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Solární byznys a tepelné koule,
úřední litera versus selský rozum
V Evropě – Česko nevyjímaje – dělá nejen energetikům, ale i odběratelům,
kterými jsme ve finále my všichni, vrásky na čele solární boom a rozvoj fotovoltaiky, který ovšem často na úkor zemědělské půdy zacvičil s cenami energií.
Otázkou ovšem je, zda by zemědělská půda, kterou se zákonodárci snaží nyní
chránit, skutečně sloužila svým účelům, vzhledem ke komplikované situaci
v zemědělství, které se s výjimkou (rovněž nákladnější) eko- a bio-výroby stává
pod tlakem levné zahraniční konkurence stále méně atraktivnějším oborem pro
podnikání. Podle analýzy rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých
sektorech podnikání, kterou zveřejnila Česká kapitálová informační agentura
(ČEKIA) patří dokonce u nás mezi nejrizikovější. Nelze se tedy divit, že ekonomičtí
dravci, kteří vycítili v podmínkách nastavených pro podporu fotovoltaiky
příležitost jak udělat (pro sebe) dobrý byznys, se jí vehementně chopili.
Nová pravidla, která nyní vznikají, by měla přibrzdit nevyrovnaný stav, do kterého se
kvůli dotovaným výkupním cenám energie z obnovitelných zdrojů dostal celý sektor
energetiky, a hrozí dramatickým zvýšením ceny této klíčové komodity, na které závisí
celá naše společnost, prostými občany počínaje a velkými výrobními koncerny konče.
Ve finále sice ono často diskutované zdražení elektřiny nebude tak drastické, jak hrozily
původní odhady, ale citelné rozhodně ano. Neviditelnou ruku trhu, která podle názoru
některých ekonomů sama časem vše vyřeší, musel stát ovšem v tomto případě trochu
klepnout přes prsty.
A příkladem, že byť snad původně dobře míněná pravidla „z moci úřední“, která se
postupně ukáží pofiderní, lze při troše snahy obejít je případ „žárovky versus zářivky“.
Klasické žárovky, vynález páně Edisonův, který se v našich domácnostech zabydlel už
po více než století, upadl v moderní společnosti v nemilost. Kvůli své vysoké energetické
spotřebě, a ve srovnání s ní horším světelném výkonu, než nabízejí v těchto parametrech
nastupující zářivky a osvětlení využívající LED diody. Žárovky byly tudíž z trhu legislativním nařízením vypuzeny, aby uvolnily místo ekologičtějším světelným zdrojům. Nevýhodný poměr jejich světelných a tepelných parametrů se však stal paradoxně šancí pro
zajímavý nápad, který klasické žárovky opět vrátil do hry: Německý inženýr z Essenu
Siegfried Rotthäuser si po důkladném prostudování košaté legislativy EU uvědomil, že
Edisonovy žárovky, které vytvářejí více tepla než světla může legálně prodávat - pro
vytápění… Označuje je tedy za „malá topná tělesa“ a prodává pod názvem „tepelné
koule“. Na truc nařízením unie o zákazu dovážet a prodávat klasické žárovky s vyšším
příkonem než 75 W. Své „tepelné koule“ si nechává vyrábět v Číně a prohlásil, že 30 euro
centů z každé prodané žárovky, které prodává po 1,69 eura, daruje na záchranu
deštných pralesů. Což považuje za lepší způsob, jak chránit přírodu, než investice
do úsporných žárovek, které obsahují neekologickou rtuť, a ekology zatracované
Edisonovy žárovky se tak staly opět přínosem pro životní prostředí… A nepochybně
nejen kvůli podpoře deštných pralesů jdou tradiční žárovky – tedy pardon: tepelné koule
– doslova na dračku. První dodávka zmizela z pultů během pár dnů a „neviditelná ruka
trhu“ tak potvrdila, že zásadní, byť dobře míněné změny je dobré dělat s rozumem,
pokud nechceme riskovat, že zanedlouho bude nutné kvapně měnit pravidla, aby se
dosáhlo stavu, který by vrátil budoucnost do normálních kolejí.

Josef Vališka, šéfredaktor
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Téma: z domova a ze světa
FIRMY MOHOU ŽÁDAT O MEZINÁRODNÍ
VOUCHER Z BALÍKU 50 000 EUR
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Jihomoravského inovačního centra.
„Centrope_tt voucher v hodnotě
5000 eur je určen pro malé a středí
firmy z jižní Moravy, které tak mohou
navázat spolupráci se zahraniční výzkumnou institucí z regionu Centrope. Ten tvoří 8 příhraničních regionů
České republiky, Rakouska, Slovenska
a Maďarska. Mohou tak nakoupit potřebné znalosti například ve Vídni,
Bratislavě nebo Györu,“ upřesňuje
Jindřich Weiss, projektový manažer
Jihomoravského inovačního centra.
Bližší informace na:
http://www.centrope-tt.info/
/centropett-vouchery. Q

ROK POJIŠTĚNÍ ZDARMA
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Q Evropská cena za energeticky úsporný projekt
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Včera schválil Project Approval Committee ve Vídni první mezinárodní
inovační voucher centrope_tt v hodnotě 5000 eur. Jde o dotaci na spolupráci mezi firemní a výzkumnou
sférou. Získala ho společnost ASIO,
spol. s r.o, která v zahraničí hledá
vhodného partnera pro výzkum v oblasti energetické obnovy při čištění
odpadních vod. Stala se tak první jihomoravskou firmou, která využije
tento nový nástroj na podporu přeshraničního transferu technologií
v regionu Centrope.
Pro firmy z Jihomoravského kraje je
vyčleněno celkem 10 voucherů
v hodnotě 50 000 eur. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2011, v případě
naplnění početních kvót může být
však výzva uzavřena dříve. Pro pomoc
při zpracování žádosti o dotaci a hledání vhodného partnera se mohou
firmy obracet na odborné konzultanty

Od počátku října spustila ČSOB Leasing
novou kampaň na podporu financování automobilů. Akce je určena zákazníkům, kteří si pořídí nový vůz
prostřednictvím leasingu nebo úvěru,
a to s atraktivním benefitem v podobě
povinného ručení na rok zdarma.
Stejný benefit byl nabízen již během
jarní úspěšné akce a pro velký zájem
zákazníků je nyní opakován. Povinné
ručení na rok zdarma může zákazník
získat při sjednání finančního leasingu
nebo úvěru ve spolupráci s vybranými
pojišťovnami přímo při nákupu vozidla u spolupracujících dealerů ČSOB
Leasing. Nabídka je postavena na časově omezené dotaci, tj. do konce
roku nebo do vyčerpání dotace.

„Po zhodnocení výsledků jarní kampaně jsme zjistili, že se akce setkala
s mimořádným zájmem ze strany zákazníků. V období od 1. dubna do 30.
června došlo díky tomu k pořízení 1000
nových vozidel a naši zákazníci tak
na povinném ručení ušetřili 5,6 milionu
Kč. Především v červnu byl uzavřen
rekordní počet smluv a téměř 50 %
z nich právě díky této kampani. Rozhodli jsme se tedy i na podzim vyjít
vstříc zájmu našich zákazníků a akci
zopakovat“, uvedl marketingový ředitel
společnosti ČSOB Leasing Petr Neuvirth.
Aktuální nabídku financování s rokem
povinného ručení zdarma mohou
využít jak podnikatelé, tak spotřebitelé při financování nových osobních
i užitkových vozů všech značek.
Na adrese www.csobleasing.cz/pojisteni_zdarma mohou zákazníci
na počitadle sledovat rychlost využívání této nabídky, resp. kolik smluv
lze v akci s povinným ručením na rok
zdarma ještě profinancovat. Q

PROJEKT ČVUT A IBM PŘEDÁVÁ STUDENTŮM
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Na Fakultě elektrotechnické ČVUT
v Praze (FEL) vzniklo středisko předávání praktických a aplikovaných znalostí akademické sféře. University
Technology Exploration Center (UTEC)
navazuje na pilotní program, které

Centrum znalostního managementu
ČVUT a společnost IBM realizovaly
v minulém roce. Činnost střediska je
postavena na moderní mobilní počítačové učebně se serverovou částí,
která tak umožňuje zájemcům získat
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praktickou zkušenost s nejnovějšími technologiemi
určujícími trendy v oblasti IT. Technické zázemí pro
výuku přišlo na zhruba milion korun.
Nové středisko pomůže studentům připravit se
na reálnou praxi ještě před nástupem do zaměstnání. To zahrnuje například i podporu vnímání
širšího kontextu problematiky či zkušenosti s podnikovými technologiemi. „UTEC je ukázkou spolupráce, v rámci níž se setkávají dva světy, které si
vzájemně mají mnoho co předat. Byla by škoda
této synergie nevyužít,“ řekl ing. Jan Kočí, vedoucí
Centra znalostního managementu FEL.
Prvními předměty, které UTEC realizuje, jsou „Corporate Performance Management“ a „Informační
systémy a procesní řízení“. „Výuka je založena na re-

álných případových studiích a umožňuje tak využít
teoretické znalosti v praxi. Zároveň se zaměřuje
na týmovou práci a učí nás manažersky přemýšlet,“
řekl Pavel Trojánek, student 5. ročníku ČVUT. Velkým
přínosem pro studenty je podle něj také kontakt
s firemním sektorem a odborníky z praxe.
Nabídku UTEC mají v blízké době doplnit školení
soft-skills soutěže, konzultace diplomových a bakalářských prací nebo jednorázové semináře o zajímavých technických tématech. Kurzy nabídnou
studentům možnost získat za výhodných podmínek
celosvětově uznávané technické certifikace ve vybraných oblastech. Činnost centra je také úzce
provázána se stážovým programem IBM pro nejlepší studenty, kteří pak zpětně v centru působí. Q

VÝROBA OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH STROJŮ
SE POTÝKÁ S KRIZÍ
S krizí se stále potýkají výrobci obráběcích a tvářecích strojů. Vývoz domácích obráběcích a tvářecích strojů klesl v prvním pololetí letošního
roku na pětinu. Hospodářskou krizi ještě nemají
za sebou. Vyplývá to ze statistik, které na MSV
v Brně zveřejnil Svaz strojírenské technologie
(SST) s tím, že další vývoj by měl být pozitivnější.
„Osobně jsem optimista, jsou tu velké šance,
abychom naši výrobu udrželi,“ uvedl na MSV 2010
v Brně ředitel svazu Ivan Čapek. Česko je v produkci obráběcích a tvářecích strojů podle statistik SST sedmé v Evropě a čtrnácté na světě, míra
zisku v továrnách je však podle něj nízká.
„Situace se malinko vylepšuje a nastupuje mírný
optimismus,“ míní náměstek ředitele svazu Leoš
Mačák. „Jsem optimista, ale nemůžeme říci, že je
po krizi. Musíme být velice opatrní. V příštím roce ti,
co vyrábějí těžké stroje, budou mít méně zakázek,
než asi očekávali,“ uvedl viceprezident svazu Miroslav

Otépka. Továrny podle něj budou muset jít cestou
vývoje, poptávka je po sofistikovaných strojích.
Vývoz obráběcích a tvářecích strojů za první pololetí letošního roku činil 4,973 mld., loni ve stejném období to bylo 6,242 mld. Kč, což představuje
zhruba pětinový pokles, teritoriální skladba se
však nemění. Zhruba čtvrtina zboží se vyváží
do Německa a 14 % do Ruska, třetím největším
odběratelem je Čína s 13,6 %. Do ČR se v první
polovině roku dovezlo zboží za dvě miliardy korun,
loni to bylo za stejné období zboží 3,3 mld. Kč.
Statistiky produkce obráběcích a tvářecích strojů
v posledních letech postupně od roku 2003 rostly,
a maxima dosáhly v roce 2008, kdy byly v ČR vyrobeny stroje za 16,376 mld. Kč. O rok později byly
v ČR vyrobeny stroje za 11,447 mld. Kč, a loňský
vývoz činil 11,185 mld. Kč. To představuje pokles
o více než čtvrtinu (28 %), dovozy meziročně klesly
zhruba o polovinu (53 %) na 5,705 mld. Kč. Q

PŘÍŠTÍ ROK LZE ČEKAT REKORDNÍ POPTÁVKU PO OCELI
Podle agentury Reuters však poptávka po oceli
v rozvinutých zemích příští rok ještě nedosáhne
úrovně z období před krizí. Proti roku 2007 má
být nižší o 25 %, napsala agentura Reuters. Loni
se celosvětová výroba oceli kvůli hospodářské
krizi propadla o 8 % na 1,22 mld. tun, nejníže od roku 2005. Od druhé poloviny loňského
roku však ocelárenský průmysl začíná pomalu
oživovat. Q

Jmenování ve společnosti
AREVA
Společnost AREVA jmenovala Michala Kačenu (46) ředitelem obchodního rozvoje v Praze. Bude
zodpovědný za podporu spolupráce společnosti
AREVA s českým průmyslem, akademickými a výzkumnými centry. Michal Kačena vystudoval Fakultu jaderného inženýrství ČVUT v Praze, absolvoval Fakultu sociálních věd na Karlově Univerzitě
a postgraduální studium managementu (MBA)
na Sheffield Hallam University. Svou profesní kariéru začal v Ústavu jaderných informací a poté
v manažerských pozicích ve společnostech ČEZ,
Phillip Morris a Plzeňský Prazdroj.
České BMW posiluje tým
Od 4. října nastoupil na pozici Sales Manager Milan Koza (43), který
vystřídal Daniela Haranta. Jeho
úkolem bude komunikace s dealerskou veřejností v otázkách prodeje vozů BMW a Mini. Od roku
1994 působil u Ford Motor Co. jako
Area Sales Manager a od roku 2000
zastával ve Volvo Auto Czech
funkci Business Development Konsultant.
Další posilou je Veronika Jakubcová na pozici Corporate Communications Manager, která nahradila
Kateřinu Cmuntovou. Od roku 2002 působila v českém zastoupení společnosti Hyundai. Na starosti
bude mít otázky PR a bude spadat přímo pod
generálního ředitele BMW Group Martina Saitze.
Nová struktura oddělení
korporátní a marketingové
komunikace u Canonu
Canon CZ představil změny v organizační struktuře oddělení
korporátní a marketingové komunikace. Došlo
k osamostatnění tohoto oddělení, které přechází
plně do kompetence lokálního marketingového
managementu Canon CZ a SK. V souvislosti
s tím byla jmenována Radka Palánová do pozice
Managera korporátní a marketingové komunikace Canon CZ a SK.
Radka Palánová působí ve společnosti již 5 let,
a v nové pozici bude zodpovídat za veškeré korporátní a marketingové aktivity Canon CZ a SK
v oblasti profesionálních produktů fota-videa,
spotřební elektroniky a malé kancelářské techniky.
Organizační změny
v českém Fordu
Společnost Ford Motor Copany
zrušila od září pozici Sales & Marketing Managera. Místo ní vznikly
dvě nové manažerské pozice, a sice General Marketing Director (Marketingový ředitel) a General
Sales Director (Obchodní ředitel).
Dosavadní obchodní a marketingový ředitel,
V

Celosvětová poptávka po oceli má letos stoupnout
o 13,1 % na 1,27 mld. tun a dostat se na úroveň
před krizí, a v příštím roce by se měla zvýšit o 5,3 %
na rekordních 1,34 mld. tun. Uvedlo to Světové
sdružení pro ocel (WSA), sdružující zhruba 180
producentů ocele, včetně 19 z 20 největších firem
v oboru, národních a regionálních ocelárenských
asociací a výzkumných institutů ocele. Členové
sdružení se na celosvětové produkci ocele podílejí
zhruba 85 %. Původně sdružení čekalo
v letošním roce růst poptávky o 8,4 %.
Ke zlepšení odhadu WSA přiměla vyšší
poptávka v Evropě a rozvinutých zemích
kvůli obnovení zásob a vládním stimulačním balíčkům a pokračující vysoká poptávka v rozvíjejících ekonomikách.
Poptávka po oceli v Číně se má letos zvýšit o 6,7 % na 579 mil. tun. Loni stoupla
o 24,8 %. Příští rok bude 42 % nad úrovní
z roku 2007. Na globální poptávce po oceli
by se Čína měla příští rok podílet 45%.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
VE FIRMÁCH
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MĚSTO OSTRAVA PODÁVÁ ŽALOBU NA STÁT
Statutární město Ostrava podává žalobu proti
České republice, a to Vládě České republiky,
ministerstvu životního prostředí a ministerstvu
dopravy, kvůli životnímu prostředí.
Na území města Ostravy jsou výrazným způsobem a opakovaně překračovány mezní hodnoty
látek znečišťujících ovzduší, zejména pak hodnoty stanovené pro emise suspendovaných
částic PM 10 a imisní limity pro oxid siřičitý, oxid
dusičitý a přízemní ozón. Tento fakt vyplývá
z „Analýzy kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativy v ochraně ovzduší 2008-2009“,
zpracované Zdravotním ústavem se sídlem
v Ostravě a Českým hydrometeorologickým
ústavem, pobočkou v Ostravě, a z dalších zpráv.
Statutární město Ostrava je podle zákona o obcích povinno pečovat o všestranný rozvoj svého
území a potřeby svých občanů a při plnění
svých úkolů je povinno chránit veřejný zájem.

Jak však vyplývá z příslušných dokumentů vlády,
situaci v oblasti životního prostředí, zejména
pak znečištění ovzduší na území města nelze
řešit pouze na místní či regionální úrovni, ale
k celé záležitosti je třeba přistupovat z úrovně
státu a částečně i evropské úrovně.
Česká republika, jakožto člen Evropské unie, je
mimo jiné povinna zajistit ochranu práv, která
fyzickým a právnickým osobám vyplývají z bezprostředně aplikovaných norem komunitárního
práva nebo pravidel mezinárodních smluv, jejichž stranou je EU. ČR podle žalobce toto právo
nesprávně implementovala na úseku ochrany
ovzduší do práva vnitrostátního zejména ve fázi
praktického provádění tak, že nebyl vytvořen
funkční a efektivní systém, vedoucí k dodržování stanovených imisních a emisních limitů
látek znečišťujících ovzduší.
Rada města na své schůzi v srpnu rozhodla o za-

dání veřejné zakázky na právní služby spočívající
v zastupování města v soudním sporu s Českou
republikou. Po ukončení smluvního vztahu s Advokátní kancelář Pyšný, Weber a partneři z důvodu možného střetu zájmů jednoho ze společníků, a to stávajícího ministra životního prostředí
Pavla Drobila, bude město v této záležitosti zastupovat advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák zastupovaná JUDr. Tomášem Sokolem.
Předmětem zakázky je zajištění právní služby
spočívající v právním zastoupení SMO ve věci
žaloby na ochranu před nezákonným zásahem
podle části třetí zákona č. 150/2002 Sb., která
byla podána k Městskému soudu v Praze.
Informace, dokumenty a materiály, které
se týkají kvality ovzduší ve městě naleznete na www.ostrava.cz, konkrétně odkaz:
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/
ostrava/ostrava/o-meste/pid/5971 Q

KONAL SE DALŠÍ ROČNÍK SEMINÁŘE KLEENTEK
V malebném prostředí Vysočiny, v blízkosti Želivské
přehrady, se konal již tradiční 16. seminář, který

pořádá firma KLEENTEK ve spolupráci s firmou ALS
Czech Republic na téma „Strategie nulových poruch
– cesta k úsporám“.
Dvoudenního setkání odborných pracovníků
z mnoha odvětví průmyslu vedlo především k vzájemné výměně informací mezi účastníky. Široké
a obsáhlé diskuze po přednáškách byly vedeny naprosto otevřenou formou, účastníci z různých firem
si vzájemně vyměňovali konkrétní informace z řešení
technických problémů. Především byly diskutovány
možné směry a postupy, jak problémy výroby minimalizovat. Přednášející uvedli příklady řešení, např.

zlepšení stavu postupových hydraulických lisů v automobilovém průmyslu v ČR a SR, možnosti docílení
výrazných úspor elektrické energie aj.
Účastníci se dozvěděli o nových trendech ve vývoji
olejů, s doporučením jak volit správný olej. Dále
byli informováni o možnostech, důvodech užívání
a výstupech tribotechnické diagnostiky. Přednášející prezentovali mnohé praktické příklady, kdy péče
o olej přinesla uživatelům vysoké úspory.
Seminář byl účastníky ohodnocen jako velmi přínosný, přednášky byly kladně hodnoceny za svoji
vysokou profesionalitu a sdělnost. Q

V PLZNI VZNIKÁ „LÍHEŇ“ KONSTRUKTÉRŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Na strojní fakultě Západočeské univerzity v Plzni
byla v letošním akademickém roce poprvé zahájena výuka v novém oboru „Stavba jaderně energetických zařízení“. Studenti katedry energetických
strojů a zařízení Fakulty strojní ZUČ v Plzni tak
získávají možnost studovat konstrukčně zaměřený
jaderný obor. Univerzita tímto krokem reaguje na

celosvětovou jadernou renesanci a s ní spojenou
vzrůstající poptávku po kvalitních strojních inženýrech.
Bude zahájená výuka v moderním studijním
oboru, který posluchače seznámí s nejnovějšími
trendy jaderné energetiky. Odborný profil absolventa respektuje vysoké požadavky současného

trhu práce v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni. K přípravě budoucí elity v jaderné
energetice významně přispívá svým aktivním zapojením do vlastní výuky i skupina současných
špičkových odborníků na jadernou energetiku,
konstatovali představitelé ZUČ v Plzni při slavnostním odstartování nového studijního oboru. Q

V LIBERCI SE BUDE REVITALIZOVAT PLATINA
Nevyužívaná část továrny v Liberci ožije díky zelené investici z Japonska. Nově založená společnost Nippon PGM Europe, vlastněná japonskými
firmami Dowa Metals & Mining Company, Tanaka
Kikinzoku Kogyo a Toyota Tsusho Europe bude
ve zrekonstruované tovární budově revitalizovat
použité katalyzátory.
„Oceňujeme, že se Nippon PGM namísto výstavby
nové továrny na zelené louce rozhodl oživit budovu, která už dříve podobnému účelu sloužila,
byla však právě nevyužívaná a chátrala. Jednou
z výhod takového kroku je jednoduché začlenění
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nového projektu do fungující infrastruktury ve stávající průmyslové zóně,“ říká Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.
Stavební úpravy v areálu by měly začít už koncem
letošního roku, zahájení výroby je plánováno
od dubna 2011. „Jakmile bude rekonstrukce dokončena a továrna připravena na příjem prvních
zakázek, spustíme nábor nových pracovníků. Pro
začátek počítáme především se vznikem pracovních míst pro zkušené techniky, další rozšiřování
počtu zaměstnanců bude záviset na rozvoji firmy,“
řekl Masaaki Ishiguro, prezident Nippon PGM.

Firma bude v Liberci zpracovávat vzorky částí využitých automobilových katalyzátorů, z nichž bude
získávat prvky skupiny platinových kovů. Platina,
jeden z cílových materiálů, patří k nejvzácnějším
kovům na této planetě, v extrémně těžkých podmínkách se jí každý rok vytěží pouze 200 t. Využití
platiny v několika po sobě jdoucích životních cyklech
proto pomůže významně snížit nepříznivý efekt
na životní prostředí, způsobený jejím dobýváním.
Platina, revitalizovaná v Liberci, najde další využití
třeba při výrobě šperků, elektroniky, v oblasti medicíny nebo při konstrukci nových vozů. Q

Téma: z domova a ze světa

Vláda 15. září schválila novelu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, která
ukončí podporu pro solární
elektrárny postavené na volných plochách. Úprava má
zmírnit zdražování elektřiny
pro spotřebitele kvůli podpoře solárních zdrojů. Omezení se týká solárních zdrojů
připojených do sítě od
příštího roku. Podle premiéra
chce vláda novelu zákona
prosadit ve zrychleném řízení. „Je to teprve první krok.
Chceme přijít s dalšími opatřeními, které budou mít příznivý vliv na vývoj cen elektřiny,“ řekl Petr Nečas. Q

DOHODA MEZI DODAVATELI MANIPULAČNÍ TECHNIKY
Významní dodavatelé manipulační techniky, společnosti Jungheinrich, Linde
Material Handling, PhoenixZeppelin a Still, uzavřeli
dohodu o sdílení informací.
Předmětem dohody je poskytování a výměna informací o počtu vysokozdvižných vozíků a skladové
techniky prodaných na českém trhu. Tato jedinečná data umožňují sledovat vývoj trhu s manipulační technikou v ČR.
Dle této významné dohody a díky údajům z ní
vyplívajících, o vzájemném poskytování informací
o prodeji manipulační techniky na českém trhu,
budou všichni čtyři dodavatelé vysokozdvižných
vozíků a skladové techniky, lépe schopni monitorovat a vyhodnocovat trh nejen podle prodeje
manipulační techniky na našem trhu, ale i vyhod-

nocovat aktuální potřeby
společností z různých oborů.
„Cílem dohody je stálé získávání a vyhodnocování reprezentativních dat o českém
trhu manipulační techniky.
Soubor statistik bude sloužit
jako barometr trhu a těžit
z něj budou všechny zúčastněné společnosti,“ řekl iniciátor projektu ing. Karel Šprojcar, obchodní ředitel
a prokurista Still ČR. Statistiky o prodeji manipulační
techniky společnosti vyhodnocují měsíčně a data
jsou sledována dle typu techniky a teritoria umístění.
Společnosti Jungheinrich, Linde Material Handling,
Phoenix-Zeppelin a Still, patří mezi největší dodavatele manipulační techniky na český trh a jejich
dodávky představovaly až 73 % z celkového počtu
dodaných vysokozdvižných vozíků a skladové techniky v roce 2009. Q

SCHVÁLENY DALŠÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU
ZELENÁ ÚSPORÁM
Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP
ČR) a MŽP ČR schválily další vlnu žádostí o dotace
z programu Zelená úsporám. Bylo odsouhlaseno
17 tisíc žádostí ve výši přes 5 mld. Kč, celkem tak
bylo od začátku programu schváleno již 35 tisíc
žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo po-

suzování žádostí proběhne 11. listopadu 2010.
Majitelé rodinných a nepanelových bytových
domů mají stále možnost požádat o dotaci. Více
informací a vzory žádostí o dotaci je možno získat na webové stránce nebo na bezplatné infolince 800 260 500.
Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu
2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných
domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmů
z prodeje jednotek AAU, které byly doposud
prodány ve smluvní ceně téměř 19 mld. korun. Q

V

PODPORA SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN NA VOLNÝCH
PLOCHÁCH V ČR KONČÍ

Ota Sedláček tak přešel na pozici
ředitele marketingu českého Fordu,
která nově zastřešuje i řízení marketingových aktivit servisní divize
(FCSD). Pozici obchodního ředitele
přebírá Milan Sysel, dosavadní ředitel servisních aktivit Fordu v ČR.
Jeho hlavním úkolem bude užší
propojení aktivit prodejního a servisního oddělení. Na uvolněnou
pozici ředitele FCSD (servisu) přešel Martin Sládek,
který tak své dlouhodobé zkušenosti v oblasti karosáren a problematiky náhradních dílů bude moci
rozšířit o vedení celého servisního týmu v ČR.
Ota Sedláček pracuje pro Ford již od roku 1991,
kdy automobilka v ČR otevřela svou kancelář. Od té
doby působil u modrého oválu v mnoha různých
funkcích. Milan Sysel působí u českého zastoupení
Fordu již 15 let a Martin Sládek je u Fordu od roku
1997, kdy zde začal pracovat jako Koordinátor karosářských oprav.
Pohyb v HP
Do funkce prezidenta a CEO společnosti HP byl jmenován Léo
Apotheker, který se stává rovněž
členem představenstva. Léo Apotheker dříve působil jako generální ředitel společnosti SAP. Představenstvo společnosti HP dále
jmenovalo novým předsedou správní rady a členem představenstva Raye Laneho. Oba manažeři
se ujmou svých nových pozic s platností od 1. listopadu.
Nový president McAfee
pro EMEA region
Společnost McAfee Inc. oznámila
jmenování nového presidenta
pro region EMEA. Po současném
presidentovi Davidu Quantrellovi nastupuje od 1.
října 2010 Gert-Jan Schenk, který bude působit
v McAfee v Amsterdamu.
Schenk do McAfee přešel z firmy Juniper Networks, kde působil na pozici senior vice presidenta pro EMEA region, řídil skoro 900 zaměstnanců, a podařilo se mu dosáhnout zvýšení
rentability a růstu Juniperu v celosvětovém měřítku. Před nástupem do Juniperu zastával pozici
vice presidenta pro partnerský kanál ve společnosti Unisphere Network.
Schenk má 20leté zkušenosti s prodejem a marketingem v oblasti bezpečnosti, hardwaru a síťových technologií. Má za sebou řadu úspěchů
při řízení prodejních divizí ve velkých, celosvětově
působících společnostech.
Peugeot ČR
má nového ředitele prodejů
Novým ředitelem prodejů společnosti Peugeot Česká republika
se od 1. října 2010 stal pan Marco
Venturini (41 let).
Na tuto pozici postoupil z dosavadní funkce
fleetového managera. Q
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Téma: rozhovor
Kde, resp. v čem vidíte hlavní problémové
oblasti, které z tohoto pohledu vyžadují
urgentní řešení, a jaké možnosti řešení se
v tomto směru nabízejí?
Obrovský problém znamená stárnutí specialistů
v nejrůznějších technických oborech, což samozřejmě znamená jejich hrozící akutní nedostatek.
Proto, aby si náš průmysl zachoval konkurenceschopnost, však špičkové techniky potřebuje, bez
nich to nepůjde. A například v energetice by nedostatek expertů, kteří umí nejen obsluhovat, ale
také navrhovat a stavět například elektrárny,
ve svém důsledku mohl znamenat ohrožení energetické bezpečnosti. Ani jedno samozřejmě nemůžeme dopustit a potřebujeme technické vzdělávání
podporovat. Klíčové je samozřejmě vůbec přilákat
mladé lidi na technické školy a také zintenzívnit
spolupráci akademických pracovišť s firmami. Ač
to tak nevypadá, technické vzdělání je sexy. Dostanete do rukou spoustu hraček, které jste zamlada
viděli maximálně v televizi a pak jste si s kamarády
hráli na zahradě na Star Trek. Když budete studovat
technickou vysokou školu, tyhle dětské sny se vám
splní. Problém je v tom, že pro spoustu lidí je vidina
studia na technické univerzitě příliš složitá. To je
samozřejmě částečně pravda, přece vám nemůžeme dovolit ty drahé hračky rozbít, ale možnosti,
které technické vzdělání přináší, jsou velké. A to
samozřejmě i možnosti osobní, v podobě obvykle
mnohem vyšších než průměrných výdělků, a práce
na zajímavých projektech. Tohle všechno je potřeba
technicky nadaným žákům škol nabídnout.

BEZ ATRAKTIVNÍHO
TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKÝ PRŮMYSL ZTRATÍ SVOU
KONKURENCESCHOPNOST
MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU MARTIN KOCOUREK PŘI ZAHÁJENÍ
NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU 2010/11 NAVŠTÍVIL ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. SETKAL SE S REKTOREM PROF. ING.
VÁCLAVEM HAVLÍČKEM, CSC., A DALŠÍMI ZÁSTUPCI ČVUT, SE
KTERÝMI DISKUTOVAL PROBLEMATIKU PODPORY TECHNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ, KTEROU POVAŽUJE ZA JEDEN Z PRIORITNÍCH ÚKOLŮ
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR (MPO) PRO NEJBLIŽŠÍ
OBDOBÍ.
Co bylo hlavním důvodem Vaší návštěvy
na Vaší bývalé „alma mater“? (pozn.: Martin
Kocourek absolvoval v roce 1992 Fakultu
stavební ČVUT, obor ekonomika a řízení)
Požádal jsem pana rektora, aby zvážil možnost
ustavit pracovní skupinu složenou ze zástupců
technických vysokých škol, která by společně se
8
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zástupci MPO a oborových uskupení z oblasti průmyslu hledala možnosti zatraktivnění technického
vzdělání v očích veřejnosti. Jde o nesmírně důležité
téma, protože český průmysl nemůže udržet svou
konkurenceschopnost bez dostatku techniků –
a česká ekonomika nemůže dlouhodobě udržet
svou úroveň bez konkurenceschopného průmyslu.

Jak vnímáte z Vašeho pohledu - míněno
z hlediska MPO ČR - možnosti rozvoje
a podpory spolupráce akademické
a průmyslové sféry, o které se často mluví, ale
která jak se zdá, přes její nadějný potenciál
zatím poněkud vázne?
Česká republika opravdu má problém v tom, že
neumíme dobře převádět výsledky výzkumu a vývoje do komerční praxe. Zkrátka neumíme vydělávat na nápadech. Prostor pro zlepšení se už snažíme
narovnávat třeba tím, že chceme co nejrychleji
vytvořit fondy pro seed a pre-seed kapitál. Budou
v něm peníze, které stát investuje do zajímavých
inovativních podnikatelských nápadů. Nejde o výdělek pro stát, ale o to, že tím pomůžeme uskutečnit nápady, které by jinak zůstaly jenom na papíře.
Podobné fondy fungují nebo začnou brzy fungovat
třeba v Německu, Velké Británii, Franci, Řecku ale
třeba i v Lotyšsku nebo na Slovensku.
Návštěva na ČVUT v Praze by - podle záměru,
který jste naznačil - neměla být ojedinělou
akcí tohoto druhu. Zmínil jste se, že plánujete
navštívit i další technické univerzity v ČR
a zabývat se problematikou možných forem
podpory technického vzdělávání...
Setkávání se studenty a pedagogy je pro mě
opravdu inspirativní. Vedle ČVUT jsem v posledních
několika týdnech navštívil VOŠ a SPŠ v Šumperku
a také Fakultu výrobních technologií a managementu ústecké UJEP. Nechci a ani nemohu suplovat roli ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Svými aktivitami chci ale deklarovat, že MPO a český

Téma: rozhovor
průmysl mají zájem za prvé nalákat na technické
školy kvalitní absolventy středních škol, za druhé
jim poskytnout vzdělání na maximální rozumně
dosažitelné úrovni a za třetí je po absolutoriu udržet v oboru, nenechat je odejít například na pozice
bankovních nebo pojišťovacích poradců. Musíme
se pokusit zvrátit trend, kdy přinejmenším v energetice mezi technickými pracovníky chybí mladá
generace pro oblast výzkumu, výroby, projektování,
výstavby, uvádění do provozu a vlastního provozu
energetických zařízení. V energetice – nedělejme
si však iluze, že v jiných průmyslových oborech je
situace výrazně jiná – se trvale zhoršuje podíl mladých pracovníků a naopak se postupně zvyšuje
zastoupení pracovníků v předdůchodovém věku.
Nemůžeme připustit, aby pracovníci odcházející
do důchodu neměli své zkušenosti komu předat.
Co by mohl stát udělat pro to, aby
k takovému riziku nedocházelo? A co nám
výhledově hrozí v případě, že by se tento
kritický scénář naplnil?
Věřím tomu, že se tenhle kritický scénář nezaplní.
Pomalu se otevírají nové obory na nových vysokých školách – jako například studium zaměřené
na jadernou energetiku. Nejde to ale tak rychle,
jak by Česká republika potřebovala. Na druhou
stranu, stejný problém řeší všechny ekonomicky
vyspělé země světa. Naopak v těch nastupujících,
jako třeba Indie, má technické vzdělání tu nejvyšší
prestiž a láká miliony talentovaných studentů.
Spokojený Západ se obrátil směrem ke službám
a humanitnímu vzdělání, nové ekonomiky vidí
svou příležitost v technice. Popularizace technického vzdělání je průřezová záležitost pro nás, pro
Ministerstvo školství, pro Akademii věd, pro vysoké
školy.
Co by podle Vašeho názoru měli či mohli
učinit sami studenti, aby mohli najít
uplatnění v oborech, kterým se věnovali
na škole, po jejím absolvování? Jak zjistí, co
od nich firmy – potenciální zaměstnavatelé –
očekávají?

Ministr Kocourek ve studentské menze diskutuje s prorektorem pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Petrem Moosem, CSc.

Chce to být aktivní a dívat se po možných příležitostech stáží, brigád a podobně. Podstatná část
firem se zdráhá přijmou čerstvé absolventy bez
praxe. Samozřejmě ale vím, že situace na trhu
studentských brigád, a to zvlášť těch alespoň tro-

chu zajímavých, je velmi napjatá. Proto je příprava
studentů na reálný život určitě i záležitostí jednotlivých škol. Pokud se podaří dohodnout spolupráci
mezi školou a firmou třeba na výzkumu a vývoji,
získají z toho všichni – podnikatel získá přístup
k obrovské zásobárně vědomostí a kreativních
myšlenek, vysoká škola získá přístup k nejmoder-

nějším zařízením a bezpochyby i finance ze společného projektu, ale hlavně na takové spolupráci
vydělají studenti, kteří přesně poznají, co je za pár
let čeká. A někteří z nich samozřejmě zůstanou
pracovat přímo v tom podniku, se kterým spolupracovali už na škole.
Z jiného soudku: Jak na Vás – po letech
odstupu od zkušeností z vlastního působení
na ČVUT – zapůsobila současná podoba
univerzity a její vybavení, například moderní
učebny, laboratoře, nebo sál pro vizualizace
ve formě 3D stereoprojekce?
Na ČVUT jsem byl takřka po 20 letech. Studoval
jsem ekonomiku na „stavárně“. Takové moderní
laboratoře a učebny jsou skvělé, studentům to
hodně ulehčuje. Za nás takové vybavení samozřejmě nebylo. Problémem je nákladnost technického vzdělávání, určitě se budeme muset ve vládě
pobavit o financování vysokých škol tak, aby ty byly
schopné formovat kvalitní experty, bez nichž se
neobejdeme. Opravdu vysoce hodnotím nadšení
pana rektora a jeho spolupracovníků pro technický
výzkum, jen tak dál. Q

ING. MARTIN KOCOUREK
* 1966, vystudoval ekonomiku a řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze (fakulta
stavební). V roce 1992 byl za ODS zvolen členem
Federálního shromáždění a v období let 1992
- 1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra
Václava Klause. Během procesu ekonomické
transformace a privatizace působil ve statutárních orgánech řady státních a polostátních
podniků (Česká spořitelna, UNIPETROL aj.). Mezi
roky 1997 - 2005 byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech 1998 - 2006 byl poslancem ODS v Parlamentu ČR, kde dlouhodobě
zastával funkci místopředsedy rozpočtového
výboru. Od roku 2006 je předsedou dozorčí
rady ČEZ a podniká v oblasti ekonomického
poradenství. Od 14. července 2010 působí ve
funkci minstra průmyslu a obchodu ČR.
Do vybavení ČVUT přibyl moderní systém pro 3D vizualizace nebo laboratoře návrhu integrovaných obvodů a mikrosystémů
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PĚT ŠPIČEK BRNĚNSKÉHO
VELETRHU
TAKÉ LETOS SE NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU
V BRNĚ, KTERÝ SE ŘADÍ MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRŮMYSLOVÉ
VELETRHY VE STŘEDNÍ EVROPĚ, UDĚLOVALY ZLATÉ MEDAILE
ZA NEJLEPŠÍ EXPONÁTY, A OCENĚNÍ VÝJIMEČNÉMU PŘÍNOSU
OSOBNOSTI V OBORU STROJÍRENSTVÍ. Z DESÍTEK PŘIHLÁŠENÝCH
A 29 NOMINOVANÝCH EXPONÁTŮ SI NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ VYDOBYLY
ČTYŘI: ŠPIČKOVÉ OBRÁBĚCÍ ZAŘÍZENÍ, MOBILNÍ MĚŘICÍ RAMENO,
EXPERIMENTÁLNÍ LETOUN VYVINUTÝ NA VUT V BRNĚ A EKOLOGICKÝ
AUTOBUS S TROJITÝM DRUHEM POHONU, O KTERÝ SE ZASLOUŽILI
ROVNĚŽ ČEŠTÍ VÝZKUMNÍCI.

robcem je jedna z jejích divizí, francouzská firma
Romer. Přídomek „absolutní“ v tomto případě ani
nepřehání, jak bývá u marketingových charakteristik obvyklé. Romer Absolute Arm 7525 je nová
koncepce mobilního měřicího stroje pro rozměrovou a tvarovou kontrolu především skříňovitých
součástek. Vyznačuje se 6osým, vysoce přesným
měřicím ramenem s nekonečnou rotací kloubů,
nevyžaduje inicializaci systému, absolutně odečítá
a vyvažuje hmotnost ramene na jeho konci. Špičkový systém výstižně charakterizuje staré latinské
úsloví: Omnia mea mecum porto – „vše své si nosím
sebou…“ Zahrnuje vše potřebné v praktickém
„cestovním“ balení - USB digitální kameru, nabíjecí
Li-Ion baterie, Wi-Fi bezdrátové rozhraní, software,
notebook, vše je uloženo v odolném přepravním
plastovém kufru.

Letoun z univerzity pomůže rozvoji
bezpilotních strojů
Hvězdy letošního MSV
V kategorii „Nejlepší inovační exponát – komerční
produkt“ letos nejvyšší ocenění mimořádně získali
hned dva vystavovatelé, a další dvě Zlaté medaile
byly uděleny v soutěžních sekcích „za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve spolupráci
firem s českými výzkumnými organizacemi“
a „za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní produkt“. Zatímco první dvě si odvezly z Brna
produkty švýcarské a francouzské provenience,
druhá dvojice oceněných exponátů má domácí
původ a Zlaté medaile zůstávají v Česku.
Kvarteto největších ocenění MSV 2010 pro výjimečné
vystavované produkty doplňuje letos také pátá prestižní cena - Zlatá medaile IMT, a Zlatá medaile MSV
2010 pro osobnost. Tuto poctu, která navazuje

Obr. 1 Picomax

na Ocenění za celoživotní přínos československému
strojírenství, získal za svou celoživotní technickou
tvůrčí práci a inovační činy Prof. Ing. Jaromír Houša,
DrSc. Již 46 let se věnuje vědecké a pedagogické
činnosti na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde nyní
vede výzkumné centrum a ve svých v 73 letech je
pracovně stále velmi aktivní. Je také zakladatelem
Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které vede od počátku jeho činnosti v roce 2000, spoluzakladatelem České technologické platformy strojírenství Společnosti pro
obráběcí stroje a zakladatelem Technologické platformy strojírenská výrobní technika.
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Vysokorychlostní fréza a hi-tech
měřicí laboratoř v kufříku
Z nominovaných exponátů nejvíce porotu zaujal
nový obráběcí stroj firmy Fehlmann s označením
Picomax 825 Versa. (obr. 1) Novinka, kterou v Brně
vystavovala švýcarská firma Afleth Engineering je
kompaktní číslicově řízený stroj pro vysokorychlostní přesné frézování i náročných mate-riálů. Tento
nový obráběcí stroj je ideální pro dynamické HSC
frézování, a vhodný, díky promyšlenému řešení,
i pro práci s těžko obrobitelnými materiály.
Naklápěcí a otočný stůl, integrovaný podélně
do lože stroje, umožňuje obrábění s nakloněným
stolem bez vlivu na ostatní lineární osy. Stroj nabízí
možnost rychlého 5osého simultánního frézování
i vysoce přesné 5osé frézování s velmi dokonalým
polohováním obrobku. Jeho přednostmi jsou zejména již zmíněná vysoká přesnost obrábění, ergonomičnost obsluhy a četné další doplňkové
funkce, které významně zdokonalují parametry
stroje ve srovnání s běžnou konkurencí (např.
tepelná stabilita).
Druhým šampiónem v kategorii „nejlepší inovační
exponát – komerční produkt“ se stal mobilní měřicí
stroj Romer Absolute ARM, typ 7525, který získal
Zlatou medaili jako nejpřesnější 6osé mobilní měřicí rameno s patentovanou nekonečnou rotací
ve všech hlavních osách. (obr. 2) Jde o první měřící
rameno, které není nutno před měřením inicializovat. Měřící stroj, který měli návštěvníci letošního
ročníku veletrhu vidět v expozici švýcarské Hexagon
Metrology je výsledkem spolupráce a využití nejnovějších poznatků řady výrobních firem a vývojových center této nadnárodní skupiny. Jeho vý-

Obr. 2 Romer

Nejúspěšnějším českými exponáty byly letos v Brně
letoun Marabu a „vodíkový“ autobus.
Zlatou medaili „za nejlepší inovační exponát vzniklý
prokazatelně ve spolupráci firem s českými výzkumnými organizacemi“ získal experimentální letoun
Marabu – Leteckého ústavu, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. (obr. 3).
Experimentální letoun VUT 001 Marabu představuje
nový koncept pro vývoj a testování systémů a vybavení pro bezpilotní prostředky. Byl vyvinut pro
podporu využití bezpilotních létajících prostředků

Obr. 3 Marabu

v civilním sektoru. Řeší zároveň problém legislativní
bariéry, která komplikuje vývoj bezpilotních prostředků pro civilní aplikace. Vzhledem k tomu, že
existující legislativa dosud neumožňuje přímý
provoz a zkoušky bezpilotních letounů ve vzdušném prostoru (mimo speciální vyhrazené vzdušné
prostory) a současně celosvětově vzniká speciální
legislativní rámec definující podmínky provozování
bezpilotních prostředků v civilním sektoru, zahájili
potenciální výrobci vývoj komponent nutných pro
tuto kategorii letadel. Unikátní letoun má umožnit
další vývoj a testování systémů potřebných pro
provoz bezpilotních prostředků v běžném vzdušném prostoru (s nízkými náklady), což je současně
originální inovační řešení. Po ověření základní aerodynamické koncepce a výkonů pilotovaného
letounu, do něj budou postupně integrovány četné
prvky vybavení pro bezpilotní letouny. Tento postup umožní efektivně a bezpečně přecházet
z konvenčního pilotovaného letadla na letoun
bezpilotní. Koncept Marabu vznikl v Leteckém
ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně,
kde jej vyvíjel tým, který vedl jeden z nejrenomo-
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vanějších českých specialistů v této branži
Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. Projekt experimentálního letounu VUT 001 byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (v rámci grantového projektu FIIM3/041). Jde o první letoun,
který vznikl na akademické půdě a byl realizován
ve spolupráci s průmyslovými partnery z řad českých firem, mezi něž patří např. První brněnská
strojírna Velká Bíteš (její nový proudový motor
TJ-100 patří mezi první komponenty vyvíjené pro
bezpilotní prostředky a zkoušené na letounu Marabu), Jihlavan Airplanes a Plastservice-L, aj.
Na vývoji letadla pracoval tým 15 lidí téměř čtyři
roky, a do vzduchu se stroj poprvé vznesl v dubnu
letošního roku. V první variantě se Marabu představil jako pilotovaná verze, do budoucna se počítá
s jeho bezpilotním využitím – uplatnit by se mohl
např. při sledování dopravní situace na dálnicích
nebo při kontrole ropovodů a plynovodů v těžce
přístupných oblastech apod. Maximální rychlost
letounu o vzletové hmotnosti 600 kg je 260 km/h,
jeho výdrž činí až 7 hodin, a bez doplnění paliva
může uletět až 1500 km. Stroj má kompozitový trup,
kovová křídla a pojmenování získal podle podoby
s africkým čápem díky výraznému tvaru přední
části, která musí poskytnout dostatek místa pro
umístění přístrojů.

Vodík ve službách (městské) dopravy
Také další z exponátů, který získal prestižní veletržní ocenění je domácího původu. Jde o unikátní

Autobus s trojitě hybridním pohonným systémem
je výsledkem několikaletého mezinárodního projektu koordinovaného Ústavem jaderného výzkumu
(ÚJV) v Řeži, za pomoci firem z České republiky
(Škoda Electric a Veolia Transport), Německa (Proton
Motor a Linde Gas) a Norska (IFE Halden). Projekt,
který realizoval kolektiv mladých pracovníků ÚJV
z oddělení vodíkových technologií vedený ing. Luďkem Janíkem ukazuje možnosti využití vodíku
v budoucnosti, který se plánuje vyrábět ve vysokoteplotních reaktorech tzv. 4. generace, pro dopravu místo stávajících klasických paliv.
Základní pohonnou jednotkou vozidla je elektromotor napájený vodíkovým palivovým článkem.
Kromě palivového článku však autobus využívá
rovněž baterie a ultrakapacitory pro ukládání energie, vznikající při brzdění a současně pro podporu
palivového článku při energeticky náročných režimech provozu. Hybridní řešení a propracovaný
řídicí systém napájení umožnily dosáhnout vysokou
celkovou účinnost pohonu.
Autobus je nasazen v praktickém provozu v rámci
městské dopravy Neratovicích, aby byly důkladně
otestovány jeho parametry a vlastnosti. Pro jeho
provoz byla zřízena i první vodíková plnicí stanice
v ČR, kterou vybudovala společnost Linde Gas, a jde
rovněž o vůbec první vodíkový autobus v nových
zemích EU. V současné době je stanice využívána
výhradně pro potřeby projektu vodíkového autobusu, po předběžné domluvě s provozovatelem
bude možné natankovat i ostatní vozidla.

Obr. 4 TriHyBus

vozidlo TriHyBus, který v sobě spojuje hned několik druhů pohonu. Hybridní pohony už nejsou
u dopravních prostředků, především u automobilů
novinkou, ale v drtivé většině jde o kombinaci
dvou typů pohonu, např. klasický spalovací motor
a elektromotor. TriHyBus v sobě kombinuje tři
různé možnosti pohonu. Unikátní trojitě hybridní
vodíkový autobus vystavoval Ústav jaderného
výzkumu Řež, a zlatou medaili získal v kategorii
„nejlepší inovační energeticky efektivní komerční
produkt“. (obr. 4)

IMT oceňuje novou generaci
obráběcích center ze Zlína
Svaz strojírenské technologie jako spolupořadatel Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, který se letos konal souběžně
s MSV přidal k vítězným exponátům MSV také
své ocenění pro nejlepší exponát letošního ročníku. Zlatou medaili IMT 2010 v konkurenci 7
přihlášených získala novinka CNC divize zlínské
společnosti Tajmac – ZPS, portálové multifunkční
vertikální obráběcí centrum MCV 1800 Multi.

Tento moderní stroj je představitelem nové řady
multifunkčních center renomovaného českého
výrobce obráběcích strojů. Je určen především
k obrábění rozměrných a tvarově složitých dílců
v oborech klasického strojírenství, ale díky možnosti obrábění v 5 osách se současnou možností
soustružení také v náročných oblastech energetiky. (obr. 5)
„Je to pro nás velký úspěch, závazek do budoucna
a znamení, že jdeme správným směrem. Základy
naší firmy položil před 107 lety pan Tomáš Baťa,
a jestli bylo pro Baťův koncept něco charakteristické,
pak je to určitě podpora výzkumu a vývoje. Snažíme

Obr. 5 Tajmac

se tohoto směru držet i v současném nelehkém
období. Při dopadu krize jsme museli šetřit na všech
nákladových položkách, ale jedinou nekrácenou
částkou byly náklady na výzkum a vývoj. Proto jsme
rádi, že toto úsilí bylo završeno oceněním jednoho
z vyvíjených produktů,“ komentoval ocenění technický ředitel společnosti Tajmac – ZPS Zlín Radomír
Zbožínek.
Porota ocenila MCV 1800 Multi jako příklad moderního multifunkčního obráběcího centra, které
umožňuje plnohodnotné frézování i soustružení
na větších průměrech. Stroj má podle jejího hodnocení symetrickou konstrukci i pohony lineárních
pohybových os a předpoklady pro vynikající parametry přesnosti. Uplatnění velkoprůměrového
prstencového motoru na ose C je znakem progresivního a moderního konstrukčního řešení. K oceněným faktorům patří i ekodesign stroje, který
umožňuje zařadit vlastní funkce power-managementu snižujícího spotřebu elektrické energie,
a MCV 1800 Multi může být podle vyjádření hodnotitelů v tomto směru inspirací pro ostatní výrobce
obráběcích strojů.
Podle charakteristiky výrobce se těžiště uplatnění
MCV 1800 Multi předpokládá v obrábění složitých
prostorových tvarů ve 3D a to jak v tříosém tak
i v různých konfiguracích v 5osém obrábění. Velký
prostor pro využití stroje je i v oblasti konvenční
výroby tzn. pro klasické frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvorů, řezání a frézování závitů.
Typickými výrobky jsou formy pro výrobu lisovacích
a tvářecích nástrojů, zápustek pro kování nebo
forem pro vstřikování umělých hmot, různých zařízení pro tváření plastů a pryží a jiné tvarově složité strojní výrobky. Stroj vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti a tlumicím
vlastnostem konstrukce umožňuje využití výhod
HSC technologie. Q
(jv)
2/2010
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ZAJÍMAVÉ EXPONÁTY
BRNĚNSKÉ SHOW
KROMĚ ZLATÝCH MEDAILÍ, LETOS OPĚT VYHLAŠOVANÝMI SVAZEM
PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A VYSOKÝM UČENÍM TECHNICKÝM
V BRNĚ, KTERÉ JSOU TRADIČNĚ HLAVNÍM MAGNETEM VELETRHU,
SE NA LETOŠNÍM ROČNÍKU MSV PŘEDSTAVILA I ŘADA DALŠÍCH
ŠPIČKOVÝCH VÝROBKŮ.

P

ozornost poutaly hlavně exponáty nominované na veletržní ocenění v různých kategoriích, byť na ně ve finále nedosáhly, což však
neubírá nic na jejich významu.
Mezi nominované produkty na ocenění v kategorii „nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní
komerční produkt“ patřil i miniaturní elektrický
aktuátor řady RCA2 od firmy IAI Corporation, který
vystavovala firma REM-Technik, zastupující přední
světové výrobce průmyslové a domovní automatizace.
Skupinu elektrických aktuátorů uvedl japonský
výrobce IAI Corporation na trh pod obchodním
označením Robo Cylinder. Miniaturní variantou
těchto aktuátorů je produktová řada RCA2, z níž
byl do soutěže o Zlatou Medaili přihlášen typ RCA2GS4N-I-20-4-30-A1. Jde o miniaturní elektrický
aktuátor se servomotorem, který slouží jako elektrická náhrada pneumatického válce. Princip fungování je založen na použití servomotoru a kuličkového šroubu. Díky jedinečné konstrukci nabízí
pohon kompletní nastavení pohybové rampy a polohování do více poloh a zároveň velkou úsporu

trysek PulsaJet a jejich dokonalou integraci do většiny výrobních prostředí bez nákladné rekonfigurace vyžadované obvykle u běžných systémů.
Kromě sofistikovaných strojů a systémů se do nominace dostaly naopak i zdánlivě jednoduché
produkty, ovšem s rovněž pozoruhodnými vlastnostmi, za nimiž se skrývá intenzivní práce výzkumníků. Příkladem je třeba ohnivzdorná oboustranně
lepicí montážní páska VHB 5958FR pro vytváření
konstrukčních spojů, kterou vystavovala společnost
3M. Páska je pro své mimořádné vlastnosti určena
k použití v nejnáročnějších podmínkách stavebního,
dopravního a elektronického průmyslu.
Podobným příkladem dobrého nápadu je i tryskací
zařízení k povrchové úpravě jednoduchých i složitých dílců, které vystavovala firma Kovo Staněk.
Systém využívá jednoduchý princip: Dílce zavěšené
na háku se otáčí a díky výkyvu turbín je celý povrch
dokonale otryskán.

Do světa robotů

kvalitní nerezavějící oceli, což znamená, že jejich
povrch se díky tomu velmi dobře čistí a vykazuje
vysoký stupeň odolnosti vůči kyselinám a louhům.
Prohlubně a spáry, v nichž by se mohly držet nečistoty a tekutiny, byly v maximální míře eliminovány. Díky tomu jsou převodovky této modelové
řady vhodné pro nasazení i v extrémním průmyslovém prostředí, kdy by drsné podmínky běžným
zařízením této kategorie pravděpodobně časem
způsobovaly provozní problémy. Adaptéry v provedení IEC a NEMA, rovněž vyráběné z nerezové
oceli, umožňují variabilní montáž motorů. Kompletní nerezové provedení účinně zabraňuje vzniku
jakékoliv formy koroze.

Pod názvem Jetty se na veletrhu představil v expozici firmy Neovision robot pro čištění a inspekci
vzduchotechnického potrubí. Jde o příklad spolupráce firem s českými výzkumnými organizacemi.
K hlavním výhodám robota patří, že díky svému
konstrukčnímu řešení může procházet potrubím
různých tvarů, jak kruhového, tak i obdélníkového
průřezu ve vodorovném, šikmém i svislém směru.
K čištění potrubních prostor používá metodu tryskání suchého ledu pomocí nastavitelné otáčející
se trysky. Průběh čisticího procesu může operátor
sledovat pomocí kamery umístěné přímo na robotu.

Nástřik rychlostí 10 000 cyklů
za minutu

energie a místa. Zdvih 30 mm, horizontální zatížení
3 kg, vertikální zatížení 0,75 kg, maximální rychlost
200 mm/s, přesnost ±0,02 mm a to vše při rozměru
pouhých 98 x 51 x 34 mm. Zajímavé inovativní
řešení sleduje nové trendy miniaturizace kompaktních vysoce přesných zařízení, jejichž výkon však
umožňuje splňovat i poměrně náročné požadavky
kladené na moderní automatizované systémy.

Převodovka pro drsné podmínky
Mezi letos nominovanými výrobky byl i zástupce
produktového portfolia společnosti SEW Eurodrive
– výrobce spolu s dalšími exponáty představil
na MSV novou vysoce účinnou čelní převodovku
s typovým označením RESF37.
Tyto převodovky se vyznačují speciálním konstrukčním provedením skříně a také použitím vysoce
12
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K zajímavým exponátům letošního MSV patřila
i automatická rozprašovací tryska PulsaJet americké
firmy Spraying Systems. Nabízí rychlost rozstřiku až
10 000 cyklů za minutu, zajišťuje mimořádně přesný
střik, výjimečnou integritu rozstřikovaného paprsku
a disponuje širokou řadou doplňků a funkcí. K hlavním výhodám patří vysoká produktivita (daná právě
extrémní rychlostí opakování cyklů) díky možnosti
vyšší rychlosti stříkací linky a zvýšení její propustnosti. Přesný nástřik a výjimečná integrita tvaru
rozstřiku zajišťují precizní dopravu stříkaného materiálu na cílovou plochu s minimálními ztrátami,
což znamená omezení ztrát drahých kapalin. Snížení
či vyloučení mlžení a aplikace nadměrného množství rozprašované kapaliny výraznou měrou zlepšuje
pracovní podmínky, zvláště v prostředích, kde dochází k rozprašování kluzkých nebo toxických kapalin a vede tak k vyšší bezpečnosti provozu. Vysoká
flexibilita průtoku umožňuje u jednotlivých hlavic
trysek dosahovat mnoha různých průtoků bez nutnosti měnit hlavice trysek. Doba odstávky nutná
pro výměnu hlavice i celkové náklady na trysky se
tak snižují. Kompaktní design umožňuje montáž

Atraktivním exponátem, který upoutal pozornost
většiny návštěvníků byl i záchranářský robotický
systém vystavovaný před expozici třineckých strojařů. Strojírny ve spolupráci se společností FITE,
ostravskou technickou univerzitou (VŠB – TUO)
pracují na projektu výzkumu a vývoje modulárních
struktur servisních robotů, určených pro záchranu
osob a majetku v krizových situacích. Konkrétním
výsledkem spolupráce byl i vystavený robot. Víceúčelovost a přizpůsobení robota konkrétní aplikaci
vyřešili jeho tvůrci principem modulárního pojetí
s využitím navržených interface. Principy modularity lze dále účinně rozvíjet a získávat další konkurenční výhody v oblasti servisní robotiky založené
na „high technology“.
V letos bohatě obsazené kategorii spolupráce mezi
výzkumnými organizacemi a firmami se prezentoval i další zajímavý produkt z oblasti průmyslové
robotiky: Fakulta strojní ČVUT v Praze a Ústav vý-
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robních strojů a zařízení vystavovaly výsledek společného projektu s firmou CNC invest v podobě
kompaktního kulového zápěstí robotů a manipulátorů s pohonem tří os. U dosud používaných

Se světem průmyslových robotů souvisí i další ze
zajímavých exponátů v kategorii spolupráce výzkumníků s průmyslovými firmami. Opavská společnost LaborTech představovala ve své expozici
hned dva výrobky v této sekci: instrumentovaný
tvrdoměr s označením BRFest 29-A s automatickým
vyhodnocením vpichu a průběhem zatěžování,
a automatizované Charpyho kladivo s robotickým
zakládáním vzorků. Oba výrobky jsou dokladem,
že i český výrobce může být se špičkovými produkty
konkurenceschopný jak na evropském, tak i světovém trhu.

– ve vlastním stánku (tradičně v pavilonu F) a dále
ve stánku Ústavu přístrojové techniky Akademie
věd České republiky (ÚPT AV ČR), v pavilonu A –
Transfer technologií. Mesing ve své expozici vystavil zejména dosavadní výsledky vývoje přesných
vřeten, přímovodů, lineárních vedení a velmi lehkých konstrukčních prvků na bázi uhlíkových vláken. Na vývoji těchto prvků pracuje ve spolupráci
s ÚPT AV ČR, MEOPTA – Optika a také s partnerskými
firmami v Německu a Švýcarsku. Smyslem řešení
projektu je zajistit potřebné nové stavební prvky
pro konstrukci a výrobu zejména automatických
a speciálních zařízení ke kontrole nejnáročnějších
součástek pro automobilový, ložiskový, ale třeba
i textilní průmysl.
Hlavní pozornost budilo přesné ložisko Mesing
s bezkontaktním odměřovacím systémem německé
partnerské firmy OptoSurf. Podobnou konfiguraci
použil MESING a OptoSurf na zřejmě prvním automatu v Evropě ke kontrole kruhovitosti, zábrusů,
drsnosti atd. kroužků vysoce přesných valivých
ložisek (frekvenční rozsah 2–500 vln, nejmenší vlny
jsou hodnoceny s citlivostí nm).
Vedle vzduchových rotačních i lineárních ložisek
pracuje firma i na vývoji celé řady levnějších typů

Měření láká firmy ke spolupráci
s výzkumníky

koncových členů kinematických řetězců pohybových systémů nejrůznější manipulační a automatizační techniky, průmyslových robotů a manipulátorů a jiných pohybových systémů se prakticky
nepoužívají kulové klouby – důvodem je problematické propojení s pohonem resp. pohony. Je
obvykle řešeno systémem kloubů s rotační vazbou
v sériovém uspořádání a vzájemném pootočení
(zpravidla 90°). Tímto způsobem se sice odstraňuje
zásadní problém s připojením pohonu, a každý
pohon si pak ovládá svoji osu, narůstají však nároky
na prostorovou zástavbu, a především délková
a hmotnost celku.Tento problém se podařilo
úspěšně vyřešit a výsledkem je vynález číslo PV
2010–246, zaregistrovaný na patentovém úřadu
na jaře letošního roku.

Produkty a programy v oblasti měření představovaly
letos zvlášť výraznou skupinu v segmentu spolupráce firem a výzkumných organizací. O unikátní
jednotce pro bezkontaktní kalibraci koncových
měrek, kterou vyvinula brněnská společnost Mesing
s Ústavem přístrojové techniky AV ČR jsme již informovali v předchozím vydání TechMagazínu.
Představené zařízení zavádí do praxe zcela nový
princip bezkontaktní kalibrace délky koncové měrky
pomocí kombinace bílého a laserového záření,
a svým principem představuje unikátní hi-tech
záležitost, na kterou si v Evropě troufli zatím jen
výzkumníci z renomovaného německého Fraunhoferova institutu v Berlíně.
Nejnovější výsledky práce brněnské firmy Mesing
byly na letošním MSV prezentovány ve 2 expozicích

Přesné vřeteno MESING se systémem OptoSurf a přímovody

Lehký kevlarový odpich na kontrolu velkorozměrových
součástek

těchto prvků. Pozornost vzbudily i velmi lehké
a snadno stavitelné kevlarové odpichy ke kontrole
velkorozměrových součástek.
Za pozornost stojí i pojízdná kalibrační laboratoř
pro měření a kalibraci měřidel délky, teploty a tlaku,
kterou vystavovala firma Prima Bilavčík. Mobilní
laboratoř je určena k provádění kalibračních prací
a měření v prostorách u zákazníka, což pro firmy
znamená provedení těchto často nezbytných servisních operací bez větší časové ztráty ve výrobním
procesu a tím i finanční efekt o který by je tyto práce
prováděné běžným způsobem (tzn. s nutností převézt příslušné stroje či zařízení do odborné kalibrační laboratoře) připravily.
2/2010
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Stánku dominoval plakát s přehledem nového portfolia

Nové stroje ze společného vývoje
Letošní strojírenský veletrh, už druhý „po roce 2008“
byl svědkem počínajícího oživení na trhu obráběcích strojů. Firma AgieCharmilles tentokrát přivezla
na svůj stánek v centru pavilonu P „spoustu nových
strojů“, jak hlásal slogan nad stánkem. Letošní rok
byl pro jejich stroje přelomovým, neboť právě letos
se představily nové stroje, vzešlé ze společného
vývoje obou dřívějších značek. Vzhledem k tomu,
že evropská premiéra je naplánována na výstavu
AMB ve Stuttgartu, byly nové stroje v Brně představeny netradičně – velkým plakátem s přehledem
nového portfolia strojů.
Drátové řezačky nově nabízejí ucelenou řadu ve 3
úrovních přesnosti a 4 velikostech od standardní
CUT 20 P, až po extrémně přesnou CUT 3000. V sortimentu elektroerozivních hloubiček byla představená zcela nová střední řada FORM 200/300 a zejména novinka, velký stroj FORM 400.
Novinky přináší také řada frézovacích center MIKRON, jejíž špičkové vysokorychlostní 5osé centrum
HSM 400 U LP prošlo důkladnou optimalizací, zaměřenou na maximální dynamiku, přesnost a kvalitu obrobeného povrchu. Ve své zákaznické verzi
Precision tento výjimečný stroj dokáže zcela nahradit ruční dolešťování povrchu forem, když dosahuje
přesnost obráběného rozměru pod 1 μm a výsledná
drsnost se měří v nanometrech. Prvním uplatněním

tohoto nového stroje je frézování dutin forem pro
výrobu LED diod s optickou kvalitou odrazného
povrchu.

využito slitin hliníku a karbonových součástí. Zajímavé je i to, že 6člennému týmu trval vývoj volnočasového elektromobilu pouhých 150 dnů.

Elektromobil navržený studenty

Intralogistika živě

Strojní fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU),
ve spolupráci s firmou Auto projekt centrum (výrobcem retro vozů Gordon), se postarali o další
z pozoruhodných exponátů MSV. Plzeňští studenti
představili sportovní elektromobil, v atraktivním
„retro“ střihu, evokujícím klasiku sportovních vozů
předválečných 30. let, a navíc s možností malosériové či kusové výroby. Vůz s označením EHR10 je
první český elektromobil nové konstrukce, založené
na filosofii „electric vehicle first“. Baterie s technologií LiFeYPO4 jsou pod kapotou v přední části,
elektromotor vzadu na nápravě. Představovaný
prototyp dosahuje rychlosti 110 km.h-1 a na jedno
nabití baterií má uváděn dojezd přes 200 km, což
je u vozidel této kategorii slušný výkon, dosažený
mj. i díky systému rekuperace energie, a použitím
pneumatik Michelin Energy Saver s nízkým valivým
odporem. K maximálnímu snížení hmotnosti je

Zajímavým exponátem v oblasti manipulační techniky byl regálový systém, který prezentovala společnost Still. Nový produktový systém zapadá
do koncepce poskytování komplexních služeb
intralogistiky společnosti. Mezi další novinky z portfolia Still byly např. plynový vysokozdvižný vozík RC
40, nízkozdvižný ručně vedený vozík CiTi ONE pro
městský provoz, inteligentní tažná souprava a nízkozdvižné vozíky EXU SF a EXD SF.
Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu navíc obohatila firma o účast na interaktivním
doprovodném programu balící linky PACKAGING
LIVE, kde představila v simulovaném provozu svůj
regálový systém, elektrický čelní vysokozdvižný
vozík RX 60-30L s boční výměnou baterie a ručně
vedený vysokozdvižný vozík EXV 12i s iniciálním
zdvihem. Za zmínku jistě stojí, že Still slaví v letošním
roce již 90 let od svého založení. Q

ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY SE PŘEDSTAVIL V PAVILONU TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Akademie věd prezentovala na veletrhu unikátní výsledky svého výzkumu, které pomáhají českému
průmyslu prosadit se na zahraničních
trzích. Akademii představil jeden
z jejích ústavů – brněnský Ústav přístrojové techniky (ÚPT). V expozici
ÚPT bylo možno shlédnout např.
elektronovou svářečku, kryovývěvu,
laserovou svařovací hlavu, laserový
systém pro kalibrace délkových snímačů, pracoviště pro komplexní
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měření biologických signálů člověka,
bezkontaktní optickou pinzetu, technologii pro výrobu nanopovlaků
a optických vrstev. Zcela novým vystaveným zařízením je jednotka pro
bezkontaktní kalibrace koncových
měrek, která vznikla v rámci spolupráce ÚPT s brněnskou firmou MESING a pražskou divizí Českého metrologického institutu za podpory
projektu Ministerstva průmyslu a obchodu. Technické řešení zavádí
do praxe zcela nový princip bezkontaktní kalibrace délky koncových
měrek, které podniky potřebují pro
dosažení vysoké přesnosti své výroby. Jde o jedinečnou metodu využívající laserové a bílé světlo, která
navíc umí detailně zmapovat struktury povrchu měrek. Velkou výhodou
je také, že měření je bezkontaktní

a je možné je plně automatizovat.
Jednotka nalezne uplatnění v mnoha
průmyslových odvětvích, především
tam, kde je vyžadováno hi-tech měření přesných rozměrů, tedy například ve strojírenství či automobilovém průmyslu. Firma MESING, která
je významným dodavatelem průmyslové měřicí techniky pro přesné
strojírenství ve střední Evropě, již
připravuje toto zařízení do výroby.
Dalším novým exponátem v expozici
ÚPT byl i automatický systém pro
monitorování pohybu drobných
obratlovců, jako jsou ptáci nebo netopýři. Systém používají přírodovědci
z Karlovy a Masarykovy univerzity
a jeho funkci nedávno prověřil monitoring migrace kaloňů na řeckém
Kypru, který probíhal ve velmi obtížných podmínkách. Q

Jednotka pro bezkontaktní kalibrace
koncových měrek vyvinutá ve spolupráci
ÚPT, MESING a ČMI.)
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VÝKONNÉ OBRÁBĚCÍ
CENTRUM NOVÉ GENERACE:
MAZAK HYPER VARIAXIS 630
STVOŘENO PRO VYSOKOU PRODUKTIVITU, KTERÁ UMOŽŇUJE
KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ OBROBKU, JEHO POVRCHU, BOČNÍCH
STĚN A VŠECH POVRCHOVÝCH ÚHLŮ V JEDNOM NASTAVENÍ. VŠE
VYSOKOU RYCHLOSTÍ S VYUŽITÍM POKROČILÝCH LINEÁRNÍCH
MOTORŮ NA LINEÁRNÍCH OSÁCH A PŘÍMÉHO POHONU NA OSÁCH
A a C, TAK CHARAKTERIZUJE JAPONSKÁ FIRMA MAZAK NEJNOVĚJŠÍ
PŘÍRŮSTEK DO SVÉ RODINY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ.

N

ovinka byla poprvé oficiálně představena
na posledním veletrhu EMO a v ČR ji letos
předvedla v rámci odborného semináře
ve svém novém předváděcím a školicím středisku
v Lysé nad Labem firma Misan, která stroje této
značky v ČR zastupuje.
Multipovrchové obráběcí centrum Hyper Variaxis
630 je prvním výsledkem loni ohlášeného partnerství mezi Yamazaki Mazak Corporation a renomovanou firmou KEN Okuyama Design. Je
pozoruhodné jak designem, tak svými výkonovými parametry. Vzhled, výkon a koncepce designu centra Hyper Variaxis 630 představuje
podle firmy Mazak vzorek budoucího směřování
jejích produktů. Jde o významný posun, představující přechod od konvenčního myšlení, pokud jde o strojírenský design. Hyper Variaxis sice
vychází z původní koncepce Variaxis, tj. velmi
tuhého portálového uspořádání s optimalizovaným vedením přímých os (X, Y, Z), ale z dosavadního portfolia 5osých center značky Mazak
se vymyká hlavně použitím lineárních pohonů
na všech přímých osách a prstencovými motory
na obou rotačních osách.
Z hlediska ergonomie si jeho tvůrci dali práci
s každým detailem, aby zajistili hladký provoz,
účinnost a praktičnost. Např. velkorysá okna
a otvírání dveří (přední dveře s velkým průzorovým oknem do pracovního prostoru jsou široké
845 mm) mají zajistit snadnější provoz stroje,
zatímco integrace dopravníku třísek do jeho
půdorysu mu dává čisté linie a zároveň dokumentuje snahu vývojářů o minimalizaci požadavku na podlahovou plochu, kterou bude zařízení zabírat. Obsluha má umožněn přístup až
do vzdálenosti 500 mm od středu stolu, k dispozici má ergonomický výklopný a výškově
stavitelný ovládací panel. Ztrátové olejové mazání je nahrazeno šetrným mazáním vazelínou
a důraz je kladen i na energetickou šetrnost –
osvětlení je řešeno úspornými LED světly,
a všechny pomocné mechanismy, pokud nejsou
delší dobu aktivovány jejich ovládací prvky, se
automaticky samy přepínají do pohotovostního
úsporného režimu. Při koncipování vzhledu centra Hyper Variaxis 630, které překonává svými
parametry i vlastnostmi klasická 5osá centra,
čerpali jeho tvůrci inspiraci ze světa spotřební

elektroniky, a výsledkem je výkon a vzhled, které
jsou přitažlivé i praktické. Ergonomie a vzhled
jsou ale jen částí příběhu konstrukce centra. Při
vytváření tohoto stroje Mazak reagoval samo-

zřejmě i na požadavky moderní strojírenské
výroby na vyšší produktivitu a zaměřil se rovněž
na provozní parametry.
Výkonnost byla např. zvýšena pomocí lineárních
motorů v osách X, Y a Z a přímým pohonem
motorů pro osy A a C na naklápěcím otočném
stole. Pro další přesnost, tuhost a výkonnost byla
osa A vybavena tandemem spřažených motorů
s přímým pohonem. Výsledkem je agilní víceosé
obráběcí centrum, nabízející rychlost posuvu
80 m.min-1 v osách X, Y a Z a dosahující rotační
rychlosti až 50 ot.min-1 (1,1 s u 900 pohybu)
na ose A, a 120 ot.min-1 na ose C, s maximální
konstrukční hmotností 500 kg.
Výkonnost obráběcího centra Hyper Variaxis 630
je posílena portálovou strukturou sloupu stroje,
rám je koncipován tak, že nedochází k převisu
vřeteníku na pohybu žádné z lineárních os. To,
v kombinaci s novou krátkou podobou vřetena,
vytváří vysoce stabilní obráběcí platformu umožňující plně využít vysoké rychlosti posuvu a otáček až na 30 000 ot.min-1 (18 000 ot.min-1, 35 kW
jako standard). Vřeteno je poháněno motorem
umístěným v ose vřetena o výkonu 35 kW a krouticím momentu 168 Nm s možností indexování
nástroje i plynulé změny otáček. Zakončení vřetena je konstruováno tak, aby minimalizovalo
možnosti kolize s výklopným stolem a umožňovalo pracovat s krátkými a tuhými držáky nástrojů. Zákazník může zvolit zakončení vřetena
kuželem ISO 40, či HSK 63A, resp. Big Plus 40.
„Design a ergonomie Hyper Variaxis 630 jsou
velkým krokem kupředu v konstrukci obráběcích
strojů a použití lineárních motorů pro generování vysokých rychlostí, vysokou přesnost, simultánní 5osé obrábění při rychlosti až
80 m.min-1, s výraznou produktivitou představují
významnou výrobní výhodu pro uživatele,“ uvedl
David Jack, ředitel evropské skupiny Mazak. Q

STANDARDNÍ SPECIFIKACE:
Hyper Variaxis 630
Max. pracovní průměr:

730 mm

Max. pracovní výška:

500 mm

Max. pracovní hmotnost:

500 kg

Dráha X/Y/Z:

630 mm/ 1 100 mm/ 600 mm

Rychloposuv X Y Z:

80 m/min

Osa A – výkyv:

120–30 stupňů

Osa A – rychlost otáčení:

50 ot./min

Osa C – rychlost otáčení:

120 ot./min

Osa C – zdvih:

360 stupňů

Rozměr stolu

630 x 500 mm

Upínání vřetena:

BT40

Otáčky vřetena:

18 000 ot./min (30 000 opce)

Výkon vřetena:

22 kW

Točivý moment vřetena:

72 Nm

Pozice pro výměnné nástroje:

30 (40, 80, 120 volba)
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NÁŘAĎOVNA  PORODNÍ
ASISTENT PŘI VÝROBĚ AUT
JE TOMU JIŽ 110 LET, KDY SE V MLADOBOLESLAVSKÉ AUTOMOBILCE
ZAČALO VYRÁBĚT NÁŘADÍ A NÁSTROJE, POTŘEBNÉ PRO SPECIFICKÉ
POTŘEBY VÝROBNÍCH PROVOZŮ. ROZVOJ FIRMY, PRODUKCE,
ÚSPĚCHY JSOU HNED DOBŘE ZNÁMÉ, ALE NĚKTERÉ PROVOZY
ZŮSTANOU VŽDY NA OKRAJI ZÁJMU, COŽ NEZASLOUŽENĚ PLATÍ
I O VÝROBĚ NÁŘADÍ. JEHO PROVOZY NEJSOU NA OČÍCH, MNOZÍ
ZAMĚSTNANCI SE TAM NIKDY NEPODÍVAJÍ, V ARCHIVECH SE NAJDE
SOTVA PÁR ÚDAJŮ, A PŘITOM VÝROBA NÁŘADÍ JE V KAŽDÉ
AUTOMOBILCE KLÍČOVÁ.

M

ladá Boleslav byla v polovině 90. let
19. století malé provinční město s textilkami podél Jizery. A zrovna tam začala
souhra dvou výjimečných osobností, podnikavého
knihkupce Václava Klementa a technicky hloubavého Václava Laurina. Se začátkem výroby jízdních
kol se pojí úsměvný příběh, kdy se Václavu Klementovi rozbilo kolo Germania. Poslal ho k opravě s dopisem do Ústí nad Labem, ale místo opraveného
kola obdržel svůj dopis zpět s německy připsaným:
„chcete-li od nás odpověď, žádáme vaše sdělení
v nám srozumitelném jazyce“. Tehdy se Klement
rozhodl, že kola bude opravovat sám. Spojil se
s Laurinem a v roce 1895 začali v pronajaté dílně.
Během 20 let dokázali vybudovat největší automobilku Rakousko-Uherska a převést ji do bezpečí
první republiky. Díky tomu se mladoboleslavská
automobilka řadí k těm několika málo, které začaly
vyrábět motorová vozidla ještě na sklonku 19. století a bez přerušení je vyrábějí dodnes.

Výroba prvních nástrojů
V roce 1900 získal L&K anglickou zakázku na 150
motocyklů. Ale bez speciálního nářadí by vůbec
zakázku nemohli přijmout. Vyráběli např. vrtací šablony, které zpřesnily a zrychlily výrobu. Dle dochovaných fotografií kalírny, letovny a kovárny je jasné,
že v továrně probíhala výroba nástrojů a nářadí.
Zahájením výroby automobilů vycházela konstrukce karosérií ze stavby kočárů. Základem byla
dřevěná kostra z tvrdého bukového a jasanového
16
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dřeva, která se potahovala dřevěnými deskami.
Z plechu se vyráběly pouze blatníky a kapota, na jejichž přípravu museli mít lisovací přípravek. Přitom
co automobil, to originál, karoserie jednoho typu
šasi se lišily podle přání zákazníků. Dřevěné prvky
kostry karoserie měly nejrůznější tvary, jejichž
správné zakřivení se kontrolovalo množstvím šablon. Řada dílů se napařovala a pak ohýbala pochopitelně rovněž na nářadí, bez něhož by byla stavba
karoserií prakticky vyloučená. Paprsková kola, vyráběná z akátového dřeva a z dubových loukotí, se
stahovala železnými obručemi, které se tvarovaly
na požadovaný rádius na stáčečce.
Za první světové války se musela továrna zapojit
do válečného průmyslu. Vyráběla se nejrůznější
munice a výroba automobilů se omezila na sanitní
a nákladní vozy. V továrně se rozhodli využít situace
a obnovit strojový park. S ohledem na omezené
válečné možnosti nepřipadal nákup nových obráběcích strojů v úvahu, proto si díky výrobnímu

Kompletace karoserií z roku 1912

zázemí automobilky a dobré technické úrovni konstrukčního oddělení, navrhli a vyrobili sami 160
soustruhů, fréz a brusek. Původních 120 soustruhů
nahradilo 8 nových čtyřvřetenových obráběcích
strojů. Během války zřídili chemickou a fyzikální
laboratoř, kde sledovali kvalitu dodávaného materiálu. Tak například zjistili, že dodaná ložisková kompozice obsahuje 89 % olova, takže by motor běžel
půl hodiny. O každém noži z kvalitního nedostatkového materiálu pro obrábění vedli přesné záznamy, jako kdo si nástroj vypůjčil, jak dlouho s ním
pracoval, jak často jej ostřil, jak dlouho vydržel.
Po válce se až v roce 1924 podařilo nové republice
dosáhnout hospodářských výsledků srovnatelných
s rokem 1913. I v Mladé Boleslavi se jen těžko vzpamatovávali s poválečnou situací. Za L&K nestál žádný
strojírenský koncern jako za Pragou (Českomoravská)

Tlaková forma pro lití hliníku

Obráběcí centrum T25 60R 60C pro hrubování ploch. Stroj
s nejvyšším výkonem v nářaďovně

nebo Tatrou (Ringhoffer). Po požáru velké tovární haly
bylo rozhodnuto najít si silného partnera. Stala se jím
v roce 1925 plzeňská Škoda, která již měla s vývojem
a výrobou speciálního nářadí značné zkušenosti.
Investicí 2,5 milionu korun byla rozšířená nástrojárna
a kalírna a o tři roky později vznikla mechanická hala
vybavená nejmodernějšími obráběcími stroji. Rostoucí počty vyráběných vozů si vynutily přechod
k technologii lisování dílů.
Zásadní technický zlom ve stavbě automobilů i výrobě nářadí znamenal na začátku 50. let přechodem
od dřevěné karoserie k celokovové, reprezentované
vozem Škoda 1200.
Přípravou výroby užitkového typu Škoda 1201
s karoserií kombi byla zahájena éra výroby karosářských raznic obráběním tvarových ploch kopírovací metodou podle sádrových maket. První
výkresy byly zhotoveny podle amerického vzoru
na hliníkový plech, ale bez základní makety. Pro
technickou přípravu výroby byly vydány jen papírové nekótované výkresy. Makety povrchových
dílů byly zhotoveny ze dřeva a deformovaly se,
sádrové makety zas nabývaly na objemu. Po těchto
zkušenostech se připravovalo nářadí pro nový
osobní automobil Škoda 440, známý Spartak.
Technologie rozdělila povrch na řadu menších
dílů, které se pak svařovaly. Jaké byly problémy
s výrobou nářadí charakterizuje skutečnost, že
první sestavená karoserie Spartaku byla o 15 mm

Zpracovací lisy od fy. Miller Weingarten
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delší, 6 mm vyšší a 10 mm širší oproti výkresům.
Přesto byl Spartak velmi podařený vůz, a továrna
nestačila uspokojovat zájem exportu, natož pak
domácí zájem.
Hlavní rozvoj výroby nářadí nastal při zahájení
hromadné výroby typu Škoda 1000 MB počátkem
60. let. V této době byla plně rozvinuta výroba
karosářského nářadí, tlakových forem pro odlévání
hliníku a kovacích zápustek. S přípravou nového
typu vozu Škoda Felicia muselo oddělení konstrukce nářadí přejít od rýsovacího prkna a makety na konstruování a výrobu s podporou
CAD/CAM. Po Felicii přišla úspěšná Octavia (1996).
S tímto typem byla jako další činnost v nářaďovně
zavedena konstrukce a výroba svařovacích přípravků a linek při současném omezení nástrojů
pro mechanickou výrobu, tedy vrtáků, fréz, měřidel apod. Při konstrukci lisovacího nářadí byla
poprvé využita virtuální simulace tažení. Zkrátily
se tím časy při zpracování tahových nástrojů
a rychle se získaly první výtažky pro stavbu ověřovacích karoserií.
5osé CNC obráběcí centrum DMU 100

Jak se rodí automobil
Na výrobě automobilů, nejsložitějšího sériového
výrobku, se dnes podílejí stovky specializovaných

Forma na skříň spojky

dodavatelů. Ty doby, kdy si firma L&K vyráběla veškeré součásti sama, jsou dávno pryč. Co vlastně
vyrábí automobilka? Především karoserii, blok motoru, klikovou a vačkovou hřídel, ojnice, převodovku,
rozvodovku, výlisky náprav a několik dalších menších dílů. Tisíce dalších prvků a dílů od pístních
kroužků po nárazníky nakupuje. Z toho je zřejmé,
že výroba nářadí je pro každou automobilku klíčová.
Od prvního designu a návrhů přívodu energie,
přes stavbu linky po její odladění pro sériovou
výrobu uplynou až dva roky. Při návrhu linky se
zohledňuje přístupnost a počet svařovacích bodů,
posloupnost vkládání jednotlivých dílů do sestavy
výrobku při sváření, operační prostor robotů při

Hlubinné pece na vodík a uhlík – vzniká velmi tvrdá vrstva

Robot KUKA KR 240 – testování rolového lemování

současné eliminaci případných kolizních míst.
V Mladé Boleslavi vzniká 70 % přípravků a výrobních linek panelových dílů karoserie (kapota,
blatníky, boční dveře, zadní víko) pro všechny
typy vozů Škoda. Srdcem a strategickým bodem
každé výrobní linky je lemovací stroj. Toto jednoúčelové elektro-pneumatické zařízení patří k nejsložitějším a jeho konstrukce bývá chloubou
výroby nářadí, v tomto směru patří automobilka
k evropské špičce. Nářaďovna vyrábí i linky pro
menší série vozů, kde lemování zajišťují obvykle
dva roboty s rolnovou hlavou. Komplikovaným
nářadím je forma pro tlakové lití bloku motoru.
Mladoboleslavští vyrábějí bloky pro motory 1.2 TSI
a blok tříválcového motoru 1.2, dále obal spojky,
převodovky a další. Životnost tlakové formy bloku
motoru je 100 000 jednotek. Její výroba trvá

od konstrukce a programování, přes opracování,
po vzorkování 9 měsíců. Zařízení formy bloku
motoru vážící 25 t vstřikuje hliník o teplotě kolem
650 ºC pod tlakem 1000 atm po dobu 0,01 s. Cyklus od uzavření formy po její otevření a vyjmutí
bloku trvá podle typu 5 až 6,5 min.
Výroba nářadí zajišťuje v rámci koncernu i některé
zahraniční projekty. K největším patřil závod v ruské
Kaluze, pro který vyrobili veškeré nářadí a navrhli
výrobní linky pro svařování panelových dílů tří různých vozů. Podíleli se také na výrobě vozu VW Passat
v Šanghaji, nebo pro Seat Exeo vyrobili lisovací
nářadí blatníku, pro VW Sharan lisovací nářadí obou
postranic, střechy a rámečku střechy. Když automobilka představuje nový model, sotva koho napadne, jak se vůz narodil. Q
Petr Kostolník, Mladá Boleslav
2/2010
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SOFTWARE PRO KAŽDÝ
KOUSEK AUTA
AČKOLI VĚTŠINA LIDÍ DNES VYUŽÍVÁ K DOPRAVĚ AUTO, JEN VELMI
MALÉ PROCENTO Z NICH UVAŽUJE O TOM, KDO VŠECHNO MÁ
ZÁSLUHU NA TOM, ŽE NÁŠ VŮZ, VĚTŠINOU PLNĚ FUNKČNÍ, OPUSTIL
BRÁNY AUTOMOBILKY. STAČÍ SE VŠAK PODÍVAT TŘEBA JEN NA
PALUBNÍ DESKU, KLIKY U DVEŘÍ ČI SEDADLA, ABY BYLO JASNÉ,
KOLIK DODAVATELŮ NEJRŮZNĚJŠÍCH SOUČÁSTEK I VĚTŠÍCH CELKŮ
SE ZŘEJMĚ MUSELO NA EXISTENCI KAŽDÉHO AUTOMOBILU
PODÍLET.

V

ětšinu z nich souborně označujeme názvem
„automotive“. Automotive je specializovaná
oblast výroby, zaměřená na dodávku komponent pro automobilový průmysl. Může sem
spadat například výroba sedaček, volantů, drobné
elektroniky, nejrůznějších relátek, či například plastových dílů. Každou z nich vyrábí zpravidla jiná
firma. Všechny však mají jedno společné – musí
respektovat požadavky, svého odběratele, některého ze silných výrobců automobilů. Vyrovnat se
s tím je u většiny dodavatelských společností úkolem pro podnikový informační systém, dnes už
nedílnou součást každé firmy.

18
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Fakturejme si sami
Vzhledem k tomu, že v této branži jde zpravidla
o dlouhodobé kontrakty, je kladen velký důraz
například na ISO. Stejně tak je precizně vydefinovaná a standardizovaná řada procesů, zajišťujících
plynulý chod dodávek. Tyto procesy jsou vyprecizovány zejména v oblasti komunikace mezi dodavateli a odběratelem. Řada z nich se dá automatizovat. Mezi typické příklady přitom patří např.
odvolávky a samofakturace.V komunikaci mezi
dodavatelem a odběratelem je kvalitní informační
systém nepostradatelným pomocníkem. Kdyby
veškeré požadavky odběratele na komunikaci měl
dodavatel zajišťovat „ručně“, bylo by to velmi obtížné a v mnoha případech dokonce nemožné.
Mezi funkcionality informačního systému, které jsou
určeny speciálně pro oblast automotive patří například tak zvané Odvolávky. To je speciální název
jak pro modul, tak i pro proces, který zastřešuje
každou dodávku. Neméně důležitou funkcí je i samofakturace. Ta poskytuje odběrateli možnost
fakturovat za odebrané zboží vlastně sám sobě,
v zastoupení dodavatelské firmy. Hotovou fakturu
pak už jen posílá svému dodavateli do účetnictví.
Při povaze kontraktů v této oblasti je předem jasné,
jaká bude cena při určitém odběru. Existuje rámcová
objednávka v určitém celkovém objemu na konkrétní dobu. Odběratel pak jen průběžně určuje,
ke kterému termínu potřebuje dodat kolik kusů.
Velmi důležitá je v této oblasti podnikání standardi-

zovaná elektronická komunikace EDI. Tu musí informační systém určený rozhodně umět podporovat.
Znamená to generovat data v takové formě, aby byla
pro tuto formu komunikace použitelná. Jde o vydefinovaný formát údajů (například údaje z faktury),
které se na jedné straně vloží do systému a odešlou,
a na druhé straně se opět „poskládají“. Je však samozřejmě důležité, aby to bezchybně fungovalo i v případě, že u odesílatele a u příjemce jsou rozdílné
systémy. Data musí tedy systém dát do takového
formátu, aby prostřednictvím EDI bez problémů
prošla k dodavateli. Můžeme to přirovnat např. k efakturaci nebo k elektronické komunikaci s bankou.
Každý velký hráč na trhu má svoje vlastní pravidla,
takže používané formáty zatím příliš univerzální nejsou. A EDI má schopnost se s rozdíly vyrovnat. Proto
je právě pro oblast automotive velmi nutný informační systém s podporou EDI komunikace.

Čí chleba jíš, toho systém respektuj!
Zajímavý problém pro producenty informačních
systémů vyvstává tím, že některý z jejich zákazníků
z oblasti automotive „spadá pod impérium“ Škodovky a jiný třeba Opelu či TPCA.
Jak se s tím vyrovnat? Například náš systém pro tuto
oblast dodáváme na základě tzv. částečné zakázkovosti. To znamená, že není dodáván jako jednotné
řešení, ale implementuje se na základě požadavku
zákazníka na míru. To je možné jednak vhledem
k otevřenosti systémů Helios a samozřejmě především díky podpoře elektronické komunikace. Systémům pro oblast automotive by prostě obecně
nemělo činit problém přizpůsobit se novému formátu a komunikovat elektronicky s dalšími systémy.
Mezi firmami z oblasti automotive najdeme jména
jako například Kasko, INDET SAFETY SYSTEMS, Worthington Cylinders, Daikin, AEV či Gumotex automotive a podobně.
Všechny tyto firmy si velice dobře uvědomují, že bez
kvalitního informačního systému by nebyly schopné
komunikovat se svým odběratelem, což by v praxi
znamenalo, že by nezískaly dlouhodobou zakázku.
Dalším speciálním požadavkem, který v poslední
době mají automobilky na své dodavatele je možnost zpětně v historii dohledat, z jakého přesně
materiálu byl ten či onen komponent vyroben.
I tento požadavek by měl pochopitelně řešit informační systém.
V každém případě lze říci, že oblast automotive je
pro producenty informačních systémů velkou výzvou
– pokud se do této oblasti pustí, musí počítat s tím,
že budou při vývoji svého produktu muset velmi
flexibilně reagovat nejen na požadavky svých zákazníků, ale především zákazníků svých zákazníků. Q
Jakub Platil
Asseco Solutions
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NOVÉ NÁSTROJE PRO
OKRUŽOVACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITŮ
PRO MEDICÍNSKOU TECHNIKU
HROMADNÁ VÝROBA NEPŘIPOUŠTÍ VADNÉ DÍLY NA MONTÁŽNÍ
LINCE. TO PLATÍ HLAVNĚ PRO PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY. PROTO JE
DNES ZEJMÉNA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU STÁLE VÍCE
POŽADOVÁNA A PROSAZOVÁNA 100 % KONTROLA JEDNOTLIVÝCH
SOUČÁSTEK I MONTÁŽNÍCH SKUPIN.

D

íky vzrůstajícím požadavkům na speciální
tvary závitů pro medicínské kostní šrouby,
implantáty a další mikrosoučásti, neustále
stoupá potřeba technik a obráběcích nástrojů, které
umožňují výrobu vysoce přesných závitů rychlejším
a cenově příznivějším způsobem. Jako reakci
na tento vývoj poptávky představila firma Sandvik
Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje
a nástrojové systémy, své nové břitové destičky
a držáky CoroMill 325, které umožňují rychlejší
a přesnější okružovací frézování závitů.

ných závitů pro medicínské aplikace a implantáty
vysokými rychlostmi přímo z tyčových polotovarů. Použití této metody přináší ve srovnání
s konvenčním řezáním závitů jednohrotým nástrojem celou řadu výhod, ke kterým náleží zvýšení produktivity, rychlejší seřízení, skvělá kontrola utváření třísek, delší životnost oproti
konvenčním nástrojům a úplné odstranění potřeby strojního času a nákladů spojených s následnými dokončovacími operacemi.
Kromě toho není nutné používat jednoúčelové
stroje pro okružovací frézování, jelikož břitové
destičky a držáky CoroMill 325 jsou navrženy
tak, aby byly kompatibilní se všemi běžně dodávanými typy strojů s posuvnou hlavou. Q

Okružovací frézování závitů je rychlá a přesná
metoda výroby závitů na dlouhých, štíhlých
součástech z obtížně obrobitelných materiálů.
Vysoká rychlost okružovacího frézování závitů
v kombinaci s tuhostí strojů s posuvnou hlavou
umožňuje úplné dokončení závitů s požadovanou přesností na jediný průchod, bez nutnosti
dalšího podepření obráběné součásti.
Nové pokrokové břitové destičky a držáky CoroMill 325 pro okružní frézování závitů, mají veškeré
předpoklady pro výrobu celé řady vysoce přes-

SNÍMAČ OTÁČEK
S VOLITELNÝM ROZLIŠENÍM
SIEMENS UVÁDÍ NA TRH NOVÝ SNÍMAČ RYCHLOSTI OTÁČENÍ
S OZNAČENÍM SITRANS WS300. PŘÍSTROJ JE VYBAVEN VSTUPNÍM
HŘÍDELEM A UMOŽŇUJE PŘESNĚ A SPOLEHLIVĚ MĚŘIT OTÁČKY
RŮZNÝCH KOMPONENT V PRŮMYSLOVÝCH PODMÍNKÁCH.

S

nímač je certifikován k nasazení v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu
a má krytí IP65, resp. NEMA 4X, takže jej
lze použít v téměř všech průmyslových odvětvích – od těžby a zpracování nerostů, přes
cementářství, až po chemickou výrobu a zpracování potravin. Díky odolnému pouzdru
z lehké slitiny jej lze použít i v náročných
provozních podmínkách těžkého průmyslu.
Dodává se také v provedení z korozivzdorné
oceli, která umožňuje nasazení přístroje
v agresivním prostředí a při výrobě potravin.
Snímač Sitrans WS400 je možné kombinovat
s integrátorem Siemens-Milltronics BW100
nebo BW500, s modulem Siwarex FTC PLC
a s pásovou váhou Siemens-Milltronics, a vytvořit tak úplný vážicí systém. Čtyři volitelná
rozlišení v rozsahu 32, 256, 1000 a 2000 impulzů na otáčku umožňují použít senzor
k přesnému sledování malých i velkých otáček. Snímač Sitrans WS300 váží pouhých
1,22 kg a patří mezi nejlehčí snímače rychlosti
dopravníkového pásu na trhu. Nízká hmotnost prodlužuje životnost ložisek, a snižuje
tak náklady na provoz zařízení. Sitrans WS300
lze připojit přímo ke hřídeli vratného bubnu
nebo k vodicím válečkům spodního zpětného
ramene pásového dopravníku, a zajistit tak
přesné měření rychlosti pohybu pásu. Problémy způsobované smýkáním pásu nebo
ulpíváním dopravovaného materiálu jsou díky
tomuto řešení zcela eliminovány. Signál
ze snímače, sledujícího rychlost pohybu pásu,
lze použít jako vstup do integrátoru, který
vypočítává průtočné a celkově doprave né množství materiálu, zatížení i rychlost
pásu. Q
2/2010
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AQUATHERM PRAHA
Letňany 23.–27. listopadu 2010
Kam za úsporami z energií? Navštivte
veletrh Aqua-therm 2010
Do deseti let se budou moci v České republice stavět jen budovy s téměř nulovou spotřebou energií.
Pokud se chystáte stavět či rekonstruovat a zajímá
vás nejen vývoj zákonných norem navázaných
na směrnice EU, ale také nejnovější technologie
a výrobky, které vedou k úsporám za teplo plyn
a vodu, přijďte se podívat na letošní 17. ročník veletrhu Aqua-therm Praha. Veletrh se bude konat opět
v pražských Letňanech od 23. do 27. listopadu 2010.
Aqua-therm Praha je největším veletrhem v oblasti
technického zařízení budov a na rozdíl od jiných akcí
s podobnou nomenklaturou, si drží primární zaměření
na odborníky a lidi z oboru. Na své si ale samozřejmě
přijde i široká veřejnost. Jen veletrh umožňuje porovnat na jednom místě výrobky a technologie různých
značek. Těch bude na letošním Aqua-thermu několik
set, už nyní je na veletrh přihlášeno přes 230 vystavovatelů mimo jiné firmy ABB, Atmos, Baxi Heating,
Buderus, Dakon, Hoval, IVAR CS, Junkers, Kotle LOOS,

Protherm, Regulus Stiebel Eltron, Thermona, Vaillant
nebo Weishaupt. Státní fond životního prostředí
chystá na veletrh velké informační středisko, kde odborní poradci budou nápomocní s radou, jak získat
peníze z Operačního programu Životního prostředí.

Přijďte si pro informace zdarma
Veletrh je místem pro setkání, diskusi a výměnu
informací, proto stále více roste význam kvality jeho
doprovodného programu. Ten, který provází letošní

AQUATHERM NAHLÉDNE I DO
SVĚTA VYPÍNAČŮ A ROZVODNIC
MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH VYTÁPĚNÍ, VENTILACE,
KLIMATIZAČNÍ, MĚŘICÍ, REGULAČNÍ, SANITÁRNÍ A EKOLOGICKÉ
TECHNIKY AQUA-THERM PRAHA, BUDE I EXKURZÍ DO NAŠICH
INTERIÉRŮ. V NICH JSOU NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ VYPÍNAČE,
ZÁSUVKY A SYSTÉMY OSVĚTLENÍ, JEJICHŽ VÝVOJ DOZNAL
VÝZNAMNÝCH TECHNOLOGICKÝCH I DESIGNOVÝCH PROMĚN.

N

espornou novinkou a vylepšením se stává
i možnost instalace pozičního světla přímo
do rozvodnic, které se z důvodu nedostatku
místa či absence technických místností často instalují přímo do obytných prostor, do hotelových pokojů nebo kanceláří. Proto je nezbytné sladit jejich
vzhled s ostatními předměty a přístroji v místnosti.
Společnost Schneider Electric ve své expozici předvede novou domovní rozvodnici Mini Pragma – první
rozvaděč, který při výpadku proudu v pravém slova
smyslu posvítí. Světlo se totiž po přerušení proudu
samo zapne a svítí po dobu 20 minut. V případě výpadku elektrického proudu rozvodnice zůstává osvětlena. To i bez použití baterky usnadňuje rychlé nahození v nich umístěných jističů. Poziční světlo
nevyžaduje žádnou údržbu.
Rozvodnice je navržena ve stejném designu jako
domovní přístroje – zásuvky, vypínače a další. Vyznačuje se jednoduchou instalací, jednoduchým zapojením a vhodně řešeným průchodem kabelů. (Kabelové průchody lze vést přes horní část, spodním
i zadním dílem). U povrchové montáže je k vedení
kabelů přizpůsoben horní a spodní odnímatelný panel u rozvodnice, zapuštěná montáž má předpřipravené otvory po všech čtyřech stranách.
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Ultratenký bateriový vypínač Unica AirLink

Na listopadovém veletrhu Aqua-therm v Letňanech
bude v této expozici rovněž k vidění systém inteligentní elektroinstalace KNX, který je součástí tzv. inteligentních technologií. Ty dovolují řídit provoz budovy či domácnosti jednoduše, bezpečně,
s maximálním komfortem a hlavně levněji. Stiskem
jediného tlačítka na dálkovém ovládači lze nastavit
intenzitu osvětlení, zatáhnout žaluzie, určit požadovanou teplotu v místnosti či zvolit oblíbenou hudbu.
KNX automaticky nastavuje osvětlení podle požadavků uživatelů. Stará se o ochranu proti nadměrnému
slunečnímu svitu nebo bouřkám pomocí řízení stínicí
techniky (žaluzie, rolety apod.), které reagují na signály
z čidel osvětlení a větru. Individuálně řídí teplotu v jed-

Aqua-therm Praha, patří v oblasti technického zařízení budov mezi nejzajímavější. Hlavní část bude
tradičně probíhat pod hlavičkou konference TZB
2010, jejímž hlavním garantem je Společnost pro
techniku prostředí. Několik desítek seminářů je rozděleno do bloků, kde se budou řešit mimo jiné témata: „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
v roce 2020 – fantazie či realita?“, „Problémy v zateplení bytových domů“, nebo „Obnovitelné zdroje
energie pro nízkoenergetické budovy.“ Dojde ale
i na aktuální téma fotovoltaiky a dotací jak pro fotovoltaické „plantáže“ tak pro drobné uživatele se solárním panelem na střeše chalupy. Aqua-therm se
také letos stane místem setkání účastníků konference
Energy Efficiency Business Week 2010 a to 25. listopadu. Tématem budou rovněž budovy s velmi nízkou
spotřebou energie a v rámci akce budou prezentovány také vítězné stavby ze soutěže Český energetický a ekologický projekt. Q
Veškeré informace o doprovodném programu
veletrhu najdete na www.aqua-therm.cz.

notlivých místnostech. Automaticky tlumí vytápění
během noci a v případě, že jsou okna otevřena, ho
zastaví úplně.
Vše lze ovládat povely z tlačítkových nebo dotykových
panelů, přes telefonní síť či internet. Inteligentní řízení
pomocí systému KNX, který je celosvětovým otevřeným
standardem, se uplatní nejlépe ve větších rodinných
domech a komerčních budovách, kde lze dlouhodobě
ušetřit (například v nákladech na topení) až 30 % z obvyklých nákladů v porovnání s běžným řešením.
Na veletrhu předvede společnost Schneider Electric
i další produkty pro inteligentní domácnosti. Mezi nimi
bezdrátové RF řešení Unica AirLink - technologie, která
pro dálkové ovládání elektrických přístrojů (třeba z pohovky) využívá rádiový signál bez nutnosti instalace
nových elektrických rozvodů a bez potřeby sekání zdí.
Tato technologie usnadňuje rekonstrukce, protože není
nutné pro vypínače natahovat ve zdi nové elektrické
kabely. Stačí na zeď ve zvoleném místě přilepit či přišroubovat bateriový vysílač a doplnit jej vhodným
krycím rámečkem. Klasický vypínač u dveří se pak vymění za kombinovaný stmívač ve stejném designu
jako původní vypínač. Díky tomuto systému může
uživatel na dálku ovládat nejen světla, ale třeba i žaluzie.
Přijímač většinou vypadá jako tlačítkový stmívač, montuje se do standardního montážního rámečku vypínače. Vysílač může mít několik podob – jako klasický
dálkový ovladač podobný televiznímu ovladači, malý
disk s kroužkem pro pověšení na klíče nebo jako běžný
vypínač v libovolném designu. Jeho plastové pouzdro
je na zadní straně ploché a lze jej tedy jednoduše
připevnit na různé povrchy a předměty – na zeď, sklo,
dřevěné obložení, keramický obklad či nábytek.
Na stánku Schneider Electric však budou vystaveny
i další moderní domovní vypínače a zásuvky 21.století,
umožňující např. jednoduše (bez zásahu do elektrické
instalace) vyměnit krycí rámeček, moderní vypínače
a zásuvky pro různé typy interiérů v široké škále designů a materiálů, jakými jsou vysoce kvalitní plasty,
ušlechtilé kovy či dokonce i sklo. Q
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ÚSPORA NÁKLADŮ,
FRÁZE ČI ŽIVOTNÍ NUTNOST?
SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY, STRATEGIE
NULOVÝCH PORUCH, ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE. V SOUČASNÉ
DOBĚ JSOU TYTO OTÁZKY AKCENTOVÁNY CELOSVĚTOVÝM STAVEM
EKONOMIKY. JSOU TO HESLA DOSTATEČNĚ EVOKUJÍCÍ? MÁ SMYSL
SE JIMI ZABÝVAT?

CH

ceme upozornit na některá zjištění,
která mohou být obecně platná a použitelná. Profesně se zabýváme odstraňováním příčin, které negativně ovlivňují kvalitu
výroby, vztahem mezi kvalitním mazáním a kvalitní
výrobou. Dle statistických údajů je 70 až 95 % všech

zahájí léčbu. Jestliže má problémy stroj, buď jim
není věnována žádná pozornost, nebo je snaha
problém odstranit nějakým dílčím způsobem. Odstraňují se problémy, ne však jejich příčiny. Ty zůstávají většinou neznámé. Při stanovení jednotlivých
dále uvedených diskusních bodů jsme vycházeli

paní a zabývá se úsporami, narazí často na neidentifikovatelnou bariéru, hlavu XXII. Uvedeme pouze
několik příkladů z praxe:
Příklad č. 1: navrhovaná činnost není v plánu
úsporných opatření na dané období; musí se zpracovat projekt, který musí projít schvalovacím procesem. Iniciativa pracovníka po mnoha měsících
sama odezní, pracovníci kompetentních oddělení
získali „čárku“, tím vše končí.
Příklad č. 2: hledání úspor má pracovník přímo
v popisu své práce, nemá za ně žádné odměny či
ohodnocení, takže není ničím motivován a tudíž
nic nehledá. Využívá vnitřní sítě k rozesílání alibistických zpráv a je vždy „z obliga“, má své postupy
písemně podložené.
Příklad č. 3: iniciativní pracovník irituje svoje okolí
tak, že je mu naznačeno, aby přestal, aby „nevyčuhoval“, vše je řešené správně. Kdyby byl jeho návrh
reálný, tak už by byl určitě dávno zavedený. Ale
zavedený není, proto se jím nebude nikdo zabývat.

Snížení neshodné výroby
(zmetkovitosti):
„Kvalitu výroby nelze ovlivnit péčí o oleje, to spolu
vůbec nesouvisí. Kvalita je ovlivněna desítkami různých jiných vlivů“. Takto striktní a jasná je nejčastější
reakce pracovníků. Ale opak je pravdou. Jednoduché
ověření v praxi zcela jednoznačně prokáže na čí
straně je pravda. Neshodnost výroby (zmetkovitost)
je ovlivnitelná stavem stroje a ten je dán až z 95 %
kvalitou mazání. Souvislost je zcela jednoznačná
a mnohokrát ověřená. Kvalita výroby markantně
stoupá s čistotou oleje o měřitelné hodnoty.

„Dodržujeme interní předpisy
a doporučení výrobců strojů“

negativních projevů stojů zapříčiněno špatným stavem olejů (maziva), odborné studie upozorňují
na zcela zbytečné energetické ztráty. Už v 60. letech
minulého století uvedl sir Jost, že „ztráty způsobené
nevyužíváním a zároveň nesprávným používáním
tribologických poznatků znamenají v průmyslově
vyspělých státech výši 25–30 % vyrobené energie“.
Tato věta je i dnes vysoce aktuální, můžeme z ní
odvodit, že se stoupající čistotou olejů je možné
snižovat negativní projevy, spořit.
V době dnešního hospodářského útlumu by se
měly firmy orientovat na vyhledávání vnitřních,
rychle realizovatelných a rychle návratných úsporných opatření. Konkurenční prostředí a stav trhu
je k tomu jednoznačně nutí. Pojmy tribologie, tribotechnika by potom měly získat na vážnosti
a firmy by se měly tímto směrem orientovat (tribologie: zkoumá vztahy mezi třením, opotřebením
a mazáním; tribotechnika: definuje příčiny problémů a navrhuje jejich odstraňování, je „medicínou
strojů“). Jestliže má člověk zdravotní problémy, jde
k lékaři – k odborníkovi, specialistovi, který nechá
provést příslušné analýzy a na jejich základech

z vlastních zkušeností s pracovníky zaměstnanými
v různých průmyslových odvětví. Jejich častý přístup k řešení problémů je následující:

Kdy a kým byly interní předpisy zpracovány? Na základě jakých poznatků? Uvedeme typický a charakteristický příklad – předpis výměny oleje po záběhu.
Proč je nutná se většina techniků svých dodavatelů
neptá a výměna je provedena. Prostojové hodiny stojí
uživatele stroje statisíce, nová olejová náplň desetitisíce až statisíce korun. Nejsou to zbytečně „vyhozené“
finanční prostředky? Je nutné dodržovat doporučení
stará desítky let? Nejsou reálné jiné postupy?

„Rozbory olejů jsou zbytečné a drahé“
„My žádné problémy nemáme“
Takové konstatování je základním znakem neznalosti a setrvávání ve vyjetých kolejích. Poruchy
a odstávky jsou pokládány za normální, nikdo nemá
čas ani zájem se seznamovat s něčím novým.

„Musíme snížit ceny vstupů“
Jediným kritériem je nejnižší cena. Cenová jednání
vedou ekonomové a obchodníci. Neznají nebo nekonzultují s techniky jejich skutečnou potřebu. Návratnost či kvalitu nezjišťují a neověřují. Technické
parametry je nezajímají. Rozhodující je jen nejnižší
cena.

„Motivace pracovníků k úsporám“
Ve firmách jsou zaměstnanci nabádáni ke zlepšování, ke zvyšování/snižování konkrétních ukazatelů
a k zapojení se do úsporných opatření. Jestliže se
některý pracovník iniciativně zapojí do těchto kam-

Olej je krví stroje, proto z něho můžeme čerpat potřebné informace o reálném stavu stroje a jeho komponentů. Rozbory olejů stojí pouze promile z částek,
které bude nutné vynaložit na neodhalené problémy.
Do uvedených bodů jsme promítli vlastní dlouholeté
zkušenosti s řešením provozních problémů. Můžeme
konstatovat, že péče o maziva, o oleje a další procesní
kapaliny patří do činností velmi rychle návratných.
Do činností, které se v daných provozech plně osvědčily jak z technického, tak i ekonomického pohledu.
Správně zvolená kvalitní péče o oleje je schopná
zvýšit spolehlivost strojů, zvýšit kapacitu výroby,
zvýšit zisk, snížit náklady. Zvyšuje konkurenceschopnost firmy v jakékoli době. Proaktivní údržba je zásadním nástrojem k pochopení spojitostí mezi
strojem (technikou) a náklady (ekonomikou).
Na úvodní otázky je tedy možné odpovědět
jednoznačně – ANO. Q
Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o.
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NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ LIMITY
MOHOU SPLŇOVAT I KLASICKÉ
PLYNOVÉ KOTLE
OBCHODNÍ DIVIZE JUNKERS, SPOLEČNOSTI BOSCH
TERMOTECHNIKA, UVEDLA NA TRH NOVOU GENERACI PLYNOVÝCH
ZÁVĚSNÝCH KOTLŮ CERASTAR A CERAMINI, SPLŇUJÍCÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ
EMISNÍ LIMITY A JSOU PROTO VHODNÁ PRO PAMÁTKOVÉ ZÓNY
A HISTORICKÁ CENTRA MĚST.

Z

ávěsné kotle Cerastar a Ceramini
jsou výsledkem neustálé optimalizace klasických plynových kotlů.
Svými emisními limity, které jsou nižší než
25 mg NOx/kWh a tedy srovnatelné s kotli
kondenzačními, splňují i nejpřísnější
normu, platnou v historických centrech
měst, stanovenou limitem 70 mg NOx/
kWh (třída NOx 5). Výhodou je, že tyto kotle
nevytvářejí kondenzát. Kondenzační kotle
mají sice nejvyšší účinnost, a jsou proto
často velmi výhodné, při jejich instalaci je
ale nutné vytvořit odvod spalin, který musí
být vodotěsný a odolný vůči působení
kondenzátu. Pro klasické kotle Cerastar
a Ceramini je naopak možné beze změn využít stávající vyvložkovanou komínovou šachtu a ušetřit tak
náklady při rekonstrukci.

Nízkoteplotní kotle je možné připojit
na standardní připojovací rozměry, které
Junkers používá již více než 50 let. Tím je
usnadněna jejich montáž a odpadá nutnost použití redukčních přípojek. Srdcem
kotlů je moderní, vodou chlazený atmosférický hořák ThermoStar, který se vyznačuje nízkou hlučností a snadnou údržbou.
V případě nutnosti servisního zásahu je
možné hořák rychle vyjmout bez nutnosti
vypouštět vodu z kotle a systému. Oba
typy závěsných kotlů se mohou pochlubit
vysokou účinností až 93 % a známkou
„Ekologicky šetrný výrobek“.
Kotle Cerastar i Ceramini je také možné
propojit se solárním systémem Junkers. Toto řešení
umožňuje efektivní využití solární energie a doplňuje
ji spolehlivostí a komfortem plynového ohřevu. Insta-

lace solárního systému může ušetřit až 60 % ročních
nákladů na ohřev teplé vody a až 30 % energie na vytápění. Moderní elektronická řídicí jednotka Bosch
Heatronic pracuje s inteligentním patentovaným algoritmem SolarInside. Tento inovační prvek dokáže
podle přednastavených algoritmů vypočítat očekávanou intenzitu slunečního záření a redukovat spotřebu plynu v maximální míře. Samotný systém algoritmů SolarInside díky včasné reakci na aktuální
množství sluneční energie může dodatečně ušetřit až
15 % plynu při ohřevu teplé vody a až 5 % při vytápění.
Kromě samotných provozních úspor lze využít i možnost státních dotací. Díky programu Zelená úsporám
lze získat dotaci na solární ohřev teplé vody / podporu vytápění ve výši 55 000 nebo 80 000 korun.
V případě bydliště na území Prahy může zájemce
navíc získat dotaci z programu Čistá energie.

Jiné město, jiné normy
Ohledně emisních limitů pro plynové kotle je pak
třeba si uvědomit, že nejsou ve všech městech stanoveny shodně. Přestože například v Plzni neplatí
žádné zpřísnění emisních limitů, v městské části Brnostřed je potřeba při kolaudaci nového kotle nebo
výměně starého za novější doložit, že vaše zařízení
splňuje emisní třídu NOx 5. V některých částech Prahy
jsou pak emisní limity stanoveny stejně přísně jako
v centru Brna, platí však jen pro nové zdroje znečištění.
Pokud tedy uvažujete o instalaci nového kotle, doporučujeme kontaktovat pracovníky městského úřadu,
kteří budou mít nejlepší přehled o emisních limitech
v místě vašeho bydliště. Při použití kotlů Cerastar nebo
Ceramini nebudete mít se splněním těchto limitů
problém v žádném městě České republiky. Q

NOVÉ POHONY SIEMENS PRO SYSTÉMY
VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE
SPOLEČNOST SIEMENS UVEDLA NA TRH NOVOU GENERACI
ELEKTRICKÝCH POHONŮ ŘADY ACVATIX. DOSAVADNÍ SORTIMENT
ZDVIHOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ BYL KOMPLETNĚ
PŘEPRACOVÁN A ROZŠÍŘEN. NOVÉ MODELY JSOU VELMI
SPOLEHLIVÉ A JEDNODUCHÉ – MONTÁŽ PRODUKTŮ V SOUSTAVÁCH
VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE (HEATING, VENTILATION AND
AIR CONDITIONING – HVAC) JE DÍKY TOMU RYCHLÁ A BEZPEČNÁ.
Nové pohony Siemens pro systémy
vytápění, větrání a klimatizace
Společnost Siemens uvedla na trh novou generaci
elektrických pohonů řady Acvatix. Dosavadní sortiment zdvihových elektrických pohonů byl kompletně přepracován a rozšířen. Nové modely jsou
velmi spolehlivé a jednoduché – montáž produktů
v soustavách vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC) je
díky tomu rychlá a bezpečná.
Produkty Acvatix, které jsou v oboru HVAC známé
přesnou regulací a spolehlivostí, se v praxi osvědčují již několik desetiletí. Komplexní řada pohonů
doplněná o nové modely nyní pokrývá všechny
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typy aplikací, které se v zařízeních HVAC vyskytují.
Nová vývojová řada produktů Acvatix umožňuje lepší
řešení systémových procesů a vychází vstříc požadavkům projektantů a montážních firem. Všechny
nové pohony Acvatix SAX… mohou být například
instalovány, provozovány a udržovány podle stejných
zásad. Ergonomicky navržené kolo ručního ovládání
umožňuje manipulaci nezávislou na montážní poloze
pohonu, aniž by bylo nutné používat nářadí. Zejména
v nouzových situacích nebo během servisních prací
je tak umožněn lepší přístup k pohonu. Navíc je indikace polohy vřetene viditelná z různých úhlů a díky
integrované LED diodě lze provozní stav pohonu
snadno identifikovat i z větší vzdálenosti. Nová tech-

nologie bezkartáčových stejnosměrných motorů
významně zvyšuje energetickou účinnost provozu.
Další novinkou je způsob připojení pohonu k ventilu,
který vylučuje riziko chybné montáže a vyžaduje provedení pouze několika jednoduchých kroků.
Pohony nové generace jsou zpětně kompatibilní
se všemi ventily Acvatix vyrobenými v posledních
30 letech. Při modernizaci stávajících zařízení HVAC
to představuje podstatnou výhodu, protože pohon
nové řady Acvatix lze připojit k libovolnému typu
ventilu značky Siemens s velkým zdvihem. Podrobné technické informace o sortimentu řady
Acvatix jsou k dispozici na adrese http://www.
siemens.cz/ventily. Q
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SUPER MALÁ A LEHKÁ,
TECHNICKY NABITÁ
TERMOKAMERA GUIDE M8
SPOLEČNOST AHLBORN (WWW.TERMOKAMERY.CZ) PRO VÁS
PŘIPRAVILA ŽHAVOU NOVINKU Z OBLASTI RUČNÍCH TERMOKAMER.
JDE O MODEL GUIDE M8, KTERÝ JE JIŽ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ
VELMI DOBŘE VYBAVENÝ A NABITÝ FUNKCEMI. POSUĎTE
SAMI: ROZLIŠENÍ TEPLOTNÉHO SENZORU 160x120 pix.
25μm, CITLIVOST ≤ 0,08 °C, ROZSAH MĚŘENÝCH
TEPLOT -20 AŽ +250 ° (+350 °C, +1200 °C), 2 Mpix
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT S TECHNOLOGIÍ
PROLÍNÁNÍ TERMÁLNÍHO A VIZUÁLNÍHO
OBRAZU, 2x ZOOM, OVLÁDÁNÍ KAMERY BUĎ
RUČNÍ NEBO POMOCÍ IR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
(NADSTANDARDNÍ VÝBAVA).

O

vládat kameru lze i z PC přes USB 2.0 či RS
232. Kamera nabízí jak možnost jednotlivého snímkování, tak i sekvenční snímkování, a na SD paměťovou kartu je možné nahrát
i 30 min. termálního videa s frekvencí 20 snímků/s.
Samozřejmostí je hlasový záznamník (až 60 s ke každému snímku) textové poznámky, laserový zaměřovač atd.
Zpříplatkové výbavy – kromě IR dálkového ovládání
stojí za zmínku možnost rozšíření pro teploty do +
350 °C nebo + 1200 °C, dovybavení teleobjektivem
30 mm (FOV 7,6 ° x 5,7 °), protisluneční clonu displeje atd.
Kamera M8 nalezne uplatnění jak u údržby – elektro,
motory, technologie atd, tak i pro měření tepelného
hospodářství a budov. Velmi vhodná je díky svým
vlastnostem i pro vědu, výzkum, školství apod. jelikož
je plně ovladatelná z PC prostřednictvím plné verze
SW (multilicence), kdy je následně možné vyhodnocení i jednotlivých snímků z videa, tvorba grafů atd.
Rovněž příslušenství dodávané již v základní ceně

je bezkonkurenční. Od již
zmiňovaného SW přes bezpečnostní přepravní kufřík, pouzdro na opasek
či na rameno, 2 ks Li-ion aku (3–4 h provozu na jeden) síťový zdroj pokud je třeba nepřetržité měření,
nabíječka aku – jak v kameře, tak i mimo. Samozřejmostí jsou propojovací kabely USB i RS 232. Roz-

termokamery GUIDE M8 byla stanovena na neuvěřitelných 98 000 Kč bez DPH. Q
Pokud budete mít zájem o bližší informace nebo
ukázku této, ale i dalších termokamer, kontaktujte
nás na naší adrese.
měry – 154 x 69 x 45 mm (trochu větší mobil), váha
včetně aku 350 g. Nenávratně jsou pryč doby, kdy
cena takto technicky dokonalé termokamery se
pohybovala v rozmezí 1 až 2 miliónů korun. Cena

AHLBORN, MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA, spol. s r.o., DVORECKÁ 359/4, 147 00 PRAHA 4,
TEL: 261 218 907, EMAIL: AHLBORNAHLBORN.CZ, WWW.TERMOKAMERY.CZ
2/2010
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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
PRAŽSKÉ STOKOVÉ SÍTĚ
Začátkem roku 1997 Hlavní město Praha rozhodlo o zahájení realizace systému protipovodňové ochrany Prahy, navázalo tak na léta úvah, výzkumů, teoretických studií, realizovaných
dílčích opatření a řady akcí pořádaných v roce 1990 hydrology, u příležitosti stoletého výročí
výskytu „poslední stoleté vody“ v Praze v roce 1890.

N

a základě poznatků z velkých záplav v zahraničí, zejména v Kolíně nad Rýnem, bylo
rozhodnuto o využití systému mobilních
hradicích prvků. Mobilní hrazení je využito především v historickém centru města, v úsecích na okraji
města bude využito i stabilních opatření jako jsou
zídky, hráze apod., kombinovaných s mobilním
hrazením zejména v místech křížení s komunikacemi.
Nedílnou součástí komplexního řešení se nevyhnutelně stala potřeba provedení opatření na stokovém
systému s ohledem na zvolený průběh linie
ochrany. Jako návrhová velká voda QN byl původně
pro řešení protipovodňových opatření určen průtok dosažený při katastrofální povodni v roce 1890.
Opatření byla navrhována na úroveň hladiny návrhové povodně QN = 4030 m3 s-1 zvětšené o nadvýšení v rozsahu min. 30 cm a max. 50 cm.
Příprava protipovodňových opatření byla zahájena
úsekem na Starém Městě a Josefově a studií na koncepci ochrany Malé Strany. V listopadu 1997 pak
přijalo zastupitelstvo Hlavního města Prahy koncepci ochrany před povodní pro celé území Prahy,
ve kterém byla opatření rozdělena do 7 etap: Etapa
0001 Staré Město a Josefov, Etapa 0002 Malá Strana
a Kampa, Etapa 0003 Libeň a Karlín, Etapa 0004
Holešovice a Stromovka, Etapa 0005 Výtoň, Podolí
a Smíchov, Etapa 0006 Zbraslav a Radotín a Etapa
0007 Troja. Současně byla řešena i ochrana Modřan
v souvislosti s výstavbou tramvajové trati Modřany
– Komořany, nyní vedená jako E 0008.

Realizace opatření na stokové síti
hl. m. Prahy
Etapa 0001, Staré Město a Josefov
Tato etapa byla realizována v letech 1999 – 2000.
Byly realizovány 3 hradidlové komory na výpustech
z odlehčovacích komor u Národního divadla, na Alšově nábřeží a Na Františku proti vniknutí vzduté
vody do stokového systému.
Srpnová povodeň 2002
Do přípravy a realizace pak významným způsobem
zasáhla srpnová povodeň v roce 2002, která výrazně
překročila zvolené návrhové parametry protipovodňových opatření; způsobila rozsáhlé škody a to
nejen přímým zatopením povrchovou vodou
z Vltavy ale také v některých částech území průnikem vody z Vltavy stokovou sítí do vzdálenějších
níže položených území. Vlastní průběh povodně
a rozbor chování stokového systému v jejím průběhu pomocí matematického simulačního modelu
zřetelným způsobem ukázal na nedostatky v dosavadním přístupu k řešení protipovodňové
ochrany stokové sítě, kdy se opatření soustředila
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pouze na zamezení vniku „velké vody“ do stokového
systému, tj. na oddělení stokové sítě uzávěry
od Vltavy. Prokázalo se, že toto pojetí neodpovídá
reálnému provozu stokové sítě v chráněném území
za povodňového stavu a nezahrnuje ochranu před
tzv. vnitřními vodami, které tvoří produkované
splaškové vody a zejména odtok srážkových vod
v povodí stok v chráněném území.
Vyhodnocení průběhu a dopadů srpnové povodně
2002 přineslo dvě zásadní změny v další přípravě
a realizaci protipovodňových opatření na ochranu
hl. města Prahy:
Q Rada hlavního města Prahy ve svém usnesení
č. 2174 z prosince 2002 vzala na vědomí doporučení pracovní skupiny „Revize záplavových území
a protipovodňových opatření „ realizovat protipovodňová opatření na výši hladiny srpen 2002
a souhlasila s přípravou realizace protipovodňových opatření na výši hladiny srpen 2002 (doba
opakování přibližně 500 let) s rezervou 30–60 cm.
Q Správce vodohospodářské infrastruktury zadal
zpracování tzv. Etapy 0009 „Řešení protipovodňové ochrany stokové sítě“, řešící komplexně
ochranu stokové sítě tzn. včetně souběhu průchodu definované velké vody na Vltavě a srážky
nad územím hl. m. Prahy.

Projekt „Řešení protipovodňové
ochrany stokové sítě“ – Etapa 0009
Cílem projektu bylo posoudit navrhovaná opatření
na ochranu stokové sítě v realizované etapě 0001
a v již projekčně připravených etapách 0002 – 0008
a navrhnout případná nutná doplňující opatření pro
zajištění odvádění odpadních vod za povodňového
stavu celého systému odvodnění, tzn. stoková síť
– Ústřední čistírna odpadních vod – Vltava.
Výpočet byl proveden simulačním modelem stokové sítě, který byl sestaven a kalibrován v rámci
projektu vyhodnocení povodně 2002 z modelu
pro koncepční fázi Generelu odvodnění hl. m. Prahy.
Model stokové sítě byl zatížen výsledným závazným
zatěžovacím stavem při souběhu kulminačního
průtoku ve Vltavě a lokální srážky nad Prahou.
Zásadním výstupem tedy bylo určení míst na stokové síti, ze kterých je v průběhu stokové sítě nutno
zajistit odčerpávání vod ze stokového systému
do Vltavy pro zajištění funkce stokového systému.
Čerpací místa s čerpaným množstvím 400 l/s a vyšším bylo rozhodnuto řešit vybavením technologií
trvale osazených ponorných odstředivých čerpadel
s napájením mobilními motorgenerátory. Na místa
s potřebou přečerpávat nižší množství než
400 l/s byla navržena mobilní sací čerpadla.
Přehled navržených čerpacích míst na stokové síti
hl. m. Prahy je uveden v následujících tabulkách.

Realizace etap 0002 až 0005 v období
2002–2006
Investorem protipovodňových opatření byly přijaty
výše uvedené výstupy etapy 0009, ale s tím omezením, že u čerpacích míst bude realizována pouze
stavební část bez dodávky technologické části
(mobilní sací čerpadla, ponorná čerpadla s pohonem mobilními motorgenerátory).
Čerpací technika pro ochranu stokové sítě byla
pořízena samostatně v průběhu roku 2006. Pohon
čerpadel byl zvolen nezávislý na elektrické rozvodné síti – mobilní dieselové motory/dieselové
motorgenerátory. V závislosti na čerpaném množství na daném místě byly zvoleny 2 čerpací systémy:

Stabilní povodňové čerpací stanice
(HK SČS)
Dodávka čerpací techniky do 4 HK SČS byla uskutečněna na přelomu roku 2005–2006 v rámci etapy 0009
(investor Pražská vodohospodářská společnost, a.s.).
Ve všech čtyřech případech jde o přečerpávání vod
z povodí kmenové stoky B, tři objekty jsou na území
Karlína, čtvrtá stanice je v Holešovicích. Každá stabilní
povodňová čerpací stanice byla vybavena:
Q dvojicí čerpadel typu ITT FLYGT NL 3300.181 LT
(2x Q = 300 až 355 l/s, H = 6,4 až 8,6 m v.sl.,
P = 34 kW)
Q mobilním motorgenerátorem o maximálním
výkonu 143 kVA/115 kW
Motorgenerátor je osazen na dvounápravovém
podvozku a je vybaven dvojicí frekvenčních měničů,
řídící jednotkou čerpadel a přenosným ultrazvukovým snímačem pro automatické řízení chodu
čerpadel. Čerpadla je možno provozovat v ručním
nebo automatickém režimu dle kolísání hladiny.

Mobilní povodňové čerpací stanice
(HK MČS)
Pro zajištění čerpání ze stokové sítě na čerpacích
místech s potřebou čerpaného množství menší než
400 l/s byla pořízena v polovině roku 2006 mobilní
sací čerpadla (výrobce SPP PUMPS LIMITED):
Q 11 ks čerpadel typu QI 200 o výkonu Q = 100 l/s,
H = 15,0 m v.sl.,
Q 5 ks čerpadel typu XF 250 o výkonu Q = 200 l/s,
H = 15,0 m v.sl.

Realizace etap 0006 až 0007 v období
2007–2010
Tyto etapy řeší dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy v jižní části města – etapa 0006
(Malá a Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav) a na severu – etapa 0007 (Troja, Bubeneč, Podbaba). V současné době je dokončeno výběrové řízení pro
dodávku mobilních čerpacích zařízení, s termínem
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TAB. 1 ČERPACÍ MÍSTA NA CENTRÁLNÍM STOKOVÉM
SYSTÉMU
Čerpací místo

Etapa

Způsob čerpání

MČS Dvořákovo nábřeží

E 0001

sací mobilní čerpadla

Čerpané
množství [L/S]
400

HK SČS Hradební stoka

E 0003

ponorná stabilní čerpadla

700

HK SČS Prvního pluku

E 0003

ponorná stabilní čerpadla

700

HK SČS Žižkovská výpust

E 0003

ponorná stabilní čerpadla

500

HK MČS Karlínská shybka

E 0003

sací mobilní čerpadla

500

HK MČS MFF UK dešťová

E 0003

sací mobilní čerpadla

100

HK MČS Negrelliho viadukt

E 0004

sací mobilní čerpadla

100

HK MČS Pražská teplárenská

E 0004

sací mobilní čerpadla

200

HK SČS Za elektrárnou

E 0004

ponorná stabilní čerpadla

700

KK MČS Branická

E 0005

sací mobilní čerpadla

100

HK MČS Šárovo kolo

E 0006

sací mobilní čerpadla

300

HK MČS Tachovská

E 0006

sací mobilní čerpadla

300

HK MČS ZŠ Loučanská

E 0006

sací mobilní čerpadla

100

HK MČS Starolázeňská

E 0006

sací mobilní čerpadla

100

HK MČS U Trojské lávky

E 0007

sací mobilní čerpadla

200

TAB. 2 ČERPACÍ MÍSTA NA STOKOVÉ SÍTI V POVODÍ
PČOV ZBRASLAV
Čerpané
množství [L/S]

Čerpací místo

Etapa

Způsob čerpání

HK MČS V hluboké

E 0006

sací mobilní čerpadla

200

HK SČS Rašilova

E 0006

ponorná stabilní čerpadla

300

HK MČS Spojařů

E 0006

sací mobilní čerpadla

190

HK SČS U Loděnice

E 0006

ponorná stabilní čerpadla

900

HK SČS Ke Dračkám

E 0006

ponorná stabilní čerpadla

400

HK MČS Šůrova

E 0006

sací mobilní čerpadla

165

HK SČS Ottova

E 0006

ponorná stabilní čerpadla

300

HK SČS K přístavišti

E 0006

ponorná stabilní čerpadla

2200

HK SČS Opata Konráda

E 0006

ponorná stabilní čerpadla

900

HK MČS U Národní galerie

E 0006

sací mobilní čerpadla
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dodání 10/2010. Pro opatření na kanalizační síti
na uvedené etapy bude dodáno:
Q 18 ks mobilních sacích čerpadel typu QI 200
o výkonu Q = 100 l/s, H = 15,0 m v.sl.,
Q 6 ks mobilních motorgenerátorů (lokalita Zbraslav)

Zpracování povodňového plánu
stokové sítě
Realizace výše uvedených rozsáhlých opatření
na ochranu stokové sítě v průběhu jednotlivých
etap a zejména dodávky čerpací techniky si vyžádaly vytvoření zcela nových manipulačních předpisů všech objektů na stokové síti tak, aby byla
zajištěna protipovodňová ochrana území hl. města
Prahy dle vytčeného zadání, tj. včetně souběhu
průchodu povodně a dešťové srážky nad Prahou.
Zpracování nového povodňového plánu stokové
sítě v povodí ÚČOV Praha probíhalo v období
10/2005 až 08/2006 po dokončení etap 0001 - 0005.
V období 01/2010 až 06/2010 byl povodňový plán
stokové sítě v povodí ÚČOV Praha doplněn o objekty nově realizované v rámci etap 0006, 0007
a o rekonstruované hradidlové komory na stávajícím stokovém systému.
Systém ochrany tvoří:
Q Ústřední čistírna odpadních vod (povodňová
čerpací stanice)
Q 100 hradidlových komor se 117 ks šoupatových
uzávěrů a 63 ks zpětných klapek
Q 4 stabilní povodňové čerpací stanice o celkovém
výkonu 2 800 l/s
Q 12 čerpacích míst pro nasazení mobil. sacích
čerpadel o celkovém výkonu 2 500 l/s
Q Povodňová čerpací stanice Libeňské přístavy
Pro lokalitu Zbraslav byl zpracován samostatný
povodňový plán stokové sítě v povodí pobočné
ČOV Zbraslav. Protipovodňová ochrana dešťových
stok a zaklenutých vodotečí je zajišťována:
Q 12 hradidlovými komorami se 12 ks šoupatových
uzávěrů a 14 ks zpětných klapek
Q 6 stabilními povodňovými čerpacími stanicemi
o celkovém výkonu 5 000 l/s
Q 4 čerpacími místy pro nasazení mobil. sacích
čerpadel o celkovém výkonu 800 l/s

Závěr
Povodňové situace posledních let v České republice nás výrazným způsobem upozornily na nepředvídatelnost a moc přírodních sil a důsledky
urbanizace v záplavových územích řek. Hlavní
město Praha přijalo rozhodnutí na realizaci protipovodňových opatření na míru ochrany danou
průběhem povodně z roku 2002 s dobou opakování
přibližně 500 let. V současné době jsou, vyjma lokality Malé a Velké Chuchle, dokončena opatření
na ochranu města včetně objektů a technických
zařízení pro zajištění funkce stokové sítě v chráněném území. Nyní nastává doba tento rozsáhlý
soubor staveb řádně udržovat a pravidelným cvičením dosáhnout potřebné připravenosti lidí
a techniky. Q

Schéma mobilní povodňové čerpací stanice

Michal Dolejš , Dušan Záhrobský
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
2/2010
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Téma: Aqua-therm

ORIENTUJEME SE NA VÝVOJ
ČERPADEL PRO ENERGETICKÉ
BLOKY VYSOKÝCH VÝKONŮ
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V KLASICKÝCH ELEKTRÁRENSKÝCH
BLOCÍCH, I PŘI SNAZE O SNÍŽENÍ JEJÍHO PODÍLU Z CELKOVÉ
SPOTŘEBY, JE I NADÁLE VELICE VÝZNAMNÁ A BUDE I PO ŘADU
DALŠÍCH LET PŘEVAŽUJÍCÍM ZDROJEM ENERGIE.

P

ředpoklad vzrůstu spotřeby elektřiny v příštích
letech, ekonomický tlak na zvyšování účinnosti a ekologické limity znečišťujících látek
vznikajících při tomto způsobu výroby elektřiny
nutí projektanty a výrobce technologických zařízení
elektráren hledat nové cesty zvyšování účinnosti
uhelných elektráren. Analýza účinnosti
bloku je zaměřena na účinnost tepelného cyklu uhelné elektrárny a dalším krokem ke zvyšování účinnosti
výroby elektrické energie v uhelných
elektrárnách je využití nadkritických
parametrů páry.
Pro napájení kotle nového energetického bloku 660 MW s nadkritickými
parametry páry v Ledvicích bylo
v Sigmě vyvinuto a vyrobeno napájecí čerpadlo KNE 5.1. Požadovaná dopravní
výška v provozním bodě je pro toto čerpadlo
H = 4000 m, v závěrném bodě (při nulovém
průtoku) je to potom 5000 m. Ve výrobním
programu Sigmy, v celé její historii, nikdy nefigurovala napájecí čerpadla na tak velkou dopravní
výšku. Vzhledem k výsadnímu postavení Sigmy
na českém trhu v oblasti výroby napájecích čerpadel to pak znamená, že parametrově podobná
čerpadla nebyla v tuzemsku nikdy vyráběna. Lze
tedy konstatovat, že napájecí čerpadlo KNE 5.1
představuje inovaci nejvyššího řádu. Maximální
provozní hodnota dopravní výšky dřívějších konstrukcí napájecích čerpadel v Sigmě dosahovala
hodnoty H = 3000 m. Jednalo se o typové řady
čerpadel CHM, KHN a parametrově menší čerpadlo KNE 4.1. Další významnou inovací čerpadla
v porovnání s již vyráběnými napájecími čerpadly
je řešení konstrukce čerpadla pro možnost provozu stroje v široké pracovní oblasti, v rozsahu
požadované regulace, a to již od provozních otáček n = 800 min-1.
Parametry napájecího čerpadla
KNE5.1-300-6-000 jsou následující:
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Průtok

300 l×s-1

Dopravní výška

4000 m

Otáčky

5000 min-1

Teplota napájecí vody

do 200 °C

Příkon

~ 13 000 kW
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Napájecí
čerpadlo KNE
5.1 je řešeno jako
článkové, odstředivé, horizontální, barelového typu.
Vnitřní stator s rotorem vytvářejí
samostatný montážní blok, dodávaný rovněž jako samostatný
náhradní díl, umožňující v případě opravy čerpadla jeho rychlou výměnu. Samostatný montážní
blok je ve vysokotlakém plášti čerpadla upevněn
pomocí vnějšího víka a šroubového spoje mezi
pláštěm a víkem. Rotor je uložen ve dvou kluzných radiálních ložiskách mazaných tlakovým
olejem.
Pro vyrovnání axiálního tahu rotoru čerpadla KNE
5.1 slouží vyrovnávací píst v kombinaci s oboustranným kluzným axiálním ložiskem s naklápěcími
segmenty. Pro tento typ vyrovnávacího zařízení
nás, kromě požadavku provozu čerpadla v širokém
rozsahu otáček, také vedl opakovaný požadavek
zákazníků na možnost krátkodobého provozu
napájecích čerpadel, i nižších výkonů, v různých
nestandardních režimech bez nutnosti okamžitého odstavení čerpadla. Způsob vyrovnání axiálního tahu rotoru pomocí vyrovnávacího pístu
vykazuje z uvažovaných variant nejvyšší spolehlivost, nemůže zde dojít k přímému kontaktu
funkčních ploch jako je tomu u vyrovnávacího
kotouče s dosedací deskou nebo u kombinace
obou zařízení. Volba vyrovnávacího zařízení typu
vyrovnávací píst vedla na další hydraulické výpočty. Hydrodynamické poměry v těsnící spáře vyrovnávacího pístu jsou za určitých podmínek velmi
složité. Jedná se nejen o snížení objemových ztrát,
tzn. zvýšení účinnosti čerpadla, ale také o zabrá-

nění samobuzenému kmitání kapaliny ve spáře,
(které vede k rychlému opotřebení vyrovnávacího
zařízení), kombinací různých obvodových drážek. Volba vyrovnávacího pístu je také příznivější pro
dynamické chování rotoru
čerpadla.
Utěsnění rotoru v místech
jeho vyústění do venkovního
prostoru je provedeno mechanickými ucpávkami. Způsob chlazení
mechanických ucpávek je dle API
Planu 23, který je, zejména pro životnost ucpávek, nejpříznivější. Dalším řešeným konstrukčním uzlem bylo utěsnění
ložiskového prostoru proti úniku oleje, což
bylo vzhledem k průměru hřídele a otáčkám
čerpadla (velká obvodová rychlost) komplikovanou záležitostí.
Napájecí čerpadlo KNE 5.1 představuje kvalitativní
změnu ve vývoji čerpadel pro energetiku pro superkritické bloky 660 MV. První dva kusy těchto
čerpadel byly úspěšně odzkoušeny na zkušebně
SIGMA GROUP a.s. a prodány, třetí čerpadlo bude
odzkoušeno v listopadu 2010, s následným prodejem do konce roku 2010. Čerpadla jsou určena pro
výstavbu nového energetického bloku s nadkritickými parametry páry v Ledvicích.
Další perspektivy uplatnění těchto čerpadel je nejen na trhu v EU, ale i v Rusku a asijských zemích.
Napájecí čerpadlo KNE 5.1 bylo vyvíjeno v rámci
projektu realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Q

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín
tel.: +420 585 651 111
fax: +420 585 944 258
info@sigmagroup.cz, www.sigma.cz
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NOVÁ ŘADA MĚNIČŮ FRF700
ŘADA VEKTOROVÝCH FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FR-F700, KTEROU
UVEDL JEDEN Z PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ PRŮMYSLOVÉ
AUTOMATIZACE MITSUBISHI ELECTRIC, NABÍZÍ ZCELA MIMOŘÁDNÉ
TECHNICKÉ PARAMETRY.

P

ři návrhu tohoto měniče byli konstruktéři
vedeni snahou zpřístupnit měniče co nejširšímu okruhu uživatelů aplikací a dosáhnout
co nejkratší návratnosti investice. Tato snaha se
projevila jednak ve velmi příznivém poměru ceny
k výkonu a jednak širokou škálou prvků zabudovaných přímo v měniči.
Měnič je navíc vybaven speciální, patentem chráněnou funkcí OEC (Optimisation Excitation Control)
umožňující dosáhnout až 53 % úspory energie
oproti variantě bez měniče a 12 % oproti pohonu
se standardním měničem.

Z dalších vlastností a funkcí stojí za zmínku
zejména:
Q integrovaný odrušovací filtr s možnosti jeho
vypnutí
Q zabudovaná parametrizační jednotka
Q řada integrovaných vstupů (12BI, 3AI, PTC vstup)
Q řada integrovaných výstupů (7BO, 2AO)

Q možnost zobrazování stavu I/O na displeji
Q možnost dálkového ovládání výstupů přes
komunikaci
Q zabudovaný komunikační port RS485 (no-protokol režim nebo komunikace s protokolem
MODBUS-RTU)
Q možnost síťového propojení přes rozšiřující
moduly (MODBUS, CC-link, LonWorks, Profibus,
DeviceNet, USB 1.1)
Q prodloužený servisní interval (kondenzátory
a ventilátory) na 10 let
Q integrovaný PID s funkcí kaskádního řízení až
4 pohonů
Q možnost monitorování PID (zadaná/skutečná/
odchylka)
Q funkce automatického vypnutí PID při min. otáčkách – úspora energie
Q vysoký moment i při min. otáčkách (120 % při
3 Hz)
Q připojení měniče na běžící motor včetně kontroly
směru otáčení
Q počítadlo provozních hodin včetně hlídaní
servisních intervalů (včetně externích zařízení)
Q zobrazování úspory energie za zvolené období
v kWh, € nebo %
Q software VFD Setup pro snadné nastavení měniče a následnou údržbu
Q velmi malé zástavné rozměry = úspora místa
v rozvaděči
Stejně jako tomu bylo v minulosti u jiných produktů
Mitsubishi Electric (např. mikrokontroléry ALPHA,

malé kompaktní PLC řady FX, víceprocesorové systémy Q apod.), i v tomto případě jde o zařízení se
zcela mimořádnými technickými parametry.
Základní technické parametry:
Q výkon od 0,75 kW až 630 kW
Q napájení 380 – 480 V AC (od 323 V do 528 V) pro
výkony do 75 kW
Q napájení 500 V AC (od 323 V do 550 V) pro výkony
od 75 kW
Q výstupní frekvence od 0,5 do 400 Hz
Q přetížitelnost 120 %/60s, 150 %/3s
Q nastavení času pro zrychlení/zpomalení od
0 do 3600 s (lineárně nebo po S křivce)
Podrobné technické parametry a kompletní ceník
měničů řady FR-F700 lze získat na internetové adrese www.autocontcontrol.cz.
Při návrhu nového stroje nebo zařízení, popř. při
přechodu z jiného typu měniče Vám pomůžou
pracovníci z oddělení technické podpory společnosti. Při větších odběrech lze dohodnout výrazné
slevy z ceníkových cen a zajímavé obchodní podmínky. Q

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric
Viditelná úspora energie

výkonový rozsah od 0,75 kW do 630 kW
speciální funkce pro úsporu energie
integrovaný EMC filtr

parametrizační jednotka součásti měniče
rozšířené PID funkce
integrované vstupy (např. PTC) a výstupy

vektorové řízení magnetického toku
automatický rozběh po výpadku napájení
vynikající poměr cena/výkon

www.autocontcontrol.cz, tel.: 595 691 184
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REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE
PRO KONSTRUKCI VOZIDEL
VÝROBCI AUTOMOBILŮ SE SNAŽÍ O NEUSTÁLÉ INOVACE, A NA
OBZORU JE NYNÍ ŠANCE NA JEDNU Z OPRAVDU ZÁSADNÍCH:
INREKOR – NOVÁ REVOLUČNÍ KONSTRUKČNÍ TECHNOLOGIE
AUTOMOBILŮ DOKÁŽE SNÍŽIT JEJICH HMOTNOST O 30 %. TÍM BY
MOHLO DOJÍT CELOSVĚTOVĚ K ÚSPORÁM AŽ 10 MILIARD LITRŮ
POHONNÝCH HMOT A 50 MILIONŮ TUN EMISÍ CO2 KAŽDÝ ROK.

Vývoj a samotné představení technologie inrekor
je podporováno společností JSP, která je výrobcem
materiálu ARPRO. Tento materiál vynikající svou
pevností, odolností a nízkou hmotnosti je základem
v oblasti výroby automobilů, balicí techniky a spotřebního zboží. Právě díky jeho výborným vlastnostem jej využívají inženýři a designéři ARPRO pro
vývoj a konstrukci nových inovativních řešení. Tento
pozoruhodný materiál tvoří také samotné srdce
inrekoru a určuje do značné míry jeho mechanické
vlastnosti. Masivní využití materiálu inrekor tak velmi
úzce souvisí i s Českou republikou, protože jedna
ze dvou evropských továren společnosti JSP, celosvětové jedničky v oblasti produkce, vývoje a aplikace materiálu ARPRO, se nachází v Chebu. Paul
Compton, prezident společnosti JSP pro region
EMEA řekl: „Nápad inrekoru se nám od začátku líbil,
a proto jej intenzivně podporujeme. Spatřujeme
v něm jednu z mála inovací, která může mít opravdu
výrazný dopad na současný vývoj a konstrukci automobilů, kterou zároveň mohou výrobci vozů
velice snadno a rychle implementovat.“

O polovinu lehčí šasi – s inrekorem
žádný problém…

Nový konstrukční materiál je stejně pevný jako ty, které se používají nyní, ale ve srovnání s nimi výrazně lehčí – s jeho využitím
se dá snížit výsledná hmotnost vozu bezmála o třetinu.

O

vynález pozoruhodného nového materiálu
s označením inrekor se zasloužil muž jménem Steward Morley, konstruktér a designér, který má za sebou více než 16 let zkušeností
a praxe v automobilovém, leteckém a námořním
průmyslu. Původní koncept byl nakonec realizován
s Freddym Page-Robertsem, jeho současným obchodním partnerem, se kterým založili i samotnou
firmu inrekor.
„Viděli jsme obrovskou příležitost pro celý automobilový průmysl, jak výrazně snížit jeho dopad na
životní prostředí,“ řekl Steward Morley. „inrekor je
ultra lehký sendvičový materiál tvořený ARPR jádrem z expandovaného polypropylenu a lepených
vrstev hliníku. Díky této konstrukci se nám podařilo
dosáhnout vynikající pevnosti při zachování minimální hmotnosti. Abychom vyhověli všem náročným požadavkům, které jsou dnes kladeny na
konstrukční materiály v automobilovém průmyslu,
nechali jsme inrekor otestovat nezávislými autoritami. Jak strukturální testy od Warwick Manufactu-
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ring Group, tak i crash testy společnosti MIRA prokázaly, že inrekor požadovaná kritéria svými
výsledky výrazně převyšuje. Je lehčí, jednodušeji
vyrobitelný a ekologičtější než jakékoli jiné, v této
oblasti dosud využívané materiály,“ komentuje
Steward Morley příběh svého vynálezu.

Sendvičový systém nové generace
Technologie inrekor je založena na ultra lehké sendvičové konstrukci tvořené kombinací běžně dostupných a plně standardizovaných a certifikovaných materiálů. Jednotlivé vrstvy jsou lepeny rovněž
ověřenými a běžně využívanými pojidly. inrekor je
díky svým konstrukčním i mechanickým vlastnostem ideálním materiálem pro velkoobjemovou
výrobu automobilových šasi (ale samozřejmě i k výrobě jiných částí). Mezi nejzákladnější výhody jeho
využití patří velice nízká hmotnost, nízké investice
do výrobních technologií, všestranný a flexibilní
design spolu s vynikajícími absorpčními a bezpečnostními vlastnostmi.

Unikátní novinka byla použita při výrobě repliky
závodního vozu Porsche 356 zkonstruovaného ve
spolupráci s firmou Chesil Motor Company. Výsledkem byl vůz o 15 % lehčí než originální verze vytvořená s použitím konvenčních materiálů. Pro ty,
kdo se obávají, že plastová pěna ARPRO mezi hliníkovými pláty nebude dosahovat takových pevnostních parametrů jako kovové materiály samotné,
budou uklidňujícím faktem prováděné testy, které
ukázaly, že materiál je prakticky stejně pevný jako
ocel (dostatečně na to, aby dosáhl 5hvězdičkového
hodnocení v nárazových testech NCAP), ovšem
o 30 % lehčí, tedy hmotnostně na úrovni karbonových konstrukcí (vůči nimž je ovšem zase podstatně
výrobně levnější), a stoprocentně recyklovatelný.
Podle výrobce by se už v blízké budoucnosti měl
objevit i v běžném využití, byla prý už podepsána
dohoda s jednou z automobilek, jejíž jméno ovšem
ještě nebylo oznámeno.
V Praze byl spolu s inrekorem představen i nový
prototyp šasi čtyřsedadlového vozu, u něhož se
tato inovativní technologie uplatnila v jeho konstrukci. Díky inovovanému designu z inrekoru se
u tohoto šasi podařilo snížit hmotnost z běžných
300 kg na pouhých 160 kg. U modelového případu
typického rodinného vozu by bylo možné s využitím ultra lehké konstrukce z inrekoru, a s tím spojeným odlehčením dalších konstrukčních prvků,
ušetřit až 300 kg. V absolutních a globálních číslech
by tato technologie přinesla roční úsporu 10 miliard litrů pohonných hmot (300 miliard korun) a snížení emisí CO2 o 50 milionů tun. Q
(jv)
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VÝROBA BIOPLYNU
SUCHOU FERMENTACÍ
BIOPLYNOVÉ STANICE BUDE MOŽNÉ PROVOZOVAT UŽ I „V MALÉM“.
FIRMA STROJÍRNY OLŠOVEC PŘEDSTAVILA NA MSV PROTOTYP
UNIKÁTNÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE KROMĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
I PŘÍKLADEM UŽITEČNÉ SPOLUPRÁCE PRŮMYSLOVÉ A AKADEMICKÉ
SFÉRY – NA PROJEKTU BIOPLYNOVÉ MINI STANICE SE PODÍLELI
STROJAŘI I ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA.

O

výrobě a užití bioplynu bylo již mnoho
napsáno s kladným i záporným hodnocením, avšak tato pojednání se týkala především velkokapacitních zařízení pro výrobu bioplynu
prostřednictvím tekutého substrátu hlavně při
likvidaci odpadů zemědělského původu, nebo
odpadů z městských čistíren odpadních vod. Jde
o technologické zařízení investičně vysoce náročné,
v mnoha případech se složitou ekonomickou návratností. Otázky omezení vlivu na životní prostředí
ze strany digestátu nejsou na 100 % dořešeny a vyžadují další úpravu.
Výrobě bioplynu touto technologií nepřeje ani
veřejné mínění především z obavy zápachu při
potřebném soustředění vysokého množství vstupní
suroviny. Potíže, a z toho plynoucí oprávněná
averze, je způsobena mnohdy nesprávně zvolenou
technologií a technologickým postupem při manipulaci, jak se vstupní surovinou, tak s produktem
fermentační přeměny.

Energie vyrobená z trávy
Využití bioplynu v domácnostech a komunální sféře,
podobně jako je tomu v případě spalování pevných
biopaliv (peletek a briket), je v České republice
popelkou, oproti uplatnění v některých asijských
zemí (Čína, Indie, Pákistán atd). Je to způsobeno
tím, že jsme bohatší zemí a nepotřebujeme proto

realizovat obdobné ,,primitivní“ způsoby energie?
Nebo jsme pohodlní a podléháme energetickému
lobbyismu? Jsme natolik jeho obětí, že se jím
necháme ekonomicky vláčet, a zapomínáme
na možné využití velmi progresivních vědeckých
poznatků ve výrobě bioplynu pomocí tzv. suché
fermentace.
Pokračující celosvětová ekonomická a energetická
situace, ale především skutečná mezera alternativní
plynné energie pro malospotřebitele a komunální
sféru podnítila spolupráci firmy Strojírny Olšovec
a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
ke spolupráci při řešení problematiky suché fermentace.
Iniciátorem navrhovaného řešení byla zakázka pro
Strojírny Olšovec, zaměřená na likvidaci travní
hmoty a dendromasy získané z ošetření veřejných
ploch a prostranství. I když se Strojírna Olšovec
běžně zabývá i výrobou jednotlivých zařízení pro
ekologické programy, v tomto případě požádala
o odbornou pomoc Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, konkrétně Ústav environmentální a potravinářské technologie. Tak se zrodila
dnes již pravidelná spolupráce mezi Olšoveckou
strojírnou a MZLU. Nezůstala jen na poradenské
činnosti, ale rozšířila se na úroveň řešení konkrétních
projektů ověřovaných nejen v laboratořích vysoké
školy, ale i na poloprovozním pracovišti strojíren.
Do spolupráce je zahrnut i výukový program studentů a doktorandu v rámci jejich diplomových
prací a povinné praxe. Tímto způsobem se naplňuje
dlouho diskutovaný problém spolupráce vědy,
výzkumu a praxe. Škoda, že toto vládními představiteli proklamované propojení pánové z vlády ČR
nemyslí vážně. Věda a praxe se tak musí na celém
území ČR spolehnout na obdobné iniciativy.

I malé zdroje mohou přinést nemalý
užitek
Proces suché fermentace, který je základem zmíněného zařízení, sebou přináší náročnější podmínky
na přípravu vstupního substrátu a samotný průběh
fermentačního procesu. Na druhou stranu je však
mnohem šetrnější k životnímu prostředí a výrazně
by se snížila také investiční náročnost, která je jedním ze základních prvků zhoršující ekonomickou
bilanci výroby bioplynu.
Pro řešení nových podmínek průběhu přeměny
biomasy na bioplyn touto metodou, využívají řešitelé znalostí moderních poznatků vědy z oboru
biotechnologií a laboratorních, i poloprovozních

zařízení na univerzitě i ve strojírně. Nemalou měrou
k dosaženým výsledkům přispěla i finanční podpora
ze strany „Zelené energie“ společnosti ČEZ.
Na tomto místě je nutné poukázat, jak může účelová mediální kampaň dobrou věc poškodit. To
dokládá i skutečnost, že 12 vybraným projektům
Zelené energie pro rok 2010 nebyla schválená podpora doposud uvolněna.
Přesto na letošním Brněnském strojírenském veletrhu představila Strojírna Olšovec laboratorní zařízení pro výzkum průběhu procesu suché fermentace a funkční teplovzdušný Stirlingův motor.
Navrhované řešení by mělo přinést změnu názoru
o neekonomičnosti malých plynových jednotek,
podpořit energetické využití vlastních zdrojů biomasy jednotlivých usedlostí a obcí s následnou
možností energetického využití biologického odpadů získaného tříděním domácích odpadů.
Vystavované technologické zařízení (laboratorní
fermentor pro suchou fermentaci), by mělo reprezentovat možnosti využití bioplynu pro případ
malých nebo omezených zdrojů biomasy. Průběh
přeměny biomasy na bioplyn i její produkty (bioplyn
a kompostovatelný substrát), by měly provozovateli
zabezpečit využití vlastních zdrojů biomasy, na kterou musí vždy vynaložit určitý podíl vlastní práce
(úprava a ošetření vlastních i veřejných ploch, třídění a manipulace s biomasou). V takovém případě
by provoz malého fermentoru navrhovaného typu,
měl co nejméně provozovatele zatěžovat dalšími
pracovními úkony, ale naopak by se mělo zúročit
doposud minimální zhodnocení vynaložené práce
na manipulaci s biomasou.
Řešitelé projektu se řídí zásadou, že to co se vystavuje, by se mělo v nejbližším období objevit na trhu.
Dobrou zprávou pro všechny, kdo při návštěvě
expozice firmy na veletrhu o vystavované zařízení
projevili zájem je, že zařízení schopné energeticky
zabezpečit rodinný dům, školu, nebo třeba zemědělskou farmu bude možné ve Strojírnách Olšovec
objednat již v příštím roce. Q
Ing. Pavel Stupárek, Ing. Jaroslav Baťovský
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VOLKSWAGEN CADDY:
MODERNÍ PROFESIONÁL PRO
KAŽDOU SITUACI
PODLE POČTU PRODANÝCH MODELŮ VOLKSWAGEN CADDY TŘETÍ
GENERACE, BY MOHLA AUTOMOBILKA USÍNAT NA VAVŘÍNECH, ALE
OPAK JE PRAVDOU. KONCEM ZÁŘÍ PŘEDSTAVILA V NÁRODNÍ PREMIÉŘE
NOVINKU V PODOBĚ DOKONALEJŠÍHO MODELU, INOVOVANÉHO
PO VŠECH STRÁNKÁCH. NOVÝ CADDY ZŮSTAL ROZMĚROVĚ STEJNÝ,
ALE JE TVAROVÁN V DUCHU NOVÉHO DNA DESIGNU ZNAČKY.
PO TECHNICKÉ STRÁNCE NABÍZÍ CADDY MALOOBJEMOVÉ
PŘEPLŇOVANÉ MOTORY, DVOJITOU SPOJKU DSG NEBO KOMPLETNÍ
SYSTÉM INTELIGENTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JAKO JE ESP
NOVÉ GENERACE UŽ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ, COŽ VOLKSWAGENU
UŽITKOVÉ VOZY PŘINÁŠÍ PRVENSTVÍ VE SVÉ KATEGORII. KOMPLETNÍ
ZMĚNOU PROŠLA TAKÉ NABÍDKA VÝBAV S MODERNĚ ŘEŠENÝM
INTERIÉREM.
addy svým novým pojetím karoserie navazuje
na styl nového designu značky, který byl
použit u modelů Amarok a T5. Nové DNA
vyniká čistými horizontálními liniemi přední i zadní
partie. Zcela nově je navržena příď, kde linie masky
chladiče plynule přechází do nových světlometů
a tvoří jednotný celek. Novou podobu dostaly blatníky a kapota motoru. Do nárazníku jsou zapuštěny
mlhové světlomety, které mohou být alternativně
doplněny funkcí odbočovacích světel. Anténa se ze
střechy vozu přesunula do vnějších zpětných zrcátek. Poprvé jsou u modelu Caddy použity podélné
střešní nosiče, které pozitivně ovlivňují siluetu vozu.
Boční posuvné dveře, sériově dodávané na pravé
straně, nabízejí široký vstupní otvor, a v závislosti
na výbavě mohou být umístěny také na levé straně.

C

ložené nové ovládací prvky. V závislosti na výbavě je
k dispozici až 24 odkládacích prostorů a přihrádek,
včetně uzamykatelné schránky před sedadlem spolujezdce, která je navíc, ve spojení s klimatizací chlazená. Díky vylepšené variabilitě mohou být ve výbavě
dvě nebo až 7 sedadel. Druhá a třetí řada sedadel se
dá několika snadnými úkony kompletně lehce vyjmout a zvětšit tak zavazadlový prostor až na 3030 l
se zcela rovnou ložní plochou (u Caddy Maxi až
na 3880 l). Verze Kombi a MPV jsou sériově vybaveny
třemi sedadly ve druhé řadě. U jednotlivých částí lze
sklopit opěradlo na sedák, případně kompletní sedadlo složit a překlopit dopředu. Celá aretace byla výrazně zjednodušena. Při kompletně složené druhé
řadě sedadel vznikne v 5místném provedení zavazadlový prostor až 2850 l při využití celé výšky interiéru.

Vylepšená variabilita

Optimalizované výbavy

Interiér prošel důkladnou modernizací, dostal nový
sportovní tříramenný volant, potahy a intuitivně roz-

Volkswagen přizpůsobil strukturu nové modelové
řady potřebám uživatelů, proto došlo z velké části
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ke zcela nové konfiguraci výbav. Nově je pro Caddy
MPV značení výbavových linií od základní Startline,
Trendline, Comfortline až po vrcholný model Comfortline Edition (dříve Style Edition).
Základní verze Startline nahradila dosavadní výbavu Life a prvním stupněm výbavy na českém
trhu je nyní Caddy Trendline. Prostor pro cestující,
na rozdíl od užitkových verzí, je kompletně obložen, sedadla dostala nové potahy. Sériová výbava
byla rozšířena o uzamykatelnou odkládací
schránku před sedadlem spolujezdce, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče, zrcátka ve slunečních
clonách, odkládací síťky ve stropním rámu, úložnou zásuvku pod sedadlem řidiče a rádio RCD 210
s CD přehrávačem.
Comfortline v porovnání s výbavou Trendline má
navíc nové podélné střešní nosiče s nosností
100 kg, lakované nárazníky v barvě karoserie, 15“
kola z lehkých slitin (Caddy Maxi: 16“ kola), paket
chromovaných prvků, světlomety H7 a tmavě
tónovaná zadní a boční okna od B sloupku. V interiéru přibyla výškově stavitelná středová loketní
opěrka, úložné zásuvky pod oběma předními sedadly, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce,
kůží obšitý volant, výkonnější rádio RCD 310 s CD
přehrávačem vybavené dalšími rozhraními a větším displejem, klimatizace a multifunkční displej
(MFA, včetně palubního počítače), tempomat,
paket „Světla a výhled“ (např. samostmívací vnitřní
zpětné zrcátko, dešťový senzor, automatická aktivace světlometů).

Všechny verze jsou k dispozici se standardním rozvorem 2,681 m nebo prodlouženým rozvorem
3,006 m u modelů Maxi. Kromě toho jsou všechny
modely nezávisle na verzi karoserie a výbavy sériově
vybaveny elektronickým stabilizačním systémem
ESP. Jako první a dosud jediný vůz ve své třídě
nabízí Caddy jako alternativu předního pohonu
trvalý pohon všech kol (4Motion). V tomto systému
je hnací síla rozdělována prostřednictvím elektronicky řízené spojky Haldex nejnovější generace.
Ke specifickým prvkům pohonu 4Motion patří také
dvoudílný spojovací hřídel, výfuková soustava upravená podle polohy diferenciálu zadní nápravy

a spojovacího hřídele, speciální palivová nádrž
uložená po obou stranách nad spojovacím hřídelem a výztuhy podélného nosníku v zadní části
karoserie.

Excelentní downsizing
O pohon se stará jeden ze 7 agregátů, přitom 6
z nich se objevuje pod kapotou modelů Caddy
vůbec poprvé. Čtyři poháněcí jednotky jsou výsledkem vývojové strategie založené na downsizingu, která kompenzuje záměrné zmenšení zdvi-

hového objemu přeplňováním v kombinaci
s nejmodernějším přímým vstřikováním. Výsledkem
je snížení spotřeby paliva až o 21 %.
Pěkným příkladem downsizingu jsou zážehové
motory TSI, které díky přeplňování turbodmychadlem dosahují nejvyššího výkonu 63, resp. 77 kW
ze zdvihového objemu pouhých 1,2 litru. Průměrná
spotřeba přitom klesla až na 6,6 l na 100 km, což
odpovídá emisím CO2 ve výši 154 g/km. Oba zážehové motory TSI s dvouventilovým rozvodem jsou
přeplňovány turbodmychadlem a pracují s přímým
vstřikováním benzinu. Křivka výkonu motoru TSI
63/77 kW vrcholí při 4800/5000 ot.min-1, maximální
točivý moment 160/175 Nm je k dispozici
od 1500/1550 ot.min-1. Caddy dokáže být i v těchto
verzích velmi temperamentní. Z klidu na 100 km.h-1
zrychlí za 13,7/12,4 s
Pozadu nezůstávají ani vznětové motory 1,6
a 2,0 TDI, které jsou k dispozici ve výkonových stupních 55, 75, 81 a 103 kW. Všechny turbodiesely
pracují s tichým a účinným přímým vstřikováním
common-rail. Speciální piezoelektrické vstřikovače
provádějí vícenásobné vstřikování s nejvyšší přesností z hlediska časování vstřiku i vstřikovaného
množství paliva.
Nejúspornější verze, 75 kW s paketem BlueMotion
Technology (BMT ), spotřebuje pouhých 4,9 l
na 100 km (emise CO2 129 g/km). Na jednu náplň
nádrže lze díky této hodnotě spotřeby ujet teoreticky 1176 km. Paket BMT obsahuje mimo jiné
systém Start-Stop, rekuperační systém pro zpětné
získávání kinetické energie, aerodynamické spo-

ilery před podběhy kol, pneumatiky se sníženým
valivým odporem a asistenta pro rozjezd
do kopce.
Caddy je velmi úsporným vozem také v nejvýkonnější verzi 2.0 TDI. Průměrně spotřebuje jen 5,9 l
na 100 km (emise CO2 155 g/km). Chlubit se může
také svou dynamikou, z 0 na 100 km.h-1 za rovných
10 s. Disponuje pružným zrychlením v celém rozsahu otáček, již od 1500 ot.min-1 poskytuje maximální točivý moment 320 Nm. Nejvyššího výkonu
motor dosahuje při 4200 ot.min-1.

Všechny motory TDI jsou sériově vybaveny filtrem
pevných částic. Na přání lze TDI o výkonu 75 kW
objednat se 7stupňovou převodovkou DSG, zatímco pro výkonnější TDI 103 kW je, s ohledem
na maximální točivý moment, k dispozici speciálně
upravená 6stupňová převodovka DSG. V 7stupňové převodovce DSG jsou obě spojky suché,
zatímco u 6stupňové je dvojitá spojka uložena
v olejové lázni. Všechny motory splňují emisní
normu Euro 5.

EcoFuel na CNG
Ekologicky šetrné a ekonomicky výhodné jsou
modely s motorem na stlačený zemní plyn nesoucí
označení EcoFuel. Čtyřválec 2,0 l o výkonu 80 kW
má za účelem optimálního využití energie obsažené

v zemním plynu vysoký kompresní poměr 13,5:1.
Čtyři nádrže pojmou 26 kg zemního plynu (Caddy
Maxi 37 kg) a při průměrné spotřebě 5,7 kg
na 100 km je dojezd 455 km (Maxi 650 km), poté
motor automaticky přejde na spalování benzinu,
kterého je u obou verzí v nádrži 13 l. Q
(pk)
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SIEMENS V ČR ZÍSKAL
EVROPSKOU CENU ZA
ENERGETICKY ÚSPORNÝ
PROJEKT
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ APLIKOVANÉ V ZÁVODĚ
NA VÝROBU ELEKTROMOTORŮ SIEMENS V MOHELNICI, ZÍSKALO
ČESKÝM INŽENÝRŮM PRESTIŽNÍ EVROPSKOU CENU PRO
ENERGETICKÉ SLUŽBY V KATEGORII NEJLEPŠÍ PROJEKT
ENERGETICKÝCH SLUŽEB V KOMERČNÍM SEKTORU ZA ROK 2009.
CENA JE URČENA PRO INOVATIVNÍ POSKYTOVATELE
ENERGETICKÝCH SLUŽEB A KAŽDOROČNĚ JSOU JEJÍM
PROSTŘEDNICTVÍM OCEŇOVÁNY MIMOŘÁDNÉ POČINY PŘI
ROZVOJI ENERGETICKÝCH SLUŽEB V EVROPĚ. POROTU
MEZINÁRODNÍCH EXPERTŮ ZAUJAL MOHELNICKÝ PROJEKT
ZEJMÉNA DÍKY VÝŠI DOSAŽENÝCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR,
POZITIVNÍMU DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VLIVU NA ROZVOJ
ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V SOUKROMÉM SEKTORU.

Ú

spěšný projekt přinesl závodu kromě
ocenění průkazné ekonomické výsledky:
úsporu více než 50 % roční spotřeby energie na vytápění, ohřev teplé vody a výrobu technologické páry, přičemž současně pomohl významně snížit emise CO2.
V rámci projektu byla v mohelnickém výrobním
závodě provedena decentralizace a optimalizace
výroby a distribuce tepla. Bylo zrušeno napojení
na centrální zdroj páry cizího dodavatele, a vybudovány nové teplovodní zdroje (1x 250 kW,
1x 2 MW, 20x do 50 kW), pro technologické účely
byly instalovány parní vyvíječe 2x 500 kg/h.
Do výrobních hal bylo instalováno teplovzdušné
vytápění a lokální příprava teplé užitkové vody,
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a zřízeny plynové nízko a středotlaké přípojky
do lokálních zdrojů. O bezchybný chod se stará
řídicí systém Siemens Desigo PX a monitorovací
systém EMC. Dispečerské pracoviště je doplněno
o vizualizační systém Desigo Insight a propojeno
s řídicími podstanicemi.
Zakázka v hodnotě 44,5 mil. Kč smluvně garantuje úsporu minimálně 31 % z původních celkových ročních nákladů na teplo, což představuje
14,1 mil. Kč. Doba návratnosti celé investice činí
pouhé tři roky.
„Smluvně garantované úspory mohou být v konečném důsledku ještě vyšší. U tohoto projektu
jsme se dokázali dostat až na úroveň 50 % roční
spotřeby energie. Podařilo se nám i výrazně zkrá-

tit dobu návratnosti vložených investic, a to
na pouhé tři roky. Ta u podobných projektů řešených metodou Energy Performance Contracting bývá zpravidla 5 až 7 let,“ uvedl Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb
společnosti Siemens.
Pro technologické účely byly instalovány tři vyvíječe páry. Výrobní haly jsou nyní vytápěny teplovzdušnými plynovými jednotkami, příprava
teplé vody probíhá lokálně v plynových zdrojích
přesně podle potřeby. Řízení všech nově instalovaných zařízení zajišťuje systém Siemens Desigo PX s dispečerským pracovištěm vybaveným
vizualizačním rozhraním, díky němuž mohou
zodpovědní pracovníci na monitoru sledovat
aktuální stavy i historické průběhy teplot, spotřeb
energií a vody, informace o provozu či alarmní
hlášení v libovolné, z více než 50 budov v areálu
závodu. Přehled o spotřebách energií zajišťuje
monitorovací systém EMC (Energy Monitoring
a Controlling).
„Řešení realizované v rámci projektu EPC zajistilo
v našem závodě spolehlivou dodávku tepla pro
vytápění a ohřev teplé vody a dodávku technologické páry pro výrobní linky. Díky optimálnímu
návrhu úsporných opatření a použití moderních
technologií dosahujeme takové úspory energie
a nákladů, která nám umožnila lépe překonat
důsledky současné celosvětové hospodářské
situace a zároveň nám vytvořila předpoklad stát
se tzv. zeleným závodem,” uvedl Ing. Pavel Pěnička, ředitel mohelnického závodu Siemens
elektromotory.
Siemens byl v posledních letech za energeticky
úsporné projekty oceněn již několikrát. V roce
2006 získal cenu za „Nejlepší energeticky
úsporný projekt“ pro budovy v majetku města
Berlín a toto ocenění obhájil i o rok později
energeticky úsporným projektem krytého bazénu Brigittenau ve Vídni. V rámci ČR obdržel
v roce 2006 ocenění „Energetický projekt roku“
za úspěšnou revitalizaci areálu psychiatrické
léčebny Kosmonosy. Q

REVOLUCE V SEGMENTU
STĚRAČŮ
NA TRH SE DOSTALA PRVNÍ UCELENÁ SORTIMENTNÍ ŘADA
PLOCHÝCH STĚRAČŮ, KTERÁ POKRYJE ŠIROKÉ SPEKTRUM RŮZNÝCH
TYPŮ AUTOMOBILŮ. STĚRAČE MOHOU BÝT POUŽITY PRO PŘÍMOU
VÝMĚNU ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ NEBO JAKO MODERNĚJŠÍ NÁHRADA
STARŠÍHO STĚRAČE.

N

ové ploché stěrače Champion
Easyvision byly vyvinuty společností Federal-Mogul Corporation. V tomto nejrychleji rostoucím segmentu představují cenově výhodnou
náhradu originálních plochých stěračů,
nebo jako výměnu za klasické můstkové
stěrače.
Sortimentní řadu plochých stěračů tvoří
pouze 14 skladových jednotek, ale obsahuje všech 7 základních konstrukcí konektorů
stěračů a lze je použít jako přímou náhradu nebo
pro modernizaci stěračů u téměř 85 % všech automobilů jezdících v Evropě. Sortimentní řady plochých stěračů jiných výrobců v tomto cenovém
pásmu pokrývají pouze čtyři typy provedení ramének, ale tyto stěrače lze použít pouze jako přímou
náhradu za stejný komponent, nikoliv jako modernější náhradu staršího stěrače.
Nová řada stěračů disponuje dvěma patentovanými
technickými inovacemi. Jde o systémy Variable Ge-

ometry Spoiler Technology (VGS) a Master Connector. První systém používá symetrický ohebný gumový spoiler, vložený
do stěrače. Tato patentová konstrukce
umožňuje, aby se spoiler sám přizpůsobil
podle měnící se síly větru. Tím je zaručeno
dokonalejší stírání skla a také možnost
použití komponentu Easyvision jak pro
levý, tak i pro pravý stěrač.
Jedinečný a uživatelsky jednoduchý
Master Connector umožňuje rychlé a pevné nasazení lišty na každý z pěti základních typů ramének stěrače v případě náhrady stejného komponentu a dvou ramének při modernizaci klasických
stěračů.
Stěrače jsou díky kompozici přírodního kaučuku
velmi odolné proti tvoření drobných prasklin, poškození UV zářením a při stírání nezanechávají
na předním skle usazeniny vosku. Pokud jde o jejich
konstrukci, disponují asymetrickým vnitřním pružným členem, který zajišťuje dokonalý kontakt stírací
lišty se sklem za všech provozních podmínek. Systém VGS
Technology přestavuje průlom
nejen pokud jde o snížení počtu skladových jednotek, ale
také díky své schopnosti přizpůsobit přítlačnou sílu podle
měnící se rychlosti větru. Q

TMOBILE NABÍZÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZI
Do nabídky TV vysílání se po Telefónice O2 pustil další mobilní operátor. T-Mobile začal od 1.
listopadu nabízet televizní příjem v digitální
kvalitě, ovšem na rozdíl od kabelů, přes které
šíří svou O2 TV, vsadil na satelitní technologii.
T-Mobile Televize, která využívá pro poskytování
služby satelitní platformu Skylink na družicích Astra
23,5 a 19,2 (JV), umožňuje satelitní příjem českých
a zahraničních stanic v digitální kvalitě po celém
území ČR. Kromě programů v HD rozlišení, je podle
zástupců operátora kvalita obrazu všech kanálů
vyšší v porovnání nejen s analogovým, ale často
i pozemním DVB-T vysíláním. Dodávané satelitní
přijímače podporují rovněž funkci PVR (Personal
Video Recorder), takže uživatel si přes USB rozhraní
může připojit např. externí harddisk nebo USB flash-disk a nahrát své oblíbené pořady na ně.
V nabídce jsou nyní dvě základní varianty - Start

bude nabízet 16 českých a slovenských programů
+ HD vysílání ČT a Nova, verze Standard obsahuje
25 dalších programů v češtině. K dispozici jsou
kromě variant Standard a Start také tři volitelné
balíčky s dalšími programy.
Start nabízí základní programy bez měsíčního paušálu, ale zákazník musí uhradit plnou cenu za satelitní přijímač, anténu a TV kartu, T-Mobile však
umožní svým stávajícím mobilním zákazníkům při
prodloužení jejich smlouvy k hlasovému tarifu získat tento balíček pro příjem satelitní televize za
zvýhodněnou cenu (jako mobilní telefon).
Pro využívání služby je potřeba mít TV kartu do přijímače pro dekódování programů, přijímač (set-topbox), parabolickou anténu a konvertor (LNB) a propojení koaxiálním kabelem mezi anténou
a přijímačem. Pokud zákazník už část potřebného
vybavení má, může si pořídit jen zbývající hardware. Q

Téma: zajímavé konstrukce

PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY
ZE SORTIMENTU FIRMY AMPO
POHÁNĚJÍ I UNIKÁTNÍ
ZDVIHACÍ MOST V ROUENU
SPOLEČNOST AMPO ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU JE ZNÁMÁ JAKO
DODAVATEL PRŮMYSLOVÝCH PŘEVODOVEK BONFIGLIOLI. MEZI
JEJICH APLIKACE PATŘÍ I ŘADA ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ VČETNĚ
SKUTEČNĚ PRESTIŽNÍCH AKCÍ, DOKUMENTUJÍCÍCH VYSOKOU
ÚROVEŇ A SPOLEHLIVOST ŘEŠENÍ NESOUCÍCH TUTO ZNAČKU.

F

rancouzská pobočka firmy má např. zásluhu
o unikátní technické dílo, jakým je pohybový
systém pro most v metropoli francouzské
Normandie – ve městě Rouen. Přístavní město,
kde skončila na hranici Jana z Arku, je známé v novodobé historii hlavně jako významný říční přístav
zajišťující spojení s Atlantikem. Na lodní dopravě
závisel ekonomický i průmyslový rozvoj, a tak se
přes řeku Seinu klene řada zdvihacích mostů. Jedním z nejvýznamnějších je 6. městský most, jeden
z největších svého druhu v Evropě. Denně přes
něj přejíždí zhruba 10 tisíc vozidel a byl vybudován, aby odvedl dopravu z nejpřetíženějších rouenských tras a snížil znečištění a hluk v centru
města. Tyčí se do výšky 86 m nad hladinou Seiny
a jeho celková délka je 760 m. Namísto obvyklého
výkyvu mostovky, umožňujícího průjezd lodím,
je tento most zdvihán pomocí rumpálových navijáků, instalovaných na spodku futuristicky vyhlížejících pilířů. Mechanismus dokáže zdvihnout
mostní sekci o hmotnosti 2400 t do maximální
výšky 55 m. Tím pod ním mohou proplout i historické lodě jako např. výcviková plachetnice
italského námořnictva Amerigo Vespucci, mohutný trojstěžník evokující dobu, kdy moře brázdily
rychlé klipry.
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Stavební společnost Eiffel využila ve spolupráci
s firmou Bonfiglioli pro tento unikátní projekt
převodovky řady 316 L4 222 FZ. O pohyb unikátního systému se stará 8 mohutných navijáků

(každý se 4 převodovkami, tzn. celkem 32 převodovek a jedna korunní převodovka) a třemi
motory na každém navijáku. Průměr bubnu se
dvěma kabely o průměru 72 mm činí 1600 mm.
Rozběh je do 15 s a za 11 s dosáhne navijákový
systém plné rychlosti – pohyblivá mostní sekce
se zdvihá rychlostí 4.5 m.min-1.
Antikorozní nátěr umožňující provoz i ve velmi
vlhkém prostředí zaručuje minimálně stoletou
životnost (v operačních podmínkách od -10 do
+40 °C) , na životnost převodovek dává výrobce
půl století záruky. Q

Téma: veletrhy

MOTEK 2010 VE STUTTGARTU
NA NOVÉM VÝSTAVIŠTI VE STUTTGARTU SE VE DNECH 13. AŽ 16. ZÁŘÍ
USKUTEČNIL 29. ROČNÍK PŘEDNÍHO SVĚTOVÉHO VELETRHU MOTEK,
ZAMĚŘENÉHO NA MONTÁŽ, MANIPULACI A AUTOMATIZACI.
SOUBĚŽNĚ S NÍM PROBÍHALY DALŠÍ 2 SPECIALIZOVANÉ VELETRHY,
A TO BONDEXPO SE ZAMĚŘENÍM NA LEPICÍ TECHNOLOGIE
A MICROSYS, SPECIALIZOVANÝ NA MIKRO A NANOTECHNIKU.
V PAVILONECH 7 A 9, VE KTERÝCH SE KONALY VELETRHY BONDEXPO
A MICROSYS, BYLY VYSTAVENY I MANIPULAČNÍ A AUTOMATIZAČNÍ
PRVKY S VAZBOU NA PRŮMYSLOVÉ LEPENÍ A MIKROTECHNIKU,
SPADAJÍCÍ JINAK DO SFÉRY VELETRHU MOTEK.

S

vé výrobky vystavovalo na MOTEK cca 900
firem z 24 zemí světa, které měly expozice
ve všech lichých pavilonech 1 až 9. Spektrum výrobků bylo obrovské, a to od jednotlivých
prvků přes celé konstrukční skupiny, až po automatická zařízení a celé linky. Hlavně německé
firmy nabízely široký sortiment různých typů
a velikostí prvků pro realizaci záměrů z oblasti
montáže, manipulace a automatizace:
spojovací a integrační prvky, lineární i rotační
vedení a speciální ložiska, upínače, manipulátory
(včetně robotů), dopravníky, třídiče, pohony,
řízení a k nim HW i SW, měření, zkoušení atd.
Přes velký sortiment řada výrobců upozorňovala
na připravenost dodávat i zakázkové modifikace.
Není přirozeně možné informovat o jednotlivých

Expozice firmy Stasto před náporem návštěvníků

Prostorově řešený dopravník

exponátech; stačí snad jen konstatovat, že konstruktéři a projektanti mají obrovský výběr jak
prvků, tak i příkladů řešení, a pokud přesně nenajdou, co hledají, tak určitě naleznou dodavatele zakázkového provedení.
MOTEK není určen pro firemní management, je
optimální pro konstruktéry a projektanty, pro
které je tou nejlepší školou. Organizátoři veletrhu
si dali za cíl m. j. optimalizovat přenos informací
právě k těmto výkonným pracovníkům doprovodnými akcemi, veletržními novinami i širokou
propagací a prezentací v odborném tisku. Velmi
aktivní byly v tomto směru i někteří vystavovatelé,
kteří pro vybrané zákazníky organizovali skupinové prohlídky expozic a školení. Těchto akcí se
měli možnost zúčastnit i někteří čeští klienti např.

firmy Stasto (do ČR dováží např. polohovací stoly
WEISS) a přirozeně i Festo. Hodnocení vyznělo
velmi pozitivně.
Specializované veletrhy, mezi které MOTEK, BONDEXPO a MIKROSYS patří, se v poslední době přesouvají z jiných německých výstavišť právě do Stuttgartu. Důvody jsou jasné – od brány nového
výstaviště k letištní hale, parkovišti pro 17 000 aut,
stanici rychlodráhy spojující tuto městskou čtvrť
se Stuttgartem, ale i hotelu, je to cca 5 minut chůze.
Z parkovišť je přímo sjezd na dálnici. Q
Jan Kůr, Stuttgart

Polohovací stůl WEISS

V expozici firmy Festo bylo opravdu rušno

Prezentace kompletních zakázkových linek
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Téma: dopravní technika
či Švýcarska ukazují, že i krátké úseky mají své opodstatnění. Například trať mezi Bernem a Oltenem
ve Švýcarsku pro rychlost 200 km.h-1, která je dlouhá
cca 50 km, výrazně zkrátila a zkapacitnila spojení
nejen mezi Bernem a Curychem, ale také mezi
Bernem a Basilejí nebo Bernem a Luzernem, a díky
přestupům ve stanicích Olten či Farau, prakticky
pro celé švýcarské středozemí. V našich podmínkách by se vyplatilo byť i jen samotné spojení Prahy
a Brna, kde by nová trať zkrátila cestovní dobu
na necelou hodinu. Navíc by zcela jistě došlo k navýšení počtu spojů, podle existujících a jinak spíše
konzervativních studií by počet cestujících vlakem
vyrovnal zátěž D1, která by se tak nemusela nákladně rozšiřovat! K argumentu, že by se takový
vlak na našem území „ani nerozjel“ uveďme následující. Německá jednotka ICE 3 (Velaro) zrychlí
z 0 na 300 km.h-1 na 18 kilometrech, z 0 na 200 km.h-1
dokonce na méně než 4,5 km.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ:
SEN NEBO NUTNOST?
KAŽDÝ KDO CESTUJE PO NAŠICH TRATÍCH, MÁ OBČAS
NEVYHNUTELNÝ POCIT, ŽE SE OCITL V NEJVĚTŠÍM MUZEU POD
ŠIRÝM NEBEM. INVESTICE DO LÉTA ZANEDBANÝCH TRATÍ
A PŘESTÁRLÉHO VOZOVÉHO PARKU SE JEVÍ JAKO NUTNOST.
PO ROCE 1989 SE ZAČALO S REKONSTRUKCÍ ZAOSTALÉ ŽELEZNIČNÍ
SÍTĚ. NICMÉNĚ ANI PO 20 LETECH NEJSOU ČTYŘI TZV. TRANZITNÍ
KORIDORY DOKONČENY. ZDÁ SE, ŽE PRO EVOLUCI NA NAŠÍ
ŽELEZNICI JE JIŽ POZDĚ.

K

tomu, aby byla železniční doprava opravdu
konkurenceschopná a dostala se na úroveň
západní Evropy je zapotřebí radikálního posunu. Tak jako byl v polovině 19. století revolucí
nástup železnice, bylo jí na konci století 20. revolucí
rozšíření vysokorychlostních tratí. Vysokorychlostní
trať (VRT) je definována tak, že umožňuje provoz
vlaků pro rychlost větší než 250 km.h-1. Francouzské
TGV dosahuje na nové trati mezi Paříží a Strasbourgem 320 km.h-1. Ve Velké Británii se plánuje výstavba
tratí pro rychlosti až 400 km.h-1.

Je ČR příliš malá?
V 90. letech minulého století u nás byly naplánovány
nové vysokorychlostní tratě, které ovšem měly tvořit
od klasických tratí zcela oddělený systém a počítalo
se s nimi pro dopravu mezi významnými evropskými
aglomeracemi. Něco takového by v našich podmínkách bylo naprosto nereálné – nepotřebné, neufinancovatelné, neobhajitelné. Nicméně zkušenosti ze
zahraničí jasně ukazují, že převážná část cestujících
využívá železnici pro vnitrostátních cesty. Přitom není
pravda, že je naše země příliš malá. Příklady z Německa,

Širší vazby: propojení v evropském
kontextu
Zamýšlená koncepce vysokorychlostních tratí obsahuje dva základní směry. Ze severu na jih propojující Berlín, Drážďany, Prahu, Brno a Vídeň, spolu
s větví na Ostravu. Druhý směr z východu na západ
potom z Polska přes Hradec Králové, Prahu, Plzeň
do Norimberka, resp. Mnichova.
Tato koncepce VRT také umožňuje využívání kapacity tratě pro běžné vlaky s rychlostí do 200 km.h-1.
Tím by došlo k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti v regionech, na které v současné době
železnice „poněkud zapomněla“. Za všechny jmenujme Karlovarsko, Žďársko nebo Rakovnicko. Trať
Praha–Brno by zásadním způsobem zlepšila dostupnost Kraje Vysočina: zajistily by to odbočky
z vysokorychlostní tratě do stávající modernizované
sítě, např. v Benešově, Havlíčkově Brodě, Jihlavě,
Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Podobně by nová
trať z Prahy do Drážďan odbočnou větví obsloužila
velká města severozápadních Čech jako Most,
Chomutov a Karlovy Vary.
Podstatné zvýšení rychlosti cestování ovšem není
jediným přínosem. Uvolnění kapacity na stávajících
tratích by umožnilo jak rozšíření železniční příměstské dopravy, tak dopravy nákladní. Nákladní doprava v současné době potřebuje odstranit některá
úzká hrdla, aby byla konkurenceschopná dopravě
kamionové. Jde zejména o nové vysokorychlostní
výjezdy z železničních uzlů velkých měst (u nás
zejména Prahy, Brna, Ostravy a Plzně), které umožní
segregovat příměstskou a dálkovou dopravu. Právě
tyto zkapacitňující úseky by v harmonogramu výstavby nových tratích měli být na předních místech.

Ekonomické aspekty
Dalším velmi častým mýtem je vysoká investiční
náročnost těchto staveb. Nicméně průměrná cena,
za kterou se stavěl kilometr VRT v Německu a Francii je 22 mil. €, tedy asi 550 mil. Kč. To je cena jen
o něco vyšší, než kolik stojí kilometr dálnice. Cena
celé tratě mezi Prahou a Brnem by včetně odboček
vyšla na 150 mld. Kč. Pokud bychom ji stavěli 8 let,
stačí najít necelých 19 mld. Kč ročně. Před vypuknutím krize Česká republika neměla problém stavět
nové dálnice v tempu i více než 50 km za rok.
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Téma: dopravní technika
Provozní náklady pro dopravce dokonce mohou
být i nižší, uvážíme-li, že vysokorychlostní jednotka
při rychlosti 300 km.h-1 má díky své dobré aerodynamice jen o cca 30 % vyšší spotřebu trakční energie než klasický vlak jedoucí rychlostí 160 km.h-1.
K tomu je třeba ještě přičíst úsporu díky zkrácení
délky tratí pomocí novostaveb (např. mezi Prahou
a Brnem o 20 %). Dále je potřeba zohlednit velký
počet rychlostních propadů (rozjezdů a brzdění)
na staronovém koridoru přes Českou Třebovou.
Sice to zatím nebylo přesně vyčísleno, ale s největší
pravděpodobností se lze dobrat toho, že energie
vynaložená na jízdu po vysokorychlostní trati
z Prahy do Brna bude dokonce menší, než co dnes
potřebuje běžný vlak EC. Vyšší cestovní rychlost
zároveň zrychluje oběhy (využití) souprav a dopravce tak šetří na amortizaci vozového parku.
Co se týká jízdného, je potřeba zásadně odmítnout

Visegrádské skupiny, tedy Slovensko, Maďarsko
i Polsko, budou na evropskou vysokorychlostní síť
napojeny dříve než Česká republika, navzdory její
výhodné poloze.
Investice do nových tratí nejsou ovšem už jen záležitostí Japonska a Evropy. Ve Spojených státech
je plánována trať mezi San Franciscem a Los Angeles. Také na východním pobřeží se plánuje VRT
spojující významné aglomerace. Čína v současné
době staví 20 000 km VRT a uvažuje o výstavbě
tratě mezi Pekingem a Londýnem. S ohledem
na příznivé terénní podmínky je evidentní, že tato
magistrála povede přes Polsko a plány tamní vlády
začít s vnitrostátními úseky mezi velkými městy
jsou nanejvýše prozíravé. I přes to ale existuje pro
náš stát významná příležitost právě v odbočce
Vratislav–Praha–Norimberk/Mnichov, která bude
jejím spojením s jihozápadní Evropou.

představy některých rádoby odborníku, že ceny
jízdenek musí být v řádu letenek, stejně jako že
rychlé vlaky jsou „luxusem na kolejích“. Vždy záleží
pouze na dopravní politice státu a z ní odvozené
cenové politice dopravce, jakou úroveň cen nastaví.
S novými spoji na vysokorychlostních tratích v Německu a v Itálii došlo k zavedení příplatků mezi
31 až 59 %. Ve Švýcarsku, kde mají jednotný systém
jízdného, dokonce žádný příplatek na vlaky vyšší
kvality ani povinná místenka neexistuje.

Pozadu nezůstávají ani jihoamerické státy. Argentina
a Brazílie již začaly s výstavbou svých tratí. Plány s vysokorychlostními železnicemi mají ale i takové země
jako Katar, Saudská Arábie, kde by vlaky měly převážet
velkou část poutníků do Mediny, či Írán. Zatímco
v roce 2009 bylo na celém světě 9000 km těchto tratí,
v roce 2025 by jich mělo být už 31 000 km.

Společenské přínosy
Ve Španělsku, které v posledních letech masivně
investovalo do kompletního přebudování své železniční sítě se postavilo více jak 2000 km nových
tratí. Zatímco před otevřením trati z Madridu
do Sevilly cestovalo 33 % cestujících vlakem a 67 %
cestujících letadlem, tak po zavedení vlaku AVE je
rozdělení trhu: 84 % vlak, 16 % letadlo. Ke stejnému
efektu došlo na trati mezi Paříží a Bruselem. Před
zavedením vlaku Thalys cestovalo vlakem 24 %
cestujících, automobilem 61%, letadlem 7 % a autobusem 8 %. Po zavedení vlakem 50 %, automobilem 43 %, letadlem 2 % a autobusem 5 %. Stejný
efekt nastal i mezi dalšími městy.
Výstavba VRT s sebou sice přináší bariérový efekt
v krajině, zábor půdy je ovšem výrazně menší. Zatímco
VRT zabere na 1 km průměrně 3,2 ha, u dálnice to je
9,3 ha. Také přepravní kapacita je oproti dálnici výrazně
vyšší. Pro 8000 cestujících za hodinu stačí dvoukolejná
trať o šířce 25 m, stejná kapacita je dosažena až
u 6proudé dálnice o šířce 75 m. Tam kde již dálnice
existuje, je možné vést VRT paralelně, což s sebou
přináší výrazně nižší zátěž pro životní prostředí. U vysokorychlostní dopravy je třikrát nižší energetická
spotřeba na jedno sedadlo oproti silniční dopravě
a 8krát menší produkce toxinů proti automobilové
a dokonce 30krát nižší proti dopravě nákladní.
Kromě výstavby nových tratí je také nezbytná rekonstrukce centrálních přestupních uzlů. Zde musí
být dostatek kapacity jak pro vlaky dálkové, tak pro
vlaky regionální dopravy. Dálková doprava musí
být na tratích separována od té regionální, v přestupních uzlech naopak musí být zajištěna provázanost.
Jaký je tedy rozsah potřebných opatření k tomu,
abychom i na železnici dosáhli úrovně vyspělých
zemí? K tomu aby byla síť opravdu využívána a byla
celospolečensky využitelným projektem je třeba
zavést integrovaný systém dopravy na území celé
ČR tak, aby použití vysokorychlostního vlaku nebylo
nesouměrně dražší, než použití vlaku konvenčního.
Samozřejmě je nutné souběžně s výstavbou nových
tratí rekonstruovat tratě stávající, stejně jako pořizovat nové lokomotivy, vozy a jednotky. I když
ekonomická situace není právě nejlepší, je třeba
mít jasnou vizi, protože vlak nám prakticky ujíždí. Q
Vladimír Libý, Petr Šlegr
Autoři působí v Centru pro efektivní dopravu, o.s.,
www.cedop.info

Mezinárodní souvislosti
Skutečnost, že se u nás ještě žádné VRT tratě nastaví
nás odsouvá na periferii Evropy. Po dostavbě trati
mezi Lipskem a Norimberkem (plán 2014) bude
mezi Berlínem a Vídní rychlejší cestovat „oklikou
okolo“ naší země. Plány na rekonstrukci a výstavbu
nových tratí ohlásila polská vláda. Varšavu a Vratislav
má spojovat trať pro rychlost 300 km.h-1. V Rakousku
se staví spojení Vídně, Lince a Salcburku pro rychlost 200 km.h-1. Toto spojení je součástí mezinárodního projektu Paříž–Strasbourg–Stuttgart–Ulm–
Mnichov– Vídeň– Bratislava/Budapešť. Lze vyslovit
oprávněný předpoklad, že všechny ostatní země
2/2010
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TECHNOLOGIE
VE SLUŽBÁCH PODSVĚTÍ

V POSLEDNÍM ROCE BYL
ZVÝŠENÝ POČET
HACKERSKÝCH ÚTOKŮ

TAK JAKO VŠECHNY VYNÁLEZY LZE KROMĚ POKROKU I SNADNO
ZNEUŽÍT. BYLO V PODSTATĚ JEN OTÁZKOU ČASU, KDY SE
NEJRŮZNĚJŠÍ TECHNICKÉ NOVINKY A MODERNÍ TECHNOLOGIE
STANOU POMŮCKAMI PRO ZLOČINCE. TYPICKÝM PŘÍKLADEM JSOU
TŘEBA NYNÍ POPULÁRNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA INTERNETU, NEBO
RŮZNÉ WEBOVÉ SLUŽBY.

Společnost McAfee zveřejnila zprávu Security
Paradox, ze které vyplývá, že středně velké
organizace zaznamenaly za poslední rok rostoucí počet útoků proti svým sítím a systémům. Celosvětově provedený průzkum ukazuje, že více než polovina firem zaznamenala
v posledním roce větší počet bezpečnostních
incidentů. 40 % z nich bylo postiženo narušením dat, přičemž 75 % respondentů současně připouští, že vážné narušení dat by
mohlo znamenat konec jejich firmy.
Studii Security Paradox vydává McAfee již třetím
rokem. Analýza tentokrát porovnává náklady
na proaktivní vs. reaktivní zabezpečení, ukazuje
přístup středních firem k bezpečnosti IT a srovnává ho se skutečnou situací. Více než 83 % respondentů uvedlo, že je velmi znepokojeno
možností cíleného útoku na svou firmu. 51 % má
již jedno nebo více napadení za sebou a 16 %
z napadených strávilo obnovou systémů více než
týden. Častým důsledkem útoku byl únik dat.

Odvrácená strana Facebooku
Možnost komunikace s lidmi třeba na úplně opačném konci světa, zadarmo, bez telefonních poplatků je fascinující. Stejně tak zapojení do různých
virtuálních komunit, kde je tolik zajímavých lidí
a názorů, a lze si domluvit prakticky cokoliv s kýmkoli. Svět propadnul fenoménu snadnosti s jakou
lze na sociálních sítích sdílet informace pouhým
kliknutím myši – a to nejen s tzv. přáteli, ale často
i s úplně neznámými lidmi, kteří nemusí mít zrovna
čisté úmysly. Mistři tzv. sociálního inženýrství, k nimž
počítačoví podvodníci nepochybně patří, zvládnou
bez větších problémů získat si důvěru – a tím i přístup k datům – a na problém je zaděláno. Technologičtí špehové analýzou informací zjistí vše potřebné, a zdánlivě nevinné informace (poskládané
ovšem do vzájemných vazeb a vztahů) bryskně
využijí, resp. zneužijí, ke svému prospěchu. Často
jim to ani nedá moc práce, protože lidé (a speciálně
světu otevření teenageři, ale i starší lidé) na sebe
na internetu prozradí v chatech, diskuzních fórech,
facebookové komunikaci či blokování na twitteru
nejrůznější věci zcela dobrovolně.
Bytaři se tak např. dozvědí, co si kdo pořídil zajímavého či hodnotného, kdy jede kdo na dovolenou
a jak dlouho bude pryč, a vytipovat si pak vhodnou
oběť a čas pro loupež je snadné. Podobně lze sociálních sítí zneužít k různým podvodům.
I když jejich tvůrci na tato rizika upozorňují, varují
před nimi a snaží se proti nim aplikovat ochranné
prvky, nejslabším článkem zůstává vždy člověk.
A když vám „přítel“ na facebooku pošle odkaz na zajímavý link, většina uživatelů v takovémto případě
automaticky slepě důvěřuje a bezelstně ochranu i klidně obejde, aby
se podívali – to, že si do počítače
mohou zanést škodlivý software
(označovaný souhrnně jako tzv.
malware), a otevřít tak např. pomocí
trojského koně zadní vrátka různým
parazitickým, programům, už podceňují. Jenže zdánlivě nevinná legrácka v sobě může obsahovat i nebezpečný kód,
který třeba umožní kyberzločincům napadený počítač ovládnout a zapojit jej do globálních sítí tzv.
botnetů pro rozesílání spamu, virů apod.

Google Earth slouží i zlodějům
solárních panelů
Vzestup alternativních zdrojů energie si pochvalují nejen ekologové, ale zjevně už přilákal i po38
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zornost podsvětí. Nasvědčuje tomu aspoň situace
v USA, kde se množí krádeže solárních panelů.
Lupiči je podle stanice NPR, která přinesla informace o tomto problému, zřejmě plánují s pomocí
programu Google Earth, který zprostředkovává
detailní satelitní snímky. Ve slunné Kalifornii začali
s rozsáhlou instalací panelů hlavně tamní vinaři.
Přestože jsou vinice na odlehlých místech
a cizí lidé většinou nemohou o panelech a jejich
umístění nic vědět, pro zloděje není problém
učinit si dokonalý přehled o situaci s pomocí podrobných satelitních snímků na Google Earth
a pak jít najisto. Například v údolí Napa byli někteří
vinaři okradeni už vícekrát. Jen v loňském roce
nahlásili majitelé vinic šerifovi zcizení přibližně
400 solárních panelů. Hodnota jednoho panelu
se přitom pohybuje kolem 1000 dolarů (18 250
Kč). Panely se nedají běžně rozebrat na díly a krást
je kvůli obsahu mědi nebo jiných kovů by nemělo
smysl. Je proto pravděpodobné, že funguje černý
trh se solárními panely, a objevují se požadavky
na vylepšení způsobu identifikace jednotlivých
panelů, protože je nabíledni, že se ukradené panely někde objeví.
Podobnou medvědí službu může prokázat navigace, ať už v autě či v mobilu. Většina uživatelů
v nich má nastavenu domovskou adresu, a často
i řadu kódů k různým službám, aby si je nemuseli
pamatovat. V případě, že se navigace či mobilu
zmocní zloděj, má tak k dispozici potřebné údaje,
aby vykonal „návštěvu“, po níž oběti zbudou už jen
oči pro pláč.
K dalším příkladům, kdy moderní technika skvěle
posloužila zločincům, patří teroristické útoky. K jejich koordinaci slouží
obtížně vysledovatelné spojení pomocí mobilních telefonů používaných na anonymní předplacené
karty, a rovněž Al Kaida plánovala
útoky podle Googlu, s využitím jeho
mapových služeb. Za to ovšem nemůže technologie jako taková, ale
lidé, kteří ji zneužijí pro zločinné záměry. Rozvoj
nových technologií jim k tomu ovšem nabídl dosud
nevídané příležitosti. Proto v řadě zemí nyní sílí
snahy i oficiálně, „úředně“ některé aktivity Gogolu
či sociálních sítí omezit z obav, že technika vidí
do našeho soukromí až příliš, a informace, které
umožňuje takto v podstatě z veřejně dostupných
zdrojů shromáždit a analyzovat, by se mohly stát
potenciálním bezpečnostním rizikem. Q

Další zjištění průzkumu:
Q 30 % středních firem bylo nuceno řešit více
incidentů souvisejících s bezpečností sítě
Q 58 % respondentů uvedlo, že jejich firma věnuje na zabezpečení IT systémů méně než 3
h týdně. Loni byl tento podíl 65 %
Q 30 % organizací má na zabezpečení roční rozpočet pod 10 000 dolarů, 6 % naopak vyšší než
100 000 dolarů. Tato čísla se liší od analýzy
společnosti Gartner, podle níž firmy vynakládají
na zabezpečení v průměru 5 % z celkového
rozpočtu na IT a přibližně 525 dolarů ročně
na zaměstnance. Rozdíl je dán pravděpodobně
tím, že průzkum Security Paradox se zaměřil
na segment středně velkých firem, zatímco
Gartner na firmy všech velikostí
Q 5 % středních organizací přiznalo, že utrpěly
ztráty dat v hodnotě větší než 25 000 dolarů.
Z těchto firem bylo 25 % z Číny, 14 % z Francie
a 11 % z Indie
Q 47 % veškerých reportovaných úniků duševního vlastnictví pocházelo ze zemí v regionu
EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika)
Q 88 % středních organizací uvedlo, že u nich
došlo k bezpečnostnímu incidentu, který byl
vyvolán neúmyslně
Q 60 % odpovídajících přiznalo, že znají méně než
3/4 regulačních požadavků, které by jejich organizace měla splnit, aby dosáhla shody s předpisy
Průzkum pro studii byl na objednávku společnosti
McAfee proveden firmou Bloor Research. Dotazováno bylo 1100 respondentů, kteří byli odpovědní za správu nebo nákupy IT v organizacích
mezi 51 a 1000 zaměstnanci. Do průzkumu byly
zahrnuty firmy z Austrálie, Číny, Indie, Japonska,
Francie, Německa, Nizozemí, Španělska, Velké
Británie, Brazílie, Mexika, Kanady a USA. Q
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ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ BUDOU MOCI ŘÍDIT AUTO
Už začátkem příštího roku by se mělo představit světu unikátní vozidlo, které budou
moci řídit i zrakově silně postižení lidé. Připravuje se tak průlom další z dosud nepřekonatelných bariér.
Vůz, který umožní řídit i nevidomým, vyvíjí tým
vědců z USA. I když je spojení „slepec za volantem“
na první pohled zdánlivě paradoxní a nelogické,
a pro mnohé je tato myšlenka stěží představitelná,
v reálném provozu už přesto funguje. Tým výzkumníků a nadšenců z technické univerzity ve Virginii
v rámci projektu Blind Driver Challenge již loni
vytvořil funkční prototyp vozítka v podobě terénní
buggy, které tuto možnost nabízelo, a při pokusných jízdách jej několik nevidomých dokázalo
úspěšně řídit.

Řidiči „vidí“ sluchem a hmatem
Ve vozidle, které výzkumníci sestrojili, mohou nevidomí ovládat řízení, plyn i brzdy. Řídí se při tom
pokyny které jim sděluje palubní počítač, který
udává směr na základě analýzy dat z projížděné
trasy a okolí, získaných pomocí laserového skeneru
v přední části vozu. Volant při každém otočení o 5
stupňů vydává slyšitelný zvuk – cvaknutí a řidič se

tak může orientovat např. podle signálu „na dvě
cvaknutí doprava“, které jsou přenášeny do sluchátek. Vibrační vesta zase signalizuje pokyn, aby řidič
přibrzdil, nebo zastavil. K navržení řady konceptů
vnitřních mechanizmů cvakajícího volantu i k provedení několika revizí konstrukce využil tým CAD
řešení SolidWorks.
Projektový tým tvoří 12 studentů strojírenství pod vedením doktora Dennise Honga z Laboratoře pro robotiku a mechanismy. Sestrojením funkčního vozidla pro
nevidomé navigovaného pomocí počítače však výzkumnici nekončí a míří ještě dále. Cílem je vyvinout
systém, který by umožnil nevidomým nejen řídit vozidlo podle pokynů počítače, ale i samostatně se rozhodovat. Řešením by se mohl stát další vyvíjený prvek
systému BDC – unikátní zařízení názvem AirPix, které
slepým řidičům poskytne dotekovou topografickou
mapu jejich okolí v reálném čase a umožňuje jim vnímat
charakter terénu pomocí konečků prstů. Zjednodušeně
řečeno, AirPix pracuje podobně jako např. stůl na
vzdušný hokej, kde vzduch proudí pod tlakem směrem
nahoru otvory o velikosti špendlíkové hlavičky. Silnější
tlak znamená překážky, a řidiči by se tak mohli sami
rozhodnout jak na ně zareagují – zda např. odbočí,
zpomalí nebo zastaví.

POHLED DO BUDOUCNOSTI: „PROPOJENÝ AUTOMOBIL“
Co se internetu týče, je automobil dodnes „bílým místem“. Společnosti Deutsche Telekom
a Continental vyvinuly řešení „AutoLinQ“, které
umožňuje bezpečné používání internetu během jízdy. Např. přístup k datovým službám
a internetu, či e-maily a SMS zprávy dostupné
i za jízdy.

Jet rychlostí 180 km v hodině a být přitom on-line?
Zjevný rozpor. Přesto se již mnoho lidí nechce vzdát

toho, aby byli i v autě propojeni se svými přáteli či
obchodními partnery, měli k dispozici své e-maily
nebo mohli v síti vyhledávat informace. Protože v současné době ještě neexistují žádná komplexní řešení
pro internet v automobilu, sahá mnoho uživatelů
při psaní SMS během jízdy po mobilním telefonu či
smartphonu. „Řidič v tomto okamžiku odvrací pohled od silnice a dramaticky se zvyšuje nebezpečí
nehody,“ uvedl Horst Leonberger, šéf projektu
„Connected Car“ ve společnosti Deutsche Telekom.
Velkou otázkou budoucích koncepcí ovládání internetu v automobilu je podle Leonbergera především bezpečnost. Takovouto koncepci vyvinul
Deutsche Telekom se svým partnerem Continental.
Jde o produkt, který se nazývá AutoLinQ a bude se
sériově vyrábět asi za dva roky. Platforma a na ní
založený webový prohlížeč byl vyvinut ve společnosti T-Systems. Prototyp se setkal s velkým zájmem
již na hannoverském veletrhu CeBIT. Ovládací prvek,
který bude jako navigační přístroj zabudován do
střední konsole automobilu, i uživatelskou plochu

„Naostro“ ve Fordu příští rok
Ve zmíněném případě šlo však zatím o experimentální
prototyp, jehož účelem bylo především vyzkoušet
v praktickém nasazení některé technologie, které by
se daly pro ovládání vozu nevidomými řidiči využít.
Jako základ pro první skutečné auto pro nevidomé
bude sloužit upravený standardní vůz – SUV Ford
Escape, jehož první veřejná ukázka má proběhnout
v lednu příštího roku. Modifikovaný Ford řízený slepým řidičem by měl vyjet na trasu mezinárodní dálnice Daytona před závodem Rolex 24. Vozidlo bude
využívat systém nazvaný nonvisual interface technology, neboli technologie nevizuálního rozhraní.
Nevidomý řidič bude mít pár speciálních rukavic,
které vysílají pomocí vibrací signály pro navigaci, kudy
má jet, a pro orientaci v místě mu bude pomáhat
zmíněný systém AirPix mapující okolí vozidla. Q

vyvinula společnost Continental, Deutsche Telekom
poskytuje kompletní infrastrukturu a podpůrné
služby, od mobilní rádiové sítě přes platformy pro
služby až po služby vyúčtování.
Zvláštností systému AutoLinQ je hlasové ovládání
funkcí řidičem: e-maily a SMS budou předčítány.
Další běžné funkce jako surfování po internetových
stránkách budou naopak s ohledem na bezpečnost
možné jen když je vozidlo v klidovém stavu, tzn.
při stání. „AutoLinQ je první kompletní řešení, které
umožňuje bezpečné ovládání internetových aplikací v automobilu a navíc komunikaci v reálném
čase zefektivňuje provoz, například hlášením aktuálních dopravních informací,“ uvedl Leonberger.
„AutoLinQ“ je, podobně jako tomu je s aplikacemi
pro chytré telefony, první otevřenou platformou
založenou na systému Google Android. Vývojářské
komunitě se tak otevírá cesta k vývoji aplikací a služeb pro automobily.
Vývoj a správu aplikací zajišťuje T-Systems i pro
zákazníky na českém trhu. Prostřednictvím své
divize systémové integrace přináší ucelené portfolio služeb a řešení pro automobilový průmysl, ale
i další obory. Q

SYSTÉM ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO PRIUS
Toyota zahájila v souladu se strategií bezpečnějšího dopravního prostředí, prodej palubního
zařízení, které bude pomocí zvukového signálu
upozorňovat chodce i ostatní účastníky silničního provozu na jízdu tichého vozidla, jakým
je např. hybridní vůz používající zážehový motor v kombinaci s elektromotorem.

Zařízení budou v celém Japonsku nabízet autorizovaní prodejci vozů a distributoři náhradních dílů
značky k dodatečné montáži ve vozech Prius třetí
generace s plnohodnotným hybridním pohonem.
Pokud se hybridní Prius pohybuje rychlostí přibližně
do 25 km/h v režimu elektromobilu, palubní zařízení
automaticky produkuje umělý zvuk elektromotoru.

Kmitočet zvuku, který má upozorňovat, ale neobtěžovat, se zvyšuje nebo klesá úměrně rychlosti
vozidla, a tak pomáhá odhadnout vzdálenost
a rychlost pohybu vozu. Q
2/2010
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V JIŽNÍCH ČECHÁCH SE
JEDNALO „NA PLNÝ PLYN…“
V TŘEBONI SE PRVNÍ ŘÍJNOVÝ TÝDEN SEŠLI, TAK JAKO KAŽDÝ ROK,
ČEŠTÍ ODBORNÍCI Z OBORU PLYNÁRENSTVÍ A TAKÉ EXPERTI
Z EVROPSKÝCH ZEMÍ, ABY JEDNALI O BIOPLYNU A SOUVISEJÍCÍCH
TECHNOLOGIÍCH, A NOVĚ SE ZABÝVALI TAKÉ BUDOUCNOSTÍ
A MOŽNOSTMI VYUŽÍVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU V DOPRAVĚ.

L

etošní jubilejní 10. ročník výroční konference o bioplynu v třeboňských lázních
Aurora doprovázelo i mezinárodní setkání
a konference odborníků zabývajících se využíváním plynných paliv v dopravě. „Rozhodli jsme se
využít nabídky České bioplynové asociace, která
se podílí na organizaci nejvýznamnější konference o bioplynu v ČR a uspořádat mezinárodní
setkání odborníků, vědeckých pracovníků a firem,
usilujících o větší rozvoj využívání zemního plynu
a biometanu v dopravě. Mezinárodní konference
představila poslední vývoj a trendy využívání
plynných paliv v Evropě a v ČR, příklady dobré
praxe, pilotních projektů, současný technologický
a legislativní stav oboru“, řekl Zdeněk Prokopec,
předseda představenstva Asociace NGV, která
byla organizátorem setkání. Asociace NVG byla
založena v srpnu 2009 jako nezisková odborná
platforma pro podporu implementace a provozu
technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě. Hlavní cíle asociace spočívají
ve sdružování odborníků a zájemců o tuto problematiku, zvyšování povědomí o výhodách
plynných pohonů a rozvoj spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou v oblasti výzkumu a vývoje souvisejících technologií a jejich
implementace.

plniček v Soběslavi prohlédnout na vlastní oči,
stejně jako provoz veřejné plnicí stanice a plnění
autobusů táborského dopravce Comett Plus, který
již autobusy na CNG ve své flotile využívá.
Na informace o NGV průmyslu v evropském kontextu a v kontextu evropské legislativy navázaly
přednášky o stavu NGV v ČR a chystaných projektech, aktuální stav legislativy v ČR, budoucí podpora
oboru, či pohled na specifika plynových motorů
z environmentálního pohledu. Hlavními tématy
konference byly poslední vývoj a trendy využívání
plynných paliv v Evropě a v ČR, příklady tzv. dobré
praxe („best practices“), pilotní projekty, současný
technologický stav v EU a ČR, legislativní podmínky,
stav a aktuální trendy vědy a výzkumu v odvětví,
a také představení unikátního evropského projektu
GasHighWay.

brzdit stín ekonomické krize, produktová křivka
nevypadá špatně,“ dodal.
Na programu setkání byly samozřejmě i praktické
zkušenosti s využitím CNG. Představily např. společnost Mercedes-Benz, Bonett Gas Investment,
nebo Linde Material Handling ČR (využití pohonu
CNG v manipulační technice).
V Česku se zemní plyn jako pohonná hmota začal
uplatňovat již od roku 1981, kdy byla provedena
první přestavba vozidla na zemní plyn. Počátkem
90. let patřila Česká republika v plynofikaci dopravy
na přední místa ve světě. Dobře se rozbíhající program plynofikace dopravy se však poté zpomalil,
a před ČR se tak dostaly další evropské země, které
s plynofikací dopravy začínaly daleko později.
Od počátku 21. století zájem o zemní plyn opět
roste, a také ČR, podobně jako většina evropských
zemí prožívá v současnosti významný rozvoj využívání plynných paliv v dopravě, což dokumentuje
nárůst počtu vozů poháněných zemním plynem.
Rozvoj tohoto slibného oboru s environmentálně
příznivými dopady je bohužel nejvíce brzděn nedostatečnou infrastrukturou plnících stanic a nízkou
mírou povědomí o výhodách tohoto pohonu.
Nově se v Evropě rozbíhají i projekty, které umožňují
pohon vozidel na upravený bioplyn. A právě bioplyn byl společným bodem konference, která navazovala na setkání věnované využití zemního
plynu v dopravě. Ústav plynárenství, koksochemie
a životního prostředí z VŠCHT Praha) představil
možnosti úpravy bioplynu na kvalitu zemního

Od teorie po praxi
Loňského setkání v Třeboni se zúčastnilo na 175
odborníků z plynárenství a dalších oborů, kteří měli
možnost vidět i praktické využití tamní bioplynové
stanice pro vytápění třeboňských lázní, či provoz
různých vozidel (včetně autobusů hromadné dopravy) na CNG. Také letos byly pro více než stovku
účastníků připraveny tématické exkurze. V rámci
konference proběhla rovněž výstava technologií
a vozidel na CNG. Řešení malé CNG plničky prezentovala firma Motor Jikov Strojírenská, která je
výrobcem nově vyvinuté malé plničky a v současnosti jej uvádí na trh. „Je to velká inspirace pro
nerozvinutý trh s omezeným počten veřejných
plnících stanic. Je důležité mít na trhu podobné
zařízení vhodné i pro malé firmy, které chtějí využívat auta na CNG,“ zdůraznil Mattias Svensson ze
švédského Gas Centre, který zařadil tento český
projekt mezi významné evropské příklady úspěšné
praxe. Za důležitý moment rozvoje odvětví označil
regionální partnerství mezi soukromým a veřejným
sektorem (PPP), protože se buduje nový trh a ten
vyrůstá zpravidla z menších, ale dlouhodobých,
projektů. Účastníci konference si mohli výrobu CNG
40
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Zástupci 13 partnerů ze 7 zemí, podílejících se
na tomto projektu se na třeboňské konferenci
shodli, že další rozvoj využívání CNG v dopravě
musí být v členských zemích EU spojen s politickou
a technickou podporou jako je vstřícná legislativa,
daňové úlevy, pobídky nebo pokrok technologií
jednotlivých automobilek. „Bez toho se toto alternativní palivo v automobilovém průmyslu výrazně
nerozšíří,“ uvedl Matthias Maegde z bruselské Asociace NGVA Europe, která byla Evropskou komisí
přizvána do společné komise pro dopravní politiku.
V připravované Bílé knize dopravy chce asociace
prosadit do roku 2050 „dekarbonizaci“ evropské
dopravy, tzn. dopravu bez ropných produktů. „Nevím, zda se nám to podaří, ale je to náš ambiciózní
cíl,“ uvedl Matthias Maegde. V EU letos v září dosáhl
podle jeho slov meziroční růst vozů poháněných
CNG 18 %. „I když ho ještě může v příštím roce při-

plynu. Miroslav Kajan, předseda představenstva
České bioplynové asociace, spolupráci velmi vítá:
„S kolegy z Asociace NGV jsme se dohodli na společném postupu podpory obou oborů, protože
mají velmi úzké vazby. Nové trendy využívání bioplynu ukazují zcela jasně, že v budoucnu budeme
toto palivo využívat nejen k výrobě elektrické energie a tepla“.

Evropou po „plynové dálnici“
EU si stanovila za cíl zvýšit podíl alternativních paliv, mezi něž patří i zemní plyn v dopravě na 10,
resp. 20 % do roku 2020, a k dosažení tohoto cíle
má mj. pomoci i zmíněná „plynová dálnice“, neboli
možnost projet napříč Evropou s využitím sítě čerpacích stanic na CNG. Projekt konsorcia
GasHighWay byl odstartován ve finském městě
Jyväskylä loni v červnu, a první rok projektu

Téma: plyn v dopravě
Pro zájemce o problematiku využití CNG v dopravě
je na stránkách i prezentace z mezinárodního semináře „A Trans-European Road to Renewable
Mobility“, který se konal letos v lednu ve švédském
Malmö, a byl zaměřen na využití zemního plynu
a biomethanu jako paliva pro vozidla.
Mezi výčtem úspěšných aktivit evropské NVGA je
zahrnuta i práce české bioplynové asociace a dalších významných partnerů, mezi nimiž figurují např.
hlavní vědeckovýzkumné instituce, či Česká automobilová asociace a další klíčové průmyslové subjekty. Evropská NGVA oceňuje hlavně úsilí české
asociace o vytvoření strategie pro využívání alternativních paliv ve spolupráci s příslušnou státní
administrativou zaměřenou na období let 2011 –
2020 v souladu s aktuálními domácími podmínkami, legislativou EU a rovnými podmínkami souvisejícího podnikání na palivovém trhu. S pomocí
státu by měly být vytvářeny vhodné podmínky pro
využití biopaliv v dopravě (srovnatelné s podmínkami pro CNG). Dalším z cílů za něž si NGVA vysloužila pochvalu evropského sdružení je vytvoření
podpůrného schématu k urychlení přeměny autoparků s důrazem na využití hybridních vozidel.

NGVA – technologická platforma pro
CNG v dopravě

Malá plnička MJ05

„plynové dálnice“ hodnotí článek ve zpravodaji
GasHighWay News jako úspěšný.
Webová stránka projektu (www.gashighway.net)
láká stále větší pozornost – od relativně nedávného
startu ji do konce června letošního roku zhlédlo už
přes 12 500 návštěvníků. Kromě informačních materiálů nabízí i příklady tzv. best practice case, neboli
praktické příklady různých řešení, a samozřejmě
i aktuální přehled již existujících a provozovaných
plnicích stanic na CNG podél „plynové dálnice“
i v dalších lokalitách po celé Evropě v podobě mapy.

Projekt Národní technologická platforma NGV je
zaměřen na iniciaci a rozvoj tzv. „národní technologické platformy“ s cílem koordinovat výzkum
a vývoj v dané oblasti v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem na národní úrovni. Program
s celkovým rozpočtem 5,6 mil. Kč (75 % tvoří dotace
z Operačního programu Podnikání a inovace) probíhající od května letošního roku do konce roku
2012 je rozdělen do celkem 7 navazujících etap.
Výstupy projektu budou Strategická výzkumná
agenda oboru (SVA), Implementační akční plán
(IAP), a různé aktivity – konference, semináře a osvětová činnost, PR a marketing platformy, iniciace VaV
projektů a mezinárodní spolupráce.
Mezi hlavní cíle NGVA patří sdružování odborníků
a společností v oblasti technologií NGV a ustanovení technologické platformy na úrovni ČR, spoluvytváření metodiky, vzorů a sjednocení norem pro
oblast využívání plynu v dopravě a vytvoření zázemí

AUTOMOBILŮ NA CNG V ČR PŘIBÝVÁ
Podle informací České plynárenské unie (ČPU) je
v ČR nyní provozováno celkem 2275 vozidel využívajících jako palivo CNG, z toho téměř tři stovky
(295) představují autobusy. Oproti loňskému roku
to znamená prakticky 50% nárůst. Přesto, jak
uvedla manažerka ČPU Markéta Schauhuberová,
Česko ve využívání CNG v dopravě za Evropou
zaostává. Jedním z důvodů je mj. horší infrastruktura pro jejich podporu, konkrétně nepříliš hustá
síť čerpacích stanic. To by mohlo zlepšit postupné
rozšiřování počtu míst, kde lze stlačený zemní
plyn natankovat. Příští rok přibude k současným
30 provozovaným plnicím stanicím dalších 10
nových veřejných CNG čerpacích stanic, a jejich
celkový počet se tak zvýší na 43. Na trh nastupují

i malé plničky, které mohou být řešením v případech, kdy je špatně dostupná, či v delší dojezdové
vzdálenosti běžná veřejná CNG stanice, např. pro
menší a střední firmy, které uvažují o zařazení
CNG vozidel do svého autoparku.
„Náklady na provoz těchto aut jsou proti benzinu
zhruba poloviční, protože průměrná cena „tankovaného“ plynu je 16,60 Kč/m3 (litr). Ambiciózním cílem je mít do roku 2020 v Česku 350 stanic
a 350 až 400 000 vozidel na CNG. Ekonomický
a ekologický přínos by pak byl nezanedbatelný.
Zvláště, když CNG vychází z porovnání možných
alternativních paliv jako je vodík nebo biomasa
nejlépe,“ uvedl Zdeněk Prokopec, předseda představenstva české Asociace NGV. Q

pro služby výrobcům a uživatelům vozidel používajících plyn jako palivo, výměnou know-how
školením a osvětou v této oblasti. Zabývá se také
posuzováním a monitorováním projektů v oblasti
NGV, včetně jejich financování (včetně využití fondů
EU, grantů a státních dotací pro projekty), národní
a mezinárodní spoluprací na společných projektech.
V současné době mezi členy asociace NGVA patří
např. České vysoké učení technické a Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze, Česká bioplynová
asociace, Svaz automobilového průmyslu ČR, výrobci kompresorů pro CNG, firmy zabývajících se
přestavbami aut na pohon CNG, dodavatelé komponentů pro CNG systémy, a další organizace
a podniky působící v oboru. Samotná česká NGVA
je naopak členem NGVA Europe (Evropské asociace
NGV) a jejím prostřednictvím rovněž sdužená
IANGV (International Association for natural gas
vehicles) a CzBA (České bioplynové asociace).
NGVA Europe, jediná evropská asociace zaměřená
na prosazování zemního plynu a biometanu v dopravě, otevřela v září svou pobočku v Bruselu. Cílem
je umožnit lepší koordinaci mezi členy Asociace
a souvisejícími průmyslovými obory a subjekty
s evropskými politickými institucemi. Zodpovídat
za to bude Matthias Maedge, který byl i jedním
z účastníků třeboňské konference, kde vystoupil
s přednáškou „NGV průmysl v evropském kontextu
a v kontextu evropské legislativy“. Q

SEZNAMTE SE: CNG MJ05
Novinka, která by mohla oživit trh s vozidly
na stlačený zemní plyn. Jak už napovídá označení, jde o plnící zařízení české výroby na CNG
(pomaloběžný kompresor) s výkonem 5 m3/h,
určený pro vozidla používající jako pohonnou
látku toto perspektivní alternativní palivo.
Hlavní prvky plnicího zařízení tvoří:
O 3 stupňový kompresor mazaný olejem
s filtrem oleje a spínačem tlaku oleje
O Integrovaný plynoměr s čítačem pulzů
O Automatický proces plnění – kontrolní
jednotka B&R
O Trhací spojka + hadice 4,5 m + NGV1
konektor
O Integrovaný sušič plynu pro 1000 h provozu
O Systém je vybaven i vestavěnými bezpečnostními prvky jako jsou čidla teploty a tlaku
O Teplotní kompenzace výstupního tlaku
a čidlo úniku plynu
Technické parametry:
Maximální plnící tlak:
235 bar
Min. vstupní tlak plynu do jednotky: 0,01 bar
Max. vstupní tlak plynu do jednotky: 0,3 bar
Rozsah provozních teplot:
-15 až +50 °C
Nominální výkon:
min. 5 m3/h při 15 °C
a 200 bar při vstupním
tlaku plynu 0,1 bar
Elektrické připojení:
3 x 400V, 50 Hz
Elektromotor:
2,2 kW, 2800 ot.min-1
Rozměry:
600 x 1050 x 780 mm
Hmotnost:
135 kg
Vyzařovaný hluk:
60 dBa
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PRŮLOM VE VYSOKORYCHLOSTNÍM MĚŘENÍ
INDIVIDUÁLNÍCH ATOMŮ
VĚDCŮM IBM SE PODAŘILO ZMĚŘIT, JAK DLOUHO SE INFORMACE
MŮŽE UDRŽET V JEDNOTLIVÉM ATOMU.

Z

aznamenávat, studovat a vizualizovat
magnetismus jednotlivých atomů je
možné milionkrát rychleji než dříve. Způsob měření by mohl být cenným nástrojem pro
studium solárních článků, kvantové výpočetní
techniky a nanometrických úložných pamětí
Výzkumníci z IBM zveřejnili v odborném časopisu Science převratnou techniku měření doby,
během které může jednotlivý atom udržet informace. Tato technika umožňuje vědcům zaznamenávat, studovat a vizualizovat extrémně
rychlé jevy probíhající uvnitř atomů.
První filmy zaznamenávaly pohyb pomocí rychlé
sekvence snímků. Na podobném principu funguje skenovací tunelový mikroskop, který vědci

laboratoře IBM Research v Almadenu používají
jako vysokorychlostní kameru pro záznam chování jednotlivých atomů. Rychlost záznamu je

Topografie nitridových polí (modře) na měděném podkladu
(zelená), sloužící jako pracovní stůl v nano-měřítku pro
vytváření prototypů struktur z magnetických atomů (zelené
hrbolky) v atomickém měřítku

Skenovacím tunelovým mikroskopen pořízená topografie
atomu železa (žlutý vrcholek) na nitridem pokrytém
substrátu (modrá plocha), který by mohl jednou umožnit
vytvářet jednoatomové bitové buňky pro paměťové čipy.
Poblíž atomu železa je jednoatomová stopa v nitridovém
povrchu (šedá).

zhruba milionkrát vyšší než
bylo dříve možné. O významu
této techniky pro moderní vědecký výzkum vypovídá i to,
že za vynález skenovacího tunelového mikroskopu v roce
1981 získali vědci z výzkumného střediska IBM v Curychu
Nobelovu cenu.
Kromě možnosti lépe pochopit
nanometrické jevy v solárních
článcích by se tento průlom
mohl uplatnit v oblasti kvantové

PANELY KAROSERIE JAKO BATERIE
Představa, že karoserie automobilu slouží
zároveň jako dobíjecí baterie, která za jízdy
ukládá energii získanou při brzdění, a rovněž
energii poté, co je automobil na noc připojen
do elektrické zásuvky na dobití, se jeví jako
fascinující myšlenka. Dnes již ale probíhají
testy, které mají za cíl stanovit, zda lze tuto
vizi přeměnit v realitu. Společnost Volvo Cars
je jedním z devíti účastníků mezinárodního
projektu vývoje nových materiálů.
Rozměry, hmotnost a cena současných typů baterií představují jeden z hlavních problémů při
vývoji hybridních vozidel a elektromobilů. Aby bylo
s pomocí současných technologií možné zajistit
dostatečnou kapacitu, je nezbytné instalovat velké
42
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baterie, které však zvyšují hmotnost celého vozidla.
V průběhu letošního roku vyhlásila londýnská Imperial College projekt zaměřený na vývoj nových
materiálů, na kterém spolupracuje 9 evropských
firem a institucí. Díky finanční podpoře EU ve výši
35 miliónů SEK (přibližně 3,5 miliónu EUR) je vyvíjena kompozitní struktura z uhlíkových vláken
a polymerové pryskyřice, jež dokáže velmi rychle
uložit více energie než konvenční baterie. Tento
materiál je navíc extrémně pevný a ohebný, takže
může být vytvarován pro použití při výrobě panelů
automobilových karoserií. Podle výpočtů by náhrada ocelových karosářských dílů tímto novým
materiálem umožnila snížit hmotnost vozidla až
o plných 15 %.

výpočetní techniky a v technologii ukládání informací.
Kvantové počítače jsou zásadně odlišným typem počítače. Nejsou vázány binární povahou
tradičních počítačů, a tak mají potenciál provádět složité výpočty, jaké dnes nejsou možné.
Tento průlom nabízí vědcům účinnou možnost
zkoumat proveditelnost inovativních přístupů
ke kvantové výpočetní technice prostřednictvím
atomových spinů na površích.
Technologie vyvíjené a používané curyšskou
laboratoří IBM se přibližují atomovému měřítku
a vědci zkoumají limity magnetického ukládání
dat. Tento průlom umožňuje vědcům „vidět“
elektronické a magnetické vlastnosti atomu
a zkoumat, zda se do jednotlivých atomů dají
spolehlivě uložit informace. Q

Skenovací tunelový mikroskop

Tříletý projekt se v první fázi zaměří na vývoj
kompozitního materiálu schopného uložit co
nejvíce energie a na studium způsobů jeho výroby v průmyslovém měřítku. Teprve v závěrečné
fázi se bude řešit možnost instalace těchto baterií do vozidel. Nejprve bude kompozitní baterie vytvarována tak, aby nahradila prostor určený
pro rezervní kolo. Kapacita takové baterie by
nebyla dostatečná pro pohon celého vozidla,
postačovala by však pro vypínání a startování
motoru při zastavení vozidla, například na semaforech.
Pokud bude projekt úspěšný, otevře se pro nový
materiál mnoho oblastí použití. Například mobilní
telefony budou moci mít tloušťku kreditních karet
nebo přenosné počítače získají delší výdrž bez
nutnosti nabíjení. Q
(ks)
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DRŽÍME VÁŠ SVĚT V CHODU
JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDNOSTÍ SPOLEČNOSTI FLUKE JE
STÁLÁ SNAHA ODPOVÍDAT NA POŽADAVKY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ.
ODE DNE ZALOŽENÍ V ROCE 1948 BYLA ZAMĚŘENA ČINNOST
SPOLEČNOSTI NA VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MĚŘICÍCH
A KONTROLNÍCH PŘÍSTROJŮ KTERÉ DNES JSOU NEODDĚLITELNOU
SOUČÁSTÍ ÚSPĚŠNÉHO ROZVOJE PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ
A TECHNICKÝCH SLUŽEB.

D

igitální a analogové přístroje Fluke (multifunkční analyzátory, pyrometry, multimetry, proudové kleště, termokamery
a další) jsou nenahraditelné při instalování elektrických a elektronických zařízení, údržbě vybavení budov, pro přesné měření a kontrolu kvality.
Uživatelé výrobků Fluke jsou výrobní technici,
provozní inženýři, metrologové, automechanici,
IT odborníci – jedním slovem profesionálové,
kterým měřicí technika Fluke pomáhá pracovat
co nejlépe. Každým dnem firma Fluke inovuje
a doplňuje svůj sortiment novými a dokonalými
měřicími přístroji.
Mezi poslední novinky bezesporu patří špičková,
cenově dostupná termokamera s vysokým rozlišením Fluke Ti32. Teplotní změny mohou ukazovat na problémy v mnoha běžných oborech
a termokamera dovoluje rychle a jednoduše
zkontrolovat povrchové teploty. Časté problémy
lze zjistit ještě před tím, než budou provedena
kontaktní měření. Společnost Fluke nabízí kompletní sortiment termokamer pro použití v průmyslové a stavební diagnostice, ve všech ceno-

vých kategoriích. Přístroj Ti32, určený pro
špičkové profesionály, lze používat v mnoha situacích – od vyhledávání skutečných poruch po
sledování potenciálních závad během běžného
servisu a údržby. Robustní model Ti32, poskytující vysokou kvalitu obrazu, volitelné objektivy,
baterie pro práci v terénu a intuitivní uživatelské
rozhraní, je ideální pro úkoly vytížené techniky,
kteří jsou neustále v pohybu.
Představte si, co všechno by se stihlo udělat,
kdybyste mohli být na dvou místech současně?
Nový digitální multimetr Fluke 233 True-rms
s odnímatelným displejem nabízí naprostou flexibilitu v neobvyklých situacích při měření. Od-

nímatelný displej lze umístit tak, aby na něj bylo
dobře vidět, a multimetr tak, aby při měření vyhovoval – odpadá neustálý zápas s kabely a přístrojem při manipulaci v těžko přístupných místech. Nyní lze měřit i na těžko dostupných
místech, kde jsou stroje a panely fyzicky odděleny
od nadproudového spínače nebo odpínače,
nebo se používají v prostorech, kam je uživateli
přístup zakázán, například v čistých provozech
nebo v nebezpečných zónách.
Nový vibrační tester Fluke 810 pomáhá k eliminaci neplánovaných odstávek výroby, prevenci
opakujících se problémů a k stanovení priority
oprav. Fluke 810 nabízí zcela nový přístup k vibračnímu testování. Unikátní diagnostická tech-

nika pomůže rychle odhalit mechanické problémy zařízení. Tento přístroj dává možnost být
vždy o krok napřed před závadou. Jednoduše

řečeno, umožňuje udržovat věci v neustálém
chodu.
Velice rychlý a výkonný je Fluke ScopeMeter
serie 190. Tento přenosný ruční přístroj je
vhodný pro aplikace s vyššími požadavky, které
běžně zvládají pouze stolní osciloskopy. S šířkou
pásma až do 200 MHz, 25 G vzorků za sekundu
a s pamětí o hloubce 27 000 bodů pro jeden
vstup je vhodný pro techniky, kteří potřebují
schopný a vysoce výkonný osciloskop v ručním
a bateriovém provedení.

Plně barevný displej umožňuje snadnější identifikaci jednotlivých průběhů, zvláště když se
zobrazuje velká amplituda nebo překrývající se
křivky na displeji. Barevné popisky ke křivkám
jsou zřetelně směrovány k jejich průběhům. Jasný
a kontrastní displej je vynikající v různých světelných podmínkách. Pro pohodlnou práci jsou
zaručeny 4 hodiny provozu z akumulátoru. Q
Podle firemní literatury Fluke.
www.fluke.cz

Autorizovaní distributoři pro ČR
AHLBORN, spol. s r.o.
Dvorecká 4/359
147 00 Praha 4 - Podolí
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ahlborn@ahlborn.cz
www.termokamery.cz

Blue Panther, s.r.o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 241 762 724
fax: 241 773 251
info@blue-panther.cz
www.blue-panther.cz

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532–4
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ghv@ghvtrading.cz
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micronix@micronix.cz
www.micronix.cz

TSI System s.r.o.
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tel.: 545 129 462
fax: 545 129 467
info@tsisystem.cz 43
2/2010
www.tsisystem.cz

Téma: kaleidoskop
ULTRATENKÁ OPTICKÁ MECHANIKA
DVD mechanika Extreme Slim External DVD-RW od Asusu vyniká
14 mm úzkým tělem a nízkou hmotností a nezaostává ani funkcemi
a parametry. Mechanika s povrchovou úpravou z leštěného hliníku je
vhodná pro uživatele přenosných
počítačů, k nimž se připojuje prostřednictvím USB portu, který se
zároveň stará o její napájení.
Hlavní důraz při návrhu mechaniky
byl kladen na design. Povrchová
úprava je z leštěného hliníku, a dodává mechanice elegantní a stylový
vzhled.
Extreme Slim External DVD-RW poskytuje celou řadu funkcí a vysokou
spolehlivost. Nabízí čtení i zápis DVD
a CD s podporou všech důležitých
formátů. Umožňuje libovolnému
počítači s operačním systémem

Windows čtení i zápis DVD, což
ocení obzvláště uživatelé netbooků,
které nedisponují vestavěnou optickou mechaniku.
Kromě kompaktnosti a snadné přenositelnosti má mechanika další
výhody. Využívá rozhraní USB 2.0,
a po připojení nejsou požadovány
žádné ovladače ani instalace. Zařízení nevyužívá napájecí adaptér, ale
napájí se přímo z počítače pomocí
přibaleného USB kabelu, což usnadňuje použití na cestách. Q

PRVNÍ SLUŽBA ONLINE DOPRAVNÍCH
INFORMACÍ DO NAVIGACÍ
Sygic spolu s CE-Traffic uvádějí on-line
službu dopravních informací v ČR pro
navigační aplikace Sygic Mobile Maps
a Sygic Aura na všech kompatibilních
zařízeních na platformách iPhone,
Windows Mobile, Symbian, Android
a Maemo. Jde o první službu on-line
dopravních informací v Čechách.
Služba je nabízená za poplatek jako
doplňková služba na webových stránkách Sygicu, zájemce si zvolí svůj operační systém a region navigační aplikace, a systém mu nabídne dostupné

služby. Služba dopravných informací
využívá mobilní datové přenosy, jejichž
cena není zahrnuta v poplatku a závisí
na tarifech využívaného operátora.
Množství přenášených dat lze kdykoli
zkontrolovat v nastavení přístroje.
“Jsme vůbec první firma na světě, která
přináší dopravní informace v reálném
čase do navigací v ČR v této kvalitě.
Službu jsme nedávno spustili v Austrálii a brzy ji budeme uvádět i v dalších
částech světa“, řekl Michal Štencl, zakladatel a ředitel firmy Sygic.
Společnost CE-Traffic poskytuje de44
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tailní dopravní informace na základě
technologie Floating Car Data, která
neustále monitoruje dopravní situaci
na všech hlavních trasách silnicích
a ulicích. Dopravní data jsou generována pomocí technologie plovoucích
vozidel na základě vzorku desítek tisíc
vozidel pobybujících se v regionu
střední Evropy. Data obsahují informace o okamžitých rychlostech dopravních proudů, o úrovni dopravní
zátěže, očekávaných časech průjezdů
a o očekávaných zpožděních. V současné době běží systémy monitoringu
dopravy na území Polska, České republiky a nově také Slovenska. Data
o plynulosti provozu jsou určena pro
využití v navigačních systémech, pro
médiální prezentace aktuálního stavu
dopravy a také pro veřejnou správu
pro potřeby monitoringu dopravy
v reálném čase.
Uživatelé navigačních aplikací Sygic,
s aktivovanou službou Real-Time Traffic budou dostávat detailní informace
o dopravních problémech, jako jsou
kolony, výrazné či mírné zpomalení, dopravní nehody či práce na
cestě. Tyto informace se budou zobrazovat v mapě v reálném čase podél
zvolené trasy. Navigační program nabízí automatické či manuální přepočítání trasy a okamžitě navrhne nové
řešení lepší trasy do cíle. Správné rozhodování šetří řidičům čas a pohonné
hmoty, a snižuje riziko dopravní nehody. Q

PNEUMATICKÉ BEZPÍSTNICOVÉ
VÁLCE PARKER ORIGA
Parker Origa uvádí na trh nové pneumatické bezpístnicové válce P1Z
s magnetickým přenosem. Mohou
být využívány v potravinářském, farmaceutickém i obalovém průmyslu,
využívat je mohou i transportní zařízení. Tyto produkty tak doplňují řady
jednotek OSP firmy Origa o magneticky spojené systémy bez mechanického spojení mezi pístem a vozíkem.
K dispozici budou ve dvou základních
variantách – s volně otočným vozíkem a dvěma paralelními tyčemi pro
vedení vozíku.
Oba nové modely mají průměry pístu
16, 20, 25, 32 a 40 mm a délku zdvihu
až 2000 mm. Pohyb se přenáší prostřednictvím magnetické spojky
z pístu na vozík. Lineární pohony mohou být použity při nízkých rychlostech od 0,05 s a vyznačují se mimořádnou tažnou silou až 942 N.
Základní model lineárního pohonu je
vybaven nastavitelným pneumatickým odpružením na konci zdvihu.
Verze s vedením jsou k dispozici s elastomerovými nárazníky pro lehké zatížení nebo s hydraulickými tlumiči
pro střední a těžké zatížení. Řada P1Z

může být použita i v náročných podmínkách díky použití nekorozivních
materiálů. Magnetické senzory lze
snadno připojit na lištu pro snímání
polohy u verzí s vedením. Jejich pozice lze nastavit pro celou délku
zdvihu. Přívody vzduchu u základního
modelu jsou umístěny na obou stranách, zatímco model s paralelním
vedením může být dodán s přípojkami vzduchu pouze na jednom
konci.
K hlavním výhodám pneumatických
bezpístnicových válců P1Z patří tlakově utěsněný a bezúnikový systém
či mechanická ochrana v případě
příležitostných přetížení kvůli magnetické spojce. Řada zahrnuje standardní verzi a verzi s kluzným vedením. Hlavními rysy jsou hermeticky
uzavřený, tlakově utěsněný a bezúnikový systém a mechanická ochrana
v případě příležitostných přetížení
díky magnetické spojce. Q

NOVÁ GENERACE PROCESORŮ INTEL CORE
Intel zveřejnil detaily několika nových funkcí pro chystanou druhou
generaci rodiny procesorů Core. Do
výroby se procesor dostane koncem
tohoto roku a první počítače a notebooky se objeví na trhu počátkem
roku 2011.
Způsob, jímž lidé a firmy používají
výpočetní techniku, se rychle mění.
S tím stoupá i poptávka po ještě
výkonnějších počítačích, které jim
dokážou nabídnout bohaté vizuální
možnosti.
Společnost Intel na letošní podzimní konferenci Intel Developer
Forum detailně představila několik
funkcí nové rodiny druhé generace
procesorů Intel Core pro notebooky
a osobní počítače. Díky nim procesory nabídnou uživatelům ještě
větší výdrž na baterii a vyšší výkon.
Procesory navíc integrují další grafické funkce.
Nové čipy, kódově označované
Sandy Bridge, budou postaveny na
první „viditelně inteligentní” Intel
mikroarchitektuře vyrobené v továrnách společnosti Intel využívajících
32nm technologii a druhou gene-

raci tranzistorů high-k metal gate.
Připravovaná druhá generace rodiny
procesorů Intel Core představuje
nejvýznamnější pokrok ve výpočetním výkonu a schopnostech oproti
jakékoli předchozí generaci procesorů. Bude se vyznačovat „kruhovou“
architekturou. Ta umožní integrované grafice sdílet zdroje, jako je
cache, přímo s jádrem procesoru.
Tím se podle výrobce zvýší grafický
i výpočetní výkon procesoru při
zachování nízkých nároků na spotřebu elektrické energie. Procesor
nové generace rovněž obsahuje
vylepšenou verzi technologie Intel
Turbo Boost. Tato funkce dokáže
automaticky přesouvat nebo přidělovat jádra procesoru a zdroje pro
grafiku tak, aby se zvýšil výkon a uživatelé měli v případě potřeby k dispozici maximální výpočetní výkon. Q
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FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE ŘADY ML100
Řada snímačů ML100 jsou uživatelsky jednoduché miniaturní fotoelektrické snímače vhodné pro úlohy,
kde se požaduje velká snímací vzdálenost a vysoká spolehlivost. Vzhledem k malým rozměrům jsou
vhodné i do velmi stísněných míst,
kde je nutné zajistit maximální
funkčnost na minimálním prostoru.
Tyto fotoelektrické snímače se vyznačují vynikajícími optickými vlastnostmi a dlouhodobou stabilitou.
Díky těmto vlastnostem jsou na trhu
výjimečné. Mají velmi dobrý objektiv a jako zdroj světla jsou použity
LED PowerBeam, které zaručují vynikající viditelnost červené stopy
světelného paprsku, umožňující
bezproblémové nastavení snímače
dokonce i při použití miniaturních
odražečů. Výkonný zdroj světla
a malá divergence světelného paprsku významně přispívají ke spolehlivosti senzorů. Degradace vlastností snímače v čase je velmi
pomalá, takže intervaly mezi údržbou jsou dlouhé a dodatečné nastavování metodou teach-in v podstatě není třeba.

U snímačů ML100-8-H, pracujících
v difúzním módu s potlačením vlivu
pozadí, jež jsou určeny pro krátké
snímací vzdálenosti, je světelná
stopa velmi malá
a ostrá. To umožňuje snadné nastavení, dobrou
přesnost spínání
a spolehlivou
detekci velmi
tmavých předmětů. Snímače
ML100-55 mají dobře viditelnou,
velkou světelnou stopu pro snadné
nastavení, větší detekční vzdálenost
a stabilitu. Pro montáž jsou do těla
přístroje vsazeny kovové vložky se
závitem. Díky tomu je závit trvanlivější a snímač může být přišroubován větším utahovacím momentem.
Při provozu se miniaturní snímače
vyznačují velmi malou spotřebou,
necitlivostí k okolnímu osvětlení
a ochranou proti vzájemnému rušení. LED indikující stav snímače
jsou dobře viditelné ze všech stran
a poskytují srozumitelnou informaci
o jeho provozu. Q

VÝKONNÝ PROJEKTOR PRO
PROFESIONÁLNÍ PROJEKCI
Canon představil svůj dosud nejvýkonnější projektor určený pro
profesionální audiovizuální sféru.
Projektor LV-7590 se světelným
výkonem 7000 lumenů promítá
obrazy o rozměrech až 813 x 610 cm
(úhlopříčka 400“), a je tak ideální
pro trvalou instalaci v rozlehlých
prostorách. Nabízí obraz s ostře
prokreslenými detaily a živými barvami, jichž dosahuje díky kombinaci vysokého kontrastního poměru 1800 : 1 a nového systému
ovládání barev. Projektor je kompatibilní se čtyřmi vyměnitelnými
objektivy, díky čemuž umožňuje
přední i zadní projekci v jakémkoliv
prostředí.
Reprodukované barvy jsou bohatší
díky použití nového systému ovládání barev, který zdokonaluje tradiční systém zobrazování signálu
RGB, používaný v LCD projektorech,
a to nezávislým řízením cesty žlutého světla. Projektor dovoluje projekci s poměrem stran obrazu 4 : 3,
16 : 9 a také vlastní, uživatelské nastavení poměru stran pro speciální
vizuální projekty.

Ultraširokoúhlý objektiv, širokoúhlý
objektiv, objektiv s dlouhým ohniskem a objektiv s ultradlouhým ohniskem umožní jeho instalaci přesně
podle podmínek daného prostoru
a požadované velikosti obrazu, aniž
by došlo k nežádoucímu zhoršení
kvality obrazu. Díky flexibilnímu
designu a širokým možnostem připojení lze projektor používat i pro
složitější instalace, např. pro vertikální projekci přímo na podlahu.
Na projektoru se nachází mechanická
závěrka, která objektiv, pokud není
právě používán, zakryje, aby zamezila
nežádoucímu úniku světla do místnosti. Integrovaný samočisticí vzduchový filtr s životností až 10 000 h
usnadňuje údržbu a významně prodlužuje provozní dobu projektoru
bez údržbových zásahů. Jeden audiovýstup a dva audiovstupy umožňují
připojení projektoru na externí
zvukový systém a ovládání zdroje
a hlasitosti zvuku prostřednictvím
projektoru. Q

NEJMENŠÍ KAPESNÍ
ORGANIZÉR TŘÍDY EDA
Motorola se vrací na český mobilní trh
a představila profesionální řešení pro
firemní sféru – podnikového digitálního asistenta EDA (Enterprise Digital
Assistant) ES400. V jednom kompaktním a lehkém profesionálním zařízení
nabízí komplexní hlasové a datové
funkce, které potřebují mobilní pracovníci pro příjem a zpracování informací a rychlou reakci.

Nejmenší a nejlehčí EDA zařízení Motorola kombinuje elegantní a odolnou
formu s výkonností stolního počítače.
Umožňuje získávat přístup k důležitým
aplikacím a záložním systémům kdekoli, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Zařízení je zaměřené na task manažery,
kteří vykonávají aktivní práci v terénu
nebo v kanceláři a zároveň mají manažerskou odpovědnost, takže potřebují rychlý přístup k datům a aplikacím.
ES400 obsahuje unikátní přizpůsobitelné rozhraní podnikové třídy Motorola Enterprise User Interface, jejíž
konstrukce umožňuje, že klíčové aplikace jsou dostupné po jednom stisk-

nutí klávesy. Nabízí podnikatelsky zaměřenou úvodní obrazovku, čtečku
čárových kódů ovládanou dotykem,
kamerovou aplikaci podnikové třídy,
zjednodušenou obrazovku pro Call
Management s dotykovým dial padem
a snadno přístupné ovládání různých
zařízení. Uživatel tak nemusí probírat
několik úrovní menu a obrazovek pro
úpravu nastavení. Díky standardnímu
operačnímu systému Windows Mobile
6.5.3 umožňuje ES400 snadný vývoj,
portování a instalaci nových aplikací
do zařízení, stejně jako podporu stávajících aplikací.
Systém je kompatibilní s vlastností
one button push-to-talk, velká, jasná,
třípalcová VGA doteková obrazovka
(750 NITS – dvojnásobná jasnost
oproti většině konzumentských zařízení pro vnitřní i vnější použití) plus
integrovaná klávesnice umožňují
snadné a přesné vkládání dat, mj.
i pomocí elektronického pera, které
umožňuje načtení podpisu, což je
často nezbytné pro dokončení úkolu
v terénu.
Standardní životnost baterií, umožňuje zvládnout více než dva dny
typického využívání podnikových
aplikací.
Silnou stránkou je skutečně globální
komunikační systém s možností volby
3.5G WAN a širokopásmová WLAN
funkcionalita. Q

NOVÝ PROFESIONÁLNÍ MONITOR PHILIPS
MMD Monitors & Displays CR uvádí
na český a slovenský trh nový profesionální ergonomický displej Philips. Nový displej má na zadní straně
jediné tlačítko ON/OFF, kterým lze
spotřebu monitoru snížit na nulu,
v režimu „vypnuto“ je zcela odpojen
od napájení a nezanechává žádnou
uhlíkovou stopu. Obsahuje mj. zabudovaný stereo audio systém,
nastavitelná základna Super Ergo
Base umožňuje měnit náklon, natočení a výšku a otáčet o 90 stupňů
tak, aby si každý uživatel mohl nastavit pozici monitoru pro maximální pohodlí. Otočný čep navíc
dovoluje používat monitor v režimu
zobrazení na výšku a na šířku; pro
změnu orientace a lepší náhled na
zvolený dokument nebo obrázek
se monitor otočí v požadovaném
směru. Součástí displeje je také HUB
se 4 porty USB 2.0. a funkce Smar-

tImage, jež automaticky analyzuje
zobrazovaný obsah a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení v několika režimech (Kancelář, Obrázky,
Zábava, Ekonomický atd.). Ovládací
prvky SmartTouch umožňují jednoduché ovládání displeje – obvyklá
výčnělková tlačítka běžná u standardních monitorů nahrazují u novinky od Philipsů monitoru inteligentní ikony. Q
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Téma: normy a předpisy
BUDOU MUSET MÍT MOTOCYKLY
AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ SVĚTEL?
Brusel hodlá prosadit, že na nové
motocykly budou muset být povinně montovány vyspělé brzdné
systémy a také automatické zapínání
světlometů. S návrhy pro dvou a tříkolá vozidla, tedy mopedy, moto-

cykly či tříkolky přišla Evropská
komise, která chce současně zpřehlednit složitý systém asi 15 různých
norem, týkající se tohoto problému.
Na silnicích v EU ročně umírá kolem
5500 motocyklistů, a právě k snížení
těchto čísel by nová bezpečnostní
opatření měla podle Evropské komise vést. Místo 15 norem pak počítá s tím, že jich zůstane v platnosti
pouhých 5.

„Návrh je příkladem toho, jak můžeme legislativu EU ztenčit a zároveň
zvýšit funkční bezpečnost. To, co
jsme navrhli, bude mít prospěch pro
průmysl i pro uživatele těchto prostředků,“ řekl eurokomisař Antonio
Tajani. Méně administrativy podle
něj bude představovat menší náklady pro průmysl. Komise chce také
zvýšit dohled nad trhem, především
bude kontrolovat, zda se na něm
neobjevují nelegální produkty.
U motocyklů se již začínají objevovat
prvky bezpečnostní výbavy, které
byly dosud používány jen u automobilů, jako např. protiblokovací
systém ABS, který někteří výrobci
začali dodávat do cestovních strojů
(ale lze se s ním setkat už i u sportovních motocyklů). Již zmíněným
automatickým zapínáním světel je
nyní vybavena podstatná část nabízených strojů, lze jej však pořídit jako
dodatečné vybavení i pro ty, které
jej nemají instalováno přímo od
výrobce. Q

ZVYŠUJE SE PODÍL NOVÝCH VOZIDEL S ESP
V roce 2009 byl navržen předpis EU,
který vstoupí v platnost od listopadu
2011, a který ukládá, že všechny nové
modely osobních a komerčních vozů
musí být vybaveny aktivním bezpečnostním systémem ESP. Uvedený
předpis se bude vztahovat na všechna
nová vozidla od listopadu 2014.
V Evropě vzrostl v roce 2009 počet
nově registrovaných vozů vybavených elektronickým programem kontroly stability ESP z 55 na 60 %. Vyhodnocení nových údajů firmou Bosch
ukazuje, že se tak děje především díky
značnému nárůstu v segmentu kompaktních vozů. V této třídě vozidel
vzrostl podíl vozů vybavených ESP
na pěti předních evropských trzích
během jediného roku z 23 na 39 %.
Stupeň vybavenosti vozů je výrazně
nižší v segmentu A, který zahrnuje
nejmenší vozidla.

46

2/2010

Ročně zahyne v důsledku dopravních
nehod zhruba 1,3 milionu lidí a Spojené národy odhadují, že zranění utrpí
50 milionů lidí. Systém ESP pomáhá
vozidlům předcházet smyku a nezávislé studie ukazují, že toto zařízení
dokáže snížit počet vážných nebo
smrtelných nehod s účastí jednoho
vozidla až na 50 %. To činí z ESP nejdůležitější automobilový bezpečnostní systém po bezpečnostním
pásu a před airbagem.
Program nezávislého testování (New
Car Assessment Program, NCAP) v Evropě dnes zahrnuje do svých hodnotících kritérií i záchranný systém ESP.
V roce 2010 budou mít šanci obdržet
nejvyšší 5hvězdičkové hodnocení
pouze takové modely vozidel, které
disponují ESP ve standardním vybavení. Na základě toho zahájil program
Euro NCAP teprve nedávno novou
iniciativu, která si klade za cíl
prosadit ještě důrazněji důležitost bezpečnostního
systému nabízeného výrobci
automobilů. Detaily této
iniciativy byly předloženy
13. července na akci organizované eSafety Challenge,
celoevropskou komunikační
iniciativou mezinárodní automobilové federace FIA,
a Evropskou komisí. Q

ÚSKALÍ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH
15. září 2010 vstoupila v účinnost
důležitá novela zákona o veřejných
zakázkách, která přináší řadu novinek i otazníků do aplikační praxe.
Největší diskusi vyvolává zákaz
účasti společností, které mají vydané akcie na majitele a nové základní kvalifikační předpoklady,
kterými jsou seznamy sloužící
k identifikaci osob se střetem zájmů
v řadách společníků, členů statutárních orgánů či pracovníků uchazeče. Ačkoli jde o ustanovení nad
rámec práva EU a významnou administrativní zátěž pro uchazeče,
bude přitom v obou případech
zákon stále krátký na obcházení
zákazu např. zapojením prázdné
společnosti coby formálního uchazeče v nabídce nebo změnou v akcionářské struktuře. Parlament
proto začal projednávat „technickou“ novelu novely, která by obě
tato ustanovení ze zákona vypustila.
Dalším tématem je zavedení povin-

ných prověrek NBÚ pro osoby podílející se na zadávání a rozhodování o státních zakázkách nad 500
mil. Kč. Zadavatelé budou mít
zřejmě problém zajistit dostatečný
počet členů hodnoticí komise, dokud prověrky nezíská širší okruh
osob s odpovídající odborností.
Na druhou stranu novela zachovává
možnost omezovat počet zájemců
losováním. K posílení transparentnosti chybí také posílení osobní
odpovědnosti osob na straně zadavatele a propojení „black-listu“
dle zákona o veřejných zakázkách
s „black-listem“ koncesního zákona,
jakož i propojení zákazu účasti
ve veřejných zakázkách s ukládáním
sankcí za kartelové dohody dodavatelů – tzv. „bid rigging“. K transparentnosti by však mělo přispět
sdělování nabídkových cen při otevírání obálek, které bude v zakázkách zahájených po 15. září
povinné. Q

EVROPSKÁ HLUKOVÁ SMĚRNICE
Před časem byla přijata pro všechny
členské státy EU směrnice 2001/43/
ES, která se zjednodušeně nazývá
evropská hluková směrnice. Pro automobilový průmysl stanoví, že počínaje únorem 2005 musejí všechny
nově registrované vozy prodané
v Evropě splňovat nové hladiny hlukových emisí požadované uvedenou
směrnicí. Cílem je omezit hluk vznikající při kontaktu pneumatiky s povrchem vozovky.
Každá pneumatika, která
splňuje požadavky směrnice 2001/43/ES, musí
na bočnici nést označení
EC o schválení tohoto
typu. Označení EC
o schválení typu sestává
z obdélníku, který ohraničuje malé písmeno „e“
následované rozlišovacím číslem členského státu, který typ
schválil. Po číslu homologace následuje označení „-s”, které znamená
„zvuk”. Konkrétně to znamená, že
prodej nebo uvedení do provozu
nebo užití nových pneumatik bez
uvedené homologace končí v těchto
termínech:
– 1. října 2009 – pneumatiky pro
osobní automobily s nominální

šířkou do 185 mm, pneumatiky
pro lehké nákladní automobily
a pneumatiky pro nákladní automobily.
– 1. října 2010 – pneumatiky pro
osobní vozy s nominální šířkou
185 až 215 mm.
– 1. října 2011 – pneumatiky pro
osobní vozy s nominální šířkou
nad 215 mm.

Evropská unie přitom ponechala
na členských státech sankce za nedodržování směrnice. Například
v Itálii je stanovena pokuta ve výši
70 eur pro řidiče, kteří na svá vozidla
montují nehomologované pneumatiky. V Německu jsou za to stanoveny pokuty do výše 5000 eur
pro prodejce a řidiči se sráží jeden
bod. Q

Téma: legislativa a právo

JAK ROZHÝBAT VNITŘNÍ TRH
EVROPSKÉ UNIE? ČLENSKÉ
STÁTY SE MUSÍ VÍCE SNAŽIT!
ČLENSKÉ STÁTY EU SICE DOSAHUJÍ V ZAVÁDĚNÍ PRAVIDEL
VNITŘNÍHO TRHU DO JEJICH VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH ŘÁDŮ
DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, NICMÉNĚ PODLE NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY
INTERNAL MARKET SCOREBOARD, ZVEŘEJNĚNÉ V BRUSELU 23. ZÁŘÍ
2010, SE POZITIVNÍ TREND Z MINULÝCH LET ZASTAVIL.

I

nternal Market Scoreboard je pravidelným přehledem o stavu transpozici směrnic v oblasti
vnitřního trhu do vnitrostátních právních systémů
členských států EU. Evropská komise jej publikuje
dvakrát ročně – jako jarní zprávu (za období předchozího roku) a podzimní, která byla zveřejněna
právě v minulých týdnech (s informacemi o tendencích transpozice v aktuálním roce. Poslední
výhled tedy podle Komise není nijak povzbudivý.
V průměru členským státům zbývá podle Komise
převést do vnitrostátního práva 0,9 % směrnic
z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě
0,7 % z března 2010 zvýšil. Znamená to, že členské státy sice cíl, jenž stanovily hlavy států a vlád
v roce 2007 a jímž je hodnota 1,0 %, splňují, ale
jen velmi těšně. Pokud jde o provádění právních
předpisů EU, za posledních 6 měsíců se řešilo
o něco méně nesrovnalostí. Nově se přitom údaje
zaměřují i na účinné provádění předpisů EU, pokud jde o vzájemné uznávání odborných kvalifikací, neboť mobilitě občanů v rámci vnitřního
trhu přisuzuje Komise značný význam.
Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier
k publikované zprávě uvedl: „Chceme-li co nejlépe
využít pozitivních aspektů vnitřního trhu, je nezbytné, aby členské státy prováděly evropské
předpisy, díky nimž má vnitřní trh dobře fungovat,
včas a pořádně. Zveřejněný žebříček výsledků
ukazuje, že přestože mnoho členských států s tím
nemá problém, jiné mají v tomto ohledu ještě
rezervy. Díky srovnávací tabulce vidíme přesný
a úplný obraz skutečného stavu v jednotlivých
zemích, takže se můžeme věnovat problémům,
které je ve spolupráci s členskými státy ještě třeba
vyřešit.“

Stav v provádění směrnic v oblasti
vnitřního trhu
A jaký je stav v provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu konkrétně? O tom vypovídá následující
souhrn:
Q Průměrný deficit provádění v EU, tzn. procento
směrnic v oblasti vnitřního trhu, které ve 27
členských státech nebyly do vnitrostátního
práva promítnuty včas, se zvýšil o 0,2 %
na úroveň 0,9 %.
Q C
 elkově dosahuje cíle, jímž je hodnota 1 %,
18 členských států. Za posledního půl roku si
8 z nich deficit zlepšilo nebo alespoň udrželo.

Jde o Dánsko, Maltu, Slovensko, Finsko,
Slovinsko, Belgii, Spojené království a Irsko.
Q Dánsko a Malta se dělí o první příčku mezi
státy, které provedly právní předpisy do své
legislativy nejlépe – zbývá jim vypořádat se
pouze se třemi směrnicemi.
Q Cílovou hodnotu jednoho procenta překračuje 9 členských států: Rakousko, Itálie, Francie, Kypr, Česká republika, Lucembursko,
Polsko, Portugalsko a Řecko. Kromě Rakouska
a Itálie všechny jmenované členské státy svůj
dluh v provádění ještě navýšily.
Q Z
 a posledního půl roku se průměrná doba
prodlení oproti lhůtám stanoveným pro zavádění v EU zkrátila o dva měsíce. V současnosti trvá členským státům v průměru 7 měsíců, než po uplynutí lhůty pro transpozici
směrnice EU do vnitrostátního práva zapracují.
Zkrátit průměrnou dobu prodlení zvládlo 21
členských států. K největšímu pokroku došlo
ve Španělsku, v Itálii a na Slovensku.

Porušování předpisů
Pokud jde o porušování předpisů, tedy neúplná
či žádná (opožděná) transpozice směrnic) – členským státům hrozí finanční sankce až v konečném důsledku i právní postihy, tedy odsouzení
Soudním dovrou EU. V této oblasti je situace
následující:
Q C
 elkový počet řízení pro porušení práva v souvislosti s vnitřním trhem se snížil ve srovnání
se stavem před 6 měsíci o 2,1 %. Oblastmi,
v nichž dochází k porušení předpisů nejčastěji,
jsou daně, cla a životní prostředí.
Q S rovnáme-li dnešní stav se situací v předchozích letech, pořadí neuzavřených řízení pro
porušení práva se změnilo. V současné době
se největší počet řízení týká Belgie a na druhém místě potom Řecka.

Vymáhání právních předpisů
ohledně vnitřního trhu
V žebříčku Komise nově poprvé figuruje i vymáhání předpisů. Obsahuje přehled toho, jak který
členský stát provádí a uplatňuje zákony v oblasti
vnitřního trhu. K dobrému fungování předpisů
totiž skutečnost, zda byly zavčas promítnuty
do vnitrostátní legislativy, nestačí. Samozřejmě
jde také o to, zda byly provedeny správně a jsou
řádně uplatňovány.

Evropská komise v této souvislosti dodává, že nejlepších výsledků mezi členskými státy dosahuje
Malta, Lotyšsko a Slovinsko. Naprostá většina členských států se však potýká s nedostatky přinejmenším v jedné oblasti – kupříkladu existuje řada směrnic, které nebyly řádně transponovány. Je zajímavé,
že to platí rovněž pro členské státy vykazující poměrně dobré výsledky ohledně celkového zapracování právních předpisů do vnitrostátního práva,
což hovoří pro to, že k účinnému fungování předpisů v praxi je třeba nejen dobře je transponovat,
ale také je správně používat.

Zvláštní zaměření na uznávání
odborných kvalifikací
Z průzkumů vyplývá, že občané, kteří odcházejí
pracovat do jiného členského státu, neočekávají
s uznáváním svých odborných kvalifikací žádné
problémy. Jejich představy jsou však v přímém
rozporu s realitou. Ve 30 % případů, jež byly Komisi
nahlášeny, byly žádosti o uznání kvalifikací nejprve
zamítnuty, nebo museli žadatelé složit doplňující
zkoušky nebo se museli proti zamítnutí žádosti
odvolat. Podle Evropské komise jsou mezi jednotlivými členskými státy velké rozdíly.
Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací (2005/36/ES) se v členských státech setkalo s mnoha obtížemi - Komisi bylo oznámeno
přibližně 1200 vnitrostátních prováděcích opatření, avšak některé státy přistoupily k provádění
pozdě, zejména Rakousko, Lucembursko a Řecko.
Podle Evropské komise se ke správní spolupráci
ohledně směrnice o uznávání odborných kvalifikací
většinou využívá systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (IMI). Sytém IMI je vícejazyčný elektronický nástroj, který usnadňuje a urychluje výměnu informací mezi úřady, čímž optimalizuje
postupy uznávání. Prostřednictvím systému IMI je
pro úřady například jednodušší ověřovat diplomy.
71 % žádostí o informace bylo vyřízeno do 14 dnů.
Úplné znění nejnovějšího žebříčku výsledků
v oblasti vnitřního trhu na adrese:
http://ec.europa.eu/internal_market/score/
index_en.htm Q
(pm)

Rada pro konkurenceschopnost
chce unijní trh
Ve dnech 11.–12. října se uskutečnilo formální
zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Lucemburku. Aktuálním tématem v Evropské unii
je příprava Aktu pro vnitřní trh (známý jako„Single
Market Act“), který bude dvouletým plánem
na období 2011–2012, zaměřený na problematiku
jak zlepšit fungování evropského vnitřního trhu.
Dokument, plánovaný ke zveřejnění koncem října
bude přeložen do všech oficiálních jazyků EU
a jeho součástí bude 50 opatření vztahujících se
k problematice služeb, malých a středních podniků, dopravní infrastruktury, přeshraničního
obchodování, digitální agendy, ochrany spotřebitele či vysílání pracovníků. Následná veřejná
diskuse k materiálu bude trvat 3 měsíce, do ledna
2011. Návrh Aktu bude projednáván na Radě pro
konkurenceschopnost 10. prosince 2010. Q
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Téma: netradiční výroba

SKLENĚNÁ MANUFAKTURA
A NOVÝ PHAETON
UNIKÁTNÍ TOVÁRNA, VE KTERÉ VZNIKÁ VLAJKOVÁ LOĎ
AUTOMOBILKY VOLKSWAGEN – MODEL PHAETON – OTEVÍRÁ SVÉ
DVEŘE VŠEM ČESKÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM. KAŽDOU SOBOTU OD 14 H
UMOŽŇUJE VÝROBCE NOVĚ PROHLÍDKY S VÝKLADEM V ČEŠTINĚ.

A

utomobil je neodmyslitelnou součástí moderní společnosti. Fascinující je ovšem nejen
automobil samotný, ale i jeho výroba. A právě
výrobní závod Phaetonu - Skleněná manufaktura
v Drážďanech nedaleko od českých hranic, patří
k absolutně nejzajímavějším.
Výroba automobilů v Sasku se může ohlížet na
stoletou tradici a Drážďany patří mezi výjimečná
evropská města s mimořádným inovačním potenciálem. Drážďanské rodiště luxusních limuzín
Volkswagen Phaeton není klasickým výrobním
závodem. Na první pohled to dává najevo svou
neobvyklou architekturou, v níž převažuje sklo
citlivě doplněné kovem a betonem. Ani slovo
„manufaktura“ se ale do názvu nedostalo náhodou.
Výroba vlajkové lodi Phaeton totiž probíhá sice za
pomoci nejmodernějších technologií, ale s velkým
podílem precizní ruční práce vysoce zdatných
montérů, a navazuje tak na tradiční hodnoty manufakturní výroby.

kombinézách. Mezi hlavní dominanty manufakturního závodu pak patří průhledná vozová věž,
která se tyčí do výšky 40 m a na 16 podlažích
nabízí místo pro 280 vozů čekajících na slavnostní
předání zákazníkům.

Ikona se jménem slunečního jezdce
Vzhled nového Phaetonu, který získal jméno po
hrdinovy starořeckých bájí, vychází z DNA designu
značky Volkswagen vyvinuté Walterem de Silvou,
italským šéfdesignérem koncernu Volkswagen.
Suverénní styl luxusní limuzíny dodávané i nadále
ve dvou délkách 5,06 a 5,18 m podtrhuje zcela nová

displeji. V nabídce jsou nadále asistenční systémy
jako adaptivní tempovat, Front Assist na řešení
kritických situací nebo Side Assist upozorňující na
vozidla přijíždějící zezadu ve vedlejších jízdních
pruzích.
Návštěvníci z České republiky mohou nyní nově
využít možnost absolvovat prohlídku této unikátní
továrny s českým výkladem.
Prohlídky v češtině se konají každou sobotu od
14 h, dopolední čas (v sobotu od 10 a 11 h) je
zpravidla vyhrazen programu speciálních prohlídek
pro děti. Na své si přijdou i příznivci architektury,
pro něž je určena specificky zaměřená exkurze do

Skleněný klenot barokní metropole
Skleněná manufaktura se rozkládá prakticky uprostřed města, přibližně 1,5 km od historického barokního centra saské metropole na Labi. I z toho
důvodu není Skleněná manufaktura navržena jako
klasický výrobní závod, ale jako společenské centrum, které láká veřejnost na kulturní akce, nebo
gastronomické zážitky.
Rozhodnutí situovat továrnu téměř do centra Drážďan, pouhých 100 m od známé botanické
zahrady, přineslo ovšem povinnost dodržovat
celou řadu velmi přísných omezení. Díky dokonalému utěsnění neproniká z provozů ven prakticky
žádný hluk, kolem továrny byly vysázeny stovky
stromů a maximální pozornost byla věnována
dokonalému čištění odpadních vod. Ve výrobních
halách vládne naprostá čistota a po podlaze z javorových parket chodí špičkoví montéři v bílých
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příď doplněná úpravami zadní partie a profilu, díky
nimž budí nadčasově elegantní karoserie dojem
ještě větší majestátnosti a dynamiky. Interiér ohromuje elegancí, nejvyšší kvalitou materiálů a zpracování a nedostižným komfortem. Zcela nové jsou
multifunkční volanty, které přispívají k intuitivnímu
ovládání veškerých funkcí. Ergonomicky skvěle
tvarovaná přední sedadla lze seřizovat v 18 směrech
a o příjemné prostředí na palubě se stará čtyřzonová klimatizace.
Kromě stylistických změn dostal nový Phaeton
celou řadu inovativních technických prvků. Patří
mezi ně asistenční systém pro trvale zapnuté dálkové světlomety Dynamic Light Assist a navigační
systém, který může alternativně integrovat do
zobrazovaných map data stažená z internetového
portálu. Nový Phaeton dokáže také pomocí na
přání dodávané přední kamery, číst dopravní
značky, které pak ukazuje řidiči na multifunkčním

automobilky každou sobotu od 16 h. Skupiny si
mohou rezervovat individuální termíny pro každý
z programů kdykoli na základě předchozí objednávky. Rezervace přijímá zákaznické centrum
na infoservice@glaesernemanufaktur.de. Q

Téma: Autosalon Paříž

PAŘÍŽSKÉ VÁBENÍ, TENTOKRÁT
V DUCHU ELEKTROMOBILŮ
A HYBRIDNÍCH POHONŮ
PAŘÍŽ HOSTILA JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH
AUTOSALÓNŮ, KTERÝ JE PODZIMNÍM VYVRCHOLENÍM
AUTOMOBILOVÉ SEZÓNY. VE FRANCOUZSKÉ METROPOLI SE KONÁ
JEDNOU ZA DVA ROKY, A LETOŠNÍ ROČNÍK SE NESL V DUCHU
ELEKTROMOBILŮ A HYBRIDNÍCH POHONŮ. AUTOMOBILOVÝ
ODBORNÍCI A NOVINÁŘI SE TAK SJELI DO PAŘÍŽE UŽ 30.ZÁŘÍ
A 1.ŘÍJNA, ABY JEŠTĚ, NEŽ SE OTEVŘOU BRÁNY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI,
MOHLI HODNOTIT A REFEROVAT PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH MÉDIÍ
PŘES 130 VYSTAVENÝCH NOVINEK, SKORO 50 ZNAČEK.
CELOSVĚTOVÁ EKONOMICKÁ STAGNACE SE NA AUTOSALONU
VÝRAZNĚJI NEPROJEVILA. SPÍŠE NAOPAK. LETOŠNÍ VÝSTAVA BYLA
REKORDNÍ JAK DO POČTU PŘEDSTAVENÝCH ELEKTROMOBILŮ
A HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ PŘIPRAVENÝCH PRO SÉRIOVOU
VÝROBU, TAK I CO DO POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTERÝCH BYLO
REGISTROVÁNO SKORO JEDEN MILION. NEBYLO VÝZNAMNĚJŠÍ
ZNAČKY, KTERÁ BY ALESPOŇ NEPŘEDSTAVILA KONCEPT
AUTOMOBILU S EKOLOGICKÝM POHONEM.
Škoda
Mladoboleslavská Škoda Auto představila v Paříži
druhou generaci úsporných modelů GreenLine a také
první elektromobil značky. Oproti první generaci modelů GreenLine, kterou poháněly motory 1. 4 TDI PD
(55 kW) a 1.9 TDI PD (77 kW), budou novou generaci
pohánět modernější agregáty 1.2 TDI a 1.6 TDI se
stejným výkonem, ale se vstřikováním common-rail.
Novinka, elektřinou poháněný koncept Octavia
Green e Line, vychází z Octavie Combi. Spalovací
motor nahradil elektromotor, který v trvalém provozu podává výkon 60 kW. Výkonové maximum je
85 kW a už při rozjezdu je k dispozici nejvyšší točivý
moment 270 Nm. Z 0 na 100 km/h zvládne elektromobil za 12 s. Maximální rychlost je omezena
na 135 km/h. Blok akumulátorů s kapacitou
26,5 kWh, složený ze 180 lithium-iontových článků,
je instalován pod zadní části podlahy. Jeho hmotnost je 315 kg. Dojezdová vzdálenost na jedno
nabití činí dle údajů výrobce kolem 140 km.

Škoda Octavia Green e Line

Ford
V Paříži se představily najednou všechny tři karosářské verze nového Fordu Focus (hatchback, sedan,
kombi). Třídveřová verze nebude k dispozici. Nový
Focus se bude prodávat ve více než 120 zemích,
vývoj probíhal ale pouze v Evropě. Bestseller dosud
velmi dobře navázal na úspěšného předchůdce:
50
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Peugeot 508

O velikosti mluví i délka (sedan: 4790 mm, kombi 4810
mm). Peugeot 508 se tak společně s Fordem Mondeo,
VW Passatem, Opelem Insignia, Škodou Superb, Citroënem C5 a Toyotou Avensis stává největším vozem
střední třídy. Nabídku motorů budou zpočátku tvořit
dva zážehové a 5 vznětových motorů. Je tedy zřejmé,
že Peugeot klade větší důraz na turbodiesely, které
pokryjí široké spektrum od 82 do 150 kW.
Také výroba vůbec prvního hybridního automobilu
3008 HYbrid4, který bude poháněn vznětovým motorem, je na spadnutí. Konstrukce se vznětovým motorem
je totiž znatelně komplikovanější, než když se použije
jednodušší zážehový motor. Peugeot 3008 HYbrid4 je
plným hybridem s pohonem všech kol. Zajímavé je, že
vznětový motor pohání přední kola, zatímco elektrický
pohon je spojen s koly zadní nápravy.

Chevrolet
Chevrolet Aveo se bez výraznějších změn vyrábí
téměř 10 let. Nyní přichází znatelná změna. Zpočátku
bude nové Aveo k dispozici jen jako 5dveřový hatchback, časem se přidají další karosářské varianty.
Nový model je delší a širší, což by mělo zaručit více
prostoru pro posádku i zavazadla. Paleta čtyřválců
bude obsahovat jak zážehové (1.2/52 a 63 kW, 1.4/74

Ford Focus

řadu Escort. Za 12 let vzniklo přes 10 milionů vozů.
Výroba v Evropě začne na konci letošního roku,
rodištěm nového Focusu bude německé Saarlouis.
Současný Focus se bude vyrábět ve španělské Valencii ještě do poloviny příštího roku.
Výroba současného Focusu ST skončí ke konci roku.
Přeplňovaný 5válec 2.5/166 kW nesplňuje normu
Euro 5. Nahradí ho zcela nový čtyřválec 2.0 SCTi EcoBoost s vyšším výkonem (184 kW/360 Nm). Sportovní
model ST se začne prodávat až v roce 2012.
Nový motor je výkonnější a přitom znatelně úspornější
– v průměru o 20 %. Oproti běžnému modelu je nový
model ST znatelně upraven. Světlost je snížena
o 10 mm, přepracován je podvozek včetně odpružení,
brzd a řízení. Novinkou je například použití systému
Torque Vectoring Control system suplujícího mechanický diferenciál na přední poháněné nápravě.
Celkem má na platformě nového Focusu vzniknout
10 modelových verzí pro všechny světové trhy, které
budou sdílet až 80 % všech částí, s roční produkcí
kolem 2 milionů kusů.

Chevrolet Aveo

kW, 1.6/85 kW), tak i vznětové verze (1.3/55 kW a 70
kW, oba s funkcí Start/Stop). Zážehové motory disponují variabilním časováním sacích i výfukových
ventilů, vznětové motory vstřikováním common-rail.

Citroën
Domácí automobilka nabídla hned 7 novinek. Malý
městský elektromobil C-Zero, který je sesterským
modelem Mitsubihsi i-MiEV a Peugeotu i0n. Novou
generaci C4 v uhlazenějším stylu, nový DS4, faceliftovaný model střední třídy C5 nejen s novým designem světel, technickými vylepšeními, ale také
s novými motory. V koncepčních studiích představil
Citroën model Lacoste a také studie elektromobilů

Peugeot
Velkou pozornost ve světové premiéře poutal nový
model 508, který nahradí dva modely najednou a to
407 i 607. Peugeot 508 mezi oba modely zapadá i svou
velikostí a tak se ocitne na samém vrcholu střední třídy.

Citroёn C4

Téma: Autosalon Paříž
Revolte a Survolt, kterých pohon zajišťují dva elektromotory o výkonu 220 kW.
Nová generace C4 si sebou přinesla řadu inovací, jako
programovatelný tempomat, omezovač rychlosti
s možností uložení až 5 rychlostních limitů, statické
přisvěcování mlhovkami do zatáček a systém sledování
mrtvého úhlu. C4 s osvědčenou paletou motorů bude
na českém trhu dostupná už v lednu příštího roku.

Hundai
Hyundai slavil příchod modelu ix20, který nahrazuje
model Matrix. Novinka navazuje na sesterský auto-

Opel
Opel představil Astru ST (Sports Tourer). Nové kombi
tak doplňuje 5dveřový hatchback o další karosářskou variantu.

podlahu zavazadlového prostoru, což umožnilo zachovat objem pro zavazadla 300 l nad podlahou.
Při nižších rychlostech může být za určitých podmínek
vůz poháněn pouze elektromotorem, což přispívá
k dosažení kombinované spotřeby 4,4 l na 100 km.
Mělo by jít o nejúspornější malý model se zážehovým
motorem, a také první hybridní model v segmentu
B, který dorazí na trh příští rok.

Mitsubishi
Hyundai ix 20

Městský minielektromobil i-MiEV už byl představen
na autosalonech jako koncepční studie. V Paříži jej automobilka uvedla v sériové podobě pro evropský trh.

mobil Kia Venga. Každý z automobilů si zachovává
svou svébytnost a tak je i většina karosářských dílů
rozdílná. Na rozdíl od Vengy má Hyundai ix20 střízlivější
tvar a komfortnější nastavení podvozku. Díky menším
rozměrům, a tím pádem i kratšímu rozvoru, je měkčí
pérování znatelně příjemnější. Hyundai ix20 pohánějí
čtyřválce 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi a 1.6 CRDi.
Opel Astra

Zavazadlový prostor má základní objem rovných
500 l, po sklopení sedadel se ale objem zvětší více
jak trojnásobně na 1550 l. Délka rovné ložné plochy
je 1835 mm, což je o 28 mm více než u dosavadního
modelu Astra Caravan. Sklápění zadních sedadel
usnadňuje systém FlexFold ovládáný ze zavazadlového prostoru.

Seat
Španělská automobilka představila sportovní koncept IBE, který vychází ze studie představené na jaře
v Ženevě. Na necelé čtyři metry dlouhé karoserii
naznačuje automobilka, kam bude směřovat příští
design značky. Pod nízkou přídi IBE je umístěn elektromotor s největším výkonem 75 kW. Točivý moment 200 Nm bude zajišťovat vozidlu dostatečnou

Nissan
Japonský Nissan přivezl do Paříže horkou novinku
v podobě studie elektrického minivanu s názvem
Townpad, mířící zejména na podnikatele. Tím nejzajímavějším, je kromě tvaru, prostornost interiéru a snadná
přístupnost všemi dveřmi. Automobil má přitom velmi
malé vnější rozměry. Další výhodou je dobře přístupný

Mitsubishi i-MiEV

Japonci také představili nový turbodiesel vlastní konstrukce 1,8 DI-D MIVEC s výkonem 110 kW, kterým
bude disponovat model Lancer a po něm další modely.
Jako první vznětový motor na světě, určený pro osobní
automobily, je vybavený variabilním časováním a zdvihem sacích ventilů. Motor se vyznačuje mimořádně
nízkým kompresním poměrem 14,9:1, tím je dosaženo
nejkultivovanějšího chodu, nízké úrovně hluku a vyšší
spolehlivostí. Díky této technice MIVEC je možné i při
nízkém kompresním poměru dosáhnout dobrého
startování za studena a stabilního spalování.

Kia

Seat IBE

dynamiku. Blok lithium-iontových akumulátorů,
s kapacitou 18 kWh, je umístěn pod podlahou zavazadlového prostoru. Elektronicky omezená rychlost
je 160 km/h a dojede 130 km na jedno nabití.

Korejská automobilka představila v evropské premiéře sedan Optima, známý z amerického trhu,
(v Evropě Magentis), který bude přímým konkurentem modelu Superb. Pohánět jej bude turbodiesel 1,7 CRDi o výkonu 100 kW, později dostane
zážehový motor 2,0 CVVT s výkonem 125 kW. Datum uvedení na evropský trh, ani ceny zatím nejsou
známé.

Nissan Townpad

Honda
zavazadlový prostor s nízko umístěnou a hlavně rovnou
podlahou. Zde se dostáváme k vůbec nejzajímavější
vlastnosti Townpadu, kterou je široká možnost individualizace. Zákazník si totiž může automobil doslova
ušít na míru – ať jej potřebuje k převážení uměleckých
děl, elektroniky či něčeho úplně jiného. Při koupi dostane možnost si interiér uspořádat k obrazu svému.
Např. zadní posuvné dveře bez B sloupku, či velké střešní
okno s možností odklopení, které pak v zadní části
zpříjemní manipulaci a převoz větších předmětů.
Nissan představil také model Leaf, jehož sériová výroba
se rozběhne začátkem příštího roku. Vpředu umístěný
elektromotor disponuje výkonem 80 kW a točivým
momentem 280 Nm, které přenáší na přední kola.
Nejvyšší rychlost je 140 km/h. Lithium-iontové baterie,
stejně jako pohonnou jednotku, vyrábí sama automobilka. Umístěné jsou pod podlahou. Kapacita umožňuje
dojezd 130 až 160 km.

Na vyvýšeném pódiu pro nejdůležitější novinky se
hrdě tyčil nejmenší model hybridní Honda Jazz, který
využívá osvědčenou kombinaci čtyřválcového zážehového motoru a pomocného elektromotoru IMA.
Hybridní systém IMA, stejně jako u modelu Insight, je
tvořen propojením zážehového motoru 1,3 i-VTEC,
elektromotoru a bezestupňové převodovky CVT.
Akumulátor a řídicí jednotka byly zabudovány pod

Honda Jazz Hybrid

Kia Optima

Druhou novinkou byla futuristická studie minivozu
Pop. Jde o velmi jednoduchý design třímetrového
elektromobilu s uspořádáním interiéru 2+1. Většina
funkcí se ovládá pomocí dotykových displejů a přístrojový štít nahrazuje průhledný LED displej. Pohon
vozidla je zajištěn 50 kW elektromotorem, s maximálním točivým momentem 190 Nm, který je
poháněn sadou gelových akumulátorů s kapacitou
18 kWh. Akumulátory lze dobít z běžné zásuvky
za 6 h, z vysokonapěťové za 30 min.
2/2010
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Téma: Autosalon Paříž
Mazda
Automobilka představila svůj nejmenší hatchback
Mazdu 2, po dokonalém faceliftu, který sjednocuje
tvář s novějšími modely. Design nasávacího otvoru

Mazda 2

přední masky uprostřed nárazníku dostal, místo
pravidelného lichoběžníku, příjemný úsměv charakteristický pro nové modely značky. Součástí
modernizace je i nové naladění podvozku a přechod motorů na emisní normu Euro 5.

tečným prostorem pro celou rodinu. Kola minivanu
jsou umístěna úplně v rozích, příď je dynamicky
skosena s nízkou maskou a výraznými světlomety.
Panoramatické střešní okno zajišťuje prosvětlenou
atmosféru. Verso-S je prvním minivanem značky
vybavené 6palcovou barevnou dotykovou obrazovkou, kterou se ovládá rádio, CD/MP3 přehrávač,
Bluetooth, a promítá pohled couvací kamery. Pohon
minivanu je zajištěn zážehovým čtyřválcem 1,33
Dual VVT-i s výkonem 72 kW při 6000 ot/min a točivým momentem 126 Nm při 4000 ot/min.
Na stánku byl k vidění také futuristicky tvarovaný
malý koncept FT-CH, přenášející hybridní technologii do nižších sfér.

motoru raketové zrychlení (z 0 na 100 km/h za 5 s).
Nejvyšší rychlost je kvůli vyššímu dojezdu omezena
na 180 km/h. Kapacita 24 kWh akumulátorů Li-Ion
mají zaručit dojezd až 160 km, minimálně však 120 km.

Suzuki

Audi

Nový Swift je zcela odlišný od svého předchůdce.
Nejmenší auto v segmentu minivozů má výraznější

Veřejně poprvé se v Paříži představilo Audi A7 Sportback. K dispozici je pohon všech kol quattro se
7stupňovou dvouspojkovou převodovkou S tronic.
Na výběr budou tři 6válce, každý s jiným druhem
plnění. Základem bude atmosférický zážehový
motor 2.8 FSI/150 kW-280 Nm, který bude pohánět
všechna čtyři kola. Základní vznětovou pohonnou

Volkswagen
Premiérou na stánku Volkswagenu byla sedmá generace modelu Passat, ale také nový Sharan, inovovaný
Touran, vlajková loď Phaeton, osobní Caddy a pickup
Amarok.

Renault DeZir

Suzuki Swift

dynamické linie karoserie, je o 9 cm delší a změnila
se přední i zadní světla. Nový je také agregát 1,2 Dual
VVT s variabilním časováním sacích a výfukových
ventilů, u kterého byla snížená kombinovaná spotřeba o 17 %. Výkon zůstal přibližně stejný jako
u předchozího agregátu, 69 kW při 6000 ot/min,
točivý moment 118 Nm při 4800 ot/min. Motor bude
nabízen také s pohonem všech kol a viskózní mezinápravovou spojkou.

Audi A7 Quatro

jednotkou je motor 3.0 TDI/180 kW- 500 Nm, s kombinovanou spotřebou jen 6,0 l/100 km.

Jeep

VW Passat Variant

Fiat Abarth
Passat dostal usedlejší tvary přídě i zadních partií. Jeho
modernizované úsporné agregáty jsou v nabídce
od 77 do 220 kW. Nejmenší turbodiesel 1,6 TDI/77 kW
spotřebuje v kombinovaném provozu jen 4,2 l/100 km.
Už v základním provedení disponuje Passat funkcí
Stop/Start s rekuperací brzdné energie, i když pouze
ve spojení s turbodieselem. Novinkou je funkce detekce únavy řidiče a dynamický světelný asistent, který
přizpůsobuje dle světelných zdrojů okolí, intenzitu
dálkových světel. Nejnovější verze parkovacího asistenta umístí vozidlo nejen do souběžných mezer, ale
i kolmo k ní. Pro evropské zákazníky budou první modernizované Passaty k dispozici už v polovině listopadu.

Toyota
Japonská Toyota nabídla pro evropský trh nový
městský minivan Verso-S, s kompaktní jednoprostorovou karoserií kratší než 4 m, ale uvnitř s dosta-

Abarth na pařížský autosalon přivezl rychlejší variantu Punta Evo a kabrio 500C s kitem Esseesse.

Fiat 500 Abarth

Dodatečně montovaný kit nabízí zvýšení výkonu,
modifikace výfuku a posílení brzdové soustavy.
V představeném Puntu se výkon motoru 1,4 Turbo
MultiAir zvýšil ze 121 na 132 kW. U kabrioletu výkon
motoru 1,4 T-Jet posílil ze 103 na 117 kW. Inovací
je také laděný výfuk s dvojitým tlumičem, který nad
4000 ot. změní zvuk motoru.

Značka, která v Evropě spadá již pod italský Fiat,
ukázala v Paříži, že její zájem o mimoamerické trhy
pořád trvá, jak dokládala na nové generaci modelu
Grand Cherokee a dalších novinkách.
Pro severoamerický trh je nový Grand Cherokee vybaven buď novým vidlicovým 6válcem Pentastar
s rozvodem DOHC o objemu 3,6 l a výkonem 216 kW
(293 k) při 6350 ot/min a točivým momentem 353 Nm
při 4800 ot/min, nebo vidlicovým 8válcem Hemi
o objemu 5,7 l s výkonem 268 kW (365 k) při 5150
ot/min a točivým momentem 520 Nm při 4250
ot/min. V závislosti na výbavě může být vybaven jedním ze tří systému pohonu všech kol. Quadra-Trac I je
permanentní pohon, Quadra-Trac II se zapíná při prokluzu kol a může přenést všechen točivý moment
na nápravu s optimální trakcí. Quadra-Drive II disponuje navíc elektronickou uzávěrku diferenciálu. Q
Petr Kostolník, foto: Michal Busta

Renault
Koncept DeZir byl velkým lákadlem francouzského
výrobce. Dvoumístné kupé naznačuje, jakým směrem
by se měl v budoucnu ubírat design automobilů
značky Renault. Sportovní automobil pohání elektromotor umístěný před zadní nápravou. Výkon motoru
110 kW/226 Nm umožňuje díky vlastnostem elektro-

Toyota Verso-S
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Jeep Grand Cherokee

Téma: automobilová technika
EXTRÉMNÍ TESTY FOCUSU
Ford Focus nové generace prochází testy
v těch nejextrémnějších podmínkách, jaké
jsou na naší planetě k nalezení. Počínaje
zamrzlými arktickými jezery, rozpálenými
pouštěmi, nebo šplh plně obsazeného a naloženého, do nejstrmějších alpských průsmyků.
Nadmořská výška má na automobily podobný
vliv jako na lidi. Čím výše, tím méně obsahuje
vzduch kyslíku, a dýchání se proto stává obtížnějším. Ford proto testuje své vozy v takových
podmínkách, aby byly schopny podávat spolehlivý výkon kdekoliv, kde vedou silnice. Taková je

silnice postavena v roce 1935, která vede do srdce
rakouského národního parku Vysoké Taury na
nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3798 m
n. m.). Silnice měří 48 km, s 36 zatáčkami, stoupáním téměř 12 %, a vede až do nadmořské výšky
2504 m. Představuje dokonalou lokalitu pro horské zátěžové testy. Focusy různých motorizací
tady musí najezdit každý den po dobu dvou
týdnů 200 km nahoru a dolů.
Testovací tým jezdil se zamaskovaným Focusem
se zcela novým přeplňovaným zážehovým motorem EcoBoost 1,6 l. Na okamžitě stoupající
silnici se sérií ostrých zatáček se musí většinou
na druhý nebo třetí rychlostní stupeň, ale do
nejostřejších vlásenek se musí občas podřadit
i na jedničku. Na vrcholu, kde je 5min. zastávka,
se monitoruje podrobně chladicí soustava, teplota chladiče i oleje a u vozů se samočinnou
převodovkou také teplota převodového oleje.
K dispozici je více než 100 elektronických kanálů,
které zaznamenávají údaje o vozidle. Cestou

nahoru nejvíce trpí spojka a motor, ale při sjezdu
jsou nejvíce namáhané brzdy. Důležité je také
testování s přívěsem. Řidič musí celou cestu
držet konstantní rychlost 30 km.h-1. Při tomto
tempu se k chladiči dostává jen velmi slabý nápor studeného vzduchu, což vystavuje chladicí
soustavu motoru těžké zkoušce. Na úrovni moře
může vůz s touto motorizací táhnout až 1500 kg.
Zde je však řidší atmosféra, proto je motor zatěžován mnohem více. Jede se až na limit, aby
se zjistilo, jakou hmotnost vůz do kopce utáhne
a jak spojka zvládne rozjezdy do kopce ve vysokých nadmořských výškách. Q

TITUL „TOP SAFETY PICK“ PRO SPORTAGE
Nová Kia Sportage získala ocenění „Top Safety Pick“ udělovaný v USA Pojišťovacím
institutem pro bezpečnost silničního provozu
(IIHS), v kategorii kompaktních SUV. Ocenění
se uděluje vozidlům, která podle testů IIHS
dosahují nejlepších výsledků v oblasti
ochrany cestujících při čelních, bočních i zadních nárazech a nově také při převrácení
vozidla.
Nová Sportage je vybavena celou řadou prvků
aktivní i pasivní bezpečnosti. Od výbavy Active
Plus je k dispozici 8 airbagů a aktivní opěrky
hlavy zabraňující hypertenzi krční páteře.
Všechna provedení od této výbavy disponují
rovněž stabilizačním systémem ESC, HAC, které
zabraňuje nežádoucímu „couvnutí“ při rozjezdu
ve stoupání, DBC naopak zaručuje bezpečné

sjezdy příkrých svahů, když udržuje rychlost na
8 km.h-1, a ESS, které automaticky „rozbliká“ brzdové svítilny, kdykoli, když je ABS nebo ESC v činnosti.
Výkonnost brzdového systému s kotoučovými
brzdami na všech kolech je v extrémních podmínkách podpořena třemi systémy – ABS, dále
pak elektronickým rozdělovačem brzdného
účinku EBD a brzdovým asistentem BAS, který
rozpoznává brzdění v krizové situaci a poskytuje
okamžitě maximální brzdný tlak.
Mezi další funkce, které výjimečně přispívají
k bezpečnosti provozu a jsou začleněny do ESC,
patří: TCS (Traction Control System), CBC (Cornering Brake Control) a VSM (Vehicle Stability
Management).
U nové Sportage je součástí vylepšeného sy-

MNOHOLETÉ SNAŽENÍ O VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Již od roku 1978 zahájila firma Bosch výrobu prvního aktivního bezpečnostního
systému – protiblokovacího systému brzd
ABS. Po tomto systému následoval v roce
1987 systém protiprokluzové regulace TCS,
a v roce 1995 pak ESP
Elektronický program stability ESP ovlivňuje
přídavně k podélné dynamice také příčnou dynamiku – nejen při rozjíždění a brzdění, ale ve
všech situacích. ESP rozpozná hrozící nestabilitu
automobilu a bleskově zasáhne tak, aby řidič
lépe dokázal vozidlo zvládnout a nedostal se do
smyku.
V poslední době začal být jako nadstandardní
vybavení v novém Audi A8 sériově vyráběn sy-

stému rovněž senzor proti převrácení ROP (Roll
Over Protectin). Toto čidlo monitoruje případné
převrácení vozu a v případě potřeby aktivuje
boční a záclonové airbagy, stejně tak jako předpínače bezpečnostních pásů. Q

stém prediktivního nouzového brzdění. Pokud
tento systém zaznamená hrozící náraz na vpředu
jedoucí vozidlo, varuje řidiče a pomáhá mu brzdit. Pokud se kolizi nelze vyhnout, zahájí tento
systém krátce před nárazem plné brzdění a tím
podstatně sníží závažnost nehody. Q
Elektronický program stability ESP
1. Hydroagregát s nástavbovou řídicí jednotkou
2. Senzory otáček kola
3. Senzor úhlu řízení
4. Senzor rychlosti otáčení a příčního zrychlení
5. Komunikace s managementem motoru
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Téma: novinky v pneu

POVINNÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY NA D1
Dálniční úsek mezi Prahou a Brnem bude
možné absolvovat pouze se zimními pneumatikami. Dohodlo se na tom ministerstvo dopravy s krajem Vysočina a dopravní policií.
O rozšíření úseku, na celkových 161 km, s povinnou zimní výbavou požádal kraj Vysočina,
protože v zimním provozu, množství aut s letními pneumatikami blokuje provoz.
V roce 2008 byla zavedena značka Zimní výbava
a v loňském roce označovala necelých 100 km
dálničního úseku D1, kde měli řidiči za povinnost
použít zimní pneumatiky. Nyní dle rozhodnutí ministerstva dopravy budou značky Zimní výbava
umístěny od středočeského kraje na 21 kilometru

v oblasti Mirošovic, až po jihomoravskou Kývalku
na 182 kilometru.
Termín rozmístění značek Zimní výbava zatím není
pevně stanoven. „Teoretický předpoklad je 1. listopadu. Pokud by bylo extrémně teplé počasí, umístění značek může počkat,“ uvedl mluvčí ministerstva
Karel Hanzelka.
Na jiných dálnicích a rychlostních komunikacích
v česku se takové opatření nechystá. Zimní pneumatiky budou dál povinné jen na značených úsecích. Návrh ministerstva dopravy, který měl řidičům
uložit povinnost používat zimní pneumatiky po
celé zimní období na celém území republiky, se
však zatím prosadit nepodařilo. Q

PROTI AQUAPLANINGU
NA ROZBŘEDLÉM SNĚHU
Aquaplaning na rozbředlém sněhu představuje pro řidiče jednu z nejvíce nebezpečných
situací v zimních jízdních podmínkách. Pneumatiky ztrácejí kontakt s vozovkou a vozidlo přestává být ovladatelné. Proto byla
finskými odborníky vyvinuta zelená zimní
pneumatika Nokian WR G2 speciálně pro
bezpečnou jízdu po rozbředlém sněhu bez
rizika vzniku aquaplaningu. Navíc má nižší
valivý odpor a významnou měrou tedy snižuje spotřebu paliva.
Studie finské technické univerzity v Tampere dokazuje, že při jízdě na rozbředlém sněhu je riziko
úrazů se smrtelnými následky 4,9x vyšší než při
jízdě na suché vozovce.
Nokian Tyres již 15 let vyvíjí nová řešení pro bezpečnou jízdu v rozbředlém sněhu, provádí testování

bočních i podélných sil pneumatiky v kontaktu se
sněhovou břečkou. Díky inovačním řešením poskytují její pneumatiky stále více ochrany. Nokian
byla prvním výrobcem pneumatik, který při výrobě
svých produktů začal užívat pouze čištěné nízkoaromatické oleje. Aby byla pneumatika Nokian WR
G2 šetrná k životnímu prostředí, je vyráběna zásadně bez užití vysokoaromatických olejů.
Dle výsledků testů německého autoklubu ADAC
je pneumatika Nokian WR G2 označována jako
„doporučená“ na sněhu a „velmi dobrá na zledovatělém povrchu“. Je hodnocena jako pneumatika
s „poměrně nízkou mírou opotřebení dezénu“ a je
uznáván její nízký valivý odpor a vysoká kilometrová životnost. Ekologická vysokovýkonná zimní
pneumatika rovněž nese označení „dobrá“ v suchých jízdních podmínkách.

Řada pneumatik Nokian WR G2 poskytuje nejširší
nabídku zimních pneumatik této značky: 67 rozměrů počínaje 14palcovými pneumatikami s rychlostním indexem T a 20palcovými pneumatikami
s rychlostním indexem W (maximální rychlost
270 km.h-1) konče.
Pro vozidla SUV je uzpůsobena speciální verze WR
G2 SUV, rovněž zelený odborník na jízdu v rozbředlém sněhu. Je ohleduplná k životnímu prostředí
a zaručuje bezpečnost za každého počasí: na mokrém, suchém, zasněženém i zledovatělém povrchu.
K dispozici je 28 rozměrů od 15 do 22 palců. Q

PRO VŠESTRANNÉ VLASTNOSTI
V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH
Značka Firestone završila rozsáhlou modernizaci své výrobní řady zimních pneumatik
představením nových typů Winterhawk
2 EVO a Winterhawk 2V EVO. Složení pryžové směsi EVO, s vysokým obsahem siliky,
vychází z nejnovějších technologických
poznatků v oblasti vývoje zimních pneumatik a zásadním způsobem se podílí na dosažení vynikajících provozních vlastností
na mokrém, zasněženém a suchém povrchu,
jež stanovují nová měřítka v segmentu standardních pneumatik.
Směrová pneumatika Winterhawk 2 EVO s rychlostními indexy T a H je určena pro malé až
středně velké vozy a vyznačuje se všestrannou
bezpečností na mokru a sněhu. Pneumatiku
Winterhawk 2V EVO s asymetrickým dezénem
dodávanou s rychlostním indexem V ocení pře54
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devším řidiči sportovnějších modelů, jimž nabídne bezpečnou ovladatelnost na sněhu, mokru
a suchu.
Vysoká koncentrace lamel v běhounu je zárukou
optimální trakce a brzdného výkonu na sněhu,
zatímco úzké a propojené centrální bloky vytvářejí robustní boční hranu, která je nezbytná pro
bezpečnou ovladatelnost a vysokou přilnavost
při průjezdu zatáčkou. Chování vozu na suchém
povrchu a v zatáčkách zlepšují speciální 3D lamely v ramenní oblasti zesilující tuhost bloků.
Pevné centrální bloky zvyšují odolnost vůči opotřebení.
Winterhawk 2 EVO je k dispozici v 41 rozměrech
pro kola s průměrem ráfku 13“ až 17“. Pneumatika
2V EVO s asymetrickým vzorkem je k dispozici
ve čtyřech rozměrech pro kola s průměrem ráfku
17“ a 18“. Q

Téma: novinky v pneu

CERTIFIKOVANÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY
ESKIMO HP A ESKIMO SUV
Slovinská Sava představila nové přírůstky
ve svém portfoliu. Jde o vysoce výkonnou
zimní pneumatiku s výbornou ovladatelností v náročných zimních podmínkách
a velkým kilometrovým proběhem Sava
eskymo hp, a speciální výkonnou pneumatiku pro vozy SUV, ovladatelnou i na zledovatělých vozovkách, Sava eskymo suv. Obě
disponují vyobrazeným symbolem sněhové
vločky, což potvrzuje, že splňují přísné podmínky zimního testování.
Pneumatika Sava eskymo hp se vyznačuje ostrým
zimním směrovým dezénem, jenž poskytuje optimalizované rozložení tuhosti běhounu prostřednictvím nástrojů FEA (Rozbor konečných
prvků). Díky multiprofilovému dezénu a vzájemně
uzamykatelným lamelám nabízí perfektní přilnavost na sněhu i potřebnou ovladatelnost. Technologie plnosilikové běhounové směsi a optimalizovaný dezén běhounu významně zvyšují
brzdný výkon na mokru. Monopolní kostra a speciální konstrukce zaručují, že pneumatika má
velmi dobrou ovladatelnost i v zimních podmínkách. Kombinace plnosilikové běhounové směsi,

multiprofilového dezénu a optimalizované tuhosti běhounu poskytuje výborný kilometrový
proběh. Pneumatika „Sava eskimo hp“ je dostupná v široké řadě 23 rozměrů od 195/50R15
82H až po 225/55R17 101V XL, vhodných pro
většinu modelů osobních automobilů.
Výkonná pneumatiku Sava eskimo suv, speciálně
navržená pro vozy SUV, nabízí vynikající ovladatelnost v náročných zimních podmínkách, obzvláště na zasněžených a zledovatělých vozovkách. Vyznačuje se zimním dezénem s vysokou
hustotou lamel, vzájemně uzamykatelných,
a optimalizovanou podélnou a příčnou tuhostí

TŘI NOVINKY U PIRELLI V ČR
České zastoupení italské značky Pirelli se po
13 letech dobře etablovalo na našem trhu, což
je patrné v solidním podílu v segmentech vysokorychlostních a SUV pneumatik. Podle asociace Europool, která sdružuje informace o pneumatikách všech hlavních značek na všech
trzích, se v ČR prodá asi 3,7 mil. pneumatik v kategorii osobní a lehké nákladní (z toho 1,5 mil.
jsou pneumatiky letní a 2,2 mil. zimní), na Slovensku to je 1,3 mil. pneumatik – údaje platí
pro náhradní spotřebu, není v nich zahrnuta
prvovýroba. Prémiové značky včetně Pirelli na
tomto počtu dosahují asi 30% podíl.

Díky inovačním směsím, konstrukci a dezénu zaručuje
řada pneumatik Cinturato snížení spotřeby paliva
a emisí oxidu uhelnatého a zároveň garantuje lepší
kilometrový výkon a zvýšenou bezpečnost na suchém
i mokrém povrchu. Cinturato P7 je velmi inovační,
nabízí lepší směsi, materiály, stavbu a dezén, aby pneumatiky měly stabilní výkon, nižší emise hluku i vysocearomatických olejů, úsporný provoz, kratší brzdné
vzdálenosti, snížily spotřebu paliva a umožnily lepší
ovládání. Pneumatiky Cinturato P4 a P6 jsou určeny
pro vozidla střední a nižší třídy a mají na bočnici viditelné logo ECOIMPACT, které označuje snížení valivého
odporu o 20 %, spotřeby energie o 4 %, a proto i snížení emisí škodlivin, a zvýšený průměrný kilometrový
výkon z 50 000 na 65 000 km. Obě pneumatiky zaručují větší bezpečnost při všech povětrnostních podmínkách, poskytují zlepšené ovládání v zatáčkách
a na mokré vozovce a navíc zkracují brzdnou dráhu.
Nová zimní pneumatika Pirelli Snowcontrol Serie II
představuje ideální zimní obutí jak pro městská vozidla, tak i pro vozidla střední třídy, pro náročné sněhové
podmínky ve městě i na horách. Tyto pneumatiky
jsou k dispozici v rozměrech od 165/70/R14 po
205/55/R19. Proti předchozímu modelu mají nižší
valivý odpor, hlučnost je nižší o 3 % a spotřeba paliva
vozu o 5 %.
Nejnovější generace zimních pneumatik Winter Sottozero Serie II se vyznačuje nejlepším poměrem mezi
respektem k životnímu prostředí, výkonem a bezpečností. Vyrábí se v provedení W270 a W210/W240. Je
pro ni charakteristická stabilita, pravidelné opotřebení,
tři široké drážky pro hydrodynamickou výkonnost

běhounu. Plnosiliková běhounová směs zajišťuje
potřebný záběr na mokru, zatímco směrový
dezén v maximální míře odvádí vodu a rozbředlý
sníh. Díky správně zvolené hloubce dezénu je
umožněn výborný kilometrový proběh. Vylepšený tvar stopy dovoluje pneumatice rovnoměrnou distribuci frekvenčních špiček, čímž je zajištěna nízká hladinu hluku. Q

a maximální bezpečnost při akvaplaningu. Vysoce
efektivní geometrie profilu zlepšila přilnavost na všech
površích v důsledku„překládaného“ profilu pneumatiky, a to při brzdění/trakci a při průjezdu zatáček.
Nejmodernější zimní směs díky exkluzivní polymerové
směsi umožňuje dosahovat maximální výkonnosti

i při „vyšších“ zimních teplotách ( lehce pod 7°C ).
Sottozero Serie II W270 představuje nejexkluzivnější
zimní produkt pro ty nejsilnější vozy. Je to jediná zimní
pneumatika homologovaná pro rychlosti do
270 km.h-1 . Q
2/2010
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CO SE PSALO PŘED 49 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY“
Z ROKU 1961
DĚTSKÁ CIHELNA

Jde v podstatě o malý ruční lis s vyměnitelnými
razníky, jímž může dítě snadno vyrobit z modelářské hlíny miniaturní tvárnice, cihly a jiné cihlářské výrobky. Po vysušení jich může použít pro
své stavby. Hračka pěstuje v dítěti zálibu v tvořivé
práci, jejíchž výsledků může použít nadále. Q

Uran při výrobě oceli
Výzkumný ústav Physical Metalurgy Division v Kanadě vynalezl nový metalurgický proces, který
používá při výrobě oceli uranu, a tak se dosahuje
zlepšených vlastností oceli, zejména se získává vyšší
pevnost v podmínkách vysokého tlaku a odolnost
proti vysokým teplotám. Výkon vysokých pecí lze
zvýšit vstřikováním uhlovodíků, zejména těžkých
olejů spolu se vzduchem do vysoké pece. Pracuje
na tom Esso Research Engineering Co. Q

STROJE HRAJÍCÍ HRY

Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd SSSR v Leningradě byl dokončen nový výzkumný atomový reaktor o kapacitě 10 000 kW s intenzitou
proudu neutronů 1014 na 1 cm² za vteřinu.
Na snímku záběr řídicího pultu reaktoru. Q

V Olomouckém TOSu vyvinuli prototyp nové konzolové
frézky FB-25 V. Má posuvový mechanismus s elektromagnetickými spojkami a brzdami, které umožňují
ovládat posuvy ve všech směrech ze závěsného panelu
nebo dálkově. Toto provedení umožňuje programové
řízení stroje, popřípadě i frézování kopírovacím způsobem. Q

2/2010

NOVÉ KOLEJOVÉ VOZIDLO
OD FORDA

Ve Fordových závodech vyvinuli kolejové vozidlo, které jezdí na vzduchu. Jeho maximální
rychlost činí 1400 km/h. Vůz byl pojmenován
Levacar.. Q

PROTOTYP KONZOLOVÉ FRÉZKY
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Nedávno bylo v Leningradě začato se stavbou pokusného jednopatrového obytného domu, který
bude prakticky celý postaven z plastických hmot.
V novém domě budou jednopokojové byty s příslušenstvím a s balkonem, vytápěné kombinovaným
elektrickým a vzduchovým topením. Stěny domu
jsou montovány z panelů o váze 70 kg/m², skládajících se ze dvou vrstev skloplastu a z jedné vrstvy
pěnopolystyrolu mezi nimi. Takto složené panely se
svou teploizolační schopností vyrovnají cihlové stěně
o tloušťce 2 metrů! Jestliže průměrná váha 1m³ cihlového domu je 550 až 600 kg a váha 1m³ zatím
nejlehčích velkopanelových domů 250 až 300 kg,
pak u domu z plastických hmot může být váha jednoho metru krychlového snížena až na 25 kg. Uvedená fakta sama nasvědčují, že plastické hmoty jsou
stavebním materiálem budoucnosti. Q

SOVĚTSKÝ ATOMOVÝ
REAKTOR

Proti slunci
V silném slunečním světle jsou tmavé brýle neocenitelnou pomůckou. Při častém střídání světla jsou
však brýle obtížné, neboť je nelze přizpůsobit současné intenzitě světla a tak se stává, že místo abychom
si oči šetřili, ještě víc je namáháme. V zahraničí se nyní
objevily na trhu nové brýle, které lze intenzitě světla
libovolně přizpůsobit. V každé obroučce jsou uložena
dvě polarizační skla, z nichž jedno je natáčecí. Světlo
procházející prvním sklem se polarizuje v jedné rovině, přičemž při průchodu dalším sklem, jehož rovina
je proti prvnímu natočena o určitý úhel, se více nebo
méně zeslabuje. Stupeň tohoto zeslabení (rušení)
závisí právě na úhlu natočení polarizačních rovin,
který lze, jak již bylo řečeno, libovolně měnit. Takové
brýle proti oslnění vždy můžeme přizpůsobit jednoduchým pohybem dvou páček danému světelnému
poměru, čímž se šetří zrak a chrání oči. Q

Z plastických hmot

Na první pohled by se zdálo, že zkonstruovat stroje
na hraní různých her je spíše zajímavostí než skutečnou vědeckou prací. Zabývat se však tímto
problémem má své opodstatnění a vážný cíl. Dnes
již nikdo nepochybuje o významu elektronických
počítacích strojů pro komplexní automatizaci našeho plánovaného hospodářství. Tyto stroje mohou
automaticky provádět dlouhý sled číselných a logických operací nebo řídit libovolný výrobní pochod bez zásahu člověka. Posloupnost povelů,
určujících co má stroj dělat, nazývá se programem.
Řeší-li se nějaká úloha, musí se nejdřív převézt
na řadu jednoduchých operací, které umí počítač
dělat. Jsou to většinou základní aritmetické a logické operace (sčítání, násobení, dělení, srovnávání
dvou čísel apod.) a volba podmíněného pokračování v závislosti na nějakých vlastnostech předchozích výsledků. Samočinných počítačů se obyčejně užívá k řešení úkolů vznikajících ve vědě
a průmyslu. Ale základní schéma těchto strojů je
natolik univerzální, že lze jimi programovat i veškeré operace nespojené s čísly, jako je překlad
z jednoho jazyka na druhý, analýza logické situace
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Sovětský elektronkový počítač BESM-2

nebo hraní hry. Stejné povely, kterých se užívá při
sestrojení číselného programu, mohou symbolizovat i operace s abstraktními vlastnostmi jako
slova jazyka nebo pozice na šachovnici. Programování her na samočinných počítačích rozšiřuje
naše poznatky nejen o použití počítačů, ale vede
i ke změnám v jejich konstrukci. Studium pochodu
u těchto strojů při hraní her prohlubuje naše znalosti o činnosti lidského mozku.V závislosti na možnosti proanalyzování hry rozdělují se hrací automaty do tří základních skupin. Nejjednodušších
typů jsou stroje na hru, jejíž rozbor je plně možný.

Tím se rozumí, že je známa úplná strategie hry,
která diktuje odpovídající krok v každé situaci.
Příkladem je staroindická hra NIM, na kterou sestrojil Ing.Pavel Pelikán první čs. kybernetický hrací
stroj. Jde o strategii, kdy vložený program udělá
správný tah v libovolný okamžik hry. Tento typ
strojů bude hrát nejlepším způsobem a stroj vyhraje, když jeho lidský protivník zahraje alespoň
jeden chybný tah. Druhý základní typ jsou stroje
na složitější hry, které nelze úplně analyzovat.
Známe pouze obecné zásady nebo principy
správné strategie. Sem patří většina všeobecně
známých her, jako jsou šachy, dáma, poker, bridž
aj. Automat hrající podle těchto principů, např.
šachy, musí probrat – pokud možno rychle –
všechny vlastní přípustné tahy a protivníkovy
odpovědi na dva nebo tři tahy dopředu. Každé
pozici na šachovnici se musí přiřadit jisté smluvené
ocenění. V každé fázi hry by protivníkův mat měl
ocenění nejvyšší, vlastní mat nejnižší, zatímco
ztráta figurky, odebrání protivníkovy figurky, šachování a ostatní charakteristické situace by měly
obdržet ocenění téměř shodné, jak mu přisuzují
nejlepší hráči šachu. Stroj v každé fázi hry si vybere

následující tah, který vede k pozici s největším
možným oceněním. Takový stroj by nehrál šachy
nejlepším možným způsobem, protože ani nejlepší lidský mozek toho není schopen, byť jen
přibližně. Hrál by však šachy nejen podle všech
pravidel, nýbrž i natolik dobře, že by nebyl směšný.
Velmi zajímavou vlastností automatů programovaných tímto způsobem, která se zároveň jeví
jejich nedostatkem je, že rády „šachují“ i v pozicích,
kdy to nemá velký smysl. Q
pokračování v příštím čísle

Britský počítač LEO, na kterém byly programovány některé
hry

JAK JEDNODUCHÉ…
Stačí vyluštit a zaslat faxem nebo na adresu redakce: TechMagazín,
K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273
Cena pro tři první nejrychlejší řešitele: Komplexní ochrana počítače McAfee Internet
Security 2010 až pro 3 PC s licencí na 1. rok. Poskytuje spolehlivou ochranu proti
virům a hrozbám z internetu, nevyžádané poště, podvodným zprávám (phising),
chrání identitu uživatele a nabízí také zálohování dat.
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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.
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Nejrychlejší výherci:
Jitka Procházková, Praha 2
Jana Kříhová, Jesenný
Kamil Karafiát, Bystřice pod Hostýnem

6

3
8

9

6

1

6

5

8

7

4

8

2

5

1

9

1

6

7
2

7

5

4
9

7
8

2
2/2010

57

Téma: veletrhy
16. – 19.11. METAL EXPO – výstava
kovoobrábění. Francie – Paříž. Pořádá:
Reed Expositions France, tel: +33
(0)1 47 56 50 00, fax: +33 (0)1 47 56
51 00, e-mail: info@reedexpo.fr,
www.reedexpo.fr

16. – 20.11. PRODEX – výstava nástrojů, strojírenství, měřicí techniky
a periferií. Švýcarsko – Basilej. Pořádá:
Reed Messen, tel: +41 (0)1 806 33 33,
fax: +41 (0)1 806 33 43, e-mail: info@
reed.ch, www.reed.ch

17. – 19.11. ROBOTICA – veletrh zaměřený na humanoidní a servisní roboty. BIOFUEL EXPO – mezinár. veletrh technologií a průmyslu biopaliv.
ENERSOLAR+ – svět obnovitelných
energií, energetická výstava zaměřená
na výrobu energie a průmyslovou automatizaci, tepelné a fotovoltaické solární elektrárny. ENERGY MARKET –
výstava pro volné, čisté a obnovitelné

energie. HYDROGEN SHOW – výstava
a konference zaměřená na vodíkové
technologie a palivové články. VTE VACUUM TECH & COATING EXPO
– mezinár. výstava vakuových a povrchářských technologií. PHOTONICA
EXPO – výstava fotonky, laserů, optoelektroniky a zobrazovacích technologií. NANO FUTURE EXPO – výstava
nanotechnologií. HTE – HI.TECH.
EXPO – perspektivní moderní technologie. Itálie – Miláno. Pořádá: Artenergy
Publishing, tel: +39 0266306866,
fax: +39 0266305510, e-mail: artenergy@zeroemision.eu, www.artenergy.it

19. – 21.11. AUTOMOBIL – AUTOTECHNIKA - veletrh automobilového
průmyslu. Maďarsko - Budapešť. Pořádá/info: Hungexpo, tel: +36 1 2636000, fax: +36 1 263-6098, e-mail:
hungexpo@ hungexpo.hu, www.
hungexpo.hu

23. – 25.11. SPS / IPC / DRIVES – výstava a konference zaměřená na elektrické automatizované systémy a jejich
komponenty. Německo – Norimberk.
Pořádá/info: Mesago Messe & Kongress, tel: +49 (0) 711 61946 0, fax: +49
(0)711 61946 90, e-mail: info@mesago.com, www.mesago.de

23. – 27.11. AQUA-THERM PRAHA –
veletrh vytápění, klimatizace, sanitární
techniky a technologií na ochranu životního prostředí, měření a regulace.
Česká republika – Praha. Pořádá/info:
Progres Partners Advertising, tel: +420
224 213 905, fax: +420 224 235 033,
e-mail: info@ppa.cz, www.ppa.cz

24. – 25.11. EMPACK MADRID –
komplexní přehled nejnovějšího vývoje v obalovém průmyslu. Pořádá:
easyFairs Iberia, tel: +34 91 550 1650,
fax: +34 91 544 4986, e-mail: iberia@
easyfairs.com, www.easyfairs.com

ZAUJAL VÁS TENTO ČASOPIS? A CO DALŠÍ VYDÁNÍ?
Chcete mít jistotu, že získáte pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky, za nejvýhodnějších podmínek, a navíc se šancí na zajímavou odměnu? Stačí k tomu málo: vyplnit tento předplatní lístek a poslat ho
na adresu redakce. Nebo, pokud dáváte přednost elektronické komunikaci, objednat si časopis s vyplněním uvedených
údajů na e-mailové adrese „predplatne@techmagazin.cz“. Objednávka Vám bude následně potvrzena na Váš e-mail.
Zvýhodněná cena pro předplatitele činí 300 Kč na rok, což znamená, že jedno číslo dostanete za 25 Kč (tedy jako kdybyste
si jednou měsíčně odpustili např. jedno pivo nebo zákusek v kavárně) každé se slevou 3 Kč oproti volnému prodeji.
Navíc se šancí získat další bonus: První desítka nejrychlejších objednávek získá roční předplatné zdarma.
Tři další, které vylosujeme z předplatitelů, kteří stihnou svou objednávku zaslat do konce listopadu
(tzn. do 30.11.2010), získají špičkový antivirový program McAfee Internet Protection pro instalaci až na
3 počítače. Těšíme se na shledanou příští měsíc.


Objednávka zvýhodněného ročního předplatného

V příštím čísle
připravujeme:
Q Přílohy na téma energetika

a spotřební elektronika
Q Jaká je budoucnost raketo-

plánů?
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Budujeme pro vás „plynovou dálnici“
Evropu půjde projet i levněji než s využitím klasických paliv.
Porovnejte sami: 1 m3 CNG = cca 1 litr benzinu, 1 kg CNG = 1,4 m3 CNG
– a stojí podstatně méně, až o polovinu, než benzín či nafta.
Asociace NGVA podporuje využívání plynu v dopravě. Na webových stránkách
http://www.ngva.cz najdete detailní přehled všech míst, kdy lze v ČR tankovat CNG,
i veškeré potřebné informace o tomto perspektivním alternativním palivu.

NGVA – technologická platforma pro CNG v dopravě
Projekt Národní technologická platforma NGV je zaměřen na iniciaci
a rozvoj tzv. „národní technologické platformy“ s cílem koordinovat
výzkum a vývoj v dané oblasti v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem na národní úrovni. Mezi hlavní cíle NGVA patří sdružování odborníků a společností v oblasti technologií NGV a ustanovení technologické
platformy na úrovni ČR, spoluvytváření metodiky, vzorů a sjednocení
norem pro oblast využívání plynu v dopravě a vytvoření zázemí pro
služby výrobcům a uživatelům vozidel používajících plyn jako palivo.

Držíme
váš svět
v chodu
www.fluke.cz
Mimořádná nabídka
akčních cen platná
pouze do 31. 12. 2010!
Více na www.ﬂuke.cz
nebo u autorizovaných
distributorů.

Autorizovaní distributoři pro ČR
AHLBORN, spol. s r.o.
Dvorecká 4/359
147 00 Praha 4 - Podolí
tel.: 261 218 907
fax: 261 210 744
ahlborn@ahlborn.cz
www.termokamery.cz

Blue Panther, s.r.o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 241 762 724
fax: 241 773 251
info@blue-panther.cz
www.blue-panther.cz

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532–4
fax: 541 235 387
ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz

MICRONIX, spol. s r.o.
Antala Staška 33a
140 00 Praha 4
tel.: 225 282 714
fax: 225 282 724
micronix@micronix.cz
www.micronix.cz

TSI System s.r.o.
Mariánské náměstí 1
617 00 Brno
tel.: 545 129 462
fax: 545 129 467
info@tsisystem.cz
www.tsisystem.cz

