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Deus enter machinas aneb božské technologie
Tak a je to. Svět je zase o rok starší a pořád se mění a my se mu musíme přizpůsobit. Zda a jak to 

učiníme, je ovšem na nás, ale budeme se muset smířit s tím, že zpravidla skutečně nelze mít všechno, 

a vybrat si, co vlastně opravdu chceme. Můžeme žít šťastně a v souladu s přírodou a svými bližními, 

jako svého času hippies či nejrůznější komuny a komunity, nebo se upsat démonu úspěšnosti a po-

kroku za každou cenu. Ovšem tak jako každý extrém, žádná z možností dotažená ad absurdum 

není to pravé. Hippíci jsou možná skvěle v pohodě, vyrovnaní a šťastní, neohrožují ostatní, ale zase 

obvykle nevynalézají ty báječné věci, které posunují náš svět kupředu – tedy pokud se je naučíme 

používat s rozumem. Kdyby se svět řídil filosofií „květinových dětí” 60. let minulého století „make love, 

not war”, asi bychom se dnes nepotýkali s řadou problémů, které mají na svědomí hrátky politiků 

a náboženských extremistů – ale taky bychom asi neměli mobilní telefony, internet, kosmické lety 

apod., které mimochodem neignorují dnes ani lidé nejduchovnější – třeba budhistické mnichy dnes 

běžně můžete vidět s mobilem u ucha. Tyhle věci totiž má na svědomí obvykle jiná skupina lidí, která 

považuje duševní pohodáře za výstřední podivíny, kteří moc nezapadají do „řádné” společnosti, 

a čas, jenž nevěnovali práci na nějakém projektu, za ztracený. A proto tvrdě „makají a makají“ na své 

úspěšnosti, až jsou nejúspěšnější ze všech, a časem nahromadí dostatečný majetek k tomu, aby si 

mohli dopřát výlet do nejlépe budhistického či taoistického kláštera, kde dojdou prozření a osvícení 

a začnou myslet i na druhé, ty méně úspěšné (ač nezřídka neméně šťastné) a zakládat nadace 

a fondy pro světové dobro. Mezitím co ti, dosud méně úspěšní, se zatím intenzivně snaží pomocí 

různých kurzů a příruček a studiem jejich životopisů dosáhnout jejich úspěšnosti a obdobné kariéry.

Dá se ale tenhle šílený koloběh a protipólnost koncepcí – úspěch (míněno obvykle kariérní a byznysový) 

vs. duchovno a pohoda – vůbec skloubit a najít nějakou rozumnou cestu ze současného blázince, 

kterým se stal náš svět během posledního století? Jak trefně a až mrazivě prorocky poznamenal jistý 

syn anglického rukavičkáře, který přitom ve své době před více než 400 lety nemohl mít ani tušení 

o dnešku: „Vymknuta z kloubů, doba šílí...” (William Shakespeare, Hamlet).

Možná, že kupodivu dá – a inspirace k tomu může být občas skutečně kuriózní. Napadlo mne to 

v momentu, kdy se v poetické náladě nedávných svátečních dnů na televizní obrazovce objevil 

přenos Urbi et orbi. Pro nezasvěcené: to je taková ta tradiční každoroční vánoční a velikonoční 

záležitost, kdy šéf katolické církve (což je aktuálně papež František, podle všeho naprosto úžasný 

chlapík, značně se vymykající dosavadní, rovněž tradiční praxi, k smrti vážných a od běžného světa 

odtržených kleriků) pronáší moudrá slova k davům shromážděným na Svatopetrském náměstí 

v centru Vatikánu, a uděluje jim své oficiální požehnání. Ale nejen k nim – prostřednictvím novodo-

bých technologií už se církev naučila komunikovat se svými ovečkami,a potenciálními kandidáty na 

ně, všude na světě. Papežové i další církevní činitelé a instituce už mají své webové stránky, rozhlas 

a televizi už využívají dlouhé roky, a velmi efektivně. I v Urbi et orbi (tedy projevu k Městu – myšleno 

Římu – a světu, jak zní latinský překlad) udělil papež František své požehnání nejen dole na piazze 

shromážděným poutníkům, ale všem posluchačům a divákům prostřednictvím výslovně zmíněných 

komunikačních kanálů a technologií (oficiálně a vyloženě adresně uvedených přímo v projevu). Di-

váci sledující přenos se také mohli od komentátora dozvědět, že Vatikán přešel na osvětlení pomocí 

LED, což ušetří církevní kase nejen slušné peníze, ale je i ekologické a šetří přírodu a vůbec náš svět, 

za jehož dobro se papež František u svého šéfa přimlouval.

Zjištění, že v dnešní dynamické době může být inspirací pro to, jak se adaptovat na nové podmínky 

moderního světa, právě něco tak tradicionalistického jako církev, je poněkud překvapující. A dokonce 

ve své katolické podobě, obecně považované za byrokratickou a rigidní odpůrkyni pokroku, kterou 

mnozí považovali už za téměř odepsanou záležitost. Nyní se snaží i harmonizovat učení Bible 

s moderními vědeckými poznatky. To, že příklad úspěšné adaptace člověk najde navíc právě u církve 

vedené jezuitou, kteří díky Jiráskovi a husitským tradicím nemají u nás zrovna nejlepší pověst, může 

vypadat jako dokonalý paradox. Ale to je možná právě jeden z dalších zaběhnutých omylů, které je 

nutno překonávat – jezuité (neboli Tovaryštvo Ježíšovo, jak zní jejich oficiální název), což je opravdu 

v podstatě vojensky organizovaný řád, kladou mimořádný důraz na vzdělávání a misijní činnost. 

Budování knihoven a vzdělávacích institucí (i když asi ne všechny obory u nich najdou uznání) patří 

mezi jejich významné aktivity. Ostatně i sám papež František je vystudovaný chemik...

 Josef Vališka, šéfredaktor

www.tiskovehlavy.cz
www.LT.cz
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AERO PATŘÍ MEZI  
NEJDYNAMIČTĚJŠÍ VÝROBCE 

Aero Vodochody je devátým nej-

rychleji rostoucím výrobcem le-

tadel na světě za rok 2013 a v žeb-

říčku, který každoročně sestavuje 

poradenská firma Pricewater-

house Coopers pro letecký maga-

zín Flight International, je záro-

veň zařazeno jako stý největší 

letecký výrobce na světě.

Nejstarší české zbrojovce loni 

meziročně stouply tržby o 29 % 

na 3,8 mld. Kč a firma přijala téměř 

400 nových zaměstnanců. Do roku 

2018 by Aero mělo podle vedení více 

než zdvojnásobit svůj obrat ve srov-

nání s rokem 2013. 

Spolupráce společnosti s českými 

firmami vzrostla za poslední dva 

roky o 60 %, ale stěžejní součástí 

jsou hlavně dodávky pro zahraniční 

letecké výrobce. Aero se v součas-

nosti zaměřuje na mezinárodní 

kooperační programy, kde se podílí 

na projektech největších leteckých 

výrobců, jako jsou Airbus, Boeing, 

Embraer či Sikorsky. Vyrábí např. části 

vojenských nákladních 

letounů Embraer KC-390 

či dopravních letounů 

Airbus A321 nebo Bom-

bardier CSeries. Jak uvedl 

mluvčí Aera Vodochody 

Tomáš Cícha, jen náběh 

sériové výroby těchto 

programů zajistí růst tr-

žeb firmy do roku 2018 

o více než 49 %. 

V NĚMECKU BUDE NEJVYSPĚLEJŠÍ 
AERODYNAMICKÝ A KLIMATICKÝ  
TUNEL NA SVĚTĚ

Automobilka Ford postaví V Ně-

meckém Merkenichu u Kolína 

nad Rýnem aerodynamický 

a klimatický tunel, který dokáže 

simulovat teplotní a klimatické 

extrémy, větry o síle hurikánu 

a dokonce i ohromné nadmoř-

ské výšky. 

Toto nové zařízení o rozloze 5500 m2 

by se po svém otevření mělo stát 

celosvětově nejpokročilejším pra-

covištěm svého druhu. Bude mít 

dva aerodynamické a klimatické tu-

nely, v kterých vítr bude dosahovat 

rychlostí až 250 km.h-1, což se blíží 

hurikánu kategorie 5. Součástí bude 

také nová laboratoř simulující nad-

mořské výšky od nuly až do 5200 m. 

To je více, než činí průměrná výška 

tibetské náhorní plošiny, jež bývá 

často nazývána „střechou světa“. „Jde 

o to, že přibližně 50 % automobilů, 

které Ford po světě prodá, míří do 

oblastí ležících více než 1000 m nad 

hladinou moře. Takové oblasti jsou 

i v Evropě, např. Alpy nebo Pyre-

neje,“ řekla Barb Samardzich, vrchní 

provozní ředitelka Ford of Europe. 

Součástí nové zkušebny budou 

mimo jiné čtyři oddělené komory, 

v nichž lze vytvořit teplotu od  

-40 do 55 °C. Nejvyšší naměřená 

teplota na Sahaře byla jen o 2,8 

stupně vyšší než toto maximum. 

Vlhkost vzduchu bude možné re-

gulovat v rozsahu 10 až 95 %. 
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FIRMY A LIDÉ
Z italské vlády 
do AT&T 
Společnost AT&T 

jmenovala Anto-

nia Amendolu na 

pozici Výkonného ředitele pro me-

zinárodní vnější vztahy. V rámci 

svého působení v Bruselu bude 

zastupovat zájmy společnosti 

AT&T před evropskými vládními 

úředníky, institucemi EU, klíčo-

vými průmyslovými asociacemi 

a skupinami občanské společnosti 

v EU v rámci evropských a me-

zinárodních záležitostí v oblasti 

telekomunikací, médií, techno-

logií a digitálních médií. Antonio 

Amendola přišel do společnosti 

AT&T z italské vlády, kde působil 

jako poradce ministra pro hospo-

dářský rozvoj.

Změny v CCV 
Informační 
systémy
Na již několik mě-

síců volnou pozici 

ředitele divize Bu-

siness Solutions 

ve společnosti 

CCV Informační 

systémy byl jme-

nován Vladimír Horák. Přestoupil 

z pozice projektového manažera 

a následně vedoucího realizace. 

Předtím působil v roli programá-

tora, konzultanta a service mana-

gera ve společnosti AutoCont 

CZ. Jako další posila nastoupila 

do této divize Helena Konečná na 

pozici marketingového specialisty.

Jmenování 
ve skupině 
PSA Peugeot 
Citroën
Generální ředitel 

značek Peugeot, 

Citroën a DS v ČR 

Olivier Parry jme-

noval od začátku 

prosince 2014 do 

funkcí tyto osoby: 

Františka Neumana 

z pozice Obchod-

ního ředitele na 

post Ředitele zna-

ček Citroën a DS v České repub-

lice; Marco Venturiniho z pozice 

Ředitele prodeje na pozici Ředi-

tele značky Peugeot v ČR. Mar-

tinu Bedrnovou, která pracuje pro 

značku Citroën od roku 2002 nej-

ČEŠTÍ VÝROBCI KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
ZÍSKALI DALŠÍ KONTRAKTY
Tři české diesel-elektrické lo-

komotivy řady 774.7 vyrobené 

společností CZ LOKO budou pří-

ští rok jezdit po finských tratích 

v barvách soukromého dopravce 

Fennia Rail Oy. Budou postavené 

na rozchod kolejí 1524 mm a při-

pravené na provoz až do – 40 °C. 

Smlouva o dodání prvních tří lokomo-

tiv byla podepsána v závěru loňského 

roku, první stroj bude dodán v letoš-

ním září. Spalovací motory pro loko-

motivy 774.7 splňující moderní emisní 

předpisy dodá společnost Caterpillar. 

Právě šetrností k životnímu prostředí, 

bezpečností a ekonomickou efektiv-

ností chce Fennia Rail Oy přesvědčit 

finské podniky, aby daly přednost 

tomuto způsobu nákladní dopravy. 

Jak uvedl Josef Bárta, generální ředitel 

CZ LOKO, firma v rámci finské zakázky 

zhodnotí své bohaté zkušenosti z vý-

voje a výroby lokomotiv pro podobné 

klimatické podmínky v pobaltských 

státech a Ruské federaci. Projekt po 

technické stránce vychází z lokomotiv 

CME3 pro Lotyšsko a ve Finsku bude 

schvalován v souladu s normami TSI. 

Další vlaky zhruba za 750 mil. Kč pro 

pobaltský region dodá Škoda Va-

gonka, která uzavřela kontrakt s Li-

tevskými drahami. Jde o tři třívozové 

dvoupodlažní elektrické soupravy 

typu 575, obdobu souprav CityEle-

fant, které jezdí v ČR, navržených 

ale tak, aby vyhovovaly specifickým 

podmínkám pobaltského provozu, 

tzn. velkému rozpětí teplot i vysoké 

vlhkosti vzduchu. Jak uvedl Jiří Ur-

banec, generální ředitel Škody Va-

gonka, firmě se podařilo navázat na 

starší dodávky (podnik už v Litvě získal 

zakázky za tři miliardy Kč) a všechny tři 

nové jednotky dodá do 19 až 36 mě-

síců od podpisu smlouvy. Nízkopod-

lažní klimatizované soupravy mohou 

jet rychlostí až 160 km.h-1.  Ostravská 

Škoda Vagonka nyní pracuje na vývoji 

a výrobě vysokokapacitních dvou-

podlažních vlaků pro Deutsche Bahn, 

které by měly být nasazeny od konce 

roku 2016 v Bavorsku. 

České lokomotivy z CZ LOKO budou jezdit ve Finsku

NIKARAGUA ZAČÍNÁ STAVĚT NOVÉ 
TRANSOCEÁNSKÉ SPOJENÍ 
Ve druhé polovině prosince 2014 

začala Nikaragua stavět kanál, 

který má jako nové spojení At-

lantického a Tichého oceánu kon-

kurovat Panamskému průplavu.

Nový Gran Canal Interoseánico má 

být výrazně (ca trojnásobně) delší 

než Panamský (asi 82 km) 

a také hlubší. Čínská firma 

HKND, která má projekt prů-

plavu na starosti, chce dílo 

dokončit v roce 2019 a ote-

vřít o rok později. Stavba 

(jejíž trasa by měla vést od 

Punta Gorda na karibském 

pobřeží přes jezero Nikara-

gua, do Brito na pacifickém 

pobřeží) má být dlouhá 

278 km a široká 230 až 530 m 

a umožnit plavbu i velkým lodím, 

které se do Panamského průplavu 

nevejdou. HKND počítá, že ročně 

kanál využije 5100 lodí, jejichž cesta 

přes panamskou šíji potrvá novým 

průplavem asi 30 h. Ambiciózní 

megaprojekt za zhruba 40 mld. 

dolarů (přes 800 mld. Kč – některé 

údaje ale počítají s hodnotou až 

o třetinu vyšší) vyvolává řadu kon-

troverzních otázek. Experti varují 

před vlivem na přírodu (ohrožení 

Nikaragujského jezera, významný 

zdroj pitné vody) i na život tamních 

obyvatel, kteří proti stavbě rovněž 

protestují, protože se obávají vy-

vlastňování pozemků a ztráty ze-

mědělské půdy. 

Zájem Číny, jejíž lodní do-

prava rychle roste a patří 

mezi nejčastější zákazníky 

Panamského průplavu, 

o zapojení do projektu je 

pochopitelný, ale jeho od-

půrci se snaží poukázat na 

to, že HKND Group, vzniklá 

teprve v roce 2012, nemá 

s tak obřími projekty žádné 

zkušenosti. 

ČESKÉ DRÁHY KONEČNĚ SPLATILY 
PENDOLINA 

Společnost v závěru loňského roku odeslala poslední splátku syn-

dikovaného úvěru za sedm rychlovlaků pendolino. První a zatím je-

diné rychlovlaky na české železnici vyšly na 4,4 mld. korun. Poslední 

splátka v hodnotě 5,13 mil. eur (zhruba 144 mil. Kč) tak znamená 

ukončení kontrovorezního úvěru, jehož umořování v posledních 

letech výrazně zatěžovalo hospodaření národního dopravce. 
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dřív na pozici PR 

manažerky a poté 

na pozici Marketin-

gové ředitelky, na 

pozici Marketing 

leader pro značky 

Peugeot, Citroën 

a DS v ČR. Milana 

Šalamouna na post 

Ředitele pro servis 

a náhradní díly. A na pozici Ředi-

tele B2B a ojetých vozů Jaromíra 

Heřmanského.

Safina s no-
vým kormi-
delníkem
Z pozice obchod-

ního ředitele byl 

jmenován na post generálního 

ředitele ve společnosti Safina Vik-

tor Fiala, který vystřídal ve funkci 

dosavadního ředitele Tomáše Pla-

chého. Změna na nejvyšším postu 

společnosti souvisí se změnou 

vlastníka, kterým je od 18. listo-

padu 2014 nadnárodní společnost 

Renova Group. 

Tenneco 
oznámilo 
změny
V řídicí struktuře 

firmy Tenneco 

převzal dosavadní výkonný vice-

prezident divize Ride Performance 

(komponenty podvozků vozidel) 

Josef Fornos funkci výkonného 

viceprezidenta také v divizi Clean 

Air (katalyzátory, filtry pevných 

částic, výfukové systémy) místo 

odcházejícího Neala Yanose. Ve 

své nové pozici bude navazovat 

na dosavadní úspěchy v oboru 

lehkých užitkových, nákladních 

a terénních vozidel. 

Změna řízení 
v Yeseteru 
Uznávaný odbor-

ník na oblast pod-

nikové informatiky 

Petr Karlach nastoupil na pozici 

výkonného ředitele firmy Yeseter 

Technologies, která se specia-

lizuje na řízení vztahů se zákaz-

níky, sledování jejich názorů, nálad 

a analýzu chování. Na svém postu 

vystřídal Petra Zavorala, který se 

zaměří na rozvoj obchodní stra-

tegie. Předtím působil Petr Kar-

lach ve společnosti Pragodata, 

LCS International nebo Progress 

Software.

HYUNDAI SE CHYSTÁ V ČR ZVÝŠIT VÝROBU 
Korejská automobilka Hyundai 

plánuje navýšení výrobní kapa-

city závodu na 350 000 vozidel 

ročně, takže by mohla v Nošovi-

cích vyrábět téměř o pětinu aut 

více než dosud. V současné době 

firma shání potřebná povolení 

českých úřadů. 

Při povolování provozu počítala 

automobilka s kapacitou 300 000 

aut ročně, kterou však již překračuje 

– loňská produkce činila více než 

310 000 vozů. 

„Integrované povolení pro zvýšení 

produkce je opatřením, které nám 

umožní vyrábět více než stávajících 

300 000 aut ročně bez toho, že by-

chom se ocitli mimo rámec schválené 

kapacity. Nejde tedy o stabilní navý-

šení výroby na 350 000 aut každý rok, 

ale o vytvoření prostoru pro okamžitý 

nárůst podle aktuální poptávky na 

trhu,“ sdělil mluvčí automobilky Petr 

Vaněk. 

Jak uvedl deník E15, zvýšení výroby 

bude realizováno v současných pro-

storách, nebudou se stavět nové 

haly, nepočítá se ani s výraznějším 

náborem nových pracovníků, ale po-

žadované parametry výroby by podle 

Petra Vaňka měly být dosaženy např. 

zrychlením taktu linky ze současných 

60 vozů za hodinu na 66 aut, nebo 

zařazením mimořádných sobotních 

směn. Již v závěru loňského roku firma 

kvůli vyšší poptávce zavedla něko-

lik mimořádných sobotních směn. 

Na větší produkci v Nošovicích se 

připravují i dodavatelé automobilky 

– o schválení vyšší kapacity požádal 

nedávno např. výrobce autosedaček 

Dymos patřící do skupiny Hyundai. 

Předseda odborů Kovo v Hyundai 

Radek Kuchař ale považuje za nutné, 

aby se po zrychlení linek změřila zá-

těž dělníků, kterých nyní  v nošovické 

automobilce pracuje kolem 3300, 

a pokud překročí limity, bude nutné 

přijmout nové zaměstnance. 

RUSKO OPOUŠTÍ ISS A PLÁNUJE NOVOU 
VESMÍRNOU STANICI 
Mezinárodní vesmírná stanice 

(ISS), která je společným pro-

jektem pěti kosmických agen-

tur (americké NASA, ruského 

Roscosmosu, japonské JAXA, 

evropské ESA a kanadské CSA), 

možná bude další obětí rostou-

cího mezinárodního napětí v dů-

sledku ukrajinské krize. 

Rusko dalo najevo svůj nezájem 

pokračovat v projektu (přestože 

USA schválily financování stanice 

až do roku 2024) a hodlá spolupráci 

ukončit už v roce 2020. Vyslovilo 

rovněž záměr vybudovat novou, 

vlastní vesmírnou stanici, která by 

se mohla stát jakýmsi předstup-

něm pro uvažované budoucí lety 

na Měsíc. Jejími základy by měly 

být multifunkční laboratorní modul 

a uzlový modul, na který by se pak 

v budoucnosti napojovaly další – na 

oběžné dráze by se podle původ-

ních plánů měly objevit v období 

let 2017 až 2019. Problém však 

je finanční nákladnost projektu, 

plánovaného navíc ještě před ná-

stupem (a dopadem protiruských 

ekonomických sankcí), takže Rusko 

zvažuje transformovat svůj pro-

jekt na mezinárodní, ale s novými 

partnery, které hodlá hledat mezi 

zeměmi BRICS, jež představují po-

litický a ekonomický protipól USA 

a EU. Každá z nich má již svůj vlastní 

kosmický program, takže v případě, 

že by došlo k realizaci projektu, by 

novou kosmickou stanici zřejmě 

budoval ruský Roskosmos a čínská 

CNSA (které mají zatím největší 

a nejdelší znalosti v této oblasti), 

indická ISRO, brazilská AEB a jihoaf-

rická SANSA. Rozhodnutí o projektu 

by mělo padnout na letošním let-

ním summitu BRICS. 

„MILIONOVÉ“ MEZNÍKY ŠKODA AUTO 
V závěru loňského roku – 10. pro-

since – sjel z výrobní linky v hlav-

ním závodě společnosti Škoda 

Auto v Mladé Boleslavi miliontý 

vůz značky Škoda vyrobený v roce 

2014. Zároveň oslavila značka 

i miliontého zákazníka na domá-

cím trhu.

„Milion vyrobených a prodaných vozů 

v jednom roce představují historické 

milníky dokládající sílu značky. Škoda 

dosáhla nové dimenze a definitivně se 

etablovala jako mezinárodní masový 

výrobce,“ řekl předseda představenstva 

Škoda Auto Winfried Vahland. Jádrem 

růstové strategie je největší modelová 

ofenzíva v 119leté historii podniku. 

Od roku 2010, kdy značka modernizo-

vala spektrum svých modelů a v dů-

ležitých segmentech ho i rozšiřovala, 

vzrostly i dodávky vozů značky Škoda 

zákazníkům o více než 30 %, čímž se 

Škoda zařadila k nejvýrazněji rostou-

cím masově vyrábějícím značkám 

na světě. Od vstupu do koncernu 

Volkswagen v dubnu 1991 zvýšila 

Škoda svou produkci a své prodeje 

na šestinásobek, a jedna z nejstarších 

automobilových značek tak zažila svůj 

opětovný vzestup. Důležitým faktorem 

dosaženého růstu je vedle rozšiřování 

modelové palety i vstup na nové trhy, 

včetně zemí mimo Evropu. Škoda dnes 

prodává své automobily ve více než 

100 zemích světa. Největším odby-

tištěm značky je od roku 2010 Čína 

– tamní trh přispěl loni k celkovým 

prodejům zhruba jednou čtvrtinou. 



technické tržiště

MONITOR TECHNICKÉHO PRACOVNÍHO TRHU V ČR

Ve spolupráci s personální agenturou Grafton Recruitment pokračujeme i v letošním roce 

v mapování situace na trhu práce v oblasti technických pozic. Tentokrát se spolu s Lindou 

Kitzbergerovou, vedoucí plzeňské pobočky Graftonu, zaměříme na Západní Čechy. Zde mají 

pracovníci s dostatečným potenciálem, ať už jde o svářeče, či procesní inženýry, šanci pobírat 

nadprůměrné mzdy.

Plzeňsko je historicky průmyslový region, který 

odjakživa těžil z bezprostřední blízkosti vyspělého 

Německa, a dodnes se na tom nic nezměnilo. Také 

proto tu patří k nejvyhledávanějším specializované 

technické pozice. Ty zahrnují celé spektrum profesí, 

počínaje svářeči, frézaři nebo obráběči kovů přes 

procesní inženýry, programátory PLC strojů, strojní 

konstruktéry až po manažery kvality.

Největší zájem o zaměstnance je ze strany firem, 

podílejících se na výrobě pro automobilový prů-

mysl, ale i z oblasti lehké výroby ve strojírenství 

a elektrotechnice. Rychle se tu rozvíjí vstřikování 

plastů, ale bohužel zde absentuje možnost studia 

v tomto oboru. Díky dálnici D5 a napojení na zá-

padní sousedy patří k velmi žádaným také logistika. 

Obecně lze říci, že v regionu neexistuje technická 

profese, kde by byl nadbytek uchazečů.

Zaměstnavatelé zde vyhledávají lidi, kteří disponují 

dostatečným potenciálem a velkou pružností. Za 

dobře odvedenou práci jsou pak ochotni poskytnout 

slušné odměny. Dobrý svářeč si vydělá i 30 000 korun, 

měsíční mzda pracovníků na inženýrských pozicích 

se pro absolventy pohybuje kolem 25 000, zkušený 

inženýr může brát i 35-40 000 Kč. Ti nejlepší inženýři si 

pak přijdou až na 50 000 Kč. Mzda manažerů se pohy-

buje zhruba v rozpětí od 60 do 90 000 korun měsíčně.

Důležité je však zdůraznit, že u 90 % pozic, které per-

sonální agentura Grafton Recruitment obsazuje, je 

nezbytnou podmínkou dobrá znalost cizího jazyka. 

Nejčastěji je samozřejmě poptávaná angličtina, ale 

díky velké koncentraci německých firem v regionu 

jí zdatně sekunduje němčina. Spíše výjimečně jsou 

vyžadovány i francouzština, španělština či ruština, 

nicméně lze se s tím setkat.

Přestože rozhodujícím parametrem, který firmy při 

výběru uchazečů zohledňují, je praxe, žádané pozici 

by mělo odpovídat i vzdělání. Pro kandidáta je vždy 

jednodušší najít uplatnění v oboru, který vystudoval. 

Ze strojírenských oborů je to např. studium procesu 

výroby, konstrukce nebo technologií, v případě 

elektrotechniky je vhodné zaměřit se na automati-

zaci a elektroniku, u IT pak určitě na vývoj softwaru.

Co byste doporučila zájemci, který si hledá 

práci v technické oblasti?

Poradila bych mu, aby začal tím, že pečlivě zváží 

výběr vhodného studijního oboru, protože bez 

odpovídajícího vzdělání je uplatnění v technické 

oblasti velmi složité. Pokud kandidát už technik je, 

nedoporučuji mu orientovat se ve výběrovém řízení 

jenom podle výše nabízeného finančního ohod-

nocení. Aby mohl učinit kvalifikované rozhodnutí, 

měl by se nejdříve snažit získat co nejvíce informací 

o společnosti, o jejích dlouhodobějších plánech, 

o pracovních podmínkách či sdílených hodnotách.

Linda Kitzbergerová, Branch manager, Grafton 
Recruitment Plzeň
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PRŮMYSL BUDE VŽDY PÁTEŘÍ NAŠÍ EKONOMIKY 
A PŘES OBČASNÉ PROBLÉMY SE MU DAŘÍ

V polovině ledna byl oficiálně zahájen ambiciózní projekt na podporu rozvoje technických oborů 

v ČR: Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Hlavním záměrem akce, nad níž převzala záštitu 

česká vláda a na které spolupracují Svaz průmyslu a dopravy ČR, ministerstva průmyslu a obchodu, 

školství a ministerstvo práce, je zvýšit zájem veřejnosti o průmysl a o technické obory, prosadit 

koncepční a systémové změny v oblasti vzdělávání a také podpořit úsilí škol i firem o spolupráci.  

Jak vidí situaci v české industriální sféře ministr průmyslu a obchodu  Jan Mládek?

Má český průmysl stále dobrý zvuk, nebo 

už je to jen odlesk dávné tradice? Které prů-

myslové segmenty lze považovat za nejper-

spektivnější v současné době a do budoucna 

– jinými slovy, na co by se vyplatilo soustředit 

síly v  získávání nových příležitostí a rozvoji 

těchto odvětví?

Průmysl vždy byl, je a bude páteří české ekonomiky, 

je rozhodujícím odvětvím pro vývoj naší ekonomiky. 

Na tvorbě její hrubé přidané hodnoty se v současné 

době podílí prakticky jednou třetinou. Překonali 

jsme recesi a od druhé poloviny roku 2013 obno-

vil český průmysl růst své produkce a  v růstové 

tendenci pokračoval i vloni. Proto očekáváme, že 

podle našich odhadů v minulém roce jeho produkce 

vzrostla přibližně o 5 %. O růst se zasloužilo zpočátku 

oživení zahraniční poptávky, hlavně po dopravních 

prostředcích. To se postupně přeneslo i na většinu 

ostatních zpracovatelských oborů. Ve druhé polo-

vině roku se pak přidala i domácí poptávka. 

Dosažené výsledky jasně ukazují na dobrou kon-

dici zpracovatelského průmyslu. Dominovala sa-

mozřejmě výroba motorových vozidel, která se 

na celkových tržbách průmyslu podílí více než 

čtvrtinou. Dobrých výsledků dosáhla ale i další 

odvětví zpracovatelského průmyslu, především 

chemický průmysl, výroba počítačů a zpracování 

ropy. Příznivý vývoj průmyslové produkce se odráží 

na růstu zaměstnanosti a produktivity práce. Pokra-

čování těchto pozitivních tendencí očekáváme přes 

všechny vnější problémy i letos. Růst průmyslové 

výroby by se tak mohl udržet na úrovni předcho-

zího roku, takže o „odlesku“ slávy let minulých není 

podle mého férové hovořit. Českému průmyslu se 

zkrátka daří.

Jistě lze nalézt segmenty zpracovatelského průmy-

slu, které prošly více či méně hlubokou krizí. Jde 

o odvětví, která, ačkoli měla v naší zemi dlouholetou 

tradici, nebyla v porovnání s asijskými producenty 

a jejich levnou pracovní silou konkurenceschopná. 

Jde například o textilní obory, těžké roky má za 

sebou dřevozpracovatelský průmysl. Ale například 

tento týden jsem navštívil několik českých firem, 

vyrábějících letadla a komponenty pro letecký 

průmysl, setkal jsem se i s představiteli Asociace 

leteckých výrobců, a jsem si jist, že český letecký 

hi-tech průmysl v brzké době bude opět na výsluní.     

V rámci EU patříme jednoznačně mezi země s nej-

větším podílem průmyslu na tvorbě HDP, zároveň 

se nám daří v oblasti exportu více než osmdesát 

procent produkce uplatňovat na náročných unij-

ních trzích.

Mezi klíčová odvětví patří vedle výroby automobilů 

a dopravního strojírenství též kovovýroba, obory 

energetického strojírenství a výroba průmyslových 

chladících aklimatizačních zařízení. Všechny strojí-

renské obory v současnosti procházejí dynamickým 

rozvojem, který se vyznačuje intenzivním využívá-

ním výzkumu, vývoje a inovací. Prostřednictvím 

tohoto procesu dochází k nenásilnému a zákoni-

tému prolínání oborů, kdy v klasické strojírenské 

výrobě jsou využívány nejnovější poznatky z ob-

lasti elektroniky, mikroelektroniky, nanotechnologií, 

mechatroniky, pokročilých výrobních technologií 

a pokročilých materiálů. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu tento proces podporuje svými programy 

na podporu výzkumu a vývoje. Jedině touto ces-

tou lze dosahovat konkurenceschopnosti českých 

strojírenských výrobků, protože naše ekonomika je 

jednoznačně proexportně zaměřená.

Firmy si často stěžují na nedostatek kvalifi-

kovaných technických odborníků. Jak vnímá 

MPO situaci v  českém průmyslu, pokud jde 

o jeho konkurenceschopnost z  tohoto po-

hledu. Nehrozí ČR, že zaostane za světem 

a bude odkázána na roli montovny pro vyspě-

lejší země?

Na nedostatek kvalifikovaných techniků a řeme-

slníků si stěžují zástupci oborových organizací 

i jednotlivých firem především ve strojírenství. 

Vyřešit tuto situaci, kterou jsme bohužel zdědili 

po předešlých vládách, ale není možné mávnutím 

kouzelného kantorského ukazovátka. Proto od za-

čátku našeho vládního angažmá spolupracujeme 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

a velmi úzce též se zástupci zaměstnavatelů a od-

borů, a společně se snažíme tomuto černému 

scénáři předejít, dokud je ještě čas. Proto jsme 

také podpořili naše partnery ze Svazu průmyslu 

a dopravy při vyhlášení roku 2015 „Rokem průmyslu 

a technického vzdělávání“. 

Připravujeme novou, reprezentativnější podobu pu-

blikace Panorama zpracovatelského průmyslu. Bu-

deme podporovat soutěže a přehlídky odborných 

dovedností žáků a studentů technických oborů, ať 

se jedná o České ručičky, Zlatou jehlu, Olympijské 

hry řemesel a další projekty, které považuji za vyni-

kající nástroj pro popularizaci technických oborů. 

Před několika dny jsem u nás na ministerstvu přivítal 

vítěze Soutěže mladých strojařů v programování 

CNC obráběcích strojů a chtěl bych z této soutěže 

vytvořit do budoucna tradici.

Rád bych proto v tomto roce technického vzdělá-

vání slyšel co nejvíce pozitivních zpráv o spolupráci 

škol a firem, o vzniku nových sektorových dohod. 

Doufám, že své uplatnění v renesanci technických 

oborů budou hrát třeba i moderní stavebnice, 

používané ve výuce ve školách a školkách, že se 

ještě více rozvine metodická podpora pedagogům 

a obecně podpora smysluplného využití volnoča-

sových aktivit, jako jsou technické kroužky.  V práci 

s dětmi vidím velký potenciál pro získávání kvalit-

ních žáků pro technické obory. 

Podle všeho nejde však jen o čistě český pro-

blém, s  podobnou situací se potýkají i jiné 

evropské země, zabývali jste se někdy se 

svými zahraničními kolegy tímto tématem, 

případně možnostmi zda a jak ho řešit na nad-

národní úrovni?

 Odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu 

několikrát v této věci navštívili Spolkovou republiku 

Německo, setkali se s kolegy ze Slovenska a před-

pokládáme, že v rámci českého předsednictví Vise-

grádské skupiny se i s ohledem na právě zahájený 

projekt „Roku průmyslu a technického vzdělávání“ 

budou zkušenosti a problémy technického vzdělá-

vání a lidských zdrojů probírat na mnoha úrovních. 

Důležité ale je, abychom poznatky dokázali velmi 

rychle převést do praxe, do předškolních a školních 

zařízení i do podniků, které by měly participovat na 

rozvoji duálního školství u nás. 

Stěžejní roli bude mít nastavení systému 

vzdělávání, který by zohledňoval technické 

Ing. Jan Mládek, CSc.

Ministr průmyslu a obchodu ČR je zkušeným 

politikem, ve vládních a ministerských funkcích 

působil již v uplynulých letech (1. náměstek 

ministra financí, ekonomický poradce před-

sedy vlády či ministr zemědělství a zároveň 

předseda presidia Pozemkového fondu ČR). 

Kromě toho si do svého profesního CV může 

připsat i další významné funkce – např. vice-

guvernér Mezinárodního měnového fondu pro 

ČR (1999–2001) nebo ředitel Českého Institutu 

Aplikované Ekonomie.
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obory, což je sice primárně práce jiného re-

sortu, ministerstva školství, nicméně prak-

tické aspekty související s  průmyslovou 

stránkou věci a možnostmi uplatnění absol-

ventů jsou trochu i záležitostí MPO. Spolupra-

cuje ministerstvo v tomto ohledu s Vašimi ko-

legy z ministerstva školství, případně dalšími 

subjekty (technickými univerzitami apod.)?

Samozřejmě, s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy spolupracujeme intenzivně na bázi 

odborných pracovních skupin. Snažíme se tvořit 

most mezi školstvím a zaměstnavateli. Podporu-

jeme například ty české podniky, které se aktivně 

snaží o výchovu svých vlastních technických kádrů 

tím, že provozují vlastní školy a učiliště. Spolu-

pracujeme i s některými vysokými školami tech-

nického zaměření, například s Vysokým učením 

technickým v Brně. 

CHCEME DÁT DĚTEM DO ŽIVOTA KVALIFIKACI, 
KTEROU MOHOU UPLATNIT

Za Svaz průmyslu a dopravy, z jehož iniciativy projekt Roku průmyslu a vzdělávání vzešel, 

a který je dalším z jeho klíčových účastníků, jsme se na dané téma zeptali jeho viceprezidenta 

Radka Špicara.

Podle zjištění SP ČR až čtyři pětiny firem v kra-

jích postrádají lidi v technických profesích. 

Jde podle vás o obecný nedostatek technic-

kých pracovníků nebo lidí pro určitou da-

nou profesi v konkrétních případech v rámci 

firmy?

Je potřeba si uvědomit, že Česká republika je v Ev-

ropské unii země s nejvyšším podílem průmyslu. 

Společně s dopravou tvoří téměř 38 % českého HDP 

a zaměstnává kolem 30 % práceschopného obyva-

telstva. Proto je poptávka po lidech z technických 

oborů, ať už jde o učně bez maturity, s maturitou, či 

absolventy technických vysokých škol, větší než jinde. 

Problém je v tom, že vzdělávací systém se za po-

slední čtvrtstoletí vydal jiným směrem, než po-

třebuje trh práce a než jsou požadavky zaměst-

navatelů. Navíc do důchodu odcházejí technicky 

vzdělaní lidé z minulého režimu a průmysl se 

postupně zotavuje z ekonomické recese, což zna-

mená, že poptávka po lidech začíná opět výrazně 

růst. Firmy sice hledají pracovníky i ve světě, ale naše 

dosavadní migrační politika je diplomaticky řečeno 

mizerná. Dostat do firmy zahraničního technika 

trvá dlouhé měsíce, zatímco v jiných evropských 

zemích jen týdny. 

Takže problém je plošný, chronický a mnohým fir-

mám komplikuje život a omezuje jejich potenciální 

zakázky. I proto jsme se rozhodli, že tento rok vyhlá-

síme Rokem průmyslu a technického vzdělávání, 

kdy chceme důrazněji poukázat na tento problém 

firem a vlastně i občanů. 

Co si od kampaně slibuje Svaz průmyslu a do-

pravy, a jak se na ní bude podílet?

Stručně řečeno, záměrem je zvýšit zájem veřejnosti 

o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. sto-

letí a o technické obory. Chceme dále prosazovat 

systémové změny v oblasti vzdělávání a zvýšit 

zájem škol i firem o spolupráci. Celý projekt jsme 

odstartovali 15. ledna v Národním technickém 

muzeu v Praze za účasti předsedy vlády Bohu-

slava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana 

Mládka, ministra školství Marcela Chládka a dalších. 

Slavnostního zahájení se zúčastnil i Pavel Kysilka, 

šéf České spořitelny, která je generálním partnerem 

Roku, či Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda 

Auto, a další osobnosti. V politice a napříč byznysem 

má tedy kampaň výraznou podporu. Naší druhou 

cílovou skupinou jsou však zejména rodiče a děti. 

Chystáme proto otevření webové stránky, která by 

měla shrnout co možná nejvíce informací o prů-

myslu a technickém vzdělávání. Podporujeme řadu 

projektů, například s Technologickou agenturou, 

soutěží Manažer roku a dalšími institucemi.

SP ČR navázal v tomto ohledu i spolupráci 

s ministerstvem školství, čeho se bude týkat? 

Podílí se Svaz např. na přípravě nového vzdě-

lávacího systému, o kterém se už nějakou 

dobu hovoří?

Spolupracujeme velmi intenzivně. Zaměřujeme se na 

systémové změny ve vzdělávání na všech stupních. 

Co firmy a nás zajímá, je téma financování a efekti-

vita využívání veřejných prostředků. Konkrétně jde 

například o navázání počtu otevíraných tříd oborů 

technického vzdělávání na očekávané uplatnění na 

trhu práce. Chceme odbourat honbu za každým 

žákem jen proto, že jsou školy placeny „na hlavu“. 

Druhým systémovým tématem je kvalita a rele-

vance vzdělávání na všech stupních. Chceme, 

aby se nastavily podmínky, za kterých mohou žáci 

a studenti pokračovat na dalším stupni. Požadu-

jeme také, aby se podpořilo zlepšování učitelů 

a jejich spolupráce s praxí. Podporujeme třeba 

návrat důrazu na exaktní předměty, jako je mate-

matika, fyzika, přírodopis a jiné, a u středních škol 

také užší spolupráci zaměstnavatelů na tom, co 

a jak se žáci učí.

A v neposlední řadě tlačíme na spolupráci všech 

aktérů ve vzdělávání. Je nutné, aby se mohli odbor-

níci z firem zapojovat do výuky na středních, ale 

i vysokých školách. Hodně očekáváme od závěrů 

a doporučení systémového projektu POSPOLU, 

které by měly být zveřejněny v průběhu května. 

Věříme, že jeho výsledky přesvědčí vládu o nutnosti 

znovuzavedení systému duálního vzdělávání u nás.

Dosavadní projekty na zlepšení technického 

vzdělávání byly chápány spíše jako záležitost 

technických vysokých škol, ale současná kam-

paň míří ještě dále, zahrnuje i nejmladší vě-

kové skupiny, jsou pro budoucnost opravdu 

tak důležité? Jde o horizont mnoha let, ale 

průmysl by potřeboval řešit nedostatek tech-

niků, který je akutní právě teď...

Máte pravdu, že to je běh na dlouhou trať. Ale 

nezačíná se od nuly. Firmy byly za poslední období 

nuceny nastavit si sami spolupráci s vysokými ško-

lami, posun je na úrovni středního vzdělávání. Kde 

se postupně začíná, je spolupráce se základními 

školami. Zajímavým počinem je projekt Technic-

kých školek.

Rád bych zdůraznil, že akcent na podporu tech-

nického vzdělávání neznamená naši snahu nahnat 

děti na „učňáky“, ale dát jim do začátku jejich života 

takovou kvalifikaci, kterou můžou na pracovním 

trhu uplatnit. To, že budou nuceni tuto první kva-

lifikaci poté i několikrát změnit nezpochybňujeme 

– ostatně proto budujeme systém dalšího vzdě-

lávání Národní soustavu kvalifikací. Je to nástroj 

rekvalifikace části populace na obory, po nichž je 

akutní poptávka. 

Nedostatek kvalifikovaných technických pra-

covníků podle všeho není jen problém ČR, 

zjišťovali jste, jak vypadá situace v jiných ze-

mích? Řešíte možnosti jak jej zvládnout také 

např. s našimi sousedy nebo v unijním rámci?

Průmyslově vyspělé evropské státy opravdu řeší 

úplně stejný problém jako my. Například jen v Ně-

mecku podle tamních médií chybí v letošním 

roce 25 tisíc učňů v technických oborech. Evropa 

si tento problém uvědomuje a snaží se ho řešit. 

Jednou z iniciativ, která by mohla pomoci, je její 

ambice reindustrializovat Evropu a podpořit klíčová 

průmyslová odvětví. Konkrétní evropské projekty 

v téhle oblasti skrze naše zástupce v Bruselu peč-

livě sledujeme, a to samé co se snažíme prosadit 

u nás doma, prosazujeme prostřednictvím Business 

Europe i na úrovni Evropské unie. 

Radek Špicar, M. Phil.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro 

hospodářskou politiku a ředitel Aspen Institute 

Prague. Bývalý náměstek místopředsedy vlády 

pro ekonomiku a později člen managementu 

ŠkodaAuto. Přednáší na Institutu ekonomických 

studií FSV UK a Diplomatické akademii MZV a je 

rovněž předsedou správní rady Vysoké školy 

umělecko-průmyslové a členem Corporate 

Council nadace Forum 2000.
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RYCHLOVÝMĚNNÝ SYSTÉM SWS
ABY PŘI APLIKACÍCH MOHLA PROBÍHAT VÝMĚNA CHAPADEL 
A NÁSTROJŮ RYCHLE, VYVINUL KOMPETENTNÍ LÍDR V UPÍNACÍ 
TECHNICE A UCHOPOVACÍCH SYSTÉMECH – FIRMA SCHUNK 
VÝMĚNNÝ SYSTÉM PRO ROBOTY SWS.

A
utomatickou výměnou koncových efektorů 

u robotů (např. chapadlo, vakuové přísav-

kové systémy, pneumaticky nebo elektricky 

poháněné nástroje, odporové svařovací kleště,..) 

vzrůstá flexibilita Vašich robotů.

Rychlovýměnný systém SWS sestává ze dvou částí 

– rychlovýměnné hlavy (SWK) a rychlovýměnného 

adaptéru (SWA). SWK umístěná na koncové přírubě 

robota se spojí s SWA, který je umístěn na Vašem 

nástroji. Pneumaticky ovládaný uzamykací píst za-

jišťuje svou patentovanou konstrukcí bezpečné 

spojení. Pneumatické a elektrické průchody auto-

maticky napájí efektory po spojení.

Automatický rychlovýměnný systém 
pro malé roboty
Aby uživatel využil potenciály malých robotů 

v plném rozsahu, rozšířil SCHUNK svůj standar-

dizovaný program robotického příslušenství. 

Extrémně plochý, a tím bez rušivých kontur, 

je rychlovýměnný systém SWS-001, v součas-

nosti nejmenší systém pro rychlou výměnu 

koncových efektorů na trhu. S manipulační 

hmotností do 1 kg je ideální pro malé typy 

robotů, u kterých by měla automatická výměna 

chapadel nebo nástrojů trvat jen pár sekund. 

Čtyři integrované průchody vzduchu a až 8 in-

tegrovaných elektrických průchodů dodávají 

spolehlivě energii připojeným modulům. 

Patentovaný samosvorný uzamykací systém 

zajišťuje, že roboty a efektory zůstanou spojené 

i v případě výpadku elektrické energie. S 22 

velikostmi a přes 2000 variantami nabízí firma 

SCHUNK celosvětově největší typovou rozma-

nitost rychlovýměnných systémů. Standardizo-

vaný program modulů dosahuje od miniaturního 

výměnného systému pro mikromontáže až po 

silný výměnný systém, který může být zatížen 

hmotností až 1350 kg.

Mezipříruba s integrovanými ventily
Pro svůj rychlovýměnný systém SWS vyvinula firma 

mezipříruby, ve kterých je integrováno v závislosti 

na velikosti až 14 ventilů. Mezipříruby se umístí mezi 

rychlovýměnnou hlavu a přírubu robota a slouží 

ke spojení obou těchto částí. Nové mezipříruby 

obsahují všechny ventily potřebné pro provoz SWS 

a stlačený vzduch je přiveden centrálním konekto-

rem. Ventily jsou ovládané přes centrální elektrický 

přívod, kterým prochází signály od monitorování 

zamykání/odemykání SWS a také signály od pou-

žitých efektorů.

Mezipříruby jsou dodávány v kompletní sadě 

v provedení pro konkrétní rychlovýměnnou 

hlavu. V budoucnu budou rychlovýměnné hlavy 

již připraveny pro připojení nové mezipříruby. 

Stávající rychlovýměnné hlavy mohou být 

po  jednoduché úpravě osazeny novými 

mezipřírubami. 

Zatímco jsou nosné části mezipříruby vyrá-

běny z hliníku, vyvinul SCHUNK vlastní  ven-

tilový blok z lehkého laserem tvrzeného plastu. 

Tato speciální metoda umožňuje výrobu velmi 

komplexních tvarů, kterých by bylo jiným 

způsobem jen ztěží dosaženo – do bloku 

je potřeba umístit vzduchové kanály až pro 

14 ventilů, které jsou zašroubované přímo 

do příruby v zalisovaných závitových pouz-

drech.

K dispozici jsou mezi-

příruby ve velikostech 

20, 21, 40, 41, 60 a 71 dle pou-

žitého rychlovýměnného sys-

tému SWS. Hodnoty maximál-

ních přípustných sil zůstávají 

nezměněny.

Garantovaná rychlá 
výměna nástroje
Pro rychlou výměnu chapadel 

a nástrojů při těžkých aplikacích 

vyvinul SCHUNK výměnný sys-

tém pro roboty s velkým účin-

ným zatížením. SWS-L-1210 

je konstruován pro  zatížení 

až 1350 kg. Má tři uzamykací 

systémy a přenos statického 

momentu ve všech třech osách 

až 5400 Nm. Stav uzamknutí/

/zdvihu pístu může být moni-

torován integrovanými senzory. 

Dále jsou ve výměnné hlavě za-SWS-001 je nejmenší automatický rychlovýměnný systém na trhu a je koncipován speciálně pro osazení malých robotů
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budovány tři tzv. „ready to lock“ senzory. Jakmile za-

registrují všechny tři senzory, že je mezi výměnnou 

hlavou a výměnným adaptérem vzdálenost menší 

než 1,5 mm, dojde ke spojení obou těchto částí. 

Pro jednodušší montáž na přírubu robota je vý-

měnný systém opatřen již z výroby rozhraním pro 

ISO-příruby o průměrech 200 a 250 mm. Montážní 

plochy systémů SWS-L-510 na SWS-L-1210 jsou 

kompatibilní a tím mají uživatelé i při těžkých apli-

kacích přístup k velkému množství komponentů 

SCHUNK – např. pneumatické, fluidní a hydraulické 

moduly, servomoduly, sběrnicové moduly, moduly 

pro svařovací proud, koaxální moduly nebo moduly 

pro optická vlákna. www.schunk.cz

Nosné části mezipříruby SWS jsou vyrobeny z hliníku, zatímco vlastní ventilový blok z lehkého laserem 
tvrzeného plastu

Se třemi zámky může být SWS-1210 zatíženo 
hmotností až 1350 kg

Get new technology first
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KOVOSVIT MAS EXPANDUJE  
DO NOVÉHO SEGMENTU

Jeden z největších strojírenských podniků v České republice, Kovosvit MAS, rozši-
řuje portfolio svého podnikání o novou divizi MAS Hydro, která zahájila úspěšný 
nástup do zemí EU. Značka MAS tak nově vstupuje na trh v oblasti energetiky 
a hydrotechniky, kdy nově nabízí inovativní technologie pro malé vodní elektrárny. 
V oblasti hydroenergetiky se zaměřuje především na ekonomicky efektivní turbíny 
pro nízkospádové lokality. 

R
ozhodli jsme se využít malé hydroenergetické 

revoluce, která se postupně šíří Evropou. Investu-

jeme do výzkumu, vývoje a výroby a klasický typ 

turbíny obohacujeme o naše vlastní inovace. Přida-

nou hodnotou je především využití nízkospádových 

lokalit jinak obtížně ekonomicky využitelných s dosud 

běžně používanými technologiemi vodních motorů,“ 

říká ředitel nové divize MAS Hydro František Švec. 

Kovosvit MAS tak navázal na tradici produkce ob-

ráběcích strojů, které vyrábí i standardní typ turbín 

a běžně je dodává svým zákazníkům. „Nezabýváme 

se klasickou sériovou výrobou, každý produkt je 

vytvářen na míru přímo pro lokalitu, kde se zákazník 

rozhodl elektrárnu postavit. Zatímco klasické typy 

turbín ve většině případů vyžadují velké zásahy 

do přírody a přinášejí s sebou nemalý objem sta-

vebních prací, přičemž výsledné stavební úpravy 

jsou často obtížně vratné a mohou ovlivňovat 

ekologickou rovnováhu okolí, naše řešení je velmi 

ekologické a ekonomicky efektivní. Minimalizujeme 

potřeby stavebních konstrukcí a úprav okolí toku. 

Dokážeme turbínu vyrobit v kompaktním prove-

dení a instalovat i do obtížněji přístupných lokalit, 

včetně extrémních geografických poloh,“ vysvětluje 

František Švec. 

To, že se nová strategie společnosti vyplatila, doku-

mentuje i uzavření několika zajímavých kontraktů 

v sousedním Německu, kam byly dodány již tři 

projekty, několik dalších také firma realizovala v tu-

zemsku. „Německo je kvalitativně velmi náročný 

zákazník a zároveň je to jeden z nejvýznamnějších 

cílových zdrojů. Jednáme také o partnerství s kolegy 

v Anglii, kde je výrazná podpora pro malé vodní 

elektrárny. Připravujeme několik projektů i pro fran-

couzský a italský trh,“ komentuje dosavadní úspěšné 

aktivity nové divize její ředitel.

Se vznikem divize MAS Hydro vyvstala i potřeba 

náboru nových pracovníků. V současné době má 

divize 20 zaměstnanců, ale v následujícím období 

každoročně plánuje navýšit počty až o 10 dalších 

pracovníků s tím, že cílový stav v roce 2020 by se 

měl pohybovat okolo 100 zaměstnanců různých 

odborností. „Naše divize má samostatnou vývo-

jovou základnu, která obsahuje hydrotechnickou 

laboratoř, kde jsme, mimo jiné, také přijali čtyři 

mladé konstruktéry. Spolupracujeme i s několika 

univerzitami. Naše činnost má přesah i na jiné firmy 

v regionu, kde pravidelně poptáváme odborné 

práce a zaměstnáváme další externisty z celé re-

publiky,“ uzavírá František Švec. 

/rd/

„

SPECIALISTA NA „ŠTÍHLÉ OBRÁBĚNÍ“

Pod označením CoroTurn 107 představila společnost Sandvik Coromant nový systém nástrojů 

s vysoce přesnými vysokotlakými tryskami, určený pro vnitřní a vnější obrábění malých, dlou-

hých a štíhlých prvků. Ostré břity a vynikající ovládání třísek zajišťuje měkký řez a nízké řezné 

síly poskytující vynikající výslednou kvalitou povrchu obráběných komponent. Soustružení 

tvrzených součástí je opět spolehlivější a bezpečnější.

Se štíhlými součástmi se pojí celá řada pro-

blémů, včetně potíží s tvorbou dlou-

hých třísek, vibracemi a průhybem. 

Proto společnost Sandvik Coromant, 

která se specializuje na nástrojové sys-

témy, zařadila do své nabídky novou 

řadu řezných jednotek CoroTurn 107 

s vysoce přesným systémem přívodu 

řezné kapaliny HP, který minimalizuje 

riziko lomu břitové destičky, hromadění 

třísek a prostojů stroje.

Systém CoroTurn 107 je tak ideálním ře-

šením a první volbou pro vnější a vnitřní 

soustružení malých, dlouhých a štíhlých 

součástí. Ostré břity a vynikající kontrola utváření 

třísek jsou zárukou klidného průběhu záběru a níz-

kých řezných sil a umožňují dosažení vynikající 

kvality obrobené plochy. 

K dispozici je také geometrie určená pro vysokotlaké 

chladivo. V případě použití nových vysokotlakých 

jednotek Coromant Capto dosahuje nyní přípustný 

tlak řezné kapaliny až 200 barů (maximální tlak pro 

standardní upínací jednotky Capto je 80 barů). V kom-

binaci s vysoce přesnými tryskami představuje tento 

systém výhodu pro pracov-

níky obsluhující stroje, pro-

tože nedochází tak často 

k problémům s dlouhými 

třískami, ale díky méně 

častému přerušování výroby 

a delší životnosti nástrojů nebo 

vyšším řezným rychlostem je příno-

sem také pro manažerský tým. 

Systém určený pro soustružnické ope-

race prováděné za mokra, zejména při 

obrábění žárovzdorných slitin (ISO S) a koro-

zivzdorných ocelí (ISO M), dosahuje velmi dob-

rých výsledků, jak ve velkosériové výrobě, tak 

i v případě flexibilní výroby vyznačující se použitím 

různorodých materiálů a/nebo různých velikostí 

výrobních dávek. Je tak vhodný pro nejrůznější 

aplikace. Při všech dokončovacích a polodokon-

čovacích operacích nabízí řadu výhod zákazní-

kům působícím v mnoha různých průmyslových 

odvětvích, jako např. v leteckém a automobilo-

vém průmyslu, v oblasti výroby energetických 

zařízení nebo ve všeobecném strojírenství.

Nově je do nabídky zařazeno 48 položek s velikostí 

spojky Coromant Capto v rozmezí C3 až C6, které 

jsou určeny pro břitové destičky CoroTurn 107 tvaru 

C, D, R nebo V. 

Držáky s vysoce přesnými tryskami zlepšují kontrolu 
třísek a v kombinaci s vkládací geometrií prodlužují 
životnost nástroje

Systém přesného přívodu řezné kapaliny
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STROJE Z ŘÍČAN AŽ NA KONEC SVĚTA

Společnost Penta Trading měla při nástupu do letošního roku důvod k oslavě: loni se poprvé 

v historii firmy podařilo v ČR a na Slovensku prodat během jediného roku více než stovku strojů. 

Úspěšných aktivit si však může připsat za poslední období mnohem více – např. čtvrtinový 

růst z pohledu uzavřených obchodů a zdařilou expanzi na druhou stranu světa.

Od roku 1991, kdy se Penta Trading objevila na 

českém trhu poprvé, urazila společnost, jejímž 

výhradním vlastníkem je dnes Ing. Pavel Matoška, 

dlouhou cestu a stala se nejvýznamnějším prodej-

cem elektroerozivních strojů v ČR, kde pokrývá 

více než 65 % trhu. Na Slovensku (kde od roku 

1996 působí Penta Slovensko) má zcela domi-

nantní postavení – ovládá trh v tomto segmentu 

z 90 %. Další působnost značky můžeme registrovat 

i v Polsku, tam se však zaměřuje pouze na prodej 

spotřebního materiálu. 

Návrat lepších časů
„Reálné prodeje vzrostly o 30 % a jsme na tom 

lépe než před krizí v roce 2008, kdy jsme prodávali 

zhruba jeden stroj týdně. To jsme jich prodali 60, 

loni jich bylo 106,“ říká Pavel Matoška. V produktové 

nabídce najdeme stroje od předních světových 

výrobců i vlastní vyvinutá zařízení, jako jsou CNC 

hloubičky. Podstatnou část obchodních aktivit tvoří 

i servis elektroerozivních strojů, na něž se firma 

specializuje. 

Už v roce 2000 otevřela v Lounech Technologické 

centrum elektroeroze, které je kromě školicího stře-

diska zaměřené na erodování na zakázku, servisní 

práce a technologické poradenství. V roce 2006 

následovalo další obdobné středisko – Aplikační 

centrum elektroeroze v pobočce v Postřelmově. 

To slouží jako servisní a obchodní základna pro 

Moravu, ale i pro vývoj technologií. O rok později 

vyrostlo další Aplikační středisko HSC frézování 

a hloubení v Říčanech u Prahy. Jeho pracovníci 

mají na starosti jak zakázkové HSC frézování gra-

fitových elektrod a hloubení, tak i drátové řezání, 

servis, technologické poradenství i práci školicího 

střediska. V Říčanech sídlí od roku 2012 i centrála 

firmy, ale její ambice míří mnohem dál: loni se jí 

zdařila úspěšná prezentace na veletrhu v Joinville 

v Brazílii (kde měl úspěch zejména systém Penta 

CNC se dvěma erodovacími hlavami) a pronikla 

tak už na trhy tří světadílů: Evropy (Čechy, Sloven-

sko, Německo, Itálie), Jižní Amerika (Brazílie) a Asie 

(Tchaj-wan, Čína, Singapur). 

Šest pilířů úspěchu
V polovině první dekády nového milénia začaly 

vývojové práce na prvním prototypu vlastní hlou-

bičky, v roce 2006 byl zahájen vývoj CNC hloubičky, 

jejíž první prototyp se světu představil o rok později 

a firma za něj získala od Senátu ČR ocenění Inovace 

roku. Její výrobou se zabývá jedna ze šesti dnešních 

divizí společnosti – divize Penta CNC, jejíž hlavní 

náplní je vývoj, výroba, montáž a prodej elektroero-

zivních hloubiček, vrtaček a modernizace starších 

hloubiček různého stáří a typu.

„Divize má velký růstový potenciál s výhledem 

expanze do zahraničí, podobný produkt a služby 

nikdo v Evropě na srovnatelné úrovni nenabízí,“ 

říká Pavel Matoška.

Další klíčovou složkou je divize Stroje, která zajišťuje 

prodej hlavní obratotvorné komodity společnosti 

– drátových řezaček, hloubiček, frézovacích center, 

EDM vrtaček a minihloubiček. Portfolio zahrnuje 

vlajkové lodě, které představují značky jako Exeron 

či Fanuc, ale v nabídce je i ekonomická řada jako 

např. tchajwanský Chmer.

Divize Servis zajišťuje preventivní i krizový servis, pod-

poru, technickou realizaci zakázek, logistiku a školení 

použití elektroerozivních strojů. Centrála sídlící v Říča-

nech je kompletně podporována elektronickým CRM 

Helpdesk systémem iSERVICE, včetně elektronických 

servisních zpráv na iPadech. Obdobným vybavením 

disponují i obchodníci a technici, kteří tak mají stále 

přehled o řešených úkolech, výjezdech apod. 

Organizační strukturu firmy kompletují ještě divize 

Spotřebního materiálu (zajišťuje dodávky a prodej 

položek, jako jsou např. filtry, řezací dráty, grafit, 

dielektrikum, deionizační pryskyřice apod.) a divize 

Normálie, která se specializuje na prodej normálií 

pro lisovací a střižné nástroje a formy. I tito pra-

covníci mají k dispozici kompletní podporu CRM 

systému a ekonomického systému K2.

Trh jako na houpačce
Co je však pro vedení rodinné firmy nepochybně 

zvlášť potěšitelné, je 100% úspěšnost v oblastech 

s vysokou přidanou hodnotou a řešeních na míru. 

K představitelům tohoto sortimentu patří v portfoliu 

firmy např. 7osá drátovka s CCD pozicováním, 7osá 

hloubička, hloubičky na PKD, stroje s pojezdy nad 

2 m či automatizovaná a robotizovaná pracoviště. 

K zajímavým produktům patří i stroje s více pinolami 

– jde vlastně o dva nezávislé stroje na společném 

rámu, vybavené dvěma generátory a jedním nebo 

dvěma řídicími systémy, které sdílí souřadné sys-

témy, technologie a další data – díky tomu je toto 

řešení technicky i ekonomicky výhodné. Poskytují 

dvojnásobný pracovní výkon na stejném nebo i ji-

ném obrobku, nicméně pro velké a těžké elektrody 

lze obě pinoly spojit a mohou pracovat synchronně.

Celkový obrat společnosti v roce 2014 dosáhl 25% 

nárůstu a její tržní podíl v EDM se odhaduje na 

65 % – ten chce firma udržet i nadále, což je spolu 

se zvýšením prodejů Penta HSC a růstem prodejů 

normálií a spotřebního materiálu jeden z hlavních 

směrů rozvoje vytyčených pro další období. K dal-

ším patří ještě intenzivnější zaměření na vnitřní 

procesy a další zvyšování kvality služeb. A také růst 

na zahraničních trzích, kde se bude firma zaměřovat 

hlavně na pokračování vývoje vlastních strojů, na 

řešení s vysokou přidanou hodnotou, pokročilé 

7osé stroje a oblast Big EDM, 2H EDM.

Jak uvedl Pavel Matoška, rozložení podle segmentů 

se vyvíjí a mírně mění – stabilně vede automotive, ale 

v posledních třech letech výrazně posílil prodej do le-

teckého a energetického segmentu, silné zastoupení 

má firma i na půdě výzkumných ústavů a univerzit. 

„Před několika lety prakticky nebyl zájem o běžné 

stroje, všichni chtěli nějakou specialitu, vysoce přesná 

zařízení či extrémně malé průměry drátu apod., dnes 

už roste podíl standardních řešení. Technologie zdo-

mácněla, není to jen záležitost leteckého průmyslu, 

jenže to má háček: velký podíl na tom mají dotace. 

Z mého pohledu bohužel, protože deformují trh 

a konkurenční prostředí, a to je principiálně špatně. 

Protože po několika letech, kdy se výrobci a prodejci 

nemusí o zakázky bát, vyprší příslušné ochranné 

lhůty, a na trhu bude hodně „použitých“, byť prakticky 

nových strojů, které se budou vlastníci snažit prodat, 

protože pro ně nenajdou reálné ekonomické využití. 

A pak nastane období, kdy „budeme muset mít velké 

hrby, abychom tu poušť přešli…“ /jv/

„Elektroeroze je srdeční záležitost, buď ji člověk 
miluje, nebo ji nemůže dělat pořádně. Stroje jsou 
všechny velmi podobné, rozdíl je v lidech, 
poprodejním servisu a péči,“ říká Pavel Matoška

Penta vs. Penta (Trading)
I když název Penta Trading evokuje spojení s fi-

nanční skupinou Penta, podobnost je čistě ná-

hodná. Nemají nic společného, byť se finančníci 

dokonce snažili domoci, aby Penta Trading pře-

stala svou značku a logo používat, byli bez šancí 

neboť jejich skupina vznikla později a název a logo 

má PENTA TRADING registrované a chráněné.
Novinkou prezentovanou v brazilském Joinville byla 
obří hloubička PENTA 3010-2H se dvěma 
erodovacími hlavami
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VÝKONOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE  
WIDIA VICTORY

Do produktové řady obráběcích nástrojů WIDIA Victory přibyly břitové destičky nových tříd 

s novou geometrií. Jsou vybaveny odolným vícevrstvým PVD povlakem s vnější vrstvou ze 

ZrCN, které umožňují najít optimální podmínky obrábění tím, že zajistí výborný odvod třísky, 

což zvyšuje plynulost obrábění, jeho efektivitu a také prodlouží životnost nástroje. 

Břitové destičky WIDIA Victory FS s pozitivním úhlem 

hřbetu jsou podle výrobce určeny zejména k práci 

s těžkoobrobitelnými materiály, jako jsou např. Inco-

nel nebo Rene, používané pro složité díly v leteckém 

průmyslu, nebo pro chrom-kobaltové slitiny a ušlech-

tilé korozivzdorné oceli (nerez), jež se uplatňují hlavně 

ve zdravotnictví. Tyto destičky jsou nejvhodnější pro 

dokončovací operace na čisto tam, kde jsou klíčovými 

parametry kvalita povrchu a přesnost vyráběných dílů. 

Přesné ostří, speciální geometrie čela a optimalizo-

vané provedení řezné plochy umožňují destičkám 

při soustružení na čisto dosáhnout vysoké kvality 

řezu při minimálním vývinu tepla a správné tvorbě 

třísky. Velký úhel čela zmenšuje řeznou sílu a omezuje 

tvorbu nárůstků na čele nástroje. 

Destičky Victory jsou dostupné v třídě WS10PT 

s odolným dvouvrstvým povlakem PVD. Všechny 

břitové destičky třídy WS10PT s povlakem PVD pro-

cházejí po povlakování speciální úpravou, která 

snižuje napětí v materiálu a zvyšuje pevnost břitu. 

Omezuje se tím také tvorba nárůstků a výsledkem 

je delší životnost nástroje. Destičky třídy WS10PT 

jsou dostupné s různou geometrií břitu, včetně UR 

(Universal Roughing) pro hrubování, kterou vyvinula 

WIDIA speciálně pro hrubování a běžné soustru-

žení korozivzdorných ocelí a ocelových polotovarů. 

Unikátní lamač třísek a profil čela bez bodu inflexe 

zaručují spolehlivé lámání dlouhých třísek, aniž by 

tím byla ovlivňována řezná síla. Pozitivní úhel čela 

dále omezuje řezné síly a zvyšuje odolnost ostří proti 

vylamování při velkém přísuvu. Geometrie nástroje 

společně s několikavrstvým povlakem, jehož vnější 

vrstva je z materiálu ZrCN, který zvyšuje výkon obrá-

bění a současně usnadňuje identifikaci opotřebení, 

umožňují efektivně zvýšit otáčky i přísuv, zvýšit 

produktivitu a zkrátit dobu pracovních operací. 

Geometrii UR mohou mít i břitové destičky tříd 

WP15CT, WP25CT a WP35CT. Zvyšuje se tím ze-

jména výkon obrábění ocelových polotovarů. Bři-

tové destičky WP15CT s vynikající kombinací tuhosti 

a výkonu obrábění jsou univerzálně použitelné pro 

soustružení na čisto, běžné soustružení a nená-

ročné hrubování, s řeznou kapalinou nebo bez ní, 

s nepřerušovaným i přerušovaným řezem. Břitové 

destičky WP25CT jsou doporučovány pro běžné 

nebo méně náročné hrubování (s řeznou kapalinou 

i bez ní), s nepřerušovaným i přerušovaným řezem. 

Destičky WP35CT jsou podle výrobce vhodné hlavně 

pro  těžké hrubování (také s řeznou kapalinou nebo 

bez ní) a s přerušovaným i nepřerušovaným řezem. 

Vnější vrstva povlaku snižuje tření, zlepšuje pevnost 

ostří a zároveň funguje jako indikátor opotřebení. 

STABILITA PŘI OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLŮ

Pro výrobce malých dílců, kteří potřebují zapichovací a upichovací nástroje s úzkým břitem, 

nabízí firma Seco vícebřitý systém X4. Šířka břitů destiček utvařeče třísek MC tohoto systému 

se pohybuje v rozsahu od 0,5 do 3 mm, hloubka řezu pak od 2,6 do 6,5 mm.

Seco X4 se vyznačuje výměnnými tangenciálními 

břitovými destičkami s utvařečem třísek a vysoce 

stabilním upnutím. Tyto odolné a spolehlivé prvky 

zajišťují vysokou přesnost, opakovatelnost, pro-

duktivitu a kvalitu povrchu při operacích vnějšího 

zapichování a upichování malých dílů, tenkých tyčí 

a trubek vyrobených z běžných materiálů. Maxi-

mální průměr tyčoviny pro upichování je v rozsahu 

od 5,2 do 13 mm (v závislosti na šířce destičky). 

Profily břitových destiček jsou dostupné v neut-

rálním, pravostranném a levostranném provedení.

K dispozici jsou také destičky bez utvařeče s klad-

ným úhlem čela v podobě geometrie R a FG. Šířka 

břitů geometrie typu R s kruhovým profilem, které 

jsou určeny pro drážkování a profilování, se pohy-

buje v rozsahu od 1 do 3 mm. Destičky s geometrií 

FG zahrnují šířky od 1,15 do 2,65 mm a poskytují 

možnost zapichování pojistných kroužků dle norem 

DIN471, DIN472, SMS1581 a SMS1582. 

Systém X4 využívá třídu břitových destiček CP500 

poskytující vyšší odolnost proti opotřebení při ob-

tížném obrábění a třídu CP600, která v sobě spojuje 

pevnost a odolnost proti opotřebení žádoucí při 

všeobecném obrábění. 

Břitovou destičku pevně drží v lůžku horní upínka 

a upínací šroub je možné utáhnout a povolit ze shora 

či zespodu. Držáky X4 jsou k dispozici se stopkami 

v celé řadě velikostí, včetně 1212, 1616, 2020, 2525 

a také Seco-Capto C4, C5 a C6. Nejnovější stopky 

velikosti 1212 a 1616 s kompaktní hlavou zajišťují 

vysokou spolehlivost a tím i maximální využitelnost 

systému pro menší stroje s vícemístnou nástrojovou 

hlavou. Zvláště výhodná je možnost kombinovat 

jeden držák se všemi dostupnými rozměry destiček, 

což zjednodušuje skladové hospodářství.

Veškeré držáky X4, s výjimkou hlavic držáku v pro-

vedení pro stopky velikosti 1212, jsou vybaveny 

technologií, která využívá chlazení s výstupem 

chladicí kapaliny přímo z upínky břitové destičky 

a přídavným výstupem pod břitem.

Další zajímavou novinkou firmy Seco v oblasti nástro-

jových systémů, je sklíčidlo na závitníky EPB 5867. Je 

vybavené zcela novým mechanismem mikrokom-

penzace pro zajištění bezpečného řezání vnitřních 

závitů na strojích umožňujících synchronní řezání 

závitů. Vnitřní mechanismus umožňuje axiální pohyb 

závitníku +/− 0,5 mm, čímž kompenzuje mikrood-

chylky mezi otáčením vřetena, posuvem a roztečí 

závitů. Tím se eliminuje namáhání v závitníku a před-

chází se jeho poškození, takže výsledkem jsou vysoce 

kvalitní závity, hlavně při závitování slepých otvorů. 

V porovnání s běžnými sklíčidly bez axiální kompen-

zace sklíčidlo EPB 5867 výrazně zvyšuje produktivitu 

závitování a prodlužuje životnost nástroje absorbo-

váním axiálního pnutí, které by se jinak přenášelo 

na samotný závitník. Funkce sklíčidla není závislá 

na typu obráběného materiálu. 

Nové sklíčidlo je kompatibilní s rozhraními vřeten 

HSK-A, DIN-AD, BT-AD a Seco-Capto, i s kombino-

vanými stopkami Weldon/Whistle-Notch nebo 

válcovými stopkami, které lze sestavit s mnoha 

držáky nástrojů. Při použití závitníkových kleštin 

ER11, ER20, ER25 a ER40 se čtyřhranným unašečem 

je možné do sklíčidla upnout závitníky velikosti 

M2-M30. Kleštinové upínací matice díky těsnicím 

kroužkům také zajišťují proudění chladicí kapaliny 

vnitřními kanálky závitníku. 

Soustružnické nástroje s geometrií pro hrubování pro 
plynulé utváření třísky

Nová sklíčidla na závitníky EPB 5867 zvyšují výkon při 
závitování i kvalitu závitů
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DMG MORI MÁ NOVOU EVROPSKOU CENTRÁLU

Úterý 16. prosince mělo v jedné části průmyslové zóny švýcarského města Winterthur slav-

nostnější ráz než obvykle, ale v tomto případě nešlo o předvánoční ruch. V podalpském 

středisku otevírala svou zbrusu novou evropskou prodejní a servisní centrálu, jedno ze dvou 

hlavních korporátních řídicích středisek (druhé funguje od července loňského roku v Tokiu), 

společnost DMG MORI.

Středisko bude mít – ve spolupráci se svým japon-

ským protějškem – na starosti koordinaci globálních 

prodejů a servisní sítě společnosti, jednotlivých divizí 

centrální skupiny, aplikační technologie, klíčové zákaz-

níky a marketing a řadu dalších záležitostí, včetně fi-

remních školicích a vzdělávacích aktivit a poradenství. 

Designová záležitost od strojů  
po střechu
Nová budova DMG MORI Global Headquarters, jak 

zní oficiální název, důsledně kopíruje svými prvky 

nový design strojů této značky, zaváděný postupně 

od spojení dvou strojírenských gigantů Deckel Maho 

Gildemeister a Mori Seiki v roce 2009. V exteriéru, 

ale zejména interiéru hlavní budovy, je uplatněna 

kombinace bílé a černé barvy, obdobně jako jsou 

vyvedeny kryty strojů DMG MORI. Ty jsou k vidění 

v showroomu v ústřední hale, kde je instalován průřez 

strojírenským portfoliem firmy, zahrnující dvě desítky 

strojů, živé prezentace systému Celos, jímž jsou nově 

vyráběné stroje i jejich předchůdci nyní vybavováni, 

a také ukázky nových výrobních metod a technologií 

v obrábění. Zahrnují provozní ukázky strojního vyba-

vení z produkce firmy od koncernově nejúspěšnějšího 

a nejprodávanějšího modelu DMU 40 eVolution, 

úspěšné stroje řady ecoLine (která nyní zahrnuje 

čtyři frézy a tři soustruhy), až po nejnovější přírůstek 

do výrobních zařízení s tyrkysovočerveným logem 

DMG MORI, které představuje systém Lasertec 30. Ten 

zastupuje moderní technologii aditivní výroby – kom-

binaci laserového natavování a frézování umožňující 

na jednom stroji vyrábět i náročné složité obrobky na 

klasických obráběcích strojích nedosažitelné. 

Vystaveny jsou i nové a vylepšené generace osvěd-

čených strojů, jako např. NTX 1000, a inženýrsky za-

jímavá řešení jako NZX 200/80 se 2–3 revolvery, což 

umožňuje oproti běžným strojům pracovat s několika 

nástroji současně, a dosáhnout tak větší produktivity.

Také Ultrasonic 30, který se úspěšně vyrábí už řadu 

let, našel nyní nové využití s nástupem kompozit-

ních a moderních, těžkoobrobitelných materiálů, 

kde se výborně uplatňuje jeho schopnost obrábění 

s nižšími procesními silami.

Instalaci i nejtěžších strojů umožňují velké dveře, 

kterými lze projet s kamionem, a u stropu umís-

těný jeřáb s nosností 40 t, ale vše je designérsky 

elegantně vyřešeno a zakomponováno do interiéru 

tak, že ani těžká manipulační technika nenarušuje 

čisté linie a plochy budovy. 

Zatímco v patrech jsou situovány kanceláře a zase-

dací místnosti, přízemí je kromě výstavních prostor 

zasvěceno i prostorům pro aplikační inženýry, po-

radce a konzultanty, školicí centrum a měřicí stře-

disko, které volně navazují na ústřední showroom. 

Konferenční místnosti jsou vybaveny nejmoder-

nějším videokonferenčním systémem, který auto-

maticky zaměří záběr na člověka, jenž právě hovoří. 

Kromě práce však architekti pamatovali i na komfort 

lidí, kteří budou v budově trávit podstatnou část dne. 

Zaměstnanci mají k dispozici kantýnu, která může 

směle konkurovat vyhlášeným designovým restau-

racím, na galerii je situována kavárna s výhledem do 

showroomu, a ze světlých prosklených kanceláří je 

přístup na vnitřní zahradu, kde si lze užít chvíli rela-

xace nebo neformální setkání s kolegy či zákazníky.

Exkurze do světa energie
Součástí moderního komplexu je rovněž Energy 

solutions Park, zaměřený na další oblast, v níž DMG 

MORI rozvíjí své aktivity mimo strojírenství, která 

však na strojírenský vývoj a výrobu rovněž navazuje 

– řešení výroby a řízení spotřeby elektrické energie.

Návštěvníci zde mohou vidět v provozu (a přímo 

sledovat jejich výkon) dvojici větrných turbín Wind-

Carrier (20 kW), dva velkoplošné panely SunCarrier 

260 (101 kWp), soustavu čtyř desítek menších solár-

ních panelů SunCarrier 22 (157 kWp), které doplňuje 

ukázka systému CellCube FB 200–400 a eCube se 

dvěma rychlodobíjecími stanicemi ABB pro stejno-

směrné dobíjení s výkonem až 50 kW během půl 

hodiny. Ve výbavě vozového parku winterthurské 

centrály DMG MORI jsou proto zařazeny i vozy 

Tesla a VW e-Golf, které mají pomáhat prakticky de-

monstrovat přednosti nových technologií v oblasti 

energetické efektivity a elektromobility.

Elektřina vyrobená v Energy solutions Parku slouží 

k provozním potřebám areálu – pokrývá ze 100 % 

osvětlení kanceláří a zhruba třetinou se podílí i na 

dodávkách energie pro provoz instalovaného stroj-

ního vybavení v technologickém centru. Roční pro-

dukce 330 000 kWh znamená nejen úspory v tomto 

objemu, ale i ca 45% pokrytí celkových energetic-

kých potřeb nové evropské centrály DMG MORI. 

Josef Vališka, Winterthur

Toky energií v novém areálu (obr. vpravo): 1 – Větrné turbíny WindCarier s celkovým výstupem 20 kW; 2 – Dvojice solárních systémů SunCarier 260 dodává výkon 
101 kWp; 3 – 40 solárních panelů SunCarier 22 o celkovém výkonu 157 kWp; 4 – Zásobník energie CellCube FB 200-400, výstup 200 kW, kapacita 400 kWh; 5 – Nabíjecí 
místo eCube se dvěma rychlodobíjecími stanicemi ABB

Aplikační a měřicí centrum

Pohled do showroomu

Designová je i kantýna pro zaměstnance

Vizualizace přibližuje pohled na areál  
nové centrály DMG MORI 
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NÁSTROJE SE ŠVÝCARSKOU PŘESNOSTÍ

Mezi novinkami loňského roku zaujaly na posledním veletrhu AMB také výrobky firmy 

Kaiser – vyvrtávací hlava s prvním hliníkovým PSC rozhraním nebo nové nástroje pro obrábění 

exotických materiálů.

Švýcarská firma Kaiser Precision 

Tooling, zaměřená na prémiové 

vysoce přesné nástrojové sys-

témy a řešení pro automobilový, 

letecký a kosmický, zdravotní 

a hodinářský průmysl, uvedla na 

trh novou přesnou vyvrtávací 

hlavu EWBD 100. Ta jako vůbec 

první zařízení svého druhu na 

světě obsahuje PSC rozhraní vy-

robené výhradně z hliníku, takže 

je o 55 % lehčí než standardní vy-

vrtávací hlava z oceli EWBD 68. 

Pro dosahování vysokých řezných 

rychlostí až 2000 m/min je nová 

vyvrtávací hlava vybavena interním vysoce přesným 

samovyvažujícím mechanismem v plném rozsahu 

nastavení, což zajišťuje velice přesné obrábění.

Výrobcem je doporučována jako ideální pro hluboké 

otvory, které vyžadují kombinace dlouhých nástrojů. 

Velký digitální displej nabízí rozli-

šení s body o Ø 0,001 mm, je tedy 

dobře čitelný, což zlepšuje jeho 

použitelnost, a pomáhá prakticky 

eliminovat chyby obsluhy.

K dalším novinkám tohoto vý-

robce patří přesná vrtací hlava 

s hydraulickým upínáním pro le-

tecký průmysl. Přesná vrtací hlava 

EWH je určena speciálně pro efek-

tivní použití u exotických materi-

álů, jako je titan. Je koncipována 

pro použití s tlaky chladicí kapa-

liny až 70 bar a navržena s ultra-

pevnou monoblokovou kon-

strukcí podle nejvyšších standardů. To znamená, 

že splňuje požadavky tuhých nástrojů s vysokým 

tlakem chladicí kapaliny, potřebné pro efektivní 

obrábění složitých obrobků z náročných materiálů.

Vrtací hlava je k dispozici s délkou 95 nebo 155 mm 

a HSK/SK/PSC rozhraním. Hydraulické EWH upí-

nání přináší formou a silou uzamčené připojení, 

které dokonale svírá držák nástroje s vysokým 

tlakem po celém obvodu. To je lepší než řešení 

pro uchycení pomocí pojistných bočních šroubů, 

které mají kontakt v bodech a vedení na obvodu.

Pro vysoký tlak chladicí kapaliny přesahující 50 MPa 

je důležité zajistit účinné chlazení, zejména při 

řezání HRSA a zpracování titanu s nízkou tepelnou 

vodivostí. Je-li chladicí kapalina dodávána s ne-

dostatečným tlakem, může se odpařovat a tep-

lota materiálu by stoupala – což vede ke snížení 

tvrdosti řezaného materiálu a snižuje životnost 

řezné hrany. Vysoký tlak chladicí kapaliny také 

podporuje lámání třísek a pomáhá dosáhnout 

jejich lepší utváření. 

PRŮMYSL OČIMA STUDENTŮ

Zdravím všechny čtenáře. Vítejte u nové rubriky, zaměřené hlavně na studenty, a dovolte, 

abych se představil: Jmenuji se Michal Rosecký a jsem absolvent průmyslové školy ve Žďáru 

nad Sázavou, kde jsem se věnoval oboru strojírenství. A právě o některé zkušenosti z pohledu 

studenta na reálné uplatnění v podnikové praxi bych se s vámi chtěl podělit.

Při studiu ve Žďáru jsem se seznámil se skvělým 

kantorem Ing. Petrem Fořtem, autorem mnoha 

učebnic z oblasti technologií CAD a nespočtu od-

borných technických článků. Z vlastní iniciativy jsem 

v průběhu studia vytvořil konstrukční návrh hyd-

raulického lisu na volné strojní kování a následně 

k němu navrhl i kolejový manipulátor. Tento kovací 

soubor byl předán projektové konstrukci akciové 

společnosti Žďas a ve spolupráci s Ing. Fořtem vznikl 

článek o zkušenostech z realizace studentských pro-

jektů v průmyslové praxi. Po složení maturity jsem 

právě na základě tohoto projektu byl na tříměsíční 

stáži ve vývojové konstrukci v TOS Kuřim a na pod-

zim přijal nabídku na roční spolupráci s německou 

nadnárodní firmou zabývající se výrobou těžkých 

tvářecích strojů a linek na zpracování dřeva, kam 

jsem nastoupil na pozici konstruktéra. Mezi pobyty 

v Německu jsem složil certifikaci na Proe/Creo a po 

ukončení spolupráce následoval návrat do školních 

lavic na strojní fakultu VUT v Brně, kde nyní studuji 

na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. 

V průběhu studia jsem složil certifikaci na CAD 

systémy, prošel kurzem mechatroniky a podílel se 

na několika vývojových projektech z oblasti tech-

nické praxe, a to např. zabezpečovací železniční 

techniky nebo konstrukci zemědělských strojů, 

kterým se nyní věnuji profesionálně. Kromě toho se 

externě podílím na vývojových úkolech z různých 

technických oborů.

Když vystudujete vysokou školu a hledáte uplatnění 

v praxi, mnohdy se vás při pohledu do očí realitě 

zmocní pocit srovnatelný s úderem čela do pevné 

podložky. Internet je sice v technických oborech 

plný pracovních nabídek, ale jestli nechcete mít 

dlaně rozřezané od špon, protože umíte spočítat 

objem integrálem, máte jako absolvent problém, 

jelikož vzdělání je jen polovina požadavku. Druhou 

polovinu doplňuje praxe, většinou na obdobné 

pozici, jaká vás nyní zaujala. Na pozici konstruktéra 

to bývá od dvou let výše. Buď se tedy rozhodnete 

udělat díru do světa, opustíte technický obor a vrh-

nete se třeba na vysokou knihovnickou, nebo vez-

mete do začátku podřadnější práci a vypracujete 

se. Anebo taky ne, jelikož všechno ze školy brzy 

zapomenete, budete modifikovat a kreslit pořád 

stejnou kostku a po nějakém čase zjistíte, že můžete 

být vlastně rádi, že máte práci.

V každé třídě jsou ale i chytří borci, kteří chtějí vy-

užít svůj intelekt a aspoň 1 % teoretických znalostí 

z vysokoškolského studia. Asi každý z nás byl na 

„náborovém dni“, kde se manažeři prezentovaných 

společností předhánějí a lákají studenty na větši-

nou plané sliby. Většina českých středně velkých 

firem nemá finance na zajištění vlastního výzkumu 

či vývoje a když potřebují něco vymyslet, jdou 

vábit doktorandy na čtyřicetitisícové mzdy. Stu-

denti ukončí studium a jdou za svou „životní šancí“, 

Zpravidla absolvent při první spolupráci s praxí 

pracuje ve dne v noci a za půl roku je vývojový 

projekt hotov. Záhy zjistí, že mu za pár dní končí 

smlouva na dobu určitou, a na dotaz o prodloužení 

nedostává odpověď...

Nejlepší šance, jak získat praxi v průběhu studia jsou 

stáže, brigády apod. Když už na prvním pohovoru 

řeknete, že jste spolupracovali s firmou XY, hned 

vypadá situace jinak. Zdánlivá banalita vás může 

posunout na startovní pozici o světelný rok. Tento 

efekt školní spolupráce ale nefunguje, pakliže se 

budete vytahovat, že jste působili u Franty Šišky 

v závodě Horní Dolní.

Vypravím se tedy do konstrukcí klíčových průmy-

slových firem zjistit, jak se staví ke studentům při 

studiu, co jim nabízejí za stáže, výdělky, jaké otevírají 

pozice pro absolventy, ale i jaký používají software 

nebo zda u nich probíhá regulérní vývoj a spoustu 

jiných praktických informací, které studentům mo-

hou pomoci učinit po promoci správné rozhodnutí. 

To je idea mé rubriky – Student view. Rád přivítám 

vaše názory, nápady a dotazy na mail: Rosecky12se-

znam.cz a přeji všem úspěšný rok 2015. 

Zduř!

Hliníkové provedení EWBD 100 je 
o 55 % lehčí než vyvrtávací hlava z oceli

Přesná vrtací EWH hlava je koncipována pro použití 
s tlaky chladicí kapaliny až 70 bar
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KAPALINY A VZDUCH, KTERÉ 
HÝBOU SVĚTEM KOLEM NÁS
Tématem úvodního čísla TechMagazínu nastupujícího roku 2015 je svět automatů a robotů, 

a zejména systémů, které tato zařízení pohánějí. Z prvků, které fungují v automatických 

systémech a zařízeních, obstarává pohyb mechanických součástí nejčastěji elektřina nebo 

stlačený vzduch a nestlačitelné, resp. přesněji řečeno téměř nestlačitelné kapaliny, konkrétně 

oleje.** A právě posledním dvěma zmíněným je věnována i tématická příloha tohoto vydání.

Pneumatika a hydraulika jsou už po staletí základem 

pohyblivých mechanických systémů. Za starých 

dob byly vynalézány automaty využívající jejich 

fyzikálních principů spíše zábavnou věcí v podobě 

různých důmyslných systémů, jaké představují např. 

výtvory antického vynálezce, konstruktéra a filozofa 

Hérona. V novověkých dějinách zase udivovala 

publikum různá zařízení Leonarda da 

Vinciho a jeho současníků, kteří rov-

něž vytvořili řady pozoruhodných 

technických řešení (některými se 

dokonce inspiroval samotný 

Leonardo), ov-

šem nebyli tak 

proslulí jako 

da Vinci, a tak na ně historie časem 

téměř zapomněla. V moderní podobě se s pneu-

matickými a hydraulickými systémy setkáváme 

naopak většinou v průmyslové podobě.

Ve službách průmyslu
Uplatňují se ve strojírenství od automobilového 

průmyslu přes plastikářské stroje až po nejrůznější 

dopravníky na montážních linkách či v logistice, 

v potravinářském a farmaceutickém průmyslu (kde 

musejí splňovat nejnáročnější kritéria), v těžebním 

průmyslu a stavebnictví (stavební stroje by bez 

nich nemohly nabídnout svoje extrémní výkonové 

parametry), ale třeba i v kulturní sféře v podobě 

divadelní techniky, která zajišťuje scénografické 

efekty. O dopravě ani nemluvě – bez těchto sys-

témů by nefungovala auta, vlaky ani letadla. Lze 

bez nadsázky říci, že jsou to právě hydraulické 

a pneumatické systémy, které umožňují realizovat 

automatizovaná řešení a dávají náš svět do pohybu.

I když jsou tyto dva typy pohonu v zásadě velmi 

podobné, fungují na základě obdobných principů 

převodu mechanické energie s využitím plynného 

či kapalného média a používají obdobné kompo-

nenty (oba systémy vyžadují kompresor nebo čer-

padlo, ventily a aktuátory k ovládání síly a rychlosti) 

i terminologii, každý z nich má své silné a slabší 

stránky, které jsou často předmětem diskusí při 

posuzování a volbě nejvhodnějšího řešení.

Pneumatické systémy jsou bezpečnější pro použití 

ve vlhkém nebo korozivním prostředí, ale také odol-

nější častému čištění. Tato zařízení lze montovat 

i v těsné blízkosti daného procesu (zatímco 

doprovodná elektronika je 

umístěna v rozvaděči 

v dostatečné 

vzdálenosti před možným poškozením, což zjed-

nodušuje instalaci a údržbu). Také ovládací prvky 

pro pneumatické soustavy jsou obvykle menší 

než např. servopohony u elektromechanických 

systémů, což znamená nižší nároky na objem vnitř-

ního prostoru rozvaděče.

Uplatňují se často např. v automatizovaných mani-

pulačních systémech typu „pick-and-place”, kde na-

bízejí výhodu nižších prostorových i energetických 

požadavků i menší náročnost na programování 

řídicího software.

Klasické pneumatické systémy jsou v automatizaci 

často používané pro svoji jednoduchost, nízkou 

cenu a snadnou údržbu, ovšem mají složitější 

možnost řízení rychlosti pneumatických pohonů, 

problémem je přesnost zastavení mimo koncové 

polohy a horší dynamické vlastnosti v případě níz-

kých rychlostí (pod 50 mm.s-1). 

Vzduchové kompresory v pneumatických systé-

mech mají však i svá omezení pokud jde o objem 

vzduchu, který dokážou stlačit, a část energie je 

„ztracena” převodem na teplo (které ovšem lze zase 

využít pro jiné účely), což u hydraulických systémů, 

které nabízejí i práci s velmi vysokými silami, a tedy 

i vysoký výkon, nehrozí. 

Obecně lze říci, že pneumatické systémy nabízejí 

vysokou rychlost do pohybu uváděných součástí 

díky takřka bleskové expanzi uvolněného vzduchu, 

hydraulické zase vysokou hustotu výkonu díky 

enormním silám, které nabízí praktická nestla-

čitelnost jejich provozních kapalin při vhodném 

poměru pístů. Záleží tedy jako vždy především 

na aplikacích, pro které jsou dané technologie 

určeny. Hydraulika se uplatní hlavně tam, kde je 

vyžadováno působení velkých sil, pneumatická 

zařízení jsou zase vhodná např. pro automati-

PNEUMATIKA A HYDRAULIKA 
V PRŮMYSLU

AUTOMATIZACE 
A ROBOTIZACE

Hydraulické a pneumatické systémy se uplatňují všude v průmyslu i technice kolem nás – bez nich by 
nefungovaly ani technologické vrcholy své doby jako Citroën DS 19 zvaný „žabák“ s hydropneumatickým 
pérováním či nadzvukový Concorde

**Oleje jsou částečně stlačitelné hydraulické kapaliny, i když jsou obecně považovány za nestlačitelné – ca každých 7 MPa je stlačí o 0,5 %, ovšem jen do určité míry 

dané fyzickou odolností hydraulického válce, než po jejím překročení povolí materiál.
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zované procesy při výrobě a montáži relativně 

lehkého charakteru, kde je důležitá hlavně rychlost 

(nicméně i ona umožňuje vyvinout značnou sílu).

To nejlepší z obou systémů
Ovšem tyto nevýhody každé ze zmíněných tech-

nologií umožňuje do značné míry odstranit řešení 

v podobě jejich kombinace, kterou představuje 

kategorie pneumaticko-hydraulických systémů, jež 

sdružují výhody obou. Využívají jak stlačený vzduch 

(pro řízení směru pohybu pohonu), tak hydrau-

lickou kapalinu (ta zajišťuje dynamické vlastnosti 

pohybu pohonu). Využitím hydraulické kapaliny, 

která působí na obou stranách pístu válce, dojde 

k odstranění vlastnosti vzduchu – stlačitelnosti 

– v případě, kdy je tato vlastnost v určité části sys-

tému nežádoucí (v řadě případů je však stlačitelnost 

vzduchu, resp. jeho rychlá expanze a prudké zvět-

šení objemu výhodou). Pneumaticko-hydraulické 

systémy jsou často nasazovány v aplikacích, kde 

je nutno zabezpečit pohony proti nežádoucímu 

posuvu po vypnutí přívodu stlačeného vzduchu, 

pro zastavení v mezipolohách či zajištění v koncové 

poloze, pro kontrolu rychlosti pohybu pohonů, 

pro odstranění nežádoucího skokového pohybu 

pneumatických pohonů při nízkých rychlostech atd.

Při konstruování moderních hydraulických i pneuma-

tických systémů se v široké míře uplatňuje simulace 

navrhovaného řešení, která ještě před jeho fyzickou 

realizací dokáže zjistit jeho slabá či kritická místa, 

prověřit jeho vhodnost, pro danou aplikaci a na-

vrhnout případné změny pro optimalizaci systému.

Roboty i roboti
K nejatraktivnějším zařízením, kde se pneuma-

tické a hydraulické systémy uplatňují, patří ro-

boti – tedy správně řečeno spíše roboty, pokud 

se bavíme o průmyslových zařízeních, nicméně 

v tomto segmentu se objevuje i stále více robotů 

ve formě bližší humanoidním bytostem, pro které 

korektní lingvistická forma výrazu robot už vypadá 

poněkud škrobená, protože je koneckonců (mj. 

i díky relativně vysokému stupni vlastní umělé 

inteligence) začínáme už sami považovat spíše 

za své umělé „parťáky” než čistě mechanické ne-

životné stroje. 

Od svých počátků v minulém století učinil vývoj 

v robotice obrovský skok kupředu a mechaničtí 

pomocníci usnadňují lidem práci, zejména tu ru-

tinní a namáhavou v průmyslové výrobě v mnoha 

oborech. Jejich sofistikovanější kolegové už do-

kážou provádět i složité lékařské zákroky, včetně 

nejnáročnějších operací, a roboti se už dostali i do 

vesmíru – pracují na mezinárodní kosmické stanici, 

skvělou práci odvedli na vzdálených kosmických 

tělesech – na Měsíci, na Marsu i v hlubinách ves-

míru, kam se člověk ještě nedostal anebo ani nemá 

šanci kvůli extrémním podmínkám dostat. A v ne-

poslední řadě se s nimi počítá jako se skutečnými 

pomocníky pro handicapované lidi se zdravotním 

postižením, vyžadující speciální lékařskou i běžnou 

domácí péči, nebo pro seniory. Baví naše děti, 

pomáhají nám řídit auta, letadla a lodě, ale pozor, 

mají i svou temnou stránku – naučili jsme je už 

také zabíjet... 

EFEKTIVNÍ ZASTAVENÍ DÍKY NOVÉMU 

ZARÁŽKOVÉMU VÁLCI DFSP

Nejsilnější zarážkové válce DFSP, jaké kdy společnost Festo vyvinula, zvládnou o 200 % větší 

sílu nárazu než předchozí modely. Disponují výrazně lepšími parametry než zarážkové válce 

STA/STAF. Snadno odolávají radiálním a nárazovým silám při manipulaci s materiálem, v jed-

noúčelových strojích, obráběcích strojích a v automobilovém průmyslu.

Válce DFSP jsou vhodné zejména pro aplikace jako 

je oddělování, zastavení nebo indexování. Volitelný 

vnitřní závit se středicím otvorem může navíc slou-

žit k upevnění individuálních nástrojů a doplňků. 

Prodloužené ložisko pístnice umožňuje přesnější 

polohování, volitelná pojistka proti pootočení nabízí 

další zvýšení spolehlivosti. 

Konstrukce DFSP válců vychází z kompaktních válců 

ADN. Jde o nejvýkonnější ze základních zarážkových 

válců na trhu. Použití pístu složeného jen ze 3 částí 

a speciálního ložiska pístnice jsou ceny válců DFSP 

velmi atraktivní, o špičkových parametrech a dlouhé 

životnosti ani nemluvě. 

Široká škála jeho variant je vhodná pro mnoho aplikací. 

Zarážkové válce DFSP jsou nabízeny v různých velikos-

tech i rozsazích zdvihu, lze je použít jako jednočinné, 

dvojčinné nebo dvojčinné vysouvané pružinou. 

Zarážkové válce DFSP jsou robustní, spolehlivé 
a ve všech parametrech předčí svoje předchůdce 

STA/STAF
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KLEENTEK ZABEZPEČUJE 
ČISTÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

„U hydraulického lisu máme opakovaně problémy s proporcionál-

ními ventily. Stroj je čtyři roky v provozu, je tedy dlouho po záruce. 

Objednali jsme jeho opravu, pracovník specializovaného servisu 

nás informoval, že máme znečištěný olej a musíme ho vyměnit. Vý-

měnu jsme provedli a po cca 2 měsících provozu se začaly problémy 

s ventily znovu opakovat. Problematické ventily jsme vyměnili 

a odeslali do odborného servisu. Vrátily se nám s atestem, že vše je 

v pořádku, nebyla nalezena žádná závada. Výměna 6400 litrů oleje 

ISO VG 46 byla finančně a časově náročná. Problémy s ventily se 

přesto nepodařilo odstranit. Ztráty ve výrobě jsou značně vysoké, 

protože stroj pracuje v třísměnném provozu.“

Z popsané situace vyplývá, že pro-

vozovatel stroje je dlouhodobě ve 

svízelné situaci. Akceptoval dopo-

ručení odborníků, olejová 

náplň byla vymě-

něna. Současně 

byly preventivně 

vyměněné i ori-

ginální filtry. Dále 

byla oslovena 

servisní firma, 

která nainstalo-

vala off-line (ob-

tokovou) jem-

nou filtraci. Po 

doporučené době filtrace 

servisní firma provedla 

rozbor oleje, který 

deklaroval jeho 

vysokou čistotu 

NAS 5 a ISO 

14/12/9.

Provozovatel spl-

nil veškerá doporu-

čení, která přinesla 

zvýšené náklady, ale byl spoko-

jený, protože učinil maximum 

možného.

Po cca 2 měsících provozu se začaly 

pomalu a postupně projevovat pro-

blémy proporcionálních ventilů. Jak je 

to možné? Vždyť veškeré provedené 

práce byly pečlivě kontrolovány.

Vždy je nutné soustředit se na 

problém stroje ve vazbě na dva 

základní faktory: 

● znečištění/kontaminaci oleje a 

● celkovou kondici oleje. 

Aby byl olej schopný pracovat, 

protože je multifunkční kapalinou, 

musí být v plné kondici vyjádřené 

fyzikálně chemickými vlastnostmi. 

Provozními vlivy se mění bohužel 

vždy k horšímu. Znečištění také vždy 

olej negativně ovlivňuje. Když jsou 

tyto dva faktory nepříznivé, u strojů 

se projevují typické poruchy, např. 

chybová hlášení, přilepování, 

zasekávání prvků, ne-

dojíždění, zpomalené 

cyklování, zvýšená 

provozní teplota 

atd. To vše má zásadní 

vliv na kvalitu výroby, na 

zvýšené náklady a sní-

žený zisk. Potvrzené vý-

sledky mnohaletého 

podrobného sledo-

vání a analyzování 

strojních techno-

logií sdělují, že až 

za 98 % všech 

negativních 

projevů stroje 

je zodpo-

v ě d n ý 

nevhodný 

stav oleje. Tedy 

pouhá 2 % po-

ruch zbývají na pneu 

matiku, elektroniku, únavu ma-

teriálů a ostatní příčiny. 

Jestliže olej oba tyto základní faktory 

splňuje, stroje pracují prakticky v bez-

poruchovém režimu, nemají typické 

problémy s hydraulikou, s mazáním 

stroje. 

Po několikaměsíčním „trápení“ byla 

provozovatelem oslovena firma 

KLEENTEK, zda se může výše uvede-

nou problematikou zabývat tak, aby 

byly negativní projevy komplexně 

odstraněny. Provozovatel byl velice 

nedůvěřivý, na stroji se vystřídalo ně-

kolik dalších servisních firem, které 

předem deklarovaly svoji úspěšnost, 

ale neodstranily problémy. 

Jako první byla provedena na místě 

kontrolní membránová zkouška po-

mocí přenosné olejové laboratoře. 

Výsledek nedopadl pro olej příznivě. 

Membrána 0,8 mikrometru vykazo-

vala hnědou barvu, která je typická 

pro produkty stárnutí (obr. č. 1).

Nová olejová náplň částečně 

rozpustila staré úsady, které ulpívaly 

na kovových plochách stroje. Úsady 

uvnitř stroje působí „mucholapkovým 

a smirkopapírovým“ efektem. To se 

projevovalo na proporcionálních 

ventilech.

 Řešení:
Řešení provozní problematiky bylo 

v tomto případě jednoduché. Přístroje 

KLEENTEK jsou schopny kontinuálně 

odstraňovat jak mechanické nečis-

toty, tak i produkty stárnutí. Byly nasa-

zeny ke stroji za jeho plného provozu. 

Po několika dnech čištění oleje byla 

provedena kontrolní membránová 

zkouška oleje, která jasně prokázala 

zlepšení. Další, konečná zkouška byla 

spojena i s odběrem oleje a jeho za-

sláním do nezávislé certifikované 

laboratoře. 

Výsledek analýzy potvrdil očekávání, 

olej byl po stránce fyzikálně chemic-

kých vlastností na úrovni nového 

oleje, byl čistý, zbavený mechanických 

nečistot a produktů stárnutí. 

Co však bylo nejdůležitější, stroj pozi-

tivně reagoval na změnu, zlepšenou 

kondici oleje, problémy s proporcio-

nálními hydraulickými ventily po 

několika dnech nasazení Kleenteku 

odezněly a nyní stroj pracuje již 

mnoho měsíců v bezporuchovém 

režimu. 

Vladislav Chvalina, 

KLEENTEK, spol. s r.o.

UŠETŘÍME VAŠE 
VÝROBNÍ NÁKLADY 

○ prodloužíme životnost oleje
○ prodloužíme životnost stroje

○ snížíme spotřebu elektrické energie
○ zvýšíme kvalitu vaší výroby

○ pracujeme za plného provozu, 
    bez jeho omezení

○ využijte možnosti dlouhodobého nájmu

KLEENTEK, spol. s r. o. / +420 266 021 559 / Sazečská 8 / Praha 10

Vzorky výsledků kontrolní membránové zkoušky

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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JEDNODUCHÁ 
A SPOLEHLIVÁ KONFIGURACE
Nástroj Festo Design Tool 3D pro bezchybnou konfiguraci a objednání pneumatických sys-

témů přináší systémové moduly jako komplexní balíček pod jedinou položkou objednávky. 

Tento rychlý, spolehlivý a efektivní konfigurační software Design Tool 3D snižuje riziko chyby 

při návrhu a objednávání systémových modulů. 

Až dosud bylo vždy při výběru a objednávání pneu-

matických pohonů určité zbytkové riziko. Konstruk-

tér musel postupně pracovat s mnoha jednotlivými 

součástmi a vkládat je do své CAD sestavy jednu 

po druhé. Dlouhý seznam drobných položek skýtá 

značný potenciál případných chyb. Festo Design 

Tool 3D umožní pracovat s celou sadou navzájem 

správně přiřazených dílů jako s jedinou položkou 

v objednávce, na dodacím listu, ve skladu i na mon-

táži. Úspory se tak projeví nejen při konstrukci, ale 

i v nákupu, logistice a na montáži.

Více jistoty
Nový software znamená více jistoty a spolehli-

vosti. Tento rychlý a efektivní konfigurační nástroj 

poskytuje pohodlný způsob návrhu a výběru stan-

dardních válců s veškerým vybavením s exportem 

do všech běžných formátů CAD.

Design Tool 3D pro pneumatické systémy reálně 

snižuje množství práce potřebné na vytvoření se-

stavy, a proto Vám ušetří čas a námahu. Současně 

se výrazně snižuje riziko vzniku chyb při sestavování 

rozpisky a objednávání jednotlivých částí.

Rychlá instalace, jednoduchý výběr
Tento nástroj můžete v několika málo krocích na-

instalovat na svůj počítač a ihned začít používat. 

Umožňuje nejen snadný výběr požadovaného pne-

umatického pohonu, ale také na něj automaticky 

umístí vybrané příslušenství v souladu s Vašimi 

požadavky.

Po rychlém vytvoření sestavy zbývá se rozhod-

nout, zda požadovat namísto běžné rozpisky 

jednotlivých dílů buď tzv. PrePack (balíček s je-

diným objednacím číslem, obsahující všechny 

požadované díly), nebo dokonce celek smonto-

vaný přesně podle čerstvě vytvořeného modelu 

CAD. Festo Design Tool 3D vytvoří 

v nákupním koši interneto-

vého obchodu přísluš-

nou objednávku 

požadované se-

stavy pod jedi-

nou položkou. 

Při dodržo-

vání tohoto postupu se můžete vyhnout ne-

úmyslným chybám v zadávání kódů do rozpisky 

a v nejrůznějších odkazech mezi jednotlivými 

složkami v softwaru CAD. Tento postup také 

snižuje množství práce potřebné ve všech ná-

sledujících návazných odděleních.

Šetří čas a práci
Ať už jde o inženýry, nákupčí, montážní techniky, 

nebo skladníky, nový konfigurační software Festo 

Design Tool 3D nabízí všem větší jistotu a spoleh-

livost a snižuje jejich pracovní zátěž. Jednoduchý 

grafický přehled příslušenství, automatické bez-

chybné umísťování požadovaných dílů, eliminace 

potřeby stahování jednotlivých modelů a efektivní 

způsob, jakým může být objednávka přijata jako 

jediná položka s jedinečným identifikačním číslem 

do objednávky – to vše snižuje riziko potenciál-

ních chyb v konfiguraci a še-

tří čas v rámci celého řetězce 

tvorby hodnot.

Dodávka jediného celku 

zjednodušuje práci 

v mnoha etapách pro-

jektu, a navíc šetří ži-

votní prostředí menšími 

nároky na obaly. Ať už zvolíte dodávku smontované 

sestavy, nebo balíček se sadou jednotlivých dílů, 

bude Vaše práce jednodušší a spolehlivější. Softwa-

rový nástroj Festo Design Tool 3D je nyní k dispozici 

ve 20 zemích, včetně ČR. Stačí kliknout na: www.

Festo.com/FDT-3D.  www.festo.cz

Rychlý, spolehlivý a efektivní konfigurační software Festo Design Tool 3D 
snižuje riziko chyb při návrhu, výběru a objednávkách sestav 
s pneumatickými pohony

Festo Design Tool 3D vytváří automaticky montážní výkres včetně rozpisky

Sestava s válcem DSBC – jediná položka 
objednávky zjednodušuje logistiku i instalaci

Balíček PrePack s válcem DSBC – vyberte si sami: 
PrePack nebo smontovanou sestavu

Smontovaná sestava s válcem DSBC
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U POPRODEJNÍCH SLUŽEB 
PLATÍ: VČERA BYLO POZDĚ!
Nároky zákazníků na údržbu, opravy a revize strojírenské techniky se za posledních 

20 let výrazně zvýšily. Rychlost, flexibilita a snadná dostupnost servisních služeb mohou 

být značnou konkurenční výhodou. O přednostech rozsáhlé distribuční sítě jsme si povídali  

s Ing. Lubomírem Bartejsem, distribučním manažerem u výrobce hydrauliky a pneumatiky 

společnosti Parker Hannifin.

Jaké jsou dnes požadavky Vašich zákazníků 

na údržbu, opravy a revize technických zaří-

zení?

Koncoví zákazníci si nemohou dovolit prostoje 

vedoucí k vysokým nákladům, ke snížení jejich 

produktivity a ve výsledku také k poškození re-

putace firmy. Ve službách MRO (údržba, opravy 

a revize technických zařízení, zkratka anglického 

Maintenance, Repair and Overhaul) musí společ-

nosti jednat co nejrychleji, protože výroba a pro-

jekty jsou sledovány a hodnoceny přísněji, než 

tomu bylo dříve. V konkurenci obstojí ti, kteří plní 

všechny požadavky zákazníků na výbornou. A platí, 

že včera bylo pozdě. 

Jaký význam přikládá Parker Hannifin služ-

bám MRO?

Služby MRO jsou pro Parker Hannifin zásadní, ať jde 

o odborná školení, úpravu techniky na prodejně, 

nebo její montáž v provozu. Tyto služby poskytuje 

síť našich distribučních partnerů včetně prodejen 

ParkerStore a mobilních servisů hadic Hose Doctor. 

Například specialisté z ParkerStore zajišťují přímý 

prodej průmyslových produktů.

Neméně důležité jsou odborné znalosti personálu. 

Zákazníci ne vždy přesně vědí, co potřebují, proto 

odborník v oblasti MRO musí být i důvěryhodným 

poradcem. V případě potřeby je rovněž důležité 

umět poskytnout odborné rady přímo v provozu 

u zákazníka. 

Jaká je velikost a struktura Vaší distribuční 

sítě?

Máme zastoupení ve všech krajích České republiky 

i Slovenska. Distribuci pro nás zajišťuje více než 30 

obchodních partnerů. Vybraní partneři provozují 

značkové retailové prodejny ParkerStore.

Parker rozděluje své distributory do tří skupin: auto-

rizované firmy, certifikovaní partneři a premier dis-

tributoři. Do dvou nejvyšších kategorií (certifikovaní 

a premier distributoři) v současnosti spadá třináct 

velkých a silných hráčů, kteří dokážou vystupovat 

i v roli systémového integrátora.

Zmínil jste prodejny ParkerStore. Čím jsou 

tyto prodejny specifické?

Prodejny ParkerStore jsou maloobchodním kon-

ceptem, jehož součástí je zpravidla samoobslužná 

prodejna produktů Parker, hydraulická dílna pro 

výrobu hadicových montáží a další odborný servis 

v oblasti hydrauliky a pneumatiky. 

Můžete nám říct, jak velký podíl na obratu 

společnosti Parker Hannifin má Váš distri-

buční kanál?

Je to cca 50%. Díky rozsáhlé a spolehlivé distribuční 

partnerské síti můžeme obsloužit více zákazníků, 

které bychom jinak v portfoliu přímých zákazníků 

neobsluhovali. Můžeme se tak více soustředit na 

kvalitu a spektrum poskytovaných služeb. A čísla 

uplynulých let dokazují, že je to krok správným 

směrem.  /me/
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STASTO AUTOMATION JE SPOLEHLIVÝM 

OBCHODNÍM PARTNEREM, KTERÝ V ČR PŮSOBÍ 

V OBLASTI AUTOMATIZACE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET

STASTO SPOJUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU PRODUKTŮ V OBLASTI 
PNEUMATICKÝCH PRVKŮ, PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR 
A AUTOMATIZACE, VŠE MADE IN EUROPE. SPOLEČNĚ S TECHNICKOU 
PODPOROU A PRVOTŘÍDNÍM SERVISEM TAK DODÁVÁME KVALITNÍ 
KOMPLET SLUŽEB A PRODUKTŮ. POTVRZENÍM NAŠEHO 
FUNGOVÁNÍ JE RATINGOVÉ HODNOCENÍ AA – VYNIKAJÍCÍ V RÁMCI 
CZECH STABILITY AWARD. FIRMA STASTO TAK OPAKOVANĚ PATŘÍ 
MEZI NEJSTABILNĚJŠÍ FIRMY V ČR. 

N
áš dobře známý produktový katalog obsa-

huje více než 20 000 položek a jako v jeho 

každém vydání zde naleznete ceny v CZK, 

potřebné základní informace o produktech a pár 

dalších zajímavostí, které se dozvíte po otevření 

a prolistování.

Řízení EF2 pro otočné stoly s pevným 
počtem poloh

Jednoduchá a rychlá manipulace

Otočné stoly WEISS jsou známé svým kvalitním zpra-

cováním, spolehlivostí a svou dlouhou životností. 

Díky unikátnímu uživatelskému rozhraní, fungujícímu 

na principu zobrazení webové stránky, pozvedá ří-

zení EF2 uživatelský komfort ovládání otočných stolů 

s pevným počtem poloh. Nyní je uvedení do provozu 

intuitivnější a hlavně jednodušší než kdy dříve.

Intuitivní obsluha  

Náš nový software elegantně spojuje intuitivní navi-

gaci pro uživatele s velmi sofistikovaným systémem. 

Díky integrovanému webovému rozhraní mohou být 

všechna nastavení řízení EF2 ovládána pomocí stan-

dardního internetového prohlížeče. Není třeba žádný 

speciální software. Proto je stůl schopný perfektně 

fungovat ve velmi krátkém čase a pro zapojení do 

výroby není třeba speciálně školených pracovníků.

Hardware a Software – jeden koncept 

Díky faktu, že otočný stůl, řízení i software pocházejí 

od jednoho výrobce, výsledný celek funguje zcela 

bez komplikací. Rozměry řízení jsou redukovány 

na minimum. To umožňuje jeho variabilní umístění 

v rozvaděčové skříni. Další výhodou nového řízení je 

jeho široká kompatibilita s různými druhy zapojení. 

FELDBUS komunikace může být realizována buď 

pomocí Profibus, nebo Profinet připojení. SIL2 je 

sériově integrováno – SIL3 je k dodání na přání.

Optimální výkon

Řízení EF2 je nezávislé na řízení kompletního JÚS 

a i díky tomuto konceptu je možno stůl řídit opti-

málně pro další „krok“ celého stroje. START signál 

může být vyslán nezávisle na dokončení celého 

kroku JÚS, díky tomu jsme schopni zkrátit taktovací 

čas celého zařízení. 

Bezúdržbový provoz 

Díky použití řízení EF2 jsou elektromechanické 

stoly firmy WEISS prakticky bezúdržbové. V kom-

binaci stolu s pevným počtem poloh a řízení EF2 

zvyšujeme garanci na tento komplet na celé 4 roky. 

Při použití řízení EF2 odpadá nutnost kontrolovat 

nebo nastavovat brzdu každých přibližně 1,5 milio -

nu taktů a případný náběh po nouzovém odsta-

vení proběhne hladce a bez problémů. To výrazně 

snižuje mechanické opotřebení vnitřních částí.

Lineární montážní systém LS: vysoce 
přesný a dynamický
Přednosti systému LS 280 plynou z inovativního a ele-

gantního způsobu pohonu. Spojuje otočný stůl, vač-

kový pohon, pásový dopravník a unikátní koncepci 

stanovišť. Výsledkem je radikální zkrácení transportní 

doby, stejně jako extrémní produktivita. Modulární 

koncept také umožňuje flexibilní a do budoucna 

rozšiřitelný celek.

Produktivitu celého procesu montáže lze optimalizo-

vat využitím i dalších produktů z našeho portfolia - jako 

jsou například lineární jednotky Pick&Place, vysoce 

dynamické volně programovatelné stoly řady TO, nebo 

extrémně rychlé a přesné osy řad HN, HL a HG. Všechny 

tyto produkty zapadají do jednotného ovládacího 

konceptu a jejich fungování lze jednoduše propojit 

pomocí softwaru WAS do jednoho efektivního celku.

STASTO: Dodavatel pneumatických 
prvků „Made In Europe“
Vysoce kvalitní pneuválce a příslušenství

Díky dlouholetému partnerství a našim zkušenos-

tem v oboru pneumatiky a automatizace jsme 

Komfortní ovládání pro elektromechanické otočné stoly: Řízení EF2 s frekvenčním měničem je optimalizované 
pro všechny otočné stoly WEISS s pevným počtem poloh. Uživatelské prostředí na bázi webové stránky 
umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu. 

Lineární montážní systém LS
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schopni nabídnout nejen výtečný koncový pro-

dukt, ale i celkové řešení, které je zákazníkovi ušité 

na míru. V naší nabídce sortimentu najdete vše pro 

sestavení pneumatického obvodu. Od základních 

pneumatických prvků, jako jsou standardní ventily 

a válce, přes normované prvky až po naprosté spe-

ciality, například speciální nerezové válce vhodné 

pro aseptické provozy třeba v potravinářství či 

farmacii, nebo vícepístnicové válce pro speciální 

aplikace.

Víme, že krátké dodací lhůty jsou pro naše zákazníky 

velmi důležité, proto jsme schopni velké množství 

sortimentu expedovat ještě v den přijetí zakázky 

a díky tomu má zákazník standardní zboží k dispo-

zici již druhý den po objednání. 

Zakládáme si na osobním přístupu a dobrých vzta-

zích nejen se zákazníky, ale také se svými dodavateli. 

Proto je velkou výhodou úzké spolupráce našich 

dvou firem fakt, že náš italský dodavatel je schopný 

v krátké době reagovat na naše specifické poptávky 

a díky své střední velikosti a flexibilitě výroby jsou 

i jeho dodací lhůty velmi krátké. 

VÁŠ PARTNER PRO AUTOMATIZACI
Pneumatika � Průmyslové armatury � Automatizace � Projektové služby

STASTO Automation s.r.o.
K Náklí 512,  25741 Týnec nad Sázavou  

Tel.: +420 317 701 700, +420 317 701 834  
GSM: +420 602 466 665,  

Fax: +420 317 701 701  
e-mail: stasto@stasto.cz 

http: www.stasto.cz

Partnership. 

        With Guarantee.

Vysoce kvalitní válec řady NWT

Potvrzením fungování firmy je ratingové hodnocení 
AA – Vynikající v rámci CZECH Stability Award
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MODERNIZACE VYSOKOTLAKÉHO 
ZKUŠEBNÍHO AGREGÁTU HA63 
PRO NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ

Na konci roku 2014 dokončila firma SEALL s.r.o. ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s., modernizaci 

čtyř zkušebních agregátů sloužících pro kontrolu napjatosti ocelových lan v betonových 

ochranných obálkách (kontejnmentech) reaktorových hal na JE Temelín. 

Válcovou část železobetonových kontejnmentů 

svírá 96 předepnutých ocelových kabelů dlou-

hých 175–180 m, kopulové kabely měří přibližně 

85–90 m. Každý předpínací kabel je tvořen svaz-

kem 478 ks vysoce legovaných patentovaných 

ocelových drátů o Ø 5 mm. Všechny předpí-

nací kabely byly předepnuty během výstavby 

jednotlivých bloků na sílu 10 MN (1000 tun). 

Pravidelná údržba – kontrola síly v předpínacích 

kabelech – se provádí v čase plánovaných odstávek 

na obou temelínských blocích. Nové kabely jsou 

předpínány pomocí vysokotlakého hydraulického 

lisu, tzv. napínací pistole. Její pevnostní oporou 

je zabudovaná roznášecí ocelová deska, která je 

součástí stavebního betonového kompletu. Na-

pínací pistole je ovládána přes vysokotlaké hadice 

z modernizovaného zkušebního hydraulického 

agregátu. Tyto zkoušky, které provádí tým odbor-

níků z ÚJV Řež, a.s., probíhají každý rok a vlastní 

měření trvá nepřetržitě několik dní. Staré agre-

gáty se během zkoušek přehřívaly, tlakové ventily 

pro nastavení jednotlivých tlakových úrovní byly 

ovládané pouze mechanicky a bylo velmi obtížné 

během procesu měření dodržet předepsané para-

metry tlaku, a tedy předepsané síly. Původní agre-

gáty byly z roku 1991 a jednotlivé funkční prvky 

vykazovaly také zvýšené netěsnosti. Modernizace 

agregátů, kterou prováděla firma SEALL, spočívala 

zejména v doplnění agregátu elektricky-propor-

cionálně řízeným tlakovým ventilem, v osazení 

agregátu analogovými snímači tlaku v jednotlivých 

tlakových větvích, dále pak v doplnění agregátu 

chladičem olej-vzduch, v přetěsnění funkčních dílů, 

ve výměně všech vysokotlakých hadic a v jednom 

případě byla nutná výměna poškozeného dvou-

stupňového hydrogenerátoru za nový. S touto 

výměnou souvisela i mechanická úprava stávající 

hřídelové spojky a výroba mezipříruby nosiče no-

vého hydrogenerátoru.

Modernizaci elektrické výbavy agregátu, vlastní 

elektrické zařízení pro ovládání hydraulického 

systému včetně zpětného vyhodnocení výstup-

ních signálů snímačů a know-how řízení tlakových 

zkoušek, vyvinul tým odborníků z divize 2300 ÚJV 

Řež, který při modernizaci všech čtyř hydraulických 

zkušebních agregátů s firmou SEALL velmi úzce 

spolupracoval. 

Hydraulický systém agregátu je tvořen dvěma 

okruhy. Nízkotlakým zdrojem je zubový hydroge-

nerátor se jmenovitým průtokem 18 l/min, maxi-

mální tlak v tomto okruhu je 160 barů. Vysokotla-

kým zdrojem je radiální pístový hydrogenerátor 

se jmenovitým průtokem 6 l/min, maximální tlak Hlavní a záložní agregát během zkoušek na střeše reaktorové haly

V polovině ledna 2015 jsme pro vás otevřeli nový ParkerStore,
Brno – Horní Heršpice, Hněvkovského 605/83

Prodej hydraulických, pneumatických, těsnicích  

a filtračních prvků / Projekce a výroba agregátů, válců,  

jednoúčelových strojů a zařízení / Opravy hydraulic-

kých a pneumatických prvků, filtrace olejů / Montáž, 

servis a diagnostika hydraulických a pneumatických  

systémů / Úprava stlačeného vzduchu – sušení  

a filtrace, průmyslové chlazení

www.seall.cz



téma: pneumatika a hydraulika v průmyslu

v tomto okruhu je 350 barů. Výstupy A, B z nízko-

tlakého okruhu jsou osazeny tlakovými snímači 

PARKER-SCP01 s rozsahem 250 a 160 barů, vý-

stupy A, B z vysokotlakého okruhu jsou osazeny 

tlakovými snímači PARKER-SCP01 s rozsahem 400 

a 250 barů, výstupní signály ze 

snímačů jsou proudové v roz-

sahu 4–20 mA. Oba okruhy lze 

přes elektromagnetický rozvaděč 

a jednosměrný ventil spojit. To se 

využívá při požadavku rychlého 

přesouvání pístů napínací pistole 

bez zatížení. Napínací pistoli tvoří 

mohutná ocelová konstrukce 

čtyř paralelně propojených 

dvoučinných hydraulických 

válců speciální konstrukce s prů-

měry pístů 250/200/80 mm a zdvihem 650 mm.

Když je vysokotlaký okruh v režimu řízené zkoušky, 

nízkotlaký okruh se využívá k pomocným pohybům 

napínacího zařízení. Pro elektrické řízení tlaku byl 

zvolen osvědčený proporcionální ventil od výrobce 

PARKER, typ RE06M35W2V1KW s cívkou 12VDC, 

který je ovládán přes elektronickou řídicí kartu 

PCD00A-400 pomocí pulzně šířkové modulace 

(PWM). Vstupní řídicí signál 0-10 VDC je na kartu při-

váděn z řídicího systému, jehož základ tvoří progra-

movatelný kontroler typové řady cRIO-90xx od firmy 

National Instruments, který ve spolupráci s řídicím 

počítačem má pod „palcem“ celý průběh kontroly 

předpínací síly nebo předpnutí nového kabelu. 

Karta PCD00A-400 mění řídicí signál 0-10 VDC na 

příslušné elektrické pulzy vysoké frekvence posílané 

na cívku tlakového ventilu. Takto přivedenému 

množství energie na cívku ventilu pak odpovídá 

síla cívky, a tedy následně tlak oleje v tlakové větvi. 

Hodnotě tlaku odpovídá tahová síla napínací pis-

tole. Odpadní olej z obou okruhů je sveden přes 

filtr oleje a přes chladič olej-vzduch (PARKER-OLAER) 

zpět do nádrže. Ventilátor chladiče se spouští v zá-

vislosti na teplotě oleje v nádrži. Pomocí softwaru 

ProPxD lze přizpůsobit konečné zpracování řídicího 

signálu na kartě PCD00A-400 tak, aby činnost ven-

tilu vykazovala optimální parametry.

Společným úsilím specialistů firmy SEALL s.r.o. 

s odborníky z ÚJV Řež, a.s. tak bylo významně mo-

dernizováno starší zařízení, které získalo lepší vlast-

nosti, vyšší užitnou hodnotu a rozšířilo tak možnosti 

dalšího využití v ÚJV Řež, a.s., člena Skupiny ČEZ. 

Ing. Lubomír Braný, SEALL s.r.o.

Řídící stanoviště – HW a SW

Napínací pistole při tahové zkoušce
Softwarová aplikace ProPxD pro nastavení parametrů 
ventilu
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Pozvánka na seminář 
ROBOTY V PRŮMYSLU

Kdy: 28. ledna 2015, Brno

Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na seminář, kde se již podruhé 
budeme zabývat zaváděním robotů do průmyslové výroby.

Témata semináře:
• novinky a aktuality ve výrobě robotů
• mobilní autonomní robotika
• dvouramenné průmyslové roboty
• bezpečná kooperace člověka a stroje
• bezpečnostní prvky v konstrukci a provozu robotů
• softwarová podpora integrace robotů do technické 
 přípravy výroby

Cílovou skupinou jsou:
• Střední a top management velkých, středních i malých 
 průmyslových podniků (strojírenský, automobilový, 
 elektrotechnický průmysl)
• Pracovníci úseků výroby, jakosti, kvality atd.
• Zájmové organizace
• Výzkumní pracovníci

Více informací na našich stránkách: www.konference-tmi.cz

WWW.KONFERENCE-TMI.CZ

Pro výrobní spole nosti ú ast ZDARMA 
na základ  p edchozí registrace.

UNIVERSAL ROBOTS PŘEDSTAVUJE 
NOVOU PLATFORMU: URCAPS

Dánský výrobce flexibilních průmyslových robotických ramen, kterého jsme vám představili 

v minulém vydání, firma Universal Robots (UR), uvedl na trh URCaps – novou platformu pro 

příslušenství a doplňky pro své lehké roboty UR5 a UR10. Nová platforma poskytne zákazní-

kům UR po celém světě rychlý přístup k ověřeným kombinacím a může tak ušetřit až týdny 

v procesu plánování a implementace robota do procesu.

Název Caps vychází ze slova capabilities (schopnosti). 

Caps jsou novým trendem v odvětví, a pro roboty 

jsou v podstatě tím samým, čím jsou aplikace pro 

smartphony – kolekcí užitečných doplňků, hardwarem 

a softwarem rozšiřujícím možnosti robotů zvládnout 

různé úkoly. V rámci platformy URCaps je nyní k dis-

pozici prvních 24 produktů, které prošly důkladným 

integračním testováním, jež je zásadním předpokladem 

pro průmyslové nasazení. První URCaps v nabídce před-

stavují kombinaci pracovních stolů, řešení pro vizuální 

navigaci (vision Solutions), kabelů, čelistí a nástavců.

Mezi hlavní výhody Caps patří:

● zkrácení času zavádění robotických aplikací,

● nižší projektová rizika,

● vyšší předvídatelnost nákladů a potřebného času,

● přístup k osvědčeným technologiím,

● sdílení informací,

● inspirace pro nové aplikace,

● výběr z důvěryhodných typizovaných doplňků.

Platforma URCaps umožňuje distributorům a společ-

nostem, které se zabývají integrováním robotických 

aplikací, prezentovat příslušenství, jež mohou kon-

coví uživatelé využívat v kombinaci s roboty Univer-

sal Robots. Každý dodavatel robotických doplňků 

a řešení, vhodných pro roboty Universal Robots, si 

může na webu www.URCaps.com stáhnout formulář 

žádosti o zařazení do katalogu, a pokud bude na-

bídka Universal Robots schválena, může dodavatel 

začít nabízet své produkty přímo potenciálním zá-

kazníkům – ve všech zemích, kde se Caps prodávají. 

Obchodní model URCaps je jednoduchý a transpa-

rentní: jde o platformu, kde mohou distributoři, inte-

grátoři a ostatní dodavatelé prezentovat příslušenství, 

které již úspěšně funguje v aplikacích robotů Universal 

Robots u koncových zákazníků. Funkce filtrování 

umožňuje třídění přehledu URCaps podle různých 

parametrů. Universal Robots přitom nemá z prodeje 

příslušenství prostřednictvím URCaps žádnou provizi 

– jediným požadavkem je, aby si zákazníci pořizovali 

roboty prostřednictvím autorizovaných distributorů 

Universal Robots v zemi, kde mají své sídlo.

„Alfou a omegou globálního průmyslu jsou rychlá 

a bezproblémová implementace, stejně jako vysoká 

produktivita. Volba řešení z nabídky URCaps znamená 

pro distributora i koncového uživatele záruku vysoké 

úrovně bezpečnosti i pravděpodobnosti, že bude apli-

kace výborně fungovat již od samého počátku. URCaps 

mohou ušetřit týdny až měsíce v procesu od konceptu 

po nasazení robota do produkčního prostředí. Pokud 

totiž při instalaci robota nastane problém, bývá složité 

odhalit, co jej způsobilo. URCaps umožní zvolit si hned 

od začátku vyzkoušenou kombinaci robotických ná-

stavců či jiného příslušenství a předejít tak zbytečným 

prodlevám a komplikacím,“ vysvětluje Esben Øster-

gaard, technický ředitel společnosti Universal Robots. 
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ČTVRT            STOLETÍ OD VZNIKU 
SPOLEČNOSTI CHVALIS
Firma Milan Chvalina – CHVALIS byla založena v roce 1990, tehdy ještě v rámci „povolení ná-

rodního výboru“. Od svého vzniku se soustředila na poskytování odborných služeb v oblasti 

servisu hydrauliky, pneumatiky a mazání.

O dva roky později začala firma zajišťovat trvalou 

údržbu hydraulických a pneumatických systémů 

několika významným výrobním podnikům a v této 

„bouřlivé době“ výrazně rozšířila své aktivity o nové 

služby, dodávky náhradních dílů, expresní opravy 

hydraulických válců a čerpadel, a zakázkovou vý-

robu. V současné době nabízí komplexní služby 

„na klíč“ nejen v oblasti hydrauliky a pneumatiky, 

ale i v oblasti systémů centrálního mazání. Dnes 

patří mezi nejvýznamnější systémové integrátory 

v České republice.

Jaké byly počátky firmy a na co se soustřeďují 

v současnosti, jsme se zeptali majitele a za-

kladatele společnosti CHVALIS s.r.o. Milana 

Chvaliny.

Na počátku své činnosti firma pracovala pro pod-

niky v oblastech papírenského, chemického průmy-

slu a těžby dřeva. Nyní našich služeb využívá mnoho 

významných výrobních firem automobilového, 

papírenského, chemického, dřevařského, hutního 

a stavebního průmyslu, včetně výrobců a provo-

zovatelů kolejových vozidel na celém území České 

a Slovenské republiky.

Abychom měli adekvátní zázemí pro servisní, 

obchodní, logistické a výrobní aktivity, vybudo-

vali jsme v roce 1996/1997 vlastní výrobní areál 

v Hoštce, v severních Čechách. V roce 1999 firma 

zavedla systém managementu kvality dle normy 

ISO 9001:1994, který byl na podzim roku 2008 re-

certifikován, ale to jsme již vystupovali pod novým 

obchodním názvem. 

Od kdy začala firma působit pod současným 

názvem?

Z důvodu zásadních změn právního rámce pod-

nikání v České republice byla v červnu 2001 za-

ložena společnost CHVALIS s.r.o., která od ledna 

2002 převzala veškeré aktivity firmy Milan Chvalina 

– CHVALIS. 

Od roku 2010 do roku 2013 firma postupně otevřela 

čtyři další pobočky: v Liberci, Rokycanech, Sušici 

a Českých Budějovicích se statutem „CHVALIS – 

Prodejní centrum.“ V každé z poboček je kromě 

servisního zázemí umístěna také prodejna se stan-

dardizovaným skladovým sortimentem kompo-

nentů hydrauliky, pneumatiky a mazání, včetně 

vybavení technologií pro výrobu hydraulických 

hadic a službou 24 h s osvědčením Certifikace tzv. 

„hadicové dílny“.

Velkým pomocníkem pro řízení společnosti bylo 

zavedení nového IS Nav. v roce 2008, v této době 

měla společnost již cca 92 zaměstnanců a k dis-

pozici 20 kompletně vybavených servisních vozů, 

takže jsme byli a jsme schopni pracovat pro naše 

zákazníky neustále, tj. 24 h denně 365 dnů v roce.

Jak jsem vzpomínal, spolupracujeme i s výrobci 

a provozovateli kolejových vozidel. V této oblasti 

železničního průmyslu jsme držitelem Certifikátu 

technické způsobilosti dodavatele Českých drah 

a Certifikátu dodavatele SŽDC.

Před několika lety jste otevřeli své školicí stře-

disko, jak se daří firmě v této oblasti?

Ano, máte pravdu, na podzim roku 2006 bylo slav-

nostně otevřeno vlastní certifikované vzdělávací 

a školicí středisko. To poskytuje školení teorie i prak-

tickou část v oblasti výuky základů hydraulických 

a pneumatických systémů. Původně bylo určeno 

pro naše vlastní zaměstnance, ale nyní poskytu-

jeme školení i pro zákazníky buď u nás, nebo přímo 

u nich ve firmě. Důležité je také vzpomenout, že 

poskytujeme školení také pro školy. Jsou vyhlášeny 

školicí kurzy a na základě toho se školí základy hyd-

rauliky-pneumatiky, základy elektroniky pro řízení 

proporcionálních ventilů, proporcionální technika 

a další prakticky zaměřené kurzy dle aktuálních 

potřeb. Školicí středisko, které je vybaveno na vysoké 

úrovni jak pro teoretickou, tak i pro praktickou výuku, 

je součástí celosvětové sítě vzdělávacích center 

firmy Parker Hannifin. Kurzy jsou součástí globálního 

systému vzdělávání Parker a školení zajišťují IES certi-

fikovaní lektoři s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Chtěl bych závěrem poděkovat týmu našich za-

městnanců, kteří odvádějí kvalitní práci, a díky firem-

nímu zázemí, vybavení a skladovému sortimentu 

potřebných komponentů, které jsou dostupné 

neustále, máme jasné cíle vyjít co nejvíce vstříc po-

třebám našich stálých i potenciálních zákazníků. 

/ks/
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LÉTAJÍCÍ SKLADNÍCI

Dron poletující mezi skladovými regály na obálce minulého vydání TechMagazínu možná mnozí 

považovali za fikci, ale skutečnost dohání vize rychleji než kdy dříve. Projekt Fraunhoferova 

ústavu nazvaný InventAIRy slibuje možnost změnit život skladníků. 

Vědci vyvíjejí nového létajícího robota, který ne-

jen převezme dřinu odběru zásob, ale funguje 

také i jako nový nástroj pro evidenci a zefektivnění 

skladových operací. Inventarizace zásob je nutné 

zlo, které je potřeba provádět minimálně jednou 

ročně. Přes jejich potřebnost, jsou inventury také 

únavné, časově náročné, pracné a často nutí pod-

niky zavírat své brány po celé dny, protože potřebují 

spočítat, kolik neprodaných položek je např. v zadní 

místnosti. Inventury se hodně změnily od dob, kdy 

jediným způsobem, jak spočítat zásoby, byla malá 

armáda pracovníků vybavených bloky a tužkami. 

Čárové kódy a RFID tagy tyto procesy značně urych-

lily, přičemž snížily požadavky na potřebné pracovní 

síly, ale je to stále „náročná, drahá a nepříjemná 

fuška”, konstatuje Marco Freund, specialista Fraun-

hoferova ústavu pro tok materiálu a logistiky (IML) 

v Dortmundu. Právě pod jeho vedením je rozvíjen 

projekt InventAIRy, který si klade za cíl proměnit 

práci inventarizace zásob do podoby automatické 

operace, podobné synchronizaci excelových tabu-

lek. Příslušný pracovník bude mít možnost kontrolo-

vat stav zásob, nebo se podívat na jednu konkrétní 

položku, pomocí „systému dynamicky animovaných 

záznamů“ a létajícího robotického pomocníka, aniž 

by opustil svůj pracovní stůl, nebo musel někam 

lézt po žebříku.

RFID naruby
Chytrost InventAIRy tkví v tom, že funguje jako sys-

tém RFID otočený naruby. RFID a podobné systémy 

využívají antény nasazené ve skladech, na pultech 

či jiných strategických místech. To ale pro načítání 

etiket a aktualizace databáze inventáře vyžaduje, 

aby se skladové položky či zboží pohybovaly kolem 

umístění antény. V InventAIRy se stane pravý opak: 

místo pevných antén a přesouvání položek vidí 

systém krabice na regálech, zatímco malí létající 

roboti hlídkují ve skladu, detekují a načítají značky 

(tagy) při pohybu kolem nich.

Drony používají podobný autonomní systém, který 

byl vyvinut pro automobily bez řidiče. Jsou schopny 

opravit své pozice pomocí GPS a pomocí senzorů 

pohybu a kamery zmapovat skladové regály a navi-

govat se mezi nimi. Tím, že dokážou létat, mohou se 

vyhnout překážkám a povrchové dopravě, jako jsou 

např. jiné roboty. Mohou také vysledovat položky, 

které skončily napěchované na vysokých policích 

vzadu. Kromě toho je systém navržen tak, aby se 

mohl hladce propojit se stávajícími architekturami 

databází zásob.

Místo drahé infrastruktury  
chytré algoritmy
„Podívali jsme se na různé sady klíčových pro-

blémů současně: Odolné, lehké létající roboty, 

které dokážou spolehlivě rozpoznat své okolí, 

stejně jako inteligentní software pro plánování 

a koordinaci jejich trasy,“ říká Marco Freund. „Za-

jištění tohoto řešení je také atraktivní pro malé 

a středně velké podniky, proto jsme se záměrně 

vzdali instalace drahé lokální infrastruktury, kterou 

roboti mohou použít pro svou orientaci. To chtějí 

výzkumníci dosáhnout s pomocí inteligentních 

algoritmů. Tyto létající objekty by měly připravit 

mapy skladu na plně automatizované bázi a do-

kázat je nezávisle na sobě i aktualizovat, pokud se 

vyskytnou nějaké změny. Základem pro to jsou, 

např. ultrazvukové senzory, 3D kamery a laserové 

skenery“.

Podle výzkumníků z Fraunhoferova institutu, by 

systém InventAIRy měl být nejen schopen spočítat 

počet tlačítek a uzávěrů na policích, ale také snížit 

náklady tím, že odstraní záznam chyb, identifikuje 

úzká místa ve výrobě a pomůže udržovat průběžný 

inventář.

„V této fázi se robot vybavený identifikační tech-

nologií dokáže pohybovat bez nutnosti řízení 

pomocí dálkového ovládání – udrží se v jedné 

pozici, a obchází kolize s překážkami, jako jsou 

police. Do poloviny roku 2015 máme v úmyslu začít 

s částečně automatizovaným letem,“ prozrazuje 

Marco Freund. 

Autonomní létající roboti budou brzy schopni díky nezávislé navigaci provádět inventarizační operace

Foto: Fraunhofer IML

I POŠŤÁCI BUDOU UMĚT LÉTAT

Skupina zásilkových služeb GeoPost, která patří do přepravní společnosti DPD, již provádí 

testy používání bezpilotních dronů v reálných podmínkách. V rámci těchto testů dron úspěšně 

provedl kompletní automatizovaný let, tj. vzlet s balíkem, vlastní let, přistání a návrat zpět. 

V Centru pro studium a testování autonomních 

modelů (CEEMA) ve Francii, kde se test konal, 

přepravil létající dron se šesti elektrickými rotory 

balík o hmotnosti 2 kg na vzdálenost více než 

1200 m. Vývoj létajícího dronu provedla firma 

Atechsys se sídlem v jižní Francii. Že je spolu-

práce společností GeoPost a Atechsys prospěšná, 

dokazuje vývoj nového dronu schopného sa-

mostatně přepravit balík o hmotnosti až 4 kg 

v okruhu 20 km, bez ohledu na různý typ terénu.

Díky testům této technologie je možné uvažovat 

o využití bezpilotních strojů pro řadu nouzových 

situací a také do izolovaných oblastí, jako jsou 

vzdálená venkovská osídlení, hory nebo třeba 

ostrovy. Takto např. od podzimu loňského roku 

doručuje DHL s oprávněním pro rozvoz zásilek od 

ministerstva dopravy a leteckých úřadů urgentní 

zásilky na německý ostrov Juist v Severním moři. 

Jde o první pravidelnou doručovací službu to-

hoto druhu zavedenou v Evropě. Poštovní drony 

již úspěšně využívají také v Saúdské Arábii pro 

doručování úředních zásilek. Na doručovacích dro-

nech intenzivně pracuje i zásilková služba Amazon 

(projekt PriemAir) a Google (Project Wing), jejich 

programy se však zatím potýkají s legislativními 

překážkami. 



ŠPIČKOVÝ ROVINNÝ SKENER

Firma Pepperl+Fuchs uvedla na trh pod označením R2000 Detection rovinný detekční lase-

rový skener se stejným výkonem jako skenery s dlouhým dosahem a s jednoduchostí snímače.

Skener R2000 Detection, který 

využívá všechny výhody výkonné 

skenovací metody Pulse Ranging 

Technology (PRT) od firmy Pepper-

l+Fuchs, je ideální pro náročný 

dohled v provozních podmínkách 

i pro asistenční systémy. Detekce 

prázdných pozic a rozeznávání vol-

ného prostoru jsou stejně snadné jako detekce 

přesahujících produktů ve vysokorychlostních 

automatických skladech AS/RS. Další skupinou 

úloh, pro které je novinka vhodným řešením, 

jsou asistenční systémy pro zamezení kolizím 

u automaticky řízených vozíků i manuálně říze-

ných vysokozdvižných a manipulačních vozíků, 

kde skener R2000 Detection využívající metody 

PRT nabízí vynikající vlastnosti – zejména velkou 

rychlost a výkon, který dosahují skenery R2000 

Detection právě díky převratnému měřicímu 

principu PRT. Tato technologie vy-

užívá měření doby šíření signálu 

ultrakrátkých, vysoce intenzivních 

světelných impulzů. Výsledkem je 

vynikající odolnost těchto skenerů 

proti rušivému okolnímu světlu, vy-

soká přesnost dokonce i při skeno-

vání na velké vzdálenosti. 

Skenery R2000 Detection, stejně jako všechny 

produkty řady R2000, používají místo složité 

konstrukce s rotujícími zrcátky unikátní rotační 

měřicí hlavici. To přináší mnoho důležitých vy-

lepšení technických vlastností, včetně roviny 

skenování bez výkyvů a skenovacího pole 360°. 

Velmi přesný světelný paprsek o průměru jen ně-

kolika milimetrů umožňuje detekovat i velmi malé 

a tenké předměty, např. dráty. Vzhledem k těmto 

vlastnostem, v kombinaci s úhlovým rozlišením 

0,071° – nejlepším na trhu – tvoří skener R2000 

Detection novou výkonnostní třídu. 

Výkon zařízení ještě podtrhuje interní frekvence 

měření 54 000 datových bodů za sekundu a ro-

tace hlavice s frekvencí 30 Hz.

Po proskenování celého pole 360° vyhodnotí 

výkonný mikroprocesor naměřená data a po-

rovná je s až čtyřmi uživatelem definovanými 

detekčními poli. Výsledky vyhodnocení true/

false v každé oblasti detekce mohou být logicky 

zkombinovány a přiřazeny k jednomu ze čtyř 

digitálních výstupů. 

SPÍNAČE V PRŮMYSLU BUDOUCNOSTI
Na veletrhu SPS IPC Drives si odbyla svou výstavní premiéru pozoruhodná novinka firmy 

Steute: kompaktní bezdrátový ovladač průmyslových zařízení. 

Jestliže operátor nemůže jít ke spínači, musí jít 

spínač k operátorovi. Na základě tohoto principu 

vyvinula společnost Steute bezdrátový ruční 

ovladač RF HB-4CH.

Ovladač je vybaven čtyřmi tlačítky, jejichž funkce 

může být určena jednoduchým nastavením para-

metrů na straně přijímače. Napájen je výkonnými 

lithiovými bateriemi, které poskytují dostatek 

energie pro přibližně 800 000 spínacích cyklů bez 

potřeby jejich výměny. S přijímačem komunikuje 

ruční ovladač prostřednictvím bezdrátové komu-

nikační linky sWave (SW 868/ SW 915). Je možné 

dosáhnout velké frekvence spínání (přibližně 12 

000 telegramů s opakováním za hodinu). Dosah 

je ve venkovním prostředí až 400 m a uvnitř 

budov okolo 50 m. Bezdrátová komunikační 

linka, vyvinutá speciálně pro průmyslové úlohy, 

vytváří podmínky nezbytné pro spolehlivý pře-

nos signálů bez vlivu rušení a simultánní provoz 

několika ručních ovladačů v jedné lokalitě. 

Novinka otevírá nové oblasti využití bezdrátové 

techniky. Poptávka je očekávána z oblastí, jako 

jsou logistika, automatizace technických zařízení 

budov, řízení strojů a zařízení atd.  

Firma se na veletrhu zabývala také otázkou, jaké 

spínače se budou používat v průmyslové vý-

robě budoucnosti, v éře tzv. čtvrté průmyslové 

revoluce.

Demonstrační panel, zhotovený speciálně pro účel 

expozice, ukazoval integraci bezdrátových spínačů 

do výrobního závodu „Industrie 4.0“. Systém „e-Kan-

ban“ určený pro montážní pracoviště automaticky 

registruje, vezme-li operátor kontejner z pásového 

dopravníku. Když k tomu dojde, sepne se koléb-

kový senzor bezdrátového polohového spínače.

Bezdrátové spínače tohoto typu už nejsou úpl-

nou novinkou, zcela nový je však způsob, jakým 

jsou zpracovány jeho signály. Spínací zařízení je 

vybaveno softwarem,  který umožňuje integraci 

spínače do zákaznicky specifické komunikační 

sítě. To s sebou přináší nejvyšší možnou flexibilitu 

přiřazení funkcí a poskytování informací . 

Skener nabízí intuitivní dohled i v nejnáročnějších 
provozních situacích

TOX®

TOX®-Powerpackage
pneumaticko-hydraulické 
pohony, síla 2 – 2000 kN

TOX®-ElectricDrive

TOX®-Výrobní systémy

TOX®

Riedstraße 4

       www.tox-cz.com

TOX®-Clinching

NOVÉ!

TOX®

www.tox-cz.com
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Obojí už jsou realitou. Isaac Asimov, Stanislaw Lem a další – tvůrci tří základních pravidel 

robotického kodexu, kde se praví, že robot nesmí za žádných okolností ublížit člověku nebo 

dopustit, aby mu bylo ublíženo, se asi na tuto skutečnost nebudou tvářit nadšeně, ale je to 

tak. Vojenští roboti už nebudou mít sebezničující dilema, zda raději destruovat sebe, než aby 

způsobili újmu lidem, a klidně vám vpálí mezi oči dávku z kulometu, pokud vás identifikují 

jako hrozbu. Čas terminátorů nadešel…

Zatímco ještě před pouhými několika desítkami 

let bylo nasazení robotů v praxi spíše vděčným 

tématem pro spisovatele sci-fi, v současnosti jsou 

už roboti a nejrůznější automatizované systémy 

naprosto běžnou součástí našeho života. A zatímco 

ještě relativně nedávno byla jejich výhradní domé-

nou průmyslová výroba, dnes už se stěhují přímo 

do našich domovů. Jde o nejrůznější robotické 

pomocníky, jako automatické vysavače či sekačky, 

nebo děti bavící robotičtí mazlíčci.

Užitečné automaty v našich službách
Klasickou sférou masového použití robotů jsou 

především automatizované průmyslové systémy. 

Roboty pro nás montují nejrůznější zařízení, svařují 

karosérie aut, nastříkávají je barvou i kontrolují. 

Jejich menší a rychlejší bratříčci dávkují do přesně 

stanovených balení léky, sortují a balí potraviny, 

součástky či nejrůznější další zboží apod. Vykoná-

vají činnosti vesměs užitečné a pomáhají lidem 

zbavit se monotónní a namáhavé práce, navíc 

provádějí tyto úkony s rychlostí a opakovanou 

přesností, jakou člověk nemůže nikdy dosáh-

nout. Kromě tradičních těžkotonážních robotů 

se objevuje i trend menších, kompaktních zaří-

zení schopných pracovat s člověkem na jedné 

lince doslova bok po boku, bez ochranných klecí 

a mříží, což by mělo lidi a roboty ještě více sblížit, 

resp. vést k tomu, že je budeme považovat spíše 

za naše mechanické „parťáky“, než za něco nebez-

pečného a exotického. Roboti se také úspěšně 

etablovali v medicíně, kde provádějí i náročné 

operační zákroky.

Kromě těchto robustních a drahých průmyslových 

a lékařských robotů pronikají však nejrůznější auto-

matická zařízení i do běžných oblastí našeho života 

– a nejsou to jen experimentální roboti z kategorie 

tzv. obslužných zařízení (často s humanoidními 

rysy na jaké si potrpí zejména asijští, ale nezřídka 

i západoevropští vývojáři). S nimi se počítá v bu-

doucnu pro skutečnou spolupráci s lidmi, např. v roli 

asistentů pro starší či handicapované lidi apod., 

a proto se jejich tvůrci snaží dát jim i pro lidi co 

nejpřijatelnější podobu.

Nástup robotických zařízení do světa běžných 

věcí předznamenala hlavně jednoduchá užitečná 

zařízení v podobě různých úklidových systémů 

a robotické hračky – na roboty si tak nejmladší 

generace zvykají už odmalička, a nikdo se dnes 

už nediví, když po podlaze „šmejdí“ automatický 

vysavač nebo trávník na zahradě upravuje robo-

tická sekačka, které dodávají energii solární panely 

na její kapotě. Tedy pokud bereme jako roboty 

vyloženě mobilní zařízení schopná samostatného 

pohybu. Kromě nich jsou už moderní domácnosti 

často prošpikované řadou dalších inteligentních, 

značně automatizovaných zařízení, jako jsou myčky, 

pračky a další domácí spotřebiče, které usnadňují 

či zpříjemňují život jejich obyvatelům – i když ty 

za plnohodnotné roboty většinou nepovažujeme, 

byť jsou nezřídka „inteligentnější“ než ten roztomilý 

hračkový robotek…

A pak je tu ještě jedna kategorie robotů sui gene-

ris: bezobslužná automatická vozidla bez řidiče, 

jako např. automatizované soupravy metra, které 

již bezpečně přepravují či budou přepravovat 

cestující v řadě měst, nebo robotická auta, která 

se nyní testují. I ta by měla být přes prozatímní 

nedůvěru vysoce bezpečná, a odborníci upozor-

ňují, že dopravní legislativa by se už měla připravit 

na nástup těchto systémů. Prozatím jsou k jejich 

provozu nejvíce vstřícní (tzn., že je povolují) Ame-

ričané – konkrétně Nevada a Kalifornie, jejichž 

předpisy již použití těchto robotů na svém území 

umožňují. Ann Arbor v Michiganu by se mělo 

stát v roce 2021 prvním americkým městem, 

které bude provozovat flotilu sdílených síťových 

robotických aut bez řidičů. Na tomto projektu 

spolupracuje i Michiganská univerzita. Už brzy 

bychom se s automaty řízenými vozy však měli 

setkávat i jinde – včetně Evropy, kde již probíhají 

pilotní projekty např. na využití tzv. autovlaků, kde 

za vedoucím vozidlem řízeným profesionálním ři-

dičem jedou další auta řízená a navigovaná roboty 

v automatickém režimu.

Oslavované i kontroverzní drony
Poslední doba přinesla rozmach ještě jedné ka-

tegorii robotů: létajících dronů, které nyní zažívají 

vlnu nebývalé popularity. Myšlenka rychlé vzdušné 

dopravy zásilek, záběrů úžasných scenérií, či kon-

troly tras kabelů a různých potrubí apod. je samo-

zřejmě atraktivní, ale kromě užitečných služeb má 

i svá rizika v podobě zneužití k méně ušlechtilým 

účelům a také potenciálního ohrožení klasického 

vzdušného provozu.

HODNÍ ROBOTI, 
ZLÍ ROBOTI… Fo
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SAR 401 - ruský robonaut doplní svého amerického 
kolegu R2 na kosmické stanici ISS

Hodní roboti, jako barmanský dron Yura připraví 
a dopraví jakýkoli nápoj od čaje po koktejl…

Automatický vůz firmy Google – na projektech 
„driverless car“ (aut bez řidiče) však pracuje i většina 
světových automobilek
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Boom dronů, které se už staly v nejjednodušších ma-

lých verzích v podobě kvadro-, hexa- či opto- a jiných 

„koptér“ (podle čtyř, šesti, osmi či jiného počtu vrtulí) 

běžně dostupnou záležitostí prakticky pro kohokoli, 

proto samozřejmě vyvolal i řadu otázek spojených 

s jejich používáním a případnou regulací. Létající 

roboti se budou muset řídit předpisy upravujícími le-

teckou dopravu (FAA), 

které však s takový-

mito bezpilotními, 

resp. ze země řízenými 

létajícími prostředky 

ve své dosavadní po-

době příliš nepočítaly, 

a v řadě případů je ani 

kvůli tomu, že operují 

v malých výškách 

mimo letové trasy, 

nezahrnovaly do ří-

zení letového provozu. 

Časy se ovšem mění, 

a rostoucí počet ro-

botů brázdící vzduch 

nad našimi hlavami 

se problémem a po-

tenciálním rizikem pro 

letecký provoz stal. 

Nejradikálněji to asi řeší Američané, kde – předpis 

nepředpis – mnohým stačí k regulaci nežádou-

cího provozu dronů brokovnice a dobrá muška 

a vetřelce narušující jejich soukromí, považované 

za posvátnou věc, prostě nekompromisně sestře-

lují. O stejném postupu mimochodem však reálně 

uvažují (byť s nasazením technologičtějších řešení, 

např. laseru) i Britové a další např. majitelé TV pře-

nosových práv na ochranu fotbalových stadionů 

a koncertních areálů před paparazzi v podobě lé-

tajících robotů s kamerami.

Jinou variantou je použití speciálních rušiček, tzv. 

jammerů, blokujících určité vysílací frekvence, 

a tím znemožňujících ovládání robotů založené 

na bezdrátových technologiích. Problém je však 

v tom, že samotné použití jammerů je až na vý-

jimky většinou striktně zakázáno regulačními 

předpisy telekomunikačních institucí a operá-

torů, a bráno jako porušení zákona. Firma APlus 

Mobile vyvíjí varovný systém anti-drone, který 

upozorní, když se nějaké technologické zařízení 

pokusí proniknout do vašeho soukromí. Osobní 

systém detekce dronů dokáže zjistit, pokud se 

něco s kamerkami používanými v dálkově ovláda-

ných létajících robotech pohybuje ve vzdálenosti 

do 16 m od daného místa.

Ale jsou tu i jiní kontroverzní roboti. Opravdoví 

zabijáci, kteří mají blíže k legendárnímu Termi-

nátorovi než k automatickému montérovi na 

výrobní lince. Kromě autonomních aut jezdí po 

zemi už i ozbrojení roboti, kteří patrolují kolem 

vojenských objektů apod. Na moři hlídkují ro-

botické lodě a co se skrývá pod hladinou, na-

značuje zpráva, že americké námořnictvo začalo 

testovat robota v podobě ryby. Zatím ke kontrole 

částí plavidel pod vodou, ale i ke špionážním 

účelům a získávání informací. Počítá se s tím, 

že nástupci současného prototypu ponesou 

i zbraňové systémy.

Stroje, kterých bychom se měli 
skutečně bát
Nemusíme si pod nimi hned představit proslulého 

Terminátora a jeho humanoidní alternativy nebo 

zlomyslný systém HAL3000 z Vesmírné odyssey, 

„mechy“ z Hvězdných válek – robotická monstra 

BigDog či Robotic Mule k nošení nákladu jsou ještě OK…

…ale tohoto robota byste asi potkat nechtěli

Kladivo na drony – z Číny
Čína vyvinula a úspěšně otestovala vysoce 

přesný laserový zbraňový systém, který umož-

ňuje sestřelit lehké bezpilotní letouny v nízké 

výšce. Podle Čínské akademie inženýrství fyziky 

(CAEP) má stroj, který lze instalovat na vozidlech, 

dosah 2 km a může „uzemnit různá malá letadla“ 

během 5 s po nalezení cíle. Je účinný až do 

maximální výšky 500 m proti letadlům letícím 

rychlostí až 50 m/s. Systém v testu sestřelil přes 

30 bezpilotních letounů se 100% úspěšnosti, 

uvádí se v prohlášení CAEP. 
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STRÁŽCI A BOJOVNÍCI

V minulém vydání jste se mohli seznámit 

s robotem americké firmy K15, který byl 

už pokusně nasazen v Kalifornii do role 

automatického policisty (byť ještě hodně 

vzdáleného zažité představě Robocopa, 

s nímž budou díky stejnojmennému filmu 

zřejmě robotičtí strážci pořádku dlouho 

spojováni).

Vajíčkovitý stroj K15 ovšem není ještě ozbro-

jen jako jeho lidští kolegové (byť se výhledově 

počítá i s touto variantou), ale vybaven pouze 

systémy označovanými jako neletální, tzn. ne-

smrtící donucovací prostředky, jejichž cílem je 

pouze přimět člověka, aby vykonal něco podle 

pokynů robota, nebo naopak přestal se svou 

nezákonnou aktivitou. 

Zatímco jeden z prvních ozbrojených auto-

matů, jihokorejský robot určený ke střežení 

věznic a vojenských areálů, prolomil tabu 

dané základními zákony robotiky zaměřené 

na bezpodmínečnou ochranu lidí. Byl vy-

baven automatickými střelnými zbraněmi 

spíše z obranných a zastrašovacích důvodů, 

ale nová generace ozbrojených robotů má 

střelbu na lidské cíle už jaksi přímo v popisu 

práce. Například ruský bojový robot postavený 

na robotické platformě nazvané Platforma-M  

– ve verzi vybavené kulometem ráže 7,62 mm 

a granátomety RPG-26 – je už automatickým 

strojem, přímo koncipovaným a zkonstruova-

ným k zabíjení. Také americká armáda má ve 

svém arzenálu ozbrojené roboty – využívá je 

pro střežení vojenských objektů. Některé typy 

jsou vybaveny pouze dohledovými kamerami 

a jejich úkolem je v případě potřeby zalarmo-

vat výjezd ozbrojené lidské zásahové služby, 

jiné modely mají ale ve výbavě i automatické 

zbraně, i když palbu by měly vést výhradně na 

pokyn operátora.

Příkladem moderního bojového robota je pro-

jekt Modular Advanced Armed Robotic System 

(MAARS), americké firmy Foster-Miller, určený 

pro „síťová bojiště“ budoucnosti. Ví, kde jsou 

„přátelé“ a komunikuje s nimi, takže i ostatní 

připojené vojáky vyjímá ze seznamu cílů a pro 

větší bezpečnost může být nakonfigurován 

tak, aby rozpoznal palebnou (bojovou) a ne-

bojovou zónu. 
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ovládaná člověkem usazeným v jejich vnitřku, či 

vetřelecké ságy a další stroje z kultovních sci-fi 

filmů. Zlí roboti dneška mají v podstatě prozaic-

kou podobu strážních mechanizovaných vozítek či 

bezpilotních dronů, jako Predátor apod. Na jejich 

vývoji intenzivně pracuje řada firem (např. Boston 

Dynamics, iRobot, HDT Robotics, Northrop Grum-

man či QinetiQ), výrobci robotů (jako Big Dog, 

Robotic Mule, Packbot, TALON apod.) i specializo-

vaných agentur jako je třeba americká DARPA aj. Ta 

mj. pořádá i proslulé soutěže robotických vozidel 

a dalších zařízení.

První skutečně bojový robot TALON-EOD (Explosive 

Ordinance Disposal) koncipovaný k nasazení do 

bojových operací byl určen k likvidaci náloží, ale 

později byl dodatečně vyzbrojen a přejmenován na 

SWORD (Special Weapons Observation Reconnai-

ssance Detection System), a již určen k boji. Poprvé 

se objevil v roce 2007 v Iráku.

Od té doby se počty ozbrojených robotických sys-

témů rychle rozrůstají. Tyto stroje získávají s rozvo-

jem technologií čím dál větší schopnosti, v nichž se 

jim člověk stěží může rovnat – přesnost, rychlost, 

a svým způsobem i „nesmrtelnost“. Poškozený pr-

vek, či samotný stroj jako takový, který je součástí 

určitého systému, lze jednoduše nahradit, což u lidí 

samozřejmě nefunguje – rozsáhlejší zranění či zá-

sah má zpravidla fatální následky, a to znamená 

i definitivní konec.

Technologický vývoj předbíhá dobu, resp. pravi-

dla, jimiž se společnost řídí, a moderní války už 

nabývají spíše podobu počítačových her, kdy na 

vybrané cíle vede palbu operátor joystickem a GPS 

naváděným bezpilotním letounem ze vzdáleného 

řídicího střediska někde na druhém konci světa. 

Úžasné a efektivní. Vlastní vojáci tak nejsou vy-

staveni ohrožení jako v přední linii, a navíc lze vše 

detailně zdokumentovat. Mimochodem nepříliš 

známou skutečností je, že na vývoji těchto pro-

gramů pro americkou armádu se významně podílejí 

právě čeští programátoři.

V současné době jsou všechny ozbrojené roboty 

v bojovém nasazení (zatím) dálkově ovládané lidmi; 

jde o tzv. man-in-the-loop systémy, jejichž nedíl-

nou součástí je člověk, který nese zodpovědnost 

za výběr cílů a rozhodnutí použít smrtící sílu. Ale 

to se má změnit. Role člověka ve smyčce se bude 

zmenšovat a nakonec může úplně zmizet, rozhodo-

vat se budou automaty (dle některých preciznější, 

schopné rychlé detailní analýzy neovlivňované 

různými faktory a emocemi, a tudíž nestranné, což 

by teoreticky mělo zvýšit objektivitu rozhodování 

a také často požadovanou rychlost). Ale jsme na 

něco takového připraveni?

Představa vraždicího stroje, který bezmyšlenkovitě 

plní naprogramované úkoly, je samozřejmě vět-

šině lidí „proti srsti“. A když už došlo k prolomení 

dosavadního tabu, že roboti by v žádném případě 

neměli způsobit újmu člověku, jde o to, jak dostat 

jejich počínání pod lidskou kontrolu a úsilí prosadit 

zásadu, že rozhodování o tak zásadních otázkách, 

jako je střelba na určitý cíl, jímž může být i člověk, 

by nemělo v žádném případě být ponecháno 

pouze na strojích. Renomovaní vědci vyzvali proto 

už před několika lety mezinárodní společenství, 

aby zahájilo seriózní jednání o tom, jak regulovat 

a kontrolovat používání ozbrojených automatických 

systémů – prvním z významných kroků by mělo 

být založení Mezinárodního výboru pro kontrolu 

robotických zbraní (International Committee for 

Robot Arms Control – ICRAC) jako fórum pro ta-

kovouto agendu. 

/joe/

Roboti značení azbukou
Na robotické vojenské systémy se nyní zaměřuje 

intenzivně také Rusko, které v závěru loňského 

roku vyhlásilo komplexní program „Vytvoření po-

kročilé vojenské robotiky pro 2025“. Na své prestižní 

vojenské akademii založilo speciální sekci zaměře-

nou na robotiku a inteligentní zbraňové systémy 

a chce svou armádu vybavit řadou automatických 

systémů. S jejich nasazováním se počítá v období 

2017-2025 a na výzbroji a technice v ruské ar-

mádě se mají podílet až z 30 %! Vědeckovýzkumný 

Technologický institut Progress v Iževsku vyvíjí 

univerzální robotický bojový systém s označením 

Platform-M určený pro hlídkování a ostrahu, který 

může fungovat v automatickém nebo poloauto-

matickém režimu. Kromě opticko-elektronického 

a radiového vybavení je jedna z verzí osazena 

i kulometem Kalašnikov a granátomety. Robot 

byl loni poprvé otestován v součinnosti s vojáky 

a je údajně již v sériové výrobě. Do služby bude 

zařazen ale nejdříve za tři roky. K dalším podobným 

systémům ruské provenience patří např. oboj-

živelný bojový robot Argo nebo nový Tajfun-M 

vyvinutý k ochraně raketových základen. Roboti 

a podmořské drony mají být i součástí výzbroje 

nové generace jaderných ponorek.

Vojenští roboti nejsou vynálezem posledních let. 

Jak dokazuje archivní snímek, kdy britští vojáci 

v Normandii zkoumají v roce 1944 ukořistěné ně-

mecké dálkově ovládané demoliční roboty Goliath.

Robot GhostSwimmer v podobě ryby je nenápadný 
ve svém prostředí a má i dokonalé hydrodynamické 
vlastnosti ověřené podle US Navy milióny let vývoje 
žraloků

I mezi vojenskými roboty se najdou dobráci – jako 
záchranář s názvem BEAR (Battlefield Extraction-
Assist Robot) – dokáže nést až 270 kg

K nejznámějším létajícím robotickým zabijákům patří 
bezpilotní Predator – jeho obdoba s označením Wing 
Loong je i ve výzbroji Číny

Nové soupravy londýnského metra (mají být 
zařazeny do služby v roce 2025) budou již plně 
automatické a jezdit bez řidiče
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KOMPLEX PRŮMYSLOVÝCH PŘEHLÍDEK  
ČEKÁ I NA ČESKÉ INOVACE

Ačkoli s pojmem Slovinsko se asi většině lidí u nás vybaví slunečné pláže, moře nebo bílé skály, 

zasněžené svahy a nádherné hory (tu nejvyšší – Triglav – najdeme ostatně i v jejím státním 

znaku), má tato evropská země ve světě neméně dobrý zvuk i díky rozvinutému průmyslu. 

A jeho podstatná část se představí na jaře letošního roku v třetím největším slovinském městě, 

Celje v Dolním Štýrsku.

Od 21. do 24. dubna se ve veletržním areálu v Celje 

uskuteční největší průmyslové veletrhy Slovinska. 

Tamní výstaviště se tak stane nejdůležitější křižo-

vatkou průmyslových odvětví v širokém regionu. 

Na základě požadavků odborné veřejnosti se pořa-

datel veletrhů v Celje pro rok 2015 rozhodl sloučit 

související průmyslová odvětví. Výhodou tak bude 

např. zaměření na jednotlivé průmyslové obory, 

které bude možné shlédnout prakticky doslova 

pod jednou střechou.

Nejmodernější výstaviště situované na křižovatce 

mezi Ljubljaní – hlavním městem Slovinska – a Ma-

riborem, druhým největším městem, bude letos 

dějištěm největších slovinských veletrhů průmy-

slových technologií a inovací. Veletrhy, které se 

konají ve dvouletém intervalu, tvoří pomyslnou 

protiváhu vídeňským průmyslovým přehlídkám 

Intertool a Smart Automation Austria, jež jsou čes-

kým firmám velmi dobře známé. Ty se budou konat 

opět až v roce 2016 a z toho důvodu se očekává 

větší účast na veletrzích inovací a průmyslových 

technologií v Celje. Pořadatelé očekávají letos účast 

zhruba 600 vystavovatelů z téměř 30 zemí. Podle 

statistik se předchozího ročníku zúčastnilo 82 % 

očekávaných návštěvníků, a to především těch, 

kteří mají rozhodující vliv při vytváření nových ob-

chodních kontaktů, což nabízí unikátní možnost 

získat nové obchodní kontakty na jednom místě, 

na veletrhu, který je ideální 

platformou pro prezentaci 

inovací, nových technologií 

a inovativních produktů. 

Za zmínku stojí i skutečnost, 

že tyto veletrhy mají ze 

všech slovinských veletrhů 

nejvyšší podíl zahraničních 

návštěvníků a tím se nabízí 

také šance pro vystavova-

tele z České republiky.      

Důraz je kladen zejména na 

současné trendy v oboru 

a na nejnovější poznatky od 

posledního ročníku v roce 

2013. Veletrh je doplněn 

o rozsáhlý program, včetně 

mezinárodních kooperačních burz. Komplex prů-

myslových přehlídek tvoří kvarteto následujících 

veletrhů, zaměřené na vybrané obory:

FORMA TOOL – jediný odborný specializovaný 

veletrh ve Slovinsku, cíleně zaměřený na nástroje, 

nářadí, obrábění, inovace, novinky, technologie, 

materiály, trendy a vývoj ve spojených odvětvích 

průmyslových technologií. 

Do jeho nomenklatury patří zejména obráběcí 

stroje a zařízení, speciální nářadí pro stavby, kon-

venční řezné nástroje, víceúčelové stroje a zaří-

zení, měřicí přístroje, zvláštní účelové zařízení pro 

ovládání nářadí, materiály a normy pro nástroje, 

a také související služby (projektování, automatizace 

procesu řízené technologie).

PLAGKEM – přehled inovací, novinek, technologií, 

materiálů, trendů a vývoje v plastikářských oborech, 

gumárenství a chemickém průmyslu. Jeho nomen-

klatura zahrnuje syntetické plastické hmoty, spe-

ciální multiuniverzální výrobky, výrobky vyztužené 

vlákny a kovy, surový kaučuk a gumu, pryž apod.

Stěžejním oborem je zde chemie a polotovary a pro-

dukty v chemickém, farmaceutickém, parafarmaceu-

tickém a potravinářském průmyslu, kůže, celulóza, 

hutní a energetický průmyslový proces, ale i zařízení 

a nářadí pro výrobu, projektování, automatizaci a sle-

dování procesů a kontrolu ve výrobě syntetických 

hmot, kaučuku, surové gumy a chemikálií. 

GRAF & PACK – přehled inovací, novinek, techno-

logií, materiálů, trendů a vývoje v grafickém a pa-

pírenském průmyslu, kde se představuje nářadí, 

obaly, balicí a manipulační technika pro tyto obory. 

Do nomenklatury veletrhu patří grafická příprava, 

design a tisk, stroje, zařízení a výrobky pro grafický 

a papírenský průmysl.

Posledním z nabídky slovinských průmyslových ve-

letrhů je VARJENJE A LIVARSTVO – zahrnuje prakticky 

vše pro řezání, svařování, slévárenství a odlévání, 

nářadí a materiály, prezentace nových technologií 

a nejzajímavějších inovací. Z toho vyplývá i jeho no-

menklatura, kterou tvoří svářecí, řezací a pájecí stroje, 

spotřební materiál a nástroje, automatické a robotické 

svařovací a řezací systémy, svářecí zařízení a měřidla, 

monitoring a testování konstrukce zařízení, bezpeč-

nostní zařízení a ochrana, technické plyny apod.

Součástí náplně veletrhu jsou rovněž vzdělávání 

a odborná příprava – svářečské certifikáty – ates-

tace, poradenství, ale i bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, ochrana životního prostředí, nakládání 

s odpady a ekologie. 

Společnost Schwarz & Partner spol. s r. o., 

která je výhradním oficiálním zastoupením 

veletrhu pro Českou republiku a Slovensko 

připravuje pro české firmy, svazy, asociace 

a další organizace na letošním ročníku prů-

myslových veletrhů společnou expozici s na-

bídkou katalogové a vzorkové prezentace 

s možností osobní účasti na společném stánku. 

Bližší informace na: veletrhy@sp.cz.

Schwarz & Partner spol. s r. o.

Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 278 654
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AMPER 2015  NEJVĚTŠÍ KONCENTRACE 
TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ ELEKTROTECHNICKÉHO 
PRŮMYSLU

Technologie jdou stále kupředu a každým rokem se jich do běžného užívání dostává více. 

Vzniklý trend pouze koresponduje s rostoucí poptávkou veřejnosti po inteligentních elekt-

roinstalacích a automatizovaných systémech. 

Na odborníky z tohoto oboru jsou kladeny vysoké 

nároky, protože stejně rychle jako technologie 

přicházejí, musí s nimi držet krok a neustále se 

v tomto směru vzdělávat. V opačném případě hrozí, 

že nebudou schopni poskytovat svým zákazní-

kům adek vátní technologie a služby, které by byly 

v souladu s vývojem dnešního trhu. Připravovaný 

veletrh AMPER 2015, jehož 23. ročník se usku-

teční opět na Brněnském výstavišti od 24. do 

27. března, nabízí ideální příležitost seznámit 

se právě s těmito nejnovějšími trendy a tech-

nologiemi.

Vystavovatelská základna
Na veletrhu se naskýtá ojedinělá možnost osahat si 

nové technologie všech významných společností 

z průmyslu elektroinstalační techniky, automatizace, 

osvětlení a dalších oborů na jednom místě. Obor 

elektroinstalační techniky bude na veletrhu zastou-

pen společností OBO BETTERMANN, která vytváří 

provázaná řešení elektrotechnické infrastruktury bu-

dov v nejrůznějších projektech po celém světě. Svět 

nejmodernějších technologií představí i společnost 

ABB, světová špička v oblasti auto-

matizace a energetiky, poskytující 

služby průmyslovým podnikům, 

výrobcům a distributorům energií. 

Aktuální nabídka inovativního sorti-

mentu průmyslové elektrotechniky 

a elektroniky bude ke zhlédnutí na 

stánku společnosti PHOENIX CON-

TACT nebo společnosti WAGO 

Elektro. Širokou paletu výrobků 

z oblasti senzoriky, automatizace, 

elektroinstalace, rozváděčové 

techniky, pohonů a energetických 

zdrojů bude prezentovat společ-

nost SCHMACHTL CZ. Nebude 

chybět ani tradiční český výrobce 

elektroinstalačního úložného mate-

riálu a kabelových nosných systémů 

společnost KOPOS KOLÍN nebo společnost ELKO 

EP. Bezdrátová řešení elektroinstalace představí také 

společnost Enika, která patří k nejvýznamnějším 

výrobcům v ČR s distribuční sítí v mnoha zemích 

světa. Svůj výrobní program stykačů, ochranných 

a časových relé, vačkových spínačů a spouštěčů 

motorů bude prezentovat také firma Elektropří-

stroj. Na veletrhu AMPER najdete také expozici spo-

lečnosti Elektro-System-Technik, která se zabývá 

prodejem elektrotechniky, komunikačních a řídicích 

systémů, vzduchotechniky a kabelů. Všechny tyto 

společnosti z oboru elektroinstalační techniky bu-

dou prezentovány v hale P.

Silnou vystavovatelskou základnu veletrhu tvoří 

také firmy z oblasti osvětlení. Své novinky na ve-

letrhu představí např. společnost ELSTAV ligh-

ting, která se specializuje na veřejné osvětlení, dále 

společnost EMOS, GREENLUX, KOOPERATIVA 

výrobní družstvo, TRON ELEKTRONICKÉ SOU-

ČÁSTKY, AMAKO, Light Home, FULGUR, anebo 

německá společnost Verbatim.

V dalších tradičních oborech veletrhu, jakými jsou 

elektroenergetika, automatizace, vodiče a kabely, 

měřicí a zkušební technika, zabezpečovací tech-

nika, se budou prezentovat společnosti jako např. 

SIEMENS, Tritón Pardubice, TURCK, Omron 

Electronics, LAPP KABEL, KOČÍ – VALÁŠEK, 

HARTING, FOXON, DCK HOLOUBKOV BOHE-

MIA, BALLUFF CZ, Beckhoff Česká republika, 

ifm electronic, SENO a další neméně významné 

firmy. Pohony a výkonovou elektroniku bude mimo 

jiné zastupovat na veletrhu společnost ELEKTRO-

POHONY, která se specializuje na projekci, dodávky, 

uvádění do provozu a servis pohonářské techniky. 

Zejména měničů kmitočtů, servopohonů, motorů 

a převodovek. Dalším tradičním vystavovatelem 

této produktové skupiny je společnost Vacon, která 

podniká v celé řadě průmyslových odvětví, ale 

na veletrhu se představí zejména s frekvenčními 

měniči pro střídavé motory. Kromě nich bude na 

veletrhu vystavovat více než desítka dalších vý-

znamných zástupců této průmyslové oblasti.

Doprovodný program
Kromě expozic vystavovatelů je nedílnou součástí 

veletrhu odborný doprovodný program tvořený se-

mináři, konferencemi, školeními, specializovanými 

fóry a setkáními, který zasahuje do všech nomenkla-

turních oborů zastoupených na veletrhu, a na jehož 

přípravě organizátoři veletrhu spolupracují s více než 

dvěma sty mediálních a odborných partnerů z ČR i ze 

zahraničí. Prestižní událostí v rámci veletrhu AMPER je 

tradiční soutěž ZLATÝ AMPER o nejpřínosnější exponát 

veletrhu, kdy odborná komise hodnotí inovativní 

exponáty, které svými parametry dosahují světové 

úrovně. Cílem hodnocení v soutěži je identifikovat 

a ocenit exponáty, které nejlépe využily inovativní vý-

sledky výzkumu a vývoje při návrhu a výrobě nového 

konkurenceschopného komerčního produktu na trhu.

Veletrh AMPER stabilně láká k návštěvě přes 40 000 

návštěvníků z řad odborné veřejnosti (elektrotech-

nici, technici, vedoucí pracovníci, 

projektanti, konstruktéři, vývojáři), 

managementu firem, studentů 

technických oborů a fandů z oblasti 

elektrotechniky. Celých 10 % ná-

vštěvnosti tvoří zahraniční účastníci.

Nepropásněte příležitost potkat 

se se zástupci výše uvedených 

a mnoha dalších společností na 

veletrhu AMPER 2015. Přijďte 

se seznámit s  nejnovějšími 

trendy z oboru, potkejte nové 

obchodní partnery a podpořte 

svou konkurenceschopnost. Na 

veletrh AMPER 2015 Vás srdečně 

zve organizátor veletrhu – společ-

nost Terinvest. 

Více informací na www.amper.cz
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PRVNÍ PLYNEM IZOLOVANÝ ROZVADĚČ  
PRO STEJNOSMĚRNÝ PROUD

Až o 95 % procent méně prostoru zabere nový rozvaděč izolovaný plynem oproti dosavadním 

vzduchem izolovaným rozvaděčům. První na světě plynem izolovaný 320kV rozvaděč pro 

stejnosměrný proud představila nedávno firma Siemens. 

Prostorově úsporná technologická novinka má 

zásadní význam hlavně pro konvertorové plošiny, 

které na pevninu vyvádí elektrickou energii z pří-

mořských větrných parků. Vzduchem izolované 

rozvaděče vyžadují vzhledem k relativně nízké 

izolační schopnosti vzduchu velký prostor – a ten 

je zase klíčovým faktorem z hlediska nákladů, bez 

ohledu na to, zda se rozvaděč nachází ve městě 

nebo na moři. Například vzduchem izolované 

stejnosměrné rozvaděče, které Siemens využívá 

na svých konvertorových plošinách v Severním 

moři pro tamní větrné parky, potřebují 4000 m3 

prostoru a tedy haly vysoké až 10 m. Nový rozva-

děč se stejnou kapacitou vyžaduje pouze 200 m3, 

umožňuje tedy úsporu místa až o 95 %. V případě 

použití na konvertorových plošinách může být celá 

instalace díky tomuto řešení zmenšena o 10 %, což 

v této oblasti představuje zásadní finanční úsporu. 

Nový rozvaděč vyráběný v berlínském závodě Siemens 

má však kromě kompaktních rozměrů i další výhody. 

Veškeré části pod napětím jsou hermeticky uzavřeny, 

což zajišťuje vysoký stupeň spolehlivosti i v nejnároč-

nějších podmínkách. Modulový systém je velmi flexi-

bilní a umožňuje maximálně ekonomickou přepravu. 

Kompaktní rozvaděč nabízí i nízké náklady na údržbu.

Přenosové ztráty u stejnosměrného proudu o velmi 

vysokém napětí (HVDC) jsou nižší než u střídavého 

proudu. Stejnosměrné napětí má několik set tisíc 

voltů. Čím je napětí vyšší, tím nižší jsou ztráty při 

přenosu a tím více elektřiny lze vedením přenášet. 

Při přenosu technologií HVDC jsou ztráty obvykle 

o 30 až 50 % nižší než u srovnatelného nadzemního 

vedení střídavého proudu. Například u 2500 MW 

přenášeného výkonu na 800 km nadzemního ve-

dení je ztráta u běžného vedení střídavého proudu 

o napětí 400 kV 9,4 %, při přenosu HVDC o napětí 

500 kV je to jen 6 % a při přenosu HVDC o napětí 

800 kV je ztráta pouhých 2,6 %. 

V EVROPĚ PŘIBUDE DOBÍJECÍCH STANIC

V rámci projektu CEGC, na němž spolupracují automobilky BMW, Volkswagen,  

Nissan, Renault a lokální dodavatelé energií i vlády a samosprávy, by měla v regionu 

střední Evropy vzniknout společná síť nabíjecích stanic. Má také rovněž dojít ke 

vzájemnému propojení regionálních sítí dobíjecích stanic v Rakousku, Slovensku, 

Slovinsku a několika lokalit v Německu tak, aby majitelé elektromobilů mohli dobíjet 

zcela bez omezení. 

Půjde v podstatě o jakýsi evropský „roaming pro elek-

tromobily“. Projekt CEGC, jehož supervizorem bude 

rakouská energetická společnost Verbund, zároveň 

počítá s podporou rakouského Ministerstva dopravy, 

inovací a technologií při získaní dotace z fondů ur-

čených pro vybudování transevropské dopravní 

sítě (TEN-T). Partneři zapojení do tohoto projektu 

se zavázali k vybudování sítě 115 rychlodobíjecích 

stanic podporujících více standardů dobíjení, takže 

dobíjecí infrastruktura by měla umožnit doplnit ener-

gii pro prakticky kterýkoliv elektromobil s CHAdeMO 

redukcí (tzn. i Tesla Model S). Do konce roku 2015 je 

naplánovaná výstavba stanic v Rakousku, Slovensku, 

Slovinsku, Mnichově a chorvatském Záhřebu.

Čeští elektromobilisté však přijdou zkrátka – ČR 

v seznamu zemí zapojených do programu nefi-

guruje. Na Slovensku se o provoz rychlodobíjecích 

stanic postará společnost Greenway. Úplně stranou 

evropské elektromobility však Česko nezůstane, 

protože svou vlastní síť dobíjecích stanic se v Evropě 

rozhodla vybudovat i korejská automobilka Kia 

v souvislosti s uvedením svého elektrického modelu 

Soul EV na evropský trh (včetně ČR). Už na podzim 

letošního roku instalovala první z nich u svého sídla 

ve Frankfurtu. Postupně budou přibývat další u dea-

lerů a jednotlivých národních sídel automobilky, ne 

vždy však půjde o rychlodobíjecí verze, jako jsou 

100kW CHAdeMO dobíječky ve Frankfurtu. Jejich 

celkový počet doplní 140 už existujících dobíječek 

u distributorů a dealerů, takže v celkovém souhrnu 

by měli uživatelé elektromobilů mít k dispozici 

celkem 373 dobíjecích stanic Kia. 

Výkonné 100kW CHAdeMO rychlodobíječky korej-

ské firmy Signet Systems, jimiž Kia vybavuje svou 

síť, jsou dvojnásobně výkonnější než obvyklé 

rychlodobíjecí stanice instalované v Evropě, které 

zpravidla nabízejí výkon 50 kW, což by mělo při-

nést výrazné zkrácení dobíjecích časů. Ovšem na 

nejsilnější systémy Supercharger, z nichž napájí své 

vozy automobilka Tesla Motors, jejich parametry 

nestačí – ty mají výkon až 135 kW, ovšem žádný jiný 

elektromobil u nich bez speciální redukce doplnit 

energií nelze. V Evropě má Tesla zatím instalovány 

první desítky Superchargerů, ale jejich síť by měla 

rychle zhoustnout – už během následujících měsíců 

chce mít firma pokrytou velkou část západní Evropy 

– zejména Německo, Benelux, Švýcarsko, Rakousko, 

Francii, Británii, Itálii a skandinávské státy (Dánsko, 

Švédsko a Norsko), kde mají elektromobily Tesla 

značnou popularitu. S expanzí na východ Evropy 

se zatím v rozvojových koncepcích značky příliš 

nepočítá, takže v ČR Superchargery elektromobilní 

infrastrukturu v dohledné době asi neposílí. 

SVĚTOVÁ JADERNÁ KAPACITA VZROSTE  
DO ROKU 2040 o 60 %

Mezinárodní energetická agentura vydala svůj pravidelný Výhled světové energetiky s pro-

gnózou do roku 2040. Podle středového scénáře vzroste světová jaderná kapacita v dalších 

letech o 60 %. Tři čtvrtiny tohoto nárůstu připadnou na čtyři země – Čínu, Indii, Koreu a Rusko. 

Až 72 000 GW kapacit bude potřeba do roku 2040 

postavit jen jako náhradu za dosluhující zdroje, od-

hadují odborníci Mezinárodní energetické agentury 

(IEA) v pravidelné publikaci Výhled světové energe-

tiky pro rok 2014. Během následujícího čtvrt století 

doslouží odhadem 40 % stávajících výrobních ka-

pacit, ale světový hlad po energii přitom neustále 

poroste, i když o něco pomaleji než dosud – do roku 

2040 se poptávka zvýší odhadem o 37 %. V případě 

samotné elektřiny je však nárůst poptávky mnohem 

markantnější, až o 80 %. 

Ve výhledu IEA vzroste výroba v jaderných elektrár-

nách z dnešních 392 na 624 GW v roce 2040, tedy 

o 60 %. Největší nárůst jaderných kapacit očekává 

Čína (132 GW), následuje Indie, Korea a Rusko. Cel-

kový podíl jádra na globálním energetickém mixu 

však bude v roce 2040 vyšší jen o jedno procento 

než nyní – 12 %. V příštích 25 letech pak rovněž 

doslouží více než polovina jaderných elektráren, 

které byly na konci loňského roku v provozu. 

V roce 2040 by měl podíl fosilních paliv na výrobě 

energie klesnout z dnešních 68 % na zhruba 55 %. 

Naopak podíl obnovitelných zdrojů vzroste z jedné 

pětiny (data za rok 2012) na jednu třetinu. Podle 

odborníků IEA ale přesto snaha omezit nárůst glo-

bální průměrné teploty o maximálně 2 °C nebude 

s velkou pravděpodobností úspěšná. 
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NOVÉ REKORDY ÚČINNOSTI SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ

Závěr loňského roku přinesl pozoruhodné výsledky ve vývoji fotovoltaiky, které jsou ozna-

čovány za revoluci v solární energii. Australským výzkumníkům se podařil průlom ve zvýšení 

účinnosti solárních panelů, který by mohl podle nich časem vést k levnějším zdrojům obnovi-

telné energie – dokázali přeměnit na elektřinu více než 40 % dopadajícího slunečního světla 

na panely. A jejich západoevropští kolegové oznámili dokonce dosažení až 46% účinnosti 

v konverzi solární energie na elektrickou.

Zatímco klasické křemíkové solární panely doká-

žou přeměnit na elektrickou energii jen necelou 

pětinu (asi 17–18 %) energie ze slunečního záření, 

které na ně dopadá, dokázali izraelští výzkumníci 

díky použití organických solárních panelů zvýšit 

účinnost až na 25 %, a teoretická maximální účin-

nost konvenčních solárních panelů je uváděna 

hodnotou 34 %. Nedávno ovšem oznámili vědci 

další pozoruhodný milník.

Koncentrovaná energie
Nový světový rekord pro přímou přeměnu sluneč-

ního záření na elektřinu byl dosažen vícesměrným 

solárním článkem, vyvinutým Fraunhoferovým in-

stitutem pro solární energetické systémy (ISE) v Ně-

meckém Freiburgu ve spolupráci s francouzskými 

společnostmi Soitec a CEA-Leti. Článek dokáže vy-

rábět energii ze slunečního svitu s až 46% účinností. 

Vícesměrné články se používají v koncentrátorových 

fotovoltaických (CPV) systémech pro výrobu elek-

třiny ve fotovoltaických elektrárnách v oblastech 

s velkým množstvím přímého slunečního svitu. Jde 

už o druhý světový rekord německo-francouzského 

výzkumného týmu během krátké doby, následující 

prakticky rok poté, co obdobný úspěch oznámili 

v září 2013. Dokládá silnou konkurenceschopnost 

evropského fotovoltaického výzkumu a průmyslu.

Vícesměrné solární články jsou založeny na výběru 

3–5 sloučeninových polovodičových materiálů. 

Světově rekordní článek je čtyřcestný, a každý z jeho 

dílčích subčlánků převádí přesně čtvrtinu z přícho-

zích fotonů do spektra vlnových délek v rozmezí 

mezi 300 a 1750 nm na elektřinu. Při aplikaci ve 

fotovoltaickém koncentrátoru je miniaturní článek 

použit s Fresnelovou čočkou, která soustřeďuje 

sluneční světlo na FV články. Nová rekordní účinnost 

46 % při 50,8 W/cm2 byla naměřena na koncentraci 

508 sluncí (tzn. odpovídá koncentraci 508násobku 

poměru solárního AM1.5d /ASTM E927-10/ spek-

tra) a potvrzena japonským Národním institutem 

pokročilých průmyslových věd a technologií (AIST 

– National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology), jedním z předních center pro 

nezávislé ověření výsledků výkonnosti fotovoltaic-

kých článků za standardních testovacích podmínek.

Speciální problém, který musely tyto články vy-

řešit, je přesné rozdělení fotonů ze čtyř dílčích 

subčlánků. To bylo dosaženo přesným vyladě-

ním složení a tloušťky jednotlivých vrstev uvnitř 

struktury článku. Jocelyne Wasselin, viceprezident 

vývoje solárních článků firmy Soitec, zaměřené 

na vysoce výkonné polovodičové materiály, říká: 

„Technologie čtyřcestného solárního článku jasně 

naznačuje, že v blízké budoucnosti se můžeme 

přiblížit i 50% účinnosti. K výrobě této nové ge-

nerace solárních článků máme již nainstalovánu 

výrobní linku, která používá naše lepení a vrstvy 

přenosu technologií.“

Tajemství extremní efektivity: 
rozdělené spektrum
Další informace o technologii nabízející rekordní 

účinnost fotovoltaiky přišla od protinožců. Vý-

zkumníci australské Univerzity Nového Jižního 

Walesu (UNSW) dokázali přeměnit více než 40 % 

slunečního záření dopadajícího na solární systém 

na elektřinu, a nastavili tak další světový rekord 

v solární energetické účinnosti. 

Světově rekordní efektivity bylo 

dosaženo ve venkovních tes-

tech v Sydney, poté byl systém 

přepraven do USA, kde jeho 

výsledky nezávisle potvrdila 

Státní energetické laboratoř pro 

obnovitelné zdroje (National 

Renewable Energy Laboratory 

– NREL) na svém venkovním 

zkušebním zařízení v Colo-

radu. Práce byla financována 

Australskou agenturou pro 

obnovitelnou energii (ARENA) 

a podporována Australsko-ame-

rickým Institutem pro pokro-

čilou fotovoltaiku (AUSIAPV). 

„Použili jsme komerční solární 

články, ale novým způsobem, 

takže tato zlepšení účinnosti jsou snadno přístupná 

solárním průmyslu, uvedl Dr. Mark Keevers, solární 

vědec z UNSW, který projekt řídil. Jak konstatoval 

profesor Martin Green, další z výzkumníků UNSW 

a ředitel australského Centra pro pokročilou foto-

voltaiku (ACAP), nové výsledky jsou založeny na 

použití soustředěného slunečního světla, a jsou 

zvláště důležité pro fotovoltaické věžové elek-

trárny (tzv. Solar Towers, či Power Tovers) vyvíjené 

australskou společností RayGen Resources, která 

poskytla design a technickou podporu pro proto-

typ systému o vysoké účinnosti. Dalším partnerem 

v oblasti výzkumu byla americká společnost Spect-

rolab, která vyrobila některé solární články použité 

v projektu. Klíčovou součástí designu prototypu 

zařízení nazvaného Power Cube je použití vlast-

ního optického pásmového filtru pro zachycení 

té části slunečního záření, která je za normálních 

okolností u komerčních solárních článků na věžích 

odpadní a její převedení na elektrickou energii 

s vyšší účinností, než jaké kdy solárních články 

dosáhly. Tyto filtry odrážejí konkrétní určité vlnové 

délky světla, zatímco ostatní přenášejí. Dosažený 

milník 40% účinnosti je posledním z dlouhé řady 

úspěchů solárních výzkumníků UNSW, kteří se 

této problematice věnují už čtyři desetiletí. Jde 

o prakticky zdvojnásobení účinnosti jejich prv-

ních solárních článků dosahujících 20% efektivity 

konverze slunečního svitu na elektrickou energii.

„Doufáme, že tato novinka iniciuje další kroky 

k prototypům pilotních demonstrátorů, které by 

vedly k vytvoření účinnějších komerčních solár-

ních elektráren, aby obnovitelné zdroje energie 

byly levnější, a zvýšila se jejich konkurenceschop-

nost,“ uvedl šéf sdružení ARENA Ivor Frischknecht. 

„Chytré řešení kombinuje pro zvýšení výkonu 

pokročilé třícestné buňky s levnějšími klasickými 

křemíkovými články. Světlo, které se za normálních 

okolností promrhá, je třícestnými buňkami zachy-

ceno pomocí rozdělení příchozího slunečního 

světla do různých pásem spektra a nasměrováním 

některých z nich do křemíkového článku. Tento 

přístup umožňuje dosáhnout vyšší účinnost, než 

to, co je fyzicky možné se samotným třícestným 

článkem,“ popisuje řešení Ivor Frischknecht s tím, 

že průlomová inovace v reálném světě komerč-

ních aplikací by mohla mít praktický význam pro 

aplikace koncentrované solární energie u FV věží, 

kde je sluneční světlo odražené od pole zrcadel 

sledujících slunce směrováno do centrálního 

přijímače. „Namísto použití zrcadla na tepelné 

médium, jako je sůl, převádí high-tech přijímač 

světlo na elektřinu přímo, jako to dělá solární panel 

na střeše,“ dodal. 

Schéma dělení solárního spektra

Nový rekordní solární článek na 100 mm waferu 
obsahuje zhruba 500 koncentrátorových solárních 
zařízení
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FILLAMENTUM DOPLŇUJE 
TRH VYSOCE KVALITNÍMI 
STRUNAMI PRO 3D TISK
SPOLEČNOST PARZLICH, KTERÁ SE ZABÝVÁ PRODUKCÍ 
EXTRUDOVANÝCH HADIC, TRUBEK A PROFILŮ Z POLYMERNÍCH 
A BIOPOLYMERNÍCH MATERIÁLŮ, ROZŠÍŘILA SVÉ PORTFOLIO 
O VYSOCE KVALITNÍ STRUNY PRO TECHNOLOGII 3D TISKU. 
DŮVODEM, KTERÝ K TOMU VEDL, BYLA NEDOSTATEČNÁ NABÍDKA 
KVALITNÍCH MATERIÁLŮ NA TRHU, FIRMA SE PROTO ROZHODLA 
VSTOUPIT NA TRH ADITIVNÍCH POLYMERŮ S VLASTNÍ OBCHODNÍ 
ZNAČKOU FILLAMENTUM. 

P
oprvé se značka oficiálně představila veřejnosti 

na jaře loňského roku v rámci pražské výstavy 

3D expo. Její návštěvníci se prostřednictvím 

přednášek, které se tematicky opíraly právě o tech-

nologii a nové trendy v 3D tisku seznámili s aktuálním 

vývojem v oboru a kromě cenných informací si mohli 

odnést i několik vzorků filamentů čerstvě uvedených 

na trh. Nicméně ačkoliv je značka Fillamentum na 

trhu teprve od loňského roku, v plastařském oboru 

není výrobce rozhodně žádným nováčkem – vývo-

jem a výrobou vysoce kvalitních strun pro 3D tisk se 

firma Parzlich zabývá již několik let a své produkty 

distribuuje do více než 10 zemí světa. Poptávka po 

nich přitom stále roste – zákazníci i prodejci oceňují 

vysokou kvalitu a barevnou pestrost dodávaného 

filamentu, která je pro firmu Parzlich hlavním krité-

riem, kterým se odlišuje od konkurence. 

Polymer, který zní jako dřevo
Tím nejzajímavějším byl jistě Timberfill, který je 

tvořen jemnými dřevěnými pilinami a polymerní 

matricí. Výsledkem je pak biodegradabilní, 100% 

přírodní materiál, který vykazuje podobné mecha-

nické vlastnosti jako ABS nebo PLA, ale hlavně lze 

jeho prostřednictvím tisknout modely, které jako 

dřevěné nejen vypadají, ale jako dřevěné se i cho-

vají. Svou kvalitou přesvědčil tento unikátní plast 

i designerský ateliér Akemake, který byl původně 

po zkušenostech s konkurenčním materiálem 

k těmto novinkám poměrně skeptický. Výsledky 

s Timberfillem byly však přesvědčivé, a projekt dal 

vzniknout zajímavé spolupráci, jejímž výsledkem 

je pozoruhodný spirálovitý reproduktor Spirulida. 

Ten si zájemci mohou stáhnout ze stránek Ake-

make a vytisknout si ho doma na své 3D tiskárně. 

Systém je unikátní i tím, že jde o vůbec světově 

první „dřevěnou“ reprosoustavu vytištěnou na 3D 

tiskárně. Kvalitu Timberfillu podtrhuje i fakt, že byl 

zařazen do světové databáze inovativních materiálů 

Material Connexion.

Na vývoji spolupracují i vědci
Doménou firmy Parzlich je především výroba pro 

chemický a automobilový průmysl, pneumatické 

rozvody, dopravní systémy a různé speciální ap-

likace (jedním z klíčových segmentů je např. vý-

roba trubek ze speciálních polymerů pro použití 

v chemickém průmyslu, ale i pro náročné aplikace 

v energetice, strojírenství, či elektrotechnickém 

průmyslu). Mimo zmíněného Timberfillu lze tak 

v portfoliu značky Fillamentum samozřejmě 

nalézt další více či méně známé materiály jako 

jsou ABS, PLA, Elastic, HIPS, ASA nebo PVA. Firma 

však, v duchu svého motta, stále intenzivně pra-

cuje i na vývoji dalších inovativních materiálů. 

Filamenty jsou nabízeny v široké škále barev 

– např. PLA je k dostání v téměř čtyřech desít-

kách různých barevných provedení a rozměrech  

1,75 a 2,85 mm s přesností na 0,05 mm. Na vývoji 

nových plastových materiálových novinek firma 

úzce spolupracuje i s různými dalšími partnery, 

mezi nimiž nechybí ani řada významných vědec-

kých pracovišť, jako je např. Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlíně, Slovenská technická univerzita v Brati-

slavě, nebo brněnský CEITEC. 

Unikátní reprosoustava Spirulida je vytištěna 
z „dřevěného“ polymeru Timberfill

VYSOCE KVALITNÍ PVB FÓLIE ZE STARÝCH AUTOSKEL

Německý recyklační specialista, firma Saperatec, ve spolupráci s českou společností Sklopan 

Liberec, představili metodu, která by měla umožnit využít polyvinylbuteral (PVB) získaný ze 

starých autoskel pro opětovné použití jako vstupní surovinu.

PVB je vysoce kvalitní plast, který je obsažen jako film 

v téměř každém vrstveném bezpečnostním skle. 

Trh je obrovský, protože zahrnuje prakticky všechna 

bezpečnostní okna v osobních, nákladních automo-

bilech a autobusech, ale nejen tam: high-tech plasty 

se používají i v dalších odvětvích, např. ve stavebnic-

tví, a rostoucí popularitě se těší i bezpečnostní fólie.

S konvenčními metodami se dosud dařilo PVB recyklo-

vat ze skla, po vysoce kvalitní recyklaci vstupních surovin 

s odpady vždy zůstával zbytkový materiál skleněných 

částic a prachu, které narušují opakované použití. Nyní 

poprvé konečně německý poskytovatel technologie 

Saperatec společně s partnery z firmy Sklopan Libe-

rec vypracovali a představili postup, na jehož konci je 

nepromísený PVB ve stavu, který umožňuje dodat jej 

k reprodukci původního využití. Metoda sestává v tomto 

případě v podstatě z části suchého procesu, ve které 

je ploché sklo odděleno od plastového filmu, a mokré 

části, kde jsou zbytkové nečistoty z filmu odstraněny 

pomocí speciálně vyvinuté mikroemulze. Firmy již de-

monstrovaly na veletrhu Glasstec v Düsseldorfu odbor-

níkům čelní sklo auta vyrobené s recyklovaným PVB. 

PVB fólie s 20% recyklovaného materiálu
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EVROPŠTÍ VÝROBCI ZMĚKČOVADEL JEDNALI 
O PRÁVNÍCH ASPEKTECH

V závěru loňského roku proběhl informativní workshop pořádaný Evropskou radou pro změk-

čovadla a meziprodukty (ECPI) se zástupci českých regulačních orgánů a vedoucími společ-

nostmi vyrábějícími produkty z flexibilního PVC. Výrobci změkčovadel diskutovali s českými 

regulátory a vedoucími společnostmi o nejnovějším vývoji v oblasti práva a udržitelnosti. 

Rada ECPI (Evropská rada pro plastifikátory a me-

ziprodukty) je odvětvová skupina Rady sdružení 

evropského chemického průmyslu (Cefic), která 

reprezentuje zájmy evropského chemického prů-

myslu. Toto obchodní sdružení se sídlem v Bruselu, 

jehož členy jsou společnosti BASF, Deza, Evonik, 

ExxonMobil, Perstorp a ZAK, reprezentuje společné 

zájmy evropských výrobců plastifikátorů, alkoholů 

a ftalických anhydridů.

Na workshopu se diskutovalo zejména o roli 

a přispění průmyslu s plastifikátory (změkčovadly) 

k evropskému hospodářství, o nejnovější politice 

a právních předpisech, současně ale také o zásad-

ních budoucích výzvách spojených s regulací na 

evropské i národní úrovni. 

„Průmysl s plastifikátory a evropský chemický prů-

mysl obecně poskytuje základní materiály používané 

v bezpočtu aplikací. Vytváří tak pracovní příležitosti 

a hospodářský růst,“ vysvětlil dr. Stéphane Content, 

generální ředitel rady ECPI. Zdůraznil, že sektor che-

mického průmyslu, který zaměstnává 1,2 mil. lidí, je 

největším v Evropě a představuje hlavní zdroj přímé 

i nepřímé zaměstnanosti v mnoha regionech EU. 

Workshop nabídl přehled o tom, jak se plastifikátory 

vyrábějí a o možnostech jejich využití v aplikacích 

z flexibilního PVC. Odborníci rady ECPI se také za-

měřili na problematiku spojenou s právními před-

pisy na ochranu zdraví a životního prostředí, které 

ovlivňují průmysl, důraz byl kladen především na 

udržitelnost pracovních postupů. Ta se uskuteč-

ňuje v rámci programu VinylPlus, který za rok 2013 

registruje rekordních 444 468 t recyklovaného PVC. 

Kromě recyklace přispívají aplikace z flexibilního 

PVC, jako geomembrány nebo podlahové krytiny, 

k úsporám energie a prostředků v důsledku své 

nízké váhy, trvanlivosti a nenáročné údržby. Zástupci 

regulačních agentur byli překvapeni významným 

pokrokem v recyklaci PVC, který se podařilo realizo-

vat v rámci iniciativy VinylPlus Sustainability Initiative. 

Nedostatek možností recyklovat tak už není možné 

zmiňovat jako příčinu nízké udržitelnosti výroby PVC.

„Je nezbytné zvýšit povědomí o potřebě lepších 

právních předpisů a jejich zjednodušení, abychom 

se vyhnuli negativním dopadům, jež by na tento 

sektor, který je tak klíčový pro hospodářství a za-

městnanost, mohlo mít překrývání právních před-

pisů, nekritické zakazování produktů a zavádějící 

informace o chemikáliích. Vývoj produktů, jakými 

jsou plastifikátory, využívané ve stovkách aplikací, 

které mají přínos v oblasti zdraví, životního prostředí 

i udržitelnosti, čímž výrazně zlepšují kvalitu života, 

trvá desetiletí a je náročný na kapitálové investice 

do výzkumu, inovací, výroby, distribuce a podpory 

aplikací, nehledě na testování zdravotních a environ-

mentálních rizik,” konstatoval Stéphane Content. 

PLASTY VE SLUŽBÁCH LED

Malé, energeticky úsporné světelné zdroje, známé pod označením LED, neboli  „light-emitting 

diodes”, které nacházejí stále širší uplatnění v nejrůznějších aplikacích, vděčí za své nejen 

svým technickým parametrům, ale také plastům, které se na jejich vlastnostech výraznou 

měrou podílejí. 

Díky plastům, které je činí lehkými, odolnými a uni-

verzálně použitelnými, mají LED diody široké využití, 

a samotné plasty mají v LED světlech různé funkce 

v závislosti na použití světleného zdroje. Obecně 

plasty používané v LED světlech chrání světelné 

zdroje před poškozením a zvyšují jejich odolnost 

a životnost. Typicky jsou LED světla chráněna malým 

krytem z termosetové pryskyřice, velmi tvrdého, 

trvanlivého plastu, odolného vyšším teplotám. 

Plasty jsou často využívány i ke kombinaci více 

LED světel do řetězců a pásů umožňujících jejich 

kreativní využití k různým účelům, jak pro vnitřní, tak 

i venkovní použití. O vhodnosti plastů svědčí i to, že 

je lze formovat do prakticky neomezeného počtu 

různých tvarů a díky své transparentnosti umožňují 

bezproblémový průchod světla, takže jsou nejen 

stylové, ale i funkční, přičemž chrání LED diody.

Dalším způsobem, jak využít plastů v LED technolo-

giích, je světelná difúze, tzn. rozptýlení světelného 

toku – zatímco dříve nebyly LED zdroje vhodné 

k osvětlení domácností, protože vytvářely kolekce 

ostrých bodových světel, tzv. hot spotů. To však 

plasty změnily a dnes už jsou LED diody používány 

často jako primární zdroj osvětlení. Např. britská 

firma Sheffield Plastics představila zcela nový plast 

vyvinutý speciálně pro LED osvětlení. Plastové desky 

založené na polykarbonátu fungují jako rozptylové 

čočky, omezují výskyt hotspotů a jejich intenzitu, 

pomáhají rozptylovat světlo do požadované měkké 

formy a snižovat přímé vyzařování a odlesky.

Jednou ze zásadních inovací bylo využití plastu jako 

podkladu pro osazení materiálů vyrábějících světlo. 

Pružný, průhledný a extrémně lehký plast – polyety-

len tereftalát – lze svinovat bez poškození, i když 

je světelný zdroj zapojen a pracuje. To umožňuje 

vytvářet doslova revoluční osvětlení nahrazující kla-

sické světelné zdroje – velké pružné plastové pláty 

LED mohou být místo lamp na stěnách, sloupech, 

a dokonce i na oknech. Ve dne jsou průhledné, v noci 

poskytují měkké světlo. Díky plastům se použití LED 

dostalo za hranice běžného osvětlení – např. plastové 

podkladové substráty umožňují vytvářet ohebné LED 

displeje, pružné obrazovky pro různá elektronická 

zařízení, která lze svinout, pokud se právě nepoužívají, 

nebo propojovat malá zařízení do velkoplošných 

obrazovek. Inovace v plastech tak nabízejí nové, často 

překvapivé možnosti využití pro LED technologie. 

Makrolon Lumen XT Diffuser rozptyluje bodové 
světlo LED do příjemného měkkého osvětlení
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PRODEJ PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ LETOS 
VZROSTE O 3 %

Podle německé asociace strojírenských výrobců VDMA poroste celosvětový prodej strojů 

pro plastikářský a gumárenský průmysl v letech 2014–2016 průměrně o 3 %, a očekává se 

stabilizace evropského trhu. 

VDMA vydala poprvé svou prognózu pro plastikář-

ský trh výrobců v EU. Vzhledem k předpokládané 

bilanci 2% poklesu prodejů za rok 2014, ale z niž-

šího základu (v říjnu vykazovaly prognózy prodeje 

odvětví v Německu mírný pokles o jedno procento 

v běžném roce), v letošním roce očekávají analy-

tici VDMA návrat k rovněž 2% růstu v segmentu 

strojů pro plastikářský průmysl a pozitivní vývoj 

prodejů v Číně, USA a zotavení evropského trhu. 

To je významný faktor, protože evropští výrobci 

a Čína tvoří téměř tři čtvrtiny světové produkce 

v tomto oboru. Hlavními prodejní trhy jsou Čína 

a USA, které dohromady představují téměř čtvrtinu 

světových dodávek strojů pro zpracování plastů 

a pryže. Pokud zahrneme ještě EU, vzroste podle 

údajů VDMA tento objem na 47 % světového 

exportu. Němečtí výrobci očekávají v letošním 

roce 4% růst. 
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VÍTE, CO NEJVÍCE VYSÁVÁ 
BATERIE VAŠEHO MOBILU?
SPOLEČNOST AVG TECHNOLOGIES SE PŘIPRAVUJE NA ROZMACH 
„INTERNETU VĚCÍ“ – PŘEDSTAVILA SVÉ AKTUALIZOVANÉ PORTFOLIO 
PRODUKTŮ PRO OCHRANU, VÝKON A SOUKROMÍ PRO ROK 2015. 

A 
také zprávu AVG Android App Trend Tracker 

Report, která mj. identifikuje nejnáročnější 

aplikace, jež se podepisují na výdrži baterií 

mobilních zařízení. Tato studie AVG na základě 

analýzy anonymních dat více než milionu uživatelů 

aplikací pro Android určuje aplikace, které nejvíce 

ovlivňují výkon zařízení ve smyslu spotřeby mo-

bilních dat, úložného prostoru a energie baterie. 

„Vítězem“ se ukázala být aplikace pro Facebook, 

díky neustálým kontrolám upozornění, které jsou 

aktivní i v době, kdy aplikace není otevřena. V první 

pětce nejnáročnějších uzurpátorů jasně dominují 

aplikace pro sociální sítě a zábavu, které patří 

mezi uživateli k nejoblí-

benějším, velmi výrazně 

tradičně spotřebovávají 

energii baterie hry. V ta-

bulkách se ale také ob-

jevuje značné množství 

aplikací přinášejících 

zprávy v reálném čase, 

jako např. zpravodajské 

informační kanály a do-

konce i předinstalované 

aplikace od výrobců. 

Někteří výrobci mobilů 

tak doslova „vysávají“ 

svá vlastní zařízení. Do 

prvních deseti aplikací 

nejvíce spotřebováva-

jících energii baterie 

(mimo hry) se dostaly 

např. tři předinstalované 

aplikace Samsung (All-

Share Cast Dongle, Cha-

tON a WatchON). Např. 

aplikace WatchON patří 

mezi první na seznamu, 

které mají vysoký podíl 

na spotřebě baterie, jelikož se spouští automaticky 

(kvůli vizuálnímu obsahu). Tři datově „nejhlado-

vější“ aplikace pro každodenní použití mezi první 

pětkou pocházejí od společnosti Google: Google 

Now/Search, Google Text-to-Speech a Google 

Translate, do první desítky „žroutů úložiště“ se 

dostal i mobilní prohlížeč Chrome. I na údržbu 

těchto oblastí se kromě zajištění bezpečnosti za-

měřují inovace a vylepšení v portfoliu novinek 

AVG pro letošní rok.

AVG Internet Security: nyní přináší vyspělejší 

detekční metody pomocí skenování podle pořadí 

uložení a priority souborů.

AVG AntiVirus pro Android: uživatelé získají 

stejné funkce na tabletech s Androidem jako na 

mobilech, včetně nalezení, uzamknutí a vymazání 

v případě krádeže pomocí funkce Ochrana proti 

krádeži. Rovněž obsahuje zámek aplikací, nasta-

vení pro ochranu soukromí na sociálních sítích, 

zálohování, blokování hovorů a zpráv a možnosti 

vymazání souborů z internetu.

AVG PC TuneUp: nová funkce Vyčištění zařízení 

s iOS bezpečně odstraní všechny zbylé soubory 

ze zařízení iPhone či iPad po jejich připojení k po-

čítači, všechny redundantní soubory jako selhaná 

stahování, dočasné soubory nebo skrytá systémová 

hlášení a tím uvolní místo pro uživatelská data či 

instalaci nových verzí iOS. Vylepšená funkce Disk 

Cleaner obsahuje pod-

poru pro vyčištění zby-

tečných souborů z  her-

ních platforem Steam 

a Origin, komunikátoru 

Skype, ovladačů nVidia, 

Intel i AMD, i z iTunes 

a Quicktime.

AVG Cleaner pro An-

droid: přichází s novým 

vyhledáváním „velkých“ 

souborů ( jako staré 

stažené videosoubory), 

s možností prodloužení 

výdrže baterie díky Pro-

filům baterie a důklad-

ným čištěním mezipa-

měti. 

AVG PrivacyFix: pře-

hledné a snadné na-

stavení zabezpečení 

největších sociálních sítí 

jako je Facebook, Goo-

gle+, LinkedIn a Twitter. 

Rovněž byla aktualizo-

vána aplikace AVG Zen 

(pro ČR je teprve připravována), která v jedno-

duchém přehledu ukáže status bezpečnostních 

nastavení zařízení. V aktualizaci produktů pro 

rok 2015 uživatelé navíc mohou přidávat neo-

mezené množství zařízení své rodiny či spouštět 

ze svého mobilního zařízení kontrolu počítače 

(a naopak). Yuval Ben-Itzhak, technologický ředitel 

společnosti AVG Technologies k budoucnosti této 

aplikace dodává: „Trh Internetu věcí a chytrých 

domácností nyní doslova exploduje a v platformě 

AVG Zen tedy vidíme do budoucna obrovský po-

tenciál, jako běžné součásti vybavení domácnosti, 

která pomáhá zabezpečit všechny ostatní zařízení 

a spotřebiče.“ 

/avg/

UŽITEČNÉ TIPY, ABY 
BATERIE VYDRŽELA DÉLE

Pro zvýšení výdrže doby baterie na 

jedno nabití lze doporučit několik 

triků, které dokážou pomocí zdánlivě 

nepatrných kroků, např. vypnutím 

funkcí, které vyloženě nepotřebujeme, 

ušetřit slušné množství energie. A ta 

se může často hodit – zejména pokud 

není po ruce nabíječka nebo dobíjecí 

záložní zdroj.

1. Vypněte Wi-Fi připojení na internet a datové 

připojení.

Využití GPRS, EDGE, 3G nebo Wi-Fi datových 

spojení spotřebovává baterii příliš rychle. Po-

kud nepotřebujete pravidelně používat telefon 

pro Wi-Fi nebo připojení k internetu, je lepší 

si tyto volby vypnout, aby se šetřila baterie. 

Zkuste používat svůj mobilní telefon bez při-

pojení na web, a sledovat baterii den, uvidíte, 

že nebudete nabíjet tak často.

2. Snižte jas obrazovky.

Telefon vypadá skvěle, pokud je displej nasta-

ven na maximální jas. Bohužel, to není dobré 

pro baterii, protože zvýšený jas displeje spotře-

buje více energie a vybíjí baterii rychleji. Snížení 

jasu pomáhá prodloužit životnost baterie. 

3. Nepoužívejte telefon pro hraní her nebo 

poslech hudby.

Baterie smartphonu dojdou rychle, když je po-

užíván pro hry a jako hudební přehrávač. Čím 

více budete používat telefon s těmito mobil-

ními aplikacemi, tím kratší je životnost baterie. 

4. Nastavte si režim Letadlo.

Pokud nechcete volat, používat internet nebo 

posílat textové zprávy, můžete telefon nastavit 

do režimu Letadlo a dočasně odpojit připojení 

k síti, aby se zabránilo další spotřebě ener-

gie baterie. Při dlouhém letu, jde o nejlepší 

nastavení telefonu, pokud nechcete mobil 

úplně vypnout.

5. Vypněte Bluetooth.

Bluetooth spotřebovává více energie a snižuje 

výdrž baterie, když se nepoužívá. Jeho vypnutí 

určitě maximalizuje životnost baterie. Nejlepší 

je používat BT pouze při výměně souborů.

6. Vypněte telefon.

Pokud z nějakých důvodů nebudete svůj te-

lefon používat, nebo není žádná služba v této 

oblasti, je lepší ho po tuto dobu vypnout. Pro 

mnohé uživatele je ovšem volba dobrovolného 

vypnutí mobilu prostě těžko představitelná…

7. Ovládání tónů kláves, funkce vibrace a hla-

sitosti vyzvánění.

Tóny klávesnice a vibrační funkce znamenají 

rovněž zvýšenou spotřebu baterie. Jejich vy-

pnutí pomůže udržet v případě potřeby delší 

výdrž baterie. Také se doporučuje omezit hla-

sitost vyzvánění na tak nízkou úroveň jak je to 

možné, pokud vyloženě není potřeba hlasitého 

vyzvánění. 
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SVĚTOVĚ PRVNÍ HYBRIDNÍ G-SYNC monitor

I MONITORY MOHOU BÝT 4 4

Společnost MMD – Monitors & Displays Czech Republic uvedla na trh nový 40palcový monitor 

Philips s rozlišením 4K. Model s označením BDM4065UC nabízí čtyřikrát větší ostrost i roz-

lišení než standardní Full HD monitory. Přináší precizní zobrazení detailů v každé aplikaci. 

Navíc velká obrazovka umožňuje rozložit si více oken vedle sebe a pracovat v nich současně.

Ultra High Definiton nabízí ve srovnání se standardní 

Full HD rozlišení až 3840 x 2160 pixelů. Profesionální 

uživatelé, zejména fotografové nebo kameramani, ale 

i architekti, vývojáři, konstruktéři, dispečeři apod., si 

díky tomu mohou přiblížit obraz až na jemné detaily, 

neboť 8bitová a FRC barevná hloubka zajišťují věrné 

podání barev a opravdu Ultra Clear obraz. Monitor 

ocení také lidé pracující ve finančnictví, např. při po-

užití funkce MultiView mohou být zobrazeny vedle 

sebe čtyři okna ve Full HD. Použitá VA technologie 

panelu zajišťuje, že detaily i barvy zůstávají stejné při 

pohledu z jakéhokoli úhlu, dokonce i z boku. A pro ty, 

kterým by 40 palců nebylo dost, umožňuje ultra tenký 

rámeček postavit vedle sebe dva 40palcové monitory, 

a získat tak neskutečný panoramatický pohled.

Nový monitor je vybaven dokonalými možnostmi 

univerzálního připojení, takže jeho uživatelé mají 

svobodu ve výběru při práci i zábavě. Monitor může 

být připojen k celé řadě zdrojů signálu – DisplayPort 

1.2 podporuje přenos dat rychlostí až 10,8 Gbps, 

dále je tu MHL, které podporuje zobrazení obsahu 

mobilního zařízení na velké obrazovce (a současně 

mobilní zařízení dobíjí), super rychlé USB 3.0 a pro 

přenos vysoce kvalitního videa nebo audia z PC 

nebo jiného zdroje HDMI 1.4. 

Jako první na světě nabízí společnost BenQ možnost přepínání 24“ monitoru XL2420G 

mezi klasickým módem a režimem s technologií G-SYNC. Nechybí ani technologie 

pro ochranu zraku a další speciální funkce. 

„Příchod NVIDIA G-SYNC technologie pro nás zna-

menal velké očekávání a výzvu při vývoji prvního 

BenQ G-SYNC monitoru. Avšak nechtěli jsme na 

trh uvést pouze další z řady G-SYNC monitorů. 

S BenQ XL2420G přichází něco, co tu ještě nebylo, 

hybridní model poskytující to nejlepší z technologií 

BenQ a zároveň NVIDIA G-SYNC“ řekl Peter Huang, 

General Manager technologického produktového 

centra BenQ. 

Monoitor BenQ XL2420G nabízející rozlišení 

1920 x 1080 px je osazen TN panelem s nízkou 

odezvou 1 ms, svítivostí 350 cd/m2 a kontras-

tem 1000:1. Ke zdrojovému zařízení se připojuje 

pomocí rozhraní DVI, HDMI či Display Port. Jeho 

součástí je rovněž USB Hub se třemi porty. Použitá 

technologie G-SYNC synchronizuje 

obnovovací frekvenci monitoru 

s grafickou kartou tak, že se ho-

tový snímek zobrazí okamžitě po 

jeho výpočtu. Tím dochází k ome-

zení trhání a záseků obrazu, ke kte-

rým by mohlo docházet při projekci 

rychlých akčních scén. Kvalitní obraz bez 

rozmazání je v případě této novinky dále pod-

pořen i BenQ technologií Ultra Low Motion Blur.

Hybridní provedení dává také možnost přepnutí 

monitoru do lokálního klasického režimu. Ten dis-

ponuje standardními funkcemi a technologiemi, 

které nejsou v rámci G-SYNC podporovány, 

ale uživatelé BenQ monitorů je vyhledávají, 

jako např. S-Switch a software Display Pilot pro 

snadnou orientaci v nastavení monitoru, 

Game Mode Loader, Smart Scaling či 

Gaming Refresh Rate Optimiza-

tion Management s podpo-

rou obnovovací frekvence 

až 144 Hz. U obou re-

žimů je pak samo-

zřejmostí Black 

eQualizer pro 

snadnou viditel-

nost v tmavých 

místech hr y 

a samozřejmě 

Eye-care techno-

logie Flicker-free 

a Low Blue Light 

pro ochranu zraku 

hráčů. 

Philips BDM4065UC nabízí čtyřnásobnou 
ostrost s maximálním rozlišením

NOVÉ SSD DISKY NABÍDNOU KAPACITU AŽ 1 TB

SSD disky bez omezujících limitů daných parametry mechanických součástí si získávají stále 

větší oblibu pro svou rychlost, zejména při startu operačního systému, ale i v řadě dalších 

aplikací. Především v poslední době, kdy výrazně klesly jejich ceny. 

Určitou vadou na kráse byla však dosud jejich vý-

razně nižší kapacita ve srovnání s klasickými pev-

nými disky: zatímco u plotnových harddisků se 

už počítala v TB, jejich SSD protějšky, s výjimkou 

extrémně drahých speciálních řešení, nabízely jen 

úložný prostor v řádu GB. To se však nyní mění.

Od letošního roku nabízí i na českém trhu Sam-

sung svůj nový SSD disk 850 EVO, jehož vrcholné 

verze disponují kapacitou až 1 TB. V sérii 850 EVO 

jsou SSD disky s kapacitou 1 TB, 500 GB, 250 GB 

a 120 GB. Vyznačují se sekvenční rychlostí čtení až 

540 MB/s a rychlostí zápisu až 520 MB/s. Díky tech-

nologii TurboWrite dosahuje 1TB verze 850 EVO ná-

hodné rychlosti zápisu až 90 000 IOPS, což umožňuje 

rychlé ukládání velkých objemů dat a multitaskin-

gové operace. Modely s kapacitou 1 TB a 500 GB 

nabízejí i vysokou spolehlivost – výrobce deklaruje, 

že 80 GB dat zapíší denně po dobu pěti let.

Nejnovější přírůstek řady SSD korejského výrobce 

je založen na technologii 3-bit 3D Vertical NAND 

(V-NAND) a ve srovnání s předchůdci poskytuje vý-

znamné zvýšení výkonu a výdrže, takže je ideální pro 

použití v běžných počítačích. Zatímco disky Samsung 

850 PRO SSD, uvedené v létě loňského roku, používají 

technologii 2-bit  3D V-NAND pro profesionální využití 

v high-end klientských počítačích a v malých a středně 

velkých podnikových serverech, jsou disky 850 EVO za-

ložené už na 3-bit 3D V-NAND technologii. Díky tomu 

jsou vhodnější pro použití v zařízeních koncových 

spotřebitelů, jako jsou notebooky a herní počítače.

Příští rok plánuje firma rozšířit řadu SSD disků 850 EVO 

o mSATA a M.2 založené na technologii 3-bit V-NAND 

a očekává, že 850 EVO vyvolá rozvoj vysoce koncen-

trovaného trhu s SSD a zároveň uspokojí rostoucí 

poptávku po SSD s vyšší kapacitou přes 500 GB. 
Nové SSD disky 850 EVO mají díky technologii 3-bit 
V-NAND špičkový výkon i výdrž
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CES 2015: PŘICHÁZÍ KONEC 
ANALOGOVÉ ÉRY? 

V nevadské „metropoli hazardu” Las Vegas probíhala od 6. do 9. ledna tradiční 

mezinárodní přehlídka inovací a trendů: veletrh CES. I když jeho oficiální název 

Consumer Electronic Show evokuje primární zaměření na spotřební elektroniku, 

spolu s o měsíc pozdější přehlídkou bezdrátových mobilních technologií – WMC 

(World Mobile Congress) v Barceloně udávají tyto prestižní akce trendy vývoje 

klíčových technologií, které formují náš svět nejen v oblasti spotřební elektro-

niky. Co můžeme čekat letos?

T
echnologické firmy se snaží každý rok přijít 

s nějakým lákadlem, které by upoutalo zájem. 

V posledních letech to byly např. 3D televizory, 

TV přijímače s ultravysokým (UHD) rozlišením či 

poslední hit – prohnuté displeje, zázračné brýle 

google glass a jejich obdoby či smart watches, ne-

méně zázračné chytré hodinky, a další nositelná 

elektronika. Nicméně ani jeden z těchto „trháků” 

uplynulých let zjevně nenašel zatím dostatečně 

vysokou odezvu u uživatelů a nepřinesl výrobcům 

očekávané přínosy. To ovšem neznamená, že by 

skončily poté, co marketingová bublina rozvířená ko-

lem nich (anglosasové mají pro to výraz „buzzword”, 

který tento cirkus charakterizuje) poněkud splaskla. 

Prostě spíše ještě z různých důvodů (obvykle vysoká 

cena, či nedostatek reálných aplikací, pro něž lze 

využít jejich přednosti) nenadešel jejich čas. Nicméně 

i tak dávají slušnou představu o tom, jakými cestami 

se ubírá myšlení výrobců, a co můžeme očekávat 

v příštích letech.

Prohnuté TV i mobily
Pokud jde o tradiční klasickou náplň veletrhu – 

mobily, TV a AV systémy – v letošním ročníku se 

zásadní technologická revoluce nekonala, i když 

pár zajímavých technologických novinek se na 

CES 2015 objevilo. Např. technologie Quantum 

Dot, která k vytvoření barev používá různě velké 

nanokrystaly a dokáže tak vylepšit kvalitu LCD dis-

plejů – právě ta je nyní ve středu zájmu výrobců 

jako Samsung, Sony, Panasonic i LG, kteří ji chtějí 

využít ke zlepšení parametrů svých obrazovek, než 

se jim podaří překonat bariéru ve výrobě UHD OLED 

obrazovek nabízejících obraz ve vysokém rozlišení 

s dokonalou černou barvou, které však v kýženém 

velkoformátovém provedení zatím nezvládnou. 

Samsung vsadil na vylepšení UHD zobrazení a před-

stavil technologii SUHD (super UHD). Předvedl 88” 

televizi JS9500 (úhlopříčka téměř dva a čtvrt metru) 

využívající ekologicky šetrnou nanokrystalovou zob-

razovací technologii a inteligentní SUHD engine pro 

upscaling, který automaticky analyzuje jas obrazu, aby 

se při vytváření přesných kontrastů předešlo zbytečné 

spotřebě energie. Výsledný obraz nabízí mnohem 

tmavší místa než na konvenčních televizorech, zatímco 

světlé části obrazu jsou podle výrobce 2,5krát jasnější 

a s dvojnásobným počtem barevných bodů – posky-

tuje 64krát více barev. Nanokrystalové polovodiče 

přenáší různé barvy světla v závislosti na jejich velikosti 

a výsledkem je zobrazení nejčistších barev s nejvyšší 

světelnou účinností, která je nyní na trhu dostupná.

Móda zakřivených obrazovek, které byly hitem minu-

lého ročníku, přetrvává a přenesla se i na monitory, 

které nabízejí obvykle formát 21 : 9. Přibylo UHD 

rozlišení – dokumentuje to např. nový 34” Samsung 

SE790C, s ultra-wide rozlišením (ULTRA-WQHD) 

a kontrastním poměrem 3000 : 1, nebo 33” IPS displej 

LG 34UC97, který nabízí zobrazení až 99 % barevného 

spektra Adobe RGB, či Dell U3415W (34”),  Philips 

BDM3490UC nebo nové širokoúhlé zaoblené displeje 

od HP. Prohnutý dotykový OLED displej představila 

i firma Continental AG jako konstrukční novinku do 

automobilů, např. pro integraci ve středovém panelu.

Trend zakřivení už dorazil i na mobily a nejde 

o chybu, jako v případě poslední generace iPhonu, 

který se nechtěně formoval podle tvaru zadní kapsy 

uživatele, ale o záměr. S takovýmto prohnutým 

zařízením přišla firma LG, která představila druhou 

generaci svého mobilu G Flex2, pozoruhodného 

nejen 5,5” FullHD AMOLED displejem a tím, že jako 

první využívá nový plně 64bitový procesor Snapdra-

gon 810, ale i regeneračními vlastnostmi materiálu, 

z něhož je vyroben zadní kryt telefonu, schopného 

zahladit případné škrábance. Podle výrobce mu na 

to stačí pouhých 10 sekund.

I když na CESu patří mobily, resp. především smart-

phony, k tradičním lákadlům, skutečných přelomo-

vých novinek se letos objevilo relativně poskrovnu. 

Výrobci si tradičně šetří své zásadní prezentace na 

únorový mobilní kongres v Barceloně. V Las Vegas 

se tak objevily spíše upoutávky věcí příštích, které se 

světu oficiálně představí až při této příležitosti. Souhrn 

přineseme v příštím vydání a jako malou „ochutnávku“ 

snad jen nejtenčí smartphone s trojnásobným optic-

kým zoomem na světě – ASUS ZenFone Zoom – zadní 

kamera disponuje kromě transfokátoru s 10 čočkami 

až 12násobným digitálním zoomem.

Směr internet věcí
Zajímavé bylo však vidět jak postupuje internet 

věcí – zejména do domácích spotřebičů a aut. 

Právě sekce „automotive“ letos tvořila podstatnou 

a možná i jednu z nejzajímavějších částí veletrhu. 

Podrobnější informace o tom najdete na str. 46, 47 

v sekci automobilové techniky. Internet věcí a éra 

mezi sebou vzájemně komunikujících zařízení 

(částečně i díky nástupu cloudu) už několik let 

nabírá výrazně zesilující trend. Inteligentní pračky, 

chladničky, vysavače apod. tu byly ještě dříve, než 

se nové marketingové mantry zmocnil průmysl 

a stvořil Industry 4.0 předkládaný jako nová prů-

myslová revoluce digitálního věku.

„Analogový svět tak, jak ho známe, končí. Nastala éra 

digitalizace všeho. A klíčem jsou právě smartphony, 

které pomocí speciálních senzorů analyzují naše 

běžné denní aktivity – např. pomocí chytrých hodinek 

nebo nejrůznějších fitness náramků – a umožňují tak 

digitální zpětnou vazbu,“ uvedl šéf americké pobočky 

společnosti Bosch Werner Struth. Elektronika je tak 

rok od roku chytřejší, senzory se objevují ve stále více 

zařízeních a přispívají ke zdokonalení analytických 

schopností jednotlivých součástí inteligentní do-

mácnosti. Přístroje se budou moci učit, co máte rádi, 

a co vám vyhovuje, a podle toho se vám přizpůsobí. 

Termostaty budou sledovat vaše teplotní preference 

a automaticky dopředu nastavovat teploty. V potaz 

přitom budou brát nejen předpověď počasí, ale třeba 

i to, jak často větráte. Význam nejrůznějších senzorů 

a jejich propojení s chytrými telefony se dramaticky 

znásobí prakticky ve všech oblastech lidské činnosti, 

od automobilů až po zahradní zavlažovací systémy.

Na internet věcí a inteligentní domácí spotřebiče se 

tak intenzivně hodlá zaměřit i Samsung, dominující 
Móda zakřivených obrazovek, které byly hitem minu-
lého ročníku CES, přetrvává a přenesla se i na monitory

Super čip Tegra X1 byl asi nejzásadnější novinkou na 
CES 2015
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zatím na posledních ročnících veletrhu hlavně v seg-

mentu chytrých TV a mobilů. Jak uvedl šéf společnosti 

Samsung Electronics BK Yoon, od roku 2017 budou 

všechny televizory Samsung podporovat internet 

věcí (IoT) a během 5 let bude všechen hardware Sam-

sung připraven na internet věcí (IoT-ready). Představil 

pokročilé senzory, schopné diagnostikovat okolí uži-

vatele a nabídnout vhodné řešení nebo službu, jako 

např. trojrozměrný senzor, který zachytí sebemenší 

pohyb, nebo nyní vyvíjené čipy nové generace, jako 

např. vestavný čip „package on package” (ePOP) a Bio 

procesor, které jsou vysoce energeticky úsporné 

a dostatečně kompaktní, aby mohly být součástí celé 

řady zařízení, včetně mobilních a nositelných. Tech-

nologie bio-signal analýzy při propojení s chytrými 

telefony či nositelnou elektronikou pomáhá udržovat 

fyzické zdraví zákazníků. Díky sběru a analýze dat 

může např. pomoci zlepšit spací návyky. Firma vyvíjí 

i wellness platformu, která na základě kontroly okolí 

bude vylepšovat životní prostředí v domácnosti. Díky 

kompatibilitě zařízení s Androidem či iOS lze již nyní 

propojit automobily se smartphony. LG současně 

vyvíjí technologii Vehicle to Everything (V2X), která 

bude moci nabídnout ještě víc, a podporuje globální 

standard oneM2M, který propojuje různá elektronická 

zařízení prostřednictvím cloudu.

V chytrých TV se zatím nyní odehrává souboj operač-

ních systémů. TP Vision uvádí druhou generaci tele-

vizorů Philips s operačním systémem Android (téměř 

všechny modelové řady televizorů této značky pro 

rok 2015 budou poháněné nejnovější verzí systému 

Android TV, který Google představil loni), ovšem na 

stranu Androidu, od něhož si Google sliboval průnik 

do světa televizí, se kromě Philipsu zatím přidal 

pouze Sharp a Sony. Samsung, hlavní dodavatel 

chytrých TV, bude pro své nové modely používat 

vlastní OS Tizen (nasadil je např. i v hodinkách Gear 2) 

původně vyvíjený pro mobily. Další z dominantních 

výrobců, konkurenční LG Electronics, vybavuje své 

přístroje systémem WebOS, který převzal od HP, 

a Panasonic, původně další z kandidátů na Android, 

vsadil nakonec na nekomerční Firefox OS vyvíjený 

v rámci open source projektu Mozzilla.

Hledání nových cest
Na veletrhu se prezentují i firmy, které jsou léta vní-

mány zejména jako dodavatelé technologií pro další 

výrobce, jako např. společnost Intel, která v Las Vegas 

představila 5. generaci procesoru Core a procesor 

vyrobený 14nm technologií s kódovým označe-

ním „Cherry Trail”. Ovšem firma, tradičně spojovaná 

především s výrobou čipů, které tvoří základ počí-

tačů a jejich derivátů, hledá nyní cestu jak si udržet 

pozici mezi světovou technologickou elitou nejen 

na základě několika byť klíčových produktů, ale sku-

tečného technologického lídra i v trendech budouc-

nosti. Proto investuje do různých projektů a akvíruje 

výrobce zajímavých a perspektivních technologií 

– posledním přírůstkem je např. investice přes půl mi-

liardy Kč do firmy Vuzix, která vyvíjí počítačové brýle 

a další optická zařízení, nebo půlmiliardová investice 

do firmy GoodData zaměřené na datové analýzy. 

V roce 2013 vytvořil Intel divizi nových zařízení a jeho 

investiční fond pak hledá firmy, které mohou hrát 

zajímavou roli v nových oblastech – vložil už 62 mil. 

dolarů do projektů spojených zejména s internetem 

věcí, nositelnými zařízeními, prací s daty apod. „V nové 

divizi si hrajeme se vším, co nejsou tradiční počítače 

či tablety. Když mluvíme o tom, že investujeme do 

nových typů zařízení, nemluvíme pouze o zařízení 

jako takových, ale rovněž o věcech, díky kterým tyto 

stroje mohou fungovat. Třeba technologie pro ovlá-

dání zrakem, senzory, nové možnosti napájení, nové 

generace baterií, rozpoznávání hlasu, bezdrátová 

komunikace, cloud či analýza dat,“ komentoval nové 

aktivity společnosti ředitel Intel Capital pro internet 

věcí a wearables Rob Reuckert. 

Asi o největší rozruch na veletrhu se však posta-

ral konkurenční výrobce čipů nVidia, který na 

CESu představil výkonný procesor nové generace  

Tegra X1. Oproti předchozímu čipu K1 vyráběnému 

28nm technologií nabízí 8jádrový 64bitový ARM 

procesor založený na 20nm výrobním procesu 

až dvojnásobný výkon. Extrémní grafický výkon 

srovnatelný s moderními herními konzolemi do-

sahuje díky 256 jádrům. Nabízí např. podporu  

4K videa při 60 snímcích za sekundu a 10bitových 

barvách, což zatím nedokáže žádný jiný čip, a na-

víc je i výrazně úspornější než předchůdce i kon-

kurence. Při maximálním výkonu dosahuje jeho 

spotřeba ca 10 W. Výrobce s ním počítá mj. právě 

do oblasti automobilní elektroniky.

Nositelná elektronika neboli tzv. wearables byla sa-

mozřejmě na veletrhu zastoupena rovněž v hojném 

počtu, ale už s menší euforií než v minulých letech, 

kdy bylo toto téma téměř stěžejní částí veletrhu.

K zajímavým technologickým drobnostem, které 

však mohou mít časem značný význam, patřila 

i nová kamera Myris firmy EyeLock, která rozšířila 

rodinu biometrických zabezpečovacích systémů 

– zatímco dříve bylo rozeznávání pomocí oka vý-

sadou drahých bezpečnostních systémů, Myris 

je prvním skenerem oční duhovky, který je určen 

pro široké spektrum uživatelů – včetně domácích 

– tedy aspoň těch, pro které je pořizovací cena 

280 dolarů za bezpečí jejich dat přijatelná. Zařízení 

dokáže nejen zabezpečit data v počítači, ale zároveň 

také automaticky vyplňovat přihlašovací údaje ve 

formulářích na webových stránkách.

Čas dronů
Jedním z ústředních témat, kolem nichž se točil 

letošní ročník veletrhu CES, byly drony (automa-

tické bezpilotní stroje) a koptéry (řízené poletuchy 

s názvem odvozovaným podle počtu vrtulí, jež 

je pohánějí), které, jak se zdá, nyní prožívají svůj 

nastupující boom. Nejsou úplnou novinkou, na 

CES se prezentovaly už během posledních let, ale 

teď zřejmě podle všeho přichází jejich čas. Analytici 

prognózují, že právě letošní rok bude významným 

milníkem v nástupu dálkově ovládaných bezpilot-

ních systémů, který avizuje miliardový byznys. Podle 

výzkumu společnosti CEA, která veletrh CES pořádá, 

by už letos měl vzrůst zájem o bezpilotní systémy 

určené pro běžné spotřebitele více než dvojnásobně 

(o 55 %), a výrobcům tak přinést příjmy cca 130 mil. 

dolarů (ca 3 mld. Kč). Rámcově by měl trh s drony 

dosáhnout během následujících 5 let hodnotu pře-

sahující miliardu dolarů.

Na trhu by se letos měly objevit hned desítky nových 

létajících zařízení a řada z nich se představila právě 

na veletrhu prostřednictvím firem zabývajících se 

výrobou těchto zařízení, mezi něž patří např. Air-Dog, 

iRobot, Squadrone, Trace, DJI, Ecovacs či Pelican 

Products. Většinou šlo o stroje určené pro fotogra-

fování a pořizování videa z ptačí perspektivy. U nich 

se na rozdíl od nových televizních technologií, které 

zatím dostatek svých příznivců nenašly, sešly příznivé 

okolnosti: dostatečná, dobře zvládnutá vyspělost 

technického řešení a přijatelná cena, za kterou si 

svého létajícího robota s kamerkou nabízející skvělý 

obraz, může pořídit už téměř kdokoli – z řad běžných 

občanů vyspělých zemí, kteří se nemusejí starat o to, 

jak si vydělají nějaké peníze. /joe/

Nejtenčí smartphone na světě s třínásobným optickým zoomem Asus ZenFone Zoom (v pozadí) a druhá 
generace prohnutého mobilu LG G Flex2 s 5,5“ Full HD displejem a spodním krytem ze samoregeneračního 
materiálu

Miris je první skener oční duhovky, který je svou 
cenou určen pro široké spektrum uživatelů

Drony a koptéry prožívají svůj nastupující boom

V expozici Intelu si mohli návštěvníci vyzkoušet např. 
3D protetické pomůcky zhotovené pomocí 3D tisku 
nebo oblek robotického pavouka
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MIKROSENZORY POMOHOU VYTVOŘIT  
„ŽIVÉ“ MATERIÁLY

Po unikátní kamuflážní technologii umožňující využít simulované zabarvení a teplotu počí-

tačem řízených segmentů, která dokáže skrýt bojovou techniku i před infračervenými, a na 

teplo reagujícími senzory, přichází britská zbrojovka BAE Systems s další pozoruhodnou 

technologickou novinkou. Tentokráte je určena na „kondiční monitorig” samotné techniky, 

prostřednictvím systému inteligentních čidel. 

Primárně by měla nová technologie být určena pro 

letadla budoucnosti, ale v principu je použitelná 

obecně pro různé druhy techniky, např. plavidla 

i pozemní vozidla. Miniaturní senzory mohou vy-

tvořit „inteligentní kůži” pro techniku budoucnosti.

Typický letoun současnosti disponuje několika sen-

zory – obvykle radarem a kamerami. Unikátní kon-

cepce s neoficiálním kódovým označením „chytrá 

kůže“ (smart skin), na níž nyní pracují výzkumníci 

z laboratoří Advanced Technology Centre BAE Sys-

tems, je založena na využití navzájem propojených 

desítek tisíc miniaturních senzorů umístěných na 

povrchu letadel, lodí nebo aut. Senzory jsou na-

pojené na centrální jednotku a umožňují sledovat 

jak okolní prostředí, tak integritu trupu. Zatímco 

v současné době piloti nedokážou zjistit fyzické 

poškození nebo extrémní namáhání konstrukce 

svého letadla (např. poškození nepřátelskou pal-

bou), tato novinka umožní – podobně jako lidská 

kůže – pilotům a řidičům cítit, když je na nějakém 

místě stroj vystaven nadměrnému zatížení, poško-

zen nebo v jakém prostředí se právě pohybuje. Při 

aplikaci na letadla umožní obsluze vnímat rychlost 

větru, teplotu, fyzické namáhání a pohyb, velikost 

magnetického a elektrického pole nebo přímo 

fyzické poškození v důsledku únavy materiálu nebo 

po zásahu cizím předmětem, a to mnohem přesněji, 

než dovolují současné technologie senzorů.

Prvním prototypem BAE je pracovní panel z le-

tounu Eurofighter Typhoon, který má na povrchu 

rozmístěny dvě desítky senzorů. V případě, že je 

panel vyzvednut, cítí to, stejně jako když přes něj 

fouká horký vzduch nebo je otočen. Další prototyp, 

který má přijít na řadu v polovině roku 2015, bude 

zkoušet detektory světla, jak „distribuují otvor přes 

kůži a změní celé letadlo na kameru“. Ale Lydia 

Hyde, vedoucí vědecký pracovník BAE Systems, 

která vede tento projekt, už myslí dále dopředu, 

kdy by „inteligentní kůže” strojů mohly být přímo 

propojeny s brýlemi pilotů.

Zjistit zárodky problémů a řešit je 
dříve než nastanou
Nemenší význam má systém pro servisní a údržbář-

ské práce – nyní je údržba prováděna obvykle na 

základě servisních rozpisů, kdy např. letoun musí po 

přesném počtu odlétaných hodin (podobně jako 

auta musí do servisu po určeném kilometrovém 

intervalu) zamířit do hangáru, kde je provedena 

kontrola všech jeho důležitých částí, a po skončeni 

předepsané životnosti je pak prováděna generální 

oprava. S využitím nové technologie bude možné 

už průběžně zjišťovat, zda se v trupu nevyskytují 

mikrotrhliny, které znamenají riziko a v případě 

rozšíření mohou vést ke katastrofě, což bylo dosud 

možné jen pomocí speciálních přístrojů a v rámci 

pozemní údržby. Současnými metodami nelze 

během letu nebo provozu podobné vady odhalit. 

Tím by bylo možné najít potenciální problémy 

ještě poměrně dostatečně dlouho předtím, než 

dospějí do kritické fáze, a včas reagovat. Technolo-

gie umožňující monitorovat fyzikální změny v trupu 

do nejmenších podrobností pomocí senzorů, prak-

ticky na každém kousku plochy trupu sledovat 

nejrůznější fyzikální vlastnosti či např. odhalit ano-

málie v pohyblivých mechanických částech (hyd-

raulika, ložiska, pohyblivé části, atd.), které vlivem 

zvýšeného mechanického namáhání produkují 

více tepla, by umožnila odhalit vadné či porušené 

části a zajistit jejich včasnou výměnu ještě mimo 

rámec pravidelné servisní kontroly a údržby. A tím 

i redukovat počet takovýchto regulérních kontrol, 

vycházejících dnes spíše ze statistických výpočtů 

a pravděpodobnostních odhadů, než z reálného 

stavu stroje.

Senzorická data získávaná z čidel jsou bezdrátově 

přenášena a zobrazována posádce nebo vzdále-

nému operátorovi v řídicím centru. Na panelu se 

pak zobrazují např. zóny s výrazným namáháním 

nebo zahříváním, směr obtékání vzduchu a další 

důležité informace.

Technologie inspirovaná domácími 
spotřebiči
Současný technický pokrok umožňuje už dnes 

vyrábět senzory o velikosti menší než 1 mm³. Tedy 

menší než např. zrnko rýže, které si dokážou samy 

zajišťovat výrobu energie potřebné ke svému pro-

vozu (např. pomocí piezoelektrického jevu pro-

střednictvím vibrací) a připojit se do bezdrátové 

sítě. Díky své miniaturní velikosti by bylo možné je 

na trup doslova „nastříkat” podobně jako barvu při 

provádění povrchových úprav. Nástřik „inteligentní 

kůže” by tak mohl umožnit dovybavení starého 

letadla, stejně snadno jako nový lak. „Chcete-li dát 

nový senzor na vozidlo, je to obtížný a nákladný 

proces. S inteligentní kůží se nemusíte starat o to, 

co je už na palubě,“ říká Hyde. 

„Kolektivně by senzory měly mít svůj vlastní zdroj 

energie spárovány s příslušným softwarem a být 

schopné komunikovat v podstatě stejným způso-

bem, jakým lidská kůže vysílá signály do mozku, 

komunikovat jako inteligentní sítě,” říká Lydia Hyde. 

Příslovečné „heureka” ji napadlo, když sledovala svoji 

sušičku prádla, která využívá obdobný senzor, za-

braňující přehřátí zařízení. Od zjištění, jak efektivně 

může malé čidlo vypnout a zastavit přístroj, vedla 

myšlenka k využití tisícovek takovýchto levných 

multifunkčních mikročipů sledujících „zdravotní 

stav” zařízení, které by mohly  nahradit v řadě pří-

padů objemné drahé senzory. 

„Tím, že kombinuje výstupy tisíců senzorů se sys-

témy analýzy velkých dat, má takováto technolo-

gie potenciál změnit pravidla hry v průmyslovém 

využití. V budoucnu by mohla pomoci vytvořit 

robustnější obranné platformy, schopné složitějších 

úkolů a zároveň umožňující snížit nutnost pravi-

delné kontroly a údržby,“ konstatuje Lydia Hyde. 

Každý letoun či plavidlo mohou podle vědců být v již 
poměrně blízké budoucnosti obaleny tenkým 
pláštěm tvořeným tisíci ultraminiaturních počítačů, 
které budou schopny vzájemně spolupracovat 
a monitorovat stav stroje i jeho okolí



technologie

45leden 2015   /   

ŠAMAN ZVLÁDNE I EXTRÉMNÍ TERÉN 

Doby, kdy nejtěžší frajeři proháněli po silnicích Humvee jsou už out, skuteční tvrďáci by se měli 

poohlédnout po vozu svých snů v Rusku – to, s čím v davu (ani v terénu) rozhodně nezapad-

nete, je novinka 8x8 nazvaná Šaman. Prototyp se představil už v roce 2012 na moskevském 

Autosalonu, a nyní se už objevila i komerční verze. 

Monstrózní vozidlo, označované na webových strán-

kách výrobce kategorií „vězděchod“, tedy pro rusko-

jazyčně nedisponované „něco, co projde všude“, je 

dílem ruské společnosti Avtoros, která se na vozidla 

tohoto typu do extrémních podmínek specializuje. 

Základem je šasi s osmi poháněnými a řízenými 

koly, jejichž tlak je díky speciálním pneumatikám 

rozložen na velké ploše, což by mělo také omezit 

škody v terénu po průjezdu téměř čtyřapůltunového 

kolosu. Vozidlo je 6,2 m dlouhé, 2,5 m široké, téměř 

tři metry (2,7 m) vysoké a má světlou výšku 45 cm. 

Pod kapotou je 3,0 l turbodiesel Iveco, který nabízí 

180 k a 350 Nm (na přání je ovšem samozřejmě 

k mání i větší výkon) – a má spotřebu 20 l na 100 km. 

Vozidlo je ovládáno z poněkud futuristicky vypadající 

kabiny řidiče a přes hromotlucký vzhled je ovládání 

údajně velmi pohodlné a snadné. Řazení obstarává 

manuální 6stupňová převodovka ZF 6 S 400, maxi-

mální rychlost je 80 km.h-1. K dispozici jsou tři režimy 

jízdy: pro provoz na pozemních komunikacích (vůz 

zatáčí pomocí předních náprav), v režimu off-road se 

vůz chová jako klasická „čtyřkolka“ (v tomto případě 

ovšem zdvojená), ale dokáže natáčet i zadní kola 

proti předním, což mu dodává výbornou manévro-

vatelnost i na velmi malém prostoru, a specialitou je 

režim Krab, kde se všech 8 kol otáčí ve stejném směru 

a vůz se může pohybovat podobně jako zmíněný 

korýš – do stran. A snad už ani příliš nepřekvapí, že Šaman dokáže i plavat – rychlostí 7 km.h-1. Zakázkově 

vyráběná vozidla mohou být vybavena různými 

zařízeními i vnitřním uspořádáním, např. s volnými 

sedadly nebo se dvěma lavicemi proti sobě (po 

sklopení se mohou změnit v prostorné a pohodlné 

lůžko pro přenocování v terénu) až po salónní kůží 

vykládanou úpravu. Za pozornost stojí i světlovodná 

LED lišta kolem stropu umožňující měnit osvětlení 

interiéru. K základní ceně zhruba 3,2 mil. Kč si však 

případní zájemci musí připravit ještě pár dalších dese-

titisíců až statisíců na různou příplatkovou výbavu. 

PROJEKT CYCLOP  VZHŮRU KE DNU!

Závidíte při četbě verneovek kapitánu Nemovi nebo oceánologům možnost výprav do podmoř-

ského světa? Výzkumné ponorky jsou drahé a pasažéry mimo vědecký tým na palubu obvykle 

neberou, o vojenských ani nemluvě. Ale projekt, na němž pracuje americká firma OceanGate, 

by měl možnost výprav do světa, který pokrývá na 70 % plochy naší planety, z něhož známe 

pouhých zhruba 5 %, učinit i pro běžné smrtelníky o něco dostupnější. 

Cyclop je malá 5místná ponorka, odvozená z ex-

perimentálního prototypu podmořského plavidla 

Lula 500, určená pro vládní instituce i soukromé 

využití. Svůj název plavidlo získalo zřejmě podle 

nepřehlédnutelného čelního vypouklého průzoru 

z vysoce pevného borosilikátového skla, který při-

pomíná oko legendárního jednookého obra ze 

starořeckých bájí, a umožňuje posádce 180° výhled 

z ponorky. 

Trup ponorky (o síle 18 mm) je vyroben z kompozitu 

tvořeného speciálně poskládanými karbonovými 

vlákny, na základě výrobní technologie vyvinuté 

a používané firmou Boeing. Je velmi lehký a odolný 

a dokáže vydržet extrémní tlak až 300 barů – to 

právě odpovídá hloubce 3 km pod vodní hladinou, 

což je zatím hloubkový limit, kam až se Cyclop může 

ponořit. Start a vynoření ponorky by se prováděly 

z jakéhosi lůžka, resp. speciální přistávací plošiny, 

která je i s ponorkou potápěna či po skončení její 

podmořské plavby vytahována na palubu dopro-

vodného plavidla. Cyclop však dokáže operovat 

zcela nezávisle na hladinových plavidlech, nepo-

třebuje žádné napájecí kabely nebo jistící lana. 

Palubní baterie dokážou napájet systémy ponorky 

po dobu až 8 hodin.

Nové vybavení ponorky bude obsahovat mj. rozší-

řený automatizovaný kontrolní systém pro sledo-

vání podpory životních funkcí, správu napájení, 

navigace a další důležitou systémovou diagnostiku. 

Pomocí kombinace technologie Commercial Off 

the Shelf (COTS) – tedy komerčně dostupných 

prvků a inovativní architektury systému vyvíjené 

laboratoří aplikované fyziky na Washingtonské uni-

verzitě a inženýry firmy OceanGate, se automatizo-

vaný řídicí systém zaměřuje na to, jak vylepšit řídící 

operace, aby posádka mohla věnovat méně času 

řízení plavidla a více se věnovat vlastním cílům mise. 

Nový řídicí systém má zlepšit bezpečnost a snížit 

možnost uživatelské chyby. K dalším vylepšeným 

technologickým vlastnostem patří nové hydrodyna-

mické prvky, jejichž cílem je maximalizovat rychlost 

a ovladatelnost ponorky pod vodou a přepracovaný 

interiér s výkyvnými sedačkami. I když Cyclop klesá 

do hloubky přídí dolů, výkyvné sedačky umožňují 

posádce sedět stále ve vzpřímené poloze (vzhle-

dem k horizontu Země). 

Firma Ocean Gate plánuje její uvedení na trh během 

příštího roku, a ve výhledu má i další typ, který by 

měl umožnit dosáhnout až dvojnásobné hloubky, 

Něco, co jinde asi nenajdete: v režimu Krab může 
Šaman jezdit i do stran

 Vozidlo jako vystřižené z futuristických filmů je už 
„běžně“ k mání a pokud jde o průchodnost terénem, 
asi stěží bude hledat konkurenci

Futuristicky nepůsobí jen venkovní interiér, ale 
i design kokpitu

Oceánská osobní ponorka Cyclop 2
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AUTA SE BUDOU OVLÁDAT TŘEBA GESTY

Nepřehlédnutelným segmentem na letošním veletrhu CES v Las Vegas byly automobilky, které 

zde vystavovaly řadu zajímavých systémů a technologií. I když v případě některých z nich šlo 

spíše o koncepty a technologické demonstrátory určené k otestování nových věcí, a nikoli 

k sériové výrobě. Řada z nich se objeví (nebo už funguje) ve vozidlech, s nimiž se budeme 

setkávat už v brzké době v běžném provozu.

K první skupině patří např. prototyp robotického 

elektromobilu s otočnými sedadly, který před-

stavil německý automobilový koncern Daimler. 

Koncept luxusního samořiditelného sedanu Mer-

cedes-Benz F 015 Luxury in Motion má sice pořád 

místo pro řidiče s volantem, ale to je možné otáčet, 

stejně jako další sedadla, takže cestující mohou 

v prostorné kabině sedět proti sobě, třeba zády ke 

směru jízdy jako v obývacím pokoji, který kabina 

vozu ostatně trochu připomíná. Role auta se rozši-

řuje. Přestává být pouhým dopravním prostředkem 

a nakonec se stane „mobilním životním prostorem“. 

Vůz je možné řídit manuálně nebo přepnout do au-

tonomního módu. Kabina je kvůli lepší komunikaci 

s okolním prostředím vybavena šesti digitálními 

displeji, které je možné uvést do chodu dotykem, 

gesty nebo pohyby očí.

Vůz řízený pomocí gest předvedl také Volks-

wagen v podobě konceptu Golf R Touch s ukázkou 

technologií, které minimalizují snížení pozornosti 

řidiče. Ty by se měly objevit i u nových produkčních 

modelů. Model Golf R disponuje zcela nově uspo-

řádaným pracovištěm řidiče, kde tradiční ovládání 

a veškerá tlačítka i přístrojovou desku nahradily dis-

pleje. Hlavní dotykový 12,8“ displej s vysokým rozli-

šením je umístěn v horní části středového panelu. Je 

určen pro navigaci nebo zábavní funkce. Pod ním je 

další dotykový 8“ displej, který slouží k ovládání např. 

klimatizace, audio systému či dalších prvků. Před 

řidičem je pak třetí displej o úlopříčce12,3“, který 

nese označení Active Information. Některé funkce 

je možné ovládat bezdotykově pouze pomocí gest, 

které snímá 3D kamera umístěná na stropě – např. 

pohybem ruky nasměrované proti středovému dis-

pleji. Střešní okno reaguje na pohyb hlavy zepředu 

dozadu nebo dotek stropu, který následně vyvolá 

na displeji příslušné ikonky, obdobným způsobem 

probíhá např. nastavení sedadel, pro jehož inicia-

lizaci stačí projet rukou kolem sedadla. Jednotlivé 

ikonky přitom mají akustickou odezvu, takže k jejich 

vyhledání není nutné odtrhávat 

pohled od vozovky, a pro jejich 

aktivaci na ně stačí nejprve za-

tlačit, takže řidič se může plně 

soustředit na řízení, aniž by do-

šlo k zásadnějšímu snížení jeho 

pozornosti. Podle výrobce je nastavení a ovládání 

pomocí displejů stejně snadné, jako přizpůsobení 

chytrého telefonu nebo tabletu.  

Dalším robotickým vozem, který vzbudil na veletrhu 

pozornost, byl koncept autonomního vozu Audi A7 

piloted driving, který se do Las Vegas vydal v rámci 

zkušební jízdy ze Stanfordu v kalifornském Silicon 

Valley. Ten už ovšem míří blíže k realitě – dálková 

zkušební jízda (zhruba 900 km), společná akce 

Audi, Laboratoře Volkswagen pro výzkum elektro-

niky a koncernového výzkumu, měla za cíl prokázat 

schopnosti vozidla v reálných podmínkách. 

Audi použilo v systému výzkumného vozidla A7 

nejmodernější techniku, která vykonává veškerou 

práci řidiče v rozsahu rychlostí 0 až 113 km.h-1,  

tedy běžných cestovních rychlostí. Automobil, 

přezdívaný vývojovými pracovníky Jack, dokáže 

automaticky zrychlovat a brzdit, autonomně 

přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého 

i předjíždět pomalejší vozidla. Před přejetím do 

vedlejšího jízdního pruhu, ať na levé, nebo pravé 

straně, přizpůsobí své tempo rychlosti jízdy auto-

mobilů v blízkém okolí. Pokud výpočty ukazují, že 

je vzdálenost i potřebná doba dostatečná, provede 

autonomně řízený automobil rychle a precizně 

změnu jízdního pruhu.

Zkušební prototyp má k dispozici různé sériově 

vyráběné (resp. téměř sériové) senzory. Radarové 

senzory s dlouhým dosahem používané adaptiv-

ním tempomatem ACC a asistentem pro sledování 

slepého úhlu, sledují prostor před a za vozidlem. 

Kompletní přehled o situaci v rozsahu 360° doplňují 

dvojice radarových senzorů se středním dosahem 

na přídi a zádi, směřující vpravo a vlevo. V masce 

chladiče a v zadním nárazníku pracují laserové 

skenery, které poskytují redundantní informace 

o rozpoznaných detailech statických a dynamic-

kých objektů během autonomní jízdy. Jejich tech-

nika se již blíží zralosti pro sériovou výrobu a zo-

hledňuje tedy i ekonomické aspekty budoucího 

využití v sériových automobilech. Videokamera 

3D s vysokým rozlišením snímá v širokém úhlu 

prostor před vozem, čtyři malé kamery na přídi 

a zádi sledují blízké okolí. Ke všeobecné orientaci 

slouží navigační data.

Pokud se blíží okamžik, kdy se systém pro auto-

nomní jízdu dostane na hranice svých aktuálních 

schopností, vyzve s dostatečným předstihem řidiče, 

aby z bezpečnostních důvodů převzal opět řízení, 

a to barevnými diodami LED u paty čelního okna, 

ukazatelem v informačním systému řidiče, výzvou 

na speciálním displeji centrálního ukazatele stavu 

systému CSI (Central Status Indicator) a akustickým 

signálem. Pokud řidič všechny tyto signály ignoruje, 

systém aktivuje výstražná světla a uvede vůz do 

stavu minimálního rizika – což je většinou zastavení 

vozidla na pravé krajnici.

Budiž světlo
BMW představila na konceptu BMW M4 Iconic 

Lights laserová světla s dosahem až 600 m. 

Přes impozantní světelný výkon vyžadují o 30 % 

méně energie.

Systém spolupracuje s asistentem pro dálková 

světla – světlomety jsou propojeny s kamerou 

snímající situaci před vozidlem, a dynamické re-

gulátory korigují paprsek přesně tak, aby nedošlo 

V konceptu luxusního samořiditelného sedanu Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion je 
možné otáčet všechna sedadla

K nastavení funkcí u VW Golf R Touch slouží trojice 
dotekových obrazovek, některé funkce je možné 
ovládat bezdotykově pouze pomocí gest
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k oslnění protijedoucích vozů nebo vpředu je-

doucích řidičů. Pokud senzory zjistí vpředu auto, 

systém ho zastíní, aniž by bylo nutné dálková 

světla vypínat, nicméně lasery jsou po celou dobu 

funkční a umožňují osvětlovat okolí. Spolupracují 

také s navigací (což podle výrobce umožňuje 

i nasvícení zatáčky ještě předtím, než řidič natočí 

volant) a se systémem nočního vidění, který de-

tekuje zvířata či osoby před vozidlem až na 100m 

vzdálenost.

Další pozoruhodnou schopností světlometů je 

automatická detekce šířky vozovky, kdy v případě, 

že dojde k jejímu zúžení, se automaticky přizpů-

sobí i paprsek, aby tak zbytečně nezářil např. do 

betonových bloků a tím neoslňoval samotného 

řidiče. Přehlídku unikátních funkcí završuje systém 

High Power Laser, který promítá pokyny přímo 

na vozovku před vozidlo a tím umožňuje řidiči 

koncentraci i za snížené viditelnosti. 

Další novinkou značky BMW jsou zadní OLED 

světla využívající tzv. organické diody. Pouze 

1,5 mm tenká světla umožňují vytvářet pseudo 3D 

světelný efekt, a dokážou měnit svůj tvar v závislosti 

na jízdním režimu – podle toho jaký mód řidič zvolí, 

rozsvítí se jen určité segmenty. OLED světla mají mj. 

i nižší spotřebu energie, což by mělo přispívat i ke 

snižování emisí CO
2
.

Novinka pro parkovací nešiky
Chytrá auta, která si přivolávali řidiči na dálku, byla 

vděčným atributem sci-fi filmů, milovali je diváci 

seriálu Knight Rider nebo příznivci Jamese Bonda. 

Bavorská automobilka na veletrhu předváděla tech-

nologii Remote Valet Parking Assistant v modelu 

BMW i3. Jde o speciální automatický parkovací 

systém na dálkové ovládání, kterému může 

řidič v případě potřeby přenechat řízení. Systém 

je možné aktivovat a zadávat povely přes chytré 

hodinky. Stačí stisknout tlačítko v aplikaci na chyt-

rých hodinkách a vůz si na parkovišti sám vyhledá 

parkovací stání a zajede do něj.

K tomu mu slouží čtyři laserové senzory, které ske-

nují a monitorují okolí automobilu v 360° rozsahu. 

Systém si tak vytváří vlastní digitální mapu, díky níž 

na parkovišti rozpozná dostatečně velký prostor 

pro zaparkování vozidla, a detekuje a zazname-

nává i případné překážky. To by ovšem nebylo ještě 

nic tak unikátního – podobná řešení prezentovaly 

některé automobilky již dříve. Samostatně zapar-

kovat dokáže např. Lexus, Audi předvedlo systém 

autonomního parkování už na loňském CES 2014, 

Volvo vyvinulo koncept pro autonomní parkování 

ještě o rok dříve, a na rozdíl od jiných řešení je 

jeho technologie založena na kombinaci optiky 

a mikrovln. To, co odlišuje od podobných systémů 

technologii BMW, je právě spolupráce s chytrými 

hodinkami SmartWatch, jejichž prostřednictvím si 

řidič může svůj vůz z parkovacího místa také přivolat 

k sobě. /pe/

Toyota uvolnila své vodíkové 
patenty
Automobilka Toyota na letošním veletrhu CES 

oznámila, že dává volně k dispozici 5680 patentů 

týkajících se vodíkového pohonu, podobně jako 

to učinila před časem společnost Tesla Motors 

ohledně elektrického pohonu.

„Věříme, že když se dobré nápady sdílejí, mohou 

se dít velké věci,“ komentoval v prohlášení o uvol-

nění patentů viceprezident Toyoty Bob Carter 

s tím, že první generace komerčních palivových 

článků pro auta, která se budou objevovat v le-

tech 2015 až 2020, bude kritická a bude potřeba 

společného úsilí a neobvyklé spolupráce mezi 

výrobci aut, vládními regulátory, akademickou 

obcí a energetickými společnostmi.“ 

Automobilka plánuje letos uvést na trh vodí-

kový vůz Toyota Mirai. Právě při jeho 20letém 

vývoji technologií, na kterých je postaveno, 

vznikly tisíce patentů. Téměř dva tisíce (celkem 

1970) z nich se vztahuje k palivovým článkům, 

290 k vysokotlakým nádržím, 3350 softwaru 

pro systém palivových článků a 70 jich souvisí 

s výrobou a distribucí vodíku.

Automatický parkovací systém může řidič aktivovat 
a zadávat povely přes chytré hodinky

Impozantní světelný výkon laserových světel 
konceptu BMW M4 Iconic Lights vyžaduje o 30 % 
méně energie, zadní OLED světla zas umožňují 
měnit svůj tvar v závislosti na jízdním režimu

CYKLISTICKÉ HELMY PROPOJENÉ S AUTOMOBILY 
Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že 50 % všech cyklistů, kteří zemřeli na evropských 

silnicích při dopravních nehodách, bylo sraženo automobilem. Na veletrhu CES představila 

aliance (Volvo Cars, Ericsson a výrobce sportovní výstroje POC) jako první na světě inovativní 

bezpečnostní technologii, jež vzájemně propojí řidiče a cyklisty.

Volvo začalo již v roce 2013 začleňovat do výbavy 

svých vozidel inovativní systémy detekce cyklistů 

a chodců. Šlo o systém, který rozeznává osoby 

v dráze vozidla, varuje řidiče, a pokud je srážka 

nevyhnutelná, vůz začne automaticky nouzově 

brzdit. 

Také POC vybudoval svou značku na bezpečnosti 

a vyvíjí ochranné pomůcky, které mohou zachránit 

životy. Obě firmy patří mezi hlavní příznivce tech-

nologie MIPS používané v cyklistických přilbách 

pro ochranu mozku před nárazem.

Výsledkem společného projektu je systém, jenž 

má zabránit kolizi cyklisty s automobilem. Díky 

této technologii probíhá obousměrná komunikace 

mezi vozidlem a přilbou cyklisty. 

Bezpečnostní koncept funguje na bázi cloudu tak, 

že přilba s integrovaným varovným světlem je pro-

pojena s mobilním telefonem, ve kterém je aplikace 

sdílející polohu cyklisty. Tyto informace využívá auto-

mobil, a ten tak v každém okamžiku ví, zda se v okolí 

pohybuje někdo na kole. Pokud by hrozilo riziko 

kolize, nebo jestliže se cyklista pouze pohybuje např. 

ve slepém úhlu (případně je schován za zatáčkou, 

jiným vozidlem nebo bude těžko rozpoznatelný 

vzhledem ke zhoršené viditelnosti), je řidič na pří-

tomnost jezdce upozorněn prostřednictvím výstrahy 

promítané na head-up displeji. Stejně tak se cyklis-

tovi aktivuje varovné světlo na helmě, pokud míří 

do dráhy vozu, aby byl před nebezpečím varován.

Pokud systém vyhodnotí, že hrozí nebezpečí srážky, 

upozorní na to oba účastníky silničního provozu, 

přičemž vůz v případě nutnosti sám podnikne ne-

zbytné kroky, aby potenciální nehodě předešel. 

Vodíková Toyota Mirai
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OJETÝM VOZŮM KRALUJÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Kromě prodejů nových aut, které loni zaznamenaly podle statistik výrobců mimořádně 

příznivý rok, tvoří podstatnou část českého automobilového trhu také obchod s ojetými 

vozy. A na našich silnicích představují významný podíl automobilového parku vozidla, která 

mají původ právě v některém z autobazarů. Jaký byl uplynulý rok z pohledu této branže, 

nám prozradila Kateřina Topolová, generální ředitelka AAA AUTO, největšího obchodu 

s ojetými vozy v ČR.

Jak si skupina AAA Auto vedla v roce 2014 na 

trhu s ojetými automobily?

Již těsně po polovině listopadu 2014 jsme vy-

rovnali počtem 56 646 prodaných aut náš pro-

dej v roce 2013 a nakonec jsme v loňském roce 

prodali 63 613 automobilů, čímž jsme překonali 

náš plánovaný meziroční růst a tyto výsledky jed-

noznačně můžeme označit za náš velký úspěch. 

Kromě těchto kvantitativních úspěchů jsme v loň-

ském roce pokračovali i ve zkvalitňování služeb, 

otevřeli jsme několik nových poboček v České 

republice a na Slovensku a expandovali jsme 

do Maďarska.

Zajímají se řidiči více o benzínové nebo die-

selové vozy? A jak si vedou v oblibě různé 

značky?

Trend je v posledních několika letech stabilní, mění 

se nejvýše v řádu desetin procenta. V současné 

době tak přes polovinu prodejů 51,5 % představují 

vozy na čistě benzinový pohon, dieselové vozy tvoří 

46,5 % naší nabídky a zbytek připadá na automobily 

s kombinovaným pohonem na benzin a LPG, což 

jsou necelá 2 %, hybridy a CNG jsou zastoupeny 

pouze zlomkem procenta, pohybují se zatím prak-

ticky v počtech jednotlivých kusů. 

Pokud jde o značky, v průzkumu, který jsme si 

provedli, vede výrazně tuzemská Škoda, dalšími 

nejoblíbenějšími vozy českých řidičů jsou pak Ford 

a Volkswagen.

A co prodeje do zahraničí?

Od roku 2013, kdy došlo ke změně kurzu koruny, 

jsme začali zaznamenávat zhruba třetinový nárůst 

prodejů vozů do zahraničí, tj. na export, a na rozdíl 

od dosavadního převažujícího přísunu vozidel ze 

západu k nám se tak začal výrazněji měnit trend 

prodejů ojetých vozů opačným směrem, tedy ze 

střední a východní Evropy na západ.

Kromě tradiční návštěvy autobazaru se prodej 

nyní stále častěji odehrává i s pomocí moderních 

technologií, např. internetu, přes mobil, apod. 

Jaké technologie používáte vy a na jaké skupiny 

zákazníků se s jejich pomocí zaměřujete?

Moderní technologie jsou pro zákazníky velkým 

přínosem, šetří totiž spoustu času a usnadňují výběr. 

O jejich oblibě svědčí statistiky jejich využívání. Naše 

call centrum ročně vyřídí kolem 350 000 hovorů, 

webové stránky navštíví více jak 7,5 milionu uni-

kátních uživatelů a zaznamenají přes 42 milionu 

návštěv. V únoru loňského roku jsme spustili aplikaci 

pro chytré telefony a jen za první týden od jejího 

spuštění si ji stáhlo 5000 uživatelů.

Jakou roli hraje prodej přes webový portál, 

resp. lze např. říci, jaký podíl aut se prodává 

přes internet ve srovnání s klasickým prode-

jem (inzerce, doporučení apod.)? Internet 

umožňuje i porovnání různých možností, pří-

padně výpočet financování, využívají klienti 

AAA Auto těchto možností? Jaké s tím máte 

zkušenosti?

Nákup vozů přes internet je zatím možný pouze 

pro naše stálé odběratele v zahraničí. Ti zpočátku 

nakupovali osobně, ale když si ověřili, že náš popis 

stavu aut přesně odpovídá skutečnosti, zjistili, že 

osobní kontrola není nadále nutná. Pro zájemce 

z řad jednotlivců na tuzemském trhu tuto možnost 

nákupu plánujeme v dlouhodobějším výhledu, trh 

na to podle nás ještě není připraven. Lidé u nás si 

stále chtějí ojeté vozy osobně prohlédnout a řádně 

vyzkoušet při testovací jízdě, což je samozřejmě 

i naše doporučení pro výběr kvalitního vozu bez 

vad. Nicméně výběr vozu z našich více než 7000 

aut probíhá zhruba z 90 % na internetu, teprve 

potom lidé kontaktují call centrum a domlouvají si 

schůzku na pobočce. Možnost porovnání několika 

automobilů je rozhodně nejvyužívanější funkcí na-

šeho webového portálu. Hodně navštěvované jsou 

však i recenze ojetin, kde se lidé mohou dozvědět 

řadu cenných informací.

Velké autobazary spustily i podporu mobil-

ních aplikací, AAA Auto nevyjímaje. Jak se 

vám tato podpora prodeje osvědčuje? 

Zejména pro mladší generaci je to oblíbený ná-

stroj a naše statistiky ukazují, že je hojně využívaný. 

Jeho síla je jednoznačně v jeho jednoduchosti 

a možnosti rychlé orientace v naší nabídce, která 

celoročně činí více jak 7000 automobilů. 

Připravujete pro příští rok nějaké další no-

vinky v oblasti prodeje pomocí nových tech-

nologií? 

Nepovažujeme se za jedničku na trhu pouze, pokud 

jde o prodeje ojetých automobilů, ale i v používání 

nejnovějších technologií a určování trendů. Proto 

bedlivě sledujeme technologické novinky a snažíme 

se o jejich co nejrychlejší uvádění do praxe. Na 

letošní rok chystáme řadu nových služeb, například 

pro vybrané retailové zákazníky uvažujeme o online 

prodeji pod značkou Mototechna. 

/vj/

KONTROLA TACHOMETRU NA INTERNETU

S počátkem nového roku začal fungovat nový systém, který umožňuje prostřednictvím 

databáze Ministerstva dopravy zkontrolovat si skutečný stav najetých kilometrů na ojetém 

vozidle. Měl by pomoci proti podvodům se stočenými tachometry, které patřím k chronickým 

problémům trhu se secondhandovými automobily. 

Možnosti zjistit, zda vozidlo nefiguruje v sezna-

mech odcizených či jinak problematických aut, 

měli dosud motoristé jen v podobě většinou pla-

cené služby prostřednictvím specializovaných firem 

a institucí. To samé platilo i o údajích týkajících se 

reálného stavu najetých kilometrů, které patří ke 

klíčovým informacím o stavu vozidla, což bylo živ-

nou půdou pro podvody se stáčenými tachometry. 

Od ledna 2015 mohou motoristé na interneto-

vých stránkách Ministerstva dopravy najít odkaz na 

web, kde je možné zdarma zjistit skutečný počet 

najetých kilometrů u ojetého vozidla, nebo lze 

přímo zadat do prohlížeče adresu www.kontro-

latachometru.cz.

Kontrolní systém vychází z údajů zadávaných 

v rámci technické nebo evidenční prohlídky 

daného vozu provedené v ČR. Pro zjištění po-

žadovaných informací bude zájemce muset 

znát VIN a mít k dispozici také velký technický 

průkaz (nebo protokol o technické prohlídce), 

ze kterého lze vyčíst číslo protokolu poslední 

technické prohlídky. 

Po zadání výrobního čísla vozidla z technického 

průkazu a čísla z posledního protokolu technické 

prohlídky do příslušných políček, systém po potvr-

zení následně nabídne data všech technických pro-

hlídek a stavy kilometrů, které byly při jednotlivých 

prohlídkách odečteny. Zájemce tak získá přesné 

informace, podle kterých zjistí, zda hodnota na ta-

chometru prodávaného vozidla odpovídá skuteč-

nosti. I současná možnost, byť jde o chvályhodnou 

aktivitu má však svá určitá omezení – data bude 

možné získat jen u vozidel, která prošla jakoukoliv 

technickou prohlídkou u nás. Jednotná meziná-

rodní databáze zatím k dispozici není. Také zjištěné 

údaje jsou nabízeny jako čistě informační a samo 

Ministerstvo dopravy uvádí, že zobrazené hodnoty 

nemusí odrážet skutečný stav ujetých kilometrů. 
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Jedno z trojčat kolínské automobilky TPCA (Citroën C1, Toyota Aygo a Peugeot 108), se k nám 

dostalo do redakce na vyzkoušení. Jde o druhou generaci městského modelu Citroën C1, která 

se ve srovnání s první generaci designově velmi změnila a můžu říct, že k lepšímu.

Už to není ten malý „diblík“, který po faceliftu v roce 

2008 změnil pouze přední masku. Nová generace 

zvážněla a vypadá akčněji. Ve výrobě jsou jak tří-

dveřové, tak i 5dveřové provedení karoserie. Z mého 

pohledu je 5dveřové provedení daleko významnější 

a pro zájemce praktičtější než stejné provedení 

v třídveřové variantě.

„Lišácký“ výraz předních partií vozu, které tvoří 

přední maska, výrazné logo značky a zajímavě ře-

šená světla, evokují hravost celého modelu C1. 

Svému okolí dává jasně najevo, že nejde jen o mini-

auto, ale o kompaktní víceúčelové městské vozidlo, 

které dokáže nadchnout svého uživatele. 

Dominantou vozu jsou přední světla rozdělena do 

tří bloků. Nahoře je proužek, tvořený obrysovým 

světlem a blinkry, z horní části ohraničený kapotou 

motoru a ze spodu tvořený obloukem kopírující 

pod ním umístěné hlavní kulaté světlomety. Ve 

spodní části je pak svislý pruh LED diod pro denní 

svícení. Chybí ale zcela mlhová světla.

Interiér
Autem jsem absolvoval cestu do Plzně a zpět, byl 

jsem překvapený výborným sezením, přední sedadla 

s integrovanou opěrkou hlavy jsou pohodlná a pěkně 

drží tělo. Sedadlo je výškově stavitelné, takže i když 

je oproti předchozí generaci sedadlo položeno níže 

o 1 cm, lze jeho výšku upravit dle potřeby. Výška nad 

hlavou je dobrá i v oblasti kolen. Tříramenný volant 

je stavitelný pouze výškově a díky zesílení v místě 

úchopu dobře padne do rukou. Velmi praktický je 

velký rychloměr umístěný přímo před řidičem. Otáč-

koměr je řešen trošku netradičně na svislém displeji 

vedle rychloměru. Ve tmě jsou přístroje podsvíceny 

červenou barvou, což beru jako dost nepříjemný 

prvek, hlavně pro řidiče, kteří musí používat brýle na 

čtení – červená barva způsobuje rozostření čísel na 

rychloměru. Uprostřed palubní desky je malý displej, 

který je ve vyšší výbavě nahrazen multifunkční doty-

kovou obrazovkou. Vyšší výbava Shine také umož-

ňuje využít plátěnou střechu a vytvořit z vozu malé 

kabrio. O čistotu čelního okna se stará pouze jeden 

stěrač, ale zvládá svou úlohu na jedničku. 

Zadní lavice je určena spíše pro dvě osoby menšího 

vzrůstu, záleží na proporcích řidiče. Když by za volant 

usedl urostlejší řidič, nezbude na zadních sedadlech 

místo pro kolena, pak může C1 posloužit jako poho-

dlné vozidlo jen pro dvě osoby. Zadní okna nedis-

ponují stahovacím zařízením, ale dají se jednoduše 

páčkou upravit na výklopná větrací okénka. Zavaza-

dlový prostor velikosti 196 l je větší než u předchozí 

generace. Přístup je zajištěn odklopením zadního 

víka, respektive zadního skla a tím pádem je dost 

vysoká nakládací hrana. Po sklopení zadních sedadel 

se objem zavazadelníku zvětší na 780 l.

Pod kapotou
V nabídce jsou dvě tříválcové benzínové motori-

zace. Základní motor 1,0 označený jako e-VTi Aird-

ream se chlubí úsporným provozem díky technolo-

gii Stop & Start a aerodynamickým paketem. Druhá, 

silnější motorizace, kterou jsme měli v redakční 

zápůjčce, byla benzínová 1,2 VTi disponující vý-

konem 61 kW, propojená s 5stupňovou manuální 

převodovkou. 

Motor mile překvapil svou dravostí. Dokáže velmi 

hbitě reagovat na povel plynového pedálu a v za-

táčce je vyloženě doma. Vzhledem k nízké hmotnosti 

vozu (necelých 890 kg) a poloměru otáčení (jen 

480 cm) je jízda příjemně mrštná a ve městě si počíná 

skvěle. Ale ani mimo město se nová generace C1 

nedá zahanbit, o čem svědčily nevěřícné pohledy ři-

dičů větších vozů, které jsem míjel na D5. Samozřejmě 

při svižnější jízdě je pak i spotřeba odlišná od udávané 

spotřeby výrobcem 4,3 l na 100 km. Spotřeba vyšla na 

6,3 l, ale při pohodové jízdě zhruba do 2600 ot.min-1 

jsem se přibližoval k udávané spotřebě. 

Manuální řazení v kombinaci s tímto silnějším 

motorem je přesné, možná by mohly být trochu 

kratší dráhy chodu. Jinak není autu co do dynamiky 

a komfortu vytknout. Ve městě se chová velmi 

dobře a i odhlučnění je pohodové. Podvozek zvládá 

drobné nerovnosti městských silnic příkladně s do-

statečným utlumením. Horší je to v dálničním pro-

vozu. Při svižnější jízdě se do kabiny přenáší nejen 

aerodynamický svist, ale i hluk od silnice. 

I když nejde o manažerskou limuzínu, může dis-

ponovat toto městské vozidlo užitečnými techno-

logiemi, jako je zpětná parkovací kamera, systém 

hands-free přístupu a startování nebo asistent pro 

rozjezd ve svahu. Už v základní výbavě má např. šest 

airbagů (čelní, boční, hlavové), stabilizační systém 

ESP nebo omezovač rychlosti a detektor stavu tlaku 

vzduchu v pneumatikách.

Dynamický a hbitý model C1 je díky silnějšímu 

motoru velmi svižný, dobře reaguje na povely řidiče 

a ve městě je prostě „doma“. /kos/

CITROËN C1 1,2 PURE TECH

Kokpit je útulný a přehledný s dominantním 
rychloměrem před řidičem

Vyšší hrana malého kufru z něj dělá stabilní úložný 
prostor 

USB přípojka patří ke standardu výbavy

Zadní okna se dají páčkou upravit pouze na výklopná 
větrací okénka
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PROJEKT 4M MC: ČTYŘI 
STŘEDOEVROPSKÉ ZEMĚ 
PROPOJILY SVÉ TRHY 
S ELEKTŘINOU
V ZÁVĚRU LOŇSKÉHO ROKU DOŠLO K ÚSPĚŠNÉMU PROPOJENÍ 
ENERGETICKÝCH TRHŮ KVARTETA STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ – 
ČESKÝ TRH S ELEKTŘINOU MÁ NYNÍ PŘÍMÉ SPOJENÍ SE 
SLOVENSKÝM, MAĎARSKÝM A RUMUNSKÝM. TENTO INTEGRAČNÍ 
PROCES BY MĚL JEŠTĚ DÁLE POKRAČOVAT. 

V
 Evropě tak fungují obdobné obchodní bloky 

propojující i další země a výhledově, což je 

i snahou EU, by tak měly spolupracovat ener-

getické trhy všech unijních členů, což by nabídlo 

zcela nové možnosti v obchodování s elektřinou 

na území unie.

Zkratka 4M MC (Four Markets Market Coupling) 

označuje projekt propojení trhů s elektřinou čtyř 

středoevropských zemí: ČR, Slovenska, Maďarska 

a Rumunska. Projekt navazuje na úspěšné propojení 

Česka a Slovenska v roce 2009 a následné rozšíření 

o Maďarsko v roce 2012. Spojený trh těchto tří zemí 

měl v roce 2013 tuzemskou roční netto spotřebu 

elektřiny ve výši 180,7 TWh.  

Propojení trhů umožňuje další efektivitu obcho-

dování a přidělování příhraničních kapacit, což by 

mělo vést k vyšší bezpečnosti dodávek elektrické 

energie, vyšší likviditě a nižší volatilitě cen. Je za-

loženo na řešení Price Coupling of Regions (PCR), 

jehož součástí je mj. speciální algoritmus a systém 

operačních postupů pro výpočet spotových cen 

elektřiny v Evropě a alokaci přeshraničních kapacit 

na denní bázi. Tento systém byl vyvinut a je vlast-

něn 6 burzami včetně českého Operátora trhu 

s elektřinou (OTE). Propojení trhů je založeno na 

principu implicitní alokace přeshraničních kapa-

cit – obchodník se o kapacitu nestará, výsledný 

tok je výsledkem výpočtu. Obchodníkům se po 

integraci snižuje riziko a nejistota, obchodování je 

rychlejší a efektivnější. V minulosti, kdy trhy nebyly 

propojeny, museli obchodníci, kteří chtěli prodat 

elektřinu do zahraničí nebo ji naopak dovézt vedle 

nákupu samotné energie získat i kapacitu pro 

její přenos, a to v separátní aukci přenosových 

kapacit. 

Projekt začal v srpnu 2013 s cílem rozšířit CZ-SK-HU 

Market Coupling o Rumunsko a implementovat ře-

šení PCR. Provozovatelé přenosových soustav (ČEPS, 

SEPS, MAVIR a Transelectrica) spolu s energetickými 

burzami (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) s podporou 

národních energetických regulátorů (ERÚ, ÚRSO, 

MEKH a ANRE) spolupracovali v rámci společného 

projektu s cílem vyvinout a implementovat všechna 

nezbytná řešení, která zajistí technickou a procesní 

kompatibilitu 4M MC s cílovým evropským řešením, 

které je již implementováno v jiných propojených 

evropských regionech. 

Propojené trhy šetří peníze 
K propojování trhů vedou Evropu dva hlavní dů-

vody. Prvním z nich je ekonomický přínos. Podle 

souhrnné zprávy Evropské Agentury pro spolu-

práci energetických regulačních orgánů (ACER) 

plynou z neefektivního využití přenosové kapa-

city milionové ztráty. ACER tyto ztráty vyčísluje na 

1,5 mld. eur v roce 2013.

Větší míra přeshraničního propojení by prý přinesla 

úspory až 600 milionů eur ročně. Podle stejného 

zdroje efektivní využití přeshraničních propojení 

v Evropě vzrostlo z méně než 60 % v roce 2010 na 

přibližně 77 % v roce 2013, a to jen díky implemen-

taci market coupling na několika přeshraničních 

profilech mezi lety 2010 a 2013. Očekává se, že 

zbývající necelá čtvrtina (23 %) bude dosažena po 

propojení celé Evropy na principu market coupling.

Druhým důvodem je razantní nástup obnovitel-

ných zdrojů. Jejich prakticky nulová regulovatel-

nost představuje pro trh s elektřinou velkou zátěž. 

V okamžiku, kdy začnou vyrábět, je potřeba se 

vypořádat s nenadálým přebytkem elektřiny v sys-

tému a cena elektřiny prudce padá dolů. Případný 

zájemce o koupi (nebo naopak prodej) však musí 

v případě nepropojených trhů soutěžit o volnou 

kapacitu pro přeshraniční přenos. Jednotný trh tuto 

bariéru odstraňuje, čímž získává lepší schopnost 

reagovat na výrobu elektřiny ze zdrojů závislých na 

počasí. To se zpětně odráží na spolehlivosti a stabi-

litě provozu přenosové soustavy.  

Přínosy propojování  
Energetický trh segmentovaný na jednotlivé ná-

rodní trhy je neefektivní a obchodování na něm 

více rizikové, tudíž drahé. Na propojených trzích 

mohou obchodníci lépe plánovat výrobu a spo-

třebu. Systém tím otevírá prostor pro další hráče, 

trh se stabilizuje a více zprůhlední. Důsledkem je 

pak nárůst konkurence a nárůst likvidity trhu, což 

vede k tlakům na snížení cen. Úspory z propoje-

ných trhů mohou obchodníci promítnout do 

své cenové politiky. Přestože propojování trhů 

s elektřinou má především usnadnit obchodování 

a snížit ztráty z neefektivního využívání přeshra-

ničních kapacit, celkový dopad je mnohem širší. 

Provozovateli přenosové sítě dává možnost efek-

tivněji regulovat množství elektřiny v soustavě 

v závislosti na aktuálním vývoji. Propojení trhů 

zároveň minimalizuje zátěž na tzv. úzkých mís-

tech přenosové soustavy. Díky větší dostupnosti 

elektřiny se zvyšuje spolehlivost jejích dodávek. 

V neposlední řadě dochází ke stabilizaci cen 

elektřiny v regionu.  

Spojené státy energetické
Integrace národních trhů s elektřinou probíhala nej-

prve na regionální úrovni mezi sousedícími zeměmi. 

Až později přišla Evropská komise podporující pro-

ces propojování trhů s elektřinou s myšlenkou po-

stupně integrovat celou Unii. Pro účely vzájemného 

srovnání byly země sdruženy do geografických 

regionů, které se postupně spojují. Tyto regiony 

představují následující bloky: Baltic (Estonsko, 

Litva, Lotyšsko), CEE (středovýchodní: ČR, Polsko, 

Maďarsko, Slovensko), CSE (jihovýchodní: Itálie, 

Řecko, Slovinsko, Švýcarsko), CWE (středozápadní: 

Německo, Francie, Belgie, Holandsko, Rakousko), 

Nordic (Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko), SWE 

(jihozápadní: Španělsko, Portugalsko) a FUI (Velká 

Británie, Irsko).

Evropa propojuje své energetické trhy

2. pol. 90. let – propojování Skandinávie 

2006 – propojení Francie – Belgie – Holandsko

2007 – propojení Španělsko – Portugalsko

2009 – propojení ČR – Slovensko

2010 – propojení CWE-Nordic a propojení Švéd-

sko – Polsko

2011 – propojení Itálie – Slovinsko

2012 – propojení ČR – Slovensko – Maďarsko

5/2014 – propojení CWE – Nordic – SWE

11/2014 – propojení ČR – Slovensko – Maďarsko 

– Rumunsko 

Evropská komise plánuje pokračovat v integraci 

energetických trhů i v příštích letech. 

Igor Chemišinec, OTE

Elektřina pro střední Evropu

Země Spotřeba (GWh /2013)

Česká republika 62 709

Maďarsko 39 032

Rumunsko 52 303

Slovensko 26 647

CELKEM 180 691

(Zdroj: ENTSO-E)
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DOJÍŽDĚNÍ DO PRÁCE SNIŽUJE  
PRODUKTIVITU FIREM

Celkový čas strávený cestováním do zaměstnání činí v České republice průměrně asi 50 minut 

– tento interval však v případě nepříznivých dopravních podmínek, např. zimních kalamit 

v důsledku sněžení či tvorby ledovky, by mohl významně narůst. Lidé se čas na cestách sice 

snaží využít, ale jen zčásti pro firemní záležitosti, přednost dostávají ty soukromé.

Kratší doba dojíždění zvyšuje produktivitu a mo-

tivaci zaměstnanců, nicméně doba dojíždění do 

zaměstnání vzrostla. Globální průměr se od roku 

2012 zvýšil o celých 5 minut, vyplývá z posled-

ního průzkumu společnosti Regus založeného na 

názorech více jak 22 000 respondentů ze 100 zemí. 

V současné době průměrný čas dojíždění zabírá 

přes půl hodiny (32,5 min.) ve srovnání s pouhými 

27 minutami před dvěma lety (z běžného pohledu 

jde však, bez ohledu na +/ – tříminutový rozdíl od 

hranice 30 minut pořád „zhruba o půlhodinu“, pozn. 

red.), což ovšem ve finále představuje více než 

hodinu času stráveného na cestách do práce každý 

den. V ČR lidé do práce dojíždějí přibližně 25 minut, 

tedy 50 minut tam a zpět. Nicméně v zimním ob-

dobí v důsledku sněhu či ledovky na silnicích či 

železnici tato doba výrazně narůstá. 

Zaneprázdnění čeští pracovníci se během dojíždění 

snaží zůstat produktivní a s využitím svých mobilních 

zařízení vyřizují obchodní hovory (48 %), nicméně 

v prakticky stejné míře poslouchají hudbu (45 %), nebo 

se věnují jiným neproduktivním činnostem – jsou 

v kontaktu s rodinou či přáteli (43 %) a vyřizují sou-

kromé hovory související s domácností, jako je třeba 

zařizování řemeslníka či různých služeb apod. (31 %).

Cestování během pracovní doby, jako např. doprava 

na schůzky a zpět jsou už obecně více využívány 

k obchodním a pracovním hovorům a komunikaci 

(78 %), ale ve značné míře také opět k záležitos-

tem spíše soukromého charakteru, jako jsou např. 

telefonování s rodinou či přáteli (62 %) a vyřizo-

vání telefonátů souvisejících s domácností (52 %). 

Z průzkumu rovněž vyplývá, že respondenti s větší 

pravděpodobností emaily vyřizují během cestování 

v pracovní době (43 %), než při dojíždění do práce 

a zpět (23 %).

„Není příjemné zjištění, že každodenní  cestování 

zabírá českým pracovníkům téměř hodinu. Ač-

koli dojíždění představuje zátěž pro produktivitu, 

pracovníci zůstávají aktivní prostřednictvím svých 

mobilních zařízení a často dohánějí v průběhu cesty 

své soukromé aktivity. Během zimního období by 

ovšem podniky měly počítat spíše s rozsáhlejšími 

ztrátami produktivity, zejména v důsledku nepříz-

nivého počasí,“ řekl  Karel Pelan, ředitel společnosti 

Regus pro ČR. 

ČESKO ZŘIZUJE DALŠÍ 
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
V SILICON VALLEY
Od začátku roku budou moci začínající 

české technologické společnosti využít 

nový program Czech ICT Incubator, který 

na podporu českých firem v kalifornském 

Silicon Valley připravily Czech ICT Alliance, 

Seznam, Rockaway, CzechInvest, Microsoft 

a další partneři.  

Jak projekt nazvaný Czech ICT Incubator @ Silicon 

Valley charakterizují jeho tvůrci, jde o další způsob, 

jak se dostat do Silicon Valley a rozjet tam svůj byz-

nys. Podle ředitele ICT Alliance Michala Zálešáka 

se bude program zaměřovat zejména na čisté ICT 

projekty - hardware, B2B a B2C software a také 

e-commerce. Měl by tři čtyřměsíční kola ročně, 

přičemž první startuje už v lednu. Každého kola 

se zúčastní maximálně tři společnosti. Informace 

o podmínkách jsou na www.czechict.cz/inkubator. 

„Czech ICT Incubator je jakýmsi duchovním 

nástupcem programu CzechAccelerator,“ říká 

Lenka Kučerová, ředitelka zahraničního zastou-

pení agentury CzechInvest pro západní pobřeží 

USA, která právě tento projekt v Silicon Valley 

pomáhala rozjíždět. Nepůjde však o náhradu 

projektu CzechAccelerator, jímž úspěšně prošlo 

už 52 českých společností, který se z USA podařilo 

rozšířit i do dalších oblastí (Izrael, Singapur, Boston 

a pod.) a počítá s dalším vlastním růstem, ale 

nový samostatný program, jehož hlavním koor-

dinátorem a garantem Incubatoru je Czech ICT 

Alliance. Ta bude vybraným firmám hradit v ČR 

účast na přípravném tzv. bootcampu a měsíční 

coaching a mentoring, které pomohou v přípravě 

detailního plánu expanze do Silicon Valley. Na 

místě v Kalifiornii pak (s výjimkou nákladů na 

bydlení a dopravu) čtyři měsíce pobytu v pres-

tižním sanfranciském technologickém centru 

Runway, jehož jméno by mohlo českým startu-

povým firmám pomáhat „otevřít dveře“ k dalšímu 

rozvoji. Bude rovněž financovat např. příspěvek 

na networking, vstupy na odborné semináře 

a konference, mentoring od vybraných mentorů 

z partnerských organizací apod. Seznam.cz a in-

vestiční fond Rockaway Capital Jakuba Havrlanta 

mohou účastníkům vybraným pro Czech ICT 

Incubator zaplatit další náklady spojené s po-

bytem, ovšem výměnou za část podílu ve firmě.

Do projektu Czech ICT Incubatoru se zapojují 

také ČVUT Praha, Vysoká škola báňská – Tech-

nická univerzita Ostrava, Univerzita Palackého, 

Technologické inovační centrum Zlín, Jihomo-

ravské inovační centrum a další partneři, např. 

inkubátory Node5 a Wayra či Agentura pro 

regionální rozvoj. 

FIRMY SÁZEJÍ NA VLASTNÍ ZDROJE,  
PENÍZE OD BANK UŽ TOLIK NECHTĚJÍ

Zatímco se banky předhánějí v nabídce služeb a výhodných podmínek pro firmy a podnikatele, 

přinejmenším na straně podnikového sektoru se začíná projevovat jiný trend: řada firem si už do-

kázala vytvořit dostatečné vlastní zdroje a mnohé se začínají odklánět od bankovního financování.

„Firmy se odvracejí od bank. Mají dostatek vlast-

ních úspor a nepotřebují si půjčovat, takže banky 

přicházejí o důležitý byznys - místo aby bohatly na 

tradičních úvěrových obchodech, spravují jen stále 

tučnější firemní konta,“ konstatuje ekonomický deník 

E15 s odkazem na statistiky o výši bankovních účtů 

z pohledu České národní banky. Na běžných účtech 

měly totiž podniky podle dat ČNB na podzim (kon-

cem října) minulého roku zhruba 708 mld. Kč, což je 

zhruba o 13 % více, než ve stejném období předchá-

zejícího roku 2013, a dokonce téměř dvojnásobek 

toho, co v létě roku 2007, tedy těsně před nástupem 

poslední hospodářské krize. Podniky se zjevně snaží 

hledat cesty k úspornosti a spoléhat se spíše na 

vlastní zdroje, z nichž řeší investiční programy svého 

rozvoje, než na bankovní financování a úvěry.

Podle zjištění České asociace Treasury, která sdru-

žuje šéfy korporátních financí, vytvářejí domácí 

firmy pořád více hotovosti a jsou stále ziskovější, 

což dále snižuje i jejich potřebu nabírat nové půjčky. 

Tento trend potvrzují i finanční analytici a experti 

z dalších poradenských a analytických společností. 

„Celkově mají firmy k dispozici zhruba jeden bilion 

ve formě volné hotovosti a vkladů. Investiční aktivitu 

tak do značné míry financují z vlastních zdrojů,“ 

vysvětluje analytik Deloitte David Marek. „Firmám 

zatím stačí vlastní zdroje, míněno jak vlastní kapitál, 

tak i doposud nabrané půjčky, mnoho firem navíc 

svou zadluženost snižuje,“ potvrzuje šéf Patria Cor-

porate Finance Tomáš Klápště. „Domácí investice 

začaly sice růst, ale zatím ne tak výrazně, aby to 

probudilo viditelnější poptávku po úvěrech, a to 

především těch dlouhodobých,“ konstatovala hlavní 

ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. 

Vklady podniků na běžných účtech
(stav k 31. říjnu, v miliardách korun)

367

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

372
440

480
527

590
626

708

407

p
ra

m
en

 Č
N

B



legislativa a právo

52    /   leden 2015

POZOR NA NESPOLEHLIVÉ 
PLÁTCE, NEPLAŤTE DANĚ ZA NĚ!
K NOVINKÁM V DAŇOVÝCH PŘEDPISECH PŘIBYL PŘEDLONI INSTITUT 
NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE – ZA KTERÉHO DE FACTO PŘEBÍRÁ FINANČNÍ 
ODPOVĚDNOST JEHO OBCHODNÍ PARTNER, KTERÝ PODLE NOVÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY RUČÍ ZA TO, ŽE OBCHODNÍ PARTNER ODVEDE DAŇ, A TO 
V KRAJNÍM PŘÍPADĚ AŽ DO TÉ MÍRY, ŽE JI FINANČNÍMU ÚŘADU ZAPLATÍ 
SAMI MÍSTO NĚJ, A TUDÍŽ PODRUHÉ. OD LETOŠNÍHO ROKU SE PRAVIDLA 
CHARAKTERIZUJÍCÍ NESPOLEHLIVÉ PLÁTCE DPH, A TUDÍŽ RIZIKOVÉ 
FIRMY, JEŠTĚ ZPŘÍSNILA.

O
ficiální seznam nespolehlivých plátců, s nimiž 

je riskantní obchodovat, funguje od roku 2013. 

Dosud obsahovala „černá listina“ dlužníků DPH 

zhruba 150 firem. Letos by se však toto číslo mohlo vý-

razně zvýšit, a to podle názoru analytiků poradenských 

společností až na několik tisíc díky přísněji nastaveným 

kritériím. Firmám a podnikatelům tak doporučují po-

zorněji sledovat seznam nespolehlivých plátců, zda na 

něm není uveden některý z jejich obchodních partnerů.

Virtuální adresa je špatná adresa
Již od podzimu loňského roku se výrazně zpřísnily 

podmínky vymezující situaci, kdy se firma nebo pod-

nikatel na seznam nespolehlivých dostanou poté, co 

Finanční správa zavedla od 1. října 2014 v rámci boje 

s daňovými úniky a podvody na DPH další z nástrojů 

k potírání daňových prohřešků. Zatímco do té doby se 

to týkalo jen firem, které dlužily delší dobu na daních 

10 milionů korun, podle aktuální právní úpravy stačí 

pro zařazení na „černou listinu“ už jen půl milionový 

nedoplatek vyměřené daně. Nebo když firma nebude 

komunikovat s finančními úřady, ani reagovat na 

jejich výzvy, případně se plátce zapojil do obchodů, 

u nichž byl správcem daně z odůvodněné obavy 

vydán po 1. 1. 2013 zajišťovací příkaz, který ale nebyl 

ve stanovené lhůtě uhrazen. Od ledna se navíc institut 

nespolehlivého plátce bude uplatňovat i vůči těm 

plátcům, kteří by v žádosti o registraci k dani uvedli ne-

pravdivé nebo neúplné údaje (a to zejména ohledně 

svého skutečného sídla, což má omezit úniky do da-

ňových rájů – a v praxi to znamená, že v seznamech 

nespolehlivých firem se mohou objevit i subjekty 

sídlící na hromadných adresách). „Snažíme se tímto 

opatřením postihnout zejména ty plátce, kteří závažně 

a opakovaně porušují své povinnosti na DPH, dlou-

hodobě parazitují na systému, daň neodvedou, ale 

přitom ji chtějí neoprávněně ze státní kasy odčerpat. 

Oproti poctivým podnikatelům tak získávají značnou 

konkurenční cenovou výhodu, čímž deformují zdravé 

tržní prostředí,“ uvedl Jiří Žežulka, zástupce ředitele 

Generálního finančního ředitelství. Institut nespoleh-

livého plátce by tak neměl postihovat „běžné“ plátce, 

kteří se dopustili neúmyslného pochybení a nestihli 

ho včas napravit, ale jinak si plní základní daňové 

povinnosti řádně.

Smlouvy s nespolehlivými lze zrušit
V případě, že firma nebo živnostník na webu daňové 

správy zjistí, že na seznamu nespolehlivých plátců 

figuruje i někdo z jejich obchodních partnerů, je to 

uznatelný důvod, proč s ním mohou rozvázat již uzavře-

nou smlouvu. Ovšem, pokud by to z nějakých důvodů 

nebylo možné (např. kvůli tomu, že jde o dodavatele 

unikátního výrobku, který nelze nahradit jiným, alter-

nativním produktem), je zde možnost uhradit DPH 

přímo na účet 

f inančního 

úřadu. Tento 

postup fun-

guje už ně-

Kontrolor spolehlivosti v mobilu
Pro uživatele smartphnů s OS Android je k dispozici zdarma speciální 

aplikace novojičínské firmy Direct Services „Ověření Plátce DPH“, 

umožňující jednoduše zjistit i během uzavírání smlouvy, jednání 

či schůzky, zda dotyčná firma je, či není spolehlivá, resp. zda není 

vedena v seznamu nespolehlivých. Pomocí jednoduchého vyhledá-

vače stačí zadat dostupné informace o partnerovi a během několika 

sekund zjistit jeho důvěryhodnost. Aplikace jako nástroj včasné 

kontroly automaticky upozorní, pokud se kterýkoliv z dodavatelů 

v seznamu uživatele dostane na „černou listinu“ nepoctivých 

plátců DPH. Upozornění je možné zapnout i pro insolvenční 

rejstřík (ISIR) nebo firmu lustrovat manuálně v obchodním či 

insolvenčním rejstříku. Vyhledávat je možné za pomoci našep-

távače dle názvu, nebo IČ firmy, takže není nutné znát přímo 

DIČ hledaného dodavatele. Veškerá data lze přehledně filtrovat. 
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DAŇOVÁ 
KOMUNIKACE 
S ÚŘADY UŽ JEN 
ELEKTRONICKY
S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-

-li daňový subjekt nebo jeho zástupce 

zpřístupněnou datovou schránku nebo 

má zákonem uloženou povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem, je 

povinen podání přihlášky k registraci, 

oznámení o změně registračních údajů, 

řádného daňového přiznání a dodateč-

ného daňového přiznání, hlášení a vy-

účtování učinit výhradně elektronicky 

- datovou zprávou. 

Tato datová zpráva musí být ve správ-

cem daně stanoveném formátu a struk-

tuře a musí být odeslaná nejlépe pro-

střednictvím aplikace Elektronická 

podání pro finanční správu (dostupné 

na internetových stránkách finanční 

správy), a to s ověřenou identitou poda-

tele způsobem, kterým se lze přihlásit do 

jeho datové schránky nebo podepsaná 

uznávaným elektronickým podpisem. 

Další možností je odeslání prostřednic-

tvím datové schránky. Přípustné jsou 

všechny uvedené způsoby.

Za nedodržení povinné elektronické 

formy u podání, jejichž Seznam je zve-

řejněn na internetu finanční správy a na 

úředních deskách finančních úřadů, uloží 

správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Po-

kud daňový subjekt nesplněním povin-

nosti učinit podání elektronicky závažně 

ztěžuje správu daní, může mu správce 

daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace, zejména k for-

mátu a struktuře datové zprávy, jsou 

dostupné na internetových stránkách 

www.financni sprava.cz.

Stávající okruh subjektů, povinných ko-

munikovat s finanční správou elektro-

nicky, se tím rozšíří. Například od počátku 

roku 2014 povinně elektronicky podávají 

svá daňová přiznání, dodatečná daňová 

přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky 

k registraci a oznámení o změně regist-

račních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku 

tvoří pouze plátci DPH - fyzické osoby, 

jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalen-

dářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč 

a nemají zákonem stanovenou povin-

nost činit podání elektronicky.

Povinná elektronická komunikace se správ-

cem daně se vztahuje mj. také na všechny 

plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o po-

dání Výpisu z evidence pro daňové účely 

v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. 

reverse charge a souhrnného hlášení. 
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NOVÉ DOPRAVNÍ PŘEDPISY V ZAHRANIČÍ

Zatímco Slovensko svou hlavní novinku – spuštění elektronické dálniční známky od 1. ledna 

letošního roku nestihlo kvůli nedořešenému tendru na poskytovatele příslušné služby, a zů-

stává pro letošek u dosavadních variant i cen, na evropských silnicích se s novými předpisy 

v řadě zemí už od ledna potkáte. 

Například u rakouských sousedů byla na některých 

dálnicích (mj. A1 a A12) z ekologických důvodů 

a kvůli hlučnosti dosavadní maximální rychlost 

130 km.h-1 snížena na 100 km.h-1. Toto opatření, zave-

dené zatím na roční zkušební dobu, se týká úseků na 

dálnici Inntal A12 mezi Kufsteinem a Zirlem a mezi 

městy Karrösten a Zams a také na brennerské dálnici 

A13 mezi Innsbruckem a Schönbergem. Na dálnici 

A1 mezi exity Salzburg-Nord a Knoten Walserberg 

je snížena rychlost ještě razantněji – z dosavadních 

130 až na 80 km.h-1 v závislosti na kvalitě ovzduší 

a počasí v okolí této komunikace. Od poloviny lis-

topadu se změní maximální povolená rychlost ze 

130 km.h-1 na 100 km.h-1 také v Tyrolsku. Omezení 

rychlosti budou aktivně kontrolovat policejní hlídky.

Také u rakouských dálničních známek došlo ke 

změně – jejich cena letos stoupla v průměru o 2,1 %, 

takže roční kupon pro osobní auta zdraží o 1,7 eura 

na 84,4 eura (ca 2320 Kč), desetidenní o 20 centů 

na 8,7 eura (ca 240 Kč). Rakušané rovněž zavedli – 

podobně jako v Německu – pro vjezd užitkových 

vozidel do některých měst, systém ekologických 

plaket. Opatření platí ve všech městech Dolního 

Rakouska a ve Vídni. Ekologické plakety se zatím 

prodávají jen v některých pobočkách rakouského 

autoklubu a jsou odstupňované v pěti kategoriích.

Jak informoval ÚAMK, na některých úsecích rakous-

kých dálnic se nově objevilo také úsekové měření 

rychlosti. Měření hrozí např. na dálnicích A7, A8, A9 

a A2. Cílem tohoto opatření je podle rakouských 

úřadů snížit množství nehod – podle statistik klesla 

nehodovost tam, kde bylo opatření již zavedeno, 

až o polovinu.

Podobně jako v Rakousku bude nově zavedeno 

úsekové měření na třech kilometrech dálnice B8 

v německém Dolním Sasku. Kontrolováno bude každé 

projíždějící auto. Příznivé změny čekají v Dolním Sasku 

řidiče elektromobilů – budou vytvořeny speciální eko-

-pruhy pro vozidla na čistě elektrický pohon, pro která 

budou rovněž vyhrazena speciální parkovací místa.

Ke změnám v dopravních předpisech došlo i v Itálii, 

kde musí neukáznění řidiči od letošního roku počí-

tat s citelnějším finančním postihem za dopravní 

přestupky. Pokuty za jakékoliv porušení plynulosti 

v silničním provozu se zvýšily o 1 %. Ovšem od 

poloviny roku se navíc významně zpřísní tresty za 

velmi závažné přestupky, jako je jízda pod vlivem 

návykové látky, anebo zavinění smrtelné dopravní 

nehody. A to opravdu drakonicky – za ně bude 

provinilcům hrozit i doživotní zákaz řízení. Polepší si 

naopak ženy-řidičky s malými dětmi nebo těhotné 

ženy. Pro ně od nového roku Itálie nově zavedla tzv. 

rosa zóny, kde mohou parkovat výhradně ony. 

Na evropských silnicích se letos budou řidiči setkávat 
s přísnějšími pravidly, kontrolou jejich dodržo vání  
a úsekového měření

PŘEVOD OJETÉHO VOZIDLA PŘI ZMĚNĚ MAJITELE 
MÁ NOVÉ PODMÍNKY

Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona 56/2001 Sb. označená čísly 239/2013 Sb., 

která při převodu ojetého vozidla při změně majitele zásadně mění situaci mezi prodávajícím 

vozidla a jeho kupcem. Nové předpisy by měly poskytovat výrazně lepší právní ochranu pro 

kupující převáděných aut a zjednodušit administrativu. 

Součástí celého procesu převodu bude i evidence 

stavu vozidla, počet najetých kilometrů a informace 

o dalším uskutečněném prodeji vozidla.

Zatímco do loňska v platné úpravě musel pro-

dávající odhlásit vozidlo v místě svého trvalého 

bydliště a následně kupující zase vůz přihlásil ve 

svém trvalém bydlišti, od letošního roku funguje 

převod vozidla podle jiných pravidel: vozy bude 

možné přehlásit jen v místě původní registrace a při 

odhlášení vozidla prodejcem nastupuje automa-

tické přihlášení na kupujícího, který se však bude 

muset spolu s prodejcem dostavit k provedení 

tohoto kroku na příslušný úřad v místě bydliště 

prodejce. V případě, že nebude moci tak učinit, 

nebo pokud se chce této anabázi vyhnout, může 

to učinit pomocí zplnomocnění kupujícího, tzn. 

nového vlastníka vozidla, k příslušným právním 

úkonům. Plná moc musí být ovšem s úředně ově-

řeným podpisem. 

Poté ještě následuje absolvování STK kvůli evidenční 

kontrole a zaregistrování vozu na dopravním in-

spektorátu. Oproti dosavadní praxi tam ovšem 

nevymění SPZ, i pokud je vůz zakoupen v jiném 

kraji, než je bydliště kupujícího. Registrační značky 

se již měnit nebudou a na vozidle tedy zůstávají 

původní, bez ohledu na to, do jakého kraje je vůz 

nově registrován.

Nová právní úprava by podle názoru ministerstva 

dopravy měla zabránit dosavadním problémům 

a machinacím s tzv. polopřevody a zamezit pod-

vodnému jednání při přepisu vozidel z původního 

vlastníka na nového majitele. Její kritici ale pouka-

zují na to, že nový způsob může představovat pro 

řadu lidí kupujících ojetý vůz komplikace vzhle-

dem k úřední době příslušných institucí (zejména 

v případě, že mají bydliště mimo města se sídlem 

těchto úřadů) a bude kupujícího stát čas a peníze 

potřebné k proplacení požadovaných úředních 

úkonů. 

Novela bude mít samozřejmě zásadní dopad i na 

autobazary, které tak od nového roku budou mu-

set ojeté automobily přepisovat na sebe, aby se 

zabránilo nelegálním nebo nejasným machinacím 

s vozy nebo příslušnými doklady. V současnosti je 

v registru vozidel evidováno několik stovek tisíc 

automobilů, které mají nejasný původ nebo chybné 

dokumenty a úřady si od nového zákona slibují, že 

napomůže k pročišťování registru.

Zatímco pro mnohé menší autobazary může mít 

praktická realizace požadavků novely fatální dopad 

- a to nejen pro ty nepoctivé, na něž je nová právní 

úprava zaměřena, ale zkomplikovat život může 

i poctivým menším prodejcům. Velké autobazary 

v ní vidí zejména zvýšení bezpečnosti jak pro pro-

dávající, tak pro kupující. 

kolik let, ale nebyl firmami zatím moc využívaný, 

hlavně kvůli větší administrativní náročnosti. Nyní 

však s novými pravidly nabyl na významu.

Problém nastává také v případě, že příjemce zda-

nitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné 

plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo 

zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný 

účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění 

zveřejněný správcem daně, stává se tím ručite-

lem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění. 

A kde lze potřebné informace zjistit? Čísla ban-

kovních účtů poskytovatelů zdanitelných plnění 

zveřejňuje Správce daně v Registru plátců DPH na 

webových stránkách Finanční správy (www.financ-

nisprava.cz). Tam lze také získat nejspolehlivější 

údaje o nespolehlivých plátcích – pod odkazem 

Registr plátců DPH. Vyhledávání je možné jednot-

livě podle daňového identifikačního čísla (DIČ) 

plátce anebo souhrnně, kdy najednou lze zobrazit 

kompletní seznam všech nespolehlivých plátců 

registrovaných v ČR. Finanční správa nabízí i (pla-

cený) program Nespolehlivý plátce DPH sloužící 

k monitorování spolehlivosti plátců DPH prostřed-

nictvím webové služby. Kromě toho nabízejí tyto 

údaje i některé další webové stránky společností 

zaměřených na daňové služby a poradenství, jako 

např. www.creditio.cz/seznam-nespolehlivych-

-platcu-dph, www.bredford.cz/seznam-nespo-

lehlivych-platcu, www.kurzy.cz/dph/platci-dph/

nespolehlivy-platce/ apod. 
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ANGLICKÉ SILNICE BRÁZDÍ AUTOBUS 
POHÁNĚNÝ PALIVEM ZE ZÁCHODŮ

To, co je pro jednoho člověka od-

pad, může být pro jiné třeba 

autobusové palivo. Britové se 

zařadili k té druhé skupině poté, 

co koncem loňského roku zahájil 

v Bristolu provoz první autobus 

poháněný – řekněme plynem 

z odpadu… 

Anglické slovíčko „poo“, které se skví 

na kampani firmy Geneco, jež projekt 

připravila, je však v anglosaské ter-

minologii obecně obdobou našeho 

libozvučného slova hovínko. Což také 

vystihuje podstatu věci: Nový Bio-Bus 

Geneco je jako první svého druhu 

ve velké Británii poháněn plynem 

generovaným pomocí čištění odpad-

ních vod a potravinového odpadu.

Jak zdůrazňují tvůrci projektu, pa-

livo pro Bio-Bus produkuje méně 

emisí než tradiční dieselové motory, 

a navíc je z místních zdrojů. „Použití 

biometanu poskytuje nejen ekolo-

gické palivo, ale snižuje i naši závis-

lost na tradičních fosilních palivech. 

Plynová vozidla mají velký význam 

při zlepšování kvality ovzduší, ale Bio-

-bus jde dál než dosavadní projekty. Je 

poháněn odpadem lidí žijících v dané 

oblasti, včetně těch, kteří autobusem 

sami jezdí,“ říká generální ředitel Ge-

neco Mohammed Saddiq.

Biometan, na který Bio-bus jezdí, se 

vyrábí v Bristolské čistírně odpadních 

vod. Asi 75 mil. m3 odpadních vod 

a odpadů a 35 000 t potravinového od-

padu jsou zpracovány tzv. anaerobní 

digescí, která pomocí mikroorganismů 

umožňuje produkovat 17 mil. m3 bio-

metanu ročně. Bio-bus má na plnou 

nádrž akční rádius 300 km. Anebo jinak 

řečeno – odpad vzniklý z jednoho ná-

kladu pasažérů po dobu jednoho roku, 

by prý mohl cestující dopravit přes 

celou Velkou Británii.

„Bio-bus ukazuje, že lidský odpadní pro-

dukt a náš potravinářský odpad jsou 

cenné zdroje. Jídlo nevhodné k lidské 

spotřebě musí být odděleně sbíráno 

a recyklováno do zeleného plynu a bio-

fertilizérů, a ne k plýtvání na skládkách 

nebo ve spalovnách,“ říká výkonná ře-

ditelka Asociace pro anaerobní digesci 

a biozdroje Charlotte Morton. 

Foto: Geneco

UŽ I KOČKY MOHOU POŘIZOVAT SELFIES

Obliba tzv. selfies, narcistních 

obrázků sebe sama pořizova-

ných uživateli mobilů, nezná 

hranic, a tak proč nedopřát 

podobné radosti i domácím 

miláčkům? 

Tedy přinejmenším kočky mají 

s lidmi společnou už i tuto vý-

sadu – mohou pořizovat vlastní 

selfies pomocí speciální aplikace 

Snapcat. Ta funguje podobně 

jako populární portál Snapchat, 

určený ke sdílení fotografií z mo-

bilů, ale s dvěma hlavními rozdíly. 

Za prvé – je zaměřena výhradně 

na kočičí populaci, a za druhé – 

fotografie nezmizí navždy po určité 

době jako u „lidské“ verze. K akti-

vaci snímku stačí položení kočičí 

tlapky na dotekový displej a mo-

bil pořídí fotografii jejího majitele.

Některé fotografie na portálu 

Snapcat jsou opravdu kvalitní 

a vypadá to, že kočky se skutečně 

rády fotografují, protože se objeví 

drzé a dobře upravené v každém 

záběru, konstatuje server Trend-

hunter, informující o této kuriózní 

aplikaci. 

Z ČÍNY DO ŠPANĚLSKA PO KOLEJÍCH
Nejdelší přímé železniční spojení 

na světě mezi Čínou a Španělskem 

absolvoval první přímý vlak tvo-

řený 30 vagóny za 21 dnů.

Dne 11. prosince absolvoval vlak 

více než 13 000 km dlouhou cestu 

vedoucí přes 8 zemí, aby přivezl 

do Madridu 1400 t nákladu, hlavně 

hraček a dalšího zboží pro evropský 

předvánoční trh. Na zpáteční cestě 

pak poveze hlavně víno, španěl-

skou sušenou šunku a olivový olej. 

Nákladní vlak mezi Čínou a Španěl-

skem má jezdit pravidelně. Překonal 

dosud rekordní přímé transkontinen-

tální železniční 

spojení, které 

Čína již provo-

zuje s Němec-

kem na trase 

mezi městem 

Čchung-čching 

a Duisburgem 

a Pekingem 

a Hamburkem.

Trasa nového 

spoje z čínského 

města I-wu vede 

přes Kazachstán, Rusko, Bělorusko, Pol-

sko, Německo a Francii do Madridu, a je 

delší než trasa proslulé Transsibiřské 

magistrály a Orient Expressu.

K hlavním výhodám železničního spo-

jení patří rychlost – přeprava vlakem 

trvá tři týdny, tzn. o polovinu méně než 

po moři a je ekologičtější než přeprava 

po silnici. Náklad se však musí třikrát 

překládat kvůli různému rozchodu ko-

lejí a každých 800 km se mění lokomo-

tiva. Přeprava po železnici je také dražší 

než po vodě, ovšem stále výrazně lev-

nější než nejrychlejší letecké spojení, 

které má navíc váhové limity. 

Foto: RailwayGazette

VÍTE, CO SI OPRAVDU MYSLÍ VÁŠ PES?
No More Woof je přístroj navržený 

Severskou společností pro vyná-

lezy a objevy NSID (Nordic Society 

for Invention and Discovery), s cí-

lem „přeložit“ myšlenky psa do 

lidského jazyka.

Přístroj by měl pomoci lidem pocho-

pit emoce a myšlenky jejich čtyřno-

hých miláčků. V současné době jsou 

vypracovány prototypy, schopné učit 

se prostřednictvím každodenní simu-

lace myšlení a řeči vzory, které pes má, 

a sestavovat je tak, že zařízení bude 

schopno tlumočit projev psa v lidské 

řeči. Technologie, která dle charakte-

ristiky tvůrců systému „využívá již exis-

tující věci novým způsobem“ neustále 

roste a vyvíjí se. Základem systému 

No More Woof jsou senzory elektro-

encefalogramu (EEG), mikropočitač, 

a speciální Brain-Computer Interface 

(BCI) software snímající a vyhodnocující 

mozkovou aktivitu, které se používá 

k detekci, analýze a dalšímu převádění 

mozkových vln psů na komplexnější 

myšlenky. Díky jejich kombinaci do-

sáhla NSID značné pokroky ve výzkumu 

a hodlá na trh uvést první prototypy 

k praktickému otestování systému. 

I když je v podstatě ještě v poměrně 

rané vývojové fázi, umožňuje využít 

speciální zařízení ke zjišťování nervové 

aktivity mozku a neurosystému psa, 

snímat jeho EEG a překládat do lidských 

termínů a jazyka. 
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CNC 
Programování 
obráběcích strojů
Miloslav Štulpa

Číslicově řízené výrobní stroje (CNC) 

jsou charakteristické tím, že ovládání 

pracovních funkcí stroje je prováděno 

řídicím systémem pomocí počítačo-

vého programu. Jde o vysoce specia-

lizované téma, kterému nebyla dosud 

v knižní produkci nakladatelství věno-

vána dostatečná pozornost. Nyní však 

vyšla komplexní publikace o CNC tech-

nice ve strojírenství, o principech CNC 

řízení a o způsobech programování.

Autor ve čtrnácti kapitolách shrnuje 

všechny zásadní dostupné informace 

o CNC obráběcích strojích, progra-

mování i technologii, které by měl 

znát každý kvalifikovaný pracovník: 

věnuje se v první řadě obrábění sou-

stružením, frézováním, a příbuzným 

profesím. CNC řízení je ale již běžné 

v mnoha jiných oblastech, jako vypa-

lování a řezání laserem, plamenem, 

vodním paprskem, při ohýbání ple-

chů a trubek, při elektroerozivním 

obrábění, řezání drátem atd. Vlastní 

programování není nijak náročné, 

komplikovanější úkol představuje 

zabudovat do programu 

strategii obrábění a efek-

tivní technologii, která 

může být pro různé tvary 

obráběného dílce odlišná. 

Navíc je nutné perfektně 

zvládnout příslušný řídicí 

systém a jeho simulaci pro-

gramu. V knize je uvedeno velké 

množství školních i složitějších 

příkladů, na kterých si lze, po 

předchozím prostudování, procvičit 

programování CNC, aby mohl čtenář 

úspěšně zvládnout simulátor CNC 

i programování na vlastním stroji.

Publikace je určena široké odborné 

veřejnosti, ale svojí koncepcí vyhovuje 

zejména jako učebnice pro výuku na 

odborných školách všech stupňů se 

zaměřením na strojírenství. Těžit z ní ale 

mohou i pracovníci ve strojírenství pro 

zvýšení své kvalifikace a rekvalifikaci, 

stejně jako pracovníci podniků, kde se 

v rámci modernizace tato progresivní 

technika zavádí. / 244 stran, 299 Kč

Na svátky i sváteční náladu zůstaly pouze vzpomínky, vracejí se nevy-

užité dárky nebo se vyměňují za jiné, vhodnější. Zatím jsem ale nepo-

tkal nikoho, kdo by jako nevhodný dárek chtěl vrátit knihu. Z toho mi 

vyplývá, že se ještě pořád čte a bude se číst, a je to tak dobře, protože 

kniha vždy patřila mezi dárky, které potěší....

Pro letošní rok budeme, s laskavým svolením nakladatelství GRADA 

Publishing, pokračovat v prezentaci knižních novinek i zajímavých 

titulů z jejich nabídky. Novinka lednového vydání je určena pro strojaře. 

Jde o CNC programování strojů, kde se zájemci dozvědí, jaký je např. 

princip CNC obráběcích strojů, programování strojů CAD/CAM systémy, 

technologie obrábění a konstrukční řešení těchto strojů či metody 

prototypování pomocí 3D tiskáren a jiné zajímavosti z této oblasti.

NÁMOŘNÍ OBR BUDE PŘEVÁŽET 
KONTEJNERY MEZI EVROPOU A ASIÍ

Koncem loňského listopadu se 

vydala na svou první plavbu z čín-

ského Tianjinu největší kontejne-

rová loď na světě – CSCL Globe. 

Svou velikostí odpovídá kolos 

dlouhý 400 a široký 58,6 m veli-

kosti čtyř fotbalových hřišť.

Postaven byl korejskou firmou 

Hyundai Heavy Industries (HHI) pro 

čínskou rejdařskou společnost Shi-

pping Container Lines (CSCL) v Šan-

ghaji, a je první z pěti objednaných 

plavidel tohoto typu. Unese náklad 

19 000 lodních kontejnerů standardu 

Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) 

přepravní kontejnery. 

Přesto, že je stejně dlouhá a o 40 cm 

užší než dosavadní rekordní cargo 

plavidlo z kategorie kontejnerových 

lodí Maersk Triple třídy E, které mají 

kapacitu 18 270 TEU, může CSCL 

Globe přepravovat o 730 TEU více. 

Je to díky návrhu o 30,5 m většího ná-

kladního prostoru. Ani jedno z těchto 

kontejnerových plavidel však nedosa-

huje rozměrů monstrózní lodi Prelude 

FLNG, která je vlastně námořní výrob-

nou zkapalněného zemního plynu 

a největším plavidlem na světě.

I přes svou obří kapacitu je CSCL 

Globe úsporná loď – motor o výkonu 

56 800 kW má systém elektronického 

řízení, který automaticky upravuje 

spotřebu paliva v závislosti na rych-

losti a plavebních podmínkách, což 

umožňuje lodi spotřebovat až o pě-

tinu méně paliva na jednotku TEU 

než lodi s kapacitou 10 000 TEU. 

…naložená bude vypadat jako její 
starší a menší varianta CSCL Star

CNC PROGRAMOVÁNÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
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Obr. 4.9: Hlazení tvaru, řezání závitu, simulace
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Obr. 13.22: CAD/CAM systémy – simulace obrábění s ukázkou 
vhodných drah nástrojů

Obr. 13.23: Technologie obrábění na obráběcích centrech 
TurnMill (karusel – frézka)

Obr. 13.24: Obráběcí centrum svislý soustruh (karusel)

Největší kontejnerová loď při zkouškách…

Foto: HHI POLAROID NENÍ 
MRTVÝ  PŘEŠEL 
NA DIGITÁL
S nástupem digitální fytotechniky 

se zdálo, že tzv. okamžité in-

stantní fotografii, reprezentované 

přístrojem Polaroid, už odzvonilo. 

Jak se zdá, Polaroid však chytil druhý 

dech a využil výhod digitálních snímků 

po svém – okamžitý tisk papírové 

fotografie je záležitostí, které běžné 

digitální fotoaparáty nabídnout ne-

mohou, a lidí, kteří sebou nosí příruční 

tiskárnu, asi mezi námi moc nebude 

– přístroj Pola-

roid Z340 ji má 

ale už v sobě, 

a vytisknout 

snímek oka-

mžitě po jeho 

pořízení není 

problém, do-

káže to ale 

např. třeba 

i z SD karty. 
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Prosklené vozítko pro čtyři
Maďarský letecký odborník zkonstruoval tříkolové 

vozítko pro čtyři osoby. Pro zajištění dobré viditel-

nosti má celou vrchní část karoserie průhlednou. 

Dvoje výklopné dveře usnadňují nástup a výstup. 

Vozítko je určeno pro dvě dospělé osoby a dvě 

děti. Pohon zajišťuje vzduchem chlazený motor 

upevněný nad zadním kolem. 

CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Voda pro parní kotle
Slané mořské vody lze použít i u normálních par-

ních kotlů. Je jí však třeba tzv. termochemickým 

způsobem změkčit. Tuto změkčovací metodu 

vypracovali odborníci Ázerbájdžánského ústavu 

nafty a chemie. Spočívá v tom, že do mořské 

vody se nejdříve přidá určité množství vápna 

a pak se celá dávka zahřeje na 140 až 170 °C. 

Tím se agresivní vlastnosti slané vody úplně 

odstraní.  

3000 kubíků
Při stavbě vodního kanálu Dněpr – Krivoj Rog 

začali používat zemního stroje ZFM – 300. Pra-

cuje tím způsobem, že zem rozrušuje pomocí 

dvou frézovacích hlav uložených na vodorovné 

ose. Vyfrézovaná půda se nahrne na dopravní 

pásy, které ji odhazují do stran. Za hodinu se 

vykope na 3000 m3 zeminy. 

Místo barevných kovů
V polovině roku 1959 začala jedna anglická firma 

s výrobou první plastické hmoty, jejíž pevnost 

je možno srovnat s pevností barevných kovů. 

Hmota nazvaná Derlin, která je polymerem 

formaldehydu, není křehká. Je vysoce tvrdá, 

pružná jako ocel a současně o 20 % lehčí než 

hliník. Je do ní možno zatloukat hřebíky, vyře-

závat, pilovat ji, svařovat, mechanicky obrábět, 

barvit i pokovovat. Nová hmota je zvlášť vhodná 

pro součástky dosud vyráběné litím kovu pod 

tlakem. 

Ložiska z plastických hmot
Firma Aircraft Armament zahájila výrobu zají-

mavých kuličkových ložisek z plastických hmot. 

V jednom a témže ložisku jsou totiž kuličky dvo-

jího průměru (rozdíl 0,3 mm). Větší kuličky nesou 

hlavní zatížení. Při přetížení se trochu stlačí (de-

formují) a část zatížení přejde i na menší kuličky. 

Váha těchto ložisek činí pouze 20 % váhy ložisek 

kovových, přičemž cena je o 33 % nižší. 

Na magnetofonovém pásku
Skupina inženýrů Všesvazového vědeckovýzkum-

ného ústavu pro zvukové záznamy vyrobila spe-

ciální aparaturu pro záznam obrazu na magne-

tofonový pás. Pomocí této aparatury se tedy na 

pás registruje nejenom zvuk, nýbrž také obraz. 

Speciální snímací kamerou se pořizují reportáže, 

natáčejí televizní hry, snímají záběry natočené na 

filmový pás apod. 

Nafukovací stan
V Anglii byl vyvinut nový druh stanu pro dvě až 

4 osoby podle vzoru eskymáckého iglu. Maximální 

výška stanu je 180 cm, je bez podpor a tyčí a jeho 

stěny jsou téměř vertikální. Postavit jej lze v pěti 

minutách nafouknutím pryžových trubek ve čtyřech 

rozích nožní hustilkou. Stan byl úspěšně vyzkoušen 

několika expedicemi  v Arktidě a v tropech. 

Lodě z plastických hmot
V SSSR bylo zkonstruováno několik lodí z plastických 

hmot, jako jsou záchranné a motorové čluny i ná-

kladní parník. Nyní přikročili k vypracování projektu 

dopravního parníku z plastických hmot, určeného 

pro přepravu 50 osob. 

Nové značení vozovek
V Anglii bylo vyvinuto nové barvivo pro značení 

silničních a uličních vozovek na bázi přírodního 

kaučuku. Materiál se nanáší přímo na povrch vo-

zovky buď samostatně, nebo smíchaný s malými 

skleněnými kuličkami, tzv. balotinou, která má 

za tmy reflexivní účinek. Novodobé barvivo lze 

natírat jak štětcem, tak stříkat pistolí. Schne velmi 

rychle, přilne dokonale k povrchu vozovky, a to 

jak asfaltové, betonové i makadamové. Barviva 

se používá všude, kde jde o značení povrchu, tj. 

u mimoměstských komunikací a v uzavřených 

prostorách. 

Bezpečný záchranný člun
Nový druh záchranného člunu vyzkoušeli v Ham-

burku. Jakmile se člun hodí na vodu, okamžitě 

se začne automaticky plnit z lahve kysličníkem 

uhelnatým, který jej vyplní v několika vteřinách.

Na člunu jsou potraviny na 10 dnů a rádiový vysílač. 

Člun je krytý, takže trosečníci jsou chráněni proti 

bouři a nepřízni počasí. Střecha je zakončena mis-

kovitě, aby se v ní shromažďovala dešťová voda, 

jako pitná voda. Zásobní voda se svádí přes ventil 

svodem do plastického pytle. Záchranné čluny se 

vyrábějí ve velikostech i pro 20 lidí. 
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Pravidla sudoku jsou prostá: 

stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 

byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstu-
penku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek 
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

5 1 9 2 6

6 5

4 2 8 1 7

3 9 2

2 6 4

3 1 7

2 1 4 8 5

9 7

7 6 5 1 3

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 12/2014:

2 3 4 8 7 1 5 9 6

5 7 1 9 6 2 4 3 8

6 9 8 3 4 5 1 2 7

8 5 9 4 1 7 3 6 2

4 6 7 2 3 9 8 5 1

1 2 3 5 8 6 9 7 4

7 4 6 1 5 3 2 8 9

9 8 5 7 2 4 6 1 3

3 1 2 6 9 8 7 4 5

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Igor Ječmínek, Praha
Alexandr Kramář, Mělník
Jana Vorlejová, Praha

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Maketa reaktoru na výstavě
Na Výstavě úspěchů národního hospodářství SSSR 

v Moskvě mohli návštěvníci shlédnout maketu 

reaktoru, který je věrnou kopií reaktoru atomového 

ledoborce Lenin. 

Elektrony místo vrtáku
V NSR byla zkonstruována originální vrtačka, která 

vrtá otvory o průměru jednoho mikronu tenkým 

svazkem urychlených elektronů. Stroj je ovládán 

programovým zařízením. 

Zajímavá turistická atrakce
Předpotopní vozidlo (jak by se mohlo zdát) na chů-

dách a pásech není nějakým muzeálním kusem, ale 

živou skutečností z anglického města Devonshire. 

Jde o turistickou atrakci, která převáží cestující na 

ostrov Burgh. 

Netradiční karoserie Fordu
Zkušební nový model Fordu FX Atmos dosahuje 

velkých rychlostí. Zatím jezdí pouze jedna série 

na zkoušku a zdá se, že bude zařazena brzo do 

běžné produkce. Automobil je dlouhý 4,42 m 

a široký 1,59 m. Jeho výška je 0,97 m. Zajímavostí 

je, že většina části karoserie je vyrobena z plas-

tických hmot. 

Linka na litá kola
Ve strojírenských závodech Sovětského svazu se 

začínají ve stále větší míře zavádět automatické linky 

na výrobu litých kol. Tím se podstatně zrychluje 

a zlehčuje výroba těchto součástek a kromě toho 

se ušetří značné množství materiálu, protože při 

odlévání nevzniká žádný odpad. 
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22.–24. 1.: Praha, Výstaviště PVA Let-

ňany: FOR PASIV 2015 – veletrh 

nízkoenergetických, pasivních a nu-

lových staveb. Střechy Praha – ve-

letrh v oboru střech v ČR a střední 

Evropě, Solar Praha – veletrh zamě-

řený na úspory energií a alternativní 

zdroje energie. Pořádá/info: ABF, tel.: 

225 291 111, fax: 225 291 199, e-mail: 

marketing@abf.cz, www.abf.cz 

27.–29. 1.: Lipsko, Německo: 

ENERTEC – energertický veletrh. 

TERRATEC – veletrh environmen-

tálních technologií a služeb. Pořádá/

/info: Leipziger Messe, tel.: +49 (0) 

341 67 80, fax: +49 (0) 341 678 87 62, 

e-mail: info@leipziger-messe.de,  

www.enertec-leipzig.de

27.–30. 1.: Moskva, Rusko: 

INTERPLASTICA – veletrh plastikář-

ského a gumárenského průmyslu. Po-

řádá/info: Mesee Duseldorf GmBH, 

tel.: +49 – 211 4560 900, fax: +49 – 

211 4560 668, e-mail: info@messe-

-duesseldorf.de, www.interplastica.de

28.–29. 1.: Hamburg, Německo: 

EMPACK 2015 – výstava obalo -

vé techniky, materiálů a služeb. 

PACKAGING INNOVATIONS GER-

MANY – výstava obalového prů-

myslu a technologií. Pořádá/info: 

easyFairs, tel.: +32 (0)2 740 10 70, fax: 

+32 (0)2 740 10 75, e-mail: europe@

easyfairs.com, www.easyfairs.com 

4.–6. 2.: Carrara, Itálie: 

COMPOTEC 2015 – veletrh pro 

kompozity a technologie. Pořádá/

/info: Carrarafiere Srl, tel.: 0585 787963, 

fax: 0585 787602, e-mail: info@carra-

rafiere.com, www.compotec.it
Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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V příštím čísle 
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Trendy v obráběcích 
nástrojích
Průmyslové čištění  
Financování a pojiš-
tění strojů a zařízení

 SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) 

pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami. 

PRO LEDNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Josef Křívánek, Písek; Eliška Semjukova, Velké Meziříčí; Pavel Kopřiva, Šumperk

Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu nebo voucher na nákup knih – připra-

vila společnost GRADA, největší české nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní 

nakladatelství už od roku 1991 každoročně přináší na český trh v rámci desítek specializo-

vaných edičních řad stovky titulů odborného i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, 

včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací renomovaných zahraničních 

vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích i zahraničních autorů. 

Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technických, 

vědních a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup 

knih nakladatelství GRADA dle vlastního výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce 

nakladatelství najdete na www.grada.cz.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 
SE BLÍŽÍ 

Prestižní konference Dny teplárenství a energetiky se letos uskuteční 

ve dnech 21. až 23. dubna 2015 v Hradci Králové. Akce, pořádaná Tep-

lárenským sdružením ČR, je již 21 let tradičním vrcholným setkáním 

firem, VIP osobností a příznivců oboru.

Teplárenství je v ČR strategicky dů-

ležitý obor. Ze soustav zásobování 

teplem je u nás zásobováno více 

než 1,5 mil. domácností, významná 

část terciární sféry i prů-

myslových podniků. Jaká 

však bude jeho budouc-

nost ve stále se měnicích 

podmínkách? Jak na něj 

dopadnou nové klima-

ticko-energetické cíle 

přijaté Evropskou radou? 

Jaké má s teplárenstvím 

záměry stát a jak se pro-

jeví změny energetických 

zákonů? Podaří se v ČR, podobně 

jako ve vyspělých zemích, využít 

energii skrytou v odpadech, nebo 

Česko zůstane rájem skládek? Do-

káže se naše teplárenství vyrovnat 

se všemi změnami a trendy a obstát 

v konkurenci s ostatními způsoby 

vytápění?

Na tyto a další otázky se pokusí od-

povědět zahraniční hosté, zástupci 

Teplárenského sdružení ČR, vrcholo-

vého managementu teplárenských 

společností i zástupci státní správy 

a další odborníci na nadcházejícím 21. 

ročníku Dnů teplárenství a energetiky, 

v Kongresovém výstavním a spole-

čenském centru ALDIS v Hradci Krá-

lové. V minulém roce tento impo-

zantní soubor konferencí, seminářů 

a výstavy přivítal téměř tisícovku po-

sluchačů a návštěvníků, a minimálně 

obdobnou účast očekávají organizá-

toři ze společnosti Exponex i letos. 

„Hlavním tématem letošního ročníku 

je české teplárenství v energetické 

unii, chceme diskutovat o budouc-

nosti oboru v podmínkách klima-

ticko-energetických cílů EU do roku 

2030,“ řekl Mirek Topolánek, předseda 

výkonné rady Teplárenského sdružení 

ČR. Tradičně nejvýznamnější 

akce v oboru teplárenství 

u nás přinese ucelený pře-

hled všech novinek, inovací 

a rozšíření témat o další 

obory související s teplá-

renstvím. Nebudou chybět 

diskuze o nových trendech 

a směřování oboru teplá-

renství a podnětná setkání 

s největšími autoritami to-

hoto oboru v naší republice, a to jak 

v rámci samotné konference, tak ná-

sledujícího společenského večera. 

Aktuální informace o akci 

naleznou zájemci na stránkách 

www.dnytepen.cz.
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Vylosovaný výherce, pan Petr Řezáč, si pro kolo přijel z Krahulčí u Telče a při oficiálním předání 

výhry z rukou zástupce společnosti Porsche Česká republika, divize Volkswagen osobní vozy, 

koordinátorky marketingu a PR Martiny Valterové a šéfredaktora časopisu PhDr. Josefa Vališky 

se našel čas i na krátký rozhovor.

Můžete se krátce představit čtenářům? 

Pracuji jako strojvedoucí a ve volném čase také 

podnikám jako živnostník – zabývám se elektrikou, 

domovními rozvody a servisem drobných i větších 

domácích spotřebičů. 

Takže je asi zbytečné, ptát se, jaký je Váš vztah 

k technice, je to vaše profese…

Ano, a řekl bych, že zároveň i koníček, baví mě věci, 

které jsou „čím složitější, tím lepší“, prostě rád přichá-

zím věcem na kloub. Když se pořídí nějaké zařízení, 

tak se s ním snažím seznámit do nejmenších detailů. 

Jak jste vlastně přišel k  TechMagazínu, kde 

jste se s časopisem seznámil poprvé?

Byli jsme pozváni do Hradce Králové na elektro-

technický veletrh a tam byl TechMagazín položený 

na pultu – myslím, že to bylo červencové číslo – 

a ještě jsem pak objevil jeden další. Vzal jsem si je, 

že budu mít aspoň co číst v autobusu na zpáteční 

cestě. Ale nakonec jsem se k tomu dostal až doma, 

a zjistil jsem, že jsou tam poměrně dobré věci od 

elektriky, které mě zajímají a nejen o ni (číslo bylo 

tematicky zaměřené právě na elektrotechniku – 

pozn. red.). Články jsou podané tím způsobem, že 

je vysvětlen problém nebo novinka, jak funguje, 

ale nezachází se přitom příliš do zbytečně úzkých 

detailů, pokud to není nutné. Tyto věci mě větši-

nou hodně zajímají. A dobře se to četlo – bylo to 

logicky napsané, a pokud by někdo chtěl zjistit 

něco víc, našel tam, i kde je možné se po těchto 

informacích „pídit“ dále.

Tak jsem si řekl, že bych si mohl zaplatit předplatné, 

zrovna jsem žádné předplacené časopisy neměl. 

Na internetových stránkách TechMagazínu jsem 

našel kontakt a dohodl se s redakcí, že bych chtěl 

zaplatit bankovním převodem přes internetové 

bankovnictví. Přišel formulář a pod ním byla ta sou-

těž. Vyplnil jsem objednávku a soutěžní kvíz a měl 

jsem štěstí. Nikdy předtím jsem v podstatě ještě 

takhle nic nevyhrál, a tak, když mě volali z redakce 

kvůli mým proporcím pro objednání kola, tak jsem 

tomu zpočátku nechtěl ani věřit.

Když už jste si rozhodl časopis předplatit, 

našel jste si v  něm třeba nějakou oblíbenou 

rubriku? 

Nemohu vysloveně říci, že jen nějakou oblíbe-

nou rubriku, protože časopis čtu poctivě celý, 

ale zaměřuji se hlavně na technickou stránku 

věcí a na zajímavosti. Třeba v posledním čísle se 

mi líbil článek o ledoborci a věci kolem jaderné 

energie, kde jsem se zase dozvěděl něco nového. 

Na začátku čísla byly zajímavé novinky z oblasti 

řízení strojů, řízení výroby a vůbec věci, které se 

teď dělají.

Zajímá mě samozřejmě hlavně to, co se týká mojí 

profese, mám průmyslovku v oboru elektrikář, sla-

boproudé rozvody, takže z tohoto pohledu je pro 

mě asi nejvíce zajímavá ta část, kde jsou právě 

tyto záležitosti, včetně třeba inteligentních domů, 

technologií do bytů a domácností, které se dají 

namontovat. Problém je, že pro některé lidi je dnes 

elektronika dost složitá, ale dá se s tím docela dobře 

pracovat, a to mne zajímá. 

Přináší Vám časopis nějaké prakticky užitečné 

informace?

Řekl bych, že rozhodně mi přináší rozhled. Nachá-

zím tam novinky a já chci být informovaný o tom, 

co se vyrábí, co se už dá sehnat, nebo se chystá 

na trh a někdy se to dá i použít, v tom je pro mě 

praktická hodnota.

Dobré je, že jsou tam kratší články, které vystihnou 

podstatu věci, a většinou také návod, kde a jak se 

dostat k dalším, podrobnějším informacím. Jsou 

tam informace o tom, že existuje něco zajímavého 

a je dobré o tom vědět, že to může být užitečné. 

Číst ho určitě budu i nadále. 

Martina Valterová se samozřejmě zajímala i o to, jaký 
vůz Řezáčovi vlastní – a zjištění, že je to právě VW 
Passat, i když staršího data, ji zjevně potěšilo. 
„Soutěžní otázky, které Vám pomohly k výhře, se tý-
kaly právě nového Passatu, a Vy tento vůz, i když ve 
starším provedení, máte doma, takže ty vozy znáte 
a zod povědět otázky Vám asi nedělalo problém,“ 
konstatovala s tím, že do rodinné výbavy tak nyní při-
bude další Volkswagen, tentokráte jednostopý…

TEČKA ZA LOŇSKOU SOUTĚŽÍ: 
KOLO ODJELO DO TELČE

Při převzetí výhry měli Petr Řezáč s manželkou 
rovněž unikátní příležitost seznámit se zblízka 
i s dalším hi-tech produktem koncernu Volkswagen: 
futuristicky pojatým „litrovým“ vozem XL1, 
který dokáže ujet na 1 l paliva vzdálenost 100 km. 
Karoserie vozu je zhotovena z kompozitního plastu 
vyztuženého uhlíkovými vlákny a k pohonu využívá 
kombinaci turbodieselu a elektromotoru 
(plug-in hybrid).

A nyní už nezbývá, než popřát výherci šťastných pár 
kilometrů na novém kole a příjemný návrat domů
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