňují 
diody zcela nový přístup a zároveň také šetří 
energii – jen u osvětlení bílým světlem např. 
o třicet pět procent. Celkové, efektové i bo-
dové osvětlení je řešeno s pomocí více než 
4 500 bílých i barevných diod. Je to možné 
díky novým diodovým systémům, které vy-
užívají širokou škálu barev a zároveň velkou 
svítivost. K tomu navíc zabírají méně místa 
a dají se do prostoru zabudovat nenápadně. 
Proto při řešení osvětlení skýtají prakticky 
neomezené možnosti. Na osvětlení celé bu-
dovy je pozoruhodné, že téměř nikde nejsou 
vidět lampy ani vypínače.
[Tiskové materiály OSRAM.]


