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Sá dó suru … !?

Japonská obdoba moravského úsloví „…a včil mudruj!“ asi nejvýstižněji charakterizuje 

neutěšenou situaci kolem jaderných programů. Jen poměrně krátce se zdálo, že svět čeká 

nukleární renesance. Příroda probudila své dřímající síly a vše je jinak. Havárie v japonské 

jaderné elektrárně Fukušima opět rozpoutala (snad už stokrát omletou a nikdy nekon-

čící) diskusi kolem problematiky bezpečnosti či rizikovosti jaderné energetiky. Od jádra 

začalo couvat i Německo, které ještě nedávno koketovalo s myšlenkou k jeho návratu 

do energetického mixu. 

Obecně nejsem horlivým zastáncem jaderné energetiky ani nesmiřitelným průkopníkem 

obnovitelných energií doslova za každou cenu. Atom beru spíše jako logické kompromisní 

řešení našeho enormního hladu po energii do doby, než se třeba v budoucnu najde něco 

lepšího. Prozatím ale, zdá se, nic takového nemáme. Elektřina ze Slunce a větru je sice čistá, 

zelená, bio a bůhví jaká ještě, zlatá a diamantová, ale ruku na srdce – potřeby naší moderní 

industriální společnosti v potřebném rozsahu pokrýt nedokáže. A i ono povinné procento 

stanovené EU, jako cílový podíl v energetickém mixu, je z realistického hlediska trochu 

na pováženou. Pokud mám být zcela upřímný – byť riskuji, že budu považován za nesoud-

ného (nazývejme věci pravými jmény: za blbce) - je mi skutečně milejší jeden Temelín 

za zády (a klidně u něj budu i bydlet, pokud ho postaví na sídlišti, které mi momentálně 

docela vyhovuje), namísto polí luk a strání zaplevelených ekologickými solárními panely. 

Z těch mě naopak může vzít čert. Nevadí mi na střechách, v průmyslových areálech či 

na pouštích, kde mají i optimální podmínky pro svůj provoz, ale bez atomové energie 

budou muset stejně jako obří větrníky být všude, a ještě to bude málo.

Nejsem samozřejmě úplný trouba, abych zavíral oči před skutečností, že jaderný reaktor je 

potenciálně nebezpečné zařízení. Ale je to moje svobodná volba, zda toto riziko chci 

podstoupit s jeho plným vědomím. Ostatně zkusme se podívat na Fukušimu z jiného úhlu: 

To zařízení svým nešťastným způsobem obstálo v podmínkách, které představují koncent-

raci všeho myslitelně nejhoršího pro provoz jaderné elektrárny – zóna častých zemětřesení, 

a terč smrtících vln tsunami. A přesto se jí houževnatým Japoncům daří držet v rámci 

možností pod kontrolou do té míry, že nezpůsobila pohromu apokalyptických rozměrů 

jako Černobyl situovaný v ideální klidové zóně. Zvládají situaci s grácií a systematičností, 

za kterou jim patří můj upřímný obdiv. Myslím, že pouhá část té porce trablů, kterým jsou 

teď vystaveni, by dokázala složit naši slavnou zhýčkanou a rozmazlenou euroatlantickou 

civilizaci na kolena. Ne tak trpěliví Asiaté – opraví ji zřejmě stejně, jako dokázali během pár 

dnů opravit rozbité silnice a infrastrukturu, vylepší na základě trpce nabytých zkušeností 

a pojedou dál – i s vědomím, že to zase nemusí být napořád.

Ano, česká kotlina a tektonicky neklidné Japonsko je trochu rozdíl, a na pravděpodobnost 

události, která postihla Fukušimu by si u nás, i u Hušákovy zkrachovalé Sazky, vsadil jen 

úplný idiot. A i když je atom prokazatelně škodlivější než bio- a eko- záležitosti, na které teď 

svět díky intenzivní marketingové masáži tak slyší, je to svým způsobem taky naše 

svobodná volba - u evropských sousedů možná ještě podepřená referendem. Aspoň pokud 

lze věřit průzkumům veřejného mínění u nás – pravda, ještě před Fukušimou. 

Jenže auta mají ve svém souhrnu na svědomí mnohonásobně větší počet lidských životů 

než jaderná energie ve všech svých podobách od úniků z reaktorů až po atomové bomby, 

a přece nikoho nenapadlo je zakázat… Atom to teď ze zjevných důvodů nebude mít lehké, 

ale je to skutečně i důvod abychom nukleární energii zase šmahem zavrhli? Pro mnohé 

určitě. Ale pokud chceme mít všechno jen třeskutě zdravé a „bio-eko“, nebylo lepší zůstat 

raději na těch stromech přátelé?

 Josef Vališka, šéfredaktor
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Světový dodavatel na trhu techno-

logických zařízení pro průmysl a sta-

vebnictví Atlas Copco, ve spolupráci 

s UniCredit Leasing CZ, nabízí svým 

zákazníkům zajímavé finanční pro-

dukty od operativního a finančního 

leasingu až přes úvěr na nákup 

strojů. 

Prostřednictvím nově vytvořené 

finanční společnosti Atlas Copco 

Customer Finance usnadní nákup 

stavebních a důlních strojů, kom-

presorů, průmyslového nářadí i ce-

lých montážních systémů.

Zájemci o pomoc při financování si 

budou moci vybrat ze tří finančních 

produktů: UCL CreditMachinery 

(úvěr na strojní zařízení), UCL Ope-

rativeMachinery (operativní leasing) 

a UCL LeaseMachinery (finanční 

leasing). 

● UCL CreditMachinery je vhodná 

pro koupi nového či použitého stroj-

ního zařízení s rozloženou platbou 

až do 6 let a s možností odpočtu 

zařízení od daňového základu.

● UCL OperativeMachinery se vy-

platí zejména díky flexibilní době 

splácení, která se upravuje podle 

předpokládané technické životnosti 

pronajímaného zařízení. 

● UCL LeaseMachinery představuje 

tradiční finanční leasing strojního 

zařízení. Po skončení splátkového 

období umožňuje odkup stroje za 

minimální zůstatkovou cenu. 

ATLAS COPCO POMÁHÁ KLIENTŮM 
S FINANCOVÁNÍM

Během února provedl tým prof. 

Hanuse z Ústavu radioelektroniky 

FEKT VUT v Brně porovnání mo-

bilních sítí 3G. Test probíhal v 21 

největších městech ČR a zaměřil 

se na porovnání dosahovaných 

rychlostí 3G sítí jednotlivých ope-

rátorů. 

Měření v každém z měst probíhalo ve 

čtyřech různých dnech, vždy na 5 

různých místech zvolených náhodně 

pracovníky VUT. V Praze a Brně byl 

počet měřicích míst zvýšen na 10. 

Jedno měření v sítích všech tří tuzem-

ských mobilních operátorů trvalo 

přibližně 45 minut.

Při měření byly monitorovány násle-

dující čtyři ukazatele: přenosová rych-

lost v downlinku při stahování dat 

z FTP serveru, přenosová rychlost 

stahování referenční webové stránky 

dle doporučení ETSI, přenosová rych-

lost v uplinku při nahrávání dat na FTP 

server a časová odezva sítě. Hodno-

ceny byly přenosové rychlosti 

v downlinku i uplinku a dosahovaná 

latence. Pro měření byla využita běžně 

dostupná technika – SIM karty a mo-

demy zakoupené ve firemních pro-

dejnách a identické typy netbooků.

T-Mobile jako jediný operátor v ČR po-

užívá rychlou 3G síť s technologií HSPA+, 

což mu zajistilo vítěznou pozici pokud 

jde o technické parametry sítě, přesněji 

řečeno rychlost datových přenosů, nic-

méně pro uživatele je podstatný i další 

faktor: pokrytí, a tam naopak T-Mobile 

podle prakticky dosahovaných parame-

trů za svými konkurenty, společnostmi 

O2 a Vodafone zaostává. 

RADIOELEKTRONICI Z VUT MĚŘILI 
RYCHLOST ČESKÉ 3G SÍTĚ
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Mezinárodní společnost Lek-

kerland, dodavatel potravino-

vého i nepotravinového zboží 

pro maloobchodní síť a také 

pro čerpací stanice nabízí 

možnost dobíjení předplace-

ných karet mobilních telefonů všech 

operátorů prostřednictvím svých elek-

tronických terminálů e-va (electronic 

value). Pro lepší orientaci jsou označeny 

viditelným logem.

V současnosti mají zákazníci možnost 

využít zhruba 2500 míst po celém území 

České republiky, kde jsou tyto terminály 

k dispozici. Jde především 

o čerpací stanice a také vy-

brané trafiky. Vzhledem 

k ukončení možnosti dobíjení 

předplacených karet mobil-

ních telefonů přes terminály 

společnosti Sazka pracuje Lekkerland 

na urychleném rozšíření sítě terminálů 

e-va.

Postup dobíjení kreditu do mobilního 

telefonu je velmi jednoduchý. U ob-

sluhy na terminálu stačí zadat tele-

fonní číslo, které chcete dobít, vybrat 

operátora a také hodnotu dobíjení. 

EVA TERMINÁLY PRO DOBÍJENÍ KREDITU
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PERSONÁLNÍ 
ZMĚNY  
VE FIRMÁCH

SAP má nového GŘ

Novým generálním 

ředitelem společ-

nosti SAP ČR byl od 

1. března jmenován 

Roman Teiml. Ve funkci vystřídal 

Petra Viktoru, který českou pobočku 

společnosti dočasně vedl od loň-

ského února a který po 12 letech 

společnost opouští. Před nástupem 

do společnosti SAP ČR působil Ro-

man Teiml 8 let ve společnosti IBM, 

kde zastával několik manažerských 

pozic v Global Business Services, 

předtím pracoval ve společnostech 

PwC Consulting a Accenture (dříve 

Andersen Consulting).

Nová pozice 

v ZVVZ

Ing. Zdeněk Talácko 

se stal novým tech-

nickým ředitelem 

milevské společnosti ZVVZ Machi-

nery. Tuto pozici, respektive Tech-

nický úsek, zřídila přední česká stro-

jírenská firma od března v rámci 

organizačních změn, které mají po-

sílit její postavení na trhu ekologic-

kého strojírenství. Talácko do firmy 

přišel z postu místopředsedy před-

stavenstva FANS, a.s. Dalšími řediteli 

úseků se v ZVVZ Machinery stali 

Daniel Duda (ekonomický ředitel), 

Radka Čapková (obchodní ředitelka) 

a Miloslav Skalický (výrobní ředitel).

Změna ve 

Schneider 

Electric

Společnost Schnie-

der Electric přijala 

do funkce personální ředitelky Mgr. 

Jiřinu Slánskou. Ve své předchozí 

praxi pracovala od roku 2006 jako 

HR Manager/HR Business partner 

ve společnosti RWE Transgas a.s./

RWE Plynoprojekt s.r.o., předtím ve 

společnostech Český Telecom, 

Bosal ČR a H.Neumann Int.

eu domény

Ředitel společnosti IGNUM, Marek 

Erneker, se v lednu tohoto roku stal 

členem Poradního výboru registrá-

torů (Registrar Advisory Board), který 

konzultuje se sdružením EURid vý-

znamné otázky pro celosvětovou 

komunitu registrátorů .eu domén. 

Společnosti ČSOB Leasing a Zetor 

zahájily novou formu partnerství 

v rámci značkového financování 

Zetor Finance. ČSOB Leasing se stal 

partnerem akce Zetor 65 Tractor 

Show, kterou výrobce traktorů po-

řádá při příležitosti 65. výročí svého 

založení. 

V průběhu této akce nabízel ČSOB 

Leasing zájemcům o traktory této 

značky řadu zvýhodněných akčních 

produktů. Novým partnerstvím se 

posunula dlouhodobá spolupráce 

obou společností na kvalitativně 

vyšší úroveň, kterou by měli poznat 

hlavně zákazníci. „Aktuálně nabí-

zíme zákazníkům 0 % navýšení fi-

nančního leasingu, financování 

s využitím programu PGRLF a Ev-

ropské investiční banky a k tomu 

atraktivní pojištění prodloužené 

záruky. Všechny akce jsme nabízeli 

na zmíněné Roadshow a prostřed-

nictvím distribuční sítě Zetor,“ ko-

mentoval partnerství ředitel pro 

financování strojů a zařízení ČSOB 

Leasing Jan Kulhánek.

Ojedinělá road show Zetor 65 Trac-

tor Show odstartovala 21. března 

v Brně, „rodném“ městě Zetoru a po-

kračovala v dalších 9 městech České 

republiky až do 8. dubna. Z České 

republiky se show vydá na Sloven-

sko, poté do Polska a zakončena 

bude v Maďarsku. 

VÝHODNÉ PARTNERSTVÍ

Ve Wellingtonu na Novém Zélandu 

začal Peter Jackson natáčet dvoudíl-

nou filmovou adaptaci Tolkienova 

„Hobita“. Příběh se odehrává ve Stře-

dozemi, 60 let před Tolkienovým 

„Pánem prstenů“, kterého Jackson 

a jeho tým přivedl na plátna kin 

v úspěšné trilogii.

Oba filmy budou postupně natá-

čeny v digitálním 3D formátu za 

použití nejnovějších kamer a stereo 

technologií. Natáčet se bude ve 

wellingtonských Stone Street Stu-

dios a na různých lokalitách na No-

vém Zélandu.

Ústřední postava Bilbo Pytlík se ocitne 

na dobrodružné výpravě, jejímž cílem 

je znovu si nárokovat ztracené trpas-

ličí království Erebor, o které hobity 

připravil drak. Díky čaroději Gandalfu 

se Bilbo ocitne ve společnosti trpas-

líků v čele s legendárním bojovníkem 

Thorinem. Jejich cesta je zavede do 

divočiny, přes tajemné země, kde se 

to hemží zlobry a skřety, smrtelnými 

obřími pavouky a kouzelníky.

Jacksonova oscarová trilogie „Pán 

prstenů“ vydělala celosvětově téměř 

3 miliardy dolarů. V roce 2003 získala 

závěrečná část ocenění ve všech ka-

tegoriích, ve kterých byl nominován, 

včetně Nejlepšího filmu. Šlo o vůbec 

první fantasy film, který vyhrál tuto 

kategorii. 

Uvedení první části filmu je pláno-

váno na rok 2012, druhé pak v roce 

2013. 

DVOUDÍLNÁ VÝPRAVNÁ ADAPTACE TOLKIENOVA „HOBITA“
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Výrobce nízkonapěťové jisticí tech-

niky společnost OEZ z Letohradu, 

která patří do skupiny Siemens a je 

největším závodem svého druhu 

v zemi, dosáhla rekordní úrovně 

výroby.

Aktuálně zaměstnává 1800 pracov-

níků, což je nejvíce v historii firmy. 

Pro výrobu vzduchových jističů 

musela být postavená nová vý-

robní hala, do které byla v rámci 

koncernu přesunuta produkce 

vzduchových jističů z Berlína. Díky 

této nové výrobě OEZ otevřel dal-

ších 180 nových míst a Nová hala 

s plochou 2460 m2 je největší halou 

v areálu OEZ. Bezprostředně k ní 

přiléhají i nové prostory skladu 

a expedice s plochou 790 m2. Po 

nastěhování technologií a testova-

cím provozu se rozběhla výroba 

vzduchových jističů Siemens pro 

celý svět. Denně jich v nové hale 

vyrobí přes 200 ks. 

Vzduchové jističe, které OEZ prodává 

pod produktovou značkou Arion, 

jsou určeny k jištění napájení vel-

kých, energeticky náročných tech-

nologických celků v průmyslu, ener-

getice či veřejné infrastruktuře. 

VZDUCHOVÉ JISTIČE V OEZ

Český výrobce letadel společnost 

Aircraft Industries (dříve LET Kuno-

vice), podepsala 5letou smlouvu s GE 

Aviation na nákup motorů M601 

a H80. Jsou určeny pro L410-UVP-E20, 

dvoumotorový dopravní letoun, jehož 

roční výroba přesahuje 10 jednotek.

 Aircraft Industries se specializuje na 

výrobu letadel L410 a má v plánu do-

končit certifikaci těchto strojů poháně-

ných motory H80 od GE do poloviny 

roku 2012. Poté firma také nabídne 

výměnu motorů H80 pro již vyrobená 

letadla poháněná motory M601. Leta-

dla L410 se začala používat v roce 1969. 

Bylo vyrobeno přes 1100 ks, z nichž je 

dnes v provozu ještě více než 450. „Stra-

tegické partnerství s Aircraft Industries 

je naší první smlouvu na dodávku mo-

torů H80 v segmentu dopravních leta-

del. V současnosti většina letadel 

L410 létá v Rusku, Jižní Americe a Africe,” 

uvedl Paul Theofan, prezident a vý-

konný ředitel GE Aviation. 

GE Aviation’s Business & General Avi-

ation Turboprops má v provozu více 

než 1600 motorů M601, které mají 

v součtu nalétáno přes 17 mil. leto-

vých hodin na 30 aplikacích. Nový 

motor typu H80 kombinuje elegantní, 

robustní design typu M601 s 3D ae-

rodynamickým designem a nejmo-

dernější materiály vyvíjenými společ-

ností GE. Výsledkem je silnější, 

výkonnější, z hlediska paliva úspor-

nější motor bez nutnosti častých 

kontrol palivových trysek a horkých 

částí motoru. Nabízí prodlouženou 

provozní dobou 3 600 letových hodin 

nebo 6 600 cyklů mezi generálními 

opravami. Motory H80 se vyznačují 

vyšším výkonem při startu za horkého 

počasí a vyšší rychlostí ve velkých 

výškách, což umožní využití letounů 

L410 v dalších lokalitách. V součas-

nosti je nový motor stále testován na 

letadle Thrush 510G, prochází proce-

sem certifikačních testování a bude 

sloužit obchodním, dopravním i ze-

mědělským letounům. Motor nabízí 

také možnost jednočinného nebo 

dvoučinného regulátoru vrtule, takže 

si zákazník může sám vybrat typ vr-

tule. 

Také ruský výrobce letadel Technoa-

via podepsal 10letou smlouvu o od-

běru motorů H80 a spolupráci se 

společností GE Aviation na certifikaci 

motoru, instalaci, servis a podporu 

pro produkty GE v Rusku. Kontrakt je 

vůbec prvním vstupem nových tur-

bovrtulových motorů GE na ruský trh 

a motory budou použity v nově na-

vrženém ruském letounu Rysačok. 

Dvoumotorový víceúčelový 10místný 

stroj pro všeobecné využití má slou-

žit  zejména pro potřeby škol civilního 

letectví, pro přepravu osob, nákladu, 

pro lékařský transport apod. Moskev-

ská Technoavia, která se specializuje 

na vývoj malých letadel a moderni-

zaci stávajících modelů podepsala 

kontrakt na odběr motorů pro 30 le-

tounů, na dalších 30 má podle 

smlouvy opci, dokončení certifikace 

letounu Rysačok s motorem H80 od 

GE plánuje do konce roku 2011.  

VÝROBĚ LETECKÝCH MOTORŮ SE V ČESKU OPĚT ZAČÍNÁ DAŘIT

Japonská značka luxusních automo-

bilů Infiniti zveřejnila plány na zahájení 

prodeje své řady sedanů, cabrio, coupé 

a crossoverů v Austrálii v roce 2012. 

V loňském roce byla nejrychleji ros-

toucí značkou dovážených vozů 

v USA a nadále pokračuje v rychlé 

expanzi po celém světě. Nabídka mo-

delů Infiniti bude zpočátku obsahovat 

sportovní crossover FX, sportovní 

kabriolet a coupé G37 a výkonný lu-

xusní sedan Infiniti M. 

Zastoupení Infiniti v Austrálii bude 

posíleno o finanční divizi Infiniti Fi-

nancial Services. Finanční tým je spe-

ciálně zaměřen na segment exkluziv-

ních vozů a nabídne firmám 

i jednotlivcům inovativní produkty 

a služby z oblasti tradičních úvěrů 

i leasingu. 

Nový ruský letoun Rysačok bude vybaven českými motory.

INFINITI ZAHÁJÍ PRODEJE V AUSTRÁLII V ROCE 2012
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Během 10 let se Rusko podle analy-

tiků zřejmě stane další automobilo-

vou velmocí. Pokud vyjdou prognózy 

společnosti Boston Consulting 

Group, o nichž informoval server 

autorevue.cz, bude v roce 2020 

Rusko šestým největším 

automobilovým trhem 

světa, kde se prodávají 

ročně 4 miliony vozů, za-

tímco v současnosti zau-

jímá 10. příčku. I když se 

v posledních dvou letech 

zatím země potýkala spíše 

s problémy, podle Boston 

Consulting Group, ruský trh 

s automobily poroste každoročně 

o 8 až 14 %, a v roce 2013 se dostane 

na úroveň „doby předkrizové“, kdy se 

v zemi budou ročně prodávat 3 mi-

liony automobilů. Za 5 let poté, 

v roce 2018, už by mohlo Rusko 

předstihnout Německo a stát se nej-

větším trhem s automobily v Evropě. 

Prodeje osobních a lehkých užitko-

vých vozů ve srovnání s předchozím 

rokem vzrostly v roce 2010 o 30 % 

- podle Association of European 

Businesses se v Rusku prodalo 

1, 91 milionu automobilů – a letos 

ruská vláda očekává na trhu s auto-

mobily 15% růst. Na růstu prodejů 

v loňském roce mělo podle analytiků 

ze 70 % vliv zavedení šrotovného, 

které podpořilo hlavně prodeje mo-

delu Lada (loni se prodával zhruba 

o polovinu lépe než v roce předcho-

zím). Tento krok ruská vláda učinila, 

aby podpořila hlavního místního 

výrobce AvtoVaz, který se ocitl v ob-

tížné situaci a toto opatření bude 

zřejmě podporovat růst automobi-

lového trhu i v první polovině letoš-

ního roku. 

RUSKO SE STANE ŠESTÝM NEJVĚTŠÍM TRHEM S AUTY

V dubnu začne postupně ražbou 

dalších tunelů stavba nového 

úseku pražského metra z dosa-

vadní konečné stanice trasy A Dej-

vická do Motola. 

Na výstavbu tohoto úseku metra 

budou použity dva razicí štíty, které 

byly pojmenovány Tonda a Adélka - 

jména jim vybrali pacienti z kliniky 

dětské chirurgie motolské nemoc-

nice. Nejde však rozhodně o žádné 

drobečky: délka jednoho štítu přesa-

huje 100 m, váha je zhruba 900 tun 

a průměr čelního segmentu činí 6 m. 

Ražba pomocí razicích štítů je podle 

stavebníků šetrnější než ražba po-

mocí trhacích prací. Štíty narušují 

horninu pomocí rotující hlavy, vyru-

baná hornina je pak dopravována do 

odtěžovací komory, odkud se pře-

souvá na pásy. Vytěžený tunel je 

ihned zajištěn železobetonovým 

ostěním, takže nevzniká žádný volný 

prostor.

Obří razicí štít dokáže i v komplikova-

ném podloží vytvořit měsíčně až 

360 m tunelu. Celkově pak oba stroje 

vyrazí jednokolejné tunely v délce 

8,1 km. Nový úsek pražského metra 

ze stanice Dejvická do stanice Motol 

jehož součástí budou čtyři nové sta-

nice bude měřit 6,134 km a bude 

dokončen v roce 2014. 

V PRAZE ZAČNE 100METROVÝ STROJ RAZIT DALŠÍ ÚSEK METRA

Laserové systémy optimalizují 

průmyslovou výrobu, veletrh 

LASER World of Photonics 2011 

nabízí nejnovější techniky zpra-

cování materiálu pomocí laseru.

Výroba automobilů, nářadí a strojů 

nebo fotovoltaiky: rychle, čistě a efek-

tivně? Potom tedy jde o průmyslovou 

výrobu pomocí laseru a laserových 

systémů. Již od doby konání 1. ročníku 

veletrhu, od roku 1973, je oboru laser 

a laserových systémů věnován vlastní 

výstavní prostor. Zahrnuty jsou různé 

oblasti, letecká doprava, astronautika 

až po elektroniku či mikroprodukci. 

V době od 23.–26. května 2011 před-

staví vystavovatelé z celého světa, ve 

čtyřech vyprodaných halách mnichov-

ského výstaviště, své nejnovější kom-

ponenty, systémy, použití a služ by 

photoniky. Se třemi základními tématy 

– „Laser a laserové systémy ve vý-

robě“, „Green Photonics“ a „Biopho-

tonik and Life Sciences „ představí 

veletrh společně s World of Photonics 

Congress všechny obory optických 

technologií. Samozřejmě nebude chy-

bět ani bohatý doprovodný program.

Laser a výroba
Výrobní technika 2009 byla po optice 

a optronice jednou z nejfrekventova-

nějších výstavních oborů. I letošní ve-

letrh Laser World of Photonics se zaměří 

především na téma laser a laserové 

systémy ve výrobní technice. Moderní 

laserová technologie poskytuje efek-

tivní a moderní zařízení pro zpracování 

materiálu a je tedy pro stále se zlepšu-

jící a efektivní výrobu nezbytná.

Optické technologie 
zajišťují vzrůstající kurz 
fotovoltaiky
Na veletrhu se představí inovativní vý-

robní metody. Současný nárůst v oblasti 

optických technologií potvrzují také 

výrobci výrobních prostředků pro foto-

voltaiku: optoelektronické systémy se 

stále více používají ve strojích pro zho-

tovení fotovoltaických modulů a tak 

nárůstá efektivnost produkce. Stále více 

dokazuje laserová technika svoji pře-

vahu u procesů jako čištění, tavení, 

pájení, svařování a vrtání. Nepostrada-

telným se laser stal převážně při výrobě 

tenké vrstvy solárních článků. Výzkumy 

mluví v roce 2011 o nárůstu 10–20 %. 

Veletrh LASER World of PHOTONICS 

2011 se ve dnech 23.–26. května bude 

věnovat také fotovoltaické výrobě v rámci 

stěžejního tématu „Green Photonics“. 

LASER WORLD OF PHOTONICS 2011 WORLD OF PHOTONICS 
CONGRESS  TECHNIKY 
VÝROBY ZA POUŽITÍ 
LASERU
Na kongresu World of Photonics 

Congress obdrží návštěvníci od-

borné informace opravdu z první 

ruky. Konference Lasers in Manu-

facturing (LIM 2011), organizována 

společností pro laserovou tech-

niku – WLT, projednává oblasti 

nano.-, mikro,- a makrotechnolo-

gie, systémy a procesy. Současně 

s vědeckou částí programu umož-

ňuje kongres díky svým přednáš-

kám určité propojení průmyslu, 

vědy a výzkumu.

Dne 23. května pořádá zastou-

pení mnichovských veletrhů 

v ČR, Expo–Consult+Service, 

pro zájemce jednodenní zá-

jezd za pouhých 1590 Kč. Pro 

ty, kdo chtějí navštívit veletrh 

individuálně či v  jiném ter-

mínu, zajistí vstupenky a vý-

hodné ubytování v okolí vý-

staviště. Bližší informace jsou 

k dispozici na www.expocs.cz.
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A 
právě na to jsou zaměřeny i zcela nové a úzce 

související akreditované studijní programy 

„Bezpečnost dopravních prostředků a cest“ 

a „Bezpečnost informačních a telekomunikačních 

systémů“, které začala nabízet Fakulta dopravní 

ČVUT v Praze. O jejich vznik se zasloužil Doc. Ing. 

Václav Jirovský, CSc, který patří ke uznávaným ex-

pertům v oblasti kybernetiky – a boji proti jejímu 

zneužívání.

Proč jste se soustředili právě na bezpečnost 

dopravních systémů?

Se stále vzrůstající intenzitou dopravy a používá-

ním nových informačních a telekomunikačních 

technologií přibývají i další problémy, a proto je 

bezpečnost dopravních systémů dalším z oborů, 

které bychom rádi zaintegrovali do nového pro-

gramu výuky. Jakkoli se to nezdá, dnes jsou už 

známé třeba i útoky proti řídícím jednotkám 

automobilů. Moderní dopravní sofistikované 

systémy se spoustou automatizovaných prvků 

jsou potenciálně nebezpečné. Použiji-li příměr, 

chovají se vlastně jako špatný řidič. Dobrý řidič 

totiž předvídá, kdežto špatný reaguje až v pří-

padě, že se něco stane - jenže přesně to je případ 

těchto automatizovaných systémů. Jeden takový 

zajímavý útok proti řídící jednotce automobilu 

je znám z USA a brzy se zřejmě rozšíří i do Ev-

ropy, protože v USA je povinné sledování tlaku 

v pneumatikách, což chce zavést i EU. A právě 

prostřednictvím snímačů v pneumatice, pomocí 

radiového přenosu dat ze snímače k centrální 

jednotce byl přes tento přijímač realizován útok 

na řídicí jednotku automobilu. Takže až vstoupí 

v platnost toto nařízení, může se i v Evropě útočit 

přes pneumatiky...

A co průmyslové cíle, jako byl třeba proslulý 

vir Stuxnet, který nedávno vyvolal značný 

rozruch?

Stuxnet byl hodně medializován, ale faktem je, že 

útoky na řídicí systémy byly zaznamenány už dříve. 

Útočilo se na tzv. SCADA systémy a jsou známy 

např. útoky na řídicí systémy jaderných elektráren 

a podobně. Ale vždy ten útok skončil na nějakém 

monitorovacím či ochranném systému. Až dosud. 

Nikdy nešel tak hluboko, jako to bylo v případě 

Stuxnetu, který zaútočil na nejnižší, základní vrstvy 

řídicího systému, tzn. přímo na ovládání jeho jed-

notlivých prvků – ventily, závory, motory apod. Byl 

zaměřen konkrétně na systémy Siemens, a byl to 

velmi zajímavý malware, červ, který se šířil pomocí 

USB klíčenek a byl poměrně velký – měl asi půl 

megabajtu, a byl také velmi sofistikovaný. Odhaduje 

se, že práce na něm byla v řádu 60 člověkoměsíců. 

A to už znamená, že to pravděpodobně nebylo dílo 

jednoho hackera, ale práce profesionální jednotky 

kybernetického boje, jakou dnes zřizuje v podstatě 

každá větší armáda.

Říkalo se, že účelem mohl být útok na Írán a jeho 

jaderná zařízení, je fakt, že centrifugy jim to „rozhá-

zelo“, ale na druhou stranu v Číně, která má nejvíce 

zařízení Siemens, proti kterým byl Stunet využit, byl 

útoků milion, což prošlo vcelku bez povšimnutí.

A teď si představte že takovýto vir se dostane třeba 

do řídicího systému rychlovlaku a vyřadí z provozu 

řídicí algoritmy. To už nelze zabrzdit a souprava 

vyletí několikasetkilometrovou rychlostí ven ze 

své dráhy.

 

Znamená to tedy, že individuální hackery 

střídají profesionální týmy kyberútočníků?

Hackeři jako individuální počítačoví géniové, to 

už je historie. Když se podíváme třeba právě na 

zmíněný případ Stuxnet, aspoň jeden z toho týmu 

musel perfektně znát systém, na který byl útok 

zaměřen, věděl jak se do něho dostat, firmy nyní 

navíc směřují k otevřenějším systémům s pre-

cizní dokumentací. To znamená, že už skutečně 

přestává legrace...

Předchozí klasická kyberkriminalita, která však stále 

zůstává vážným problémem, je cílená hlavně na to, 

připravit někoho o peníze, ale toto už jsou skutečně 

kyberteroristické záležitosti, kde v podstatě dochází 

k obecnému ohrožení. Typickým znakem kybertero-

ristického útoku, které zřetelně nese i tento případ 

je asymetrie: obrovská škoda s velkou publicitou za 

relativně malé náklady.

Nastává tedy éra kyberválek, o kterých jsme 

zatím jen četli spíše ve sci-fi?

Rozčlenil bych to: kyberválky jsou už realitou řadu 

let, ale mohou to být i kyberteroristické akce, které 

jsou výsledkem profesionální týmové práce specia-

lizovaných jednotek. Vznikl pro to i pojem: infoware, 

v podstatě informační zbraň. A dnes asi neexistuje 

stát, který by na tom nějakým způsobem nepra-

coval. V USA dokonce použití informatické zbraně 

podléhá souhlasu prezidenta, je tedy položeno na 

stejnou úroveň jako u jaderných zbraní.

Na druhou stranu jsou ovšem stále realitou na-

prosto „ujeté“ útoky jedinců, takový klasický útok 

mentálně oslabeného člověka byl proveden na 

server Americké epileptické asociace. Šlo o tzv. 

defacement, náhradu domovských webových 

stránek jinými, na které hacker umístil prudce 

blikající obrazce, což má u epileptiků samozřejmě 

kritický dopad. U Stuxnetu lze chápat motivaci 

jeho tvůrců, ale vysvětlit motiv takovéhoto je-

dince už je za hranicemi normálního vnímání. 

Tím chci říci, že kyberútoky jsou nejrůznějšího 

kalibru a v kostce řečeno, s pokročilým stavem 

a prorůstáním techniky do našeho života nikdy 

nevíme, co můžeme čekat.

Když se vrátíme zpět k dopravě, není to dlouho, 

co byl zaznamenám útok na řídicí návěstidla na 

dálnicích v Německu, a takovéto útoky se objevují 

poměrně dost běžně. U nás zatím naštěstí ne - ani 

netuším, co by tam asi tak naši hackeři napsali 

- ale dá se očekávat, že dříve či později k tomu 

dojde i tady. Jestliže je systém nějakým způsobem 

otevřený, je vždycky jistá pravděpodobnost, že 

k něčemu takovému dojde. A je tím větší, čím je 

systém otevřenější.

Takže otevřenost moderních systémů, která 

je teď mantrou vývojářů, může být i jejich 

Achillovou patou?

Míra otevřenosti systémů není možná tak kritickým 

fenoménem, jako míra jejich složitosti. Většina 

útoků je logicky založena na chybách, a čím je 

systém složitější, tím je v něm obvykle více chyb 

a tudíž větší množství tzv. děr. Útočníci se ale 

nebudou zabývat čtením miliónů řádků kódu, oni 

prostě budou zkoušet, zda taková díra existuje, 

a dnes pro to mají k dispozici i řadu vyspělých 

KONČÍ LEGRACE, 
KYBERZLOČIN DOSTÁVÁ  
NOVÉ DIMENZE
TECHNOLOGIE JSOU SKVĚLÉ A OTEVÍRAJÍ NÁM DOSUD NEVÍDANÉ 
PŘÍLEŽITOSTI, ALE MAJÍ I SVOU STINNOU STRÁNKU, JEJÍŽ RIZIKA SI 
SVĚT DOSUD V EUFORII NAD MOŽNOSTMI, KTERÉ NABÍZEJÍ 
NEUVĚDOMUJE.

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

proděkan fakulty dopravní  ČVUT a vedoucí 

Ústavu bezpečnostních technologií a inženýr-

ství. Kromě působení na českých technických 

univerzitách několik let pracoval i jako ředi-

tel útvaru výzkumu a vývoje americké firmy 

Advanced Computer Applications. V současné 

době je vedoucím projektu bezpečnostního 

inženýrství na FD ČVUT, působí rovněž jako 

soudní znalec jmenovaný ministrem spra-

vedlnosti.
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nástrojů. Existují i specializované programy, které 

se dají běžně koupit. Zcela legálně si lze pořídit tzv. 

penetrační testy, které v sobě obsahují základní 

metody útoku, jinak se samozřejmě dají stáhnout 

na internetu a hackerská komunita s nimi čile 

obchoduje.

Ale útoky průnikového typu jsou daleko složitější, 

než typický, často užívaný nápor hrubou silou (ty-

picky tzv. DDoS útoky), a mnohdy se útočníkům, 

ani nevyplatí je realizovat. Právě proto se nejčastěji 

setkáváme s útoky typu DDoS, využívají mj. i toho, 

že u distribuovaných útoků je prakticky nemožné 

zcela přesně zjistit kdo útočí. Typickým příkladem 

byl „státní“ útok na Estonsko, kde se dodnes neví, 

kdo za ním skutečně stál. 

Problém, který dnes je, a to je velmi zajímavé, 

že kvalita útočníků výrazně klesá, ale kvalita 

útoků výrazně stoupá. Ty vývojové křivky jdou 

vlastně proti sobě. Je to dáno tím, že systémy 

jsou složitější a útočník, který má vysokou tech-

nickou kvalifikaci objeví tu díru, ať už jakýmkoli 

způsobem, napíše tzv. exploit, čili něco, co tuto 

slabinu v systému dokáže použít. Ten se publikuje 

na internetu, a začnou si ho stahovat další, byť 

technicky méně schopní. A samozřejmě ho také 

používat. Velkou roli v tom hraje určitý exhibi-

cionismus, a zejména exhibicionismus v partě 

a snaha předvést se, co jsem dokázal, projevuje 

se tam často mentalita gangu.

A to je na tom to nebezpečí. Opravdu dobrých, lépe 

řečeno špičkových elitních hacekerů je totiž dnes 

jen pár, ale po nich následuje obrovská spousta 

těch, kteří budou jejich výtvory používat. Na inter-

netu jsou běžně ke stažení třeba generátory virů, už 

se nemusí zatěžovat je psát, stačí jen nadefinovat, 

co má vir provádět, zaškrtat příslušná okénka, a spe-

cializovaný program už sám automaticky vytvoří 

virus požadovaných parametrů.

Tento postup se použil např. roku 2001, kdy pro-

bíhala neoficiální kybernetická válka mezi Čínou 

a Spojenými státy. Americký výzvědný letoun se 

tehdy dostal do konfliktu s čínskou stíhačkou a za-

tímco čínský stroj se zřítil do moře a pilot zahynul, 

americký byl poškozen a musel přistát na čínské 

základně. Než došlo k vydání stroje a pilota, strhl 

se nejen diplomatický, ale i kybernetický souboj, 

kde byla primárním hnacím faktorem patriotická 

nevraživost. Čínští hackeři vytvořili server nazvaný 

„KILL-USA“ na němž si kterýkoli Čínan mohl stáhnout 

příslušný škodlivý software a zaútočit na servery 

v USA. Amerčtí hackeři vzápětí uvedli do provozu 

server „KILL-CHINA“ a vyzvali Američany k útoku 

na čínské servery.

Metod útoku je omezený počet, zatím – naštěstí 

– nikdo ještě nepřišel s nějakým neznámým, zcela 

novým útokem využívajícím nějakou přelomovou 

technologii. Vše jsou víceméně „klasické“ techniky 

využívající známé slabiny současných systémů, jako 

třeba přetečení bufferu apod.

Teď ale přibyl další faktor – myslím tím globa-

lizaci a světové propojení systémem komunit-

ních a sociálních sítí.

To jsou sociální dopady, kde tkví velká rizika 

a nebezpečí. Technologie dnes už není primární, 

nehraje takovou roli. Roli skutečně klíčového 

faktoru přebírá dnes naše obrovská závislost na 

technologiích. Druhá věc je, že se stává hna-

cím motorem kyberteroristických skupin, které 

využívají závislost tohoto druhu civilizace na 

technologiích. Ne proto, že by to sami neuměli, 

ale proto, že je to výhodné použít pro zamýšlený 

cílový efekt. Společnost závislá na technologiích 

je mnohem zranitelnější než ta, která technologie 

nepoužívá.

Křováci a další africké kmeny, které pro komuni-

kaci mezi sebou používají bubny a tam-tamy mají 

z tohoto pohledu spolehlivější komunikaci než 

lidé, kteří používají Skype a další nejmodernější 

vymoženosti. To je paradoxní princip, ke kterému 

jsme dospěli. Člověk stvořil technologie, a vzápětí 

se na nich stal závislý, stal se v podstatě otrokem 

svého výtvoru, ale zároveň se s ním ve své podstatě 

neztotožnil.

Když se podíváme zpět do historie, jak se člo-

věk vyvíjel, tak se to odehrávalo vždy se silným 

vlivem interakce. Když se ve starých dobách, 

ve středověku děti „mlátily“  dřevěnými mečíky 

a holemi někde na dvoře, interagovaly spolu 

nejen fyzicky, ale i slovně. Nebyla potřeba dnešní 

imaginace, člověk měl vše názorně před sebou. 

Přišel pan Guttenberg, vynalezl knihtisk, který 

byl samozřejmě úžasným vylepšením, ale část 

dosud reálných věcí už se začíná přesouvat do 

sféry virtuality. Člověk si četl knihu, a předsta-

voval si, třeba se i ztotožnil s hlavním hrdinou 

či hrdinkou, ale nastupuje nový fenomén – ima-

ginace, zatímco dosavadní přímá interakce už 

chyběla, už ustupuje do pozadí. A s rozvojem 

internetu, dalším vynálezem moderního věku se 

situace opět posouvá. Nabízí skvělé technické 

a technologické možnosti dříve nevídané, třeba 

spojení přes půl zeměkoule v reálném čase, ale 

už postrádá některé další, dříve hodně významné 

prvky. To, co chybí je například mimoverbální 

komunikace, která z těchto procesů jaksi vypadla, 

i když tvoří významnou součást naší komunikace 

s okolím.

A teď vlastně jen sklízíme plody těchto změn. 

Převážná míra útoků využívajících tzv. sociální in-

ženýrství je vedena přes telefony a e-maily, kde 

je zcela odstraněna právě důležitá mimoverbální 

komunikace. A tudíž je i daleko snadnější tu druhou 

stranu ovlivnit.

Lidé na sebe zcela důvěřivě a bezelstně prozradí 

i spoustu zcela důvěrných – a tím také snadno 

zneužitelných informací. Prozradí na sebe všechno 

- „zoči-voči“ by vám to nikdy neřekl, ale na face-

book to klidně dá. A lehkovážná internetová mi-

nulost může člověka dostihnout v okamžiku, kdy 

už dávno zapomenul jaké informace, které o sobě 

poskytl a ke kterým by se dnes už raději nehlásil, 

dal na internet. Jenže ony tam jsou, uložené jako 

časovaná bomba.

A existují už i profesionální programy, které 

sbírají, analyzují a třídí tyto informace. Pro nej-

různější služby a agentury jsou sociální sítě od-

razovým můstkem k vytváření portrétu zájmové 

osoby, takže pokud si ministři dávají svůj profil 

na facebook - já vím, je to populární a vytváří 

to image – ale z pohledu veřejného činitele 

nezodpovědné.

Virtuální komunity na internetu se vytvářejí ko-

lem tématu, ne teritoriálně či věkově, ale vždy 

kolem tématu. A to je jedna z mnoha zrad, které 

ve virtuálním světě existují. Stačí si vzpomenout 

na případy v době předvolebních bojů. Vznikaly 

skupiny typu „každý, kdo se stane člene této sku-

piny dostane dárek“. Poté, co skupina dosáhne 

počtu několika tisíc členů – na dárek se dá zlákat 

spousta lidí – tak se jednoduše přejmenuje na 

společenství „tato skupina podporuje stranu XY“, 

a už je na světě příslušný počet hlasů. A není to 

jen o tom, že lidé se naštvou, ale hlavně se vět-

šinou už nemohou odhlásit. Facebookové a jiné 

skupiny jsou úžasným nástrojem pro ovlivňování 

veřejného mínění – ať už jde o prostor, který jim 

věnují média, nebo pro svolání různých shromáž-

dění, demonstrací apod. I Obama úspěšně využil 

facebook při volbách.

Z internetu se stal fenomén, který má výrazný 

vliv na utváření společnosti a veřejného mí-

nění, ale je také často  zneužíván.

To je dáno způsobem bezprostřední komunikace 

založené na tom, že člověk se tam cítí příjemně, 

na rozdíl od reálného života nemusí dělat žádné 

kompromisy, a to vytváří závislost. Lidé začínají 

být závislí na komunikaci přes internet a životě 

na síti – už je to i specifikováno jako regulérní 

psychiatrická diagnóza - Internet Addiction Di-

sorder, IAD – a začíná to být vážným problémem, 

který společnost bude muset řešit. Terminální 

stav, nazvaný podle známé knihy Jeckyll-Hyde 

syndrom, už může vést ke skutečnému rozdvojení 

osobnosti, která pak žije jednak v reálném, a jed-

nak – pro postiženého ovšem stejně realistickém 

- světě virtuálním. Takoví lidé nejsou schopni 

komunikovat reálně, a jsou velmi náchylní k pro-

zrazování snadno zneužitelných informaci. Byli 

prostě vrženi do nového prostředí, se kterým se 

nenaučili správně zacházet. I počítače, o kterých 

si myslíme, že nám slouží mají bezpečnostní 

pravidla, která je potřeba znát a respektovat, 

pokud se nechceme dočkat nepříjemných pře-

kvapení. 
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I 
když by se na první pohled zdálo, že 

v oboru s tak dlouhou průmyslovou 

tradicí, jako je strojírenství, už lze jen 

těžko vymyslet něco převratně nového, 

přesto se zajímavých novinek objevuje 

poměrně dost. A není to jen inovace 

a vylepšení již vymyšleného (i když mo-

dernizace a neustálé vylepšování osvěd-

čených postupů hraje stále významnou 

roli), ale občas i řešení a technologie 

skutečně koncepčně nové. 

Příkladem změn v oboru může být vze-

stup podílu tzv. alternativního obrábění 

– kromě klasických obráběcích metod, 

jako je např. soustružení či frézování, se 

ve stále větší míře uplatňují i různé alter-

nativní postupy, zejména při výrobě aty-

pických součástek. Jde např. o laserové 

obrábění, řezání vodním paprskem apod.

Do značné míry to souvisí i s nástupem 

nových materiálů, jako speciálních slitin 

a různých kompozitů, na něž už nelze uplatňovat 

tradiční postupy. Výrobci nyní proto úzce spolu-

pracují s výzkumnými institucemi, a některé pro-

jekty jsou dělány vyloženě na zakázku pro určitou 

úzkou skupinu aplikací. Podařilo se tak vyvinout 

i některá opravdu unikátní zařízení – např. laser, 

který pomocí pulsů o délce několika desítek či 

stovek femtosekund odebírá z materiálu doslova 

atom po atomu, nebo, v případě klasického obrá-

bění, „turbostroje“ pracující s vysokými rychlostmi, 

jako třeba ultrarychlé vřeteno dosahující díky hyd-

rostatickým ložiskům 100 000 ot.min-1 a řezný 

výkon 100 kW, které vytvořili výzkumníci z proslu-

lého MIT.

Na jedné straně lze sledovat výraznou aktivitu 

výrobců obráběcích strojů v segmentu velkých 

zařízení, umožňujících obrábět např. 

prvky pro obří energetické systémy, tzn. 

stroje opravdu velikosti XXL, na opač-

ném konci produktového spektra pak 

velký rozmach dnes prožívá i miniatu-

rizace – tzv. mikroobrábění vysoce 

přesných součástek používaných v řadě 

běžných, ale zejména speciálních apli-

kací, např. v kosmickém a leteckém 

průmyslu vyžaduje stále přesnější stroje 

a nástroje, často rovněž s uplatněním 

speciálních povrchů a hi-tech materiálů. 

To však ani v jednom ani v druhém pří-

padě není levná záležitost, a proto krize 

do značné míry zbrzdila četné investiční 

záměry průmyslových výrobců. I když 

postupný nárůst zakázek v oboru na-

značuje, že strojírenství se postupně 

vzpamatovává z krize, ještě bude nějako 

dobu trvat, než se vrátí na úroveň před-

krizové prosperity.

Pociťují to samozřejmě i naši výrobci obráběcích 

strojů, kteří se však během krize soustředili 

podobně jako jejich světová konkurence na 

restrukturalizaci a hledání úsporných a efektiv-

nějších řešení a na trhu se nyní i oni hodlají 

prosadit novinkami, v nichž se rovněž uplatňují 

výsledky spolupráce se špičkovým výzku-

mem. 
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Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje

Provozovat stroj bez správného nástrojového  

vybavení, je jako pokus použít žiletku s tupým  

ostřím. Jistě, svou práci odvede, ale bude to těžší, 

pomalé a bude chybět kvalitní povrch. 

Jednoduše, s využitím vyzkoušeného řezného nástroje 

a dodavatele obráběcího systému jako je např. Sand-

vik Coromant, už od počátku projektu je možné zajis-

tit nejrychlejší návratnost investic, zvýšení produktivity 

a úspěšnost výroby daleko do budoucnosti. To je mno-

hem víc, než jen vybavení stroji, je to o využití kombi-

nace nástrojů, nástrojových řešení, služeb, o podpoře 

a průmyslové zkušenosti pro pomoc machine shopům 

dosáhnout rychlejší průchod, racionálnější tool ma-

nagement, správu nástrojů a snížit odstávkové časy. 

Nové příležitosti
Na pomoc při hledání cest jak směrovat nové stroje 

k novým příležitostem nabízí program strojních in-

vestic společnosti Sandvik Coromant sít 5 000 kva-

lifikovaných specialistů, nejmodernější obráběcí 

technologii a nástrojové vybavení, rychlé dodávky, 

školení, detailní znalosti aplikací, měřitelné výsledky 

od samého počátku a benefity, pokud jde o životní 

prostředí. Tím, že se věnuje trochu více času a úsilí 

počáteční fázi, zákazníci nacházejí lépe východiska 

kupředu na dlouhé trati. 

Tým specialistů Sandvik Coromant využívá od po-

čátku investičního projektu precizní metodický pří-

stup ke zjištění přesných potřeb a cílů koncového 

zákazníka. To je vykonáváno s pomocí početných 

strategií zahrnujících mj. vývoj součástek a procesů, 

asistenci s časovými studiemi, propočty nákladů na 

součástky a klíčové projekty, zákaznicky uzpůsobené 

soubory nástrojů, podporu aplikací v místě jejich 

nasazení, a implementaci zakázkových výukových 

programů k vybudování špičkové výkonnosti ob-

sluhy strojů. V závislosti na typu stroje, obráběcích 

procesů a typu produktivity lze očekávat, že každý 

projekt je přesně a kvalifikovaně definován jak z hle-

diska technických, tak komerčních požadavků. 

Rozsáhlé zkušenosti společnosti Sandvik Coromant 

s pomocí tisícům zákazníků tímto způsobem ukazuje, 

že čas návratnosti investic vložených do nového ná-

strojového vybavení (který běžně činí zhruba 3–5 let) 

dokáže firma zkrátit až na 12 měsíců. To znamená 

pouhý rok místo několika let. Snížením času návratnosti 

tak začne nový stroj vydělávat mnohem dříve. Navíc 

pokročilé nástrojové systémy umožňují výrobu více 

částí za hodinu – čísla z tisíců instalací a aplikací ukazují, 

že typický nárůst produktivity představuje zhruba 20 %. 

 

Spolupráce dodavatelů
Každý stroj je jen tak dobrý, jak dobré jsou jeho 

nástroje a vybavení, a jak jsou používány. Z tohoto 

důvodu nejlepší návratnost jakékoli strojní investice 

určuje poměrně jednoduchý vzorec: zahrňte 

všechny klíčové dodavatele v nejrannější možné 

fázi. To by mělo zahrnovat dodavatele software, 

chladicích kapalin, a zejména obráběcích nástrojů 

a systémů. Sandvik Coromant úzce spolupracuje 

se všemi skupinami, aby mohl obsáhnout všechny 

aspekty projektu – od logistiky a dodávek po ko-

nečné ověřování stroje v plném provozu. 

S předinvestiční spoluprací mezi klíčovými odborníky 

a týmy, budou výsledky zákonitě lepší, protože pro-

blémy i příležitosti jsou předpokládatelné dopředu 

a lze je zahrnout do propočtů. Zaostření bude tedy 

přímo na priority jako jsou např. výrobní náklady a vý-

stupy, s diskusemi obvykle zahrnujícími důležité body 

jako kapacity, procesní definice, volbu obráběcích 

metod, obráběcí náklady, požadavky na nástroje pro-

gramování, upínání obrobku, pružnost procesu, za-

jištění konzistentní kvality, možnosti bezobslužného 

provozu, předpokládanou dobu životnosti nástrojů 

a jejich výměny apod. Ve spolupráci se strojírenskými 

specialisty je pak možné precizně naplánovat obrá-

bění, cesty nástrojů, jejich upínání atd. a zajistit zákaz-

níkovi re-engineering celkového výrobního procesu 

založený na důsledné znalosti všech jeho součástí.

Záležitosti „pod čarou“ – nejvyšší 
priorita
Všeobecně se uznává, že jen samotné obrábění činí 

více než 3 % celkových výrobních nákladů a navíc 

uzpůsobení obráběcích nástrojů pro určitou speci-

fickou aplikaci může zvýšit řezací data o dalších až 

20 %, která se postupně rovnají 15% snížení celko-

vých nákladů na součástku. Jakákoli konkurenční 

výhoda získaná v soudobém  „soubojovém“ výrob-

ním prostředí může být pak bezcenná z toho dů-

vodu, že 15% dopad  „pod čarou“ je těžké ignorovat. 

Nicméně Sandvik Coromant oceňuje, že zákazníci jsou 

obezřetní pokud jde o čas a zdroje na projekty, které 

by je mohly odvádět od každodenních výrobních úkolů. 

Je jistě banální, mnohokrát opakované konstatovat, že 

produktové/procesní plánování se stalo komplexnějším, 

a vyžaduje větší nároky pokud jde o zdroje. To zvyšuje 

nasazování technik tzv. štíhlé výroby a jednotlivci mu-

sejí více využívat víceúkolovost, což ale znamená, že 

zdroje z vlastních prostředků jsou častěji nedosažitelné. 

Nicméně to je i další důvod, proč je důležité mít doda-

vatele nástrojů na své straně „palubě“  už od samého 

počátku. Od návrhu přes proces plánování, investice, 

výrobu a redesignování je Sandvik Coromant schopný 

vytvářet nová řešení, aby se zajistil hladký pokrok a za-

vršení simulované a ověřené výroby. 

 

Propočítaný přístup
Program strojních investic SC je o rychlejší pomoci 

zákazníkům, jak dosáhnout rychlejší start, nejnižší 

možnou cenu na součástku a nejvyšší dosažitelný 

výkon a stabilitu výroby. Na „ochutnávku“ co lze 

s využitím takto promyšleného systému dosáhnout, 

může posloužit kalkulačka návratnosti na webových 

stránkách www.payback-calculator.com, která 

zájemcům umožní stálý přístup k možným přímým 

i nepřímým benefitům. Typicky je např. možné 

zkrácení času návratnosti během 12–15 měsíců.

Když Sandvik Coromant hovoří o byznysu, míní tím 

jak může pomoci zákazníkům realizovat většinu 

jejich požadavků pomocí rychlejší návratnosti vlo-

žených prostředků, rychlejší propustnosti, optimální 

efektivity a snížených odstávkových časů.  

Mnohaleté zkušenosti společnosti Sandvik Coro-

mant, díky úzkému spojení s výrobci strojů a nástrojů 

a se zákazníky, umožňují rozeznat četné příležitosti, 

jak docílit větší efektivity když firma investuje do 

nových strojů. Nikdy není pozdě začít proces inves-

tic do nového, výkonnějšího vybavení a s pomocí 

konzultace se specialisty společnosti SC od samého 

počátku je záruka, že návratnost prostředků vlože-

ných do strojového vybavení bude výrazně zlep-

šena, a čas kdy se tyto prostředky zákazníkovi vrátí 

znatelně zkrácen. /sc/

JAK MAXIMALIZOVAT NÁVRATNOST INVESTIC  
DO STROJŮ

Evropa, stejně jako zbytek světa se postupně posouvá od recese k oživení, 

výrobci začínají smetat prach z dříve odstavených strojů a spřádají plány 

jak jim mohou pomoci přilákat nové kontrakty. Nicméně investice do 

strojírenského vybavení není nic, co by se dalo jednoduše vzít, a vyžaduje to daleko více než 

prostě zvolit správný model či metodu, upozorňují experti společnosti Sandvik Coromant.
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Ing. Pavel Ondrášek, MBA, jednatel 

firmy ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. 

s r.o. nám odpověděl na dvě otázky:

V čem vidíte zajímavou 

prezentaci na jarních 

odborných  veletrzích 

v Praze?

Je to pro nás možnost 

představit produktové 

portfolio společnosti Mar-

kem-Imaje. Jde o technologického lea-

dera v oboru označování výrobků ve výrobním 

procesu. Návštěvníci mají jedinečnou možnost 

vidět poslední generace tiskových technologií, 

které udávají trendy v oboru.

Jakou novinku plánujete předvést ve své 

expozici? 

Návštěvníci naší výstavní expozice budou moci 

poprvé vidět novou řadu termotransféro-

vých tiskáren SmartDate, konkrétně Smart-

Date X40. Tato tiskárna představuje nový stan-

dard v termotransférovém značení přímého tisku 

na fólie a papír. Bezúdržbový provoz, nízké pro-

vozní náklady a dlouhé záruky představují vyso-

kou přidanou hodnotu pro koncového zákazníka. 

Tato tiskárna je prvním produktem, který se snaží 

být šetrnější k životnímu prostředí a to zejména 

nízkou energetickou náročností na provoz. 

Další vystavovatelé nám prozradili, 
jaké chystají novinky do svých 
expozic. 
DK MACHINERY a.s. vystaví model SMAR-TURN 180 

společně se zástupcem velmi úspěšné modelové 

řady CNC soustruhů LNC firmy LICO, která je typická 

svou vysokou flexibilitou umožňující rychle reago-

vat na požadavky vzešlé z výroby. Expozici doplní 

zástupci technologie tváření plechů, hydraulický 

ohraňovací lis APHS 1250 x 40 a elektromotorické 

nůžky RGS 2060 x 4. Spoluvystavovateli budou firmy 

ISCAR ČR s.r.o., která na vystavených obráběcích 

strojích bude prezentovat nástroje a upínací sys-

témy, a DK group a.s. zabývající se 

dodávkami samoregulačních topných 

kabelů. T. F. A. alfa s.r.o. jako naprostou novinku 

předvede ukázku stavebnicového upínacího 

systému, který je určen pro provozovatele nejná-

ročnějších technologií, tj. obráběcích horizontálních 

center. Přínosem tohoto systému je snížení nákladů 

na novou výrobu při vícenásobném použití i zkrá-

cení doby pro přípravu TPV. Hexagon Metrology 

s.r.o. představí mobilní měřicí stroj Absolute 

Arm 7525SI pro kontrolní operace a širokou oblast 

využití pro další inovace, který je vybaven integro-

vaným scannerem pro bezkontaktní měření. Ve 

skupině mobilních měřicích strojů bude prezento-

vat zcela nový přístroj CogniTens pro bezdo-

tykové skenování povrchů velkých součástí 

s možností tvarové i rozměrové analýzy. Návštěvníci 

si budou moci sami odzkoušet použití CAD/CAM 

aplikací z produkce firmy Autodesk. CAD Studio, 

a.s. jako dodavatel těchto aplikací zajišťuje vzájemné 

provázání aplikací – od koncepčního návrhu, přes 

digitální 3D prototyp, jeho analýzu, vizualizaci až 

pro propojení CAD návrhu na podnikové systémy 

a správu produktových dat po 

celou dobu jeho životnosti. 

Novinkou na českém trhu bude 

právě uvedená nová řada 

CAD aplikací řady AutoCAD 

2012, Autodesk Inventor 2012 

a Autodesk Vault 2012. HEF-

DURFERRIT s.r.o. bude posky-

tovat návštěvníkům velké 

množství odborných infor-

mací o technologiích povlako-

vání, včetně ukázky konkrét-

ních aplikací. Technologie povlakování PVD 

a PACVD jsou orientované zejména na tvářecí ná-

stroje, formy a jiné speciální nástroje, ale rovněž 

i na dílce, které během svého provozu podléhají 

extrémnímu opotřebení. Poprvé bude k vidění 

stánek firmy Munk GmbH. Přestože již 40 let 

úspěšně dodává zdroje pro povrchové úpravy do 

celého světa, prezentuje se v ČR poprvé ofici-

álně. IMI International - Norgren CZ ve své 

expozici předvede jako novinku kompletní nára-

zový systém, určený pro čištění otápěných ploch 

ve spalovnách odpadů, který zajistí delší životnost, 

vyšší účinnost a snadnější čištění technologického 

celku, což představuje nižší náklady na údržbu bez 

potřeby odstávky celého zařízení. 

Co by si návštěvníci neměli nechat ujít  
Na stánku Gravo Tech s.r.o. bude na CNC graví-

rovacím stroji IS900 předváděn velmi rychlý způsob 

výroby Braillova slepeckého písma. Tento způsob 

je vhodný jako doplněk značení např. u dveřních 

štítků, ve výtazích, orientačních míst na zábra-

dlí apod. Český vývojář Josef Průša představí 3D 

tiskárnu, která umožňuje modelovat z různých 

materiálů téměř libovolné reálné objekty. RepRap 

je open source 3D tiskárna dostupná pro kaž-

dého. Vytváří „tiskne“ reálné objekty z digitálních 

návrhů. Je navržená tak, aby bylo možné vytisknout 

co nejvíc součástí pro samotnou tiskárnu a dosáh-

nout tak alespoň částečné sebe-replikace. Jde 

o produkt spolupráce tisíců dobrovolníků a kdo-

koliv další je vítán. Expozice Technické univerzity 

v Liberci bude nabízet praktickou ukázku čin-

nosti vyfukovacího stroje GM351.E pro zpra-

cování plastů. Technologie vyfukovacího stroje je 

výsledkem vědeckovýzkumné spolupráce TUL 

s průmyslovým podnikem, konkrétně katedry stro-

jírenské technologie Fakulty strojní TU v Liberci 

a společnosti GDK spol. s r.o. Návštěvníky expo-

zice čeká rovněž originální překvapení. V ex-

pozici VUT v Brně získají nové informace o mož-

nostech spolupráce s Útvarem transferu 

technologií a také uvidí prezentaci projektů: bez-

motorové letadlo Marabu, robot záchranář 

Orpheus.

Partneři veletrhu nám přiblížili 
připravovaný doprovodný program 
v konferenčním centru PVA Letňany
Vedle expozic Vás také zveme na doprovodný 

program se zajímavými tématy, který bude pro-

bíhat v kongresovém centru ve vstupní hale 1 

PVA Letňany. Např. to budou tyto odborné se-

mináře: Informační seminář o strojírenském 

výzkumu v ČR, Galerie inovací, 

Technologie strojírenské vý-

roby – základ kvality výrobku, 

Odolná identifikace s RFID 

a čárovým kódem do prů-

myslu, skladů a logistiky, 

Transfer technologií mezi VUT 

v Brně a společnostmi, Mo-

derní trendy v oblasti výrob-

ních technologií, „Výroba je 

naše parketa“ – Informační 

systémy pro výrobní podniky, 

Energetické využití odpadů, Odpady, nejen sta-

vební, - jejich recyklace, užití a likvidace a další. 

Podrobnosti naleznete na internetových 

stránkách veletrhů www.forindustry.cz, 

www.forsurface.cz a www.forwaste.cz, kde 

bude také připravena registrace pro návštěvníky 

pro získání vstupenky s 50% slevou. 

Těšíme se na Vás v Pražském veletržním areálu 

Letňany v termínu od 3. do 5. května 2011. 

Veletržní správa ABF, a.s., www.abf.cz

VYSTAVOVATELÉ  KVĚTNOVÝCH  PRŮMYSLOVÝCH 
VELETRHŮ  V  PRAZE  SE  PŘEDSTAVUJÍ

 10. mezinárodní veletrh strojírenských technologií

 6. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií

  6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální 

ekologie, úklidu a čištění
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MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zá-

kazníku prověřený souvisle řízený 5osý frézovací 

stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si 

svoji pozici na trhu vydobyl nikoli množstvím, ale 

kvalitou a individuálním přístupem. Stroj vyniká 

bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která 

skrze tuhost přináší stabilitu a dlouhodobě stálou 

kvalitu obráběných rovinných i obecných tvarových 

ploch. Pro oko technika je dostatečně vypovídající 

pohled na obrázek na skelet stroje s patrnou kon-

cepcí horní gantry a otočně sklopný stůl.

Hlavními výhodami v porovnání s konkurenčními 

produkty jsou důležité detaily, a to hlavně kon-

strukční. Jde o uložení vertikálního smykadla v sa-

ních. Mimo jiné i dvouosý stůl je vybaven nejmo-

dernějšími technologiemi. Těmi jsou tři torque 

motory s průtokovým chlazením a hydraulickou 

indexací v libovolné poloze. Stroj si našel své zá-

kazníky zejména v oborech, jako jsou výrobci forem 

a nástrojů, přesného strojírenství a v neposlední 

řadě i v průmyslu energetickém a automobilovém. 

Potenciál má pro oblasti zdravotnických pomůcek.

Konkrétně se podařilo dodat a úspěšně předat stroj 

MCU 630V-5X v provedení se silovým vřetenem 

s průvlakovým a průtokově chlazeným motorem. 

Dodávka byla kompletně na klíč včetně technolo-

gie s moderními přístupy k obrábění, tak aby 

zákazník společnost Siemens Industrial 

Turbomachinery s.r.o. získal výrobní nástroj s něko-

lika násobně vyšší produktivitou oproti původnímu. 

Samozřejmostí je, že stroj byl osazen moderním 

CNC řídicím systémem Sinumerik 840D SL, který 

vyrábí německá mateřská společnost.

Na základě velmi dobrých zkušeností se KOVOSVIT 

MAS, a.s. rozhodl realizovat nabízející se inovaci stroje 

MCU. Zkušenosti byly získány nejen se strojem MCU, 

ale především s multifunkčním soustružnicko-fré-

zovacím strojem MULTICUT, který je vhodný pro 

rotační dílce s rozměrovou charakteristikou typu 

válec. Pro doplnění portfolia o stroj, který bude kom-

pletně obrábět složité součásti přírubového charak-

teru, bylo nutné stroj vybavit vysokými otáčkami na 

stole a uzamykatelným vřetenem. Tím výrobce a hlavně 

jeho potenciální zákazníci získali výrobní nástroj 

vhodný pro frézování, vyvrtávání, vystružování a pře-

devším soustružení, které přináší ještě větší geome-

trickou kvalitu a přesnost na rotačních plochách 

s obráběným průměrem, až 1 000 mm při otáčkách 

až 500 ot.min-1. Jelikož stroj vychází z předchozích, 

byl i pro multi-profesní centrum zvolen CNC systém 

Sinumerik 840D. 

Předpoklady byly naplněny, první testovací „špony“ 

již padají ze stroje, první výsledky předzname-

návají výborné vlastnosti. O takto inovo-

vaný stroj mají již teď zájem přední tu-

zemští výrobci v oblasti leteckého 

průmyslu a první signály naznačují, že 

spolupráce bude i se zahraničními part-

nery v oblastech energetického a tě-

žebního průmyslu. Jednoduše řečeno, 

stroj je vhodný pro každého, kdo před, 

nebo po frézování nechce přepínat 

součásti na soustruh nebo karusel. 

Přirovnání nakonec: Při velkých 

a náročných nákupech dáváte před-

nost komplexní péči na jednom 

místě tzv. „DONE IN ONE“ nebo 

raději několikrát parkujete a tím 

zvyšujete svojí produktivitu? 

Ing. Zbyněk Ludačka, Kovosvit MAS

Inovace technologií za účelem snižování nákladů, snižování ekologických dopadů a zvyšování 

produktivity. Tak se dají na počátku v 21. století charakterizovat hlavní kroky všech významných 

výrobců i dodavatelů za účelem zvyšování konkurence-

schopnosti na světových trzích napříč technickými obory. 

Čerpání zkušeností ze stabilních, na trhu zákazníky ově-

řených produktů a jejich neustálá modernizace jsou nut-

nými faktory při vlastních inovativních projektech. 

NOVÉ MULTIFUNKČNÍ FRÉZOVACÍ A SOUSTRUŽNICKÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM 
MCU 630VT5X OD PŘEDNÍHO VÝROBCE KOVOSVIT MAS, A.S. ŘÍZENÉ MODERNÍM 
CNC SYSTÉMEM SINUMERIK 840D SL



14 4/2011

Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje

OBRÁBĚCÍ NOVINKY ZE ZEMĚ 
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
SPOLEČNOST MISAN UVEDLA NA ČESKÝ TRH NĚKOLIK NOVÝCH 
MODELŮ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ ZNAČKY YAMAZAKI MAZAK. 
NĚKTERÉ Z NICH SE TAK K NÁM DOSTÁVAJÍ PRAKTICKY VZÁPĚTÍ 
PO SVÉ NEDÁVNÉ OFICIÁLNÍ PREMIÉŘE NA ODBORNÝCH 
VELETRZÍCH IMT A JIMTOF.

Modelové řady INTEGREX-e,- i, -j
Nejnovější řady strojů INTEGREX byly vytvořeny 

pro vysokou přesnost a produktivitu. Výrobci 

všude ve světě musejí vyrábět širší nabídku 

součástí ve stále menších a menších dávkách 

a zároveň s vysokou přesností a efektivitou, aby 

mohli úspěšně přežít v současném ekonomic-

kém prostředí. To respektovala i společnost 

Yamazaki Mazak, když se zaměřila na vývoj ví-

ceúčelového obráběcího stroje dodávaného 

v několika typových řadách – e series, i series 

a j series, které pokrývají potřeby současného 

strojírenského trhu. Modely řady INTEGREX e-

series jsou orientovány na vysoký výkon a široký 

rozsah procesů komplexního obrábění, řada i-

series nabízí především vysokou produktivitu 

a efektivitu a INTEGREX j series láká uživatele na 

snadnou obsluhu a vysokou užitnou hodnotu 

při zachování příznivé pořizovací ceny. 

Ortogonální kinematická struktura strojů, kterou 

najdeme u nových řad INTEGREX -e, -i a -j series, 

zajišťuje zejména delší rozjezd osy Y, čímž se 

výrazně rozšiřují aplikační možnosti stroje.

Výrazná orientace na ergonomické aspekty provozu 

stroje přispěla ke zvýšení snadnosti obsluhy díky 

zlepšení přístupnosti obráběcího prostoru, pracovnímu 

osvětlení pomocí úsporných a výkonných LED diod, 

zásobníku nástrojů umístěném na přední straně stroje, 

větším obslužným panelem a řadou dalších prvků, které 

se uplatnily v koncepci nového stroje
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Horizontální centrum 
NEXUS HM 6800-II (HM package)
Je určeno pro vyšší produktivitu při práci s obtížně 

obrobitelnými materiály.  

Nové horizontální obráběcí centrum HCN 6800-II HM 

je (jak napovídá zkratka označení Hard Metal – HM) 

určeno pro nejtěžší kalibr: tvrzené či těžko obrobitelné 

materiály používané, např. v leteckém a kosmickém 

průmyslu nebo při výrobě strojírenských celků pro 

energetiku. Jedná se například o titanové a další slitiny 

využívané v letecké výrobě, které jsou nyní obráběny 

mnohem častěji než dříve. Toto nové obráběcí cen-

trum dokáže zajistit jejich opracování s vysokou 

efektivitou díky využití frézovacího vřetene s velmi 

vysokým krouticím momentem, výkonnějším servo-

pohonům na osách X, Y a Z a robustnější základně 

stroje zaručující zvýšenou tuhost a stabilitu. 

QUICK TURN 
SMART 200, VERTICAL 
CENTER SMART 530C
Stroje řady Smart series jsou kompaktní 

zařízení poskytující vysoký výkon a  ne-

překonatelnou přidanou hodnotu. 

Nové obráběcí stroje řady QUICK TURN 

SMART a VERTICAL CENTER SMART byly 

odborníky velmi dobře přijaty jak na IMTS 

v Chicagu, tak při své prezentaci na to-

kijském veletrhu JIMTOF. Řada SMART 

v sobě kombinuje produktivitu, vysokou 

přesnost a spolehlivost, aby zajistila vý-

kon, jaký uživatelé od strojů tohoto vý-

robce očekávají. Stroje jsou vybaveny 

řídicím systémem MAZATROL SMART 

CNC, nabízejícím snadnou obsluhu a pro-

gramování s vysokou spolehlivostí. 

Všechny modely využívají souboru ně-

kolika inteligentních funkcí a lineární 

válečková vedení, která společně s tra-

dičně vysokou tuhostí nosných částí 

stroje zajišťují stabilní obrábění s vysokou 

přesností. Velké čelní okno umožňuje 

pohodlné sledování a kontrolu obrábě-

cího procesu.

FJV-100/120 II
Frézovací centrum FJV-100/120 II bylo vytvořeno 

pro vysokou přesnost a efektivitu obrábění velkých 

součástí. Velké, vysoce přesné dvousloupové ver-

tikální obráběcí centrum FJV-100/120 II, vzbudilo 

mimořádnou pozornost už při svém uvedení na 

mezinárodních veletrzích IMTS a JIMTOF v roce 

2010. Opčně může být vybaveno aretací vřetene 

po 90° pro umístění úhlových frézovacích hlav 

zajišťující vyšší produktivitu díky čtyřstrannému 

nepřerušovanému povrchovému obrábění bez 

změny nástrojů. Vynikajících výsledků při stranovém 

povrchovém obrábění lze dosáhnout pouhou změ-

nou úhlové orientace vřetena nesoucí speciální 

upínací jednotku. Schopnost zařízení obrábět růz-

norodé povrchy velkých součástí na jedno nasta-

vení výrazně zvyšuje produktivitu stroje. Navíc je 

stroj vybaven i rozsáhlou řadou inteligentních 

funkcí, jako je např. aktivní kontrola vibrací, nebo 

inteligentní tepelný štít, které zajišťují dlouhodobě 

vysoce precizní obrábění.

K usnadnění obsluhy stroje FJV může výrazně 

přispět i úhlová hlava programovatelná 

v dialogovém systému Mazatrol, nebo 

konvenčních programových systémech EIA/ISO

Koncepce krytování stroje poskytuje výborný přístup do 

obráběcího prostoru a nepřekonatelně snadnou obsluhu

Design stroje řady Smart je zaměřen na ergonomii 

umožňující nekompromisní snadnost obsluhy a údržby
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Výrobce charakterizuje soustruh Emco Vertical VT 250 

jako kompaktní, výkonný stroj, vyvinutý a vyrobený 

s důrazem na design a cenu, který je „vstupenkou do 

vertikálního obrábění za atraktivní ceny“. Tento stroj 

si již získal uznání svými provozními vlastnostmi a to 

zejména vysokou produktivitou, vysokou opakova-

telnou přesností a velice dobrou provozuschopností.

Samozaváděcí systém šetří čas 
a náklady
Verze VT 250 M (ISM) má poháněné nástroje a přímý 

pohon vřetena, verze VT 250 MY (ISM) navíc obsa-

huje osu Y. Díky použití přímého pohonu vřetena 

na místo řemenového pohonu lze dosáhnout vý-

konu pohonu až 29 kW. Soustruh VT 250 MY s osou 

Y nabízí pohyb 180 (+/- 90) mm a podle výrobce 

obstojí při porovnání s jakýmkoli jiným soustruhem 

– nejen v ceně, ale i v parametrech, které za ni nabízí.

Soustruh je vybaven vlastním odolným integrovaným 

zaváděcím systémem. Má integrovaný pick-up systém 

a samozaváděcí systém obráběných částí s průměrem 

až do 200 mm, což velice šetří čas a dodatečné náklady 

spojené s obsluhou a programováním plně automa-

tizovaného stroje. Není dále nutné vyrovnávat obrá-

běné součásti a upravovat nastavení stroje, což způ-

sobuje odstávku stroje a ušlý zisk. VT 250 je také 

standardně dodáván s posuvným pásem na který lze 

umístit až 24 obráběných součástí. Posuvný pás pře-

misťuje obráběné součásti do vyzvedávací pozice. 

Vertikální vřeteno s vysokým výkonem provádí operace 

otáčení, vrtání a obrábění velice snadno. Pevná struk-

tura stroje zajišťuje splnění veškerých požadavků kla-

dených na soustruhy, které mají pracovat v sériové 

výrobě. Tento soustruh je určen pro použití v lehkých 

i těžkých podmínkách. Stroj je vybaven speciálně 

upravenou kladkou a je tedy vhodný pro soustružení 

a obrábění jak malých tak větších a těžších dílů. Ro-

bustní vodicí lišty a zakončovací patky garantují vyni-

kající stabilitu i při větších objemech obráběných dílů. 

Kvarteto pro různé požadavky
Do soustruhu může být namontována 12polohová 

hlava VDI40. Základní verze soustruhu obsahuje 

chladicí zařízení a posuvný pás, který zajišťuje op-

timální výměnu obráběných dílů.

Nový soustruh VT-250 je také vybaven kvalitním ří-

dicím systémem. Jde o nový systém Sinumerik 828D 

od společnosti Siemens, který je extrémně jedno-

duchý na ovládání a konfiguraci, rozhraní ShopTurn 

usnadňuje obsluhu soustruhu a programování.

V současném portfoliu společnosti Emco je nyní 

soustruh řady Vertical VT 250 zastoupen ve čtyřech 

různých provedeních:

● VT 250 – základní soustruh bez poháněných 

nástrojů s řemenovým pohonem hlavního vřetena. 

● VT 250 – varianta s poháněnými nástroji a řeme-

novým pohonem hlavního vřetena.

● VT 250 M (ISM) – základní soustruh s poháněnými 

nástroji a přímým pohonem vřetena.

● VT 250 MY (ISM) – základní soustruh s poháněnými 

nástroji, osou Y a přímým pohonem vřetena. 

KOMPAKTNÍ SOUSTRUH VERTICAL VT 250  
V NOVÝCH VERZÍCH

Nejnovější verzi svého svislého soustruhu Vertical VT 250 s poháněnými nástroji, osou Y a pří-

mým pohonem vřetena představila společnost Emco. Ve spolupráci s Emco Magdeburg byla 

zmíněná produktová řada rozšířená o další dvě verze tohoto zařízení. 

Pracovní prostor stroje

V minulosti se výroba přesných dílů týkala výhradně 

obráběcího průmyslu. Většina těchto dílů byla vyrá-

běna právě metodou soustružení. Vzhledem ke stále 

stoupající ceně surovin a celkovému tlaku spotřebitele 

na cenu bylo však nutné hledat nová řešení a vyvinout 

účinnější a cenově efektivnější výrobní metodu.

Tváření za studena nahrazuje 
soustružení – a levněji
Ve snaze vypořádat se s touto výzvou vyvinula 

německá firma Arnold Umformtechnik vlastní 

řadu produktů Conform vyrobenou z komplex-

ních přesných dílu pomocí metody tváření za 

studena namísto soustru-

žení. Díky použití této 

nové metody lze uspořit 

až 80 % nákladů, což zá-

visí na daném typu dílu 

a objemu výroby. Klíčo-

vými faktory redukce 

ceny jsou jednak úspora materiálu, jelikož není 

tolik odpadu jako při soustružení, a za druhé zře-

telně vyšší propustnost výroby díky vícestupňo-

vým lisům v porovnání s automatickými sou-

struhy. Při použití nové metody lze v podstatě 

navrhnout a vyrobit jakékoli „konformní“ produkty. 

Například pomocí technologie 6stupňového li-

sování lze vyrobit díly s ozubením nebo drážkami, 

válcovité díly, duté a poloduté díly, excentrické 

díly nebo ložiskové svorníky.

Od zákaznického návrhu  
po sériovou výrobu
Na počátku vývoje „konformních“ dílů je požadavek 

na všestrannou a cenově efektivní výrobní metodu. 

V předvýrobní fázi po počáteční koordinaci vývoje 

se zákazníkem následuje „kontrola výrobní řady“, 

přičemž díly jsou prakticky stále ještě na „kreslicím 

prknu“ – tedy v moderním pojetí, v tomto případě 

na displeji počítače ve vývojovém a konstrukčním 

středisku. Podstatné je, že v této fázi mohou být 

zjištěny vnější vlivy na vlastnosti a kvalitu procesu, 

a na jejich základě lze tedy dohlédnout na to, aby 

byl produkt cenově efektivní a optimalizovaný pro 

výrobu a provést případné korekce. V případě, že 

je vše shledáno vyhovující, vývojový proces se 

může přesunout do výroby, kde se nejprve vyho-

toví funkční vzorky v malém počtu a pokud je vše 

v pořádku, může přejít proces do finální výroby 

daného objemu. 

ZMĚNA TECHNOLOGIE DOKÁŽE USPOŘIT ČTYŘI 
PĚTINY NÁKLADŮ

Použitím nové metody uspořil Arnold Umformtechnik nemalé náklady na nových produktech 

z řady Conform, které jsou zhotoveny z multifunkčních přesných dílů vyrobených metodou 

tváření za studena namísto soustružení.

Část

Soustružení Tváření za studena

Počet částí

Vertikální soustruh VT 250 s integrovanou automatizací 

evropské kvality



174/2011

Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje

V
ývoj tohoto typu je pokračováním nastoupe-

ného rozvoje snadno přemístitelných nůžek, 

které lze převážet do míst výskytu vhodného 

šrotu. Nůžky CNS 730/190 MTC rozšiřují technolo-

gické možnosti doposud vyráběných, velice úspěš-

ných kontejnerových nůžek CNS 400K. Parametry 

vyvíjeného stroje byly stanoveny na základě analýzy 

potřeb zákazníků a z porovnání s podobnými zaří-

zeními konkurenčních výrobců. Z výsledků analýzy 

vyplynulo zvýšení střižné síly na 730 tun, zúžení 

výstupního otvoru na 1500 mm a prodloužení za-

vážecího otvoru na 2700 mm. Zvětšení silových 

a rozměrových parametrů se promítlo do zvýšení 

celkové hmotnosti nůžek, která nyní činí 42 tun. 

Protože takto hmotný stroj již nelze natahovat po-

mocí hydraulického natahovacího zařízení na čtyř-

nápravový nosič kontejnerů, je mobilita nůžek za-

jištěna tak, že nůžky lze zvednout předem zajištěným 

jeřábem a uložit na návěsný podvalník a v cílovém 

místě opět složit. Je možný i další způsob spočíva-

jící ve vybavení nůžek zvedacími nohami, pomocí 

nichž lze nůžky zvednout, podvalník mezi zvedací 

nohy podjede, nůžky se spustí a jsou připraveny 

k přepravě. Složení nůžek proběhne podobným 

postupem. Opěrami lze manipulovat pomocí hyd-

raulického okruhu nůžek řízeného z ovládacího 

panelu buď samostatně, nebo je umožněn syn-

chronní pohyb všech čtyřech opěr. Zabezpečení 

těchto možností se promítlo i do odpovídajícího 

řešení hydraulického okruhu.

  Koncepce nůžek je shodná s předchozími typy 

kontejnerových nůžek. Zvýšení střižné síly, vetší 

dimenze hydraulického pohonu a řízení průtoku 

kapaliny vestavnými ventily jsou podmínky, které 

vedou k významnému zvýšení výkonu.

  Vlastní střižný nůž uprostřed nožových saní, který 

je umístěn kolmo na směr pohybu saní, je doplněn 

po stranách šikmými shrnovacími noži, které ve 

spolupráci se šípovými pevnými noži posouvají 

stříhaný šrot do středu a tím provádějí šířkovou 

redukci zpracovávaného šrotu bez nutnosti využí-

vat pomocné mechanismy.

  Pohon nůžek je zajištěn vznětovým spalovacím 

motorem, který splňuje emisní třídu iT4/Stage IIIB. 

Použitá vysokotlaká axiální pístová čerpadla jsou 

velmi odolná vůči namáhání při startech za nízkých 

teplot, velmi spolehlivá a s vysokou životností. Je 

u nich použita kombinace čerpadel s konstantním 

dodávaným množstvím a čerpadel s regulovanou 

dodávkou o konstantním příkonu čerpadla. Pro po-

hon ovládacího okruhu, okruhu chlazení a filtrace 

jsou použita zubová čerpadla. Nůžky mohou bez 

přerušení pracovat dvě směny bez doplnění paliva. 

Vzhledem k požadovanému výkonu bylo u nůžek 

použito vysoce výkonného zdroje tlakové kapaliny 

o vysokém průtoku a pracovním přetlaku 35 MPa. 

Bylo tedy nutno navrhnout nový hydraulický řídicí 

blok. Pro dané průtoky byl nahrazen šoupátkový 

rozvod blokem osazeným vestavnými ventily.

Dodávku je možno doplnit o zvláštní příslušenství 

nůžek, které tvoří vnější násypka, která usnadňuje 

zavážení šrotu a vnitřní násypka pro usnadnění 

stříhání tyčového šrotu na požadovanou délku. 

K dispozici je i přepážka, montovaná na čelo nožo-

vých saní, která zkracuje délku odstřiženého šrotu 

a zhutňuje šrot při střihu.

Na závěr lze konstatovat, že použitelnost úpravy 

šrotu střiháním je velmi široká a dosud určitě nedo-

šlo k plnému vyčerpání možností touto technologií 

poskytovaných. Ing. Oldřich Veselý, ŽĎAS, a.s.

SNADNO PŘEMÍSTITELNÉ NŮŽKY 
NA ŠROT CNS 730/190 MTC
V SOUČASNÉ DOBĚ JE VE FIRMĚ ŽĎAS, A.S., ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
DOKONČEN VÝVOJ A VÝROBA PROTOTYPU NŮŽEK NA ŠROT 
S OZNAČENÍM CNS 730/190 MTC. NŮŽKY JSOU VÝSLEDKEM VÝVOJE 
ZAŘAZENÉHO DO PROJEKTŮ SE STÁTNÍ PODPOROU VÝZKUMU 
A VÝVOJE PROGRAMU TIP.

Nůžky na šrot CNS 730/190 MTC na montáži v akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou

Jde o nové obráběcí nástroje pro tvarové obrábění 

drobných ocelových součástí, určené pro tvarové 

frézování součástí ze středně tvrdých až tvrdých 

ocelí 35-72 HRc. 

Nabídku tvoří stopkové frézy o průměru 0,1 až 

12 mm, které se dokonale hodí pro obrábění malých 

forem a zápustek, drobných součástí, konektorů 

pro optická vlákna a dalších elektronických součástí 

nebo pro výrobu dentálních implantátů, kde je 

nesmírně důležitá vysoká přesnost. 

Tyto nástroje, vyráběné z jemnozrnné karbidové třídy 

GC1700 a opatřené mnohovrstvým PVD povlakem, 

nabízejí vysokou tvrdost a odolnost a vyznačují se 

speciální geometrií, která chrání poloměr před po-

škozením v důsledku nerovnoměrného opotřebení. 

Vedle toho umožňuje konstrukce nástrojů s dlouhým 

krčkem dobrý přístup do místa řezu, zejména při 

frézování dutin. Svými miniaturními rozměry se 

uplatní i při mikrofrézování s vysokou přesností – 

umožňují práci v rozsahu +0,003 / -0,007 mm. 

COROMILL PLURA: NOVINKA PRO PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ 
VELMI MALÝCH SOUČÁSTÍ

Firma Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, 

zařadila do své nabídky novou řadu drobných stopkových fréz s kulovým čelem CoroMill Plura. 
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DMG poprvé představila nový DMU 

65 monoBLOCK na loňské výstavě 

AMB ve Stuttgartu. Nekompromisně 

vysoká kvalita stroje vyplývá z pro-

pracovaných konstrukčních detailů 

tohoto stroje. Mezi novinky patří 

např. vysokorychlostní rotační osy 

naklápěcího otočného stolu, citelné 

zvýšení dynamiky nebo 45 mm ši-

roká válečková vedení pro dosažení 

maximální stability procesu obrá-

bění. Navíc díky standardně tříbo-

dovému uložení stroje 

umožňuje DMU 65 mono-

BLOCK výjimečně rychlé 

uvedení do provozu.

Modulární koncept, 
zajímavé konstrukční 
prvky
Stavebnicově řešený sys-

tém stroje kombinuje 

všechny přednosti kon-

strukční stability konceptu 

monoBLOCK s výhodami 

rychlého otočného stolu 

a to v nejkompaktnějším 

stroji své třídy – jeho půdo-

rys zabírá 7.5 m2, Přes své 

kompaktní rozměry zároveň 

nabízí optimální a poměrně 

velkorysý a výborně přístupný pra-

covní prostor nabízející dostatek 

místa pro rozsah drah v jednotlivých 

osách 650 × 650 × 560 mm (X / Y / 

Z). Díky svým parametrům dominuje 

prakticky ve všech frézovacích dis-

ciplínách s výjimečně vysokou 

úrovní a pružnou rozšiřitelností v seg-

mentu 3 až 5osých strojů a je využi-

telný prakticky pro všechny průmys-

lové aplikace tohoto typu - od 

hrubování až po obrábění na čisto 

a dokončovací operace. U nejvyspě-

lejší 5osé verze může celý povrch 

otočného stolu díky uvedeným pa-

rametrům přejíždět pod nástrojem 

a všechny obrobky tak mohou být 

obrobeny na jediné upnutí, což na-

bízí skutečný trumf pro dosažení 

maximální přesnosti a kvality povr-

chu. Na naklápěcí otočný stůl je 

možné upnout i obrobky s nadměr-

nými rozměry, a to o průměru až 

840 mm a hmotnosti do 1000 kg.

Do obráběcího pracovního 

prostoru stroje má obsluha 

přístup přes 1430 mm široký 

dveřní otvor, výška stolu 

800 mm umožňuje ergono-

mickou polohu těla při práci. 

Vzhledem k velké hmotnosti 

obrobků zaslouží ocenění 

skutečnost, že vhodně navr-

žené standardní konstrukční 

uspořádaní stroje umožňuje 

ničím neomezené vkládání 

obrobku do pracovního pro-

storu shora jeřábem.

Snadná, ale komfortní 
manipulace s nástroji
Výrobce nezapomněl při 

vývoji stroje ani na jedno-

duchou a komfortní obsluhu při 

nakládání nástrojů do 30, 60 anebo 

90 nástrojového zásobníku. Naklá-

dací stanice je umístněna v čelním 

prostoru stroje, takže operátor 

může vždy pracovat ve svém nor-

málním pracovním prostředí. Bě-

hem nakládání nástrojů lze řídicí 

panel kdykoliv otočit směrem 

k vkládací stanici nástrojů. Rychlý 

výměník nástrojů s dvojitým cha-

pačem zkrátí dobu prostoje při 

výměně nástroje na 4,9 s.

K dalším zajímavým konstrukčním 

prvkům stroje DMU 65 monoBLOCK 

patří strmě skloněné stěny obrábě-

cího prostoru, zabraňující usazování 

třísek, které jsou pomocí širokého, 

centrálně umístněného dopravníku 

rychle a spolehlivě odváděny do 

zadní části stroje. Pro dosažení vyšší 

provozní životnosti jsou stěny ob-

ráběcího prostoru obloženy nere-

zovým plechem. 

Výrazným charakteristickým rysem 

je také displej zobrazující využití 

a vibrace vřetene, což zajišťuje dů-

ležitou průběžnou kontrolu stavu 

stroje. Jde vůbec o první řadu strojů 

DMG, kterou výrobce tímto disple-

jem vybavil. Operátor může jedi-

ným pohledem zkontrolovat aktu-

ální stav stability obráběcího 

procesu na dynamické barevné 

stupnici – např. podobně jako u ta-

chometru vozidla, je zde nebez-

pečná zóna vyznačena varovným 

červeným polem, takže obsluha má 

na první pohled okamžitý přehled 

o případných rizikových paramet-

rech provozu.

DMU MONOBLOCK: NOVÁ DEFINICE 5OSÉHO FRÉZOVÁNÍ 
S NAKLÁPĚCÍM OTOČNÝM STOLEM

K nejzajímavějším novinkám v portfoliu společnosti DMG patří DMU 65 monoBLOCK. Modulární pružně 

rozšiřitelný stroj, od své nejjednodušší 3osé až po 5osou verzi s dynamickým naklápěcím otočným stolem, 

dokonale zvládá všechny disciplíny frézovací technologie, a nabízí vstup do high-tech světa simultánního 

víceosého obrábění na vysoké úrovni za velmi atraktivní cenu.

Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje



194/2011

Modulární systém s řadou 
doplňků nabízí maximum 
možností
Kromě již zmíněných konstrukčních 

detailů, je silnou stránkou DMU 

65 monoBLOCK i rozsáhlá nabídka 

opcí, které modulární koncepce 

tohoto stroje nabízí. Patří sem mj. 

modulární konfigurace provedení 

pro motorová vřetena. Variabilní 

systém, začínající vřetenem s rych-

lostí 10 000 ot.min-1 (při kroutícím 

momentu 82 Nm) ve standardní 

verzi, nabízí další aplikačně orien-

tované opce, jako jsou vřetena se 

14 000 ot.min-1 (100 Nm), 18 000 

ot.min-1 (119 Nm), 24 000 ot.min-1 

(100 Nm), jakož i robustní vřetena 

s 10 000 ot.min-1 a krouticím mo-

mentem 200 Nm. Je zřejmé, že 

každý najde vhodnou sestavu pro 

splnění nejvyšších požadavků.

Nabízené varianty stolu byly navrženy 

tak, aby pokryly individuální potřeby 

jak univerzálního, tak i 5osého nebo 

vysokorychlostního (HSC) obrábění. 

Kromě velikého stacionárního stolu 

u standardní 3osé verze, s upínací 

plochou 1000 × 650 mm pro obrobky 

až do hmotnosti 1800 kg, paleta na-

bízených stolů zahrnuje dva naklápěcí 

otočné stoly s nosností až 1000 kg, 

s průměrem 650 mm a rozsahem na-

klápění ± 120°. Jedna z variant je vy-

bavena převodovkovými motory 

o vysokém krouticím momentu, další 

jsou poháněné dynamickými (vodou 

chlazenými) momentovými motory, 

které dokáží zrychlit dvě zmíněné ro-

tační osy až na 100 ot.min-1.

Univerzální modulární systém stroje 

je doplněn speciálním produkčním 

paketem, zahrnujícím vnitřní přívod 

chladicího média pod tlakem max. 

40 bar, jakož i prostorově úsporný 

dopravník třísek směřující do zadní 

části stroje. Toto konstrukční řešení 

umožňuje prostorově optimalizované 

umístění stroje na podlaze dílny. 

Standardní paket výbavy obsahuje 

i špičkové ovládání DMG ERGOline 

s 19“ obrazovkou a high-tech 3D ří-

dícími systémy – Siemens (Sinumerik 

840D soluti-online) nebo Heidenhain 

(iTNC 530).

Integrovaná technologie 
rozšiřuje aplikační 
spektrum
Zařazení nového DMU 65 monoBLOCK 

dokumentuje, že DECKEL MAHO pod-

statně rozšiřuje stupeň flexibility v ob-

lasti 5osého obrábění. A to jednak 

integrací soustružnické/frézovací tech-

nologie, a jednak nabídkou volitelné 

možnosti třískového obrábění s pod-

porou ultrazvuku (ULTRASONIC) pro 

tvrdé a křehké materiály. Další mož-

ností je volitelná integrace vynikajícího 

frézovacího a laserového obráběcího 

nástroje v jednom stroji (LASERTEC 

Shape). Všechny tyto volitelné rozšiřu-

jící moduly byly prezentovány na vý-

stavních dnech OPEN HOUSE organi-

zovaných ve výrobním závodě DMG 

v rakouském Pfrontenu na počátku 

února letošního roku, kdy byl zároveň 

ve světové premiéře oficiálně předsta-

ven i „větší bratříček“ - stroj DMU 

85 mono-BLOCK.  /gm/

Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje

KLEENTEK, spol. s r. o.
firma s patnáctiletou tradicí na českém trhu
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D
ávno pryč jsou doby, kdy při odstranění 

poruch strojů firma vystačila pouze s vlast-

ními pracovníky a ve skladu údržby leželo 

velké množství náhradních dílů. Dodací lhůty vět-

šiny náhradních dílů se pohybují v řádech týdnů 

a pokud se nepodaří přesně identifikovat vadný díl 

ještě před návštěvou servisního technika, je zpro-

voznění stroje odsunuto o další dny. Náhrada ztra-

cené výrobní kapacity je v nepřetržitých provozech 

velmi složitá, velmi nákladná a někdy dokonce i ne-

možná. V mnoha firmách se proto při údržbě strojů 

stále víc uplatňují diagnostické metody. 

  Hlavním cílem diagnostiky a tedy i tribodiagnostiky 

je odhalovat a včas upozornit na možnost poruchy 

stroje a tím předcházet neplánovaným výpadkům 

výroby. Základním stavebním kamenem technické 

tribodiagnostiky (TTD) je pravidelné sledování zne-

čištění oleje a hledání souvislostí mezi naměřeným 

znečištěním a chováním strojů. Pravidelné provádění 

rozborů hydraulického oleje prozradí mnoho cen-

ných informací o „zdravotním stavu stroje“ a  stává 

se základem skutečně proaktivní údržby. 

   Příkladem správného využití technické tribodia-

gnostiky může být firma z Červeného Kostelce na 

Náchodsku. Firma patří k významným výrobcům 

pryžových elementů a tažených pryžových profilů 

pro automobilový průmysl. Péči o oleje personálně 

zajišťuje firemní tribotechnik. Pro udržování čistoty 

hydraulických olejů používá dva mobilní přístroje 

Kleentek ELC-R25SP. Ze strojů jsou pravidelně ode-

bírány vzorky hydraulického oleje. Znečištění je 

vyhodnocováno a „trendováno“ částicovou meto-

dou dle normy ISO 11171 na automatickém čítači 

částic. Pro zpřesnění naměřených hodnot a vylou-

čení náhodné chyby se měření provádí vždy dvakrát 

za sebou. Vizuální posouzení  čistoty oleje se pro-

vádí pomocí přenosné olejové laboratoře Kleentek 

M2 na membránovém filtru s velikostí pórů 0,8 mm. 

 Na stroji DESMA 220 č. E 257 se začalo pravidelně 

sledovat znečištění 1.7.2009. Záznam hodnot je 

zanesen do tabulky. Již první měření ukázalo, že 

olej je velmi silně znečištěný. Další měření 

z 29.11.2009 potvrdilo negativní trend nárůstu 

znečištění v oleji a v systému stroje. Počet částic 

mechanických nečistot ve 100 ml oleje dosahoval 

v nejmenších, tedy „čtyřmikronových“, částicích 

hodnot okolo čtyř milionů. Dle normy bylo znečiš-

tění zhodnoceno třídou 22/22/19. Stroj pracoval 

bez poruch. Vzhledem k tomu, že nebyl dostatek 

informací z předchozího období o průměrném 

znečištění stroje, mohl být nárůst znečištění ovliv-

něn uvolněním starých úsad z dříve provedených 

oprav stroje. V průběhu prosince se podařilo pra-

videlným elektrostatickým čištěním oleje snížit 

a stabilizovat znečištění zhruba na úroveň normy 

16/14/12. Při pravidelné kontrole oleje dne 

28.1.2010 se objevil opět prudký nárůst znečištění. 

Velmi alarmující byl nárůst „velkých“ mechanických 

nečistot (38 mm a 70 mm), což už naznačovalo 

možnost mechanického poškozování součástí lisu. 

Doplňující analýza oleje v externí laboratoři potvr-

dila nárůst otěrových kovů, zvláště železa. Stroj 

zatím stále pracoval bez problémů. Po dohodě 

s výrobou byla přijata operativní opatření, která 

umožnila prohlídku stroje, bez zdržení vyráběné 

zakázky. Podle charakterizace částic se mělo jednat 

o abrazivní opotřebení. Dokumentace stroje uka-

zovala v podstatě na dvě možnosti zvýšeného otěru 

částic. Jednou byla hlavní ložiska hydrogenerátoru 

a druhou byl hlavní hydraulický válec lisu.

  Při naplánované odstávce stroje se nejprve provedlo 

rozebrání a vizuální kontrola hydraulického čerpadla. 

Nebylo nalezeno žádné zásadní poškození nebo opo-

třebení. Po preventivní výměně těsnících „O“ kroužků 

bylo čerpadlo nainstalováno zpět. Druhým krokem 

byla kontrola hlavního hydraulického válce. Po roze-

brání bylo zjištěno mechanické opotřebení hlavního 

pístu hydraulického válce. Příčinou závady  bylo mírné 

vychýlení pístu z osy hydraulického válce, které mohlo 

vzniknout při přepravě a instalaci stroje. Na poškození 

pístu se podílela i nerovnoměrně zatížena stírací man-

žeta hydraulického válce. Píst byl vyměněn za nový. 

Po novém nastavení souososti hydromotoru byla ještě 

provedena výměna všech těsnících prvků a zabrou-

šeny ostré hrany vzniklé na hydraulickém válci. Od-

stávka stroje byla současně využita i na provedení 

následně plánovaných servisních činností. Časová 

náročnost opravy byla cca 69 hod.

  Ekonomický přínos lze shrnout následovně. Od-

stávka stroje byla plánovaně připravena ve spolupráci 

údržby s výrobou. Výroba provedla včas přesun za-

kázky a jednicových pracovníků na jiný stroj a údržba 

si připravila opravu stroje ještě v období chodu lisu. 

Tím došlo k výraznému zkrácení doby odstávky stroje. 

Oprava stroje proběhla jako plánovaná a její čas byl 

tedy využit i na provedení následných servisních 

činností. Nebyla tím snížena ani plánovaná roční 

výrobní kapacita stroje. Při kalkulované ceně  

cca 20 000 Kč za hodinu prostoje stroje a předpokladu 

neočekávaného přerušení výroby byť „jen“ na jednu 

směnu lze jednoduše odvodit prvotní ztrátu na  

cca 160 000 Kč. Nedodržení sjednaného termínu 

dodávky zakázky do automobilového průmyslu by 

mohlo navíc znamenat finanční ztrátu na všech dal-

ších vyráběných zakázkách špatným bodovým hod-

nocením u zákazníka. Základem úspěšné aplikace 

tribodiagnostických metod do praxe je pravidelná 

péče o čistotu oleje. Zavedením elektrostatického 

čištění oleje přístrojem firmy Kleentek lze čistotu oleje 

trvale udržovat na velmi vysoké úrovni. Přístroje Kle-

entek jsou schopny docílit i vyčištění olejových sys-

témů stroje, a tak při „trendování“ znečištění nedochází 

k velkým výkyvům jeho hodnot. To výrazně usnadňuje 

identifikaci blížící se poruchy stroje. Pracovník údržby 

nemusí být školený tribolog, aby zaznamenal, že zne-

čištění narostlo bez zjevné příčiny, z hodnoty  

100 mg/kg na 450 mg/kg, a aby okamžitě zajistil  

doplňující analýzy nebo konzultaci s odborníkem.

Uvedený příklad aplikace metody elektrostatického 

čištění a technické tribodiagnostiky ukazuje, že 

správná péče o oleje není složitá a opravdu se 

vyplatí. 

Ing. Milan Soukup, Pavel Tuček

www.kleentek.eu

PEČOVAT O OLEJ SE VYPLÁCÍ
PRO VÝROBCE DÍLŮ DO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ZNAMENÁ 
NEVYRÁBĚT A NEDODÁVAT NEJEN ZNAČNOU FINANČNÍ ZTRÁTU, ALE 
V KONEČNÉM DŮSLEDKU SE ZVYŠUJE RIZIKO ZTRÁTY ZÁKAZNÍKA. 
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MCU 630V-5X
Multifunkční pětiosá obráběcí centra

J
edná se o systém pro výrobu kvalitních a funkč-

ních plastových prototypů, bez potřeby lisova-

cích nástrojů.

Systém ZBuilder Ultra vytváří 3D modely použitím 

DLP (Digital Light Processor) projektoru, vytvrzují-

cím tekutý fotopolymer. Tímto procesem lze získat 

v krátkém čase funkční plastové prototypy pro ově-

řovací testy, ještě před výrobou lisovacích nástrojů 

pro hromadnou výrobu dílů. Tím dochází k výrazné 

redukci času a nákladů na změny, prováděné bě-

hem vývojového procesu.

Základní charakteristika modelů:

● Odolné a trvalé

● Ostré detaily a hrany

● Hladký a jemný povrch

●  Náklady nižší až o třetinu v porovnání s jinými 

systémy

Materiál (SI500):

● Pevnost v tahu: 43,0 MPa

● Mezní prodloužení v tahu: 4,50 %

● Pevnost v ohybu: 60,2 MPa

● Modul pružnosti z ohybu: 1810 MPa

● Tvrdost Shore: 86D

● HDT (0,45 MPa) 55,7 °C

● HDT (1,82 MPa) 46,8 °C

Specifikace:

● Vstupní formáty souborů: stl, 3ds, dxf, obj, wrl, zpr

● Rozměry stroje: 71,1 x 77,5 x 180,3 cm

● Váha: 163 kg

● Napájení: 230V, 6A

● Regulační shoda: CE, CSA

Ing. Emil Černý

cerny@bibus.cz, tel.: 547 125 327

SYSTÉM ZBuilder UltrA 
PRO PLASTOVÉ MODELY  
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
OBJEVTE NOVÝ ZBUILDER ULTRA SE KTERÝM MŮŽETE NYNÍ DOSÁHNOUT 
U PLASTOVÝCH MODELŮ PŘESNOSTI, PEVNOSTI A VYSOKÉHO ROZLIŠENÍ. 
SYSTÉM ZBUILDER ULTRA VYTVÁŘÍ NOVÉ STANDARDY PRO CENOVĚ 
PŘÍSTUPNÉ A FUNKČNÍ PROTOTYPOVACÍ SYSTÉMY.
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Vedoucí vývoje řezných materiálů ve společnosti 

Walter, Jörg Drobniewski nám vysvětlil zvláštní 

vlastnosti „stříbrných zubů“.

Walter se odkazuje na své nejnovější řezné 

materiály reklamním heslem „ideální materiál 

pro řezné nástroje“, jako tomu bylo v případě 

zavedení produktové řady s PVD povlakem 

Tiger • tec a nyní opět u řady Silver?  

Chcete-li odpověď na tuto otázku, musím nejprve 

vysvětlit několik věcí podrobněji. Tvrdokovové vy-

měnitelné břitové destičky jsou potaženy buď povla-

kem CVD nebo PVD, v závislosti na použití. Vzhledem 

k nižší teplotě procesu při výrobě se břitové destičky 

s PVD povlakem vyznačují vynikající houževnatostí, 

avšak už ne tolik odolností vůči opotřebení při vy-

sokých teplotách obrábění. U CVD povlaků jsou 

tyto vlastnosti obrácené. Vynikající odolnost vůči 

opotřebení při vysokých teplotách je kompromisem 

pro nižší míru houževnatosti. Důvodem jsou vyšší 

procesní teploty. Obecným cílem našeho vývoje 

řezných materiálů je vytvořit PVD povlaky stabilnější 

při vysokých teplotách a CVD povlaky houževnatější. 

Takže s oběma typy povlaku směřujeme k tomu, co 

my nazýváme „ideální řezný materiál“. Tento mate-

riál pro řezné nástroje, samozřejmě, existuje pouze 

teoreticky, jedná se o kombinaci extrémní tvrdosti 

se stejnou mírou houževnatosti. Ve skutečnosti se 

samozřejmě můžeme k tomuto ideálnímu konceptu 

pouze přiblížit. V tomto ohledu jsme dosáhli vyni-

kající úspěch s „PVD Tiger“ povlakem na bázi oxidu 

hlinitého. Opotřebení, kterého bylo dosaženo při 

vysokých teplotách obrábění, je zatím zcela unikátní 

mezi tvrdokovovými břitovými destičkami s PVD po-

vlakem. Tiger • tec Silver je odpovídající protějšek na 

straně CVD povlaků. Žádný jiný CVD řezný materiál, 

který byl doposud vyroben, nemůže poskytnout 

srovnatelnou míru houževnatosti.

Jaké konkrétní technologické vlastnosti jsou 

podstatou výroby Tiger • tec Silver?

Dokonce i současné řezné materiály z produktové 

řady Tiger • tec mají povlaky s vylepšeným zbytko-

vým pnutím na povrchu. S technologií Tiger • tec 

Silver jsme postoupili ještě o krok dál. Řezný mate-

riál byl výrazně vylepšen, pokud jde o náchylnost 

k praskání a lámání, aniž by došlo jakémukoli ne-

gativnímu dopadu na jeho teplotní vlastnosti. To-

hoto jsme dosáhli díky zcela nové technologii 

povlaku a povrchové úpravy.

Jaké výhody Tiger • tec Silver přináší pro uži-

vatele?

S řeznými parametry dnešních řezných materiálů 

Tiger • tec Silver poskytuje výrazně delší životnost 

nářadí a vyšší úroveň procesní spolehlivosti. Vysoká 

úroveň houževnatosti také produkuje větší odol-

nost proti tepelným šokům. Tato vlastnost činí náš 

nový řezný materiál vhodný pro mokré obrábění. 

To je velmi důležitý fakt, protože mnoho uživatelů 

dává přednost mokrému obrábění z důvodů sou-

visejících s chlazením a rozměrovou stálostí.

Dostali jste už nějakou zpětnou vazbu od uži-

vatelů?

Již jsme obdrželi velké množství zpětné vazby od 

zákazníků, kteří pracují v široké škále různých apli-

kací. Uvádí se v průměru přibližně 95 % nárůst ži-

votnosti nástrojů, ve většině případů o faktor 2. 

Výsledky proto plně potvrzují testy provedené v na-

šich vlastních laboratořích.

Zatím byla k dispozici pouze kvalita WKP35S. 

Co jiného můžeme očekávat od Tiger • tec 

Silver?

Již jsme podnikli první krok vpřed a udělali jsme 

hodně pro další rozšíření produktové řady. Na za-

čátku byly k dispozici pouze dva tvary vložky pro 

rohové frézy a 8hranné břitové destičky, ale nyní 

může být fréza Xtra • tec osazena Tiger • tec Silver. 

Vedle WKP35S budou postupně následovat další 

kvality. Vyrábíme také vyměnitelné břitové destičky 

pro soustružení a vrtání. Celý rok 2011 bude „rokem 

Tiger • tec Silver“.

Stříbrný Tiger v reálném použití:

Ve srovnání s jinými aktuálně nejlepšími řez-

nými materiály Tiger • tec Silver jasně domi-

nuje v dané oblasti pro měkké oceli a legované 

oceli a rovněž pro litinu. Žádný jiný CVD řezný 

materiál, který byl doposud vyroben, nemůže 

nabídnout srovnatelnou míru houževna-

tosti. 

www.walter-tools.com

TIGER • TEC SILVER „SE LESKNE“ I PŘI OBRÁBĚNÍ

Nový vysoce výkonný řezný materiál Tiger • tec Silver od specialisty na karbidy, společnost 

Walter AG, je pro zákazníky velký hitem. Zprávy ze společností, které použily tyto nástroje, 

potvrzují předpovídané zlepšení výkonu: Životnost nástroje nebyla nikdy tak dlouhá. 

Nový vysoce výkonný řezný materiál Tiger • tec Silver je nyní k dispozici pro celou řadu fréz Xtra.tech společnosti Walter 

Xtra • tec posukovací frézka F4238 s Tiger • tec Silver 

břitovými destičkami při používání.



234/2011

Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje

K 
čemu ruční kolečko? Žádný CNC stroj by bez 

něj neměl být, konstatuje výrobce. S tímto 

zařízením lze snadno manipulovat s pohy-

bem os nebo jejich směrováním a nastavovat pa-

rametry pracovního prostoru a je jednoduše ne-

nahraditelné při zkoušení nebo operacích jako je 

např. nastavování údajů. Čím větší je stroj, tím uži-

tečnější je nové bezdrátové kolečko HR 550 FS, 

protože operátor může zaujmout pozici velmi blízko 

pracovního prostoru a mít tak obráběcí proces po 

celou dobu na očích. 

Bezpečnost především
Zkratka FS označuje Functional Safety, což zna-

mená, že kolečko odpovídá platným požadavkům 

na bezpečnost v průmyslu z hlediska příslušných 

předpisů. Ty obvykle obsahují bezpečnostní prvky 

jako tlačítko pro nouzové zastavení stroje a povo-

lovací tlačítka, stejně jako klávesy k ovládání os 

odlišené pomocí různého barevného provedení 

a víceřádkový displej pro zobrazení důležitých sta-

vových informací stroje, různých obecných údajů, 

síly přenosového pole apod. Pokud se operátor 

stroje dostane mimo dosah kolečka, zařízení může 

navíc reagovat vibračním alarmem. Další z funkcí 

rovněž upozorňuje na potřebu výměny baterie. 

Elektronická kolečka Heidenhaim HR 550 FS splňují 

požadavky pro bezpečnostní prvky výkonové 

úrovně D kategorie 3, odpovídající standardu EN 

ISO 13849-1, navíc i požadavkům EN 60950.

Bezdrátové kolečko nabízí mezi svými funkciona-

litami 5 programovatelných kláves pro nastavení 

různých specifických operací stroje. Displej zobra-

zuje funkce, které lze měnit a upravovat po jednot-

livých krocích. Navíc lze přiřadit v nástroji volně 

specifické funkce šestici funkčních kláves označe-

ných LED indikátory. Symboly pro přiřazení os 

a funkčních tlačítek lze změnit. Ve verzi s mecha-

nickou aretací může být nastaveno traverzování 

po krocích, zastávkách. 

Držák kolečka HRA 551 FS, který lze umístit na stroj, 

slouží jako dokovací stanice obsahující vestavěné 

napájení a spojení se strojem i integrovanou jed-

notku pro přenos dat.

Elektronická ruční kolečka: 
přenosná, nebo namontovaná na stroji
S elektronickými ručními kolečky firmy Heidenhain 

lze používat pohon posuvu k velmi přesným po-

hybům v pojezdu os v proporcích k rotaci kolečka. 

Jako opce je dostupná verze s mechanickou aretací. 

Samotná kolečka jsou nabízena ve dvou různých 

typech provedení - přenosná, nebo ve verzi umož-

ňující umístění přímo na stroji.

Přenosná kolečka HR 410 a HR 520 mají tlačítka pro 

ovládání os a některé funkční klávesy jsou integro-

vány do schránky. To umožňuje střídat osy nebo 

nastavení stroje kdykoli a bez ohledu na to, kde 

operátor právě stojí. HR 520 rovněž nabízí displej 

pro zobrazení hodnot rychlosti posuvu a vřetene 

(a také dva ovládací potenciometry k jejich ovlá-

dání), operačního módu a dalších funkcí. 

Namontovatelná ovládací kolečka HR 130 a HR 150 

mohou být integrována přímo do řídicího panelu 

stroje nebo vestavěna do jakéhokoli jiného umístění 

na stroji. Prostřednictvím adaptéru lze propojit až 

tři ovládací kolečka.

Uživatelsky příjemný proces nastavení
Pro nastavení stroje lze standardně použít směrová 

tlačítka na ovládacím panelu stroje k manuálnímu 

ovládání os, nebo vestavěné ovládací kolečko. Nic-

méně jednodušší a spolehlivější způsob představuje 

elektronické ovládací kolečko. Ruční kolečka Heiden-

hain nabízejí jemný manuální posuv. S přenosnou 

variantou je obsluha navíc schopná vždy provádět 

různé akce ať je kdekoli kolem stroje – i pokud není 

přímo u ovládacího panelu, může řídit jeho nastavení, 

a s vysokou přesností reagovat a kontrolovat přísuv.

Kolečko HR 550 FS s bezdrátovým přenosem nabízí 

výjimečně jednoduché ovládání, protože komunikuje 

prostřednictvím radiového přenosu, takže pohyb 

obsluhy není ničím omezován a pracovník se může 

plně soustředit na akci, která probíhá v pracovním 

prostoru. Praktický držák s označením HRA 551 není 

jen pouhou dokovací stanicí, ale zároveň i nabíječ-

kou pro baterii kolečka, takže je neustále připraveno 

k další práci. Přenosová oblast je dimenzována více 

než dostatečně, pokud by došlo k riziku jejího opuš-

tění, což se u obcházení zvláště velkých strojů může 

snadno stát, je obsluha upozorněna vibračním alar-

mem, že se nevědomky dostala mimo dosah pře-

nosové jednotky. Pokud je kolečko v dokovací 

stanici, nemůže dojít díky kontaktu zajišťujícímu 

nepřetržité operace ani k náhodnému přerušení 

např. kvůli neočekávané poruše radiového pole.

Systémové požadavky:
Kolečko HR 550 FS může být používáno s iTNC 530 

(s NC software 340 49x-06 nebo vyšším, případně 

NC software 606 42x-01 /HSCI/ nebo vyšším). Pro-

pojovací prvky a kabelové adaptéry jsou identické 

s těmi, které se používají pro kolečka HR 420 

a HR 520 firmy Heidenhain. 

Bezdrátové elektronické ruční kolečko HR 550 FS 

je nabízeno s mechanickou aretací i bez ní. Posun 

po krocích je rozčleněn na 100 kroků na jedno 

otočení, a cesta může být nastavena s řadou para-

metrů. Systém nabízí řadu dalších užitečných funkcí.

Velký displej s hlavním řádkem a šesti stavovými 

řádky umožňuje zobrazení důležitých provozních 

informací o stavu stroje (např. pozici vybraných os, 

rychlosti vřetene či posuvu, chybová hlášení, aktivní 

základní rotaci a náklonu pracovní roviny atd.), stejně 

jako o funkci pěti softwarových tlačítek, jimž mohou 

být přiřazeny další různé funkce podle požadavků. 

Barevné a vystouplé osové klávesy umožňují posun 

až 6 NC os, výrobce stroje může navíc konfigurovat 

osové tlačítko pro volbu tzv. virtuálního osového 

nástroje „virtual tool axis”. Prostřednictvím šestice 

funkčních softwarových tlačítek s LED osvětlením 

lze doplnit další speciální funkce, symboly pro ur-

čení os a funkčních tlačítek lze měnit. Rychlost 

posuvu os je aktivována stiskem tlačítka se šipkou, 

rychlost vřetene ovládá obsluha pomocí dvojice 

potenciometrů. /hd/

V PORTFOLIU SPOLEČNOSTI HEIDENHAIN SE OBJEVILA ZAJÍMAVÁ 
NOVINKA V PODOBĚ BEZDRÁTOVÉHO KOLEČKA PRO OBSLUHU 
STROJŮ JAKO DOPLŇKOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ. POPRVÉ SE TAK 
OBSLUZE STROJŮ NABÍZÍ MOŽNOST VOLNÉHO NEOMEZENÉHO 
POHYBU U STROJE A ZÁROVEŇ PRECIZNÍHO DÁLKOVÉHO 
OVLÁDÁNÍ JEHO FUNKCÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ BEZ RIZIKA 
ZACHYCENÍ KABELŮ OVLADAČE.

NOVÉ BEZDRÁTOVÉ RUČNÍ 
KOLEČKO HR 550 FS
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Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje

VÚHŽ a.s. patří ke špičkovým výrobním firmám, je-

jichž úspěch je postaven na kvalitním, vzdělaném 

personálu a neustálých investicích do nových tech-

nologií. Produkty i způsob jejich výroby většinou 

využívají vlastní know-how. Rostoucí tržby i obchodní 

úspěch podtrhuje důraz na flexibilitu a kvalitu i ryze 

individuální přístup k zákazníkovi. 

V současné době ve VÚHŽ pokračuje proces mo-

dernizace výrobního parku. Prakticky všechny haly 

i provozy doznávají viditelných změn a zároveň 

se zvyšuje vlastní přidaná hodnota vyráběných 

produktů.

Válcovna speciálních profilů nedávno instalovala 

nejen novou plynovou pec a ostřik okují ale také 

zdvojnásobila výrobní plochu. Produkty válcovny 

– plné válcované profily - z materiálů jak běž-

ných jakostí tak i z automatových a nerezových 

ocelí se používají v automobilovém průmyslu, 

ve stavebnictví i strojírenství.

Slévárna, specializovaná na odstředivé lití, spus-

tila v roce 2010 i odlévání vertikální metodou. 

Nyní je jednou z mála sléváren v Evropě, které 

vlastní oba druhy odstředivého lití, horizontální 

i vertikální. Může tedy vyrábět jak dlouhé, duté ro-

tační odlitky s tenkou nebo středně silnou stěnou 

nebo tlustostěnné válce či válce plného profilu. 

Moderní technické zázemí slévárny umožňuje 

odlévat netradičně širokou škálu materiálů, od 

litin a mírně legovaných materiálů, přes například 

chromové oceli, niklové slitiny či superslitiny. 

Všechny tavební procesy jsou pečlivě kontrolo-

vány na analytickém spektrometru a v případě 

potřeby je k dispozici argonování taveniny pro 

snížení obsahu plynů a nežádoucích vměstků.

Slévárna VÚHŽ umí také odlévat dvouvrstvé 

materiály a v některých případech i odstředivě 

odlévat odlitky s odstupňovanými průměry. Mezi 

tradiční výrobky patří např. motorové vložené 

válce, mlecí potravinářské nebo krmivářské válce, 

redukovací válce, sběrací kroužky větrných elek-

tráren, polotovary pro energetiku a další.

Povlakovna patří rovněž mezi středoevropské 

unikáty. CVD a PA CVD metody nanášení povlaků 

jsou vhodné především pro zvyšování životnosti 

různých namáhaných dílů, nástrojů a forem buď 

dodaných zákazníkem nebo vlastní výroby. 

Metoda CVD je vhodná pro vysoce namáhané 

nástroje pro práci za studena, např. lisování, 

objemové tváření.

Metoda PA CVD je vhodná pro řezné, děrovací, 

ohýbací, kalibrační i protlačovací nástroje a dále 

pak pro formy, jádra a komory pro tlakové lití 

hliníku nebo pro formy na vstřikování plastů. 

Prakticky všechny provozy jsou výrobně spjaty 

s vlastní strojírenskou výrobou. Obrobna je 

moderní provoz, 

vybavený převážně 

novými CNC stroji 

s vícestrojovou ob-

sluhou. Technolo-

gická rozmanitost 

umožňuje realizovat 

vlastní potřeby stroj-

ního opracování vy-

ráběných produktů, 

ale také uspokojovat 

celou řadu nároč-

ných zákazníků.

Druhou částí je pak 

svařovna, vybavená 

m.j. novým palicím 

strojem, orientovaná 

na výrobu svařenců 

do polotěžkých a těž-

kých provozů.

Značnou výhodou VÚHŽ jsou vlastní moderní 

laboratoře, umožňující trvalou kontrolu nad kva-

litou používaných materiálů. Laboratoře jsou 

využívány jak k různým analýzám a posudkům, 

tak ke spolupráci vědců a výrobních techniků 

při vývoji nových produktů nebo nových tech-

nologií jejich výroby.

Rovněž laboratoře nabízejí širokou škálu služeb 

k externímu využití.

VÚHŽ a.s. patří k úzké špičce k oblasti konstrukce, 

výroby a dodávek zařízení pro kontilití (například 

elektromagnetické snímače pro měření hladiny 

oceli v krystalizátoru) a metalurgii. Elektromag-

netické hladinoměry slouží k měření úrovně 

tekuté oceli v krystalizátorech zařízení pro ply-

nulé odlévání bran a bloků. Jsou výsledkem více 

než dvacetiletého vývoje. Zřízení pro metalurgii 

jsou určena pro ocelárny, slévárny železných 

a neželezných kovů a výrobce barevných kovů.

VÚHŽ a.s. je dceřinná společnost Třineckých železá-

ren a.s. Vlastní celou řadu významných certifikátů. 

Produkty VÚHŽ jsou přímo či nepřímo používány 

v celém světě. 

www.vuhz.cz

VÚHŽ a.s.  INVESTUJÍCÍ DODAVATEL

VÚHŽ a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem nejen v oblasti hutnictví. Mezi široké portfolio 

cílových trhů patří m.j. automobilový průmysl, energetika, strojírenství i potravinářství a další. 

Součástí firmy jsou také válcovna speciálních profilů, slévárna odstředivého lití, svařovna, 

obrobna, povlakovna a akreditované laboratoře.

Povlakovna

Slévárna

Obrobna
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Ke konci března 2011 se ve firmě TA-

JMAC-ZPS vyrobilo celkově již 180 

strojů MANURHIN a z toho plných 

76 strojů bylo instalováno, předáno 

a fakturováno konečným zákazníků 

přímo od nás ze Zlína. 

Kvůli znovu narůstající poptávce byli 

přijati noví zaměstnanci, v drtivé 

většině na montáž strojů. Protože 

jde vesměs o naše zkušené tech-

niky, kteří k nám buď přešli z jiných 

projektů, nebo se k nám vrátili zpět 

po nedobrovolné pauze způsobené 

krizí, nijak jsme tím neohrozili har-

monogram navýšeného odvádění 

strojů z montáže či kvalitu našich 

strojů. Vzhledem k tomu, že jsme si 

mohli do projektu vybírat z mnoha 

zájemců, oprávněně konstatujeme, 

že celková dovednost, zručnost 

a pracovní nasazení v po krizovém 

období zaznamenaly vůči původ-

nímu stavu dokonce zlepšení. 

K našim počátečním modelům, které 

jsem u nás začali vyrábět v roce 2006, 

tj. k dlouhotočným CNC automatům 

MANURHIN K’MX 413 a MANURHIN 

K’MX SWING přibyla v letech 2008 

a 2009 nová modelová řada K’MX 

432, 532, 632. Tato stavebnicová 

koncepce, na které pracovala naše 

konstrukce vícevřetených automatů 

se společně se zpětnou vazbou od 

našich zákazníků stala výchozím 

bodem při sestavování parametrů 

a technologických možností našich 

nových strojů pro rok 2011, které ve 

světové premiéře představíme zákaz-

níkům na tradičních Zákaznických 

dnech, které se budou tento rok ko-

nat 14.–15. dubna 2011 v areálu naší 

společnosti.

V dubnu tedy předvedeme kromě 

našich již tradičních modelů proto-

typ stroje K’MX 532 TREND. Vychází 

z komerčně úspěšné verze stroje K’MX 

432 a proti stroji K’MX 532 je menší, 

snadněji seřiditelný a teplotně stabil-

nější. Pro zákazníky, který už vlastní 

stroj K’MX 432 bude velmi výhodný 

svým identickým pracovním prosto-

rem a použitelným příslušenstvím. Po-

těšitelným faktem pro zákazníky bude 

určitě i to, že proti stávající verzi stroje 

bude nový K’MX 532 TREND i výrazně 

levnější. Pět nezávislých lineárních 

os umožní obrábět souběžně nejen 

osové operace, ale i souběžnou kom-

binaci soustružení a vrtání. V prodeji 

bude od května 2011.

Druhým novým strojem Projektu 

MANURHIN bude velmi očekávaný 

model K’MX 632 DUO, který bude 

souběžně se Zákaznickými dny před-

veden ve dnech 13.–15. dubna 2011 

i na specializované výstavě TURNING 

DAYS ve Villingen-Schwenningenu 

v Německu. Stroj je naprosto unikátní 

kombinací toho nejlepšího ze strojů 

K’MX SWING a K’MX 432. Se dvěma 

nezávislými nástrojovými suporty 

bude schopen obrábět dvěma noži 

současně, případně frézovat dvěma 

frézami paralelní povrchy, což pří 

délce zdvihu vřeteníku až 410 mm 

současně přinese nové technologické 

možnosti a vyšší produktivitu při ob-

rábění hřídelí všeho druhu. Inovativní 

řešení vycházející z ekonomicky 

skvěle zkonstruovaného stroje K’MX 

432 umožní, že i stroj K’MX 632 DUO 

bude pro zákazníky levnější, přitom 

ale produktivnější než mohutnější 

verze našeho jiného 6osého stroje 

MANURHIN K’MX 632. O stroj je již 

nyní zájem kromě Česka v Holandsku, 

Německu, Francii a Izraeli. V prodeji 

bude od května 2011. 

Ing. Tomáš Dederle,  

vedoucí Projektu MANURHIN

www.tajmac-zps.cz

PROJEKT MANURHIN PŘEDSTAVUJE DVA NOVÉ STROJE

Projekt MANURHIN vyšel z období hospodářské krize díky úsporným opatřením bez větších ekonomických 

ztrát a tak mohl v kalendářním roce 2010 prodat do tuzemska ještě více strojů než v roce 2007, což byl 

doposud nejúspěšnější rok tohoto nejmladšího projektu v rámci firmy TAJMAC-ZPS, a.s. 

Pracovní prostor stroje MANURHIN K´MX 532 TREND

Stroj MANURHIN K´MX 532 TREND

Stroj MANURHIN K´MX 632 DUO

Pracovní prostor stroje MANURHIN K´MX 632 DUO

Téma: Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje
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Stanice pro rychlé nabíjení 
akumulátorù elektromobilů
vystavovatel: ABB s.r.o.

Elektromobily jsou hitem dnešní doby, ale jejich 

rychlejšímu rozšíření do běžného provozu brá-

nily ještě některé technologické bariéry – jednou 

z nich byla relativně dlouhá doba dobíjení baterií 

používaných k jejich pohonu. Unikátní stanice 

pro rychlé stejnosměrné nabíjení ABB řeší tento 

problém a umožní rychlé dobíjení elektrických 

vozidel. V závislosti na typu akumulátorů a vozidla 

je snadno dosažitelný nabíjecí rozsah pro jízdu větší 

než 100 km za méně než 10 minut. Řada rychlona-

bíječek ABB bude navíc podporovat velmi rychlé 

nabíjení i pro těžká vozidla. Pokud typy akumulá-

torů tyto rychlosti nabíjení umožní, zmizí tak jedno 

z hlavních dosavadních omezení použití elektric-

kých vozidel – tzn. jízdy na dlouhé vzdálenosti.

Kompatibilita bude zajištěna pomocí standardu 

CHAdeMO pro rychlé stejnosměrné nabíjení – tak 

bude možné nabíjet všechna kompatibilní vozidla 

s hodnotami danými pro jednotlivá vozidla podle 

vlastností jejich akumulátorů. Tato norma je schvá-

lena a podporována stále se rozšiřující skupinou 

organizací včetně mnoha předních výrobců vozidel.

Měničová sestava INVERT – střídavé 
pohony pro těžní stroje se střídavými 
synchronními motory
vystavovatel: ČKD Elektrotechnika, a.s.

Navržené řešení pohonů těžních strojů s využitím 

synchronních pohonů představuje novou gene-

raci pohonů pro těžní stroje s významně zlepše-

nými funkčními a provozními vlastnostmi a s lepší 

ekonomikou provozu. Oproti stejně výkonnému 

stejnosměrnému motoru nabídne novinka zhruba 

o pětinu nižší hmotnost. Synchronní motor navíc 

nemá kolektor, což radikálně (cca o 60–80 %) snižuje 

náklady na povinnou údržbu motoru a současně 

zajišťuje i vyšší spolehlivost jeho provozu.

RF Touch – bezdrátová dotyková 
ovládací jednotka
Vystavovatel: ELKO EP, s.r.o.

Ovládací dotyková jednotka bezdrátového systému 

RF Control umožňuje inteligentní řízení RF jedno-

tek. Slouží k centrálnímu ovládání všech jednotek 

z jednoho místa, k celkovému přehledu (vizualizaci) 

aktuálního stavu jednotek (spotřebičů / zařízení). 

Vysílá povely teplotním, spínacím, stmívacím a žalu-

ziovým aktorům, přijímá povely od vysílačů, aktorů, 

detektorů a snímačů teploty a zpracovává programy 

pro topení a regulaci, umožňující efektivnější hos-

podaření s energií.

Proline Promass E200 – Hmotnostní 
průtokoměr na principu Coriolisovy 
síly napájený po smyčce 4–20 mA
vystavovatel: Endress+Hauser Czech s.r.o.

Unikátní novinku představila na letošním veletrhu 

firma Endress+Hauser. Jako první na světě vyvinula 

kompaktní hmotnostní průtokoměr fungující na 

principu Coriolisovy síly, kompatibilní s průmys-

lovou standardní dvouvodičovou technologií 

4–20 mA pro měření hmotnostního průtoku a hus-

toty. Skutečný dvouvodičový (4–20 mA) přístroj 

nabízí podle výrobce vysokou bezpečnost a spoleh-

livost pro spojité řízení procesů a může sloužit jako 

moderní a přesná jednoduchá náhrada klasických 

mechanických průtokoměrů. K jeho přednostem 

patří mj. úspora nákladù díky nízkým nárokům na 

kabely a čas instalace, ověřená robustnost senzorů 

Promass kombinovaná se spolehlivou dvouvodi-

čovou technologií a kompatibilita s průmyslovými 

standardy jako NAMUR, HART nebo SIL dokumen-

tovaná průmyslovými certifikáty.

Panel POKA YOKE
vystavovatel: TURCK, s.r.o.

Zařízení POKA YOKE je součástí kontrolního sys-

tému chyby lidského faktoru při práci např. na 

montážních linkách. Umožňuje detekci a oka-

mžitou nápravu chyb. Tento systém je založen na 

respektu k inteligenci pracovníka a stává se ne-

dílnou součástí technologického procesu výroby.

Ocenění získal také Siemens
Z veletrhu si odváží ocenění také společnost Sie-

mens, která získala čestné uznání za frekvenční mě-

nič Sinamics G150 Clean Power. Novinka předsta-

vuje unikátní řešení pro minimalizaci harmonického 

zkreslení napájecí sítě u střídavých regulovaných 

pohonů a je určena pro nasazení v průmyslových 

a energetických aplikacích. Sinamics G150 má 

zvýšený stupeň krytí až do IP54 a jeho minimální 

harmonické zkreslení umožňuje provoz i v sítích 

s přísnými požadavky na kvalitu odběru elektrické 

energie. Jeho funkce tak odpovídají požadavkům 

na energeticky účinný provoz ventilátorů, čerpadel, 

kompresorů a jednoduchých strojů s konstantním 

momentem zátěže. Díky použití vestavěného filtru 

typu LHF compact (Line Harmonics Filter compact) 

má měnič velmi úspornou konstrukci z hlediska 

zastavěného prostoru. K bezpečnému odpojení 

měniče i filtru od rozvodné sítě slouží společný 

hlavní vypínač a výkonový stykač. Díky tomu odpadá 

nákladná dvojí montáž pojistek, vypínačů a stykačů 

i přídavná síťová tlumivka. 

VÍTĚZNÉ FINÁLE SOUTĚŽE 
ZLATÝ AMPER 2011: NEJLEPŠÍ 
EXPONÁTY VELETRHU
STALO SE JIŽ TRADICÍ, ŽE SE NA VELETRHU AMPER UDĚLUJÍ 
PRESTIŽNÍ CENY ZLATÝ AMPER PRO NEJLEPŠÍ PREZENTOVANÉ 
PRODUKTY ČI SLUŽBY. ANI LETOŠNÍ PREMIÉRA VELETRHU V NOVÉ 
LOKACI NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI NEBYLA VÝJIMKOU. ODBORNÁ 
POROTA VYBRALA PRO LETOŠNÍ ROČNÍK NÁSLEDUJÍCÍ PĚTICI 
ZAJÍMAVÝCH PRODUKTŮ:
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Zvýšená pozornost se soustředí na problematiku 

energetických a materiálových úspor a na techno-

logie pro dopravu a logistiku, které budou prezen-

továny v rámci samostatného bienálního veletrhu 

Transport a Logistika. 

Na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu 

bylo patrné celkové oživení trhu. Zúčastnilo se jej 

1601 vystavujících firem, mezi nimi 35 % zahranič-

ních, celkem z 28 zemí. Nabídku vystavovatelů si 

přijelo prohlédnout 71 347 návštěvníků z 59 zemí. 

Veletrh tak potvrdil svoji vedoucí pozici mezi prů-

myslovými veletrhy v regionu střední Evropy.

Veletrh očima účastníků
O tom, že MSV 2010 svou úrovní i rozsahem předčil 

očekávání, svědčí hodnocení ze strany zúčastně-

ných firem a významných návštěvníků. V zahajova-

cím projevu veletrh pochválil předseda vlády Petr 

Nečas: „MSV v Brně považuji za nesmírně přínosnou 

akci pro rozvoj obchodních a průmyslových vztahů, 

které naše země bezesporu potřebuje. Proto je tak 

zásadní, že letos přijelo více vystavovatelů a opět 

vidíme plné výstaviště. Za velmi pozitivní pokládám, 

že strojírenský veletrh přilákal tolik zahraničních 

firem. Počet vystavovatelů na tomto veletrhu je 

důkazem, že ekonomické oživení skutečně přichází.“ 

To potvrdila i řada vystavujících firem, například 

jednatel společnosti Pilous – pásové pily Petr 

Mašek, který v závěru veletrhu prohlásil: „Na letoš-

ním ročníku MSV se projevilo celosvětové oživení 

trhu v oboru strojírenství. Zájem návštěvníků o naši 

firmu byl oproti loňsku veliký, prakticky se to nedá 

srovnat. Je vidět, že lidé opět chtějí investovat do 

strojů, a to i do větších a dražších. Během veletrhu 

se nám podařilo prodat několik pil a uzavřít nové 

smlouvy“.  A firem, které přímo na veletrhu pode-

pisovaly nové kontrakty, zřejmě bylo daleko více. 

„Jsme velice spokojeni, protože naši expozici navští-

vilo opravdu hodně zájemců, odhaduji třikrát tolik 

co v minulém roce. Po celý veletrh jsme se prakticky 

vůbec nezastavili. Také se nám podařilo přímo na 

veletrhu uzavřít několik obchodních smluv. Ve srov-

nání se všemi veletrhy, které jsem letos navštívil 

v zahraničí, byl ten brněnský jednoznačně nejlepší,“ 

řekl poslední den veletrhu David Jakubík, manažer 

prodeje společnosti TOS Varnsdorf. 

Příznivé byly také reference ze strany zahraničních 

hostů. Zemská radní Dolního Rakouska Petra 

Bohuslav, která do Brna přicestovala u příležitosti 

vyhlášení Rakouska oficiální partnerskou zemí MSV 

2010, na závěr své návštěvy řekla novinářům: „Na-

vštívila jsem tady 9 dolnorakouských firem a všude 

mi řekli, že MSV je ten nejdůležitější veletrh pro 

východoevropský trh a pro kontakty s novými členy 

Evropské unie.“ Další člen delegace, viceprezi-

dent Hospodářské komory Rakouska Richard 

Schenz, připomněl rostoucí trend obchodní vý-

měny obou zemí zejména v oblasti průmyslového 

zboží, na čemž má zásluhu i brněnský veletrh. 

Soustředěná prezentace klíčových 
odvětví průmyslu
Na úspěch minulého ročníku by měl navázat MSV 

2011, který se uskuteční v ještě příznivějších eko-

nomických podmínkách. Objem nových zakázek 

českého průmyslu v prosinci 2010 meziročně stoupl 

o 11,5 %, v případě exportních zakázek dokonce 

o 14 %. V České republice i okolních zemí se očekává 

růst HDP. Po investičním půstu odborníci předpoklá-

dají hlad po nových technologiích, které by výrob-

ním firmám umožnily včas naskočit do rozjíždějícího 

se vlaku ekonomiky. Právě ty by měl představit 

nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh.

Nabídka bude opět rozdělena do oborových celků, 

které zvýší přehlednost a usnadní orientaci od-

borných návštěvníků. Tradičně nejvyšší účast se 

očekává v oboru kovoobráběcí a tvářecí stroje, 

nářadí, povrchové a tepelné úpravy, svářecí stroje. 

MSV Brno termínově navazuje na veletrh EMO 

Hannover, který proběhne od 19. do 24. září 2011. 

Vystavovatelé už nejsou nijak omezeni v prezentaci 

strojních exponátů, takže zajímavé novinky mohou 

putovat z Hannoveru přímo na brněnské výstaviště, 

aby jejich přednosti ocenili zdejší zákazníci. 

MSV samozřejmě není jen o strojírenství. Tradičně 

silné zastoupení zde bude mít elektrotechnika, 

elektronika, automatizace a měřicí technika, 

nebudou chybět ani průmyslové řídící systémy. 

K nosným oborům budou patřit materiály a kom-

ponenty pro strojírenství a energetiku. 

K velmi perspektivním a dynamickým odvětvím 

českého a středoevropského průmyslu patří také 

výroba a zpracování plastů. Očekává se významná 

prezentace strojů a technologií pro plastikářský 

průmysl v rámci oborového celku plasty, gumá-

renství a chemie. 

Moderní výroba se dnes neobejde bez logistických 

procesů, které snižují náklady a zvyšují konkurence-

schopnost. Komplexní nabídka výrobků, technologií 

a služeb pro efektivní tok zboží se v Brně prezentuje 

vždy v lichých letech na Mezinárodním veletrhu 

dopravy a logistiky Transport a Logistika, který 

se koná společně s MSV. Letos proběhne v termínu 

3. až 7. října již šestý ročník a ukáže poslední trendy. 

Nejsilnější branží se zřejmě opět stane manipulační 

technika, ale chybět nebude ani  průmyslové balení, 

vybavení skladů nebo kolejová vozidla. 

Záštitu nad veletrhem převzal Svaz průmyslu a do-

pravy České republiky a Hospodářská komora České 

republiky. Organizátoři veletrhu úzce spolupracují 

s předními profesními svazy z České republiky a za-

hraničí jako například s SST, ElA, ZSP SR apod. Veletrh 

Transport a Logistika je pořádán pod odbornou 

garancí České logistické asociace, Svazu spedice 

a logistiky a Asociace podniků českého železničního 

průmyslu.

Podrobné informace o veletrzích MSV a Transport 

a Logistika 2011 jsou k dispozici na www.bvv.cz/

msv a www.bvv.cz/translog. Termín pro podání 

přihlášek k účasti za zvýhodněných cenových 

podmínek vyprší 30. 4. 2011. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2011 
NAVÁŽE NA ÚSPĚŠNÝ LOŇSKÝ ROČNÍK

Vlajková loď brněnského výstavnictví, 53. mezinárodní strojírenský veletrh, letos 

proběhne od 3. do 7. října jako vedoucí průmyslový veletrh střední Evropy a jedinečná 

platforma pro představení nových výrobků a technologických řešení. Partnerskou 

zemí MSV bude letos Polsko.



28 4/2011

Téma: IDET 2011

T
ato kombinace veletrhů by měla podle or-

ganizátorů nabídnout komplexní přehled 

o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. 

Zatímco dosud se tyto veletrhy se konaly oddě-

leně (v lichých letech IDET, v sudých PYROS/ISET), 

letos se pořadatelé rozhodli je propojit.  „Zjed-

nodušeně se dá říct, že se náplň obou veletrhů 

postupně začala sbližovat tak, že nebylo možno 

jednoznačně říct, kde začíná část vojenská a kde 

bezpečnostní. Tato branže je velmi silně interna-

cionalizovaná a stav v ČR se prakticky neliší od 

situace ve světě.“ konstatuje ředitel veletrhů IDET 

a PYROS/ISET a vicepresident Asociace obranného 

a bezpečnostního průmyslu ČR (AOP) Karel Torn. 

Tomu odpovídá i podtitul: Veletrhy integrovaného 

záchranného systému. Komplex veletrhů IDET + 

PYROS/ISET svojí působností pokrývá nejen ČR, 

ale také země střední Evropy, tedy trh s 80 miliony 

obyvatel, zdůrazňují pořadatelé, a termínovým 

spojením se také prohlubuje důraz na bezpeč-

nostní technologie a služby. 

Aktuálními tématy letošního ročníku tak budou 

zejména spolupráce při boji proti mezinárodnímu 

terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních 

struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslo-

vých katastrofách a v neposlední řadě ochrana civil-

ního obyvatelstva proti rizikům, která přináší dnešní 

doba. Praxe minulých let, zejména série povodni, 

které od roku 1997 zasáhly ČR s různou intenzitou 

jasně ukázala, že pro zvladnuti takovýchto přírodnich 

katastrof je nezbytná koordinovaná účast všech slo-

žIek integrovaného záchranného systemu – policie, 

hasičského sboru i armády. A nejnověji případ japon-

ské jaderné elektrárny Fukušima dokumentuje, že tato 

rizika nejsou přes bezpečnostní opatření, s nimiž je 

jaderná energetika spojována zdaleka jen teoretická.

Vše na jednom místě, 
ale ne jeden veletrh pro všechny 
IDET se bude poprvé konat v novém pavilonu P 

a přilehlých volných plochách, expozice Armády 

ČR, Ministerstva obrany ČR, Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru ČR a Ministerstva vnitra ČR bu-

dou společně v pavilonu Z, veletrh PYROS/ISET najde 

zázemí v pavilonu F a přilehlých volných plochách. 

Opět bude k dispozici terénní polygon a ukázky proti-

povodňových opatření přímo ve speciálním bazénu.

Nicméně IDET zůstává i nadále vysoce specializova-

ným veletrhem pro užší návštěvnickou skupinu, kde 

jsou prezentovány i produkty, podléhající licenčnímu 

řízení, což znamená přísnější bezpečnostní režim. 

Veletrh bude přístupný pouze odborným návštěv-

níkům, kteří budou podléhat stoprocentní registraci. 

Naproti tomu PYROS/ISET je veletrh otevřenější, se 

speciálními akcemi např. pro sbory dobrovolných 

hasičů apod., přístupný i širokému publiku.

Jak uvedl Karel Torn, IDET má nejen ambice, ale 

i předpoklady na to, aby se stal jakousi výkladní 

skříní nejenom českého obranného a bezpečnost-

ního průmyslu, ale i platformou pro dnes tolik pro-

klamovanou otevřenost resortu obrany a vnitra ve 

věcech akvizic, akvizičních plánů a záměrů, a na 

druhé straně pak atraktivním místem i pro komerční 

sféru, kde bude možné nabízet produkty a služby 

v rámci rovných podmínek. Letošní IDET by měla 

charakterizovat hlavně podpora domácímu prů-

myslu obranných a bezpečnostních technologií 

a služeb, kterou dokumentuje i loni uzavřená Do-

hoda o vzájemné spolupráci v oblasti obranného 

a bezpečnostního průmyslu mezi Ministerstvem 

obrany ČR a AOP, jež by by měla znamenat snadnější 

přístup pro tuzemské producenty k armádním za-

kázkám, podobně jako je tomu na základě obdobné 

dohody AOP s Ministerstvem vnitra ČR. Dokument 

nastavuje daleko větší otevřenost a transparentnost 

v akvizičních záměrech ministerstva obrany a ar-

mády. Ministerstvo bude také spolupracovat s Aso-

ciací při tvorbě marketingových plánů a na základě 

znalosti potenciálu českého obranného a bezpeč-

nostního průmyslu. Stejně tak bude ministerstvo 

podporovat Asociaci a její členské firmy v případě 

obranných projektů v rámci mezinárodních struktur 

NATO a EDA a pomáhat při akvizicích v zahraničí 

a projektech agentur NATO, jako je NAMSA, NC3A, 

NAGSMA a NAPMA či v projektech EU/EDA.

„Chceme ukázat, že tuzemské produkty a služby 

jsou naprosto srovnatelné se zahraničními a měly 

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY

IDET 2011 Výstaviště Brno
10.–13. května 2011

BEZPEČNOSTNÍ 
A OBRANNÉ TECHNOLOGIE 
SE PŘEDSTAVUJÍ V BRNĚ

VE DNECH 10. AŽ 13. KVĚTNA PATŘÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ HLAVNĚ 
ZBRANÍM. LETOŠNÍ ROČNÍK – CELKOVĚ 11. V POŘADÍ – 
MEZINÁRODNÍHO VELETRHU OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ 
TECHNIKY IDET SE KONÁ LETOS POPRVÉ SPOLU S MEZINÁRODNÍM 
VELETRHEM POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY PYROS/ISET 
(TOMU JSOU VYHRAZENY DNY OD 12. AŽ 14. KVĚTNA). 
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by a musí být při pokrývaní tuzemských armádních, 

policejních a hasičských potřeb vždy první volbou. 

A i když se to možná na první pohled nezdá, jsou 

veletrhy IDET a PYROS/ISET pro české výrobce také 

výraznou proexportní podporou“, uvedl Karel Torn. 

Hlavní událostí letošního IDETu bude představení tzv. 

Bílé knihy o obraně, koncepčního rámce stanovující 

úlohu a směry dalšího rozvoje Armády České republiky 

ve střednědobém horizontu. Komplexní dokument, 

na jehož přípravě se podílely týmy odborníků je oče-

káván zejména mezi firmami, které se mohou stát 

potenciálnimi dodavateli či subdodavateli pro armádu 

a bezpečnostní složky – lze čekat, že z něj totiž bude 

vycházet i strategie  budoucích armádních akvizicí. 

Poslední IDET v roce 2009 zaznamenal ve svých statis-

tikách na 25 000 odborných návštěvníků (z toho 10 % 

ze zahraničí), kteří se přišli seznámit s nabídkou 575 

zúčastněných firem (z toho téměř polovinu - 47,8 % 

tvořili zahraniční vystavovatelé, mj. z USA, Ruska, Indie, 

Izraele, Argentiny či Thajska). Reprezentativní účast na 

prestižní přehlídce očekávají organizátoři i letos. Mezi 

firmy s největšími expozicemi patří např. Tatra, VOP 

026, PRAGAExport, MPI Group, Excalibur, či  OMNI-

POL, ze zahraničních zejména Združenie obranneho 

priemyslu SR, General Dynamics z Rakouska, MBDA 

z Francie, Švedský SAAB, anebo Lista ze Švýcarska. 

Pozvání přijaly kromě armádních delegací zemí NATO 

a EU také komerčně zajímavé země pro středoevrop-

ský obranný průmysl, celkově přes 70 zemí ze všech 

kontinentů vyjma Austrálie a Antarktidy.

Odborný doprovodný program
Aktuálním trendům v bezpečnostní oblasti vždy 

odpovídá i odborný doprovodný program veletrhu 

IDET. Jeho stěžejní částí bude další ročník mezi-

národní konference CATE (Community – Army 

– Technology – Environment), organizovaný ve 

spolupráci s Univerzitou obrany v Brně. V jednot-

livých sekcích konference se bude debatovat ze-

jména o nejnovějších vojenských technologiích, 

bezpečnosti a ochraně informací, bezpečnostním 

managementu a společnosti a také o armádě 

a znalostní společnosti. Mezi další akce patří např. 

Kulatý stůl evropské bezpečnosti, nebo 11. ročník 

odborné konference PYROMEETING – evropského 

setkání hasičů. 

CZECH REPUBLIC
BRNO, 10. -13. 5.

11. mezinárodní veletrh obranné 
a bezpečnostní techniky 

www.idet.cz

Dokonalé obranné technologie jsou nutností

Souběžně probíhá (12. – 14. 5.)

15. mezinárodní veletrh požární 
a bezpečnostní techniky a služeb
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Tržby všech hlavních dodavatelů manipulační 

techniky se v předloňském krizovém roce pro-

padly o 20 – 40 %. Jaký byl v tomto ohledu 

loňský rok pro Vás? 

Rok 2010 znamenal pro oblast manipulační techniky 

vůbec nejhorší rok v celé její historii. V České republice 

se trh průmyslových vozíků dle WITS (světová statistika 

průmyslových vozíků) propadl oproti r. 2009 o rekord-

ních 61,2 % na pouhých 3057 prodaných strojů. Značný 

pokles prodeje, celkového obratu i dosaženého zisku 

se samozřejmě nevyhnul ani naší společnosti. S tím 

souvisely razantní úspory v oblasti nákladů na základě 

provedených organizačně-personálních změn ve spo-

lečnosti. Velmi pozitivně hodnotíme implementaci 

mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 14001 včetně 

úspěšně absolvovaného certifikačního řízení.

Pocítili jste oživení poptávky po manipulační 

technice? Jaký očekáváte vývoj na našem trhu 

v letošním roce?

Rok 2010 přinesl odražení se ode dna spojené s vy-

sokým nárůstem poptávky po manipulační tech-

nice na českém trhu, a to nejen v oblasti nových 

strojů. Český trh vzrostl o 49,4 % na 4566 prodaných 

strojů. Zůstal však stále ještě hluboko pod rekordní 

hranicí 7977 ks již z roku 2007. Tahounem celé 

ekonomiky byl automobilový průmysl, do něhož 

spadá významný podíl portfolia našich zákazníků. 

Zaznamenali jsme rostoucí počet projektů ze všech 

oblastí ekonomiky s výjimkou stavebnictví. S rych-

lým růstem trhu manipulační techniky však došlo 

k prodloužení dodacích lhůt, neboť subdodava-

telé nebyli samozřejmě schopni pružně reagovat 

na skokový nárůst poptávky výrobních závodů. 

Zásadní měrou se zvýšila dynamika poptávky po 

službách – kromě servisu a prodeje použitých strojů 

došlo k výraznému nárůstu obratů v dlouhodobém 

i krátkodobém pronájmu manipulační techniky.

Co nás velmi těší, že rok 2010 znamenal pro naši 

společnost další rozvoj v oblasti intralogistiky. Po-

dařilo se nám nejenom posílit naši pozici v prodeji 

regálových systémů, ale i úspěšně realizovat pilotní 

projekty s využitím polo- a plně automatizovaných 

systémů manipulační techniky včetně využití  sys-

tému řízení skladu STILL MMS.i.

Co se týče výhledu v letošním roce, očekáváme v ČR 

další růst trhu manipulační techniky, což naznačil 

lednový výsledek, který obvykle bývá ekonomicky 

slabší. Celková prognóza pro český trh manipulační 

techniky je optimistická. Kromě uvedení novinek v na-

šem výrobním programu se letos chceme zaměřit na 

další rozšíření nabídky služeb zákazníkům, zejména co 

se týče komplexních intralogistických řešení na míru. 

Kde nacházejí vaše výrobky největší uplat-

nění a na jaké oblasti se firma hodlá zaměřit 

v příštích letech?

Pro firmu STILL zůstává nadále rozhodujícími té-

maty inovace a vývoj produktů, efektivita a snižo-

vání nákladů u zákazníka, šetrnost k přírodnímu 

prostředí a komfort pro obsluhu.

Kromě trendu k odolnosti pro nasazení v rychle se 

rozvíjejících zemích existuje ve vysoce vyspělých 

průmyslových společnostech vyšší poptávka v pré-

miové třídě – tedy po strojích, které toho umí více, 

než jen energické zvládání materiálových toků.  

Dnešní zákazníci žádají nejen vyšší efektivitu v hos-

podaření s energií a nákladech. Do popředí se dere 

komplexní pohled na materiálové toky a toky zboží 

v jejich firmě. Proto STILL již nyní nabízí provázané 

systémy, které dokonale propojují materiálový a in-

formační tok s hospodařením se zbožím a výrobními 

procesy firmy. Jde o celý kruh intralogistických řešení.

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například 

Škoda Auto, Panasonic, Barum Continental, Karlo-

varské minerální vody, Budějovický Budvar, Tesco 

Stores a další, respektive všichni zákazníci jsou pro 

nás velmi důležití, proto dbáme na individuální 

přístup, abychom nabídli řešení na míru a dosáhli 

tak maximální spokojenosti každého klienta.

Jak se projevuje ve vašem oboru nástup no-

vých technologií (RFID, nové komunikační 

systémy, počítačová technika atd.) – promítá 

se i do konstrukčního řešení nových produktů?

Samozřejmě. Příkladem může být třeba inteligentní 

„samoučící“ systém vedení vozíků, který firma STILL 

uvedla úspěšně na trh, a který patří k novému mo-

dulárnímu softwarovému paketu systému řízení ma-

teriálových toků (MMS). Hlavními částmi jsou systém 

správy skladu (LVS), systém vedení přepravy a vozků 

(TLS) včetně funkcí vychystávání a informační systém.

Se systémem správy skladu lze individuálně řídit 

a realizovat veškeré pohyby zboží od příjmu, přes vy-

chystávání až po třídění zboží a nakládání v oddělení 

expedice. Zboží je včas a podle potřeby připraveno 

v materiálovém toku a optimálně se využívá skladové 

místo. Pohyby materiálu ve skladu se transparentně 

a přehledně zobrazují, systém navíc umožňuje opti-

mální správu prázdných obalů a podporuje inventuru 

k rozhodnému dni a průběžnou inventuru.  

Systém správy přepravy vozíků ve skladu efektivně řídí 

flotilu vozíků a zohledňuje přitom různá kritéria jako 

je třeba nejkratší následná jízda, priorita zakázky, typ 

zakázek přepravy, funkce vozíku, kapacita pro přívěs, 

MANIPULAČNÍ TECHNIKA V ARMÁDĚ  
UŽ „MASKÁČE“ NENOSÍ

Nedílnou součástí vybavení moderní armády, záchranářů a dalších jednotek jsou i sofistikované 

logistické systémy, o nichž se bude hovořit i na letošním ročníku veletrhu IDET. A jejich klíčo-

vým prvkem je zase spolehlivá manipulační technika. Poslední časy byly však pro tento obor 

mimořádně náročné, jak konstatuje generální ředitel společnosti STILL ČR ing. Zdeněk Lamač.
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typ nákladových jednotek, typ vozíku, model směny. 

Samoučící proces pro výpočet vzdálenosti a opti-

malizaci dráhy umožňuje i „jemné vyladění řízení 

přepravy“ individuálně konfigurovatelným vyváže-

ním optimalizace trasy a termínu. Výjimečné je, že 

systém vedení vozíků si permanentně zaznamenává 

reálné časy jízdy všech přeprav mezi místem nalo-

žení a cílovým místem, vyhodnocuje je a pomocí 

získaných dat optimalizuje veškeré budoucí pře-

pravy. Jestliže se změní procesy a trasy ve skladu, tak 

se systém automaticky přizpůsobí a k optimalizaci 

přepravy zohlední novou topologii skladu. 

Kromě optimalizovaného řízení skladu a přepravy 

nabízí informační systém přehled veškerých rele-

vantních údajů, např. stav zpracování všech aktuál-

ních a plánovaných zakázek až na jednotlivé pozice. 

Na základě inteligentní systémové architektury 

je možné Still MMS snadno napojit na nadřazené 

nebo podřazené systémy zákazníka (např. SAP). 

Ideálním doplňkem systému MMS jsou nové velko-

plošné dotykové terminály, které byly vyvinuty pro 

extrémní zatížení v průmyslovém provozu (ochrana 

IP 65) a zobrazují komplexní datové soubory, např. 

pro vychystávání komplexních struktur zakázek.

Spoléhá STILL při vývoji manipulační techniky 

na vlastní síly a konstrukční týmy, nebo i na 

spolupráci s jinými - např. univerzitní výzkum, 

vývojová centra, externí designéři apod.?

STILL má vlastní konstrukční a designerský tým a zá-

roveň i využívá externí designerská studia. Kromě 

technických řešení vlídných k ekologii nezapomí-

náme ani na design samotný. Společnost získala 

hned tři významná ocenění v prestižní soutěži IF 

Product Design Award (nejrenomovanější ocenění 

v oblasti průmyslového designu) pro vysokozdvižné 

vozíky a skladovou techniku. Porotu přesvědčily 

hlavně přednosti důsledně jednotného firemního 

designu. Oceněn byl nízkozdvižný vozík EXU – SF, 

vozík pro vertikální vychystávání EK-X a dieselový 

vysokozdvižný vozík RX 70. Firemní design STILL je 

nezaměnitelný a originální i přesto, že jsou vozíky 

koncipovány pro  různé oblasti nasazení.

Renomé a image značky tvoří do značné míry 

i servisní zajištění pro její produkty a služby. 

Jak je na tom STILL v tomto směru u nás?

V roce 2011 ve společnosti STILL ČR nově vzniká 

školicí středisko. Jedním z cílů tohoto projektu je 

zkvalitnění a rozšíření technických a odborných 

školení našich vlastních zaměstnanců. Zde se již 

nejedná pouze o provádění technických školení 

servisních techniků, ale o celkové trvalé zvyšování 

odborné kvalifikace všech zaměstnanců. Zároveň 

také chceme nabízet nové služby, jako jsou třeba 

základní i opakovaná školení řidičů manipulačních 

vozíků apod. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi 

tzv. kompletní službu, ne tedy jen samotný prodej, 

případně servis manipulační techniky, ale především 

kompletní efektivní logistické řešení od samotného 

návrhu řešení skladového objektu včetně optimali-

zace toku materiálu, dodávek potřebné technologie, 

její zprovoznění a po kvalifikovaném zaškolení pře-

dání zákazníkovi do praktického použití. Následně 

chceme spolu se servisem dodané technologie, 

zajišťovat zákazníkovi i další služby, které jsou spo-

jeny s provozem logistického centra. Jedná se zde 

o zajišťování potřebné kvalifikace řidičů manipulační 

techniky, prevenci rizik a dalších služeb dle platné 

legislativy. Tak jako nyní našim zákazníkům hlídáme 

termíny pravidelných údržeb a technických kontrol 

u manipulační techniky, tak bychom jim chtěli po-

dobných způsobem zabezpečovat i jiné legislativní 

požadavky, které jsou spojeny s provozem skladu. 

Toto je hlavním úkolem nově vzniklého školícího 

střediska, jakožto nejmladšího oddělení v naší spo-

lečnosti. Pro jednoduché ekonomické vyhodnocení 

nákladů na provoz manipulační techniky je zákaz-

níkům připraven nový produkt „STILL Report“. Zde 

má zákazník pomocí internetové aplikace přístup 

do systému SAP s jasně a přehledně vyčíslenými ná-

klady spojenými s provozem manipulační techniky, 

plánováním a aktuálním stavem provádění údržeb 

a technických kontrol strojů. Report umožňuje velmi 

rychle a jednoduše vyhodnocení nákladů na pro-

voz manipulační techniky, včetně jejich správného 

členění. Ve spolupráci s Fleet Managerem se jedná 

o komplexní řešení pro správu a vyhodnocení efek-

tivity provozu flotily manipulační techniky STILL. 

Dalším krokem v přípravě je také nabídnout zá-

kazníkům analýzu materiálových a informačních 

toků s cílem navrhnout komplexní řešení na míru. 

Tyto analýzy budou pomáhat identifikovat úzká 

a riziková místa, která zoptimalizujeme naší tech-

nologií a celé pokryjeme návrhem na míru šitých 

školení dle platné legislativy České republiky, které 

vyžaduje provoz našich zákazníků.

Na IDETu, kde rovněž vystavujete, je jedním 

z důležitých témat problematika vojenské 

logistiky. Jsou vozíky a vybavení odlišné od 

těch, které se používají v průmyslu, vyžadují 

vojáci nějaká specifika? 

Vozíky jsou vždy vyráběny dle specifických po-

žadavků zákazníka a nejinak je tomu i v armádě. 

Vozíky a tahače bývají např. velmi často osazeny 

úchyty pro letecký transport, používají zesílené 

pneumatiky, filtry pro nasazení ve velmi prašném, 

případně i pouštním prostředí. Často jsou specifi-

kovány do výbušného prostředí. Samozřejmě jsou 

někdy požadovány ve speciální úpravě i pokud jde 

o barevné provedení, i když tento požadavek se už 

pomalu vytrácí.

Na posledním ročníku veletrhu IDET se firma pre-

zentovala rozsáhlou expozicí na volné ploše o roz-

loze 156 m2. Kromě jiného jsme představili poslední 

žhavou novinku - plynový/dieselový vysokozdvižný 

vozík RX 70-16/20, stroj RX 70–22 s nadstandardní 

výbavou, RX 20–20 v provedení polokabina, ruční 

nízkozdvižný vozík EXU–16 a tahač CX-T. Největší 

zájem ovšem na veletrhu vzbuzovala naše novinka 

RX 70-16/20, která získala prestižní cenu IDET News 

2009 v kategorii Manipulační technika. Tento vozík 

má nejnižší spotřebu ve své třídě - pouhé dva litry 

nafty na motohodinu. 

Vozíky STILL v centrále 

pro humanitární akce

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) v listopadu 

2010 otevřel u mezinárodně významné dálnice ve 

Zbirohu Národní základnu humanitární pomoci, 

která byla spolufinancována ze strukturálních fondů 

EU. Největší zařízení svého druhu v ČR je určeno 

k poskytování a přijímání humanitární pomoci do 

a ze zahraničí a má přispět ke zdokonalení logistiky 

při živelných pohromách jako jsou např. povodně. 

Sklad bude sloužit i pro spolupráci zemí EU. 

Nový objekt s 2500 m2 skladovacích a manipulač-

ních ploch je využíván pro skladování materiálu, 

garážování techniky, k distribuci humanitární 

pomoci na jakékoliv místo určení i k ubytování 

záchranářů. Veškerou manipulační techniku do-

dala společnost STILL. Intralogistické procesy 

v objektu zajišťuje flotila 6 vozíků - 2 čelní diese-

lové vysokozdvižné vozíky o nosnosti 2500, resp. 

5000 kg, 2 elektrické nízkozdvižné a 2 elektrické 

vysokozdvižné vozíky.

„Manipulační technika pracuje v běžném provozu, 

ale hlavně je připravena k okamžitému zásahu při 

mimořádných událostech, takže plné nasazení je 

nárazové. Jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru 

manipulační techniky byl proto pohon a firma STILL 

nabízí hybridní technologii pohonu vozíků. Dalším 

neméně důležitým kritériem byla samozřejmě cena, 

prodloužená záruční doba a závazek dodání mani-

pulační techniky v uvedeném termínu,“ komentuje 

rozhodnutí o výběru dodavatele pro tento projekt 

pplk. Tomáš Vlašánek z generálního ředitelství HZS ČR.
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K nejatraktivnjěším exponátům bude patřit 

hlavně novinka určená pro modernizaci české 

armády – zbraňový systém BREN 805. Česká 

zbrojovka získala díky vítězství v tendru zakázku 

na 7800 nových útočných pušek ČZ 805 pro AČR, 

které by měla ve výzbroji nahradit postupně 50 let 

staré zbraně vz. 58. Na nákup pušek armáda vy-

členila 1,1 mld. Kč, ale Zbrojovka to neměla lehké, 

musela na přání vojáků provést na své náklady 

u nové zbraně řadu úprav na základě zkušeností 

v zahraničních vojenských misích, a od července 

začít dodávat útočné pušky ve variantách, které 

armáda požaduje.

Nejde však jen o útočnou pušku samotnou, ale 

v podstatě o celý nový unifikovaný zbrańový sys-

tém, určený jako osobní zbraň všech druhů vojsk. Je 

koncipován v podstatě jako univerzální modulární 

stavebnice, z níž lze sestavit hned několik typů 

zbraní podle aktuálních potřeb k různým účelům. 

Nové útočné pušky úspěšně prošly všemi kontrol-

ními a vojskovými zkouškami a podle brigádního 

generála Bohuslava Dvořáka, ředitele Sekce rozvoje 

druhů sil - operační sekce ministerstva obrany, 

splnila objednaná zbraň požadavky armády na 

výbornou. 

Zbrojovka vyvíjela novou pušku několik let a výsled-

kem je tzv. bojový modulární komplet, který by měl 

podle požadavků armády integrovat různé prvky 

osobní výzbroje, výstroje, komunikace, navigace, 

optoelektroniky a také prvky k identifikaci vojáka 

v podmínkách moderního bojového nasazení. Zá-

kladní konfigurace je ve třech verzích, které se liší 

převážně délkou výměnné hlavně a ráží. Hlavně lze 

i v polních podmínkách jednoduše a rychle vyměnit, 

a udělat si tak třeba z karabiny odstřelovací pušku.

Chameleón s měnitelnou hlavní
Označení CZ 805 BREN A1 nese útočná puška 

a verze CZ 805 BREN A2 je karabina s kratší hlavní, 

což sice znamená kratší účinný dostřel, ale sklad-

nější kompaktnější zbraň nabízí lepší manipulaci 

v omezeném prostru a je praktičtější využití pro boj 

ve městech, kde se bojuje obvykle 

v budovách a typická je tedy právě 

střelba na menší vzdálenost. 

Základní provedení je určeno pro 

náboj 5,56 x 45 mm NATO, modu-

lární koncepce a jednotný systém 

uchycení vyměnitelných hlavní však 

umožňuje snadný přechod na jinou 

ráž, aktuálně 7,62 x 39 mm (výhle-

dově i 6,8 x 43 mm SPC Rem). Změna ráže se pro-

vede pomocí výměny hlavně, závorníku, plynové 

trubice a šachty zásobníku. Všechny hlavně jsou 

díky závitu na ústí uzpůsobeny pro upevnění tlu-

miče plamene, tlumiče hluku výstřelu či nástavce 

pro cvičnou střelbu.

CZ 805 BREN využívá osvědčený uzamčený závěr 

s otáčivým závorníkem a automatika zbraně je 

poháněna odběrem prachových plynů z hlavně 

s možností dvoustupňové regulace pístového me-

chanismu. Výměnná zásobníková šachta zajišťuje 

vedle použití originálních transparentních zásob-

níků CZ (díky tomu je hned vidět, jak je na tom stře-

lec s municí), které lze spojovat po dvou, případně 

po třech i použití standardizovaných zásobníků pro 

zbraně M4/M16 včetně velkokapacitních zásobníků 

pro automatické zbraně družstva, tedy kulomety.

Od baterky po granátomet
Jedním z hlavních trumfů nové zbraně je použití lišt 

Picatinny MIL -STD -1913 /dlouhá na hřbetu zbraně, 

kratší na bocích a zespodu) umožňující připojení 

široké škály různého příslušenství – od taktické 

svítilny, kolimátorového či laserového zaměřovače 

nebo univerzálního víceúčelového útočného nože 

až po podvěsný granátomet CZ 805 G1 pro náboje 

40 x 46 mm s rychlostí střelby 6 ran za minutu. Ten 

výrazně zvyšuje palebnou sílu systému (jeho účinný 

dostřel činí 400 m) a lze ho použít 

i samostatně. 

Zbraň je vybavená sklopnou te-

leskopickou ramenní opěrkou, 

takže si střelec může nastavit dr-

žení pušky tak, jak mu vyhovuje. 

Na lištu lze připevnit i originální 

pažbičku kombinovanou s dvoj-

nožkou. Napínací páku závěru je 

možné přestavit pro leváka i praváka, oboustranný 

čtyřpolohový přeřaďovač režimu střelby umožňuje 

palbu jednotlivými ranami, omezenou dávkou a ne-

omezenou dávkou.

Česká zbrojovka a.s. dodá armádě také 5570 ks 

samonabíjecích pistolí ráže 9 x 19 mm CZ 75 SP-01 

PHANTOM včetně příslušenství, taktických svítilen, 

souprav náhradních dílů a souprav pro opravy a 572 

ks plně automatických osobních zbraní jednotlivce 

(kategorie PDW) CZ SCORPION EVO 3 A1 (moderní 

nástupce populárních „škorpionů“) v ráži 9 x 19 mm 

s příslušenstvím. /je/

NOVINKA PRO ČESKOU ARMÁDU

K tradičním vystavovatelům na IDETu patří Česká zbrojovka. Firma z Uherského Brodu 

letos slaví 75 let své existence, a bohaté portfolio služebních, loveckých a sportovních 

zbraní doplní v tomto jubilejním roce o další modely.

Páteř nabídky krátkých služebních zbraní, kterou 

tvoří špičková služební pistole z nadčasové rodiny 

CZ 75, nyní doplnil originální kompakt „pro 21. sto-

letí“ CZ 75 P-07 DUTY (v nové ráži 9 mm Browning, 

.40 S&W, 9x21) a CZ 75 P-08 DUTY (tato zbraň měla 

premiéru na únorovém mezinárodním veletrhu 

IDEX v Abú Dhabí jako vůbec první představení 

pistole řady „DUTY“ ve velikosti Standard na světě). 

Také legendární samopal vz. 61 Škorpion dostal nyní 

moderního nástupce v podobě modelu CZ Scor-

pion EVO 3 A1. Služební portfolio České zbrojovky 

doplňují špičkové odstřelovačské speciály CZ 750.  

Samopal CZ Scorpion EVO 3 A1 ráže 9x19 je uni-

verzální, lehká, samočinná ruční zbraň jednotlivce 

kategorie PDW pro střelbu dávkami, omezenými 

dávkami a jednotlivými ranami. Mezi charakteris-

tické vlastnosti zbraně patří dobré vyvážení zaru-

čující pohotové a snadné míření, vysoká přesnost 

střelby, dlouhá životnost a funkční spolehlivost za 

všech podmínek. Nízká hmotnost a malé rozměry 

umožňují skryté nošení samopalu a jeho použití i ve 

velmi omezeném prostoru, což patřilo k oceňova-

ným výhodám i u jeho předchůdce – mj. díky tomu 

se stal Škorpion populární zbrani i mezi mafiány, 

což mu získalo renomé, o které výrobce zřejmě 

příliš nestál. V základním provedení je samopal 

opatřen sklopnou ramenní opěrou, která umožňuje 

přesnou střelbu z ramene, se sklopenou opěrkou je 

možno střílet z volné ruky. Účinná střelba z ramene 

je možná do 250 m, z ruky přibližně do 50 m. 

Výhodou jsou oboustranně přístupné ovladače 

a vícenásobné upínací drážky dle MIL-STD-1913, 

k dalším výhodám patří skutečnost, že k rozebírání 

zbraně pro čistění, údržbu a konzervaci není třeba 

žádné demontážní nářadí. 

Samopal se dodává v plastovém kufru. Součástí 

balení jsou dva dvouřadé plastové zásobníky na 

30 nábojů, nosný popruh a čištění. Jako volitelné 

příslušenství lze k samopalu doplnit např.  tlumič 

hluku výstřelu, kratší 20ranné zásobníky, několik 

typů svítilen včetně rychloupínacích držáků, lase-

rové značkovače, taktické rukojeti nebo kolimátory 

a další optiku. 

ŠKORPION V NOVÉ PODOBĚ

Útočná puška Bren není jedinou novinkou v portfoliu České zbrojovky pokrývajícím vybavení 

ozbrojených složek. 
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Kluč na drenaž… Jest drenaž… 
Zažiganije! (motory se zapalují)

Promežutočnaja – motory na plný tah (odpalovací 

rampa se halí do plamenů a dýmu)... 

Padjóm! Start… (odpojují se zásobovací věže, 

raketa zvolna stoupá vzhůru)

Pajechali! (Tak jedeme!) 

Želaju vam ščastlivovo paljota!

T
akto vypadal záznam komunikace, která 

probíhala při historickém startu prvního 

kosmonauta světa, který mohl pozorovat 

naši planetu, jak ji ještě nikdo z lidí před ním 

neviděl – Jurjie Gagarina. Onoho usměvavého 

sedmadvacetiletého mládence, který dosáhl 

dvou nepřekonatelných rekordů: nejkratšího 

kosmického letu (uskutečnil „pouhý“ jeden oblet 

Země a po 108 minutách přistál na padáku u Se-

melova v Saratovské oblasti) a největší slávy. Po 

12. dubnu 1961 se stal symbolem doby a chlou-

bou sovětského systému. Nehledě na to, byl 

a zůstal miláčkem lidí celého světa. Protože tehdy, 

před 50 lety, žili lidé od Oklahomy po Čukotku, 

tehdejší Československo nevyjímaje, touhou 

vymanit se zemské přitažlivosti a překročit práh 

vesmíru. 

Zdá se to dnes asi nadnesené, ale tak to tehdy 

opravdu bylo. Každá družice, každý let „kosmic-

kých korábů“ byly sledovány s napětím a nadějí. 

To, že tenkrát zuřila studená válka naplno a rake-

tová technika byla jejím dítkem, se nějak nevní-

malo. Tak moc jsme chtěli do vesmíru, na Měsíc, 

na Mars…

Vesmír a politika
Bylo 12 let po ničivé světové válce, psal se rok 

1957. Rusko, kde ještě mnozí žili v zemljankách, 

mělo už nejen atomovou, ale co čert nechtěl i vo-

díkovou pumu. A rakety. Nikita Chruščov, tehdejší 

první tajemník ÚV KSSS, na tehdejší poměry v SSSR 

„velký liberál“ na jehož éru se vzpomíná jako na 

léta tzv. oblevy. Sice r. 1956 odsoudil Stalinův kult 

osobnosti, ale zároveň nechal na podzim rozstří-

let lidové povstání v Budapešti. O rok později, 

4. října, vypustil Sovětský svaz první umělou dru-

žici Země.

Ameriku tehdy ovládnul roc´k and roll a pak šok ze 

sovětského nástupu do vesmíru.

Konec 50. a začátek 60. let minulého století tak 

bezesporu byl ve znamení drtivých sovětských 

úspěchů ve vesmíru: První Sputnik, první živý tvor 

(pes Lajka) ve vesmíru, první člověk ve vesmíru – 

Jurij Gagarin.

Dr. Christopher Kraft, někdejší šéf amerických pilo-

tovaných kosmických letů NASA později vzpomínal: 

„Podle mne vývoj celého výzkumu vesmíru urych-

lil konkurenční souboj s Rusy, to je jasné. Teprve 

když vypustili první Sputnik, mnohým došlo, co 

mohou na oběžnou dráhu vypustit příště. A nešlo 

jen o kosmonauty…“

Na svoji první (tzv. grapefruitovou) družici čekali 

totiž Američani až do r. 1958, a museli k tomu přizvat 

Wernhera von Brauna, konstruktéra Hitlerovy „od-

vetné zbraně“ – rakety V-2. John Glen, který jako 

první Američan opravdu obletěl Zemi kosmickým 

prostorem, musel čekat až do února 1962… 

Sovětské prvenství v začátcích těchto nebývalých 

závodů mezi SSSR a USA je spojeno se jménem 

hlavního konstruktéra Sergeje Pavloviče Korol-

jova, s jeho buldočí povahou a manažerskými 

schopnostmi. Shromažďuje kolem sebe nejen 

vojenskou a technickou elitu, která získala „výuční 

listy“ v německém Peenemünde, ale i předvá-

lečné raketové odborníky a nadšence, jako je 

např. Michail Tichonravov, snící o kosmických 

letech podobně jako on. Na rozdíl od Američanů 

musí v Rusku, rozvráceném válkou, vybudovat 

průmyslovou základnu pro rakety doslova od 

začátku. V polovině padesátých let se rodí první 

ruská mezikontinentální balistická střela R7. Ko-

roljov a jeho tým zkonstruovali celou řadu rake-

tových střel, ale právě R7, později známá jako 

VOSTOK a ještě později jako SOJUZ, se stala jeho 

životním dílem. Měla dopravovat atomové 

bomby nad Spojené státy. Stala se nejpoužíva-

nější kosmickým nosičem. Právě díky ní může 

začít realizovat své sny o letu do vesmíru, na 

Měsíc, na Mars. Vojenská a politická věrchuška 

tomu ale příliš nefandí.

Pak přichází zlom. Obrovský ohlas, jaký Sputnik 1 

vyvolá ve světě, sověty nejprve zaskočí, ale Nikita 

Chruščov rychle pochopí jeho obrovský propagan-

distický význam („sekáme rakety na běžícím pásu 

jako párky…“). Koroljov má náhle dveře do vesmíru 

otevřené. 

Cesta k Vostoku
Ovšem USA rychle dohánějí sovětský náskok 

a hlavně, mají lepší součástkovou základnu, vyspě-

lou elektroniku, a tak i jejich „malé“ družice přináší 

zajímavé informace. Už koncem r. 1958 vyzkoušely 

první špionážní satelity – Midas pro radiovou roz-

vědku, Discovery a Samos pro fotorozvědku.

Vzniká Národní úřad pro letectví a kosmický prostor 

– NASA a už 14. listopadu 1958 vypisuje výběrové 

řízení na první generaci kosmických lodí. Rodí se 

projekt MERCURY. Američané také zahajují výběr 

svých prvních astronautů a 9. dubna 1958 před-

JMENOVAL SE GAGARIN
OD STARTU PRVNÍHO ČLOVĚKA DO VESMÍRU UPLYNULO UŽ 50 
LET…12. DUBNA 1961 V 6 HODIN A 7 MINUT SVĚTOVÉHO ČASU 
ODSTARTOVAL ZE SOVĚTSKÉHO KOSMODROMU BAJKONUR JURIJ 
GAGARIN V KOSMICKÉ LODI VOSTOK 1, A ZAHÁJIL PRŮKOPNICKOU 
ÉRU LIDSKÝCH VÝPRAV DO VESMÍRU. JEHO JMÉNO NESE I PLANETKA 
Č. (1772) GAGARIN A KRÁTER NA ODVRÁCENÉ STRANĚ MĚSÍCE.

Neil Armstrong, první muž na Měsíci: 

„Všechny nás do vesmíru pozval Gagarin“

Jurij Alexejevič Gagarin – první člověk, který se podíval na 

Zemi z kosmu

Mohutné motory rakety R7-2...
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stavují ve Washingtonu finalisty –  7 pilotů, z nichž 

jeden má být prvním ve vesmíru.

Sověti vše přísně utajují. Koroljov slibuje vojákům 

kosmické špiony, a tak dostává za úkol vyvinout 

těžké fotografické družice, které snímky protivní-

kova území dopraví zpět na Zemi. „Vostok“ je pů-

vodně projektem právě takového fotografického 

špiona s návratovou kabinou – OD-2. Nejprve ale 

člověk musí na oběžnou dráhu kolem Země. Ko-

roljov v té době, podobně jako Američané, počí-

tal s tím, že první člověk nakoukne do kosmu po 

suborbitální (balistické) dráze. Ovšem tak v r. 

1964… Americký projekt Mercury však dějiny 

dobývání vesmíru podstatně akceleroval. Chruš-

čov, ostatně ani Koroljov, a lidé kolem něj, přeci 

nemohli přenechat prvenství ani v tomto případě 

Američanům. 

Začátkem roku 1958 se proto konstrukční tým 

vedený Konstantinem Feoktistovem pustil do 

úprav OD-2 tak, aby kulovitá kabina mohla nést 

člověka. V červnu předložil výsledky Koroljovovi, 

v listopadu 1958 schvaluje projekt pilotovaného 

plavidla Rada hlavních konstruktérů jako nejvyšší 

odborný orgán kosmonautiky. Práce na nepiloto-

vané verzi pro špionáž zůstaly až do podzimu 1960 

na druhém místě. Výběr budoucích kosmonautů 

zahajují v SSSR až v polovině r. 1959. Politické 

vedení SSSR ale touží po tom, aby sovětský kos-

monaut vzlétl už v říjnu 1960, ke 43. výročí říjnové 

revoluce. Lety po suborbitální dráze jsou vypuš-

těny. Ale ani Koroljov není všemocný a raketa R7 

ještě zdaleka není natolik poslušným nástrojem, 

aby do ní posadil člověka. 

První oddíl
Také v Sovětském svazu padne rozhodnutí, že 

budoucí kosmonauti musí být z řad pilotů – vo-

jenských stíhačů. A tak lékaři v průběhu r. 1959 

vybírají ze 3 500 doporučených letců hrstku 

chlapců, kteří se pak stanou členy „Prvního oddílu“. 

Do říjnového finále v ústřední vojenské letecké 

nemocnici v Moskvě jich postoupí na 150. Ti muži 

byli často pokusnými králíky, a ne každý drastic-

kými testy projde. V únoru 1960 zbývá 20 nejlep-

ších, absolutně zdravých mládenců. Jejich prů-

měrný věk se pohybuje kolem 25 let. 

Zde jsou jejich jména: Ivan N. Anikijev, Pavel I. Běl-

jajev, Valentin V. Bondarenko, Valerij F. Bykovskij, 

Valentin I. Filatjev, Jurij A. Gagarin, Viktor V. Gorbatko, 

Anatolij J. Kartašov, Vladimír M. Komarov, Alexej A. 

Leonov, Grigorii G. Něljubov, Andrijan G. Nikolajev, 

Mars Z. Rafikov, Pavel R. Popovič, German S. Titov, 

Jevgenij V. Chrunov, Georgij S. Šonin, Valentin S.  

Varlamov, Boris F. Volynov, a Dmitrij A. Zajkin.

Že si ta jména všechna nepamatujete? Ne každý 

z nich měl to štěstí se do vesmíru podívat. 

Anikijev, Něljubov (2. náhradník Gagarina) a Filatjev 

byli vyloučeni z oddílu pro „nekázeň“, ostatní ze 

zdravotních (často malicherných) důvodů. Nej-

mladší z nich, Valentin Bondarenko, uhořel v baro-

komoře ani ne měsíc před Gagarinovým startem. 

Ale to už je jiná historie…

Američani spíše sázeli na vyzrálost pilotního umění 

svých kosmických adeptů, na počet nalétaných 

hodin, vzdělání. Koroljov tehdy do výběru moc 

nezasahoval, ale souhlasil s výběrem méně zkuše-

ných mladíků i proto, že už tehdy počítal s odváž-

nými perspektivami kosmických letů v rámci slu-

neční soustavy, kterých se měli tito muži také 

účastnit.

Nicméně je pravděpodobné, že jeho slovo mělo 

váhu při výběru finalistů na první kosmický let. Že 

los padnul na Jurije Gagarina se zdá i po mnoha 

letech jako přirozené a šťastné řešení. Jura se podle 

svých druhů nikdy nepovyšoval nad ostatní, ale 

vynikal přirozenou inteligencí a otevřenou myslí. 

Alexej Leonov, jeho velký kamarád konstatoval, že 

„Jura se nikdy necpal šéfům před oči. Nicméně byl 

prostě nepřehlédnutelný…“

Koroljov si Gagarina oblíbil zřejmě už v mo-

mentě, kdy budoucím kosmonautům předváděli 

maketu kosmické lodě Vostok. Jurij se jako první 

zeptal, zda se v ní může usadit – a co se hlav-

nímu konstruktérovi obzvláště líbilo – zul si 

nejprve boty. 

Nicméně – při výběru prvního kosmonauta hrály 

roli často i maličkosti. Např. nejzkušenější z nich, 

Anatolij Kartašov, jako jediný z výběru svojí chlad-

nokrevností vyrazil dech lékařům při pokusech 

v barokomoře. Zatímco ostatní odpadali při „výšce“ 

14 000 m, on v pohodě vydržel (přivázali jej k židli, 

aby nespadl) 15 minut v podtlaku 16 000 m. A za 

druhé – v počtu seskoků padákem, a měl jich na 

200, předčil kohokoliv z oddílu a mohl jim klidně 

dělat instruktora. Nebylo vyloučeno, že právě on 

bude hlavním kandidátem na jmenování prvním 

kosmonautem planety. 

V červencových dnech 1960 se při tréninku na 

centrifuze Kartašovovi při přetížení 8 g objeví na 

těle krvavé podlitiny… Ve stejné nemocnici, kam 

přivezou Kartašova, leží už jeho druh z oddílu – 

Varlamov. Při společném koupání v Medvědích 

jezerech nedaleko Hvězdného městečka narazil 

hlavou o dno a poranil si krční páteř. Oba sice 

vyléčí – ale cesta do vesmíru bude pro ně už na-

vždy zavřena. Jejich místa v šestici úzkého výběru 

zaujmou Valerij Bykovský a Grigorij Něljubov.  

Faktem je, že kandidáti na let při výcviku zažili 

ledacos, na Bajkonuru dokonce nezdařený start 

„jejich“ rakety. Věděli o nepodařených letech „kos-

mických korábů“, o pokusných psech, kteří zahy-

nuli při návratu na Zemi. Ale pro ně, pro elitu 

sovětského letectva v té době přestalo mít význam 

i to, kolikaprocentní šanci bude mít první kosmo-

naut vrátit se z vesmíru živý – důležité bylo jen 

jedno – letět.

12. duben 1961
Je krásné, slunečné ráno. Středa 12. dubna 1961 

– 11.07 středoasijského času, 9.07 moskevského 

času, 6.07 světového času, 7.07 středoevrop-

ského času. Na rampě č. 1, dnes zvané „Gagari-

novská“ hřmí motory rakety R7, tehdy nejmo-

hutnější na světě. Dostane jméno podle 

kosmické lodi – Vostok. 

Zhruba za hodinu od této chvíle zná celý svět 

jméno prvního člověka, který se podíval do ves-

míru: Jurij Alexejevič Gagarin. Loď letěla automa-

ticky, kosmonaut v průběhu letu zapisoval svá 

pozorování a pocity (celou dobu letu se cítil vý-

borně), udržoval spojení s řídicím střediskem, jedl 

a pil. Používal přidělený volací znak Cedr. Nikdo 

netuší, že Gagarin měl přitom velké štěstí – moto-

rová sekce se od přistávací kabiny neoddělila tak, 

jak měla, a vychýlila jeho kabinu z plánované dráhy. 

Nicméně shořela při průletu atmosférou a Jura 

přistál na padáku nedaleko ohořelé koule Vostoku 

poblíže Saratova. Osud ho zavál do míst, kde se na 

cvičném letounu saratovského aeroklubu poprvé 

vznesl do vzduchu.

„Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se konečně 

dočkali…,“ zpívá už odpoledne v československém 

rozhlase Gustav Brom. 

Frenetické nadšení zaplavilo celý svět. Gagarin se 

stává nejznámějším člověkem planety, květiny 

a medaile se na něj hrnou všude, kam zavítá. Mi-

mochodem – nejdříve to bylo do Prahy…

A co jeho náhradníci – German Titov, pozdější kos-

monaut č. 2, a Grigorij Něljubov?

Samozřejmě, že Titovovi přišlo líto, že přednost 

dostal Gagarin. Nedával to moc znát, ale když ho 

někdo utěšoval, opáčil: „A ty víš, kdo jako druhý 

objevil Ameriku?“

V té otázce byla bohužel velká, a pro něj smutná 

pravda. I když si nakonec jako „dvojka“ po 17 

obletech zeměkoule v srpnu 1961 slávy užil to-

lik, že jej zaskočila stejně jako Gagarina a lidi 

kolem nich. ... a skromná kabina kosmické lodi Vostok

Gagarin po přistání
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Grigorij Něljubov, poněkud frajerský typ pilota, to, 

že neletěl jako třetí, neustál. Skončil jako stíhač na 

dalekém severu, začal pít a zklamán osudem skočil 

pod vlak…

Gagarinův let odstartoval nejúžasnější etapu prů-

zkumu kosmického prostoru v dějinách lidstva. 

Prvnímu člověku ve vesmíru však nebylo dáno, 

aby se 50. výročí svého startu dožil. V roce 1968, 

za dosud ne zcela vyjasněných okolností, hava-

roval při cvičném letu na MiGu 15 UTI (českoslo-

venské výroby) spolu s leteckým instruktorem 

Serjoginem. 

Plány a realita
Ještě v roce 1960, před vynikajícími úspěchy kos-

mických letů série Vostok, narýsoval Sergej Ko-

roljov grandiózní plán rozvoje kosmického vý-

zkumu, který pod dlouhým názvem „O konstrukci 

mohutných raket, družic a kosmických lodí pro 

ovládnutí kosmického prostoru v letech 1960 – 

67“ předložil tehdejšímu sovětskému vedení.

Hovoří se v něm o rozsáhlém vědeckém výzkumu 

okolního vesmíru, meteorologických či spojových 

družicích, průzkumu přírodních zdrojů na Zemi 

i Měsíci, obletu a kolonizaci Měsíce. Koroljov zcela 

vážně uvažoval o výpravách kosmických lodí 

s tříčlennou posádkou k obletu kolem planet 

Venuše a Mars a pozdějších výsadcích a budování 

permanentních základen na jejich povrchu. Měla 

tak nastat éra pravidelné meziplanetární kos-

mické dopravy mezi Zemí, Měsícem, Marsem či 

Venuší, meziplanetární sondy měly zamířit k Ju-

piteru a dalším velkým planetám sluneční sou-

stavy. Proto se už tehdy rodila superraketa N1, 

jakýsi ekvivalent amerického Saturnu 5, která 

však nikdy nevzlétla…

Přešla desetiletí, ale Koroljovova koncepce je 

v podstatě stále platná, zásadní změny by možná 

ani nevyžadovala. Bohužel se ukázalo, že takovýto 

program byl nad síly nejen tehdejšího Sovět-

ského svazu, či Spojených států, ale i dnešních 

kosmických mocností. Realizovaly se jen frag-

menty – kolem Země krouží velká družicová 

stanice (ISS), člověk, byť ne pod sovětskou vlaj-

kou, stanul na Měsíci, poslal sondy k velkým 

planetám. 

Lidstvo váhavě pošilhává po návratu na Měsíc 

a přistání na Marsu. Jenomže termíny se stále 

odsouvají. Rok 2020? 2030? Nebo až 2050? Od-

borníci krčí rameny, přesnější odhad si už dnes 

kosmičtí experti kvůli nepříliš ujasněnému  

financování netroufají specifikovat. Zlomek  

financí, kterými americký prezident Obama ne-

dávno dotoval  záchranu amerického 

automobilového průmyslu, by stačil nejen k ex-

pedici na Mars. Při tom NASA, která posílá své 

raketoplány do muzea, dostala do r. 2013 jen 

8 mld. dolarů… Astronauti nemají čím létat a tak 

budou používat přes padesát let staré ruské lodě 

Sojuz – pravda, poněkolikáté modernizované…

Chybí nám nikoliv zdroje, ale motivace. Motivace 

podobné té z 60. let minulého století, která  

dopravila do vesmíru Gagarina a Armstronga  

s Aldrinem na Měsíc. 

Stanislav Kužel

Jako první se do vesmíru podívali 

psi Cigan a Dezik, kteří 22. června 

1951 letěli v družici Sputnik 2 do 

výšky více než 100 km a pak se 

úspěšně snesli padákem na Zemi. 

V družici stejného typu byl 3. listo-

padu 1959 vyslán do vesmíru na 

oběžnou dráhu v satelitu Sputnik 2 

pes Lajka, ale bez plánovaného 

návratu. Měl vědcům během 5den-

ního pobytu v kosmu získat infor-

mace o přežití v kosmických pod-

mínkách. I když Lajka zahynula 

zřejmě několik hodin po startu 

(některé zdroje udávají tři dny) na 

následky stresu a přehřátí, ukázala, 

že živý tvor může přežít start do 

kosmu a beztížný stav. Další psí 

kosmonauti, fenky Strelka a Bělka, 

svou výpravu necelý rok před Ga-

garinem přežily, a ve Sputniku 5 

kroužily v roce 1960 jeden den na 

oběžné dráze a vrátily se na Zem 

– jako první z orbitu. Před letem 

prvního člověka do kosmu bylo do 

vesmíru vypuštěno celkem 29 ra-

ket se zvířaty (v SSSR začaly pokusy 

se zvířaty už v roce 1949), 10 psů 

přitom zahynulo. 

GAGARINOVI PŘEDCHŮDCI

Boris Čertok, první zástupce Koroljova:

„…dnes by nikoho ani nenapadlo navrhnout 

start člověka pomocí rakety R7 – Vostok. 

Tehdy byla co do kvality a spolehlivosti na 

hony vzdálena té, která se jako Sojuz používá 

ještě dnes i k letům na Mezinárodní kosmic-

kou stanici (ISS). Žádná komise by to prostě 

neschválila… (sám Koroljov později přiznal, 

že Gagarinovi dávali před startem šanci na 

přežití 3:1 – pozn. S.K.).

Bylo třeba opravdové troufalosti a odvahy, po-

sadit člověka do kabiny na R7. A také politické 

podpory. To všechno Koroljov měl a dokázal 

přesvědčit nejen radu konstruktérů, ale i vládu 

a politbyro.“

Pes Lajka Psí kosmonautí fenka Strelka a Belka

Asi nejstarším kouskem „kosmického šrotu“ na or-

bitu jsou zbytky nosné rakety Vanguard 1 vypuštěné 

v roce 1958. Od té doby bylo do kosmu vypuštěno 

přes 6000 satelitů, z nichž jen několik stovek je ještě 

stále v provozu. Podle dostupných statistických 

údajů se mezi startem vůbec první umělé družice 

Země, ruského Sputniku, 4. října 1957, a 1. lednem 

2008, uskutečnilo přibližně 4600 startů raket, které 

vynesly na oběžnou dráhu kolem Země tisíce sa-

telitů, z nichž jen zhruba 400 se vydalo po mezi-

planetárních drahách pryč od Země, zbývající krouží 

kolem ní.

Centimetrová hrozba z kosmu – ne 
UFO, ale šroubky
Nejsou to však jen družice, které jsou navíc aspoň 

poměrně dobře zjistitelné. Na nízké orbitální dráze 

(LEO – Low Earth Orbit) ve výši zhruba 700 až 

1000 km nad Zemí obíhá nyní asi 1100 satelitů, ale 

i téměř 400 000 matic, šroubů a mnohem větších 

předmětů - vyhořelé stupně nosných raket, nepo-

třebné palivové nádrže, záměrně odhozené krytky 

různých přístrojů, nářadí, ztracené kamery, šrouby, 

úlomky laku, izolace apod. Odhaduje se, že kolem 

Země krouží 12 000 těles a úlomků větších než 

10 cm, přibližně 600 000 úlomků větších než 1 cm 

a desítky milionů úlomků větších než 1 mm. Podle 

NASA je kolem země nejméně 17 000 objektů vět-

ších než 10 cm, které by mohly ohrozit funkční 

satelity.

Pro kosmické lodě však představují potenciální ri-

ziko už úlomky větší než 1 cm. Centimetrový úlo-

mek s rychlostí 10 km/s při srážce s družicí energe-

ticky odpovídá explozi ručního granátu, 

JAK UKLIDIT SMETIŠTĚ NA ORBITÁLNÍ DRÁZE?

Za více než půl století kosmické éry lidstva se poblíž Země nashromáždily statisíce malých 

i větších objektů umělého původu. Odhaduje se, že jejich souhrnná hmotnost dosáhla 3000 

t (tíha 30 meganewtonů při zemské gravitaci). A to už je problém. 
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a kilogramové těleso o stejné rychlosti již může 

zničit tunovou kosmickou loď. Už při hrozícím ne-

bezpečí srážky s centimetrovým úlomkem musí 

tedy družice manévrovat a vyhnout se mu. Odbor-

níci, kteří mají na starosti program raketoplánů, 

tvrdí, že tyto stroje pravidelně dostávají zásahy od 

vesmírných trosek, takže se během let už muselo 

vyměnit přes 80 jejich oken a i Mezinárodní ves-

mírná stanice (ISS) musí dokonce občas uskutečnit 

úhybný manévr, aby se vyhnula kolizi. Při jednom 

z těchto případů v březnu roku 2009, kdy se ves-

mírný odpad dostal nebezpečně blízko ISS se její 

tříčlenná posádka musela dokonce uchýlit do zá-

chranného modulu.

O necelý měsíc později se poprvé v historii na 

oběžné dráze kolem Země srazily dva velké komu-

nikační satelity: nefunkční tunový ruský vojenský 

satelit narazil ve výšce 800 km nad Sibiří do ame-

rické družice systému Iridium o hmotnosti 560 kg. 

Výsledkem kolize byla oblaka kosmických trosek. 

Podle Pentagonu vzniklo srážkou na 600 úlomků, 

které mohou ohrozit další satelity.

Kosmičtí hlídači
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír 

(NASA) v současnosti ve vesmíru hlídá na 17 tisíc 

objektů. Sledovací síť amerického letectva U.S. 

Strategic Command sleduje dráhy asi 18 000 ob-

jektů větších než 10 cm. Rusko provozující po-

dobný systém monitoruje 5000 objektů. Další 

agentury zabývající se problémem vesmírného 

odpadu jsou mezinárodní organizace IADC (Inter-

Agency Space Debris Coordination Committee), 

která se zaměřuje na koordinaci 

a spolupráci mezi agenturami 

a ISON (International Space Ob-

servation Network), což je mezi-

národní síť sledovacích observa-

toří. V roce 2005 vybudovala 

i Čína svou první pozorovací sta-

nici k evidenci kosmického smetí 

ve snaze ochránit před kolizemi 

s ním své družice a kosmické lodě. O monitorování 

situace se starají i stovky jednotlivců a amatér-

ských astronomů, kteří sdílí informace po inter-

netu, ovšem spolupráce mezi všemi těmito or-

ganizacemi neprobíhá v plném rozsahu.

Také Evropská vesmírná agentura (ESA), odkázaná 

nyní na americké a další zdroje,  chce v budoucnu 

sama sledovat kosmický odpad, který krouží okolo 

Země, a proto již pracuje na detailech vlastního 

vesmírného programu situačního varování. Ev-

ropský monitorovací systém má ale stát stovky 

milionů eur a jeho dokončení potrvá skoro 10 let. 

Jen vývojová fáze přijde do roku 2011 na 50 mil. 

eur (přes 1,4 mld. Kč). Na pokračování projektu 

bude muset agentura vynaložit další stovky mili-

onů. „S hotovým systémem lze počítat nejdříve 

v letech 2017 nebo 2018“, řekl serveru Spiegel 

Online expert ESA Holger Krag.

Síť několika měřicích stanic by měla být schopná 

zachytit objekty o velikosti 10 cm. Pro kosmický 

prostor do 2000 km nad zemským povrchem (právě 

v této sféře se pohybuje nejvíce vesmírného „šrotu“) 

budou používány silné radarové stanice. Vzdálenější 

oblasti budou střežit optické teleskopy. K tomu 

bude možné využít už některá stávající zařízení, 

např. obří radar Tira u Bonnu či teleskop ESA na 

Tenerife. 

Pryč z orbitu!
Jenže co potom, když se riziko zjistí a varování 

nebude stačit? Loňská dubnová schůzka stovek 

vědců z celého světa svolaná Evropskou vesmírnou 

agenturou se shodla na aktivním ničení kosmického 

odpadu, který ohrožuje startující lodě i provozované 

kosmické systémy včetně Mezinárodní vesmírné 

stanice.

Jedním ze zvažovaných řešení je samodestrukce 

- satelit by spálil po ukončení mise své vlastní 

motory. Tím by se dal do pohybu a snesl do at-

mosféry, kde by jednoduše shořel. To by však 

vyžadovalo větší množství paliva, což by zvyšovalo 

počáteční hmotnost váhu satelitu a tím i náklady 

na jeho vypuštění. Kalifornská Global Aerospace 

Corporation prezentovala pod označením (GOLD) 

(Gossamer Orbit Lowering Device) vlastní systém 

pro bezpečné odstraňování vysloužilých satelitů 

z nízké  oběžné dráhy. Namísto paliva by si sebou 

satelity vozily ultralehké balóny. Na konci mise 

satelitu by se balón naplnil héliem či jiným ply-

nem, čímž by dokázal několikasetnásobně zbrz-

dit rychlost družice a dostat ji na sestupnou dráhu. 

Vědci vypočítali, že satelit o hmotnosti 1200 kg 

by z výšky 830 km dokázal během několika měsíců 

stáhnout balón o obvodu 37 m do vyšších vrstev 

atmosféry, kde by pak shořel, zatímco bez baló-

nového zařízení by takový pád do atmosféry mohl 

trvat desítky let i staletí. Balón i zařízení nutné 

k jeho nafouknutí by ke hmot-

nosti satelitu přidalo 36 kg, tedy 

mnohem méně, než by musela 

být hmotnost paliva. 

Mezi projekty se objevily i návrhy 

na instalaci jakýchsi kosmických 

„vysavačů“, nebo použití obrovské 

masy aerogelu, která by zachytávala i drobné 

úlomky a později shořela v atmosféře. Japonská 

agentura pro výzkum vesmíru (JAXA) chce kosmický 

prostor kolem naší planety vyčistit pomocí obří 

„rybářské sítě“. Obrovská síť, kterou chce do vesmíru 

vyslat, se poté, co ji satelit vynese na příslušný orbit, 

rozevře na plochu několik km2. Nosný satelit se pak 

odpojí a síť bude plachtit několik týdnů po orbitální 

dráze a zachytávat nejrůznější „odpadky“ obíhající 

kolem Země. Na své pouti získá elektrický náboj, 

a proto ji bude postupně stále více přitahovat mag-

netické pole naší planety, až nakonec klesne tak 

nízko, že shoří v zemské atmosféře i se svým obsa-

hem. Firma Nitto Seimo vyvíjí pro agenturu JAXA 

speciální kovové, třívrstvé vlákno, které by mělo 

dostatečnou pevnost, a výzkum by měl být již brzy 

dokončen. 

Uvažovalo se i o sestřelování nežádoucích ves-

mírných zbytků (např. NASA chce ničit nebez-

pečný odpad v kosmu laserem), a tyto možnosti 

byly již v rámci vojenských testů i úspěšně vyzkou-

šeny – rozhodně však nejde o levnou záležitost. 

V případě zásahu družice jiným kosmickým těle-

sem určeným k její likvidaci ( jako to nedávno 

provedla při pokusném sestřelení vysloužilé me-

teorologické družice Čína) však hrozí, že místo 

jednoho většího satelitu se do kosmického pro-

storu rozletí stovky jiných menších úlomků, které 

by mohly poškodit další družice (jak se stalo při 

srážce nefunkčního Kosmosu 2251 s Iridiem 33 

v roce 2009). A v konečném důsledku i zanést 

kosmickým smetím některé orbitální dráhy tak, 

že by už nebyly použitelné. 

Za perspektivnější je považováno navedení vyslou-

žilých družic na takové dráhy, na kterých by byly 

neškodné a nemohly by zavinit žádnou srážku. 

Dalším možným způsobem, by bylo navádět ne-

funkční satelity na kolizní dráhu se Zemí, což však 

vyžaduje přesnou navigaci na místo, kde by jejich 

dopad byl neškodný. 

▲  Projekt GOLD počítá se zbrzděním satelitů pomocí balónů, což by je přivedlo na sestupnou dráhu 

do atmosféry, kde by shořely. Spodní obrázek je vizualizací současného zaplnění prostoru kolem Země.
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O
dborná i laická veřejnost 

se může na veletrhu tě-

šit na kvalitní zastou-

pení firem jednotlivých oborů, 

zajímavý odborný dopro-

vodný program, na aktuální 

témata a bohatou nabídku do-

provodných akcí a soutěží. 

Doprovodný program je organi-

zován ve spolupráci s odbor-

nými organizacemi, partnery 

veletrhu, ale i samotnými vysta-

vovateli a bude probíhat po 

celou dobu veletrhu. 

Se společnosti SMA Czech Re-

public mohou návštěvníci soutěžit o špičkový 

FV střídač SUNNY BOY 3000TL. Jde o beztrans-

formátorový střídač nové generace, který dosahuje 

účinnosti 97 % a je vybaven pro Bluetooth komu-

nikaci. „Po celém světě slouží již kolem půl miliónu 

střídačů této řady, stvořené pro řízení malých střeš-

ních elektráren. Srdečně proto zvu všechny na náš 

stánek 1C16 a přeji hodně štěstí při slosování, “ 

uvádí David Řeháček, výkonný ředitel SMA Czech 

Republic. 

V současnosti je spojována s energetikou bezesporu 

elektromobilita. S elektrokoly, dobíjecími stani-

cemi či elektromobily se budeme v budoucnu 

podle expertů setkávat stále častěji nejen ve světě, 

ale i u nás. Na veletrhu ELECTRON najdou zájemci 

všechny potřebné informace, a také budou mít 

možnost si e-produkty vyzkoušet. Jízda na novém 

fenoménu - elektrokole je nesmírně zábavná, eko-

nomicky velmi výhodná a především rychlá forma 

dopravy. S nástupem lithiových baterií zásadním 

způsobem klesla hmotnost a vzrostl dojezd elek-

trokol. Zájem o elektrokola v posledních 5 letech  

rapidně roste v celé Evropě i ve světě. Elektrokola 

akcentují přednosti jízdních kol (minimální provozní 

náklady, rychlost pohybu zejména v městském 

provozu, nízká váha a operativnost) tím, že odstra-

ňují zvýšenou fyzickou zátěž při jízdě v kopcovitém 

terénu. Koncept kombinace lidské síly a elektrické 

energie v individuální dopravě může mít zásadní 

vliv na kvalitu životního prostředí v hustě osídlených 

městech, stejně jako blahodárný účinek na zdraví 

obyvatel díky snižování civilizačních chorob způ-

sobovaných inaktivitou.

Zajímavostí pro návštěvníky bude elektromobil 

CITROËN C-ZERO s nulovými emisemi CO
2
, 

který naleznete na expozici Praž-

ské energetiky. K vidění budou 

také nabíjecí stanice ePoint, 

elektroskútr či elektrokola. Ná-

vštěvníci, kteří se chtějí dovědět 

víc o vozech na elektrický pohon 

a možnostech jejich nabíjení, 

mohou ve čtvrtek 14. dubna 

v době od 12 do 16 h využít 

konzultace se specialisty z PRE 

a se společnostmi Citroën a ABB.

Dalším zástupcem elektromobi-

lity na veletrhu je firma E.ON, 

která společně s Mercedes-Benz 

a dodavatelem kabelů Lapp Ka-

bel představí poprvé v rámci českých veletrhů 

electric drive smart ed, který v současné době nově 

jezdí po Praze v barvách pražské záchranné služby 

nebo pražské zoologické zahrady. LAPP KABEL bude 

mít kromě elektromobilu ve své expozici také 50le-

tého oslavence - nejznámější a nejúspěšnější ovlá-

dací kabel ÖLFLEX®. Návštěvníci se mohou přenést 

do padesátých let, a to především díky rozesmáté 

Marilyn Monroe ve sportovním veteránu Mercedes-

Benz. Představen bude samozřejmě široký sortiment 

výrobků firmy se zaměřením na novinky a produkty 

pro obor klasické i zelené energetiky.

Širokou veřejnost určitě zaujme možnost získat více 

informací o problematice inteligentních domů 

– tedy domů s inteligentní elektroinstalací. Ta se na 

rozdíl od klasické liší tím, že ji tvoří jeden centrální 

mozek, díky kterému mohou majitelé řídit dům dle 

nastavených parametrů. Ovládat lze topení, jed-

notlivá světla nebo různé světelné scény, jakékoliv 

elektrické spotřebiče, žaluzie, bazén, zavlažování 

zahrady, ale třeba i hudební systém či televizi a vi-

deo. Na světě existuje několik výrobců těchto sys-

témů a jeden z nich je česká společnost Teco, 

kterou mohou návštěvníci najít v hale číslo 6, ex-

pozice A1. Teco patří již několik desetiletí k předním 

světovým výrobcům automatů pro řízení průmys-

lových aplikací a tyto zkušenosti zúročila před ně-

kolika lety tvorbou vlastního systému inteligentní 

instalace Foxtrot, který se během pár let podařilo 

úspěšně nasadit do domů i mnoha komerčních 

budov v Evropě i Asii. 

Svými úspěchy se mohou pochlubit také studenti 

z Fakulty elektrotechniky a komunikačních techno-

logií z VUT v Brně. Fakulta představí na veletrhu nový 

rentgenový přístroj SCIOX 2.0, který je schopný 

pořídit rentgenové a CT snímky. Jde o jedinečnou 

koncepci přenosného CT. Přístroj bude vystavován 

i na mezinárodní soutěži Intel ISEF v Los Angeles. 

Návštěvníci veletrhu určitě také ocení nahlédnutí 

do problematiky Smart Meteringu, který bude na 

programu druhý den veletrhu, tj. 13. dubna. Odbor-

níci se zaměří především na otázky, co by měl přinést 

Smart Metering uživatelům, jaké legislativní kroky 

zavedení Smart Meteringu provází a jaké příležitosti 

mohou čeští výrobci v této oblasti využít. 

Podle odborníků z EU má do roku 2030 pocházet 

více než polovina elektrické energie z obnovitel-

ných zdrojů. Slunce, voda, biomasa a vítr jako ob-

novitelné zdroje energie budou proto tématem 

přednášek a diskuzí v rámci Dne obnovitelných 

zdrojů energie první den veletrhu, tedy 12. dubna. 

Odborníci také poradí, jak řešit dopady legislativ-

ních změn ve fotovoltaice. Finančně-právní seminář 

se bude zabývat důsledky „srážkové daně“, zrušení 

podpory pro pozemní a ostrovní systémy a dalšími 

změnami v tomto oboru. Celý blok je podpořen 

odbornými organizacemi - Česká agentura pro 

obnovitelné zdroje energie, Česká fotovoltaická 

průmyslová asociace, Hnutí Duha, CZ BIOM, Svaz 

podnikatelů pro využití energetických zdrojů nebo 

Česká společnost pro větrnou energii. Na letošním 

ročníku návštěvníci mohou vidět z tohoto oboru 

firmy jako jsou Delta Energy Systems GmbH, Fronius 

ČR, První Elektro, SMA Czech Republic a mnoho 

dalších.

Za návštěvu stojí určitě i stánek Eaton Elektrotech-

nika, na kterém bude instalována expozice histo-

rického vývoje produktů. Ústředním motivem 

stánku bude letos robot – nový maskot společ-

nosti. Jednotlivé části maskota tvoří elektrokom-

ponenty Eaton Elektrotechnika, jako např. jistič na 

jeho hrudi. Eaton letos založila oborový portál pro 

elektrikáře Profi Klub Elektrotechniků, o kterém se 

mohou návštěvníci dovědět více právě na stánku 

společnosti 2A11. 

Na veletrhu čeká návštěvníky také několik soutěží 

o zajímavé ceny. Soutěž  „Vyšroubujte si úsporné 

LED světelné zdroje“ pořádá PRE ve spolupráci se 

společností OSRAM v hale 2D, stánek číslo 2. Úkolem 

každého soutěžícího bude ve stanoveném časovém 

limitu vyměnit klasické žárovky za úsporné. Každý, 

kdo úkol zvládne za daný čas si domů odnese kom-

paktní zářivku ze sortimentu OSRAM. Soutěžící 

mohou také vyhrát předplatné odborných časopisů 

mediálních partnerů soutěže a na každého účastníka 

čeká překvapení od společnosti PRE. 

Z doprovodných programů dále představíme ob-

lasti jako IP telefonie ve zdravotnictví, novinky 

v elektronických součástkách nebo bezpeč-

nosti práce. Na své si přijdou také zájemci o na-

notechnologie nebo mikroelektroniku a mnoha 

dalších oborů. 

Aktuální informace o doprovodném programu 

pro  jednotlivé dny veletrhu naleznete na 

www.electroncz.cz.

ABF, a.s.

Mimoňská 645, 190 00  Praha 9

tel.: +420 225 291 136, e-mail: electron@abf.cz

Veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
PVA Letňany 12.–15. 4. 2011ELECTRON

ELECTRON  TO NEJLEPŠÍ 
Z ELEKTROTECHNIKY
VE DNECH 12.–15. DUBNA 2011 ZVOU ORGANIZÁTOŘI VŠECHNY 
ODBORNÍKY I ZÁJEMCE Z ŘAD ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI NA 
ELEKTROTECHNICKÝ VELETRH ELECTRON DO PRAŽSKÉHO 
VELETRŽNÍHO AREÁLU LETŇANY.
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Ne všechno se Michaelu Hutchisonovi vyplnilo, ale 

jeho kniha Megabrain, považována za bestseller, vyšla 

dodnes v nákladu 4 miliony výtisků a nastartovala 

dnešní biomedicínu. Přístroje, o kterých mluvil, se jme-

nují AVS (audiovizuální stimulace) a prožívají rozkvět 

vlastně pořád. Jejich účinky totiž oceňuje drtivá většina 

uživatelů i odborníků. AVS přístroj například odstraní 

během několika minut únavu, stres, depresivní nálady, 

navodí energii, kvalitní spánek, zlepší koncentraci, 

urychlí učení, zlepšuje výrazně duševní výkonnost, 

zvyšuje momentální kapacitu mozku. Samotných 

účinků je mnohem víc a týkají se duševních výkonů, 

zdraví i biomedicínckého inženýrství. Použití zařízení 

je jednoduché a odborný dohled není zapotřebí.   

Jak zařízení funguje?
Technický princip technologie audiovizuální stimu-

lace je vlastně velmi primitivní. V mozku neustále 

proudí drobné elektrické výboje a v součtu pulsují 

v určitých frekvencích. Pokud jsou frekvence pomalé, 

organismus, tedy všechny fyzické i psychické pro-

cesy se zpomalí - krevní tlak, metabolismus, mentální 

procesy. Při nejnižších hodnotách frekvence upadne 

člověk do spánku. A naopak: při rychlých frekvencích 

se organismus zrychlí. AVS přístroj obsahuje spe ciál ní 

brýle s proměnlivým světlem a sluchátka se spe-

ciálním zvukem – ty vysílají smyslům do mozkového 

centra určitou potřebnou frekvenci, na kterou se 

mozek naladí. Tento jev se nazývá „efekt přeladění 

frekvence“ a popsal ho s několika týmy v letech 

1921-1935 anglický psychofyzioneurolog Grey Wal-

ter. Jestliže uživatel nemůže usnout - mozek není 

svými silami schopen vyprodukovat pomalou frek-

venci – AVS přístroj mozku vyšle tuto pomalou 

frekvenci, mozek se na ni naladí a – člověk usne. 

Tento princip používá AVS technologie pro všechny 

další účinky. Dnes odborníci na AVS technologii 

vědí, na jaké frekvenci mozku dochází k nejlepší 

koncentraci, na jaké k uložení informací do dlouho-

dobé paměti, která zmírňuje bolest apod.  

Americký vědec a psycholog Thomas Budzinski, Ph.D., 

který působil mimo jiné také jako poradce vlády USA 

a jako vedoucí psychologických výzkumů NASA 

(v letech 1980-1983) a Pentagonu (1983-1986), uvádí 

tyto základní účinky AVS přístrojů (pro samouživatele):

● okamžité odstranění stresu a únavy

● dodání energie (hluboká relaxace)

● zrychlení učení a koncentrace

● vysoká psychická odolnost

efektivní zmírnění nebo odstranění (příčin) depresí, 

potíží se spánkem, úzkostí, LMD, nesoustředěnosti, 

migrén, bolesti svalů, a další...

Nutno dodat, že tyto účinky se týkají pouze AVS 

přístrojů s ověřenou účinností. Pro Českou republiku 

a Slovensku je výhradním dodavatelem a garantem 

této technologie společnost Galaxy. Podrobnější 

informace najdete na: www.audiovizualni.blog.cz 

a www.galaxy.cz. Ing. Petr Ctirad

AVS technologie si prodělala batolecí krůčky v le-

tech 1960–1970, mj. pod vedením dvou nositelů 

Nobelových cen. Pubertu strávila pod křídly kos-

mického a vojenského výzkumu v NASA a Penta-

gonu. Do dospělosti vstoupila v roce 1989, kdy 

byl na volný trh v USA uveden první AVS přístroj 

určený široké veřejnosti. V České republice dnes 

AVS přístroje používá armáda, například elitní jed-

notka URNA, vrcholoví sportovci, významní lékaři, 

fakultní nemocnice, ale nejvíce běžní uživatelé.

Thomas Budzinski, který pracoval v letech 

1980–1983 jako šéfpsycholog Pentagonu (oddě-

lení US Air Force), říká o prvních začátcích: „Stimu-

lovali jsme piloty letadel před startem. Chvíli trvalo, 

než jsme vyvinuli vhodný program, ale poté jsme 

už dosahovali velmi dobrých výsledků. Piloti byli 

po použití přístroje koncentrovanější a v plné 

koncentraci zůstali o desítky minut déle“.

Před dvaceti lety napsal americký vědec Michael Hutchison: ,,Na hlavu si nasadíte sluchátka 

a speciální brýle a na ovlá dací jednotce přístroje spustíte START. Pulsující světlo a zvuky necháte 

působit. Když po půl hodině stimulace skončí, procitnete výkonnější, zdravější a inteligentnější.“

PATNÁCTILETÉ VÝROČÍ PŘÍSTROJE AVS
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Zákazníkům poskytujeme ucelené dodávky elek-

tromateriálu, kompletní dodávky rozváděčů 

a technologií včetně softwarového vybavení. Sou-

časně nabízíme širokou škálu standardních i za-

kázkových průmyslových napájecích zdrojů a na-

bíječů baterií. 

Nejžádanější sortiment, mezi nějž patří napájecí 

zdroje a DC/DC měniče, optické snímače a kamery, 

optická a akustická signalizační zařízení, průmys-

lové ventilátory a topení, rozváděčové chladicí 

jednotky, ochranné hadice a příslušenství, budeme 

prezentovat na letošním prvním ročníku FOR 

ELECTRON 2011, veletrhu elektrotechniky, elektro-

niky a energetiky pořádaném na tradičním místě 

v Pražském veletržním areálu Letňany.

V naší expozici budou zastoupeny následující 

produkty osvědčených značek: 

Pod značkou WERMA Signaltechnik před-

stavíme kromě letošních novinek v signali-

zaci také jednoduché řešení dálkového 

bezdrátového monitorování výrobních strojů 

s praktickou ukázkou – informační síť WIN je 

určena k jednoduchému sběru a vyhodnocování 

technických dat z různých výrobních strojů, čímž 

lze dosáhnout úspory nákladů a zvýšení produkti-

vity a výkonnosti strojů.

Značka Fandis nabídne novou řadu ventilátorů 

do rozváděčů, které se montují bez jakéhokoliv 

nářadí, a to díky novému systému upevnění pomocí 

vysoce elastických klipů, které jsou zhotoveny z po-

lyamidu.

Prezentace produktů značky Sensopart bude za-

měřena na ukázky komunikace snímačů s operá-

torskými panely. 

V rámci sortimentu plastových a kovových systémů 

ochranných hadic budou návštěvníci seznámeni 

s několika novinkami společnosti Adaptaflex, k vi-

dění budou další možnosti použití nové unikátní 

nekovové fitinky pro plastové ochranné systémy 

Adaptalok ATS. Jednodílná fitinka plně uspokojuje 

náročné požadavky kladené na kvalitní spojení. 

Vzhledem k tomu, že těsnění hadice i těsnicí pod-

ložka jsou nedílnou součástí fitinky, lze dosáhnout 

vysokého stupně krytí až IP68 nebo IP69k, a to 

jednoduchým systémem  „push and twist“ (zatlač 

a otoč), bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

Z tradičního sortimentu napájecích zdrojů 

bude expozice věnována značce AXIMA, Chinfa 

a Excelsys, jejíž produkty nacházejí uplatnění 

mimo jiné i v lékařském prostředí. 

Pro získání bližších informací o sortimentu 

si s námi sjednejte nezávaznou schůzku na 

našem stánku (hala 6, stánek A9) a získejte 

dárek. Přihlásit se můžete na www.axima.cz 

v sekci novinky. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

NOVINKY TRADIČNÍHO SORTIMENTU

Společnost AXIMA, spol. s r. o. zaujímá trvale pevné postavení mezi dodavateli elektrotech-

nického materiálu určeného výrobcům strojů, rozváděčů, měřicí a regulační techniky, techniky 

pro údržbu technologií a budov.

VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A ENERGETIKY

TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS AND POWER ENGINEERING

www.electroncz.cz

12. – 15. 4. 2011
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETŇANY, CZECH REPUBLIC
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N
ová řada s označením M70V představuje 

díky inovovaným konfiguračním možnostem 

výkonné pomocníky pro přesné obrábění 

při vysokých rychlostech, které patří mezi klíčové 

trendy současné „hi-tech strojařiny“. 

CNC M70V
Prvním ze „sedmičkové“ řady je systém CNC M70V, 

který představuje další vývojový stupeň pro stan-

dardní CNC stroje a podle charakteristiky výrobce 

zachovává tradiční výhody standardní řady, tzn. 

umožňuje obrábění ve vysoké kvalitě za přístupnou 

cenu. Do výbavy dostala nové odolné operátorské 

panely doplňující CNC a pohony. M70V má také nové 

kompaktní motory pro poháněné nástroje a pohony 

po optické sběrnici, ve standardu Ethernet a slot 

pro paměťovou CF kartu, zvládá maximální počet 

11 os, (z toho max. 9 NC osy), umožňuje frézování 

a soustružení ve dvou kanálech a výpočetní kroky po 

1 nm. Nabízí rozšíření funkce dílenského programo-

vání NAVI LATHE a NAVI MILL, nové funkce grafické 

simulace (např. „autoscaling“). Maximální kapacita 

PLC programu je 32 000 kroků pro typ A a 20 000 

kroků pro typ B, shodně pro systém pro frézku i pro 

soustruh. Vyspělé funkce pro diagnostiku a uvedení 

do provozu snižují nároky na obsluhu a zkracují čas 

potřebný k seřízení stroje, ke zvýšení uživatelského 

komfortu kromě velkého přehledného operátorského 

panelu poskytujícího obsluze veškeré potřebné in-

formace, a přímo připojitelné klávesnice, výrazně při-

spívá i menu obsahující mj. užitečné funkce spuštění 

grafické simulace a on-line nápovědy. 

CNC M700V
„Větší bratříček“ v podobě řady CNC M700V před-

stavuje nové CNC řízení určené pro přesné vyso-

korychlostní obrábění s komfortními podpůrnými 

funkcemi. Systém splňuje nejvyšší nároky kladené 

na zařízení této kategorie z hlediska vícekanálového 

řízení. Je určen pro simultánní 5ti a víceosé obrá-

bění. Může obsluhovat až 16 os (z toho 8 interpo-

lovaných), a až 6 vřeten od 0,2 do 55 kW výkonu. 

Maximální počet NC os na kanál je 6 u základní 

verze M720VS /pro frézování i soustružení/ u dalších 

typů M730VS a M750VS pak 8. K dalším podstatným 

technickým parametrům patří např. absolutní od-

měřování na motoru s rozlišením až 16 mil. pulsů 

a servomotory od 100 W do 75 kW. Maximální pa-

měťová kapacita PLC je pro frézování i soustružení 

shodně u všech verzí 42 000 kroků (výhledově je 

podle výrobce plánováno až 128 000 kroků). 

Mezi řadou vyspělých funkcí, které systém M700V 

podporuje stojí za pozornost zejména funkce vy-

hlazování povrchu, tzv. SSS (Super Smooth Surface 

control), která zajišťuje optimální konturu hlavně 

v rádiusech, kdy je eliminován vznik nepatrných 

nedokonalostí povrchu, s nímž se obvykle potý-

kají běžné systémy. Dále při enormně zvýšených 

rychlostech posuvu zkracuje regulace SSS doby 

cyklu o 5 až 10 % ve srovnání s běžnými systémy. 

K dalším zajímavým funkcím, které systém nabízí 

u verze M700VW patří plná 3D simulace (tzv. 3D 

Solid Check) a funkce modelu antikolizní kontroly.

Ve výbavě jsou nabízeny velkoplošné přehledné 

operátorské monitory s úhlopříčkou displeje 10“ 

nebo 15“ s CF nebo USB slotem, volitelně jsou 

nabízena rozhraní pro CF nebo IC paměťové karty.

Systém M700V podporuje, podobně jako CNC 

M70V nabízí rozšíření funkce dílenského progra-

mování NAVI LATHE a NAVI MILL.

Pro oba zmíněné systémy, jak CNC M70V, tak CNC 

M700V je nabízena lokalizace do 17 jazyků, mezi 

nimiž figuruje i čeština. 

MITSUBISHI VE ZNAMENÍ 
„ŠŤASTNÉ SEDMIČKY“
SPOLEČNOST AUTOCONT NABÍZÍ PRO MODERNÍ CNC OBRÁBĚCÍ 
SYSTÉMY NOVÁ ŘEŠENÍ MITSHUBISHI ELECTRIC, JEJÍMŽ 
DISTRIBUTOREM V ČR AUTOCONT JE.
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BUDOU ELEKTROMOBILY ZDROJEM  
DOMÁCÍ ELEKTŘINY?

S postupujícím rozšiřováním fotovoltaických systémů 

budou nabývat na významu nejrůznější iniciativy jak 

zefektivnit využívání obnovitelné energie. Sharp nyní 

pracuje na konceptu ekologického domu nové ge-

nerace, který přispěje ke snížení emisí CO
2
 uchová-

váním energie a snížením množství elektrické ener-

gie spotřebované v domácnosti. V rámci tohoto 

konceptu se Sharp zaměřuje především na tři oblasti: 

solární články, akumulátory a DC domácí spotřebiče 

(využívající stejnosměrný proud). Zintenzívněn byl 

zejména vývoj praktických akumulátorů určených 

k dočasnému ukládání elektrické energie ze solárních 

článků. Tuto energii pak lze využít pro napájení do-

mácích spotřebičů zejména v nočních hodinách, 

kdy není možné vyrábět energii pomocí fotovoltaiky. 

Aby se plně zužitkovala veškerá elektřina získaná ze 

solárních článků, je nutné použít akumulátory pro 

kompenzaci jejího nedostatku nebo naopak pře-

bytku ovlivněného počasím. To vyžaduje účinně 

kontrolovat více zdrojů energie a zásobovat dům 

stabilními dodávkami energie.

Sharp nyní vyvinul inteligentní měnič napětí zalo-

žený na technologii regulace výkonu zdokonalené 

během dlouholetého vývoje měničů napětí pro 

fotovoltaické systémy. Solární články a akumulátory 

spolupracující s inteligentními měniči napětí dodá-

vají do sítě elektrickou energii rovnoměrné kvality. 

Pro v budoucnu očekávané DC domácí spotřebiče 

může tento systém dodávat i stejnosměrný proud. 

V příštích letech, kdy se očekává masové rozšíření 

automobilů s elektrickým pohonem, bude tato tech-

nologie schopná využít autobaterie elektromobilů 

jako součást domácího systému na uchovávání ener-

gie. Při praktických pokusech se firmě podařilo pomocí 

autobaterie v komerčně dostupném elektromobilu 

Mitsubishi i MiEV1dodávat do domácí sítě proud o vý-

konu 8 kW, což stačí pro napájení elektrických spotře-

bičů v průměrné domácnosti. Navíc byl nabíjecí regu-

látor v inteligentním měniči napětí schopen 

vygenerovat energii 4 kWh dostačující pro úplné nabití 

akumulátoru elektromobilu za přibližně 30 minut. 

Pro vysokou přesnost polohy nebo rozměru před-

mětu, jako například průměr drátu, je určena řada 

laserových senzorů L-LAS. Jejich použitím dochází 

k výraznému zvýšení spolehlivosti detekce a tím 

k zaručení kvality, opakovatelnosti a způsobilosti 

výroby. Jedním z mnoha typů pro měření vzdále-

nosti předmětu s vysokou přesností je řádkový 

senzor L-LAS-LT-55, který disponuje měřicím roz-

sahem 50–60 mm s přesností ±3 μm. Zdrojem 

měření je přímý laser o síle 1 mW s viditelným 

měřicím bodem o velikosti 0,3 x 3 mm. Pro přes-

nost měření je důležitá funkce necitlivosti senzoru 

proti cizímu osvětlení pomocí integrovaného in-

terferenčního a polarizačního filtru včetně me-

chanických clon. Senzor má CCD detektor s roz-

lišením 1024 bodů, externí funkci teach 

a potenciometr pro nastavení tolerance měření. 

Vybaven je jedním digitálním vstupem, dvěma 

digitálními výstupy a jedním analogovým výstu-

pem 0–10 V.

Výhodou řádkového senzoru L-LAS-LT-55 je para-

metrizace pomocí Windows rozhraní RS232 na PC 

(připojení k PC pomocí kabelu se sériovým rozhra-

ním nebo možnost adaptéru USB). Lze s ním na-

příklad nastavit citlivost senzoru, výkon laseru, di-

gitální vstup a dynamický výstup.

Laser L-LAS-LT-55 spadá do bezpečnostní třídy 2 

dle DIN EN 60825 a jeho stav indikují čtyři LED 

kontrolky. Za povšimnutí stojí precizní a velmi ro-

bustní provedení – tělo senzoru o rozměrech 

115x80x25 mm je vyrobeno CNC technologií z kva-

litní hliníkové slitiny. Optika je vyrobena v úpravě 

odolné proti poškrábání a odpovídá krytí IP67. 

VYSOKÁ PŘESNOST MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI 
S LASEROVÝM SENZOREM

Německý výrobce Sensor Instruments dodává prostřednictvím brněnské firmy Rem-Technik 

na český trh senzory, které se úspěšně uplatňují v různých odvětvích průmyslu. Jde hlavně 

o aplikace v automobilovém, strojírenském, tiskařském, sklářském a dřevozpracujícím 

průmyslu.

Ekologický dům a uspořádání  

systému s inteligentním měničem napětí

Společnost Sharp vyvinula inteligentní měnič napětí, který umožňuje využívat baterie 

elektromobilů jako akumulátory pro domácí použití. Firma bude dál důkladně testovat 

tento systém především z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti s cílem učinit jej komerčně 

dostupným v nejbližší budoucnosti. 
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Produktová skupina Simatic NET je rozšířena o nový 

kabelový systém pro výstavbu optických komuni-

kačních sítí. Jde o systém FO LC (Fiber Optic Local 

Connector), který obsahuje kabely typu singlemód 

a multimód a konektory typu LC. Kabely typu mul-

timód, obsahující dvojici skleněných vláken, mohou 

překlenout vzdálenost až čtyři kilometry. Kabely 

typu singlemód obsahují čtyři vlákna, což umožňuje 

realizovat jedním kabelem dva spoje mezi zaříze-

ními, a to až na vzdálenost 26 km. Konektor typu 

LC je kompaktní a často se používá pro optické 

kabely FOC (Fiber-Optic Cables). Je použit i v mnoha 

zařízeních řady Scalance, např. v přepínačích prů-

myslového Ethernetu Scalance X308-2M, XR-300 

a X-300EEC. Kabely této řady mají odolnou kon-

strukci s optickým jádrem o průměru 900 μm a jsou 

vhodné pro použití v náročných průmyslových 

provozech.

Nové propojovací moduly
K dalším novinkám, které se objevily v produkto-

vém portfoliu značky, patří optoelektrické propojo-

vací moduly OLM (Optical Link Module) pro sítě 

Profibus.  Nové moduly mají po dvou optických 

rozhraních Profibus v podobě bajonetových konek-

torů pro optické kabely a po dvou elektrických 

portech s konektory typu sub-D.

K jedné optické síti (např. s topologií redundantního 

kruhu) lze tudíž připojit dva samostatné elektrické 

segmenty provozní sběrnice Profibus. Zatímco 

k modulu OLM P22 se připojují optická vlákna vy-

robená z plastu, modul OLM G22 s je určen pro 

optické kabely se skleněnými vlákny. Moduly obou 

typů mají signální kontakt, jenž umožňuje měření 

kvality optického signálu. Optický kabel může mít 

délku až 3 km, přenosová rychlost optického spoje 

je bez ohledu na vzdálenost až 12 MBd/s. 

Energie i data po společném vedení
Přepínače řady Scalance pro sítě průmyslového 

Ethernetu byly vybaveny také funkcí napájení 

po tomto sběrnicovém systému podle standardu 

IEEE 802.3af. Přepínač X108PoE bez vzdálené 

správy i modulární přepínače typu X308-2M PoE 

a XR324-4M PoE se vzdálenou správou mohou 

po jednom společném vedení přenášet sou-

časně data i energii. Podle typu modulu lze 

napájet dvě, čtyři nebo 8 koncových zařízení 

odpovídajících standardu PoE. Vhodnými kon-

covými zařízeními jsou např. přístroje pro inter-

netovou telefonii, skenovací systémy, zařízení 

pro přístup do bezdrátové sítě a webové kamery. 

Metoda PoE nejenže pomáhá snížit náklady na 

instalaci, ale u řady koncových zařízení umožňuje 

také vyloučit jinak nezbytný síťový napájecí zdroj. 

V nových spínačích je vestavěn napájecí zdroj 

odpovídající standardu IEEE 802.3af (nově IEEE 

802.3at Class 1) pro sdružený přenos dat a ener-

gie mezi přepínači a koncovými ethernetovými 

zařízeními. Standard definuje způsob napájení 

příslušných koncových zařízení připojených k síti 

Ethernet a otevírá v oboru průmyslové automa-

tizace nové možnosti použití Ethernetu nad 

dosavadní rámec pouhé výměny dat mezi au-

tomatizačními přístroji. Například v případě vi-

deo dohledu, využívaného dosud téměř výlučně 

jen v oboru zabezpečení budov, umožňují nové 

přepínače s funkcí PoE nasazení webových ka-

mer i v automatizačních úlohách. 

www.siemens.cz

NOVINKY PRO VÝSTAVBU 
OPTICKÝCH A ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

V portfoliu Siemens se objevily pozoruhodné novinky, mezi které patří kabelový systém Sima-

tic NET pro výstavbu optických komunikačních sítí, optoelektrické propojovací moduly pro 

sítě Profibus a přepínače, které kombinují přenos dat a napájení po průmyslovém Ethernetu.
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O
dborníků s touto specializací je poskrovnu, 

a tak absolventi rozhodně nemusí mít 

strach o budoucí zaměstnání. Na podrob-

nosti jsme se zeptali vedoucí Katedry techniky 

a aplikovaných věd VŠTE, ing. Petry Bednářové, Ph.D. 

Vaše katedra odborně garantuje dva obory 

- Stavební management a Konstrukce staveb. 

Zvláště ten druhý se dvěma specializacemi na 

rekonstrukce a izolace je v  Česku celkem  

výjimečný. Proč jste vsadili právě na tyto  

specializace? 

Při tvorbě obsahové náplně našich oborů jsme 

vycházeli především z potřeb praxe a poptávky 

podniků. Významně jsme zohledňovali i dosa-

vadní absenci takových oborů na českém vzdě-

lávacím trhu. Díky zapojení odborníků z apli-

kační sféry do příprav jednotlivých etap 

a realizace studia pak máme zajištěnou nezbyt-

nou zpětnou vazbu.  

Specializace Rekonstrukce staveb postihuje rekon-

strukce všech částí budovy od spodní stavby až po 

střechu. V dnešní době, kdy jsou rekonstrukce velmi 

významnou částí stavebnictví, je potřeba absol-

venty na řešení této problematiky připravit. Před-

měty tohoto bloku vyučujeme ve spolupráci s Ná-

rodním památkovým ústavem a s dalšími odborníky 

z praxe i akademické sféry.

Specializaci Izolace staveb garantují a odborně 

vedou samotní normotvůrci v oblasti izolací staveb 

včetně docenta Zdeňka Kutnara. Ti také pomáhali 

toto speciální odvětví ve škole vybudovat. Proble-

matika izolací, ať tepelných nebo hydroizolačních, 

je dnes jednou z nejvíce diskutovaných součástí 

staveb a její význam stále roste.

Tyto specializační bloky zahrnují vedle povinného 

základu i širokou nabídku odborných volitelných 

předmětů. Tím se vytváří prostor pro individuální 

profilaci absolventů s ohledem na konkrétní poža-

davky praxe. To umožňuje dobré uplatnění absol-

ventů oboru na trhu práce ve střednědobém 

i dlouhodobém horizontu.

  

Jak menší „technika“ získá pro specifické před-

měty pedagogy? Třeba izolace u vás učí už 

zmíněný docent Kutnar, zřejmě největší osob-

nost v odvětví. 

Možná to zní pro někoho překvapivě, ale o pů-

sobení na VŠTE je mezi renomovanými odborníky 

poměrně velký zájem. Podle mého názoru je to 

dáno hlavně silnou profesní orientací výuky s ak-

centem na propojení s aplikační sférou. Význačné 

osobnosti často také chtějí přímo promítnout 

své dlouhodobé zkušenosti do tvorby moderně 

postavených oborů a tím přispět k potřebné 

profilaci budoucích absolventů s ohledem na 

potřeby trhu.

Docent Kutnar je v odborných kruzích skutečně 

uznávanou osobností. Je soudním znalcem v oboru 

stavebnictví se specializací pro střešní a obvodové 

pláště budov, spodní stavby, bazény, mokré pro-

vozy a stavební izolace. Získané zkušenosti promítl 

do tvorby mnoha norem ČSN a v současné době 

pracuje na jejich revizích. Intenzivně se věnuje 

předávání nových poznatků a u nás na VŠTE  

zavedl tradici odborných konferencí pod názvem  

Defekty budov.

A rekonstrukce staveb? 

Rekonstrukci staveb garantují a vyučují jak uznávaní 

odborníci z akademického prostředí, jako třeba 

profesor Novotný nebo docent Podolka, tak i zku-

šení odborníci z praxe a soudní znalci v daném 

oboru, jako docent Kupilík, inženýrka Hynková 

a samozřejmě další, včetně pracovníků zmíněného 

památkového ústavu.

Už jste říkala, že izolace patří mezi nejvíc dis-

kutované součástí staveb. V čem tohle odvětví 

můžete pomoci změnit? 

Souhlasím s vámi, v praxi jde o oblast plnou pro-

blematických míst a zatíženou mnoha vadami. 

Naší ambicí je díky této specializaci poskytnout 

českému stavebnictví odborníky, kteří budou 

schopni tyto části staveb realizovat na vysoké 

úrovni. A těch je v současné době na trhu velký 

nedostatek.

Jako první v Čechách jste akreditovali kom-

binovanou formu stavebního managementu. 

Jaký je o toto „dálkové studium“ zájem?

Zájem je značný, a to nejen v regionu. Vysokou 

poptávku jednotlivců i organizací z odvětví jsme 

registrovali už ve fázi akreditace, a proto jsme výuku 

zahájili už v letním semestru i za cenu jistých or-

ganizačních komplikací. Bez problémů jsme napl-

nili určenou kapacitu 150 nových studentů, a to 

i přesto, že se přijímací řízení konalo v neobvyklém 

termínu a bez velké publicity. Další studenty bu-

deme přijímat do následujícího akademického 

roku, kam se lze hlásit do 15. dubna. Očekáváme 

velký zájem i mimo Jihočeský kraj, neboť jsme 

v Čechách jediní, kdo kombinovanou formu sta-

vebního oboru nabízí.

Vaši absolventi jsou bakaláři, ale zajímavostí 

je, že studují čtyři roky. Proč jste zvolili tuto 

variantu? 

Tři roky je na stavařinu prostě málo. My ne-

chceme vychovávat absolventy, jak se říká „ces-

tou nejmenšího úsilí.“ My chceme, aby byli od-

borně patřičně zdatní a konkurenceschopní na 

trhu práce. Obdobně vnímá situaci například 

i Česká komora autorizovaných inženýrů a tech-

niků činných ve výstavbě, která pro právo získat 

oprávnění autorizovaného inženýra vedle ne-

zbytné praxe vyžaduje i čtyři roky vysokoškol-

ského studia.

O vašich absolventech se říká, že jsou hotovi 

pro praxi. Jaký je tedy o ně na pracovním trhu 

zájem? Pociťujete nějak krizi, kterou staveb-

nictví prochází?

O studenty stavebních oborů se zaměstnavatelé 

„perou“ už od prvního ročníku. Naopak mám někdy 

spíše obavy, aby se jim podařilo bez problémů 

skloubit práci se studiem a plnit tak včas své  

povinnosti. 

ČESKOBUDĚJOVICKÁ VŠTE JDE 
S DOBOU: UČÍ REKONSTRUKCE 
A IZOLACE STAVEB

Ing. Petra Bednářová, Ph.D. je vedoucí 

Katedry techniky a aplikovaných věd Vysoké školy 

technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Nejmladší „techniky“ u nás, s rokem vzniku 2006. 

Dnes má 2 000 studentů, kteří na ní vedle sta-

vebnictví navštěvují také obor Ekonomika pod-

niku se čtyřmi specializacemi: Finanční řízení 

a účetnictví, Pojišťovnictví a bankovnictví, Ob-

chodní podnikání a Marketing. K nim od příštího 

akademického roku 2011/2012 přibude také 

specializace Management dopravy a přepravy. 

A škola věří, že se brzy novým oborem stane 

i Strojírenství, jehož akreditace se připravuje. 

NEJMLADŠÍ TECHNICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA V ČR DISPONUJE PRIMÁTEM 
V OBORU: JE JEDINOU, KDE SE VYUČUJE UNIKÁTNÍ PŘEDMĚT 
STAVEBNÍCH IZOLACÍ. JDE O SPECIALIZACI, KTERÁ JE U NÁS 
RARITOU A ZÁROVEŇ MAGNETEM PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 
I STAVEBNÍ FIRMY.
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C
elá akce odstartovala v polovině února v Mni-

chově a skončí počátkem září ve Varšavě. Na 

akci, kam je vstup zdarma, se architekti, pro-

jektanti, odborníci na řídící a osvětlovací systémy, 

elektrikáři a velkoobchodníci mohou dozvědět 

o příležitostech spočívajících v kombinaci inovativní 

technologie LED a inteligentních technologií správy 

budov. Zvláštní důraz bude kladen na aplikace v sek-

torech maloobchodu, administrativních a pohos-

tinských službách.

V České republice se turné představí 12. května 

na pražském Výstavišti v Holešovicích od 13 h. 

Protože je počet účastníků omezen, lze se zaregis-

trovat buď na adrese www.osram.cz/tour, nebo na 

kontaktních emailech ebenesova@osram.cz 

a khanko@mediatrust.cz. 

Hlavní důraz výstavy 
Jak vypadají nejnovější LED technologie osvětlení 

ve velkoplošných kancelářích, jak důležité je plá-

nování osvětlení v předváděcích místnostech a jak 

se realizuje inteligentní 

technologie automatizace 

provozu budov v oboru 

pohostinství? Turné se sou-

středí na tyto i na další 

otázky trendů v osvětlo-

vací technice a správě bu-

dov. Výstava je koncipo-

vána ve třech oblastech. 

První částí je interaktivní 

výstava produktů Osram 

a Siemens orientovaná na 

praktické aplikace. Druhou 

část tvoří informační od-

borná fóra na téma „LED 

technologie“, design osvět-

lení využívajícího LED, inteligentní technologie 

v budovách a standardy plánování světelných 

systémů a řízení provozu budov. Třetí, nejlákavější 

částí bude procházka magickou „LED kostkou“, 

která návštěvníkům umožní prožívat světlo do-

slova všemi smysly.

Vedle modulů Osram LED a systémů řízení osvětlení 

a přínosů pro uživatele ve smyslu kvality, energetické 

efektivity a optiky se program věnuje také komfortu, 

bezpečnosti a rentabilitě inteligentních technologií 

správy budov. Prezentováno bude i portfolio značky 

Siemens v oblasti distribuce energie o nízkém napětí 

a služeb týkajících se provozu budov.

 

Řízení systémů osvětlení 
a správa budov
Turné se bude koncentrovat především na vývoj 

řešení pro udržitelné stavitelství s pomocí ener-

geticky úsporných komponentů. Řízení systémů 

osvětlení a správa budov, které jsou orientované 

na praktické aplikace, jsou klíčem k „zeleným stav-

bám“. Jejich spolupráce tak do obecného kon-

ceptu zahrnuje všechny sektory – od automati-

zace správy budov přes vytápění, větrání 

a klimatizaci až po osvětlení a jeho řízení. Kom-

plexní energetický audit provedený pracovníky 

obou firem dokáže identifikovat možné úspory 

až do výše 70 %.

Návštěvníky turné čeká fascinující kombinace inspi-

race a poznání. Pro běžné úkoly zajišťované v rámci 

zmíněných třech sektorů se bude předvádět inova-

tivní řešení osvětlení, automatizace provozu budov 

a distribuce energií. Prezentace provádí vysoce kva-

lifikovaný tým odborníků, který návštěvníkům na-

bídne rozsáhlé informace o technologiích LED a in-

teligentním řízení budov v širokém spektru aplikací 

pro obchody, kanceláře a pohostinství. /mk/

TECHNOLOGIE LED 
A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 
PRO ŠETRNÉ BUDOVY

SPOLEČNOSTI OSRAM A SIEMENS USPOŘÁDALI CELOEVROPSKÉ 
TURNÉ O INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍCH OSVĚTLENÍ VE STAVEB NIC-
TVÍ. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA S NÁZVEM BUILDING KNOWLEDGE 
TOUR 2011, JE ZAMĚŘENÁ NA NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO 
„INTELIGENTNÍ“ BUDOVY A NAVŠTÍVÍ 21 MĚST VE 12 ZEMÍCH EVROPY.
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V
elín se stálou službou bývá obvykle budován 

v objektech velké a nejvyšší důležitosti nebo 

tam, kde se pohybuje velké množství lidí a je 

zvýšené riziko trestné činnosti. V systému pro nej-

vyšší nároky je proto třeba zajistit kromě spolehli-

vého pořizování záznamu také co nejkvalitnější 

a nejplynulejší „live“ obraz a možnost co nejsnazšího 

ovládání a zobrazování velkého množství kamer. 

Typická aplikace je např. velín ochranky v nákupním 

centru nebo velín městské policie. Technologie 

použitá v takové aplikaci musí operátorovi umožnit 

velmi rychle reagovat na pokyny kolegů z „terénu“ 

nebo na vznik rizikové situace při pronásledování 

pachatele apod. V těchto systémech jsou velmi 

často použité i otočné kamery. To znamená, že 

i jejich ovládání musí být intuitivní nebo přímo 

automatické podle informací z dalších prostředku 

střežení. Nejvyužívanější funkce jsou automatické 

sestavy obrazu na monitorech podle typizovaných 

situací, přepínání kamer kliknutím do mapy objektu 

nebo území, rychlé sestavení obrazu z různých 

kamer na libovolném monitoru, rychlý skok do 

záznamu z vybrané kamery (vrácení děje o 10, 15 

nebo 30 vteřin zpět) pro rychlé operativní ověření, 

odkud vyšla podezřelá osoba, nebo zda si podezřelý 

nedal něco do tašky atd. Velmi užitečnou funkcí je 

i on-line analýza obrazu, která pomáhá operátorovi 

automaticky „uhlídat“ velké množství záběru. Takto 

je možné automaticky signalizovat zmizení věci 

z obrazu, stání vozidla na parkovišti přes povolenou 

dobu, pohyb nedovoleným směrem, nahromadění 

osob nebo automobilů, překročení dané hranice 

z nepovoleného směru atp. Obecně lze říci, že čím 

propracovanější systém je použit pro výstavbu 

velína, tím méně operátorů ve službě je třeba pro 

obsluhu i velkého množství kamer, protože není 

nutné, aby všechny obrazy byly trvale sledovány.

Dalším významným úsporným prvkem je tzv. „post 

záznamová“ analýza. V rozsáhlých systémech je 

prakticky nezbytná. Množství záznamů je obrovské, 

a pokud nebude systém vybaven inteligentními 

funkcemi vyhledávání v nich, tak se stává, že vy-

hodnocování zaměstná jednu osobu na plný úva-

zek. Dokonalá analýza může tuto dobu výrazně 

zkrátit. Např. z původních 8 h, potřebných na pro-

hledání všech záznamů, sníží tento čas na jednu 

hodinu. Jeden z našich klientů dokonce posuzuje 

nabízené kamerové systémy podle možností ana-

lýzy záznamu a dokáže celkem přesně vyčíslit ná-

klady potřebné na člověka vyhodnocujícího záznam 

v různých systémech. Tyto částky potom přičítá 

k ceně jednodušších systémů v nabídkách. Mzda 

takového pracovníka za jeden rok už představuje 

velmi zajímavou částku, která přidaná k ceně jed-

noduššího a původně levnějšího systému může 

výrazně změnit pořadí ve výběrovém řízení.

Pro aplikace s nejvyššími nároky je dnes nejvýhod-

nější využít moderní decentralizovaný IP kamerový 

systém. Standardní IP kamerový systém je řízený 

serverem se specializovaným softwarem. Tento  

server přijímá obrazy z kamer, analyzuje 

je, vyhodnocuje pří-

padné alarmy, 

ukládá záznam na 

HDD pole a redis-

tribuuje „live“ 

obraz na  

klientské PC 

ve velíně. Tato 

architektura není 

bohužel ani u nejdraž-

ších softwarů schopna 

zajistit dostatečnou plynu-

lost zobrazování a rychlost 

odezvy na obrazovce klienta. Navíc se stoupajícím 

zatížením serveru (připojení dalších klientů nebo 

větší pohyb před kamerami) se zobrazování a analýza 

obrazu dále zpomaluje. Velkou, někdy i zásadní ne-

výhodou takového systému je fakt, že pokud zko-

labuje server (např. z důvodu napájecího zdroje, 

HDD apod.), tak kolabuje celý systém. Neprobíhá 

záznam, a co je nejpodstatnější, ani obsluha na ve-

líně nevidí „live“ obraz.

V praxi osvědčeným řešením je dnes moderní de-

centralizovaný systém Indigo Vision. Nepoužívá 

žádný centrální server. Je možné nastavit a využít 

všechny dříve zmíněné užitečné funkce. Zpracování 

obrazu včetně analýzy, vyhodnocení alarmu nebo 

nastavení parametru záznamu a „live“ probíhá už 

v kamerách nebo enkodérech. Živý obraz do velína 

jde přímo z kamer nebo enkodéru do klientského 

PC a přímo na monitory. Záznamové diskové pole 

dostává obraz v určené kvalitě přímo z kamer po-

mocí druhého streamu. Uživatelská práva jsou 

v databázi v klientském PC. Každá operace obsluhy 

je zaznamenána do paměti a je tak možné zpětně 

kontrolovat aktivitu operátoru včetně přehrávání 

a zálohování záznamu (funkce důležité pro ÚOOÚ). 

Závada na záznamovém zařízení nemá naprosto 

žádný vliv na zobrazování „live“ a obráceně. V této 

architektuře je také velmi jednoduché a levné vy-

tvářet záložní záznamová disková pole. Zobrazení 

na monitorech je unikátně rychlé a plynulé s prak-

ticky neznatelnou latencí. Rozšiřování počtu kamer 

na stovky a tisíce je bezproblémové, protože není 

nutné repasovat žádný centrální software nebo 

spojovat robustní servery. V centralizovaných sys-

témech to vyžaduje speciální, obvykle velmi ná-

kladné aplikace. 

Nejnovější aplikace pro tvorbu digitálních videostěn 

(např. Indigo Vision IP video wall) umožňuje vytvo-

řit v jednom systému stěnu až z 392 monitorů 

a 9 800 kamer. Tato stěna může být ovládána jedinou 

PC myší nebo standardní matrixovou klávesnicí 

různých výrobců. Systém se tak hodí nejen pro 

budování zcela nových instalací, ale i pro rekon-

strukce a modernizace všude tam, kde původní 

analogové kamery ještě vyhovují (včetně otočných), 

ale záznam a zobrazování jsou nedostačující. Stá-

vající nevyhovující rekordéry a matrix jsou nahrazeny 

moderním softwarovým matrixem Indigo Vision 

a samostatným záznamovým diskovým polem. 

Pavel Kounovský 

technický manažer KPZ electronics

DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ VELÍN
NEFUNKČNÍ VELÍN VÝRAZNĚ SNIŽUJE AKCESCHOPNOST 
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A DEGRADUJE INVESTICI 
DO INSTALOVANÝCH KAMER.
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Indukční úhlové senzory – vývojový 
skok v senzorové technologii 
Nové úhlové senzory pracují na principu rezonanč-

ního polohovacího zařízení. 

Vysílač cívky integrovaný do pouzdra generuje vy-

sokofrekvenční střídavé pole, které aktivuje rezoná-

tor integrovaný do polohovacího zařízení. Pokaždé, 

když vysílač cívky přestane vysílat, rezonátor indu-

kuje napětí do dvou přijímacích cívek umístěných 

v senzoru. Speciální konstrukce cívky dále zaručuje, 

že výstupní signál není ovlivněn vzdáleností mezi 

senzorem a polohovacím zařízením, pokud se sní-

mací element nachází ve vzdálenosti 0-4 mm od 

těla senzoru. Intenzita napětí záleží na tom, kde 

polohovací zařízení překrývá přijímače cívky. 

Lineární senzory pracují s rozlišením až 1 μm a úh-

lové senzory řady RI pracují s rozlišením až 0,005˚, 

s rozsahem měření 360° a přesností  0,15 % z ko-

nečné hodnoty rozsahu. 

Integrovaný procesor zajišťuje proporcionální 

výstupní signál v různých formátech: 0 -10 V, 

4-20 mA, IO-link nebo SSI. Elektrické připojení, 

napájení a výstup, je realizováno standardním 

konektorem M12x1.

Lineární senzory LI jsou rovněž dostupné jako pro-

gramovatelné modely s vysokou přesností s IO-link 

rozhraním, kde si uživatel může definovat měřicí 

rozsah, stejně jako výstupní signál od 0,5 do 4,5 V. 

Dále mohou být nastaveny až 4 spínací body. 

Pouzdro senzoru sestává z hliníkového profilu, který 

umožňuje snadnou montáž pomocí velkého množ-

ství montážního příslušenství. Senzor je zcela ne-

citlivý na magnetická pole, a dokonce ani špína či 

znečištění nemá vliv na funkci senzoru. 

Díky své vysoké odolnosti proti rušení, širokému 

teplotnímu rozsahu od -25 do +70° C, pevnému 

pouzdru s krytím IP67 a dlouhé mechanické ži-

votnosti jsou senzory řady RI vhodné pro celou 

řadu aplikací, jako například pro nastavení úhlu 

listů vrtulí větrných elektráren, natáčení solárních 

panelů nebo otáčejících se zábran u turniketů 

používaných na vstupech do objektů, metra 

a supermarketů. (viz obr. 1)

Osvětlení rozvaděčů 
a pracovních ploch
LED světla řady WLS 28 jsou nízkoprofilové 

úsporné konstrukce, poskytují jasné a rovno-

měrné osvětlení velkých ploch, v uzavřeném 

interiéru. Jsou vhodné k osvětlení prostorů při 

instalaci komponent, údržbě a kontrole, a také 

prostor se slabým továrním osvětlením. Pros-

torově nenáročné štíhlé pouzdro o průřezu 

28 x 21 mm je otočné v objímkách na obou stra-

nách pouzdra. Rotace o 45° v obou směrech 

umožňuje natočení paprsků světla přesně tam, 

kde je právě třeba dokonalého osvětlení. Zdrojem 

světla je technologie bílých LED o světelných dél-

kách 145 mm až 1 130 mm, s extrémní životností, 

a to více než 50 000 h nepřetržitého provozu, a to 

při spotřebě nižší než 18 W na metr.

Použitím kaskádovitých modelů je možné zapojit 

do sebe více světel, a to až do délky 3,1 m a tím tak 

minimalizovat náklady na kabeláž. Světla jsou k dis-

pozici buď jako samostatná, nebo jako modely, 

které mohou být řetězovitě zapojeny do kaskády.

Samostatná světla mají na jednom konci napájecí 

kabel nebo zástrčku a na druhém jsou bez připojení. 

Kaskádová světla mají na jednom konci napájecí 

kabel nebo konektor a na druhém konci zásuvku 

pro připojení k dalšímu světlu v kaskádě. 

Mezi každým párem světel v kaskádě musí být po-

užita varianta světel s konektory na obou stranách.

Díky universálním úchytkám, prodlužovacím kabe-

lům, zástrčka/zásuvka, a duo kabelům je možné 

jednoduše a rychle sestavit kompletní osvětlení při 

minimalizaci kabeláže. (viz obr. 2)

Přesné laserové triangulační 
senzory řady LH
Společnost Banner doplnila produktovou řadu 

měřících senzorů o velmi přesné laserové snímače 

určené pro bezkontaktní měření tloušťky různoro-

dých materiálů. Jako například plechů, dřeva, ke-

ramiky, papíru, umělých hmot, gumy, a dalších 

materiálů, kde je důležité měřit rozměry pro zajištění 

vysokého standardu kvality výroby. Nová řada LH 

senzorů poskytuje přesné měření vzdálenosti, 

tloušťky nebo i centrování. 

Typickými aplikacemi horké předměty, točené 

a frézované díly, mechanicky opracovávané 

předměty, polovodičové komponenty, plošné 

spoje a měkké nebo lepkavé materiály.

Snímače jsou nabízeny ve třech provedeních s mě-

řicími rozsahy 25–35 mm, 60–100 mm a 100–200 mm.

Aplikace měření tloušťky materiálu jsou realizovány 

s použitím dvou senzorů proti sobě se vzájemnou 

synchronizací bez nutnosti použití externích řídicích 

jednotek. K dispozici je synchronizace kombinace 

až 32 senzorů pro jednu měřicí síť. Tak je možné 

provádět kontrolu rovinnosti obrobených součás-

tek, centrování automobilových ráfků, atp.

Mezi hlavní technické vlastnosti dále patří robustní 

pouzdro se stupněm krytí IP67, teplotní stabilita, 

extrémně přesný laserový vysílač a schopnost 

měření i velmi tmavých nebo lesklých objektů. 

(viz obr. 3)

V rámci svých bezplatných služeb společnost TURCK 

nabízí zpracování návrhu řešení pro danou aplikaci 

a předložení cenové nabídky. Při realizaci pak kom-

pletní dodávku hardware a software, včetně uve-

dení do provozu a napojení na informační systém 

zákazníka. www.turck.com

NOVINKY SPOLEČNOSTI TURCK

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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Podpora rozvoje elektromobility je jedním 

z pilířů nové strategické iniciativy ČEZ FU-

TUR/E/MOTION a Skupina ČEZ v ní spatřuje dů-

ležité téma s velkým inovativním potenciálem, 

která se navíc zaměřuje na jedno z důležitých 

témat v oblasti životního prostředí ve městech 

– vlivu emisí z dopravy na kvalitu ovzduší.

Oblast Elektromobility
Princip elektrických aut je starý jako samotný automo-

bilový průmysl. První auto, které překonalo rychlost 

100 km.h-1 bylo na elektrický pohon. Moderní techno-

logie přibližují tuto technologii opět blíže k masovému 

užití. Cílový rok, kdy se odhaduje začátek sériové výroby 

elektrických aut je rok 2011–2012. Závisí to hlavně na 

bateriích a tedy dojezdu a rychlosti dobíjení. Rychlodo-

bíjecí stanice by měly být schopné v budoucnu dobít 

baterie na několik set km jízdy i za dobu cca 20 min. 

Některé projekty naopak uvažují o technologii výměny 

celých baterií, což se v praxi jeví jako složitější. 

Výhodou elektrických aut je účinnost elektromotoru 

(80-90 %), která je podstatně vyšší než u spalovacího 

motoru, kde je účinnost cca 30 %, zbytek jsou exha-

lace a teplo. Elektromotory jsou téměř bez hluku, bez 

emisí a vycházejí levněji i při provozu. Dobíjecí stanice 

by v budoucnu měly fungovat na kartu, dobíjecí 

stanice rozpozná uživatele a pomocí softwaru odečte 

z účtu obnos za dobitou energii. Existuje i možnost 

dobíjení doma, futuristické vize hovoří o používání 

energie z baterií elektromobilů jako úložiště pro re-

gulování krátkodobých výkyvů poptávky po elektřině.

Jednou z charakteristik budoucí proměny energetiky 

bude i „elektrifikace“ automobilové dopravy. Nezbyt-

ným předpokladem je realizace výzkumu a vývoje 

a jejich transformace do praxe v mnoha oblastech – 

od vývoje výkonných, cenově přijatelných a prakticky 

využitelných akumulátorů až po bezpečné prostředky 

dobíjení a komunikační nástroje. Elektromobilita 

představuje významnou výzvu pro energetické 

společnosti. Systémovým pohledem na podporu 

výzkumu a vývoje se Skupina ČEZ přibližuje velkým 

energetickým společnostem v Evropě a ve světě.

Koncept elektromobility nabízí komplexní řešení pod-

pory rozvoje elektromobilů včetně potřebné infrastruk-

tury. Klíčovými hráči v konceptu jsou výrobci baterií, 

výrobci elektromobilů, uživatelé, města a stát (poskytují 

rozvoji elektromobilů výhody) a distributoři elektřiny. 

Mezi všemi těmito subjekty je třeba najít synergii, která 

postupně umožní, aby se koncept rozvoje elektromo-

bilů dokázal prosadit v konkurenci klasických vozů. 

Skupina ČEZ by ráda byla u toho a rozvoj moderních 

technologií, včetně elektromobility, podporovala. 

Rozvoj elektromobility s sebou však nese i řadu obtíží 

a problémů, souvisejících s tím, že jde o nové techno-

logie a přístupy v dopravě, které se teprve dostávají 

do fáze praktické implementace. Jsme přesvědčeni, 

že právě proto je role silného subjektu jako je ČEZ 

důležitá, aby se elektromobilita postupně stala re-

álnou alternativou klasickým spalovacím motorům.

ČEZ a PEUGEOT společně 
Skupina ČEZ a společnost PEUGEOT ČR v prosinci 

roku 2010 podepsaly dohodu o realizaci pilotního 

projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility 

v ČR. Jedná se o první projekt tohoto typu u nás 

a současně o první smlouvou o pronájmu elektro-

mobilů Peugeot i0n s energetickou společností ve 

střední a východní Evropě v rámci značky Peugeot. 

Cílem partnerství je vzájemná spolupráce na propa-

gaci elektromobilů, získávání praktických zkušeností 

z jejich každodenního provozu a podpora dalšího 

rozvoje elektromobility. Peugeot poskytne formou 

pronájmu do projektu deset vozů typu iOn v roce 

2011 a dalších 55 vozů v roce 2012, ČEZ se zavazuje 

vybudovat více než 150 dobíjecích stanic. 

/lk/

www.cez.cz

Plánovací modul programu CLIP PROJECT 

je lety osvědčený nástroj pro navrhování 

a dokumentaci svorkovnic. CLIP PROJECT je 

kompatibilní jak se systémy elektroprojekce 

mnoha významných výrobců, tak i s tabulko-

vými programy a editory.

Tímto způsobem dostanete z projekčních sché-

mat obratem hotové svorkovnice. Samozřejmě 

lze nosné lišty osadit i ručně řadovými svorkami, 

moduly přepěťové ochrany, převodníky signálu, 

spínacími přístroji, napájecími zdroji a automati-

začními produkty z rozsáhlého programu Phoenix 

Contact. Integrovaná funkce autokorekce programu 

CLIP PROJECT určí automaticky všechny potřebné 

koncovky a kryty a tím zajistí kompletní kusov-

níky a správnost svorkovnice. Pro vyprojektované 

svorkovnice jsou k dispozici konstrukční moduly 

2D a 3D. Prostřednictvím obousměrného rozhraní 

s programy EPLAN-Elektro-CAD lze všechna výrobní 

data exportovat zpět do kusovníků EPLAN. 

POHON BUDOUCNOSTI = ELEKTROMOBILITA

NOVÝ PROJEKČNÍ A ZNAČÍCÍ  
SOFTWARE CLIP PROJECT 8.0 ADVANCED

Navštivte Phoenix Contact na veletrhu Electron dne 12. až 15. dubna 2011 v expozici 

Eplan Engineering cz, s. r. o. na stánku 2B10. Registrací na www.phoenixcontact.cz lze získat 

vstupenku na veletrh zdarma.
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Můžete nám pardubickou společnost RETIA 

krátce představit?

V současné době realizujeme produkty ve třech 

základních oblastech. Těmi jsou – speciální elek-

tronika, zejména radarové systémy a elektronika 

zbraňových systémů, - záznamové systémy ReDat, 

což je komplexní řešení záznamu hlasu a komu-

nikačního quality managementu, - bezpečnostní 

systémy, zejména prostředky pro detekci a lokalizaci 

osob za pevnými překážkami na bázi UWB techno-

logie. Jsme střední firmou s takřka 200 zaměstnanci, 

z kterých mají cca 2/3 vysokoškolské vzdělání.

Činnost Vaší společnosti je na českém trhu 

unikátní. Jak RETIA obstála v čase krize a jak 

vidíte její budoucnost?

Jako jiné firmy i RETIA pocítila určité zpomalení svého 

růstu, nicméně jako inovativní firma se dokázala přizpů-

sobit a dnes kontrahované zakázky pokrývají období až 

do roku 2015. V rámci krizové strategie jsme podstatně 

zvýšili podíl exportu, který je nyní dominantní.

Co Vás vedlo k inovaci informačního systému?

Stávající informační systém byl postaven na několika, 

navzájem nedokonale provázaných, aplikacích. Oddě-

lené aplikace měly za následek ukládání dat v různých 

datových strukturách. Datová základna tak byla hete-

rogenní a k výměnám dat mezi aplikacemi docházelo 

mnohdy prostřednictvím exportních a importních 

souborů. Navíc nad touto datovou základnou se jen 

obtížně prováděla ucelená analýza, nemluvě o tom, 

že odezva systému začala být časově neúnosná.

Podle čeho jste vybírali dodavatele této 

služby?

Byli jsme si vědomi, že přechod na novou integro-

vanou platformu sdružující několik  samostatných 

systému bude náročný. Neměli jsme dobré zku-

šenosti s působením prvního implementačního 

partnera, a tak jsme se zaměřili na certifikované 

partnery společnosti Microsoft. Pro výběrové řízení 

byly stanoveny tyto základní cíle: pokrytí všech 

stávajících procesů a procesů, které bude nutné 

v novém řešení dále automatizovat, integrovat 

datovou základnu celého systému, zlepšit ode-

zvu systému i za cenu nasazení nového hardware 

a zvýšit spolehlivost systému i jeho otevřenost 

pro další vývoj. Po pečlivém výběru jsme se obrá-

tili na společnost Infinity a.s. Ve výběrovém řízení 

byly vybrány aplikace z produktové řady Microsoft, 

Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics 

CRM 4.0, Microsoft Project Server 2003 a Windows 

Share Point Services 3.0.

Jak jste celkově spokojeni s novým informač-

ním systémem, naplnilo se vaše očekávání?

S produkty Microsoftu pracujeme již dlouho a s od-

stupem času se ukazuje, že sjednocení datové zá-

kladny na platformě MS SQL Serveru 2005 nám dává 

dobrý základ pro další rozvoj informačního systému. 

S přechodem na integrovanou platformu jsme 

získali bezpečný, rychlý a spolehlivý systém, který 

v celé své šíři pracuje vždy jen s jedinou, aktuální 

a správnou verzí dat. Navíc můžeme využívat mo-

derních přístupů k projektovému řízení. Předběžná 

kalkulace výrobků pomocí konfigurátoru v Dyna-

mics CRM s následnou realizací výroby v systému 

Dynamics AX nám výrazně pomáhá při komunikaci 

se zákazníky i samotném prodeji. A v neposlední 

řadě management společnosti díky pokročilým re-

portům a nástrojům pro Business Intelligence získal 

silný nástroj pro strategické rozhodování a řízení.

Plánujete do budoucnosti nějaký další up-

grade systému nebo změny v oblasti IT?

Jistě, že nelze setrvat na místě. Dochází k neustá-

lému vývoji hardware, software, ale zejména trhu, 

požadavků zákazníků a komunikačních možností. 

Začátkem tohoto roku nám společnost Infinity 

provedla upgrade  centrální části informačního sys-

tému na novou verzi Microsoft Dynamics AX 2009. 

Upgrade byl proveden za provozu bez jediného 

dne odstavení systému. Tato verze nám otevřela 

nové možnosti soustředit se zejména na oblast 

komunikace se zákazníky a komplexnější využití 

potenciálu Microsoft Dynamics CRM ve spojení 

s Microsoft Dynamics AX.

Odpovědi na otázky týkající se informačních tech-

nologií doplnil i Oldřich Hanyš, vedoucí útvaru 

informačního systému společnosti Retia. 

V INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH  
NELZE SETRVAT NA MÍSTĚ

Akciová společnost RETIA se již 17 let zabývá výzkumem, vývojem a výrobou sofistikovaných 

elektronických systémů. Na bližší specifikace jsme se zeptali Ing. Petra Nováka, generálního 

ředitele společnosti RETIA a.s.



50 4/2011

Téma: Electron

Program slouží zvýšení informovanosti občanů 

hlavního města Prahy i zde působících firem o ak-

tuálním stavu elektromobility, o novinkách a tren-

dech v technice, o efektivitě i možnostech využití 

elektřinou poháněných vozidel pro práci i volný čas.

Stejně jako vloni se hlavním partnerem „Týden 

elektromobility“ stala Pražská energetika, a projekt 

pro letošní rok získal i podporu konceptu Praha 

elektromobilní, vyhlášeného HMP. Na část týdne 

se stane projekt i součástí veletrhu Electron 2011 

v pražských Letňanech.

Celý program bude zahájen 9. dubna od 10 ho-

din na Náměstí republiky v centru hlavního města 

prezentací dětských vozidel, elektromotorek a čtyř-

kolek. Nebudou chybět testovací tratě pro kola 

a skútry. Největší přehlídku vozidel poháněných 

elektrickou energií pak bude možné vidět násle-

dující den, 10. dubna od 15 hodin - z náměstí Re-

publiky odstartuje společná „Jízda elektromobilů 

Prahou“. 

V areálu Ladronka je na tento den připravena „Elek-

tromobilní neděle na Ladronce“, určená zejména 

pro příznivce elekrokol, elektrických skateboardů 

a elektrických dětských vozidel, pro něž je připraven 

bohatý program a samozřejmě i pestrá testovací 

flotila pro malé i velké zájemce.

„Týden pražské elektromobility“, 
9.–17. dubna 2011
● 9. – 16. dubna (10.00 - 18.00) Elektromobilní 

náměstí Republiky, Praha 1

Výstava elektrovozidel, prezentace jednotlivých 

značek, testovací trať pro kola a skútry, dětský kou-

tek a drive park, e-trialová trať pro malé závodníky,

zkušební okruh pro velká vozidla.

● 10. dubna (15.00 – 18.00)

Jízda elektromobilů, motocyklů a elektrokol Prahou. 

Trasa: nám. Republiky, Prašná brána, Senovážné 

náměstí, Václavské nám., Smetanovo nábřeží, Újezd, 

Malostranské nám., NTM Letná, nám.Republiky.

● 11. dubna (11.00) Mariánské náměstí, Praha 1

Tisková konference HMP k zahájení projektu Praha 

elektromobilní.

● 12.–15. dubna (10.00 -17.00) Výstava 

Electron 2011, Praha 9 - Letňany

Prezentace elektromobilů společností eMOpark, 

3E, Avacom, EATV, Govecs

● 13. dubna (10.00 -14.00) Konference Elek-

tomobilita – aktuální trendy

Přednáškový blok probíhá v rámci výstavy Electron 2011

● 15. dubna (14.00 – 18.30) Elektromobilita 

na Andělu (OC Anděl, Praha 5)

Výstava elektrokol a elektrických skútrů a moto-

cyklů, dětských vozidel. Start soutěže Race to sky 

(Anděl – Petřín). Závod ve třech kategoriích – mo-

tocykly, skútry a elektrokola.

● 17. dubna (11.00 – 19.00) Elektromobilní 

den na Ladronce (areál Ladronka, Praha 6)

Zábavné odpoledne s elektromobily všech ka-

tegorií. Dětská vozidla, kola, skútry, skateboardy, 

motocykly, elektromobily. Pořadatelem Týdne 

pražské elektromobility 2011 je společnost 

eMOpark ve spolupráci s akciovou společností 

PRE, Kooperativa pojišťovna a.s., a dalších, 

včetně TechMagazínu, který se stal mediálním  

partnerem.

„Na baterky“ nejsou jen auta
I když se v souvislosti s elektromobilitou nejčastěji 

propagují elektromobily, nejsou to jen auta, která 

nyní začínají přecházet na elektrický pohon. Další, 

neméně zajímavou skupinou jsou jednostopá 

vozidla jako např. elektrokola, mopedy a skútry, 

ale také robustní „čtyřkolky“, které už namísto 

neustále zdražujícího benzínu či nafty začínají 

čerpat svou jízdní sílu z baterií. V portfoliu spo-

lečnosti eMOpark, která se na tato elektrovozidla 

specializuje, tak figurují např. e-FORCE (pracovní 

čtyřkolka pro nezpevněný povrch i asfalt), Emoto 

Lite (nástupce populární Babety v elektrickém 

provedení), či skútřík Emoto E87. Pro jezdce 

sportovního zalo-

žení a vyznavače 

adrenal inových 

záležitostí je pak 

v nabídce „žihadlo“ 

Quantya Strada 

EVO1, první sé-

riově vyráběné 

elektrické enduro, 

Quantya Super-

moto tuning (su-

permoto v tuningovém provedení), Quantya 

Track QparX - elektrický krosový speciál.

Příznivce elektromobility a ekologické dopravy také 

nepochybně potěší informace, že od 2.dubna zahá-

jila v Praze provoz také nová půjčovna elektroskútrů 

s názvem eMOrent. Je určena pro ty, kdo si chtějí 

zažít jízdu na elektrickém vozidle, ale nechtějí si ho 

ještě sami pořizovat.

YikeBike
I tento pozoruhodný samohyb jezdí na elek-

třinu, takže spadá do oblasti elektromobility. 

Designový hit letošního roku, vozítko YikeBike 

velmi snadno složíte do velikosti zavazadla, 

takže v případě potřeby můžete dále pokračo-

vat běžnou městskou dopravou, vlakem, nebo 

autobusem. Vynález od protinožců ( je dílem 

novozélandských konstruktérů) je mj. nejmen-

ším skládacím kolem na světě, a má hmotnost 

pouhých 10 kg. Lze se s ním pohybovat po městě 

rychlostí až 25 km.h-1 a na jedno nabití ujede až 

16 km. V Česku je k vidění (a pro zájemce k mání) 

výhradně v eMOparku. 

PRAHA VE ZNAMENÍ ELEKTRO MOBILITY

Ve dnech od 9. do 17. dubna 2011 se bude konat druhý ročník Týdne pražské elektromobility. 

Projekt je aktivitou společnosti eMOpark na podporu rozvoje elektromobility a pozitivního 

vnímání alternativních pohonů v individuální dopravě v Praze. V tomto roce se akce zařadila 

i do mezinárodního programu EU Sustainable Energy Week.

Elektrický skútr už si lze i zapůjčit
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Jedním z  modelů portfolia společnosti 

Ahlborn je ruční termokamera GUIDE M8, 

která už v základním provedení nabízí skvě-

lou výbavu se spoustou funkcí.

Rozlišení teplotného senzoru 160x120 pix. 25 μm, 

citlivost ≤ 0,08 °C, rozsah měřených teplot - 20 až 

+250 °(+ 350 °C, + 1200 °C), 2 Mpix digitální fotoaparát 

s technologií prolínání termálního a vizuálního ob-

razu, 2x zoom, ovládání kamery buď ruční nebo po-

mocí IR dálkového ovládání (nadstandard), ale 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. Samo-

zřejmostí je hlasový záznamník (až 60 s ke každému 

snímku) textové poznámky, laserový zaměřovač atd.

Z příplatkové výbavy – kromě IR dálkového ovlá-

dání stojí za zmínku možnost rozšíření pro teploty 

do + 350 °C nebo + 1200 °C, dovybavení teleob-

jektivem 30 mm (FOV 7,6 ° x 5,7 °), protisluneční 

clonu displeje atd.

Kamera M8 nalezne uplatnění jak u údržby – elek-

tro, motory, technologie apod., tak i pro měření 

tepelného hospodářství a budov. Velmi vhodná je 

díky svým vlastnostem i pro vědu, výzkum, školství 

atd. jelikož je plně ovladatelná z PC prostřednictvím 

plné verze SW (multilicence), kdy je následně možné 

vyhodnocení i jednotlivých snímků z videa, tvorba 

grafů apod.

Rovněž příslušenství dodávané již v základní ceně 

je bezkonkurenční. Od již zmiňovaného SW přes 

bezpečnostní přepravní kufřík, pouzdro na opa-

sek 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. 

Rozměry – 154 x 69 x 45 mm 

(trochu větší mobil), váha 

včetně aku 350 g. Nená-

vratně jsou pryč doby, kdy 

cena takto technicky doko-

nalé termokamery se pohy-

bovala v rozmezí 1 až 2 miliónů 

korun. Cena termokamery GUIDE 

M8 byla stanovena na 98 000 Kč bez DPH.

Pokud budete mít zájem o bližší informace nebo 

ukázku této, ale i dalších termokamer, kontaktujte 

nás na adrese:

AHLBORN s.r.o., Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4, 

tel.: 261 218 907, e-mail: ahlborn@ahlborn.cz, 

www.termokamery.cz

SUPER MALÁ A LEHKÁ, TECHNICKY NABITÁ 
TERMOKAMERA GUIDE M8

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail:  msv@bvv.cz 

translog@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog

3.–7. 10. 2011
Brno – Výstaviště

nejvýhodnější cenové podmínky do 30. 4. 
elektronická přihláška k účasti: www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

6. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky
www.bvv.cz/translog

53. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh
www.bvv.cz/msv

POLSKO
Partnerská země MSV 2011
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Nová generace mobilního ře-

šení společnosti Aastra SIP-

DECT umožňuje zapojit až 2 048  

základnových stanic a 4 500 mo-

bilních prvků.

Díky verzi 2.1 má nyní toto mobilní 

řešení k dispozici řadu nových 

funkcí, mezi které patří např. loka-

lizace, vylepšené zpracování zpráv, 

alarm a technologie DECT XQ, 

prostřednictvím které jsou zmír-

ňovány následky rušení v nároč-

ných prostředích. Díky otevře-

nému standardu SIP lze řešení 

DECT integrovat i do platforem 

jiných výrobců.

Svou charakteristikou je technologie speciálně 

vhodná nejen pro obory zdravotnictví, logistiky 

a bezpečnostních služeb, ale také pro maloobchod 

a výrobu. Rádiové sítě DECT mají přirozenou kapa-

citní hranici 1024 základnových stanic a 2 048 mo-

bilních prvků. Tyto limity byly rozšířeny a nyní s po-

mocí SIP-DECT lze realizovat instalace až s 2 048 

základnovými stanicemi a 4 500 mobilními prvky. 

Nová je i možnost škálovat tyto systémy.

V náročných prostředích se silným rádiovým odra-

zem, jako jsou haly s kovovým pláštěm nebo vyso-

koregálové sklady, může být pře-

nos rádiových vln problematický. 

Výsledkem jsou poruchy v příjmu, 

v extrémních případech dochází 

dokonce k přerušení hovoru. DECT 

XQ je označení pro Extended Qua-

lity – tzn. vyšší kvalitu. Mezi základ-

novou stanicí a mobilním zaříze-

ním se používá dvojitá šířka 

pásma, kterou je možno využít na 

úpravu hlasového signálu, což 

zajišťuje i v problematických pro-

středích dobrou kvalitu hovoru.

Další inovace u nové generace 

spočívají v oblasti zpracování 

zpráv a alarmu. Telefony DECT od 

Aastry mohou nyní přijímat zprávy mnoha způsoby, 

ať již jde o zprávy z jiných mobilních zařízení (až do 

1000 znaků), e-maily, faxy, nebo zprávy z RSS-zdrojů. 

Funkce zpracování zpráv je zvláště vhodná pro 

nemocnice, hotely nebo logistická odvětví, kde 

zatím převládá tradiční hlášení přes reproduktory. 

Prostřednictvím nového rozhraní XML lze také při-

pojit externí aplikace jiných výrobců, např. popla-

chový server. SIP-DECT je možné používat ve vět-

šině IP prostředí založených na otevřených 

standardech IP-Centrex.

„Man-Down-Alarm“ pro bezpečnost 
pracovníků  
Díky lokalizační funkci získají provozy z oblasti zdra-

votnické péče či podniky o velké rozloze, s dílnami 

nebo výrobními linkami navíc další výhodu. Zů-

stane-li např. následkem pádu nějaká osoba bez 

možnosti pohybu, vyvolá systém poplach „Man-

Down-Alarm“ na základě informací z mobilního 

prvku. Přes lokalizační server, na němž je uložen 

plán budovy, lze zjistit, v dosahu které základnové 

stanice se tato osoba nachází a rychle a cíleně zor-

ganizovat pomoc pro ohroženou osobu. Ke zjištění 

přesného místa nakonec spustí centrála (nebo jiné 

mobilní zařízení, které mají zdravotníci u sebe) akus-

tický alarm na příslušném mobilním prvku.

Řešení SIP-DECT zahrnuje: 

● Základnové stanice Aastra, tzv. Radio Fixed Parts 

(RFPs), které se připojují na IP síť a jsou k dispozici 

v provedení pro vnitřní i venkovní prostory. Pomocí 

speciálních RFP je možné zároveň nainstalovat jak 

sítě DECT, tak též přístupové body WLAN-Access-

Points. Uživatelé tak pro obě technologie potřebují 

pouze jeden druh RFP.

● OpenMobility Manager - software řídící všechny 

mobilní prvky DECT a mobilní funkce (roaming, 

snadné přepojování mezi základnovými stanicemi 

atd.). 

● Přes XML je možné připojit aplikace jiných vý-

robců, např. pro funkce zpracování zpráv, alarmu 

a lokalizace.  

● Mobilní prvky Aastra DECT: sada Aastra 600d. 

Varování společnosti McAfee: adresu v do-

méně .org si může zaregistrovat kdokoliv.

Internetoví podvodníci bohužel rychle zareagovali 

na přírodní katastrofu, která postihla Japonsko. 

Společnost McAfee varuje uživatele, aby se měli na 

pozoru zejména před žádostmi o finanční pomoc 

a odkazy na škodlivé weby. První pokusy o podvody 

zaznamenala McAfee už dvě hodiny poté, co  

Japonsko zasáhlo ničivé zemětřesení 

o síle 8,9 Richterovy škály. Tak jako 

v případě jiných přírodních katastrof 

(např. loňské zemětřesení na Haiti), 

i v tomto případě útočníci začali 

rychle vytvářet podvodné weby a ro-

zesílat phishingové e-maily. Uživatelé 

by měli být obezřetní při klikání na 

odkazy v internetových vyhledáva-

čích i v sociálních sítích.

Pavel Hanko, McAfee Territory Channel 

Manager, události komentuje slovy: 

„K hlavním trikům kybernetických 

zločinců patří phishingové e-maily, 

které se snaží předstírat, že jejich ode-

silateli jsou legitimní organizace jako 

Červený kříž. Tyto zprávy obvykle 

obsahují odkaz na podvodné weby 

požadující údaje o platební kartě a další citlivé in-

formace. Jindy se zase phishingové e-maily maskují, 

jako by jejich autorem byla přímá oběť katastrofy 

nebo humanitární pracovník.“ 

Pro uživatele představují rizikový obsah také „dra-

matická“ videa z neštěstí; při jejich přehrání může 

být ale počítač infikován malwarem. Nebezpečné 

mohou být i obrázky v odpovědích vyhledávačů 

na dotaz týkající se pohromy. 

Uživatelům lze doporučit opatrnost. Kromě ob-

vyklých rad pro práci s nevyžádanými e-maily 

a odkazy v nich je v této souvislosti třeba pozna-

menat, že adresu v doméně .org si může zaregis-

trovat kdokoliv, rozhodně nemusí jít o charitativní 

organizaci. 

Doporučení McAfee: ochranu před škodlivými weby 

a odkazy v odpovědích vyhledávačů přinášejí we-

bové štíty, jako je např. zdarma dostupná aplikace 

McAfee SiteAdvisor. Používejte komplexní bezpeč-

nostní software, nastavte si jeho automatické ak-

tualizace a pravidelné skenování počítače. 

NOVÁ GENERACE DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÉ 
KOMUNIKACE

PODVODNÍCI ZNEUŽÍVAJÍ JAPONSKÉ ZEMĚTŘESENÍ

Podvodný phisihingový e-mail

Japonská katastrofa 419 případů
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Mezi hlavní trendy současné doby patří mobilní 

technologie a sociální média. V reakci na tyto trendy 

představila společnost SAP nové verze řešení Bu-

siness Intelligence (BI) a Enterprise Information 

Management (EIM) z rodiny SAP BusinessObjects. 

Tyto přinášejí in-memory computing, optimalizaci 

pro mobilní klienty a integraci sociálních médií. 

Hlavní inovace analytických nástrojů BI a EIM verze 

4.0 jsou odpovědí na zvyšující se nároky na zpra-

cování a analýzu neustále rostoucích objemů dat 

v současné globalizované společnosti. Integrace 

sociálních služeb dodává výstupům další kontext. 

Dovoluje vzít v úvahu informace a hlavně trendy 

a nálady vyjadřované na sociálních sítích a ve vý-

stupech je zohlednit. In-memory computing zase 

umožňuje získat výsledky analýz dat v reálném čase 

a technologie Sybase umožňuje získat přístup k da-

tům odkudkoliv pomocí mobilních klientů. 

Analýza dostává nový význam
Oba nástroje přinášejí inovativní změny a mnohá 

vylepšení – sjednocené uživatelské rozhraní umož-

ňuje intuitivní přístup k datům, výsledkům analýz 

a vizualizacím bez ohledu na koncové zařízení či 

model nasazení (podporovány jsou modely on-

demand, on-premise či hybridní architektura). Roz-

šířená podpora mobilních klientů přináší možnost 

pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Díky in-memory 

computingu lze nyní zpracovávat rozsáhlé soubory 

strukturovaných i nestrukturovaných dat v reálném 

čase. Další zvýšení výkonu zajišťuje plně 64bitová 

architektura, využití virtualizace a cloud technologie.

Významnou inovací verze 4.0 je sjednocení BI a EIM 

do jedné infrastruktury, což kromě významného 

urychlení operací znamená zejména celkové zjed-

nodušení a zrychlení implementace. Nové řešení 

lze snadno integrovat také se stávajícími aplikacemi 

SAP pro Enterprise Performance Management 

(EPM) a řízení rizik (Governance, Risk, and Compli-

ance (GRC)) a realizovat tak další analytické scénáře. 

Nové vlastnosti BI a EIM 4.0
In-memory computing, zpracování velkých 

objemů dat v reálném čase: díky optimalizaci 

výpočtů za pomoci SAP High-Performance Analy-

tic Appliance (SAP HANA) je nyní možné pracovat 

s extrémními objemy dat ve skutečně reálném čase. 

SAP HANA přináší nové možnosti business analýzy 

bez omezení parametrů současného hardwaru. 

Zaměřuje se na optimalizaci transakcí, zejména na 

práci s daty přímo v operační paměti a přidává 

podporu pro tzv. mixed-workload, umožňující 

transakčním a analytickým systémům pracovat 

v jednotném prostředí. 

Mobilní technologie Sybase Unwired Platform: 

přináší okamžitý přístup k datům a jejich vizualizaci, 

interakci s daty bez omezení platformou, vše v reál-

ném čase, a to pro aplikace SAP i moduly třetích stran. 

Prvky BI jsou nyní dostupné v jednotném mobilním 

rozhraní nabízejícím také interaktivní vizualizaci. 

Analýza nestrukturovaných dat: s novou verzí 

přichází možnost monitoringu sociálních médií (blogy, 

e-maily, sociální sítě) a sémantická analýza těchto 

nestrukturovaných dat. Automatická analýza textu 

a dalších dat umožňuje ve výstupech zohlednit i trendy 

či emoce vyjádřené v sociálních médiích (dokáže ne-

strukturovaná data přiřadit strukturovaným). 

Klíčové prvky BusinessObjects 4.0  
● SAP BusinessObjects Data Services – řešení pro 

konsolidaci datových zdrojů. Umožňuje profilování 

a optimalizaci dat tak, aby byla využitelná pro ana-

lýzy BI či přímo v dalších aplikacích SAP. Software 

obsahuje také scénáře pro migraci, synchronizaci 

či propojení dat (data-hub) v reálném čase.

● SAP BusinessObjects Information Steward – soft-

ware pro monitoring a analýzu vybraných datových 

zdrojů, přináší komplexní nástroje pro hodnocení 

úplnosti, přesnosti a konzistence zdrojů.

● SAP BusinessObjects Event Insight – nástroj pro 

analýzu a modelování dopadů konkrétních událostí 

na celou organizaci. Na základě definované události 

zpracuje analýzu důsledků za použití komplexních 

scénářů a se zohledněním co největšího objemu 

dat. Výstup analýzy prezentuje v kontextu historic-

kých trendů a předpovědi budoucích výsledků.

● SAP BusinessObjects Business Intelligence – plat-

forma pro realizování vlastních analýz BI přináší 

ANALYTICKÉ SYSTÉMY UMÍ VYŽÍT INFORMACE  
ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Nová verze systému BusinessObjects, který uvedla na trh společnost SAP,  podporuje mobilní 

technologie a propojení se sociálními sítěmi. Systémy BI a EIM verze 4.0 představují podle 

výrobce revoluci ve světě analytických nástrojů.

Nejnovější verze přináší technologii Virtual Machine 

Intelligent Policy pro prostředí VMware, která au-

tomatizuje prohledávání a ochranu virtuálních 

strojů a současně usnadňuje prosazování politiky 

ochrany dat. Na rozdíl od ostatních řešení pro 

ochranu dat zrychlí přechod podniků, které nasazují 

velký počet virtuálních strojů nebo budují infra-

strukturu privátního cloudu, na virtuální prostředí.

Virtualizace změnila způsob, jakým organizace zá-

lohují data, a NetBackup 7 rozvíjí možnosti ochrany 

informací ve virtuálním prostředí. Usnadňuje správu 

ochrany a obnovení dat v rámci fyzických a virtu-

álních prostředí pomocí jediného řešení a současně 

snižuje nároky na datová úložiště integrací dedu-

plikace ve zdroji nebo serverech médií.

Kromě podpory pro virtuální stroje přináší nový 

systém zjednodušené reportování, rychlejší obnovu 

po havárii, lepší možnosti deduplikace a podporu 

Oracle a databázových aplikací  MySQL. 

Mezi nové funkce a výhody systému patří:

● Rychlejší cesta k virtuálním datovým centrům 

– technologie Virtual Machine Intelligent Policy 

automatizuje prohledávání a ochranu virtuálních 

strojů a snižuje náročnost správy nutné pro vyšší 

výkon zálohování virtuálních strojů VMware díky 

lepšímu využití zdrojů VMware vSphere.

● O polovinu rychlejší zálohování virtuálních strojů 

– patentovaná technologie Granular Recovery 

Technology, která podporuje okamžité obnovení 

souboru nebo složky ze zálohy na virtuálním stroji, 

je nyní k dispozici pro systémy Linux v prostředí 

VMware. To umožňuje snížit dobu zálohování vir-

tuálního stroje až o 50 %, zjednodušit správu a zvý-

šit rychlost obnovy jednotlivých souborů.

● Obnovení na vyžádání odkudkoli a jeho vyšší 

rychlost – nová automatická replikační technologie 

umožňuje při replikaci dat mezi více servery nebo 

NetBackup doménami, aby zálohovaná data v ná-

hradním místě byla okamžitě k dispozici, čímž se 

zrychluje obnovení po havárii. NetBackup RealTime 

poskytuje nepřetržitou ochranu dat a nyní podpo-

ruje prostředí VMware, takže odstraňuje „zálohovací 

okno“, snižuje dopad na rozlehlé hostitelské VMware 

systémy a umožňuje téměř okamžité obnovení 

celých systémů.

Větší možnosti auditu NetBackup 7 pomáhají správ-

cům zálohování dodržovat předpisy a právní naří-

zení. Vylepšení doznala i centrální správa: NetBac-

kup OpsCenter poskytuje jednotné zobrazení 

správy všech prostředí ochrany dat Symantec, při-

dává lepší možnosti auditu, licencování a reporto-

vání pro bezpečné uchování dat během celého 

jejich životního cyklu. Nové nástroje, jako Workload 

Analyzer, umožňují lépe přizpůsobit operace s cílem 

maximalizovat využití hardwaru. 

/pv/

Sociální sítě obsahují bezobsažný balast i spoustu cenných 

informací. Moderní analytické programy jich umí využít

NOVÁ INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE AUTOMATIZUJE 
PROHLEDÁVÁNÍ A OCHRANU VIRTUÁLNÍCH STROJŮ

Symantec nabídl vylepšený systém NetBackup 7, který zjednodušuje ochranu dat ve virtuál-

ním prostředí, usnadňuje nasazení deduplikace a zrychluje obnovení virtuálních strojů.
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Cílem návrhu mezinárodní dohody, který 

takto neprošel prvním zásadním testem 

na své cestě k aplikaci, se má zřídit Soud 

pro evropské patenty a patenty Spo-

lečenství, který by sestával ze soudu 

prvního stupně – zahrnujícího 

ústřední soud, jakož i místní a regio-

nální soudy – z odvolacího soudu a spo-

lečné soudní kanceláře.

Předložený návrh dohody je součástí obec-

nějšího rámce zavádění jednotného 

systému pro evropské patenty a pa-

tenty Společenství vydávané Evrop-

ským patentovým úřadem. V sou-

časnosti je situace na první pohled 

funkční, nicméně pouze na první pohled. 

Stav je totiž takový, že i když v současnosti 

je postup pro vydávání evropského patentu 

jednotný, je tento patent jen souborem jednotlivých 

národních patentů, které spadají do působnosti vni-

trostátního práva států, které majitel patentu označil. 

Naproti tomu budoucí patent Společenství by měl 

mít jednotnou a autonomní povahu se stejnými 

účinky v celé Evropské unii a bylo by jej možno udě-

lit, převést, prohlásit za neplatný nebo by mohl za-

niknout pouze ve vztahu k tomuto území.

Návrh mezinárodní dohody, která by měla být uza-

vřena mezi členskými státy, Evropskou unií a třetími 

státy, které jsou smluvními stranami Evropské pa-

tentové úmluvy, o vytvoření soudu příslušného 

rozhodovat ve sporech týkajících se evropských 

patentů a patentů Společenství, vypracovala a před-

ložila Soudnímu dvoru EU k posouzení Rada Evrop-

ské unie, jako její nejvyšší orgán. Cílem posouzení 

bylo vydání potvrzení Soudního dvora, jakožto nej-

vyššího soudního orgánu EU, o slučitel-

nosti návrhu mezinárodní dohody s prá-

vem Evropské unie. O složitosti posuzování 

svědčí i skutečnost, že do tohoto řízení 

vstoupilo 21 členských států jako ved-

lejší účastníci, přičemž Soudní dvůr EU 

byl o vydání posudku požádán ještě 

v červnu 2009.

Posuzování Soudním dvorem
Soudní dvůr ve svém stanovisku ze-

jména zdůraznil, že právě Soudní dvůr 

EU je při výkonu svých funkcí pověřen 

výkladem a použitím práva Evropské 

unie. Tudíž právě jemu přísluší právo po-

souzení souladu návrhu mezinárodní 

smlouvy s právem EU. 

Soudní dvůr při svém posouzení vychá-

zel z faktu, že podle navržené dohody je Soud 

pro evropské patenty a patenty Společenství 

orgánem, který stojí vně institucionálního 

a soudního rámce Evropské unie. Je tudíž orga-

nizací nadanou vlastní právní subjektivitou podle 

mezinárodního práva. Předložený návrh mezi-

národní dohody mu svěřuje výlučnou příslušnost 

k rozhodování o značném počtu žalob podaných 

jednotlivci ve věcech patentů, zejména o žalo-

bách týkajících se:

● skutečného nebo hrozícího porušování patentů,

● zrušení patentu a

● náhrady škody s příslušenstvím nebo směřujících 

k přiznání jiné náhrady.

V uvedeném rozsahu pak soudy členských států 

pozbývají příslušnost rozhodovat o těchto žalo-

bách, a zachovávají si pouze příslušnost ve vě-

cech, které nespadají do výlučné příslušnosti 

Soudu pro evropské patenty a patenty Spole-

čenství. Jde tedy o naprosto nový koncept, který 

přesouvá soudní ochranu patentů na orgán vně 

Evropské unie.

Pokud jde o samou podstatu věci, tak Soudní dvůr 

nicméně uvedl, že předložená mezinárodní do-

hoda, která počítá s vytvořením soudu pověře-

ného výkladem ustanovení této dohody, v zásadě 
není s právem Unie neslučitelná. Připustil rovněž, 

že mezinárodní dohoda může mít dopady na jeho 

vlastní pravomoci za podmínky, že jsou splněny 

zásadní podmínky zachování jejich povahy a není 

ohrožena autonomie právního řádu Unie. Avšak 

na rozdíl od jiných mezinárodních soudních sys-

témů, o nichž Soudní dvůr rozhodoval v minulosti, 

je Soud pro evropské patenty a patenty Spole-

čenství pověřen výkladem a použitím nejen za-

mýšlené mezinárodní dohody, ale také právních 

předpisů Unie.

Soudní dvůr dále konstatoval, že vytvoření to-

hoto soudu by vnitrostátní soudy připravilo 

o možnost, nebo případně i povinnost předložit 

Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o před-

běžné otázce ve věcech patentů, jelikož návrh 

dohody stanoví mechanismus pro předkládání 

předběžných otázek, který vyhrazuje možnost 

předložit žádost o rozhodnutí o předběžné 

otázce Soudu pro evropské patenty a patenty 

Společenství, ale upírá uvedenou možnost vni-

trostátním soudům.

Soudní dvůr dále připomněl, že současný systém 

zavádí přímou spolupráci mezi vnitrostátními 

soudy a Soudním dvorem, v jejímž rámci se tyto 

soudy úzce podílejí na správném použití a jed-

notném výkladu práva Unie, jakož i na ochraně 

práv přiznaných tímto právním řádem jednotliv-

cům. Funkce svěřené na jedné straně vnitrostát-

ním soudům a na straně druhé Soudnímu dvoru 

jsou zásadní za účelem zachování samotné povahy 

práva Unie.

V tomto ohledu Soudní dvůr připomněl zásadu, 

podle níž je stát povinen poskytnout náhradu za 

škodu způsobenou jednotlivcům v důsledku poru-

šení práva Unie, která jsou mu přičitatelná, a to bez 

ohledu na orgán tohoto státu, i soudní, jehož jed-

náním nebo opomenutím bylo porušení způsobeno. 

Stejně tak pokud se porušení práva Unie dopustí 

vnitrostátní soud, může být u Soudního dvora za-

hájeno řízení za účelem určení, že se dotyčný člen-

ský stát takového nesplnění povinností dopustil.

Soudní dvůr nicméně poukázal na to, že by roz-

hodnutí Soudu pro evropské patenty a patenty 

Společenství, kterým by bylo porušeno právo Unie, 

nemohlo být předmětem řízení pro nesplnění po-

vinností, ani by nemohlo zakládat majetkovou 

odpovědnost členského státu nebo členských států.

Za těchto podmínek – jak uvádí stanovisko − má 

Soudní dvůr za to, že by zamýšlená dohoda tím, že 

přiznává výlučnou příslušnost k rozhodování o znač-

ném počtu žalob podaných jednotlivci ve věcech 

patentů Společenství, jakož i k výkladu a použití práva 

Unie v této oblasti mezinárodnímu soudu, který stojí 

vně institucionálního a soudního rámce Unie, připra-

vila soudy členských států o jejich pravomoci v oblasti 

SOUDNÍ DVŮR EU ROZPOROVAL USTAVENÍ SOUDU 
PRO EVROPSKÉ PATENTY A PATENTY SPOLEČENSTVÍ

Úsilí o celoevropskou soudní patentovou ochranu zasáhla nečekaná rána. Soudní dvůr 

Evropské unie v Lucemburku totiž vydal 8. března 2011 posudek, v němž konstatoval, že 

návrh dohody, kterou se zřizuje Soud pro evropské patenty a patenty společenství, není 

slučitelná s právem Evropské unie.
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výkladu a použití práva Unie. Dohoda by rovněž 

zasahovala do pravomoci Soudního dvora rozhodo-

vat o předběžných otázkách položených vnitrostát-

ními soudy. Z tohoto důvodu by dohoda zasahovala 

do samotné podstaty pravomocí svěřených orgánům 

Unie a členským státům, které jsou zásadní za účelem 

zachování samotné povahy práva Unie.

V důsledku výše uvedených argumentů 

Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že předložený 
návrh dohody o vytvoření Soudu pro evropské 
patenty a patenty Společenství není slučitelný 
s právem Unie.

K uvedenému je vhodné dodat, že každý členský 

stát EU, Evropský parlament, Rada nebo Komise si 

mohou vyžádat posudek Soudního dvora o sluči-

telnosti jakékoliv zamýšlené dohody se Smlouvami. 

Je-li posudek Soudního dvora odmítavý, nemůže 

zamýšlená dohoda vstoupit v platnost, pokud ne-

dojde ke změně dohody nebo ke změně Smluv.

Evropská komise přivítala posudek 
Soudního dvora
Evropská komise hned ve stejný den, v němž vydal 

svůj posudek Soudní dvůr Evropské unie, vydala 

prohlášení, v němž přivítala posudek, který vydal 

Soudní dvůr ohledně slučitelnosti zamýšlené do-

hody o Soudu pro evropský patent a patent EU se 

Smlouvami EU. Komise současně dodala, že nyní 

podrobí vydaný posudek důkladné analýze a pokusí 

se najít ze vzniklé situace vhodná řešení. Celoev-

ropská soudní ochrana patentů EU a patentů Spo-

lečenství je totiž strategickým cílem politiky Evrop-

ské unie, avšak při zachování principu subsidiarity. 

Pro úplnost je vhodné dodat, že také jednání o vy-

tvoření patentu EU skončila na konci roku 2010 

neúspěchem, protože členským státům se nepoda-

řilo dospět k jednomyslné dohodě o systému pou-

žívaných jazyků. Dne 14. prosince 2010 Evropská 

komise na základě žádostí dvanácti členských států 

předložila návrh na schválení posílené spolupráce 

v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. 

Zatím o účast v systému posílené spolupráce požá-

dalo 25 členských států a Evropský parlament. 

Slova Evropské komise o zesíleném úsilí potvrdil i další 

vývoj, když posudek Soudního dvora neměl vliv na 

rozhodnutí členských států dne 10. března na zase-

dání Rady pro konkurenceschopnost v návaznosti 

na souhlas, jímž Evropský parlament schválil přechod 

k posílené spolupráci v oblasti jednotné patentové 

ochrany. Vytvoření jednotné patentové ochrany je 

přitom po právní stránce něco jiného než vytvoření 

Evropského patentového soudu. Podle Evropské 

komise je nutné v rámci posílené spolupráce dovést 

celý proces k rychlému a zdárnému řešení. 

/pm/

Evropská komise 16. března navrhla společný 

systém pro výpočet základu daně podniků pro-

vozujících činnost v EU. Cílem návrhu je podle 

důvodové zprávy snížit administrativní zátěž, 

náklady na dosažení souladu s předpisy a právní 

nejistotu, jimž jsou podniky v EU v současné době 

vystaveny, neboť aby mohly stanovit svůj zdani-

telný zisk, musí vyhovět požadavkům 27 různých 

vnitrostátních systémů. 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob by podnikům umožnil využít 

výhody jediného kontaktního místa pro podání 

daňového přiznání a konsolidovat všechny zisky 

a ztráty, které jim vzniknou v rámci EU. Členské 

státy by si přitom zachovaly své svrchované právo 

stanovit vlastní sazbu daně z příjmů právnických 

osob. Komise odhaduje, že společný konsolido-

vaný základ daně z příjmů právnických osob má 

ušetřit podnikům v celé EU každoročně 700 mili-

onů eur díky nižším nákladům na dosažení sou-

ladu s předpisy a 1,3 miliardy eur prostřednictvím 

konsolidace. Kromě toho podniky, které se snaží 

proniknout do zahraničí, uspoří až 1 miliardu eur. 

Cílem společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob je překonat stávající 

problémy tím, že podnikům nabídne jediný sou-

bor pravidel pro stanovení daně z příjmu práv-

nických osob a možnost podat za svou úhrnnou 

činnost v rámci EU jediné, konsolidované daňové 

přiznání u jedné daňové správy. Na základě to-

hoto jediného daňového přiznání by pak byl 

základ daně podniku rozdělen podle zvláštního 

vzorce mezi ty členské státy, v nichž tento podnik 

provozuje činnost. V uvedeném vzorci se zohled-

ňují tři faktory: aktiva, pracovní síla a prodej. Po 

přerozdělení základu daně budou členské státy 

moci zdanit svůj podíl vlastní sazbou daně z pří-

jmu právnických osob. V systému společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnic-

kých osob budou členské státy nadále stanovo-

vat svou sazbu daně z příjmu právnických osob 

na úrovni, již budou pokládat za vhodnou, neboť 

toto stanovení spadá do pravomoci členských 

států. 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob by byl pro podniky nepovinný. 

Znamená to, že ty z nich, které by výhody har-

monizovaného systému EU využily, se do něj 

mohou zapojit, zatímco ostatní podniky mohou 

nadále zůstat ve svém vnitrostátním systému. 

BUDE MÍT EVROPA SPOLEČNÝ SYSTÉM PRO VÝPOČET 
FIREMNÍCH DANÍ?  

Evropská komise navrhla zákaz vjezdu vozů 

se spalovacími motory do měst v roce 2050. 

Pokud by členské státy zatím nezávazný plán 

nakonec realizovaly, emise z dopravy by měly 

do poloviny století klesnout o 60 % - unie 

totiž počítá s tím, že za 39 let se bude většina 

cestujících na vzdálenost větší než 300 km 

přepravovat po železnici. 

S postupným vytlačováním aut se spalovacím mo-

torem chce EK začít ovšem podstatně dříve. Už 

20 let předtím by se podle nového dopravního 

plánu mělo snížit používání aut v městské dopravě 

o polovinu a zboží by se do center velkých měst 

mělo dopravovat „bez emisí“. Ústup od klasických 

automobilů a vývoj nových technologií má přinést 

i zásadní zlepšení bezpečnosti na silnicích. 

„Konkurenceschopné dopravní systémy mají klíčový 

význam pro to, aby byla Evropa schopna obstát 

v celosvětové hospodářské soutěži, pro podporu 

hospodářského růstu, vytváření pracovních míst 

a pro každodenní zabezpečení kvality života lidí. 

Omezení mobility nepřichází v úvahu; řešením však 

není ani pokračovat v dosavadním přístupu. Závis-

lost dopravních systémů na ropě můžeme snížit, 

aniž bychom obětovali jejich efektivnost a ohrozili 

mobilitu. Může na tom získat každý,“ uvedl euroko-

misař pro dopravu Siim Kallas. 

Plán Evropské komise má celkem 40 bodů, zaměře-

ných hlavně na přesun od automobilů k železniční 

a lodní dopravě, týkají se však i letecké dopravy, která 

by do roku 2050 měla nejméně ze 40 % využívat tzv. 

udržitelná nízkouhlíková paliva. Jde především bi-

opaliva druhé generace, která se ovšem v současnosti 

prakticky nepoužívají a jejich nasazení ve větší míře 

lze podle expertů očekávat nejdříve za 10 let. 

Základní body nového dopravního plánu EK 

v kostce:

1. Městská doprava

Do roku 2030 by se mělo používání vozidel na kon-

venční paliva v městské dopravě snížit na polovinu, 

a v centrech velkých měst  by se mělo dosáhnout 

zavedení dopravy zboží v podstatě prosté emisí CO
2
. 

Do roku 2050 by pak vozidla na konvenční paliva měla 

být postupně vyřazena z měst úplně, a k témuž leto-

počtu by se měl podle předpokladů EU počet smrtel-

ných nehod v silniční dopravě snížit na úroveň blízkou 

nule. Unie nyní usiluje o to, aby se už do roku 2020 

počet smrtelných dopravních nehod snížil na polovinu.

2. Meziměstská doprava

Do roku 2050 by se většina cestujících na střední 

vzdálenost (přibližně 300 km a více) měla přepra-

vovat po železnici. V počáteční fázi do roku 2030 

by se mělo 30 % silniční nákladní dopravy nad 

300 km převést na jiné druhy dopravy, jako jsou 

železniční a vodní doprava, a do roku 2050 by to 

mělo být více než 50 %. Do roku 2050 by se také 

měla všechna letiště základní dopravní sítě propo-

jit se železniční sítí, pokud možno vysokorychlostní.

3. Interkontinentální doprava

Do roku 2020 by měl být vytvořen společný evrop-

ský letecký prostor zahrnující 58 zemí a jednu mi-

liardu obyvatel. Do roku 2050 by mělo používání 

nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě dosáhnout 

40 % a emise CO
2
 z námořních lodních paliv by se 

měly na úrovni EU snížit o 40 %. 

BRUSEL CHCE DO ROKU 2050 VYTLAČIT  
Z MĚST KLASICKÉ VOZY
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Zavedením nového systému je 

podmíněno zdárné dokončení 

projektu elektronické veřejné 

správy (eGovernment) v České 

republice. Celá zakázka o roz-

sahu 130 mil. Kč je částečně fi-

nancována z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj a má být 

dokončena v roce 2012.

„Smyslem systému je ochrana 

identity občanů před zneuži-

tím,“ říká Josef Tesařík, gene-

rální ředitel Tesco SW. Infor-

mační systém ORG se stane 

samostatnou funkční součástí 

všech základních registrů ve 

státní správě. Stávající rodné číslo v budoucnu 

nahradí neveřejný a jedinečný základní identifi-

kátor fyzické osoby, z něhož nebude nijak možné 

odvodit žádné citlivé osobní údaje, jako datum 

narození, pohlaví, atd. Identifikátory pro jednotlivé 

agendy státní správy budou odvozeny právě od 

těchto základních identifiká-

torů. 

Součástí informačního systému 

ORG bude vysoce sofistikovaný 

matematický aparát, který ve 

spolupráci s předními odbor-

níky na šifrování zajistí, že ne-

bude možné z dílčích agendo-

vých identifikátorů zpětně 

odvodit ani základní, ani jiné 

identifikátory stejné osoby 

v dalších agendách veřejné 

správy. Informační systém 

ORG bude jediným místem, 

kde budou uloženy ma-

tice identifikátorů fyzic-

kých osob pro jejich 

vzájemný převod 

mezi jednotlivými 

agendami. Pro zajištění 

naprosté bezpečnosti osob-

ních dat ORG bude možné pře-

vádět identifikátory z jedné agendy na identifiká-

tory v jiné agendě pouze na základě autorizovaného 

požadavku.

Rodné číslo je tzv. objektový identifikátor, který 

jednoznačně identifikuje fyzickou osobu a v řadě 

zemí se proto podobná identifikace užívá např. pro 

účely sociálního, důchodového nebo zdravotního 

pojištění. Trendem je ovšem používání bezpřízna-

kových čísel, z nichž nelze vyvodit žádné další 

osobní informace o jeho nositeli.

V současné podobě prvních 6 číslic rodného čísla 

popisuje datum narození ve formátu rrmmdd (např. 

701020 označuje datum narození 20. října 1970), 

přičemž ženy mají k měsíci připočteno 50 (tzn. 

706020 označuje ženu narozenou 20. října 1970). 

Od roku 2004 (zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena 

možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána 

všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné 

číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno 

20 a ženy 70. Zbytek rodného čísla (tzv. koncovka) 

odlišuje dvě fyzické osoby stejného pohlaví naro-

zené ve stejný den a zpravidla se odděluje lomítkem.

Zákon považuje rodné číslo za osobní údaj a na 

nakládání s ním se vztahují omezení daná zákonem 

na ochranu osobních údajů - proto je jeho zpraco-

vání možné pouze se souhlasem nositele rodného 

čísla nebo tam, kde to dovolují příslušné předpisy. 

Neoprávněné používání rodného čísla může být 

posuzováno jako správní delikt, za který může být 

udělena sankce (pokuta) od Úřadu na ochranu 

osobních údajů. /pv/ 

V rámci studie, jejímž vypracováním byla pově-

řena společnost Oxford Analytica, bylo požá-

dáno více než 75 vedoucích pracovníků a ana-

lytiků ze sedmi různých odvětví, aby podle 

svého uvážení ohodnotili 10 nejvýraznějších 

podnikatelských příležitostí a rizik pro rok 2011. 

V porovnání s uplynulým rokem 2010 je nejvý-

znamnější změnou posun rizika snižování ná-

kladů o čtyři místa na druhou pozici v žebříčku 

a související skok o 10 míst na pátou příčku 

v případě rizika tlaku na snižování cen. Mezi 

desítku hlavních rizik se ve výhledu na letošní 

rok historicky poprvé zařadila tržní rizika. Tento 

výsledek naznačuje, že všeobecné obavy např. 

z vývoje eurozóny sílí a mnoho rizik, která měla 

původně ryze podnikový charakter, tvoří nyní 

samostatnou kategorii. 

Hrozby zůstávají, ale mění se jejich 
význam pro firmy
„Na globálním trhu jsme svědky dále sílící konku-

rence v boji o podíly na trzích. Při současném po-

malém růstu vyspělých zemí a při snaze maximálně 

se prosadit na rozvíjejících se trzích nepředstavuje 

výrazný posun cenových tlaků směrem nahoru 

v sestavovaném žebříčku až takové překvapení,“ 

uvedl partner podnikového poradenství a řízení 

rizik Ernst & Young Jan Fanta. 

Změny v pohledu na hrozby pro nadnárodní 

podniky ve výhledu pro letošní rok do značné 

míry odrážejí vývoj situace v globální ekonomice. 

Dosažitelnost úvěru klesla z druhého nejvýznam-

nějšího rizika v roce 2010 na sedmou příčku, z če-

hož vyplývá určité zlepšení podmínek pro získá-

vání financování. Stále zde však existují jistá 

omezení a budoucí vývoj nelze přesně odhad-

nout. Zpráva v této souvislosti označuje udržování 

velmi dobrých vztahů s investory za jednu z de-

seti nejvýraznějších příležitostí rozvoje globálně 

působících podniků.

Vzhledem k předpokládanému tempu růstu je 

celkem logické, že pozici nejčastěji zmiňované 

podnikatelské příležitosti pro rok 2011 zaujal růst 

poptávky v rámci rozvíjejících se trhů. „Rozvíjející 

se trhy představují nyní největší potenciál pro růst, 

zejména pak pro státy, jejichž hospodářství je 

založené na exportu nejrůznějších komodit, ale 

také pro některé vyspělé tržní ekonomiky, které 

v exportu vidí lék na vlastní ekonomickou situaci 

a řešení oslabující měny,“ upozornil Jan Fanta. 

Inovace znamenají lepší šance 
a konkurenceschopnost
Inovace v oblasti produktů, služeb a provozu spolu 

s důslednějším uplatňováním strategie pro jednot-

livé činnosti podniku se umístily na druhém, 

respektive třetím místě mezi nejvýznamnějšími 

podnikatelskými příležitostmi pro rok 2011. Tento 

trend je důkazem obnoveného zájmu o posilování 

konkurenceschopnosti a růstu na počátku nastu-

pujícího roku. 

Ostatní příležitosti, jimž podniky s ohledem na 

budoucí vývoj přikládají důležitost, zahrnují prosa-

zování čistějších (zelených) technologií, nové mar-

ketingové kanály vytvářené sociálními sítěmi a roz-

voj partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Deset nejzávažnějších podnikatelských rizik 

pro rok 2011 z pohledu mezinárodních spo-

lečností (v závorce pořadí z roku 2009) 

 1.  Regulační opatření a shoda se zákonnými 

požadavky (1) 

 2. Snižování nákladů (6) 

 3. Pomalé hospodářské oživení/návrat recese (3) 

 4. Tržní rizika (nové) 

 5. Cenové tlaky (15) 

 6. Využití potenciálu schopných pracovníků (4) 

 7. Dostupnost úvěrového financování (2) 

 8. Riziko společenské přijatelnosti podnikání (9) 

 9. Posilování role národních vlád (nové) 

10. Nově vznikající technologie (13) 

RODNÁ ČÍSLA NAHRADÍ IDENTIFIKÁTORY 
BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Olomoucká společnost Tesco SW zvítězila ve výběrovém řízení Úřadu pro ochranu osobních 

údajů na vytvoření unikátního informačního systému ORG. Jeho hlavním posláním je nahra-

dit rodná čísla identifikátory, které nebudou obsahovat žádné zjevné osobní údaje.

NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI SE OBÁVAJÍ REGULACE

Za nejzávažnější hrozbu pro své fungování považují nadnárodní společnosti i nadále regulační 

opatření a soulad se zákonnými požadavky. Mezi podnikatelská rizika pro rok 2011 se ale 

nově zařadila sílící role národních vlád. Vyplývá to z pravidelného průzkumu poradenské 

společnosti Ernst & Young, poskytující odborné služby v oblasti auditu a daňového, transakč-

ního a podnikového poradenství. 
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Do centra pozornosti České 

republiky by se měly dostat 

informační a komunikační 

technologie (ICT), bio- a na-

notechnologie i kosmický 

výzkum, jinak země neu-

spěje v mezinárodní tech-

nologické konkurenci. 

Vyplývá to z doporučení, které 

21. března představila Národní 

ekonomická rada vlády (NERV), 

podle něhož by stále dominující 

produkci průmyslových výrobků 

a strojů měla v Česku vystřídat 

orientace na služby s vysokou 

přidanou hodnotou, mezi které 

patří vývoj moderních techno-

logií. V dokumentu, který se za-

bývá technologickou připrave-

ností ČR a o němž informovala 

agentrura Mediafax, uvádí NERV, 

že stejný je i světový trend a že 

současná podpora těchto služeb 

je v České republice zatím nízká.

„Nevychováváme dostatek od-

borníků pro vývoj a aplikace 

technologií a ty, co máme, ne-

dokážeme udržet,“ konstatuje 

NERV s tím, že v tuzemsku pra-

cuje zhruba 230 000 ICT odbor-

níků, a to většinou ve firmách do 

50 zaměstnanců. S ohledem na 

demografický vývoj je jisté, že ČR 

nebude schopna zajistit ani pro-

stou reprodukci tohoto počtu,“ 

míní poradci vlády.

NERV mj. doporučuje, aby 

Česko zřídilo Národní kosmic-

kou agenturu (NKA), která se ve výzkumu a aplika-

cích kosmických technologií stane partnerem ob-

dobných institucí, jakým je např. americký Národní 

úřad pro letectví a vesmír (NASA). Provoz NKA, která 

by zastřešila už existující tuzemské kosmické aktivity, 

by podle odhadů vyšel státní rozpočet na 5 až 7 mi-

lionů korun ročně, ale může přinést výrazný ekono-

mický efekt. Poradní sbor vlády ve své zprávě pou-

kazuje, že kosmický výzkum má vysokou návratnost 

investic, přispívá k rozvoji malého a středního pod-

nikání a vede k novým výrobním programům s vy-

sokou přidanou hodnotou. Kromě toho nabízí nové 

pracovní příležitosti a podílí se na image českého 

průmyslu a vědy. ČR má v této oblasti potenciál pro 

společné projekty se zahraničními partnery a mož-

nosti subdodávek pro velké evropské hráče. Motivací 

pro přechod firem do segmentu kosmických tech-

nologií může být podle odborníků např. už schvá-

lený přesun sídla evropské agentury pro dohled 

nad navigačním družicovým systémem Galileo 

(GSA) do ČR. Galileo vyjde Evropskou unii v přepočtu 

na zhruba 85 mld. Kč a do Prahy se kvůli němu 

přestěhuje z Bruselu 50 úředníků, systém samotný 

má začít částečně fungovat v roce 2014. 

Světový průměr emisí kysličníku 

uhličitého činí 7 tun na osobu. 

Pokud jde o obyvatele jednotlivých 

kontinentů, v žebříčku „výrobců 

CO
2
“ překvapivě vedou Australané 

se 30 tunami CO
2
 ročně na osobu, 

následují Severoameričané (28 t). 

Evropané jsou více umírnění: 15 t na obyvatele 

Velké Británie, ještě méně připadá na obyvatele 

Asie („pouze“ 3,3 t na jednoho Číňana) a Afriky (1 t 

na obyvatele Malawi).

Můžeme říci: vypočítej, kolik CO
2
 vyprodukuješ, 

a já ti řeknu, jaký jsi. Stačí navštívit stránku http://

visualization.geblogs.com/visualization/co2/, 

kde získáte přístup k velkému množství informací 

o tom, jaký mají naše každodenní činnosti dopad 

na produkci emisí CO
2
. například odeslat e-mail 

je ekologické. Do ovzduší se uvolní pouze 

4 gramy CO
2
.

Také je zde ke stažení aplikace, která umožňuje 

vytvořit si vlastní osobní klasifikaci na základě množ-

ství vyprodukovaných emisí. Čeho byste byli ochotní 

se vzdát, abyste snížili množství oxidu uhličitého?

Několik příkladů, kolik CO
2
 se uvolňuje při vykoná-

vání nejběžnějších činností:

Technika a Internet: Velmi nízké emise se uvolňují 

při hodinovém sledování televize s úhlopříčkou 15 

palců (pouze 34 g CO
2
), 76 g, po-

kud jde o televizi s úhlopříčkou 

28“, a v případě plazmové TV o ve-

likosti 42“, jde o 220 g. Minutový 

hovor z mobilního telefonu před-

stavuje 57 g CO
2
. 

Skype vyprodukuje každý rok 

24 milionů tun CO
2
, o něco lépe je na tom Facebook 

se svými 13,6 tunami. Jedno vyhledávání na internetu 

z notebooku produkuje 0,2 g CO
2
. Odeslání e-mailu 

představuje pouze 4 g CO
2
, ale pokud je příloha 

velká, zvýší se až na 50 g. Celkově vyprodukuje In-

ternet každoročně 300 milionů tun emisí tohoto 

skleníkového plynu.

Domácnost: Výrobou jedné nákupní tašky z re-

cyklovaného papíru vznikne pouze 12 g CO
2
, 83 kg 

emisí vypustíme za rok během vysávání našeho 

domu. Jedna obyčejná žárovka má ročně na svě-

domí 500 kg oxidu uhličitého, zatímco energeticky 

úsporná žárovka pouze 90 kg. 

Jídlo a nápoje: Jedna láhev vody ze zdroje blíz-

kého našemu bydlišti představuje 110 g CO
2
. Oproti 

tomu voda stáčená do lahví a přivážená z větší 

vzdálenosti odpovídá 160 g a láhev vody importo-

vané ze zahraničí až 215 g.  

Při výrobě jednoho hamburgeru se vyprodukuje 

2,5 kg oxidu uhličitého, u vegetariánského burgeru 

je to o něco méně – 1 kg – stejně jako u bochníku 

chleba, 6 vajec pak znamená 1,8 kg emisí. Až 720 g 

má na svědomí láhev mléka, 12 kg cihla sýra, téměř 

kilogram pak jedna láhev dovezeného piva.

Společenské záležitosti a sport: Svatba se stov-

kou hostů se podílí na zvýšení emisí pěti tunami 

CO
2
, zatímco při svatbě ve velkém stylu s 300 po-

zvanými dosáhneme snadno až 85 t. 

Jeden fotbalový zápas vyprodukuje 820 t CO
2
, mi-

strovství světa ve fotbalu v roce 2010 skončilo podle 

propočtů tvůrců zmíněné statistiky s výsledkem 

2,8 milionů tun emisí tohoto skleníkového plynu. 

Cestování: Let z New Yorku do Miami představuje 

193 kg CO
2
 na osobu, z New Yorku do Londýna 

610 kg na osobu. Každý den je všemi lety po ev-

ropském nebi vypuštěno 560 000 t CO
2
. Všechny 

světové lety mají denně na svědomí 670 milionů t 

oxidu uhličitého. Jedna noc v hotelu nás přijde na 

25 kg oxidu uhličitého. 

Jak dosáhnout nulové emise?
Jablko, které vyroste na vaší jabloni, představuje 

nulové emise ve srovnání s tuzemským jablkem, 

které si koupíte v supermarketu (80 g CO
2
), a jabl-

kem dovezeným ze zahraničí (150 g). Ani sušení 

prádla venku na šňůře na místo v sušičce či koupání 

ve vodě ohřáté solární energií neprodukuje žádné 

emise oxidu uhličitého. 

VŠICHNI JSME VÝROBCI EMISÍ…
KOLIK OXIDU UHLIČITÉHO VYPRODUKUJE AMERIČAN V POROVNÁNÍ 
S EVROPANEM? A KOLIK EMISÍ OBNÁŠÍ KOMUNIKACE 
NA FACEBOOKU NEBO CHATOVÁNÍ PŘES SKYPE? SPOLEČNOST GE 
ZVEŘEJNILA ONLINE APLIKACI „HOW MUCH CO

2
 IS CREATED BY“ 

VYTVOŘENOU DESIGNÉREM DAVIDEM MCCANDLESSEM PRO 
„PŘEVÁDĚNÍ“ BĚŽNÝCH DENNÍCH ČINNOSTÍ NA EMISE CO

2
.

ČESKO BY MĚLO VSADIT NA NANOTECHNOLOGIE 
A KOSMICKÝ VÝZKUM
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Populární postavičky robotických 

chameleonů Transformers získaly 

protějšek ve světě počítačů. Asus 

uvedl na trh nový model, který je 

kombinací tabletu a netbooku. No-

vinka s názvem Eee Transformer je 

v kompletní složené podobě 10.1 

palcový netbook, ale displej lze 

snadno sundat a netbook se tak 

transformuje na malý tablet. Jeho 

srdcem je nový procesor procesor 

Tegra 2, k dispozici má 2 GB RAM, 

pro data se nabízí 16 GB nebo 32 

GB flash disk. Jako operační systém 

je nabízen Android 3.0. Transformer 

by tedy měl nabízet lepší výkon-

nostní parametry než standardní 

netbooky. 

Společnost Huawei připravila za-

jímavou novinku v podobě mi-

niaturního mobilního hotspotu 

skutečně kapesních rozměrů, což 

umožňuje zřídit si privátní připo-

jovací bod WiFi sítě prakticky kde-

koli. Tedy přesněji řečeno kdekoli 

tam, kde je signál některého 

z mobilních operátorů, aby se 

mohla do příslušné sítě při-

pojit SIM karta s datovým ta-

rifem, kterou zařízení využívá. 

Jako klasický hotspot umož-

ňuje Huawei Mobile WiFi pří-

stup více zařízení současně, 

takže není problém vytvořit 

pro sebe či přátele malou lo-

kální bezdrátovou síť třeba na 

pláži u rybníka nebo u moře, 

v oblíbené hospůdce ve vesnici 

kam jezdíte, nebo třeba v parku 

či na nástupišti, kde právě čekáte 

na vlak. Příjemné je, že zařízení 

nevyžaduje žádné speciální nasta-

vování, stačí jen připojit k počítači 

a zadat správný PIN. 

POČÍTAČOVÝ CHAMELEON

Čínská centrální televize v březnu 

oznámila, že armáda začala s ná-

borem poštovních holubů, kteří by 

nastoupili do spojových služeb 

jako kurýři v případě hromadného 

výpadku běžných komunikačních 

prostředků. Do speciálního výcviku 

mělo nastoupit 10 000 poštovních 

holubů, kteří budou však využíváni 

i jako poslové mezi vojenskými 

posádkami na dlouhých čínských 

hranicích. Jejich speciální výcvik se 

prý odehrává ve městě ve střední 

Číně, ale přesnou polohu armáda 

kvůli utajení neurčila. Holubi slouží 

v čínské armádě již od 50. let 20. 

století. Většinou však tvořili hejna 

čítající maximálně několik stovek 

jednotlivců.

„V moderní válce je holub naprosto 

nepostradatelný“, uvedl expert na 

letectvo Chung Čcheng. Důstojník 

Čchun-tchao Čchen, pod jehož vele-

ním budou opeřenci sloužit, prohlásil, 

že ptáci jsou nejpraktičtějším a neje-

fektivnějším způsobem komunikace 

na krátké a středně dlouhé vzdále-

nosti v případě elektromagnetických 

interferencí či kolapsu v signalizačním 

systému. 

PTAČÍ ARMÁDA JAKO „ZÁSKOK“  
ZA SPOJAŘE

3D MOBIL OD HTC DORAZÍ I DO EVROPY

Nic nového pod sluncem, služeb opeřených 

kurýrů využívali vojáci často a někteří holubi 

byli za své služby dokonce oficiálně 

vyznamenáni

Novinka firmy HTC, smartphone Evo 

3D, který si nedávno odbyl svou pre-

miéru v USA bude dostupná i v Ev-

ropě, jak vyplývá z informací fran-

couzské pobočky výrobce. Na co se 

tedy můžeme těšit? Jde o výkonný 

přístroj s velkým 4,3“ qHD displejem 

s rozlišením 540 x 960 px, který na-

bízí podporu 3D zobrazení. Mobil je 

vybaven dvoujádrovým procesorem 

SnapDragon 1,2 GHz, 4 GB ROM, 1 

GB RAM paměti, k nimž další mož-

nosti rozšíření nabízí slot na microSD 

karty (až 32 GB) a samozřejmě pod-

pora nejrůznějších bezdrátových 

technologií počínaje Bluetooth 3.0, 

přes WiFi až po WiMAX. Ve vybavení 

přístroje najdeme i GPS digitální 

kompas. Hlavním lákadlem je však 

u tohoto přístroje zjevně možnost 

zachycení 3D obrazu a to jak v po-

době trojrozměrných fotografií tak 

i na video. K tomu je Evo 3D vyba-

ven duálním 5 MPx fotoaparátem 

s autofokusem a přisvětlovací LED 

diodou, které doplňuje přední 1,3 

MPx kamerka pro videohovory. 3D 

fotografie lze pořizovat v rozlišení 

max. 2 MPx a 3D záznam videa do 

max. 720p, jinak ovšem není pro-

blém  standardní záznam videa ve 

fullHD (1080p). Supermobil o rozmě-

rech 126 x 65 x 12,05 mm není úplné 

peříčko – výrobce udává hmotnost 

170 g včetně baterie, a bude nutné 

počítat, že pro kapsu, resp. peně-

ženku bude ještě podstatně větší 

zátěží. 

Není v místě, kam jedete, nebo kde se právě 

nacházíte WiFi připojení? Nevadí, můžete si 

okamžitě pořídit vlastní…

KAPESNÍ WIFI SÍŤ MŮŽETE  
MÍT STÁLE SEBOU

Po Praze jezdí od 1. dubna tramvaj 

s bezplatným wi-fi připojením k in-

ternetu. Zkušební provoz moderni-

zované verze kloubové tramvaje 

KT8N2 se středním nízkopodlažním 

článkem plánuje pražský dopravní 

podnik minimálně na 6 měsíců, poté 

vyhodnotí poznatky a zváží případné 

nasazení i na další linky a vozy. „In-

ternetová tramvaj“ jezdí jako linka 

číslo 17, a je rovněž vybavena LCD 

monitory, na kterých jsou zobrazo-

vány reklamní spoty a další informace. 

„Těmito technologickými novinkami 

bychom cestujícím rádi zpříjemnili 

jízdu v dopravních prostředcích 

Dopravního podniku. Kromě rekon-

struovaných tramvají KT8N2 proto 

také zvažujeme možnost instalace 

nových technologií u tramvají Škoda 

Transportation (15T),“ uvedl ředitel 

DPP Martin Dvořák. 

V PRAZE SE LZE NA INTERNET PŘIPOJIT 
I V TRAMVAJI
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Půl století od první výpravy člověka 

do kosmu se na naši planetu shůry 

podívaly už desítky kosmonautů 

a na orbitálních dráhách krouží 

bezpočet lidmi stvořených sate-

litů. A teď poletí do vesmíru i „náš“ 

krteček. 

Populární postavička animovaných 

příběhů z dílny Zdeňka Millera se 

do kosmu poprvé vydala ve filmu 

Krtek a raketa v roce 1966, tedy 

právě v době, kdy se tam dostali 

první kosmonauti. Nyní se krtek, 

resp. jeho figurka vypraví do kosmu 

„in natura“. Na předposlední misi 

raketoplánu Endeavour ho sebou 

vezme astronaut Andrew Feustel, 

jehož manželka má české předky. 

Ke svému českému původu se 

přihlásil už na své předchozí kos-

mické misi v květnu 2009, kdy vzal 

na cestu k Hubblovu dalekohledu 

výtisk Nerudových „Písní kosmic-

kých“.

Kromě živých bytostí se však nyní 

už do kosmu mohou vypravit ke 

svému poslednímu odpočinku 

i nebožtíci. Tuto možnost nabízí 

americká firma Space Services Inc., 

která umožňuje dopravu malého 

vzorku kremačního popela (kap-

slí zhruba o velikosti rtěnky) na 

oběžnou dráhu kolem Země, na 

Měsíc, nebo do hlubokého kosmu. 

První „kosmický pohřeb“ se konal 

v dubnu roku 1997, kdy na palubě 

modifikované rakety Pegasus ces-

tovaly vzorky popela 24 lidí - obí-

hala kolem Země až do roku 2002. 

Mezi prvními slavnými nebožtíky, 

kteří dostali trochu svého popela 

do kosmu byli např. tvůrce Star 

Treku Gene Roddenberry nebo 

guru psychedelické generace 

beatniků 60. let Timothy Leary. 

Druhý kosmický pohřeb dopravil 

v létě 1999 prostřednictvím sondy 

Lunar Prospector na měsíční po-

vrch poblíž jižního lunárního pólu 

vzorek popela Dr. Eugena Shoe-

makera, po němž je pojmenována 

i jedna ze známých komet. Kapsle 

naplněné podle zákazníkova přání 

jedním nebo 7 gramy ostatků, mo-

hou vedle vědeckých zařízení na 

palubě kosmických sond obíhat 

kolem Země až 156 let, pak se vrátí 

do atmosféry v podobě padajících 

hvězd. Klienti si mohou na svou 

kapsli nechat vyrýt jméno zesnu-

lého a osobní poselství. Ne vždy 

se ovšem podobná věc podaří, jak 

ukazuje příklad ze srpna roku 2008, 

kdy se při nezdařeném startu rakety 

Falcon 1 stalo obětí i 208 pouzder 

s popelem nebožtíků, které měly 

cestovat s raketou jako sekundární 

náklad. Tuto pozoruhodnou službu 

- vložení popela zesnulých do kos-

mického prostoru – lze ovšem za-

řídit i u nás. Nabízí ji litoměřická 

pohřební služba Auriga, která je 

členem mezinárodní federace 

thanatologů -FIAT/IFTA. 

DO VESMÍRU SE PODÍVÁ KRTEČEK 
I NEBOŽTÍCI

SUDOKU V NETRADIČNÍ PODOBĚ

Korejská automobilka Kia předsta-

vila pod označením Naimo koncept 

malého elektromobilu, který by měl 

nabízet zajímavé parametry – auto-

mobilka udává nejvyšší rychlost vozu 

150 km.h-1 a dojezd na jedno nabití až 

200 km. Název konceptu je odvozen 

z korejského slova Ne-mo (vyslovuje se 

Neh-Mo) a má odkazovat na „krabico-

vity“, čtvercový tvar vozu. Pozoruhodný 

je i koncepčním řešením. Malé auto 

rozměrech 3890 x 1844 x 1589 mm 

s rozvorem náprav 2647 mm nabízí 

kupodivu velkorysé prostorové uspo-

řádání. Vůz nemá B-sloupky a zadní  

dveře se otevírají proti směru jízdy. 

Naimo pohání elektromotor s maxi-

málním výkonem 80 kW a nejvyšším 

točivým momentem 280 Nm, jemuž 

dodává energii dvojice baterií o cel-

kové kapacitě 27 kWh, uložená pod 

podlahou zavazadlového prostoru. 

V režimu rychlého dobíjení lze baterii 

nabít na 80 % kapacity za 25 minut, 

na plný stav se při běžném dobíjení 

dostane jejich kapacita po 5,5 h. 

ELEKTRICKÁ „KRABIČKA“ KIA NAIMO

Pro příznivce hlavolamů se objevila 

další výzva: novinka firmy Westmin-

ster v sobě kombinuje dva populární 

fenonény: Rubikovu kostku a Sudoku. 

Kostka Sudoku je vlastně Rubikova 

kostka, které má místo barevných po-

líček číslice, jež je nutno poskládat 

podle pravidel Sudoku. Ve verzi De-

Luxe je k dostání i v barevném prove-

dení, které sice více evokuje původní 

vynález páně Rubikův, ale číslicový 

potisk připomíná spíše skládání slo-

víček či příkladů ve školce. S cenou 

kolem 6 dolarů, za níž se prodává, 

se Sudoku Cube může stát dalším 

globálním hitem mezi mozkolamy. 
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Z
imní počasí může připravit řidičům spoustu 

náročných podmínek, od ledu a sněhu až 

po riziko vzniku aquaplaningu, ale dle pro-

vedeného výzkumu společnosti Goodyear je pa-

trné, že právě menší pozornost, kterou řidiči v létě 

věnují bezpečnosti silničního provozu, výrazně 

přispívá k vyššímu počtu dopravních nehod.

Každým rokem se tisíce motoristů vydávají vozem 

na zaslouženou dovolenou. Často jde o dlouhé a vy-

čerpávající cesty, ale mnohdy bez adekvátní přípravy 

svého vozidla před cestou. Výzkum prokázal, že právě 

špatná údržba vozidel a únava řidičů jsou hlavními 

příčinami dopravních nehod v letním období. 

Součástí adekvátní přípravy vozidla je i pravidelná 

údržba pneumatik. Z výsledků posledního průzkumu 

znalostí a přístupu k bezpečnosti silničního provozu 

vyplývá, že většina řidičů si uvědomuje, jak důležitou 

roli pneumatiky hrají, ale zároveň se příliš nestará 

o jejich stav. Dle výzkumu Goodyear vyšlo najevo, 

že zatímco 82 % řidičů uznává, že správná údržba 

pneumatik hraje významnou roli při zachování bez-

pečnosti na silnici, 44 % neví, kdy kontrolovat na-

huštění pneumatik, a 37 % dokonce přiznalo, že na 

opotřebených pneumatikách jezdí zcela normálně. 

Podle údajů TÜV SÜD Automotive existuje mezi 

vysoce kvalitními pneumatikami a levnými, nekva-

litními asijskými pneumatikami výrazný rozdíl 

v brzdných vlastnostech. Brzdná dráha automobilu 

na mokrých vozovkách se použitím nekvalitních 

pneumatik zvýší až o 21,7 m.

 Za bezpečnost na silnicích musí být společná zod-

povědnost. Úřady musí zajistit dobrou údržbu 

vozovek, výrobci pneumatik se musí snažit posou-

vat hranice svých technologií za účelem zvýšení 

bezpečnosti a řidiči musí pravidelně provádět 

údržbu svých vozů a pneumatik a přizpůsobit svůj 

styl jízdy situaci a počasí. Jen tak můžou všichni 

přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. 

Německý autoklub ADAC v testu pneumatik „velmi 

doporučuje“ pneumatiku Nokian H a vysokorychlostní 

pneumatiku Nokian Z G2.  Hodnocení testu kvality od 

německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest 

a časopisů Auto Bild a Auto Test oceňují Nokian H jako 

„dobrou“. V testu ekologických pneumatik, podle ča-

sopisů Auto Bild a Auto Test Öko Trend, byla vyhod-

nocena jako  „příkladná“ zelená pneumatika Nokian V. 

Z nejnovějšího testu pneumatik pro terénní a SUV 

vozidla časopisu Auto Bild allrad vychází off-roadová 

prémiová pneumatika Z SUV jako  „příkladná“. Časopis 

Auto Zeitung ji oceňuje jako „velmi doporučovanou“. 

Nokian H je velmi vyvážená letní pneumatika s nej-

lepší známkou na suché vozovce a dobrá i na 

mokru. Disponuje výbornými jízdními vlastnostmi 

se stabilním bočním vedením na mokrém i su-

chém povrchu, velmi nízkým valivým odporem 

a nízkou hlučností. 

Ekologická pneumatika Nokian V výrazně šetří 

spotřebu paliva. Rovněž vyniká krátkou brzdnou 

dráhou na mokrém povrchu a vysokou bezpeč-

ností při vzniku aquaplaningu. 

K přednostem pneumatiky Nokian Z SUV patří nízký 

valivý odpor, vyvážené jízdní vlastnosti a ohromující 

chování na nezpevněném povrchu. V současnosti jsou 

k dispozici dva nové rozměry 19 a 20 palců, celkově 

je dostupná v 16 rozměrech od 17 do 22 palců. 

BEZPEČNĚJI NA SILNICI
LETNÍ SEZÓNA JE TADY CO NEVIDĚT, PROTO JE DŮLEŽITÉ UŽ NYNÍ 
PŘEMÝŠLET NAD VÝBĚREM VHODNÝCH LETNÍCH PNEUMATIK, 
NEBOŤ K VĚTŠINĚ DOPRAVNÍCH NEHOD NEDOCHÁZÍ V ZIMĚ, ALE 
PRÁVĚ BĚHEM TEPLÝCH LETNÍCH DNŮ.

JARNÍ NABÍDKA OD FINSKÉHO DODAVATELE

Nokian Z G2 využívá nanotechnologických postupů

Na výstavě Intermot v Kolíně nad Rýnem 

představila Bridgestone revoluční motocy-

klové pneumatiky Battlax BT-016 Pro Hyper-

sport. Sportovní radiální pneumatiky pro 

přední a zadní kolo používají celou řadu po-

krokových technologií, vyvinutých pro 

MotoGP.

Pneumatika kombinuje vysokou odolnost vůči 

opotřebení s výbornými vlastnostmi jak na su-

chém, tak i na mokrém povrchu. Řada pneumatik 

navržených speciálně pro větší sportovní moto-

cykly (supersport, naháč apod.) zahrnuje jeden 

rozměr přední a tři rozměry zadní pneumatiky.

Běhoun pneumatiky je vyroben technologií 3LC 

– 3sekční běhounové směsi, která zaručuje vyso-

kou přilnavost v zatáčce společně s precizní line-

ární ovladatelností. Patentovaná směs „Silica Rich 

EX“ s „polymerem RC“ zas kombinuje vynikající 

odolnost vůči opotřebení s nadprůměrnými vlast-

nostmi při jízdě na mokru.

Špičková řada motocyklových pneumatik Bridge-

stone „Battlax“ pro malé až velké motocykly po -

krývá celé spektrum pneumatik od cestovních 

až po závodní. 

REVOLUČNÍ MOTO PNEUMATIKA BATTLAX

Nokian H

S letní sezónou nastává čas také na výměnu zimních pneumatik za letní. Je na řidičích, jakými 

parametry se budou řídit při výběru vhodného obutí. Volbu by mohly usnadnit výsledky 

posledních testů letních pneumatik Nokian.
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Poslední novinkou v portfoliu Goodyear je 

pneumatika Eagle F1 Asymmetric 2 s revoluční 

technologií ActiveBraking, určena uživatelům 

vysoce výkonných pneumatik (UHP). 

Technologie ActiveBraking u nové pneumatiky 

zvyšuje při brzdění kontakt s vozovkou, a zaručuje 

tak výrazně kratší brzdné vzdálenosti jak na suchém, 

tak na mokrém povrchu.

Nová pneumatika byla intenzivně testována nezá-

vislou organizací TÜV SÜD Automotive v prosinci 

loňského roku na okruzích ve Francii a v Německu. 

Výsledkem byla o tři metry kratší brzdná vzdálenost 

na mokré vozovce v porovnání s průměrným výko-

nem tří předních konkurentů. Pneumatice se rovněž 

dařilo v testech brzdění a jízdních vlastností za sucha, 

kdy zastavila o dva metry dříve, než byl průměrný 

výkon. Testování organizací TÜV SÜD Automotive 

také potvrdilo, že pneumatika má prvotřídní valivý 

odpor ve své kategorii, tj. nižší o 7 %.  Díky technolo-

gii ActiveBraking se strukturou kostry s překříženými 

kordy a „vysokopovrchovou“ silikou ve směsi běhounu 

disponuje pneumatika vyššími standardy ve výkonu 

za sucha i za mokra, v jízdních vlastnostech a brzdění. 

Nová běhounová směs obsahující „vysokopovrcho-

vou“ siliku zajišťuje vyšší úroveň přilnavosti, což vede 

k další optimalizaci jejích jízdních vlastností a výkonu 

při brzdění za mokra. Ke zkvalitnění jízdních vlastností 

napomáhá také menší hmotnost pneumatiky. Díky 

ní se sníží hmotnost neodpružených částí vozidla, a to 

umožňuje pneumatice lépe sledovat kontury povrchu. 

Optimalizovaný dezén bloku pneumatiky se 

4sklonovým dělením s 64 bloky na vnější straně 

a 72 bloky na vnitřní straně pomáhá snižovat úro-

veň vydávaného hluku. 

Pneumatika Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 je 

dostupná ve 29 rozměrech. 

AŽ O TŘI METRY KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA

Technologie zvětšuje během brzdění kontaktní plochu pneumatiky s vozovkou. Zatímco běžné bloky pneumatik vykazují během 

brzdění malou nebo nulovou transformaci, bloky nové pneumatiky Eagle F1 díky svému speciálně navrženému tvaru naopak 

kontaktní plochu s vozovkou při brzdné zátěži zvětšují, a tím zajišťují zvýšenou přilnavost, což vede ke kratší brzdné dráze.  

Kromě technologie ActiveBraking přináší zvýšenou úroveň 

přilnavosti na mokrém povrchu vozovky nová běhounová 

směs, která používá jedinečný mix polymerů s vysokou 

molekulární hmotností společně s kombinací pryskyřic pro 

„závodní“ záběr.

Nejlepší investicí, kromě samotného motocy-

klu, je nákup kvalitních pneumatik. Jsou tím 

prvním a nejdůležitějším spojovacím článkem 

mezi jezdcem a vozovkou.

Nová řada pneumatik Dunlop Sportmax Qualifier 

s rychlostním indexem H je určena pro mladé 

jezdce, kteří požadují sportovní dezén a rychlou 

odezvu za dostupnou cenu. Pomocí kompozitové 

technologie využité při výrobě pneumatik GP 

Racer D211, se v pneumatice Qualifier snoubí 

téměř závodní vlastnosti s vynikajícím poměrem 

cena-výkon. 

Jde o první pneumatiku, která sportovně zalo-

ženým mladým jezdcům nabízí závodní parame-

try. Dostupná je v 5 rozměrech pro kubaturu 

125 cm3 ve velikosti 17 palců s rychlostním in-

dexem H (kategorizace pro rychlost až 210 km.h-1), 

přičemž její sportovní parametry zajišťují vyni-

kající přilnavost k vozovce, aniž by se přitom 

obětoval výkon. 

Michelin a Ferrari navázaly na úspěšnou spo-

lupráci v minulosti a italský výrobce sportov-

ních vozů se znovu rozhodl obout svůj nejno-

vější klenot do francouzských pneumatik.

Letní pneumatiky Michelin Pilot Super Sport tak 

budou součástí originální výbavy vozu Ferrari FF 

s pohonem 4x4. Jde o pneumatiky, které se mů-

žou pyšnit titulem světově nejrychlejší sériově 

vyráběného obutí pro okruh. Pilot Super Sport 

byla navržena tak, aby nabídla jedinečný zážitek 

z řízení a zároveň zachovala maximální bezpeč-

nost i v extrémních podmínkách. Pneumatiky 

v sobě kombinují tři moderní technologie, které 

zaručují dlouhou životnost, bezpečnost a spor-

tovní zážitek z jízdy. Jedná se o pás z vlákna Twa-

ron, běhounového pásu Bi-Compound a Variable 

Contact Patch 2.0.

Díky převratným technologiím, které jsou použity 

i u nové pneumatiky Pilot Super Sport, dokázaly 

vozy na pneumatikách Michelin zvítězit 13krát v řadě 

za sebou v závodu 24 hodin Le Mans. 

Přední a zadní pneumatiky použité pro nové Ferrari 

mají rozdílnou velikost: pro přední nápravu to je 

rozměr 245/35 ZR 20 a 295/45 ZR 20 pro zadní. 

Po voze Ferrari GTO jde o další vůz z italské dílny, 

který využije nejnovější poznatky z výroby a know-

how francouzského výrobce Michelin. 

DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER RYCHLOSTNÍ INDEX H

NEJNOVĚJŠÍ PRODUKT Z DÍLNY MICHELIN 
PRO NOVÉ FERRARI FF

KONVENČNÍ BLOK

STEJNÝ KONTAKT VĚTŠÍ KONTAKT

BLOK PNEUMATIKY 

EAGLE 1
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Mnohá použitá technická řešení před-

stavují premiéru v segmentu pickupů 

střední třídy. Mezi ně patří např. pře-

plňování dvěma turbodmychadly 

u nejvýkonnějšího motoru nebo na 

přání dodávaný trvalý pohon všech 

kol 4Motion s mezinápravovým  

diferenciálem Torsen. 

Pokrokové motory TDI 
Hned od uvedení na trh přichází 

pickup s technickou lahůdkou v po-

době turbodieselu 2.0 BiTDI s přímým 

vstřikováním paliva common rail a vý-

konem 120 kW, jehož dvoustupňově 

řízené přeplňování dvěma turbodmy-

chadly umožňuje dosáhnout maximál-

ního točivého momentu 400 Nm již při 

1500 ot.min-1. Navzdory impozantní 

síle spotřebuje Amarok 4x2 v průměru 

jen 7,6 l nafty na 100 km.

Druhá varianta poháněcí jednotky, 

turbodiesel vyladěný na 90 kW se 

může po technické stránce pochlubit 

turbodmychadlem s proměnnou ge-

ometrií lopatek kolem turbíny. Tento 

TDI nabízí točivý moment 340 Nm od 

1750 ot.min-1 se spotřebou pouhých 

7,5 l/100 km. Oba motory jsou pro-

pojeny se 6stupňovou mechanickou 

převodovkou.

Pro každý terén
Na výběr jsou tři různé typy pohonů: 

trvalý pohon všech kol 4Motion (4x4 

High), přiřaditelný pohon všech kol 

4Motion (4x2 High, 4x4 High, 4x4 

Low) a základní varianta s pohonem 

zadních kol (4x2 High). 

Pro jízdu přes hory je ideální Amarok 

4Motion s přiřaditelným pohonem 

všech kol a červenou číslicí „4“ v logu. 

Jde o řešení, kdy po aktivaci tlačítkem 

se obě nápravy pěvně spojí v poměru 

50:50. Pro nejtěžší práci je rozdělovací 

převodovka navíc vybavena terénní 

redukcí. Plně zatížený pickup hravě 

zdolá stoupání se sklonem 45°. 

Přínosy pohonu všech kol pro jízdní 

dynamiku dokáže uplatnit také  

během jízdy na zpevněných silnicích. 

Jeho mezinápravový samosvorný  

diferenciál Torsen je v této třídě abso-

lutní novinkou. Hnací síla motoru je 

variabilně rozdělována mezi přední 

a zadní nápravu, přičemž v základ-

ním nastavení je tento poměr 40:60 % 

ve prospěch zadní nápravy. Tím je  

zaručena excelentní jízdní dynamika 

v kombinaci s vysokou úrovní trakce. 

Všechny varianty pohonu jsou navíc 

vybaveny elektronickou uzávěrkou 

diferenciálu na každém kole (4x EDS) 

s automatickými brzdovými zásahy. 

Nový Amarok je premiantem ve své 

třídě co se týče také nabídky vnitř-

ního prostoru, šířky a výšky ložné  

plochy, snadného nakládání a uži-

tečné hmotnosti. Pro přepravu roz-

měrných nákladů se model Dou-

bleCab může pochlubit rekordními 

hodnotami. Díky délce 1555 mm 

a šířce 1620 mm činí výsledná ložná  

plocha 2,52 m2. Pochvalu zasluhuje 

také šířka 1222 mm mezi podběhy. 

Amarok je tak prvním pickupem střední 

třídy, u něhož lze nakládat europalety  

(1,2 x 0,8 m) také prostorově úsporně 

napříč. K tažnému zařízení lze připojit 

přívěsy o hmotnosti až 2,8 t.

Vysokou úroveň aktivní bezpečnosti 

zajišťuje celá řada vyspělých systémů, 

např. ESP, jehož součástí je funkce 

stabilizace přívěsu. Funkce „Offroad“, 

která se aktivuje tlačítkem a upravuje 

činnost ESP, elektronické uzávěrky  

diferenciálu EDS, protiprokluzového sys-

tému ASR a protiblokovacího systému 

ABS pro jízdu v náročných terénních 

podmínkách rychlostí až 100 km.h-1. 

Nový pickup se dodává v provedení 

DoubleCab se čtyřdveřovou karoserií 

a od příštího roku bude také v prove-

dení s dvoudveřovou karosérií Single-

Cab s delší ložnou plochou. 

/pk/

NEJÚSPORNĚJŠÍ PICKUP VE SVÉ TŘÍDĚ

Volkswagen Užitkové vozy uvedl na český trh nový extrémně robustní 

pickup Amarok, který je v celosvětovém měřítku nejmodernějším 

vozem ve své třídě. Disponuje pokrokovými motory TDI s přímým 

vstřikováním a přeplňováním, které stanovují nová měřítka v oblasti 

spotřeby paliva a emisí. Úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti a kom-

fortu je plně srovnatelná s osobními vozy.



retro - relax

64 4/2011

CO SE PSALO PŘED 50 LETY 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY“

SPECIÁLNÍ 
ELEKTRONICKÉ VÁHY

ZAUTOMATIZOVANÝ 
TELEVIZOR

ŽÁROVKY OSRAM

V Ústřední vědeckovýzkumné laboratoři měřicí 

techniky v Budapešti byly zkonstruovány spe-

ciál ní elektronické váhy. S obyčejnými váhami 

nemají nic společného, neboť vážení probíhá 

na dálku. Elektronické váhy velmi přesně zváží 

na vzdálenost  20 až 100 metrů jakékoliv těleso 

o váze 5 až 20 tun. S jejich pomocí bude možné 

snadno určovat váhu nákladů, například na 

rameni jeřábu, na plošině železničního vagónu 

apod. 

Četli jsme o modelu speciálního televizního 

přijímače, v němž se uplatňují výlučně polo-

vodiče. Přijímač o rozměrech 60 x 136 x 

197 mm váží bez objektivů 1,8 kg. Vysoce 

kvalitní obraz má 600 řádků, jas je regulován 

automaticky elektronickým mechanismem. 

U tohoto typu televizoru zcela chybějí ob-

vyklé knoflíky regulace řízení - jsou v něm 

totiž vestavěny automatické synchronizační 

generátory. Poruchy v přijímaném obrazu 

samočinně odstraňuje 83 polovodičů. Mo-

dulací obrazu v aparátu obstarává 6 polovo-

dičových destiček, které jsou zapojeny v tiš-

těných spojích, uložených v pevných, 

hermeticky uzavřených pouzdrech: každá 

destička odpovídá určitému prvku modulace. 

Nový televizní přijímač zabezpečuje maxi-

málně dobrý příjem. 

Po zevrubných vědeckých výzkumech v labora-

tořích Osram dosáhlo se dalšího zlepšení žárovek 

Osram Bilux. Výsledkem těchto výzkumů jest 

žárovka typu „S“ s novou rýhovanou baňkou a čer-

nou čepičkou. Oproti dosavadní žárovce Bilux 

má větší rozptyl setkávacího světla, takže lze lépe 

přehlédnouti jízdní dráhu třeba i bohatou na 

zatáčky. Tohoto účinku se dosáhlo prodloužením 

zacloněného svíticího vlákna. Díky nové rýhované 

baňce je rovnoměrně rozdělené světlo, takže se 

značně zmírňují rušivé stíny. Zlepšil se rozhled 

při jízdě v mlze. Neprůhlednou černou čepičkou 

na baňce zacloní se světlo vyzařované přímo 

setkávacím tělískem a světlometem nezachy-

cené. Z reflektoru vystupují tudíž téměř jen pa-

prsky směrem dolů, čímž se skoro úplně zamezí 

tvoření rušivého závoje v mlze. 

Největší stavba socialismu
V prosinci 1961 se na naší největší stavbě socialismu, 

vodním díle Orlík, poprvé setkala vltavská voda 

s kovem oběžného kola turbíny. Byl spuštěn první

turbogenerátor pro zkušební provoz. 

Sportovní novinkou, která najde jistě brzy oblibu 

mezi sportovci i nesportovci, je nový druh bruslí 

na kolečkách. Novinka těchto bruslí je v tom, že 

místo obvyklých nožů jsou zde 3 až 4 gumové 

válečky s kuličkovými ložisky. 

NOVINKA: BRUSLE NA 
KOLEČKÁCH

Elektrohydraulický lis
Americká firma Westinghouse Electric Corpora-

tion zavedla tzv.elektrohydraulické lisování. Jde 

o metodu, která využívá vysokonapěťových vý-

bojů pod vodou. Při výboji pod vodou totiž 

vzniká mohutná tlaková vlna, která se šíří rych-

lostí zvuku. Jestliže vlně postavíme do cesty 

kovovou desku ležící na matrici, pak je deska 

úderem vlny vylisována přesně podle tvaru ma-

trice. Uvedeným způsobem lze snadno formovat 

i velmi pevné kovy, jež se těžko zpracovávají 

dosavadními způsoby. 

Plyn pod zemí
Je známo, že se plynu v zimě spotřebuje mno-

hem více než v létě. Plyn se hromadí v plyno-

jemech. Postavit však plynojem je nákladná 

věc. V SSSR uchovávají plyn pod zemí a pod 

vrstvami vody, které tvoří jakýsi hydraulický 

uzávěr. 

Lyžosaně
Tento nový druh saní (lyží) nazvaný „swing-bob“ 

bude patrně již v zimní sezóně módní novinkou. 

Směr jízdy se dá snadno měnit řídícími pákami. Celá 

poměrně jednoduchá a lehká konstrukce se dá roz-

ložit a lehce přenášet. Dívka na obrázku se připravuje 

na zimní provoz zatím na zeleném trávníku. 
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4 2 8

1 3 7

9 6 2 5

8 9 1

9 4 3 7

4 6 5

7 5 9 8

3 7 1

2 4 3

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.  

Vyluštění sudoku z minulého čísla (z TM2):

1 4 9 6 7 5 3 8 2

5 3 6 4 2 8 1 7 9

7 2 8 1 3 9 6 4 5

4 7 2 5 9 1 8 6 3

9 6 1 8 4 3 5 2 7

3 8 5 2 6 7 9 1 4

2 9 4 3 8 6 7 5 1

6 1 3 7 5 2 4 9 8

8 5 7 9 1 4 2 3 6

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.

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:

Jan Kment, Bratislava

Rudolf Podmanický, Příbram

Alena Koutalová, Benešov

NOVÝ KUCHYŇSKÝ ROBOT
Na Vánoce 1960 přišel na náš trh nový kuchyň-

ský robot, značně zlepšený proti předcházejí-

címu typu (UKS E 23). Výrobce robotů, Orlické 

strojírny ve Skuhrově nad Bělou, vybavil nový 

robot hnětačem těsta, šlehačem, škrabačem 

brambor, mlýnkem na maso a přídavným ná-

stavcem na výrobu marmelád, strouhačem, 

mlýnkem na kávu, mlýnkem na mák a koření, 

lisem na pomeranče a citróny, otvíračem konzerv 

a pak hlavně mixérem. Tvar nového robotu je 

účelný a elegantní. 

Lana z polypropylénu
Zkouškami v Anglii bylo zjištěno, že lano z tohoto 

materiálu může udržet menší tankovou loď i při 

silném větru. Je nejen značně pevné, ale vzdoruje 

i hnilobě a plísním, odolává účinkům vody a che-

mikálií. Polypropylénová lana váží dvaapůlkrát méně 

než stejně pevná lana z manilského konopí. Největší 

jejich předností však je to, že neztrácejí pevnost ani 

v největším vlhku, kdežto konopná lana vlhkem 

trpí a pevnost se postupně snižuje. 

Nerozbitné sklo
Jeden francouzský závod začal vyrábět sklo, do 

něhož lze vrážet hřebíky, aniž by ve skle vznikly 

trhliny. Skleněné vlákno nového druhu skla je 

totiž měkké jako samet (obyčejné skleněné vlákno 

se při doteku rozbije). 

VŮNĚ JAKO PŘÍLOHA
Dnešní kniha nebo časopis nejsou složeny 

pouze z papíru. Objevují se tu i přílohy ji-

ného druhu, tak například Sovětská veliká 

medicínská encyklopedie přikládá k jednot-

livým svazkům jako přílohu k heslům gra-

mofonové desky (například srdeční ozvy 

normální a chorobné), jindy brýle pro plas-

tické pozorování barevných obrázků. V an-

glickém časopise Progress byly nedávno 

v sáčku z plastické hmoty přiloženy voňavé 

papíry, a to k článku 3000 let voňavkářství. 

Tedy nejen uši a oči, ale i nos se dostávají 

ke studiu ve vhodných učebnicích a odbor-

ných časopisech. 
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2.–6. 5. Hannover, Německo: CEMAT 

– mezinárodní veletrh intralogistiky 

a manipulačních operací. Pořádá: 

Deutsche Messe Hannover AG, info: 

Ing Eva Václavíková, tel./fax: 

220 510 057, e-mail: info@hf-czech-

republic.com

3.–5. 5. Praha, ABF a.s., FOR INDU-

STRY 2011 -10. mezinárodní veletrh 

strojírenských technologií, FOR SUR-

FACE 2011- 6. mezinárodní veletrh 

povrchových úprav a finálních tech-

nologií, FOR WASTE – 6. mezinárodní 

veletrh nakládání s odpady a recyk-

lace, průmyslové a komunální ekolo-

gie, úklidu a čištění, tel.: +420 225 291 

121, e-mail: gr@abf.cz, www.abf.cz

3.–5. 5. Norimberk, Německo: SMT/

HYBRID/PACKAGING – mezinárodní 

výstava a konference o systémové 

integraci a mikroelektronice. Pořádá: 

Mesago Messe & Kongress GmbH, 

tel.: +49 (0) 711 61946 0, fax: +49 

(0)711 61946 90, e-mail: info@mes-

ago.com, www.mesago.de

3.–6. 5. Stuttgart, Německo: CONTROL 

– mezinárodní veletrh pro zajišťování 

jakosti a kvality. Pořádá:  P.E. Schall 

GmbH, tel.: +49 (0)702 592 06 0, fax: +49 

(0)702 592 06 20, e-mail: info@schall-

messen.de, www. schall-messen.de

4.–6. 5. Verona, Itálie: SOLAREXPO – 

mezinárodní veletrh a konference o ob-

novitelných energiích, distribuci a zele-

ných budovách. Pořádá: Expoenergie 

srl, tel.: +39 0439 849 855, fax: +39 0439 

849 854, e-mail: segretria@expoener-

gie.it, www.solarexpo.com

10.–19. 5. Norimberk, Německo: PCIM 

EUROPE 2011 – mezinárodní konfe-

rence a veletrh automatizace, pohonů, 

řízení a výkonové elektroniky. Pořádá: 

Mesago Messe & Kongress GmbH, 

tel.: +49 (0) 711 61946 0, fax: +49 

(0)711 61946 90, e-mail: info@mes-

ago.com, www.mesago.de

10.–19. 5. Stuttgart, Německo: AUTO-

MOTIVE TESTING EXPO EUROPE 

– mezinárodní veletrh automobilo-

vého testování a vývoje, CRASHTEST 

EXPO EUROPE – výstava a fórum 

zaměřené na testovací technologie, 

ENGINE EXPO – mezinárodní veletrh 

vývoje a výroby motorů, VEHICLE 

DYNAMICS EXPO – mezinárodní 

výstava a konference o technologiích 

a součástkách pro dynamiku vozidel. 

Pořádá: Messe Stuttgart International, 

tel.: +49 (0) 711 258 9 550, fax: +49 

(0)711 258 9 440, e-mail: info@messe-

stuttgart.de, www.messe-stuttgart.de

10.–13. 5. Mnichov, Německo: TRANS-

PORT LOGISTIC – mezinárodní vele-

trh logistiky telematiky a dopravy. 

Pořádá: Messe München, www.

messe-muenchen.de, Info: Expo–

Consult+Service, tel.: 545 176 158-60, 

fax: 545 176 159, expo@expocs.cz

23. – 26. 5. Mnichov, Německo: LASER. 

WORLD OF PHOTONICS – meziná-

rodní veletrh a kongres pro inovativní 

a praktickou laserovou technologii a op-

toelektroniku. Messe München, www.

messe-muenchen.de, Info: Expo–Con-

sult+Service, tel.: 545 176 158-60, fax: 

545 176 159, expo@expocs.cz

ZAUJAL VÁS TENTO ČASOPIS? A CO DALŠÍ VYDÁNÍ?
Chcete-li dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky, za 
nejvýhodnějších podmínek a navíc s možností zajímavé odměny, stačí vyplnit předplatní lístek a zaslat 
na adresu redakce. Nebo objednat pomocí elektronického formuláře a zaslat na e-mailovou adresu: 
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 vyjde  
na 25 Kč a navíc firemní zákazníci mohou využít předplatitelského bonusu ve výši 35% slevy 
na inzerci.
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V kanclu je to vopruz! Vždycky, když něco hoří,  
tak se vše zasekne a je to k zbláznění? 
Tak raději přejděte na Helios - software, který řídí. www.helios.eu


