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Český výrobce digitálních

tiskáren s vysokým rozlišením

pro průmyslové aplikace

a thermoforming baličky

s potiskem šíře 900 mm

CENĚNÍ TISKÁRNY

Nové technologie: pomáhají nám, nebo škodí?
Různé studie, různé výsledky. Tak to vypadá s průzkumy vlivu mobilů, počítačů či nejnověji nyní tzv. 

nositelné elektroniky. Ta by totiž měla fungovat doslova na těle, a to nikoli nárazově, jako je tomu 

třeba při volání z mobilu, ale relativně dlouhou dobu, což vzbudilo další vlnu obav z toho, zda tato 

zařízení vyzařující určitou, byť velmi nízkou úroveň radiace nemohou způsobit následné zdravotní 

problémy. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, spadající pod Světovou zdravotnickou 

organizaci (WHO) a sdružující více než 30 vědců ze 14 zemí, se pokusila o průřezové shrnutí desítek 

studií o bezpečnosti mobilů. V roce 2011 došla k závěru, že by mohly být „potenciálně karcinogenní“. 

Hlavní riziko by v sobě mohla skrývat především zařízení, která jsou „stále na příjmu”, což je u někte-

rých typů moderní elektroniky v podstatě základem jejich provozu. 

To samé ovšem může platit o nanotechnologiích, dronech, klonování či spoustě dalších technických 

novinek a technologií, které se objevily během posledních let či desetiletí a na které prostě pravidla, 

jimiž se naše společnost, civilizace, či jak to chcete nazývat, řídila až dosud, prostě nebyla nastavena. 

Příslovečné čertovo kopýtko tkví hlavně v jejich raketovém nástupu a dostupnosti pro široký okruh 

uživatelů. Bude to vyžadovat určité změny, podobně, jako si je vyžádalo třeba emancipační hnutí 

za volební právo žen v 19. a 20. století. Nakonec samozřejmě dosáhly svého – ovšem po mnohem 

delší době, než je dnes požadováno na akceptaci a stanovení pravidel pro život s nejnovějšími 

vynálezy – což se nám může v budoucnu poněkud vymstít, jak už bývá u kvapně přijímaných 

rozhodnutí známým rizikem. Většina z těchto nových věcí tu s námi totiž není zase tak dlouho, 

aby bylo možné učinit skutečně kvalifikované závěry podložené dlouhodobým (a zde mluvíme 

o horizontu desítek let) sledováním jejich možného vlivu – některé z nich tu nejsou ani zlomek této 

doby a už si vynucují „rázné” řešení. 

Je ale potřeba skutečně tak spěchat, např. s novými předpisy pro provoz dronů? Možná už pár 

měsíců jejich neorganizovaného (či zakazovaného) fungováni by pravděpodobně samo ukázalo 

věci, na které je potřeba si dát pozor a vymezit je příslušnou legislativou, nebo by přinejmenším 

poskytlo čas na rozvážnější, a tudíž pravděpodobně i trvanlivější právní úpravu. Pravda bude, jak 

už to bývá, asi někde uprostřed. Jednotlivě je zřejmě případný negativní vliv mobilní elektroniky 

minimální, ovšem v koncentracích, v jakých se tato zařízení vyskytují v našem bezprostředním okolí, 

už tento elektronický smog taková legrace být nemusí. Na druhou stranu lidský organismus má až 

neuvěřitelnou přizpůsobivost. Tedy aspoň ten náš, starších, který ještě nemá přirozenou imunitu 

degradovánu přehnanou péčí o zdraví a vyrůstáním v téměř skleníkové atmosféře zdravého životního 

stylu prostého všech potenciálních rizik včetně očkování. Ale i pokud se prokáže škodlivý vliv těchto 

věciček na naše zdraví, jejich advokáti budou nepochybně argumentovat zase tím, že chytré hodinky, 

náramky a mobily nám o naše zdraví naopak pomáhají pečovat tím, jak neustále monitorují naši 

kondici, aby mohly při jakémkoli náznaku, že něco není v pořádku, dát uživateli varovný signál či 

automaticky uvědomit lékaře – přičemž ovšem pilně „perou“ do našeho organismu svou malou 

dávku záření. Roztomilá kvadratura kruhu, není-liž pravda?

Ovšem to, co je zřejmé už nyní, je závislost. Příznaky jsou klasické, stejně jako u jiných závislostí, např. 

na drogách, alkoholu, či počítačových hrách – pokud nešťastník nemá k dispozici svou oblíbenou 

hračku, došla baterie nebo se nemůže připojit k internetu, na facebook, apod., vykazuje stejný 

regulérní „absťák”. I proto už lékaři zařadili chorobnou závislost na technologiích mezi uznávané 

diagnózy. Další, plíživější nebezpečí tkví ale v tom, že přístup k enormnímu množství informací si 

vyžaduje často redukování jejich obsahu na co nejúspornější verzi, podobně jako si např. SMSky 

vytvořily vlastní jazykovou kulturu (pokud ovšem v této souvislosti lze hovořit o kultuře), která se 

zpětně promítá do běžného jazyka. A tím dochází k situaci, kdy technika, která měla změnit naše 

životy k lepšímu, jak se snaží sugerovat její výrobci, pomáhá lidem ve skutečnosti hloupnout. Je sice 

fajn, že na pár kliknutí se dobereme přehršle informací, ale otázka je, jak relevantních – a na nějaké 

ověřování jsme jednoduše líní. Doba nahrává povrchním zkratkovým vjemům, komprimovaným 

ve zhuštěné podobě do nějaké pokud možno vizuálně líbivé formy, ale s minimálními nároky na 

hlubší analýzu, zasazení do souvislostí, prostě „tady, teď a hned”, aby byly vzápětí vystřídány něčím 

dalším. Hlavně moc nepřemýšlet. Ale neměli bychom se možná zamyslet spíše právě nad tímhle, 

dokud je čas a ještě to (snad) umíme?

 Josef Vališka, šéfredaktor
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AMAZON DOSTAL V USA SVOLENÍ ZAČÍT 
TESTOVAT SVÉ DRONY

Americký Federální úřad pro le-

tectví (FAA) vystavil jedné z divizí 

Amazonu a jejímu prototypu bez-

pilotního letounu certifikát povo-

lující testování bezpilotních le-

tounů, které plánuje firma 

používat pro dodávky zboží zá-

kazníkům. 

Internetový obchod získal kýžené po-

volení pro testovací lety ve volném 

prostoru nad soukromými pozemky 

mimo město, ovšem s řadou omezení 

– drony mohou létat jen za denního 

světla v maximální výšce 120 m a musí 

být na dohled osob, které je ovládají 

a které musí mít platnou pilotní licenci. 

S rozmachem popularity bezpilot-

ních, dálkově ovládaných letounů 

a rostoucím zájmem ze strany firem 

i jednotlivců o jejich využívání USA 

podobně jako další země v současné 

době řeší, jak pojmout legislativu sou-

visející s komerčním provozem těchto 

strojů. Ty zatím nesmí nad americkým 

územím létat vůbec, takže Amazon, 

který v rámci svého programu Prime 

Air vyvíjí bezpilotní letouny schopné 

dosáhnout rychlosti 80 km.h-1 a auto-

maticky se vyhýbat překážkám, musel 

dosud stroje testovat mimo Spojené 

státy, v Indii. Aktuálně se vede diskuze, 

jak přísně by měla být nastavena pra-

vidla, jak bude řešena zodpovědnost 

za jejich provoz, nehody atd. Podle 

názoru analytiků bude však trvat ještě 

minimálně rok, než se objeví nějaký 

konkrétní návrh zákona, který by tuto 

problematiku řešil. 

BRITOVÉ ROZDÁVAJÍ DĚTEM POČÍTAČE 
ZDARMA
Problémy s technickým vzdělá-

váním netrápí jen Česko, pro-

jekty na podporu výchovy no-

vých techniků spouštějí i jiné 

země, jdou na to ale často tro-

chu jinak a místo dlouhých dis-

kusí o problému preferují spíše 

praktická řešení. 

Kritický nedostatek programátorů 

inspiroval Velkou Británii k masivní 

propagační kampani Make it Digital 

(Udělej to digitální), v jejímž rámci 

rozdají organizátoři během roku 

dětem zdarma milión počítačů, 

aby se mohly naučit programovat. 

Do kampaně je zapojeno několik 

velkých společností, včetně firem 

jako je Microsoft nebo Samsung, 

ale i britská veřejnoprávní tele-

vizní stanice BBC. Jednoduché PC, 

nazvané Micro Bit, je v podstatě 

zjednodušenou verzí populárního 

mikropočítače počítače Raspberry 

Pi. Malá destička s plošnými spoji 

obsahuje integrovaný procesor 

i operační paměť a USB port. Jde 

v podstatě o jakousi počítačovou 

stavebnici, která by se podle vyjád-

ření organizátorů projektu měla stát 

spíše odrazovým můstkem k násled-

nému zájmu dětí o sofistikovanější, 

náročnější digitální systémy a jejich 

možnosti a inspirovat nejmladší ge-

neraci k hlubšímu zájmu o jejich 

programování. Počítač mohou zís-

kat studenti ve věku okolo 11 let, 

kteří mají chuť se naučit programo-

vat. Akce je omezena výhradně na 

Velkou Británii, jako příklad ale může 

posloužit univerzálně.

Milión počítačů zdarma má pomoci 
vychovat novou generaci britských 
programátorů
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FIRMY A LIDÉ
Jihlavský 
Bosch 
s novým 
technickým 
ředitelem
Počínaje dnem 

1. března 2015 převzal Dr. Stefan 

Hamelmann funkci technického 

ředitele jihlavské strojírenské 

firmy Bosch Diesel. Ve funkci 

nahradil Karstena Müllera, který 

od 1. února působí jako tech-

nický ředitel závodu firmy Bosch 

ve Feuerbachu v Německu. Ste-

fan Hamelmann přišel do jih-

lavského závodu z centrálního 

úseku C/MP (Manufacturing 

Coordination). Vykonával různé 

pracovní pozice v řadě závodů 

firmy Bosch.

Cisco  
pod novým 
vedením
Česká pobočka 

společnosti Cisco 

jmenovala nového 

generálního ředitele. Stal se jím 

Michal Stachník, který bude zod-

povídat za řízení obchodních, 

technologických a marketingo-

vých aktivit společnosti, a zapojí se 

i do práce regionálního vedení Cis - 

co ve střední a východní Evropě. 

Do Cisco ČR přešel z firmy VM-

ware, kde působil od roku 2007 

na různých pozicích, naposledy 

jako Country manager pro ČR 

a Slovensko 

Nové vedení 
zahraničních 
kanceláří
Zahraniční kance-

láře CzechTrade 

v  Petrohradě 

a v Moskvě mají 

od února nové 

vedení: Petrohrad-

skou kancelář řídí 

Ludmila Brodová, 

ředitelem re -

gionálního centra pro Rusko 

a Společenství nezávislých států 

v Moskvě se stal Jiří Mašata. Lud-

mila Brodová začínala v podniku 

zahraničního obchodu Merkuria, 

později působila ve firmě Rako. 

Ve službách agentury Czech-

Trade funguje od roku 2004 

jako vedoucí oborového týmu. 

Jiří Mašata od roku 1985 působil 

v různých organizacích spoje-

DACHSER TESTUJE HYBRIDNÍ AUTA  
PRO MĚSTSKOU LOGISTIKU

Nízké, malé, obratné, tiché a po-

kud možno s  nízkými emisemi 

a úsporou paliva – to jsou hlavní 

požadavky kladené v současné 

době na užitkové vozy určené pro 

zásobování městských center. 

Proto se společnost Dachser roz-

hodla otestovat rozvozové vozy 

na hybridní pohon – v Mnichově 

zaváží části mnichovského centra 

úsporným a ekonomickým vozi-

dlem FUSO Canter Eco Hybrid 7C15 

a v Hamburgu je v provozu další 

model této řady Mercedes Charter 

Way-Flotte třídy Euro 6. 

„Pro použití v centru města disponuje 

toto vozidlo na hybridní pohon do-

statečnou kapacitou baterie a záro-

veň i velkou obratností. Co se týče 

hospodárnosti provozu a potenciálu 

pro úsporu paliva, chtěli bychom při 

testování nasbírat zkušenosti a kon-

krétní data,“ říká Jens Müller, Head of 

Network Management Organization 

skupiny Dachser s tím, že i když první 

hodnocení ukazují, že úspora energie 

bude v praxi o něco nižší, než hodnoty 

deklarované výrobcem (až o 23 % nižší 

spotřebu pohonných hmot a zároveň 

i emisí CO
2
), přesto je tento pilotní 

projekt s ohledem na distribuci v cen-

trech měst jako perspektivní segment 

logistiky velmi zajímavý. 

DOBÍJET ELEKTROMOBILY UŽ LZE  
I NA DÁLNICI

Od února funguje dobíjecí stanice 

i u dálnice D1 - společnost ČEZ 

otevřela svou první dobíjecí sta-

nici na dálnici D1, která je umís-

těna u čerpací stanice Agip-Eni ČR 

na 96. km dálnice D1 ve směru na 

Prahu před Humpolcem, tzn. 

zhruba na půl cestě mezi Brnem 

a Prahou. 

Dobíječka osazená konektorem 

Mennekes nenabízí však zatím rych-

lodobíjení, ale dodává proud pouze 

20 A, který bude po posílení vedení 

zvýšen na maximálních 32 A. Byl tak 

posílen kritický dálniční úsek, takže 

z Brna do Prahy by měli majitelé elek-

tromobilů dojet už bez problémů, 

v opačném směru je to zatím horší. 

ČEZ podle vyjádření na své faceboo-

kové stránce počítá se zahušťová-

ním infrastruktury pro elektromobily 

a výstavbou dalších dobíjecích stanic. 

Během letošního roku plánuje zřízení 

rychlodobíjecích stanic v několika 

městech ČR a dočkat by se měli i ři-

diči využívající dálnici. 

EU PODLE STATISTIK ROSTE 

Tempo růstu ekonomiky eu-

rozóny zrychlilo ve čtvrtém čtvrt-

letí loňského roku na  0,3 % 

z 0,2 % v předchozích třech mě-

sících, HDP v posledním čtvrtletí 

2014 mírně zrychlil a v celé EU 

mezi-čtvrtletní růst zrychlil 

na 0,4 z předchozích 0,3 %. 

Tak znělo oznámení z počátku 

března ze statistického úřadu Eu-

rostat. V zemích platících eurem 

se hrubý domácí produkt mezi-

ročně zvýšil o 0,9 % a v EU o 1,3 %, 

přičemž v obou případech tempo 

růstu zrychlilo o 0,1 %. Z jednotli-

vých členských zemí, z nichž jsou 

k dispozici údaje, nejvíce rostly 

ekonomiky Estonska a Švédska 

(o 1,1 %), HDP Maďarska se zvý-

šil o 0,9 %, u Německa, Španělska 

a Polska o 0,7 %. Za celý loňský 

rok HDP eurozóny stoupl o 0,9 % 

(po poklesu o půl procenta v roce 

2013) a zatímco ještě předloni 

ekonomika EU stagnovala, loni už 

celá EU expandovala o 1,3 %. Podle 

analytiků Evropské centrální banky 

(ECB) by HDP eurozóny měl nově 

letos zrychlit růst na 1,5 % a zlep-

šení ECB čeká i v dalších letech – 

v roce 2017 by eurozóna měla růst 

tempem 2,1 %. 

CHEMOPROJECT POSTAVÍ TOVÁRNU  
VE ŠVÉDSKU

Česká společnost Chemoprojekt 

Nitrogen získala kontrakt za 150 

mil. eur (4,1 mld. Kč) na stavbu 

továrny na kyselinu dusičnou s 

výrobní denní kapacitou 685 t, 

kterou vybuduje pro největšího 

světového výrobce hnojiv, norský 

koncert Yara, ve švédském 

Köpingu.

Projekt, který firma vysoutěžila v silné 

konkurenci španělské Espindesy nebo 

německé společnosti ThyssenKrupp je 

pro Chemoproject už desátou továrnou 

na kyselinu dusičnou za posledních de-

set let. K úspěchu podle deníku Hospo-

dářské noviny pomohl Chemoprojectu 

i vstup švýcarské společnosti Casale, 

která loni koupila v české firmě 60% podíl 

a nedávno také převzala od rakouské 

společnosti Borealis balík technologií 

pro výrobu a úpravu dusičnanů a fosfátů. 

Další z původně slibných kontraktů 

společnosti Chemoproject Nitrogen 

na výstavbu dvou továren na výrobu 

čpavku, kdy měla česká firma fungovat 

jako jediný subdodavatel italského kon-

cernu Maire Tecnimont Group, ovšem 

nabourala politická situace a propad 

rublu a projekt, který mohl Chempro-

jectu vynést až tři miliardy korun už nyní 

nemá tak lukrativní parametry. 
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ných se zahraničním obchodem, 

některé zastupoval v zahraničí. 

Pracoval ve společnosti Inter-

sigma, zastupoval Pragoinvest na 

Ukrajině a Škodaexport v Egyptě 

a v Moskvě firmu Hamé. V zahra-

niční kanceláři v Moskvě působil 

jako její ředitel již mezi lety 2003 

až 2009, kdy nastoupil jako šéf 

sekce zemí SNS na ministerstvu 

průmyslu a obchodu ČR.

Jmenování 
v Dukle
Společnost Dukla 

Strojírny dříve 

(Dukla – Strojírny 

Kolín), zabývající se 

výrobou kotlů, kotelen a spaloven 

městských odpadů, jmenovala na 

místo obchodního ředitele Adolfa 

Tichého. Bude odpovědný za im-

plementaci a rozvoj obchodní 

a prodejní strategie společnosti, 

realizaci obchodní politiky a vy-

tváření a udržování obchodních 

vztahů s partnery. Adolf Tichý bě-

hem své 20leté praxe působil v ří-

dicích funkcích v energetických, 

potravinářských či papírenských 

společnostech.

Motorola ČR  
s novým šéfem 
Společnost Motorola Solutions, 

Inc., oznámila personální změnu 

na nejvyšší pozici v České repub-

lice. Na pozici Country Manager 

v Motorola Solutions ČR byl jme-

nován Petr Špinar a také jako 

oblastní obchodní ředitel pro se-

verní a východní Evropu. Předtím 

působil ve společnosti Schneider 

Electric.

Rozdělení 
kompetencí 
ve Witte
Od 1. ledna došlo 

k rozdělení kom-

petencí v mana-

gementu Witte Automotive 

v Nejdku. Dosavadní ředitel 

Ing. Václav Jeništa odešel do 

pracovního důchodu a v jeho 

funkci jej nahradili Gerhard 

Knop (na obr.) a Ladislav Kröbl. 

Knop bude jako ředitel a jedna-

tel zodpovídat za řízení oblasti 

výroby a logistiky a Kröbl bude 

zodpovídat za všechny podpůrné 

jednotky společnosti, jako jsou 

finance, informační technologie, 

řízení lidských zdrojů apod. 

PRVNÍ TEST LTE 4X4 MIMO V PÁSMU  
800 MHz PROBĚHL V ČR 

T-Mobile ukončil první testovací 

provoz technologie LTE 4x4 MIMO 

v  nízkofrekvenčním pásmu 

800 MHz na světě a pozoruhodné 

na tom je, že se tak stalo v ČR – 

konkrétně v  oblasti Petrovic 

u Prahy.

Test probíhal od října 2014 a kromě 

operátora a jeho mateřské spo-

lečnosti Deutsche Telekom se 

na něm podílely firmy Huawei 

a SkyCross. Dopadl úspěšně a vý-

sledky ukázaly, že technologie 4x4 

MIMO v nízkofrekvenčním pásmu 

až dvojnásobně zvyšuje rychlost 

připojení a dále zvyšuje efektivitu vy-

užití spektra a kvalitu pokrytí v horších 

rádiových podmínkách, zejména zesi-

luje signál uvnitř budov a na okrajích 

buněk vysílačů. 

Technologie 4x4 MIMO je založena 

na navýšení počtu vysílacích antén 

na straně základnové stanice a přijí-

macích antén na straně mobilního 

zařízení ze současných dvou na čtyři, 

což umožňuje zvýšení maximální do-

sažitelné rychlosti přenosu až o 100 %, 

průměrně zhruba o 70 %. Klíčovým 

úkolem bylo otestovat, jak nejefektiv-

něji lze rozšířit stávající síť s technologií 

2x2 MIMO na 4x4 MIMO s maximálním 

možným využitím současného 

hardwaru, a navrhnout vhodný typ 

antén pro koncová mobilní zařízení.

Poznatky z testu má T-Mobile a celá 

skupina Deutsche Telekom využít 

pro budování maximálně inova-

tivní a efektivní sítě LTE-Advanced, 

a rovněž by měly pomoci k dalšímu 

vylepšování technologie Voice over 

LTE, kterou chce operátor nabídnout 

zákazníkům v první polovině letoš-

ního roku. 

DO ČELA NĚMECKÝCH FIREM ZAMÍŘÍ ŽENY 

Německé dozorčí rady největších 

firem budou ze třetiny ženské 

– takový je praktický dopad roz-

hodnutí Spolkového sněmu, 

který schválil systém kvót pro 

ženy v čele firem. 

Od příštího roku tak bude muset 

být v dozorčích radách stovky 

největších podniků zapsaných 

na burze nejméně 30 % žen, dal-

ších 3500 menších firem s akciemi 

na burze si ale podle agentury DPA 

musí stanovit vlastní závazné cíle 

pro zvýšení podílu žen ve vedoucích 

pozicích. Zákon se netýká firem ze 

státního sektoru, které však rovněž 

přislíbily zvýšit podíl žen ve vedou-

cích funkcích. Studie, kterou na za-

čátku roku zveřejnil ekonomický 

institut DIW ukázala, že v dozorčích 

radách 200 největších německých 

podniků nyní tvoří ženy necelou pě-

tinu (18,4 %), a jejich podíl se proti 

roku 2013 zvýšil o 3 %. 

Zákon o kvótách se týká jen do-

zorčích rad a nikoli představenstev, 

která mají na řízení firem větší vliv, 

a kde je podle studie DIW podíl žen 

ještě výrazně nižší (u 200 největších 

německých podniků činil koncem 

loňského roku 2,2 % a proti roku 

2013 se zvýšil jen o 0,1 %). 

Kromě Norska, které kvóty pro ženy 

zavedlo jako první v roce 2003, je 

z evropských zemí má Španělsko, 

Francie a Nizozemsko. EU připravuje 

směrnici, podle níž by měli muži či 

ženy v dozorčích a správních radách 

velkých firem, jejichž akcie se obcho-

dují na burze, obsadit nejméně 40 %, 

přičemž stanovené hranice by měly 

státní podniky dosáhnout v roce 

2018, soukromé firmy o dva roky 

později. ČR, kde v dozorčích radách 

a představenstvech společností není 

ani čtvrtina žen a ředitelek je méně 

než 10 %, se zavedením kvót zatím 

nesouhlasí. 

NOVÁ FIRMA V SEGMENTU VZDUCHOTECHNIKY
V závěru března zahájil činnost 

v průmyslové zóně v Brně-Chrli-

cích nový strojírenský subjekt – 

akciová společnost OKA Vent. Jak 

již částečně napovídá název, jsou 

její aktivity zaměřeny na výrobu 

vzduchotechnického potrubí 

a příslušenství pro vzduchotech-

nické rozvody.

V prvním roce činnosti je napláno-

ván obrat 60 mil. Kč, z toho 15 mil. 

činí vývoz do zahraničí. Do 5 let se 

má obrat zvýšit až na 300 mil. Kč 

s výrazným podílem exportu, který 

bude tvořit 60–70 % objemu zakázek. 

V prvním fázi najde práci ve službách 

nejmladšího zástupce brněnského 

strojírenství 40 zaměstnanců. Do pěti 

let jejich počet naroste na 175 a bude 

proinvestováno dalších 100 mil. Kč 

na strojní a technické vybavení. „Spe-

cializujeme se na kompletní dodávky 

pro průmyslové objekty. Problémem 

u těchto projektů je požadavek na do-

dání velkého objemu zboží v krátkém 

čase. Naší největší předností je proto 

kapacitní flexibilita – tím můžeme 

na trhu uspět,“ říká Ondřej Mach, 

ředitel společnosti OKA Vent. Firma 

plánuje rovněž úzkou spolupráci 

s brněnskou technickou univerzitou, 

konkrétně brněnským VUT FAST, 

přesně řečeno s Ústavem technic-

kých zařízení budov, a to jak při vývoji 

nových výrobků, tak při jejich testo-

vání. „Plánujeme podporu budoucích 

absolventů VUT, kterým nabídneme 

možnost vypracování diplomových 

prací. Nejlepším z nich samozřejmě 

následně i uplatnění v naší společ-

nosti,“ uvedl Ondřej Mach s tím, že 

během tří let by měla být dokončena 

i výstavba laboratoře pro testování 

prvků VZT rozvodů v hodnotě při-

bližně 15 mil. Kč. Rovněž v případě 

tohoto projektu se předpokládá spo-

lupráce s VUT Brno. 
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CzechTrade SE I LETOS 
VĚNUJE EXPORTNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ

Agentura CzechTrade připravila na první 

pololetí tohoto roku řadu klasických od-

borných seminářů. Jejich lektoři předávají 

potřebné znalosti z oblasti marketingu, 

logistiky, práva, daní nebo například in-

terkulturního managementu.

Cenné zkušenosti získají návštěvníci seminářů 

o obchodním vyjednávání, prezentaci nebo ré-

torice, na kterých mohou zlepšit své komunikační 

dovednosti prostřednictvím různých cvičení, 

profesionálních rad zkušených lektorů a bezpro-

střední zpětnou vazbou, která v praxi často chybí.

Nabídku odborných seminářů doplňují teritoriál - 

ně zaměřené akce pro české exportéry. Firmy 

se na nich dozvědí aktuální exportní příležitosti, 

perspektivní exportní obory, doporučení nej-

vhodnějšího postupu pro navázání obchodní 

spolupráce s tamními partnery a další praktické 

informace o obchodních zvyklostech a ekono-

mické situaci. Nechybí ani informace o možnos-

tech financování exportu. Letošní konference se 

orientují na země jako jsou Německo, Polsko, 

Itálie nebo ze vzdálenějších teritorií – Čína.  

„Exportní vzdělávání patří mezi základní funkce 

agentury CzechTrade. Mezi nejčastěji zmiňované 

překážky, které českým firmám ztěžují vstup na 

zahraniční trhy, patří neznalost prostředí a místní 

byrokracie. Pracovníci našich zahraničních kance-

láří působí ve více než 40 zemích po celém světě 

a mají informace z první ruky. Teritoriální semi-

náře, konzultační dny nebo každoroční Meeting 

Point jsou pro české firmy skvělou příležitostí se 

s těmito pracovníky setkat,“ říká Radomil Doležal, 

generální ředitel agentury CzechTrade. 

Podrobné informace o seminářích, 

které pro české firmy pořádá agentura 

CzechTrade, naleznete na: 

www.czechtrade.cz/kalendar-akci/

Nejbližší akce Exportního vzdělávání CzechTrade

22. dubna, Praha: FINANČNÍ ANALÝZA  

podniku v praxi

Cílem semináře je na praktických příkladech se-

známit účastníky s metodami a postupy finanční 

analýzy jako klíčového nástroje identifikace sla-

bých a silných stránek ekonomiky podniku (zisko-

vost, likvidita, finanční stabilita, rentabilita, účetní 

hodnota, bankrotní a bonitní modely, ekonomická 

přidaná hodnota apod.). / Cena: 1400 Kč

24. dubna, Praha: Provozování interneto-

vého obchodu v Německu – jak na to?! 

Na tomto semináři se dozvíte praktické pokyny 

pro bezpečný a úspěšný vstup na online trh 

v Německu, tedy právní požadavky na proces 

objednávky, práva zákazníků na odvolání se, 

všeobecné smluvní podmínky, soutěžní právo, 

typické nástrahy a rizika, rozdíly mezi německým 

a českým online prodejem atd. / Cena: 1000 Kč

27. dubna, Praha: Uplatňování DPH při  

provádění zahraničního obchodu se zbožím 

Cílem semináře je přinést účastníkům přehled 

o pravidlech uplatňování DPH a celních předpi-

sech, schopnost definovat souvislosti mezi ob-

chodně-právními podmínkami dodávek zboží 

v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH 

a prezentaci klíčových aspektů poskytování služeb 

z pohledu daňové problematiky, definice rizikových 

oblastí a jejich řešení. / Cena: 1400 Kč

12. května, Praha: CERTIFIKACE a celní nále-

žitosti při exportu výrobků a služeb do Celní 

unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Arménie

Účastníci semináře získají aktuální informace o certifi-

kační politice v Celní unii a Společném ekonomickém 

prostoru, certifikaci výrobků v Celní unii (GOST, cer-

tifikát shody s technickými předpisy), struktuře cer-

tifikace, postupu certifikace atd. /Cena: 1000 Kč 

MONITOR TECHNICKÉHO PRACOVNÍHO TRHU V ČR

V mapování situace na trhu práce v oblasti technických pozic jsme se tentokrát zaměřili na 

severní Čechy. Ve spolupráci s Marcelou Klačanskou, vedoucí ústecké pobočky personální 

agentury Grafton Recruitment, jsme se seznámili se situací v Ústeckém kraji, kde je nejvíce 

příležitostí v automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

Mezi nejvíce poptávaná místa patří inženýři kvality, 

se zaměřením na dodavatelskou kvalitu, enginee-

ring, pak pozice na mechaniky, elektroniky nebo 

seřizovače s jazykovými znalostmi. V závislosti na 

profesi, pozici a zkušenostech mohou uchazeči oče-

kávat dobré platové podmínky. Např. seřizovač by 

se měl pohybovat mezi 28–38 000, mechanik mezi 

25–35 000, pracovníci v engineeringu podle praxe 

od 35 do 50 000 a inženýři kvality dle zkušenosti 

25–35 000 (junior) a 35–50 000 (senior).

Mezi obory, kde je největší sháňka po zaměst-

nancích, patří strojírenství, automobilový průmysl 

a slévárenství. Nelze přitom říci, že by v ústeckém 

regionu byl nadbytek dobrých uchazečů, je zde 

ovšem přetlak těch s obecným vzděláním bez 

specializace.

Důležitou výhodou je znalost cizích jazyků. V pod-

statě ve všech specializovaných technických obo-

rech už dnes zaměstnavatelé požadují alespoň 

pokročilou znalost na úrovni orientace v technické 

dokumentaci a schopnost komunikovat s nadří-

zeným. V ústeckém regionu se nejčastěji objevují 

požadavky na angličtinu a němčinu.

Pokud vyhledává zaměstnance do týmu společnost, 

která má velmi nízkou fluktuaci, většinou vyžadují 

VŠ z důvodu zapadnutí do kolektivu. V automobi-

lovém průmyslu je pohyb pracovníků mnohem 

vyšší, takže dávají příležitost i lidem se SŠ, ale s vyšší 

praxí. Mnohdy se možná trochu paradoxně tito 

středoškoláci v praxi osvědčí lépe než vysokoškoláci.

Při získání práce v technické oblasti je základem 

vzdělání. Dnes je velký prostor pro absolventy 

strojaře se znalostí jazyků. Pokud takový kandidát 

jen trochu chce, otvírají se mu brány všude na-

příč republikou. Potíž bývá v tom, že úroveň VŠ je 

v různých regionech jiná a nejvíce žádané jsou ty 

z Liberce, Prahy a Plzně.

Jak by měla postupovat firma, pokud chce 

pracovníky do technických oborů?

Vše záleží na podmínkách. Nesmí chybět jasně 

specifikovaná náplň práce, definované benefity 

a schopnost umět pracovat se všemi druhy kan-

didátů, kteří se dnes na trhu pohybují. Od těch 

notorických střelců až po ty, kteří nejsou zvyklí na 

výběrová řízení, a pak jsou i kandidáti, které přímo 

oslovujeme. 

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agenturou na podporu ex-

portu, podřízenou Ministerstvu průmyslu 

a obchodu České republiky. Funkcí agen-

tury, která působí od roku 1997, je pomáhat 

českým firmám a podnikatelům proniknout 

na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si 

mohou vybrat ze široké nabídky asistenč-

ních služeb, případně sami nadefinovat je-

jich podobu dle svých individuálních potřeb 

či se stát členy prestižního Exportního klubu 

a využít tak dalších exkluzivních benefitů.
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VODOVODY-KANALIZACE
19.–21. 5. 2015
Praha, Letňany

www.vystava-vod-ka.cz

Pořadatel a odborný garant: Organizátor:

Poznamenejte si!

Záštita:

Společnosti KLEENTEK, spol. s r.o., ALS Czech Republic s.r.o. a INTRIBO s.r.o. si vás dovolují pozvat na: 

● seminář: Zvyšování zisku precizní péčí o oleje
● energo-workshop: Zvyšování zisku precizní péčí o oleje v energetice

Ve dnech 10.–11. 6. 2015, Hotel Akademie Naháč, Chocerady 277

Seminář bude zaměřen na:

● Komplexní řešení péče o oleje

● Obnovení výkonu strojů

● Strategie nulových poruch

● Zvýšení ekonomiky provozu

● Orientace v tribotechnické problematice

● Průmyslové oleje – typy a vlastnosti

● Analýzy olejů – typy, možnosti, rentabilita, zajímavosti

●Tribotechnická diagnostika, aktuální trendy ve světě

● Kondice oleje – vliv kondice oleje na produktivitu

● Stav olejových náplní v provozních podmínkách

● Voda v oleji

● Konkrétní a praktické informace z provozu

● Filtrace procesních a extrémně znečištěných kapalin

Přednášet budou přední čeští i zahraniční odborníci

Workshop pro specialisty z energetiky bude zaměřen na:

Péče o oleje:

● Kontinuální péče o olej - světové trendy a srovnání technologií

● Možnosti prodloužení životnosti olejových náplní, doaditivace

● Technologie proplachů – novinky i stávající metody 

● Jak předcházet problémům při přechodu na nové formulace olejů

● Management maziv – jak zabránit záměnám a mísení maziv 

● Předcházení vzniku nebezpečných odpadů

Analýzy olejů:

● Tribotechnická diagnostika, optimalizace analýz podle typu oleje, normy 

● Přínos aplikace moderních analytických metod (např. RULER, MPC, CPA)

● Oleje Group I – V - postupný přechod z klasických ropných (minerálních) 

základových olejů na oleje „polosyntetické“

Přednášet bude také přední světový odborník Jo Ameye z firmy FLUITEC, USA, 

člen výboru STLE a ASTM. Přednáška bude tlumočena.

Garanti semináře a workshopu: Vladislav Chvalina, KLEENTEK, Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, Jan Novák, INTRIBO

Pro více informací pište na e-mail: seminar@kleentek.cz, nebo volejte tel.: 602 223 236
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ČÁSTEČNÁ INOVACE NESTAČÍ
JEDNU Z NEJPOZORNĚJI SLEDOVANÝCH PŘEDNÁŠEK NA LETOŠNÍM 
ROČNÍKU STROJÍRENSKÉHO FÓRA MĚL PROF. JÁN KOŠTURIAK, 
KTERÝ PATŘÍ K VÝRAZNÝM OSOBNOSTEM ZABÝVAJÍCÍM SE 
MODERNÍM PODNIKOVÝM ŘÍZENÍM, PŘEDNÍ ODBORNÍK NA OBLAST 
STRATEGICKÝCH INOVACÍ A STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU. 
KOUČUJE MANAŽERY A PODNIKATELE, PŘEDNÁŠÍ NA SLOVENSKU, 
V ČESKU A V NĚMECKU. TÉMATEM JEHO VYSTOUPENÍ 
NA POSLEDNÍM STROJÍRENSKÉM FÓRU, KDE VYSTUPOVAL JAKO 
MODERÁTOR ODPOLEDNÍ ČÁSTI PRVNÍHO DNE FÓRA, BYLY 
INOVACE. VE SVÉM VYSTOUPENÍ SE VĚNOVAL PŘEDEVŠÍM 
ZKUŠENOSTEM S INOVAČNÍMI PROCESY VE FIRMÁCH. 

Co je poselstvím vaší přednášky účastníkům 

fóra, které by si z ní měli odnést jako klíčové 

sdělení?

Témou mojej prednášky sú skúsenosti z inovácií 

v našich podnikoch, o tom, že vyhľadávať príležitosti 

na trhu a vytvárať výnimočné riešenia pre zákazní-

kov, je lepšie, ako iba redukovať náklady, pretože 

nepoznám nikoho, kto sa prešetril k bohatstvu. 

Inovácia začína marketingom a obchodom, to sú 

hybné sily každej inovácie. Firma musí vedieť ske-

novať trh, vedieť sa na ňom pohybovať a rozumieť 

zákazníkovi. Dnes sa už musíte porovnávať s celým 

svetom, ktorý je na dosah. Firmy majú oveľa lepší 

prístup k technológiám, a môžu podnikať globálne, 

ale sú takisto vystavené veľkej konkurencii. Inovácia 

vzniká na trhu, musia ju prijať zákazníci a musia 

za ňu aj zaplatiť. Inovácia je súčasťou biznisu, zau-

jímavého a vzrušujúceho pre ľudí, ktorí sa neboja 

robiť veci ináč.

Změnil se v poslední době – řekněme za po-

sledních cca pět let – přístup českých firem 

k inovacím?

Každá česká firma je iná, takže je to rôzne. V po-

sledných rokoch si však mnohé firmy uvedomili, že 

neprežijú, ak sa budú snažiť konkurovať iba nízkymi 

nákladmi a komoditami, že domáci trh je malý a vo 

svete sa konkuruje hlavne výnimočnosťou. Inová-

cie môžu viesť k možnosti vytvoriť si vlastný trh, 

odlíšiť sa a predávať za vyššie ceny. Mám pocit, že 

firmy viac navštevujú naše semináre o inováciách, 

začínajú sa prepájať a hľadať inovatívne riešenia 

– a to je dobre.

Jaké největší překážky vidíte ve  firmách pro 

to, aby u  nich probíhal správný a  především 

kontinuální proces inovace?

Hlavná prekážka inovácií je zvyčajne šéf, ktorý 

tomu nerozumie a tvrdí nezmysly typu, že na ino-

vácie nemajú peniaze alebo čas. Prekážky sú v ba-

riérach myslenia, ktoré ľudia nedokážu prekonať, 

v strachu z rizika, neschopnosti sieťovať sa a spolu-

pracovať v intelektuálnom inceste a neschopnosti 

prekročiť hranice svojej špecializácie, teoretizo-

vania, prezentovania a analyzovania namiesto 

skutočnej práce na inováciách. Pri inováciách sa 

začína aj končí pri zákazníkovi, dôležité je, aby 

inovačné návrhy boli rýchlo testované a modifi-

kované v interakcii so zákazníkmi. Dlhé, lineárne, 

ťažkopádne, byrokratické inovačné procesy, ktoré 

sa snažia minimalizovať riziko, často žiadnu ino-

váciu neprinesú a míňajú veľa peňazí. Namiesto 

minimalizácie rizika treba maximalizovať slobodu, 

kreativitu a rýchlosť.

Je velký rozdíl v přístupu k inovacím českých 

a  slovenských firem a  firem ze západních 

zemí?

Ja nedelím firmy na české, slovenské alebo zá-

padné, ale na úspešné a neúspešné, proaktívne 

a reaktívne, slobodné a neslobodné. V západných 

krajinách je niekedy vidieť lepšiu infraštruktúru 

a zdroje pre inovácie, väčší trh a niekedy aj kon-

kurenčný tlak na inovácie. Na druhej strane je tu 

niekedy aj pohodlnosť, byrokracia, strach z chyby, 

ktorý sa trestá stratou stoličky. Úspešné slovenské 

a české firmy sú niekedy ochotné viac riskovať, 

hľadať netradičné riešenia, nie sú také známe, 

aby si ich na začiatku konkurencia príliš všímala, 

často nemajú na výber a ak sa chcú presadiť musia 

prísť s inováciami – príkladov je dosť: Linet, OMS 

Lighting, Bernard, Spinea, Elcom, Borcad, 2N Tele-

komunikace a iné.

Jakou základní radu byste dal firmám, co vše 

a  proč je třeba inovovat, pokud byste ji měl 

vyjádřit několika větami?

Nestačí inovovať produkt, službu alebo proces, 

ale inovuje sa celý biznis model. Dôležitá je kul-

túra podpory experimentov a akceptácie chýb, 

nahradenie zamestnancov podnikateľmi, tímová 

spolupráca, sledovanie trhu, trendov, zákazníkov 

a toho, ako používajú náš produkt. Zákazníci si 

nekupujú vrták, ale dieru a je úlohou inovátora 

vymyslieť ako zákazníkovi umožniť vyrobiť lepšiu 

dieru, rýchlejšie a lacnejšie. 

Ján Košturiak

Spoluzakladatel IPA Slovakia a Podnikateľskej 

univerzity v Žilině. Věnuje se inovacím a rozvoji 

podnikání na Slovensku a v České republice, 

pracoval na inovačních projektech a worksho-

pech v různých zemích. Je také autorem či spo-

luautorem řady statí a publikací o inovacích 

a moderním řízení.
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PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PVA EXPO PRAHA, Letňany
21.–23. dubna 2015

JARNÍ PRŮMYSLOVÉ VELETRHY 
JSOU ZA DVEŘMI 
Na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech proběhne v termínu od 21. do 23. dubna Soubor 

jarních průmyslových veletrhů. Představí se vystavovatelé z různých průmyslových oborů, připra-

ven je také poutavý a zajímavý doprovodný program, v rámci kterého budou mimo jiné k vidění 

nejmodernější 3D technologie. Pořadatel se též aktivně zapojil do celoroční kampaně s názvem 

„2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání“, kterou vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Generálním partnerem je skupina ČEZ 
a partnerem ÚJV Řež
V rámci souboru se bude konat i veletrh zamě-

řený na výrobu a rozvod elektrické energie – FOR 

ENERGO, jehož generálním partnerem se stala sku-

pina ČEZ, nejvýznamnější energetická společnost 

v České republice, které také patří první příčka ve 

střední a východní Evropě, a to jak z hlediska instalo-

vaného výkonu, tak i dle počtu zákazníků. Návštěv-

níci mají možnost navštívit zákaznické centrum 

společnosti ČEZ a na venkovní ploše si prohlédnout 

mobilní dobíjecí stanici a elektromobily. 

Dalším partnerem veletrhu je společnost ÚJV Řež, 

která se jak u nás, tak i v rámci mezinárodních kon-

traktů zaměřuje na inženýrskou, projekční, analy-

tickou a vědeckou podporu při provozu i nové 

výstavbě klasických a jaderných energetických 

zařízení. V rámci doprovodného programu si společ-

nost připravila seminář na téma „SUSEN – příležitost 

pro průmysl“, který proběhne ve čtvrtek 23. 4. od 

13:30 hod. v konferenčním sále 3. 

Výstava 3D EXPO  
Poprvé se v Letňanech uskuteční výstava 3D EXPO 

a konference o využití osobních 3D tiskáren. 

Organizátoři očekávají velký zájem odborné ve-

řejnosti i fanoušků 3D technologií. Konference se 

zaměří na řešení praktických problémů při tisku, 

ukáže současné možnosti co do materiálů i softwa-

rového vybavení. Porovnání vlastností nejběžnějších 

typů tiskáren ukáže netradiční soutěž „Souboj 3D 

tiskáren“. Návštěvníci během jednoho dne budou 

moci sledovat, jak si s jednotným zadáním vytisk-

nout konkrétní 3D předmět, poradí přední výrobci 

těchto strojů. Přehlídka může pomoci zájemcům 

v rozhodování, kterou 3D tiskárnu si pořídit. Veletrhu 

se zúčastní řada zajímavých firem 3D technologií 

působící v ČR, např. společnost MCAE, 3D Johny, 3D 

ninja, 3Dwiser, ABC3D, End-Less, Fillamentum, Fu-

tur3D, JRC Czech, NC Computers, Part2Print a další.

MALÁ ukázka toho, co si letos 
vystavovatelé připravili 
Almio, s.r.o., se představí jako distributor přídav-

ného pájecího materiálu na bázi stříbra, měď-fos-

forové a mosazné pájky, včetně hliníkového a mě-

děného svařovacího drátu. Firma Ing.Petr Boukal 

– BOUKAL představí širokou škálu kovoobráběcích 

strojů značky Bernardo. Na jejich stánku návštěvníci 

naleznou jak malé stroje určené pro kutily, tak i větší 

stroje vhodné do výrobních hal nebo pro školní 

výuku. Přijďte se poradit, nebo si jenom popovídat 

o kovoobráběcích strojích.Společnost ITAX PRECI-

SION s.r.o. představí například počítačem ovládaný 

2osý stolní CNC soustruh vyhovující průmyslovým 

standardům konstrukce a funkčnosti s názvem 

Concept Turn 60. Na základě úspěšného CT 55 

nový CT 60 nabízí obsluze více funkcí, a dokonce 

lepší výsledky. Pomocí tohoto stroje lze předvést 

veškeré klíčové procesy moderní výroby praktickou 

cestou. Nový typ tyristorového usměrňovače Schus-

ter – 3.generace – IU Professionell představí firma 

Kumer – Prag spol. s r.o. Prostřednictvím tohoto 

zařízení dostane provozovatel dálkově komplexní 

informace o stavu záložního napájení do svého 

počítače. Obsluha je velmi uživatelsky přívětivá, 

zvládne ji obsluhující technik po krátkém zaško-

lení. Tento přístroj je standardně dodáván např. do 

E.ON Česká republika spol. s r.o. Na veletrhu bude 

k vidění i prezentace společnosti OBZOR, výrobní 

družstvo Zlín. Podnik se pyšní 50letou tradicí, 

během které se zařadil mezi špičku výrobců a dis-

tributorů drobných elektromechanických výrobků, 

dílů pro automobilový průmysl, kovových dílů, 

vstřikovaných plastů a výseků těsnění.

Premiéra nových elektromobilů
Zájemci o elektromobilitu se na jarních průmyslo-

vých veletrzích budou moci seznámit s unikátním 

projektem studentů Vysoké školy báňské – tech-

nické univerzity v Ostravě, kteří zde premiérově 

představí sportovní elektromobil StudentCar. 

Pochlubit se může výbornými technickými para-

metry, a to i v porovnání se zahraničními vozy, a lu-

xusním provedením interiéru. Další novinkou bude 

prototyp městského elektromobilu navrženého 

studenty Západočeské univerzity v Plzni. Atraktivní 

bude také možnost prohlédnout si elektrický au-

tomobil Tesla Roadster Sport 2.5 či vyzkoušet si 

jízdu elektromobilem Opel Ampera na vyhrazené 

venkovní ploše před výstavištěm. 

Nejlepší exponát či technologie
Pořadatel každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší 

exponát či technologii, GRAND PRIX. Mezi posu-

zovaná kritéria patří technické řešení, progresivní 

technologie, netradiční nápad, mimořádná kvalita 

za přijatelnou cenu, materiál i možnosti uplatnění 

na trhu. Hodnocení přihlášených exponátů bude 

probíhat první den veletrhů. V současné době 

jsou přihlášeny například firmy ABB s.r.o. Elek-

tro-Praga, WANZL spol. s r.o., TST SERVIS a.s., 

ifm electronic, spol. s r.o., a další. 

Nový Kongresový sál již otevřen 
Ve čtvrtek 19. března 2015 byl slavnostně otevřen 

zcela nový Kongresový sál v PVA EXPO PRAHA 

s ojedinělou kapacitou 650 míst k sezení. Sál je 

situován do druhého patra Vstupní haly II, kde na-

leznete i velkorysé foyer s galerií a samozřejmostí je 

zázemí pro návštěvníky i vystavovatele. K dispozici 

je kavárna, restaurace, šatna, velkokapacitní toalety 

a také výtah. Kongresový sál je ideálním místem 

pro uspořádání kongresů, konferencí, školení, ale 

i firemních večírků, koncertů a jiných společen-

ských akcí. 

Více na www.pvaexpo.cz.

Sledujte jarní průmyslové veletrhy i na face-

booku 

Novinky, trendy, zajímavosti, aktuality? To vše mů-

žete sledovat na facebookových stránkách pořa-

datele, které se dají dohledat velmi snadno, zvolen 

byl totiž příznačný název, Průmyslové veletrhy 

Praha. 

Bližší informace včetně přihlášek na jednotlivé 

veletrhy naleznete 

na www.prumysloveveletrhy.cz.

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, 

tel.: +420 225 291 136, e-mail: prumysl@abf.cz
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SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ  
PRO PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
Již 20 let je plzeňská společnost TD-IS, s.r.o., dodavatel informačních systémů a inte-

grátor ERP/PLM/DMS/CAx technologií, významným partnerem výrobních podniků 

v oblasti vývoje, konstrukce a výroby. Nabízí profesionální služby v oblasti analýz, 

výpočtů a simulací, implementace všech nabízených řešení, správy a řízení projektů, 

školení…

Tak jako v loňském roce představí i letos společnost 

na 14. mezinárodním veletrhu strojírenských tech-

nologií komplexní portfolio softwarových řešení 

a služeb pro průmyslovou výrobu. Budou to ze-

jména aplikace pro 3D parametrický design, volně 

tvarované plochy, vizualizace, simulace vstřikování 

plastů, proudění, pevnostní analýzy a mnoho dal-

šího z rodiny řešení společnosti Autodesk, doplněné 

o SW pro správu dokumentace a životního cyklu 

výrobku (PLM) a ERP systémy jak od společnosti 

Oracle, tak i produkty z vlastní vývojové řady EASY. 

Tyto produkty pro podporu efektivní průmyslové 

výroby a možnosti jejich uplatnění budou specia-

listé TD-IS prezentovat v expozici firmy ve dnech 

21.–23. dubna (hala 3, stánek  B 8) a také na se-

mináři „Programování CNC strojů“, který se bude 

konat v rámci doprovodného programu veletrhu 

FOR INDUSTRY 2015. Seminář Programování CNC 

strojů, včetně multifunkčních obráběcích center se 

zaměří na problematiku Zkracování výrobních časů 

a prodlužování životnosti nástroje s využitím nových 

metod produktivního obrábění CAM software Inven-

tor HSM. Koná se ve středu 22. 4. 2015, 10:30 – 12:00 

hod, Malý sál ve vstupní hale PVA EXPO Praha. Pro 

bezplatnou registraci navštivte: www.td-is.cz 

Vedle softwarových řešení pro menší i velké firmy 

se ve veletržní expozici firmy na veletrhu FOR IN-

DUSTRY 2015 bude prezentovat také divize TD-FS 

– partner průmyslových a rozvodných firem pro 

fluidní systémy. 

21. – 23. 4. 2015

Navštivte
veletrh

Automatické generování nové dráhy nástroje po změně výchozího modelu 
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SPOLEHLIVÁ ZPĚTNÁ 
VAZBA Z PŘEDNÍ LINIE
SNÍMAČE V MANIPULACI, MONTÁŽI A ROBOTICE

PŘI ŘEŠENÍ MONITORINGU PRO MANIPULACI, MONTÁŽ A ROBOTIKU 
DOŠLO V UPLYNULÝCH LETECH  KE SKUTEČNÝM VÝVOJOVÝM 
SKOKŮM. KOMPONENTY JSOU STÁLE VÝKONNĚJŠÍ, KOMPAKTNĚJŠÍ 
A UNIVERZÁLNĚJŠÍ,  ČÍM DÁL ČASTĚJI JSOU SOUČÁSTÍ AKTORŮ 
A LZE JE NEPOROVNATELNĚ  SNADNO PROGRAMOVAT. 

P
ohled do programu standardizovaných sní-

mačů kompetentního lídra pro upínací tech-

niku a uchopovací systémy – firmy SCHUNK, 

ukazuje, jaké možnosti nabízejí moderní snímače. 

Jeden snímač pro vše
„One sensor fits all“ – podle tohoto principu konci-

povala společnost SCHUNK konstrukci univerzálně 

použitelných drážkových snímačů MMS 22-PI. 

Pro inovativní magnetické snímače je spolehlivé 

monitorování aktorů v manipulaci a montáži hrač-

kou. Místo náročného mechanického nastavování 

spínacích bodů probíhá programování snímačů 

jen v několika krocích. Potřebné programovací 

pomůcky jsou k dispozici buď v kabelové va-

riantě s konektory nebo v magnetickém bez-

kontaktním provedení. Naprogramování je velmi 

snadné a dokončené během 15 vteřin: Jakmile je 

snímač upevněn na definované místo, použije se 

programovací pomůcka. Nakonec se prsty posu-

nou na cílovou pozici, programovací pomůcka se 

použije znovu a snímač je naprogramován. Ve 

srovnání s dosavadními magnetickými snímači 

ušetří uživatelé tímto způsobem až 90 % času pro 

nastavení. Ke zvýšení procesní stability aplikace 

se programují v případě zájmu i rozpínací body 

snímačů. Hystereze je u snímačů SCHUNK řady 

MMS 22-PI nastavitelná a umožňuje i u velmi 

malých zdvihů bezpečné monitorování a ucho-

povací proces může být optimálně vyhodnocen 

a řízen. Navíc je možné chapadlem rozlišit různě 

velké díly. Drážkové snímače disponují volitelně 

jedním nebo dvěma volně programovatelnými 

spínacími body a jsou detekované pomocí mag-

netu uvnitř aktoru. Místo mnoha různých variant 

snímačů stačí většině uživatelů jen jedna nebo 

dvě. To sníží skladové zásoby a zvýší flexibilitu. 

Navíc nejsou potřeba na přírubách žádná další 

vybrání, jelikož snímače díky své flexibilní pozici 

v C-drážce nemají téměř žádné rušivé kontury. 

K základním verzím jsou k dispozici navíc uni-

verzálně použitelné snímače také jako zvláště 

robustní HD varianty pro Heavy-duty aplikace. Ty 

jsou vybaveny odolným tělem z nerezové oceli, 

výrazně lepší odolností vůči tahu na konektor 

a snímač, vysoce legovaným ultra jemným spe-

ciálním kabelem a CLI-klipem k upevnění připo-

jovacího konektoru.

Vícepolohové monitorování 
programovatelnými drážkovými 
snímači
Podobně komfortně použitelný je analogový mag-

netický snímač SCHUNK MMS-A, celosvětově první 

programovatelný enkodér, který je bez rušivých kon-

tur integrovatelný do C-drážky chapadel. Lze s ním 

přesně detekovat různě velké díly. Zatímco doteď 

bylo potřeba více magnetických snímačů, nyní stačí 

jen jeden, extrémně kompaktní MMS-A s Ø 4 mm. 

Potřebná elektronika je plně integrována ve sní-

mači. Výstupní signál je vysílán s měřicím rozsahem 

30 mm a rozlišením až 0,1 mm. Výstupní data jsou 

ve formě analogových hodnot napětí volitelně mezi 

0-5 nebo 0-10 V DC. Pomocí intuitivní programovací 

funkce a dvou LED diod lze rozdílná magnetická 

pole rychle a snadno linearizovat. K zajištění vysoké 

opakovatelnosti je analogový magnetický snímač 

speciálně přizpůsoben příslušným modulům z kom-

plexního standardního programu SCHUNK. V kom-

binaci s vyhodnocovací jednotkou SCHUNK FPS-F5 

se přemění enkodér na snadno programovatelný 

vícepolohový snímač, se kterým může být deteko-

váno až 5 libovolných naprogramovaných stavů. 

MMS-A disponuje robustním tělem pro průmyslové 

použití a splňuje ochranné krytí 

IP67. Kabelovým vývodem 

(30/100 cm) může být 

flexibilně integrován 

do zařízení. Provozní 

napětí je mezi 15 a 30 V.

Silový a momentový senzor FT umožňuje u automatizovaného broušení přesnou regulaci síly, čímž se výrazně 
zvýší kvalita

Bezdrátovou magnetickou programovací po-
můckou se dají u drážkového snímače MMS 22-PI 

bezkontaktně nastavit oba spínací body i hystereze

Analogový snímač APS umožňuje přesné měření 
v mikronech v probíhajícím procesu

Magnetický snímač MMS-A je integrován přímo 
do C-drážky chapadel a může tak detekovat různé 
velikosti dílů s vysokou přesností
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Při uchopení měřit s přesností  
na mikrony 
Špičkovou třídu polohových snímačů tvoří 

analogové snímače s vysokým rozlišením. Tak 

transformuje SCHUNK APS obvyklá chapadla na 

přesné měřicí stanice. Mechanický analogový 

systém tvořený snímačem a elektronikou přitom 

monitoruje pozici uchopovacích čelistí s extrémně 

vysokou přesností. U chapadel s delším zdvihem  

je pohyb přenášen na snímač přes šikmou plochu, 

která je sice dlouhá jen pár milimetrů, přitom ale 

dosahuje extrémně vysokého rozlišení. S působivou 

přesností až 0,003 mm měří aktor v běžném procesu 

každý jednotlivý uchopený díl. Nadřazeným 

řídicím systémem lze definovat libovolný počet 

spínacích bodů a odlišit libovolný počet dílů nebo 

tolerančních polí. Polohové snímače s vysokým 

rozlišením umožňují 100% vysoce přesnou kont-

rolu dílů. Mohou nahradit kompletní měřicí stanici 

včetně, pro měření potřebných, procesních kroků. 

I zde je možné využít bezkontaktní programování.

Zjišťování vzdáleností
Kdo by chtěl zjišťovat vzdálenost mezi chapadlem 

a dílem, může k tomu použít buď nákladný sys-

tém zpracování obrazu, nebo svěřit tento úkol 

optickému snímači vzdáleností, jako je OAS firmy 

SCHUNK. Ten udělá z jednoduchého uchopovacího 

modulu obratem ruky vidoucí chapadlo. OAS se 

integruje přímo do středu chapadla, např. PGN-plus 

nebo MPG-plus. Odsud posílá snímač nadřaze-

nému řízení nepřetržitě informace, jak daleko se díl 

nachází, případně zda se uchopovaný díl nachází 

mezi prsty. Za tímto účelem měří snímač v reálném 

čase vzdálenost mezi chapadlem a dílem. Pomocí 

snímače mohou chapadla rozlišovat díly, rozeznávat 

jejich polohu, odebírat je z pohybujícího se doprav-

níku, vyskládávat, detekovat chybně uchopené 

díly a zvýšit celkovou spolehlivost uchopovacího 

procesu. OAS pracuje s infračerveným světlem 

vlnové délky 850 nm, je vhodný pro okolní teploty 

od -10 °C do +55 °C a splňuje stupeň krytí IP65. Lze 

jej kombinovat s mnoha typy chapadel a dalšími 

uchopovacími moduly, např. s kyvnými pohony, 

u kterých je směrován dovnitř namísto směrem 

ven a tam je použitý k monitorování pístu.  

Velmi přesné měření sil v šesti osách 
Jednu oblast  doposud netušených rozmanitých 

možností otevírají 6osé silové a momentové senzory 

SCHUNK řady FT. Používají se jak pro roboty pod-

porované testy výrobků (např. chytré telefony a pří-

strojové desky osobních automobilů), tak k montáži 

střešních dílů automobilů, nebo při třecím svařování 

pístů nákladních automobilů. Protože senzory umož-

ňují i vysoce dynamické regulační koncepty, mohou 

být s jejich pomocí automatizovány dokonce zvláště 

obtížné montážní, obráběcí a dokončovací úlohy. 

Pilotní aplikace k silově regulovanému a telematicky 

monitorovanému broušení, jako např. k broušení 

tenkých plechů v ocelářském průmyslu ukazují, 

že potenciály vysoce přesných senzorů FT nejsou 

v průmyslovém prostředí ještě zdaleka vyčerpány. 

Kromě toho jsou snímače FT úspěšně používány 

mimo jiné i v medicínské technice, např. při chi-

rurgických a rehabilitačních aplikacích. Na základě 

shromážděných procesních dat lze v reálném čase 

regulovat trajektorii robotů, čímž je dosaženo kon-

stantních sil, stálých technologických parametrů 

a tím přesně reprodukovatelných výsledků.

Řada FT firmy SCHUNK zahrnuje celkem 16 velikostí 

pro měřicí rozsahy mezi 8 a 40 000 N. Lze s nimi 

dosáhnout rozlišení u silových složek Fx, Fy a Fz až 

1/320 N a u momentových složek Mx, My a Mz až 

1/8000 Nm. Zatímco konvenční silové a momentové 

senzory pracují s fóliovými tenzometry, FT senzory 

SCHUNK jsou standardně vybaveny  tenzometry 

křemíkovými. Ty vysílají 75krát silnější signál než 

konvenční senzory, disponují lineárním rozsahem 

měření a snižují rušení signálu téměř na nulu. 

V kombinaci se standardně integrovanou teplotní 

kompenzací zůstává zachována vysoká přesnost 

měření během procesu i při velkém teplotním roz-

sahu. Kromě toho chrání senzor před poškozením 

vysoký faktor přetížení, který se pohybuje podle 

velikosti snímače až kolem 40násobku maximální 

síly. Pro 6osé silové a momentové senzory je jedi-

nečná možnost dvojí nebo případně vícenásobné 

kalibrace. V závislosti na typu vyhodnocování může 

jediný senzor detekovat 2 případně až 16 měřicích 

rozsahů u vysokorychlostního senzoru FTN pro 

rozhraní  Ethernet, Ethernet/IP, DeviceNet, Profinet 

a CAN. Právě pokud jde o přesnou silovou regulaci 

při měnicích se nástrojích, dílech nebo komplexních 

montážních úlohách, umožňuje FTN enormní pro-

stor pro uspořádání. Pro vyhodnocování obvyklými 

datovými kartami (DAQ) nebo USB nabízí SCHUNK 

senzor FTD a pro rozhraní RS232 nebo vyhodnoco-

vání analogových kanálů pak senzor FTS. Všechny tři 

varianty senzorů jsou k dispozici vždy v 16 velikos-

tech a volitelně ve stupních krytí IP 60, IP 65 nebo 

IP 68. Navíc má SCHUNK s typem FTL v portfoliu 

obzvláště cenově atraktivní 6osý silový a momen-

tový senzor s rozhraním CAN-Bus a kompletně in-

tegrovanou vyhodnocovací elektronikou v senzoru. 

Nabídnout je možné také zákaznické speciální řešení. 

Vyhodnocovací elektronikou nebo dodaným pro-

gramem se analogové signály digitalizují a převádí 

na síly a momenty. Je umožněn také grafický výstup 

6osého měření. Integrace senzorů do nadřazeného 

zařízení se provádí buď za použití běžně dostupných 

systémových softwarových řešení, nebo v rámci indi-

viduálních softwarových řešení, která jsou nabízena 

například výrobci robotů. 

www.schunk.cz

Díky snímači OAS se přemění PGN-plus a MPG-plus 
na vidoucí chapadlo

Silové a momentové senzory SCHUNK se používají v automobilovém průmyslu nejen při montáži, ale i při 
vývoji např. pro testování ovládacích prvků na přístrojové desce automobilu

S opakovatelnou přesností < 1 % je FTNet v současnosti 
nejpřesnějším silovým a momentovým senzorem na trhu
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10milionkrát TS 8

VYTVÁŘENÍ VZTAHŮ,  
KOMBINOVÁNÍ VÝHOD 
RITTAL NA PRŮMYSLOVÉM VELETRHU V HANNOVERU

NA LETOŠNÍM V EVROPĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍM PRŮMYSLOVÉM 
VELETRHU V HANNOVERU (HANNOVER MESSE) PŘEDSTAVÍ 
SPOLEČNOST RITTAL SVOU PRODUKTOVOU NABÍDKU A SVOU 
PŘIDANOU HODNOTU PRO ZÁKAZNÍKY V OBLASTECH IT 
A PRŮMYSLU POD HESLEM „NAŠE ZKUŠENOSTI, VAŠE VÝHODA“. 

R
ittal a sesterské společnosti Eplan, Cideon 

a Kiesling budou prezentovat své inovativní 

produkty i řešení a vysvětlí, jak tato řešení 

mohou firmám pomoci zefektivnit jejich procesy 

v hodnotovém řetězci v souladu s německou inicia-

tivou „Industry 4.0“. Navíc společnost Rittal představí 

nový produkt, který zákazníkům pomůže snížit 

jejich náklady.

Společnosti skupiny Friedhelm Loh Group, Eplan, 

Cideon, Rittal a Kiesling nabízejí vysoce pokročilá 

řešení, která zlepšují procesy hodnotového řetězce 

v době M2M a inteligentních továren (v Německu 

označované jako „Industry 4.0“). Společnostem se 

podařilo spojit své výhody pro dosažení jedinečné 

synergie ve prospěch jejich průmyslových zákaz-

níků. M-CAD a E-CAD data (RiCAD 3D, Eplan Data 

Portal), výkonné softwarové nástroje (Eplan Electric 

P8, Eplan Pro Panel, Rittal Therm a Rittal Power 

Engineering), automatizace a M2M technologie 

významně zvyšují efektivitu.

Společnost Rittal bude rovněž prezentovat svůj pro-

gram technologických partnerů pro modulární sys-

tém Ri4Power. Tato iniciativa podporuje mezifiremní 

spolupráci umožňující návrh a realizaci rozvaděčů 

v souladu s normou IEC 61439. I v roce 2015 budou 

přední společnosti jako ABB, Eaton, Emerson, GE, 

Inotec, Janitza, Siemens a Trips pokračovat v rámci 

tohoto programu ve spolupráci s Rittalem.

Dále předvede výhody svého systému rozvaděčo-

vých skříní TS 8 – jehož bylo vyrobeno již více než 

10 milionů kusů a je používán v 90 % průmyslových 

odvětví po celém světě. Navíc Rittal představí své 

novinky pro oblast rozvodu proudu – například 

nový 185mm systém přípojnic – a v oblasti chlazení 

rozvaděčů – LCP (liquid cooling package).

Významnou součástí nabídky společnosti Rittal, 

která bude rovněž prezentována na hannoverském 

veletrhu, je i oblast IT infrastruktury, bez které jsou 

nemyslitelné návrh a realizace plně automatizované 

výroby uváděné v rámci iniciativy „Industry 4.0“. 

Ucelené portfolio obsahuje celou řadu komponent, 
Na letošním Hannover Messe představí Rittal svou produktovou nabídku – a svou přidanou hodnotu pro 
zákazníky v oblastech IT a průmyslu
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Více než 10 milionů kusů skříní TS 8 již sjelo 
z výrobní linky a staly se zavedeným standardem 
pro mnoho průmyslových odvětví po celém světě. 
Tento úspěch je dán i díky Vám – Vaše důvěra, 
věrnost a zpětná vazba jsou naprosto nezbytné 
pro naši práci.
Děkujeme 10milionkrát za Vaši podporu!

Rittal Czech, s.r.o. – Ke Zdibsku 182 – 250 66 Zdiby u Prahy
Tel.: 234 099 000 – www.rittal.cz

systémů a řešení pro škálovatelnou a flexibilní IT in-

frastrukturu – od IT rozvaděčů až po datová centra.

V rámci hannoverského veletrhu bude společnost 

Rittal přítomna i na dalších třech prezentačních plo-

chách: společný stánek s Eplan a Phoenix Contact 

(hala 8, stánek D28), Tec-toYou (hala 11, Pavilion) 

a Forum Industrial Automation (hala 14, stánek L17). 

Sesterské společnosti Eplan a Cideon se budou 

prezentovat na stánku D18 v hale 7. 

Součástí nabídky bude i oblast IT infrastruktury, bez které jsou nemyslitelné návrh a realizace plně 
automatizované výroby iniciativy „Industry 4.0“

O společnosti
Česká společnost Rittal Czech, s.r.o., je dceřinou 

společností Rittal GmbH & Co. KG, světového vý-

robce systémových řešení pro výrobu rozvaděčů, 

rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT in-

frastrukturu, včetně softwaru a služeb. Systémová 

řešení nacházejí uplatnění ve všech oblastech 

průmyslu, včetně strojírenství, IT a telekomunikací.

Široké produktové portfolio společnosti zahr-

nuje kromě jiného i komponenty pro kompletní 

řešení modulárních a energeticky účinných da-

tových center včetně inovativní bezpečnostní 

koncepce a fyzického zabezpečení dat a celé 

systémové IT infrastruktury.

Společnost Rittal byla založená v roce 1961 a vy-

rábí své produkty v 11 výrobních závodech. Je 

celosvětově zastoupena prostřednictvím 64 dce-

řiných společností a 40 obchodních zastoupení. 

S více než 10 000 zaměstnanci je největším čle-

nem skupiny Friedhelm Loh Group. Celá sku-

pina FLG zaměstnává přes 11 500 zaměstnanců 

a v roce 2013 dosáhla obratu 2,2 mld. eur. 

Pro další informace na: www.rittal.cz 

a www.friedhelm-loh-group.com.

V rámci iniciativy Industry 4.0 budou společnosti 
Rittal, Eplan a Phoenix Contact prezentovat na 
společném stánku veletrhu Hannover Messe v hale 8 
jak plná integrace dat napomáhá ve zrychlení celého 
procesu od návrhu po výrobu
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AUTOMATIZACE VÝROBY 
ZVYŠUJE PRODUKTIVITU
SNAD VE VŠECH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH JSOU V DNEŠNÍ DOBĚ 
KLADENY STÁLE VYŠŠÍ NÁROKY NA KVALITU, RYCHLOST 
A EFEKTIVITU VÝROBY. KDYŽ K TOMU PŘIDÁME JEŠTĚ FINANČNÍ 
STRÁNKU VĚCI A TLAK NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, JEDNODUŠE BUDE 
EXISTOVAT URČITÁ HRANICE, KDY JIŽ ANI DALŠÍ PÁR LIDSKÝCH 
RUKOU SITUACI NEZACHRÁNÍ – A PRÁVĚ V TU CHVÍLI PŘICHÁZÍ NA 
ŘADU ŘEŠENÍ V PODOBĚ AUTOMATIZACE VÝROBNÍHO PROCESU.

N
ebudeme si zatím představovat plně auto-

matické závody, kde se celá výroba ovládá 

jedním tlačítkem z řídicího stanoviště – stále 

existuje celá řada složitých a komplexních operací, 

na které současné technologie nestačí. U jiných čin-

ností je zase přítomnost lidského faktoru nezbytná 

a žádoucí, některé firmy si pak na ruční výrobě 

přímo zakládají. Automatizované pracoviště se tak 

nejlépe uplatní v těch částech procesu, kde se určitá 

činnost opakuje a přitom musí být vykonávána 

s velkou přesností a ve značné rychlosti – toto 

se může týkat kterékoliv fáze výroby od přípravy 

výrobků a jejich zakládání do stroje přes následné 

odebrání, dodatečné opracování nebo montáž 

a jejich přesun mezi dopravníky až po skládání do 

krabic a finální balení.

Pokud se tedy rozhodneme dát automatizaci zele-

nou, nabízí se mnoho různých řešení a technologií. 

Obecně je můžeme rozlišit na zařízení jednoúče-

lová a jednodušší, jako jsou například dopravníky 

a různé manipulátory, a stroje sofistikovanější se 

širším záběrem. V této kategorii pak svou flexibilitou, 

přesností a rychlostí vynikají zejména průmyslové 

roboty. Mnoho lidí stále obrací oči v sloup, jen co 

slovo „robot“ zaslechnou – roboty však již dávno 

nejsou jen hudbou budoucnosti, ale právě díky již 

zmiňované flexibilitě nacházejí uplatnění ve stále 

více aplikacích v mnoha průmyslových odvětvích, 

od malých rodinných firem po nadnárodní společ-

nosti. Argumentem už není ani finanční stránka 

věci – ano, roboty jsou dražší než obyčejné ma-

nipulátory, ale za kvalitu je vždy dobré si připlatit. 

Rozhodující by tak neměla být samotná cena, ný-

brž zejména návratnost této investice, která je ve 

většině případů opravdu velmi dobrá. Stejně jako 

u jiných investic musíme i zde brát v úvahu nejen 

okamžitou pořizovací cenu technologie, ale dlou-

hodobé náklady po celou dobu její životnosti, která 

u kvalitních robotů dosahuje přes 15 let. Levnější 

řešení totiž nemusí být nutně výhodnější, když 

vezmeme v úvahu například nižší kvalitu provedení 

a tím pádem i častější a nákladnější servisní zásahy. 

Robot – zloděj práce?
Nasazení robotů pomáhá ve velké míře auto-

matizovat rutinní procesy, kde kvůli opakované 

činnosti není lidská ruka tím nejlepším nástrojem. 

Vezměme si jako příklad výrobní linku na malé díly, 

které přijíždí na stanoviště na dopravníku a musí 

být vždy po několika kusech vloženy do balicího 

stroje. Tuto práci zvládne sám jeden čtyřosý ro-

bot a díky své rychlosti dokáže nahradit až tři 

pracovníky u linky. Další oblastí aplikací pak jsou 

procesy s vysokými nároky na přesné trajektorie, 

jakými může být třeba laserové řezání plastových 

nebo kovových dílů.

Kdekdo v tuto chvíli poznamená, že roboty berou 

lidem práci – to je však pravda jen do určité míry. 

K nahrazení člověka robotem dochází u činnosti, 

která není nikterak záživná a v dlouhodobém hle-

disku určitě zdraví pracovníka nijak neprospívá. Lidé, 

pracující na jednom místě ve stoje nebo v sedě 

po celou směnu často trpí bolestmi zad a nohou, 

mohou je potkat bolesti hlavy, únava očí z neustá-

lého soustředění na linku… V neposlední řadě se 

při těchto rutinních úkonech také výrazně zvyšuje 

chybovost člověka s klesající pozorností.

Z manažerského hlediska je pak potřeba na tuto 

problematiku nahlížet i z opačného úhlu. Uvol-

něné zaměstnance od linky můžeme přeškolit 

na jinou pozici a díky instalaci robota, kterému 

nepřetržitá práce nijak nevadí, lze například pře-

jít z jednosměnného na dvousměnný provoz 

(případně z dvousměnného na třísměnný) a při 

podstatně snížených nákladech velmi výrazně 

navýšit kapacitu výroby, zvýšit produkci a tím 

rozšířit distribuci výrobků a budovat silnější po-

zici na trhu. V tomto případě pak bude možná 

firma potřebovat přijmout nové zaměstnance, 

které bude díky vyšším prodejům schopná platit, 

a v konečném důsledku tak díky nasazení robotu 

do výroby dojde naopak k vytvoření nových pra-

covních pozic.

Přeřaďte na vyšší rychlost
Pro aplikace vyžadující vysokou rychlost mani-

pulace s drobnými díly existují dnes na trhu dva 

druhy robotů – tzv. „delta“ roboty a roboty typu 

SCARA. Výhodou druhé kategorie je zejména kom-

paktnější konstrukce, která umožňuje snadnější 

instalaci do již existující výroby. Odpadá zde nut-

nost výstavby složité a robustní konstrukce, jako 

tomu je u delta robotů. Jedním z nejnovějších 

zástupců vysokorychlostních čtyřosých robotů je 

TP80 Fast Picker od švýcarské společnosti Stäubli. 

Tento robot představuje nejnovější stupeň ino-

vace – nabízí tužší konstrukci při využití lehkých 

materiálů a dosahuje extrémně rychlých časů 

cyklů, přičemž si stále zachovává vysokou přesnost 

a stejnou opakovatelnost v celém pracovním roz-

sahu. Standardní specifikace zahrnují maximální 

zatížení 1 kg, udržitelnou rychlost až 200 úchopů 

za minutu, 800 mm pracovní dosah a zdvih na 

čtvrté ose 100 mm. 

I když se tato rychlost zdá téměř nepředstavitelná, 

nemusí být vždy dostatečná. V těchto případech 

přichází ke slovu řešení pomocí několika robotů 

integrovaných v lince vedle sebe – zde se již ale 

jedná o sofistikovanější technologii a je potřeba 

ji doplnit o kvalitní software, aby přinesla poža-

dované výsledky. V ideálním případě by měl soft-

ware zvládnout kompletní kontrolu celé linky, tedy 

kromě robotů i ovládání dopravníkových systémů 

a komunikaci s vstupními a výstupními zařízeními. 

Budeme-li se bavit opět o robotu Stäubli TP80 Fast 

Picker, takové řešení nabízí software LINEmanager, 

který zvládne centrálně kontrolovat linku i bez PLC. 

Samozřejmostí je balancované rozložení zátěže 

v rámci celé linky, díky kterému je zaručeno 100% 

naplnění výstupu bez ohledu na nevyvážené vstupy 

a odpadá tak nutnost instalace vision systému pro 

kontrolu výstupu z linky.

Využití robotu v aplikaci pro laserové řezání
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Spolehlivá a přesná výroba
Díky svému kompaktnímu designu a 

uzavřené struktuře ramene chránící 

před procesními kapalinami a třískami 

jsou roboty Stäubli zárukou dlouhodo-

bé výkonnosti i v těch nejnáročnějších 

prostředích, jako například při integraci 

robotů do obráběcích strojů.

The future is Man and Machine.

Staráme se o Vaši 
produktivitu

www.staubli.cz/robotics

Optimální ochrana pro obtížné úkoly
Zájem o robotizaci ve strojírenství dlouhodobě 

roste. Ale právě v částečné nebo úplné integraci 

robotu se strojem se skrývá značné riziko: stís-

něné prostory, zhoršená přístupnost, náročné 

prostředí a neustálý kontakt se špínou, prachem, 

olejem, kovovými odštěpky a chladicími kapali-

nami. Kvalitní roboty dnes dodává více výrobců, 

ale pouze některé z nich jsou schopné vydržet 

extrémní podmínky, se kterými se setkávají při 

integraci do stroje. Důvod, proč jsou roboty 

Stäubli schopny dlouhodobě spolehlivě praco-

vat – ačkoliv jsou neustále vystaveny prachu, 

odlétávajícím kovovým odštěpkům a dalším 

nečistotám – je okamžitě zřetelný z jejich kon-

strukce. I standardní 6osé modely řady TX jsou 

charakterizovány plně uzavřenou a velmi kom-

paktní konstrukcí. Nabízí stupeň krytí IP65 pro 

celé rameno a bodují i díky integrované kabeláži. 

Sofistikovaný design zápěstí chrání před špínou, 

prachem a kapalinami. 

I přes tyto vlastnosti se najdou aplikace, kde Stäubli 

doporučí zákazníkům volbu robota ve speciálním 

provedení HE (HE znamená Humid Environment, 

tedy vlhké prostředí). Řada HE byla vyvinuta ro-

botovou divizí Stäubli specificky pro využití v drs-

ných prostředích při plné 

integraci robota se strojem. 

Díky možné přetlakové 

konstrukci lze ochranu ještě 

zvýšit: zápěstí dosahuje 

stupně krytí IP67 a může 

tak být ponořeno i do vody 

nebo jiné kapaliny s hod-

notou pH mezi 4,5 a 8,5. 

Další vítanou vlastností 

v náročném prostředí je 

vertikální vyvedení kabe-

láže do paty robota, kde se 

nachází veškeré konektory 

a spoje a jsou tak chráněny 

před vlivem nečistot.

Nezapomínejme na kvalitní software
Ačkoliv se nejprve vždy diskutují technické pa-

rametry robotů, nedílnou součástí technologie 

je i software, pomocí kterého lze roboty pro-

gramovat a ovládat. Důraz by měl být kladen 

zejména na srozumitelné a uživatelsky přívětivé 

ovládání, které umožní práci s robotem po pro-

školení i lidem s nízkými nebo žádnými před-

chozími zkušenostmi. Na druhé straně pak je pro 

pokročilejší uživatele vždy atraktivní možnost 

vlastního programování přímo v programovacím 

jazyce a pokročilé funkce pro získání maximál-

ního výkonu. Ve všech těchto ohledech skutečně 

vyniká software Stäubli Robotics Suite 2013 – zá-

kladním uživatelům nabízí jednoduché rozhraní 

ve stylu Windows s 3D zobrazením pro přípravu 

kompletní aplikace. Případné nedostatky rychle 

odhalí funkce detekce kolizí a jejich opravu pak 

lze provést rovnou v kódu programu, což jistě 

ocení programátoři. Součástí softwarového ba-

líčku jsou i Development a Maintenance Studio, 

které nabízí pokročilé nástroje, jako import CAD 

dat v různých formátech nebo 3D vizualizace 

reálné buňky pomocí emulátoru kontroléru 

a online ladění programu přes vzdálený přístup 

k robotu. 

Čtyři roboty Stäubli TP80 Fast Picker na jedné lince

Detekce kolizí včetně zvýraznění kolidujících částí
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SERVONAVI OkumA
Přednastavení servoparametrů je většinou prováděno výrobcem na základě statisticky vyhod-
nocených průměrných hodnot zatížení stolu (u center) nebo hlavního vřetena (u soustruhů), 
hodnot třecích odporů a poddajnosti pohybových mechanizmů příslušného typu obráběcího 
stroje. Japonský výrobce obráběcích strojů Okuma vybavuje nyní své stroje novou funkcí, která 
automaticky provede správné nastavení  servoparametrů kdykoliv v průběhu životnosti stroje.

Provozní vlastnosti každého obráběcího stroje se 
mění postupným opotřebováním  pohybových 
mechanizmů v průběhu životnosti a s ohledem na 
efektivní využití stroje je třeba je dle skutečného stavu 
stroje korigovat. Nejčastěji se změny projevují narůs-
tající nepřesností a vibracemi vyvolanými servome-
chanizmy lineárních i rotačních os. Spolu s mechanic-
kým vymezováním vůlí by mělo průběžně docházet 
i k úpravám nastavení servoparametrů. S ohledem na 
značné nebezpečí poškození stroje špatným nasta-
vením je úprava parametrů servosystému obvykle 
podmíněna odblokováním zabezpečení vstupu do 
těchto parametrů a je prováděna jen servisními tech-
niky výrobce, respektive není v průběhu životnosti 
stroje prováděna vůbec. Je to škoda, neboť správné 
nastavení servoparametrů pozitivně ovlivní nejen 
dosažitelné technické parametry stroje, ale prodlouží 
významně životnost celého výrobního zařízení.
Bezpečné zpřístupnění těchto zásahů bylo i cílem 
vývoje systému SERVONAVI a jeho zabudování do 

řídicích systémů Okuma OSP300M/L. Při aktivaci 
této funkce systém nabízí nastavení správných 
parametrů ve čtyřech krocích:
1. Automatické (je možné i nepřímé ruční ) na-
stavení parametrů ovlivněných váhou obrobku 
(u těžkých center, kde váha obrobku je výrazně 
větší než vlastní váha stolu),
2. Automatické nastavení parametrů kvadrantových 
přechodů při kruhové interpolaci,
3. Automatické nastavení parametrů potlačujícím 
vibrace servomechanizmu,
4. Automatické nastavení parametrů ovlivněných 
setrvačností obrobku (soustruhy).

Změna servoparametrů při 
opracování velmi těžkých dílů  
(např. portálová centra) (ad 1.)
a) Po otevření obrazovky režimu SERVONAVI je nabíd-
nuta ještě jedna funkce navíc, a to funkce vysoké 
jakosti povrchu obráběných ploch při opracování 

forem. Její aktivací se automaticky upraví servopa-
rametry na hodnoty zaručující dosažení nejvyšší 
možné kvality opracování.
b) Při aktivaci tlačítka Automatického nastavení 
váhy obrobku se stroj rozjede dle  předdefinova-
ných nastavení délky a rychlosti pohybu os, a servo-
parametry jsou změněny na optimální hodnoty na 
základě takto zjištěné hmotnosti na stole. Tlačítkem 
zápisu jsou nové parametry uloženy a jsou platné 
až do jejich změny při opracování dalšího těžkého 
obrobku.
c) Pokud je známa přesná hmotnost obrobku mohu 
provézt změnu servo – parametrů zadáním váhy 
v režimu „Ruční nastavení váhy “.Parametry jsou pak 
zápisem změněny na optimální hodnoty na základě 
nastavené hmotnosti.

Úprava  servoparametrů při změně 
směru pohybů os (kvadrantové 
přechody) (ad 2.)
a) Při reverzaci směru pohybu osy je rozdíl mezi 
klidovým třecím odporem a hodnotou tření za 
pohybu, vůlí a poddajností servo mechanizmu 
kompenzován nastavením parametru. Protože 

Nastavení zrychlení a ryvu NC os v závislosti na váze obrobku Efekt nesprávného nastavení reverzačních špiček

Základní obrazovka SERVONAVI

Forma s vysokými nároky na jakost povrchu
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v čase dochází ke změně těchto podmínek, je 

třeba tento parametr měnit dle aktuálního stavu 

příslušných os stroje. 

b) Aktivováním tlačítka „Automatického nastavení 

reverzační odchylky“ se otevře příslušná obrazovka 

a při předdefinovaném pohybu os je měřena re-

verzační odchylka a parametr automaticky změněn 

na optimální hodnotu tak, aby odchylka byla co 

nejmenší.

Nastavení parametrů pro potlačení 
vibrací (ad 3.)
a) Aktivací funkce na zvolené strojní ose systém 

provede analýzu kritických frekvencí při různých 

posuvech, zjistí frekvenci při níž dochází k vibraci 

a nastaví parametr časové konstanty, kterou se 

vibrace potlačí.

Nastavení parametrů ovlivněných 
urychlením setrvačných hmot 
u rotačních os (soustruhy osa C)
a) Postup je obdobný jako v případě těžkých ob-

robků – je možné volit automatické zjištění mo-

mentu setrvačnosti anebo ho zadat ručně pokud 

jej známe. 

b) Stroj, respektive jeho osa C, spuštěním této 

funkce začne vykonávat předefinované pohyby 

a dle zjištěné hodnoty momentu setrvačnosti auto-

maticky nastaví příslušný parametr pohonu vřetena.

Systém Okuma SERVONAVI zpřístupňuje obsluze bez-

pečnou optimalizaci parametrů servosystému, které 

ovlivňují aktuálně dosažitelnou přesnost obrábění 

a jakost povrchu. Zároveň tím nastavuje optimální 

provozní parametry stroje, které vedou ke zkrácení 

časů obrábění a prodlužují životnost stroje. 

Kompenzace reverzačních špiček při kruhové interpolaci Potlačení vibrací při pohybu osy X portálového centra

Zvýšení jakosti povrchu aplikací SERVONAVI
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SOFTWARE PRO VÝROBU 
KORDOVÝCH TKANIN
Přední evropský producent kordových tkanin pro gumárenský průmysl, společnost KORDÁRNA 

Plus, a.s., která je součástí nadnárodní skupiny KORD GROUP, je dodavatelem (nejen) pro přední 

světové výrobce pneumatik. Od ledna 2013 svůj chod řídí prostřednictvím jediného kom-

plexního ERP systému HELIOS Green. Nasazením výrobních a logistických modulů KORDÁRNA 

Plus plně nahradila dosluhující, vlastními silami vyvíjený systém pro evidenci výroby a skladů.

KORDÁRNA Plus používala dlouhá léta dílčí pro-

gramy na bázi FoxPro a DOS, vyvinu té na míru 

vlastními pracovníky. Sklady byly vedeny duplicitně 

s rozdílnou úrovní podrobnosti a využívaly pevné 

ceny, takže dohledání skutečných nákladů na za-

kázku a výrobek bylo velmi komplikované.

Před více než deseti lety vznikl první záměr moder-

nizace systémů. Zastaralé aplikace v oblasti ekono-

miky a skladového hospodářství byly nahrazeny 

systémem HELIOS Green. Následoval dlouhý pro ces, 

který skončil až v roce 2010, kdy padlo konečné roz-

hodnutí – využít pružnost a otevřenost výrobních 

modulů systé mu HELIOS Green z produkce Asseco 

Solutions a „best practices” z oboru textilních výrob 

společnosti QUORT SYSTÉM. Spo lečný tým navrhl 

unikátní řešení řízení a plánování textilní výroby 

prá vě na základě HELIOS Green.

Unikátně pro textilní výrobu
Po schválení postupu realizace byla zahájena imple-

mentace stan dardních výrobních oblastí a modulů, 

tedy konkrétně:

● Komplexní příprava výroby a kalkulace 

●  Plánování výroby a interaktivní tvorba výrobních 

příkazů

●  Podpora prodeje a nákupu a komplexní zákaz-

nický servis

●  Řízení výroby a logistiky v reálném a čase - ná-

stroje řízení a sběru dat

●  Podpora kontroly kvality (nákupu, prodeje a všech 

výrobních stupňů)

●  Ekonomika výroby a výrobní controlling

Dále byla implementována nadstavbová řešení pro 

specifickou oblast textilní výroby, mezi něž patří: 

Zákaznické a výrobní varianty a výpočtové nástroje 

parametrů, Kalkulace a finanční modelování, pro-

pojené s controllingem, Emulátory textilní výroby 

na míru pro všechny výrobní stupně, spo jené s vá-

hou, tiskárnou a výrobními řídicími a logistickými 

systémy, a také Výrobní a logistický systém řízení 

a skladování textilní výroby.

Celý ERP systém byl naplánován ke spuštění a zpro-

vozněn postupně. Nové zakázky byly zadávány do vý-

robního systému od 1. dubna 2012 v pevných cenách 

z důvodu běžícího účetního období. Pře chod na FIFO 

oceňování se uskutečnil následně k 1. lednu 2013. 

Přínosy projektu 
Díky novému systému získala KORDÁRNA Plus 

především nové mož nosti v rozvoji řízení a pláno-

vání výroby, ale také v oblasti finanč ního sledování 

a hodnocení výrobních zakázek. 

To však není samozřejmě kompletní výčet přínosů 

nového systému. Nezanedbatelnými výhodami 

jsou také například významné zrychlení a zpřes-

nění reakce na individuální potřeby zákazníka, do-

hledatelnost a doložitelnost všech aktivit a změn 

na ma nipulační jednotce pro materiál, polotovar 

i finální výrobek nebo integrace uživatelů v jednom 

systému. Za zmínku bezesporu stojí i samostatnost 

a nezávislost pracovníků při práci s informačním sys-

témem. Systém HELIOS přinesl lidem z KORDÁRNY 

Plus také variantnost v přípravě výroby i v plánování 

výroby, výběr vhodné varianty ve výrobě a podporu 

technického plánování výroby.

Řízení výroby
„V oblasti TPV jsme implementovali opravdu 

„pružný“ systém. Pro skupiny výrobků nám umož-

ňuje definovat technické parametry a tyto dále 

používat nejen v technologii, ale v celém výrobním 

procesu. Umožňuje nám definovat vlastní vzorce 

pro výpočty technologických i jiných pa rametrů,“ 

říká Jiří Kohút, technický asistent GŘ, a pokračuje: 

„HELIOS Green nám nyní umožňuje zpra covávat 

ve variantách roční plány i forecasty na příští mě-

síce. Reál né poptávky pak zaplánujeme postupně 

na jednotlivé technologické stupně, typová pra-

coviště a výrobní příkazy a nakonec rozvrhneme 

až na konkrétní stroje. Při dílenském plánování je 

možné k zefektiv nění celého procesu požadavky 

na výrobu spojovat nebo naopak rozdělovat 

do jednoho nebo více výrobních příkazů. V ERP 

vy tvářené vazby umožňují v plánování i evidenci 

plnou dohledatelnost od finálního výrobku zpět, 

k výdeji materiálu.“ 

Celkově společnost KORDÁRNA Plus získala po 

zavedení nové ho systému řízení výroby významné 

uživatelské sjednocení a inte graci, vysokou infor-

mační pohotovost a efektivitu. Při realizaci dodávek 

pak systém HELIOS Green poskytl přesnou znalost 

skutečných výrobních nákladů a pomohl vyhod-

nocovat zis kovost produkce. 

Ing. Ladislav Obrovský

Vedoucí týmu realizace HELIOS Green

Asseco Solutions, a.s.

APF NEJTENČÍ RELÉ VYROBENÉ V EVROPĚ

S uvedením nové verze relé řady APF, posunuje Panasonic Electric Works technologii výko-

nových relé opět na vyšší úroveň. Řada APF přichází ve dvou provedeních - s rovnými či pod 

pravým úhlem zahnutými piny – a ve dvou variantách dle materiálu kontaktů - AgSnO
2
 a AgNi.

S výškou/šířkou pouhých 5 mm je relé ideálním 

řešením pro náročné aplikace v malých zařízeních. 

Zahnuté piny sníží výšku relé na neuvěřitelných 

5 mm, a tak lze tímto elektromechanickým relé 

spínat 6A/250V AC v aplikacích, kde výška je limi-

tujícím faktorem. 

V oblasti materiálu spínacích kontaktů se vývoj také 

nezastavil a od této chvíle je možno vybírat mezi 

AgNi a AgSnO2. Speciálně pro aplikace s velkými 

spínacími a rozpínacími proudy je použití AgSnO2 

s jeho vynikající odolností vůči ožehu ideální. Tímto 

způsobem lze vyřešit širokou škálu aplikací. Tam, 

kde je požadavkem kombinace velkého spínacího 

výkonu a malého rozměru, je právě relé řady APF 

s rovnými nebo zahnutými piny ideálním řešením. 

Řada APF je k dispozici v mnoha variantách spína-

cího napětí od 4,5 do 60 V a zapojení kontaktů. Relé 

jsou v souladu s bezpečnostními standardy: UL, 

C-UL a VDE. Určení novinky je hlavně tam, kde jsou 

rozměry klíčovým faktorem, ať jde o termoregulaci 

řízenou programovatelným automatem, malé zaří-

zení v průmyslovém rozvaděči či jinou aplikaci. 



Bez HELIOSu
nejsou koláče
„Nasazení výroby systému HELIOS Green nám 
umožnilo přesnou alokaci skutečných nákladů. 
Můžeme tak reagovat na změny a optimalizovat 
výrobní náklady nebo zprůchodnit úzká místa.“

Ing. Petr Zika
Ekonomický ředitel - KORDÁRNA Plus a.s.
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NOVÉ CHARAKTERISTIKY 
PRO SVAŘOVÁNÍ KRÁTKÝM 
OBLOUKEM

Pokrokově řešené svařovací zdroje pro MIG/MAG procesy, jako je přístroj TPS/i z výroby spo-

lečnosti Fronius, dokáží díky vysokému výkonu a jemnému sladění komponent řídit parametry 

oblouku precizněji a s vyšší mírou dynamiky, než tomu bývalo dříve. Kromě toho jsou schopné 

zapojit do regulačního procesu větší počet parametrů než dosud. Společnost Fronius využila 

tyto možnosti k vývoji nových charakteristik a inovativních funkcí, které zajišťují lepší stabilitu 

oblouku a usnadňují svařování. 

Přestože je v dnešní době možné dosahovat s di-

gitálními svařovacími MIG/MAG zdroji vedoucích 

výrobců ve většině aplikací velmi dobrých pracovních 

výsledků, mají tato zařízení svoje limity. Pokud se 

vyskytnou některé vnější rušivé vlivy (např. změny 

v délce výletu drátu) nebo je nutno svařovat v ne-

příznivých polohách, pracovat s tenkými plechy 

či provádět jen krátké svarové spoje, narážejí tyto 

přístroje na svoje hranice, případně vyžadují mimo-

řádně schopného svářeče. Optimalizací, případně 

dalším vývojem jednotlivých komponent svařovací 

soupravy, se toto manko nedá natrvalo odstranit, 

protože i zde platí: Řetěz je tak silný, jak silný je jeho 

nejslabší článek. Pokud bychom např. vybavili některý 

ze stávajících svařovacích zdrojů větším výstupním 

výkonem a podavačem drátu, který by měl vestavěný 

motor s vyšší dynamikou, nebylo by ani přesto možné 

zdokonalit řízení tohoto podavače, protože by ostatní 

komponenty regulačního okruhu (sběrnice systému, 

hadicový svazek, hořák...) celý systém brzdily.    

Extrémně precizní regulace jako 
důsledek vzájemně sladěných 
komponent
Z tohoto důvodu společnost Fronius všechny kom-

ponenty soupravy TPS/i od svařovacího zdroje až 

po hořák navrhla nově a vzájemně je optimálně 

sladila. Tato nová platforma svařovacích MIG/MAG 

přístrojů je proto schopná pracovat s větším množ-

ství dat než doposud a současně pracovní proces 

rychleji a precizněji řídit. Používání komplikovaných 

pomocných řešení, jako je samostatné vedení pro 

měření napětí, přístroje řady TPS/i už nevyžadují. 

Inženýři mimoto vyvinuli pro tuto nejnovější plat-

formu nový pokrokový algoritmus a v jednom z prv-

ních vývojových kroků také nové charakteristiky 

LSC Universal, LSC Root, LSC Universal Advanced 

a LSC Root Advanced, aby mohli uživatelé přístrojů 

TPS/i naplno využívat výhod, které jejich výkon 

nabízí. 

LSC je zkratka pro označení Low Spatter Control. 

Provedeme-li bezprostřední porovnání různých 

procesů obloukového svařování, bude nám brzy 

jasné, jak k tomuto označení došlo. 

Zatímco je běžně používaný krátký oblouk zatížen 

značně velkým rozstřikem, docílila společnost Fro-

nius se svojí LSC charakteristikou jeho významného 

snížení, což je možné dokázat svarovou zkouškou 

(konstrukční ocel 5 mm, vd = 6 m/min, I = 140 A, 

U = 18,6 V): Zatímco při použití běžného krátkého 

oblouku bylo naměřeno 2,14 g rozstříknutého ma-

teriálu na metr svaru, u LSC to bylo pouze 0,54 g 

na metr! 

Mimořádná stabilita oblouku
Tento výsledek je především důsledkem extrémní 

stability oblouku, k jejímuž dosažení dopomohl 

rychleji a precizněji pracující regulační obvod pří-

stroje TPS/i.

Tlak oblouku na kořen a odtavný výkon jsou 

u LSC procesů v důsledku lepší stability 

a koncentrovanější fokusace oblouku také vyšší 

než u dosavadních variant oblouku. Z toho 

důvodu je LSC proces také v předstihu se svařovací 

rychlostí. To se obzvláště zřetelně projeví zejména 

při srovnání s běžně používanými postupy pro 

navařování kořenové vrstvy klesavým nebo stou-

pavým svarem. 

Při běžném elektrodovém svařování je, za předpo-

kladu, že máme k dispozici zkušeného svářeče, možno 

navařovat kořenový svar rychlostí cca 9 cm/min.  

Kromě toho se musí odstraňovat na obou stranách 

struska a svar se musí ještě obrousit. Při svařování 

TIG postupem to jde o něco pomaleji, avšak pro-

vedení svaru je mnohem úhlednější. Mnohem 

rychleji to jde za použití konvenčního krátkého 

oblouku. V klesavé poloze je možno svařovat 

rychlostí až 25 cm/min, avšak v důsledku nižšího 

Tupý spoj pájený pomocí charakteristiky LSC Braze 
(síla materiálu: 1 mm; galvanické zinkování; přídavný 
materiál: CuSi3; Ø drátu: 1,0 mm)  

 Svarový spoj provedený pomocí charakteristiky LSC 
Universal Advanced; Ø drátu: 1,2 mm)

Svarový spoj provedený pod směsným plynem 
argon-CO

2
 za použití charakteristiky LSC Root 

Advanced (Ø drátu: 1,2 mm)

Týmová práce – současné provařování kořene 
na dvou stranách trubky pomocí 
charakteristiky LSC Root
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tlaku oblouku a předbíhání svarové lázně vzniká 

nebezpečí svarových chyb. Dosud se považovalo 

za pravidlo svařovat kořen stoupavým svarem. Aby 

se přitom zabránilo provaření, musí se svařovat 

při nižší teplotě a polovičním tempem (cca 12 cm/

min). Kromě toho se musí svar ještě vybrušovat, aby 

se tak předcházelo nebezpečí, které představují 

svarové chyby. 

Provařování kořene větší rychlostí 
a s vyšší kvalitou
Při práci s charakteristikou LSC Root není už nic z to-

hoto zapotřebí, protože v důsledku vysokého tlaku 

oblouku a vyššího odtavného výkonu je možno 

opět svařovat v klesavém směru a tím i rychleji. Při 

použití verze LSC Root Advanced je možno svařovat 

v klesavé poloze rychlostí až 25 cm/min. Obrázky 

výbrusů dokládají, že charakteristika LSC Root se 

svým speciálním proudovým profilem zaručuje 

velmi dobré provaření kořene i dobrou přemosti-

telnost svarové spáry, přičemž nebezpečí svarových 

chyb zde můžeme považovat za vyloučené.  

Zatímco je charakteristika LSC Root určena pro 

kořenové svary a garantuje proto spolehlivé prova-

ření kořene, při kterém prakticky vylučuje možnost 

vzniku svarových chyb, hodí se charakteristika LSC 

Universal výborně pro koutové, rohové i přepláto-

vané svarové spoje a rovněž pro navařování plnicích 

i krycích vrstev a pro pájení. 

V případě použití dlouhých hadicových vedení, 

což je často nezbytností při stavbě zásobníků, po-

rubních vedení a při robotizovaném svařování, se 

doporučuje opatrnost, protože u LSC charakteris-

tik, stejně tak jako u ostatních pro krátký oblouk 

určených charakteristik, má tato délka nepříznivý 

vliv na výsledky svařovacích operací. Důvod: Delší 

kabely mají vyšší indukčnost, přičemž platí: čím 

vyšší je hodnota indukčnosti svařovacího okruhu, 

tím pomaleji může proud klesat. To znamená, že 

např. při vzniku zkratu nemůže proud dostatečně 

včas poklesnout a následkem toho dojde k rozstřiku. 

Speciální hardware pro dlouhá 
hadicová vedení  
Společnost Fronius z tohoto důvodu vyvinula 

speciální hardwarový doplněk, který umožňuje 

svařovacím zdrojům s odpovídajícím vybavením 

proudový okruh „otevřít“ a proud extrémně rychle 

snížit. Charakteristiky LSC Root Advanced a LSC 

Universal Advanced toto doplňující hardwarové 

vybavení používají a umožňují tak nasazení delších 

hadicových vedení případně nabízejí, v kombinaci 

se standardním hadicovým vedením, ještě lepší 

svařovací vlastnosti. Přesto, že LSC charakteristiky 

nabízejí mimořádně stabilní oblouk a v důsledku 

toho vyžadují méně manuálních zásahů svářeče při 

nastavování parametrů, dává společnost Fronius 

k dispozici ještě další funkce, které svářečům jejich 

práci usnadňují, např. stabilizátor průvaru. 

Stabilizátor průvaru garantuje 
rovnoměrný průvar 
Tato funkce udržuje prostřednictvím regulace 

rychlosti drátu i při změnách délky výletu drátu 

průvar ve stále stejné hloubce, což má svůj vý-

znam zejména u koutových svarů, které se mají 

provádět ve stoupavém směru s rozkyvem. Bez 

stabilizátoru průvaru (= konstantní posuv drátu) 

by proud a tím i průvar kolísal spolu s rozkyvem 

mezi maximální (nejmenší výlet) a minimální (nej-

delší výlet) hodnotou. Stabilizátor tyto výkyvy 

vyrovnává tím, že průběžně mění rychlost drátu 

až o 10 cm/min, a zajišťuje tak rovnoměrnou 

hloubku průvaru. Zejména u obtížně přístupných 

svarových spojů nebo při robotizovaném sva-

řování, kde se mnohdy nelze vyhnout změnám 

v odstupu kontaktní trubice, se tato funkce projeví 

jako skutečná přednost, kterou umožnil teprve 

svařovací zdroj TPS/i. Z toho důvodu, aby bylo 

možno zachovat stávající svarové předpisy beze 

změny, má uživatel přístroje možnost regulační 

rozsah rychlosti drátu omezit. 

Funkce SynchroPulse umožňující 
kontrolu tepelného zatížení
Kromě stabilizátoru průvaru přináší u stoupavých 

svarů a při práci v ostatních vynucených polohách 

významnou pomoc osvědčená funkce Synchro-

Pulse. Šířku nastavitelného parametrového okna 

bylo možno díky výkonnějšímu pohonu v podavači 

drátu ztrojnásobit na +/- 6 mm. Současně s tím 

byl zaveden parametr Duty Cycle, který umožňuje 

svářeči, že si může sám nastavit časový poměr mezi 

fází zvýšeného tepelného zatížení (spolehlivé pro-

vaření kořene) a fází ochlazování (snížení tepelných 

deformací), což je rozdíl od předchozí generace 

přístrojů, kde byl tento poměr nastaven pevně na 

hodnoty 50/50.

Zlepšené korekční funkce 
Stejně jako v případě předchozí generace, má 

svářeč i nadále k dispozici korekci délky oblouku 

a dynamiky. Inženýři společnosti Fronius se posta-

rali o vylepšení i zde. Nový profil proudu zaručuje 

znatelné zlepšení v preciznosti a reakční rychlosti 

korekcí. Obzvláště přínosná je korekce dynamiky 

při provařování kořene, kde je možno nastavit jejím 

prostřednictvím tlak oblouku. Příslušnou korekcí 

lze rovněž ovlivnit délku oblouku. Tato funkce se 

používá obvykle pro nastavení krátkého oblouku, 

aby se tak docílilo hlubokého průvaru, zamezilo se 

vzniku průvarových vrubů nebo se rozšířila možnost 

pracovat s vyšší svařovací rychlostí.

Snadná manipulace ve všech 
svařovacích fázích 
Mimoto podporují uživatele LSC generace při jeho 

snaze o dosažení lepších pracovních výsledků na za-

čátku a na konci svarového spoje další zdokonalené 

funkce, což má značný význam zejména u steho-

vacích, případně velmi krátkých svarů. Zapalovací 

energie se u přístrojů řady TPS/i neorientuje pouze 

na jednu průměrnou hodnotu, ale řídí se podle 

skutečné teploty konce drátu. Systém přizpůsobuje 

pro každé zapálení zapalovací parametry, jako je 

zapalovací proud a délka zapalování oblouku, v zá-

vislosti na tom, jak dlouho trvalo předchozí zapálení. 

To umožňuje provádět i stehovací svary ve vysoké 

kvalitě a podstatně hospodárnějším způsobem. 

Kromě toho dochází na konci svaru k zatažení drátu, 

čímž se zajistí čistý konec drátu, na kterém se už 

nemůže vytvářet kapka. 

Všechna tato nová řešení znatelně zjednodušují 

uživateli svařovacího zdroje jeho obsluhu a zajišťují 

i méně zkušeným svářečům dosažení optimálních 

pracovních výsledků při svařování a pájení. Tím ale 

společnost Fronius možnosti nové platformy svařo-

vacích zdrojů pro MIG/MAG procesy ještě zdaleka 

nevyčerpala. V perspektivním výhledu nebo již ve 

vývoji jsou známé, ale i nové charakteristiky, které 

mají za účel svařování v budoucnosti ještě dále 

zefektivnit, zhospodárnit a usnadnit. 

Dipl. Ing. Franz Joachim Rossmann

Optimální kladení vrstev pomocí LSC: kořen 
provařený charakteristikou LSC Root Universal 
a plnicí i krycí vrstva pomocí LSC Universal

Stoupavý svarový spoj provedený za využití 
charakteristiky LSC Universal s aktivovaným 
stabilizátorem průvaru (Ø drátu: 1 mm)

Tupý svarový spoj provedený pomocí LSC Root; Ø 
drátu: 3 mm; PA
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NOVÁ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY 
OERLIKON PRO SVAŘOVÁNÍ 
MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Firma Air Liquide Welding se zapsala do povědomí výrobců mostních konstrukcí dodávkami 

přídavných materiálů a zařízení značky Oerlikon. U nás i v okolních zemích se tato značka 

osvědčila u nejnáročnějších aplikacích, jako např. při stavbě mostu Botlek u Rotterdamu.

Nový zvedací most Botlek na řece Maas u Rotter-

damu patří celosvětově k největším stavbám svého 

druhu s řadou jedinečných inovací. Svařování ocelo-

vých konstrukcí se stalo pro konstruktéry a dodava-

tele velkou výzvou. Firma Oerlikon Schweisstechnik 

Eisenberg přispěla zásadním způsobem ke splnění  

požadavků kladených na svařování pod tavidlem. 

Plechy o tloušťce 90 mm jsou až 23 m dlouhé. Po-

mocí metody svařování pod tavidlem, technologií 

Tandem, položili svářeči až 68 svařovacích vrstev. 

Technický a organizační dozor prováděla firma 

Eifel Deutschland Stahltechnologie v Hannoveru.

Zvedací části mostu jsou 90 m dlouhé a 50 m ši-

roké. Každá z nich váží včetně pojezdových drah 

a kolejí přibližně 5000 tun. Jeden konstrukční celek 

obsahuje chodník, cyklostezku, silniční komunikaci 

a vlakové kolejiště. Druhý zas nese dálnici A15. 

Most je dimenzován na životnost 100 let nebo 

900 000 zdvihacích cyklů, což je dvojnásobek oproti 

zažité praxi v dané branži. Na nosnou část přemos-

tění z oceli S40ML jsou kladeny vysoké požadavky, 

jak na materiál, tak na technologii svařování. I když 

v době projektování, v roce 2012, nebyla norma 

EN 1090 závazná, přesto se stala minimálním stan-

dardem. Tam, kde běžně platí pro výrobce mostních 

konstrukcí Třída provedení 3, u mostu Botlek byla 

praktikována Třída provedení 4. Eifel smí výhradně 

používat svařovací materiály s Inspekčním cer-

tifikátem 3.2. Na základě této podmínky dodala 

firma Oerlikon Schweisstechnik 136 tun tavidla, 

drátů SAW, plněných drátů a MAG drátů. Pro každý 

svarový spoj bylo nutné prokázat svařovací postup 

zkouškou WPQR / WPS. Nezávislí experti a inspektoři 

kontrolovali dodržování veškerých předpisů. 

Pro ocel S460 je předepsaný svařovací drát Carbo-

fil 1a. Zvedací most musí po dobu delší než 100 let 

vyhovět náročným požadavkům. Pohyblivé díly 

je potřeba během 90 s zvednout do výšky 31 m 

a za 70 s složit. Svarové spoje musí vyhovovat od-

povídajícím požadavkům na kvalitu. Pro zvýšení 

produktivity pomohla přestavba svařovací linky 

z klasického svařování pod tavidlem jedním drátem 

na technologii Tandem. Např. pro svařování plechů 

pojezdové dráhy došlo ke zkrácení délky svarů 

z původních 50 km na 25.

Nová řada svařovacích zdrojů
V současné době přichází firma Air Liquide Welding 

s novou řadou svařovacích zdrojů Oerlikon – Citos-

teel, Citopuls a Citowave.

Citowave II ztělesňuje novou generaci svařovacích 

strojů s ultramodermím designem a přizpůsobením 

se potřebám svářečů. Elegantní vzhled, barevná ob-

razovka, inovativní komunikační rozhraní využívající 

nejnovější technologické objevy posouvají tento 

stroj na špičku svařovací techniky.

Integrace sofistikovaných funkcí, způsobu nasta-

vení a jeho řízení znamená, že Citowave II je více 

než pouze stroj, je to přímo řešení svařování. Plně 

digitalizovaný  stroj poskytuje přes 200 synergických 

linií vyvinutých inženýry firmy s cílem zabezpečit 

vynikající výsledky svařování pro co nejširší řadu 

kombinací materiálů, průměrů a ochranných plynů. 

Poslední inovace v oblasti zajištění řízení procesu 

nabízí optimalizaci kvality svařování. Nastavením 

prahové hodnoty svařovacích parametrů, kterou 

nelze překročit, a chybové hlášení v okamžiku, kdy 

byla chyba detekována. Tím je snížena zmetko-

vitost a je zajištěno respektování WPQR. Reporty 

s označením data, času a přihlášeného uživatele 

v průběhu svařování jsou přímo přenosné na USB. 

Nikdy nebylo snazší sledovat a hodnotit kvalitu 

svařování s ohledem k WPQR.

Citowave II nabízí svařovací programy certifikované 

dle EN 1090, které jsou vhodné pro různé typy 

aplikací. Díky tomu bude mít zákazník certifikaci 

a ušetří finanční prostředky za WPQR. Robustní 

zdroje zařízení lze použít v jakémkoli prostředí díky 

toleranci odchylek napájení (-20 / +15 %), výkyvům 

teploty (-10 / +55 °C) a ochraně proti kovovému 

prachu. Konstrukce umožňuje použití stroje s ge-

nerátory proudu. Zařízení splňuje požadavky krytí 

IP 23S pro použití uvnitř i venku. Na uvedenou řadu 

zdrojů Oerlikon poskytuje Air Liquide Welding tři 

roky plné záruky.

Mezi velmi oblíbené a dostupné mechanizační 

prostředky pro využití jak v dílenské výrobě, tak 

na stavbách mostních konstrukcí patří univerzální 

svařovací traktory Weldycar a Megatrac 6. Jejich 

využití je zejména pro svařování metodou MIG/ 

/MAG a pro svařování pod tavidlem SAW. 

Výkon zabudované magnetické upínky umožňuje 

traktoru Weldycar svařovat ve všech polohách, 

včetně polohy PE. Pohon na baterii zlepšuje ope-

rativnost. Systémy oscilace hořáku umožňují splnit 

Oba díly zvedacího most Botlek jsou 90 m dlouhé 
a 50 m široké, postačují pro dálniční pruhy, kolejiště 
a chodníky

Svařovací automat SAW Oerlikon svařuje plechy až 
do délky 40 m

Zdroj Citowave II

Traktor Weldycar s bateriovým pohonem

 Traktor SAW Megatrac 6



25duben 2015   /   

téma: průmyslové veletrhy

požadavky nejnáročnějších aplikací. Traktor pracuje 

s jakýmkoli svařovacím zdrojem MIG/MAG.

Inovace Air Liquide Welding v oblasti 
řezání plazmou
Air Liquide Welding je dlouholetým výrobcem 

a významným dodavatelem řezacích strojů s tech-

nologií řezání kyslíkem a plazmou. Pro zajištění vy-

sokého standardu obslužnosti a plnění požadavků 

stále se zvyšujících nároků ze strany uživatelů se 

ALW neustále věnuje technickému rozvoji a vývoji 

nových technologických řešení.

V oblasti řezání plazmou ALW přináší od konce roku 

2014 nový řezací technologický systém NERTAJET 

HPi s nově vyvinutými plasmovými hořáky CPM 400 

a CPM 600wi poskytujícími vysoký výkon řezání bez 

otřepů na řezné hraně, zvýšenou produktivitu díky 

zvýšené řezné rychlosti, jednoduché ovládání díky 

digitálnímu řídicímu systému HPC. Řezané díly je 

pak možné okamžitě svařovat po řezání. 

Tento systém obsahuje velmi pokročilé funkce zvy-

šující kvalitu řezné hrany, rychlost řezání až na 15 m/ 

/min. s možností okamžitého značení řezaného dílu 

bez přejíždění do referenční pozice, redukují délku 

času cyklu při zpracování dílů. Významným techno-

logickým zlepšením je nový systém „Hole Master“, 

který optimalizuje řezací parametry při řezání děr, 

kde se poměr průměru díry k tloušťce plechu blíží 1.   

Systémy „Cycle Boost“ a „Instant Marking“ 

redukují cyklový čas řezání. Technologie „Master 

Hole“ a „CDHC“ zlepšují kvalitu řezu a korigují 

řezací parametry dle opotřebení spotřebních dílů 

hořáku. Procesy „Touch&Go“, „Soft Piercing“ 

a „Twin Detect“ zjednodušují řezací postupy. 

ALW dosahuje optimalizace provozních nákladů 

především zvýšením životnosti plazmových spo-

třebních dílů, díky přímé detekci podmínek na 

konci hořáku, tj. synchronizuje tlak a průtok plynu, 

proud na plazmovém oblouku a výšku hořáku nad 

plechem. Takto ALW provozuje spotřební díly na 

jednu výměnu až na 3500 zapálení při 80 A, resp. 

1700 zapálení při 130 A, resp. 900 zapálení při 260 A. 

Systém NERTAJET HPi je tvořen kompaktními 

komponenty, které lze integrovat také do strojů 

vybavených již starší technologií, čímž lze na stroji 

provést upgrade s minimálními náklady. 

Ing. Michal Schlixbier, Air Liquide Welding CZ

Hořák CPM 400

Plazmový pálicí stroj Alphatome II

WELD DESIGNER  SNADNÁ TVORBA 

A SPRÁVA OBRÁZKŮ SVAROVÝCH SPOJŮ
Rodinu České svářečské společnosti ANB rozšířila v závěru loňského roku se statutem spolu-

pracujícího člena společnost WELDIA Czech. Ta na českém trhu distribuuje unikátní produkt: 

program Weld designer pro vytváření a správu obrázků svarových, pájených i lepených spojů 

používaných zejména pro svářečskou dokumentaci, WPS, pracovní instrukce a návody. 

Při tvorbě svářečských postupů WPS nebo instrukcí 

pro svářečský personál je třeba vytvářet obrázky 

spojovaných součástí, aby byl jasně a přehledně 

popsán postup dané operace. Tato obrazová do-

kumentace se dnes obvykle vytváří provizorně po-

mocí různých kancelářských či kreslicích programů, 

např. ve Wordu jako součást dokumentu, nebo 

pomocí komplikovaného grafického softwaru. Vy-

tvoření jednoduchého obrázku spoje je tak časově 

náročné a obvykle bez možnosti jakékoli administ-

race či následných průběžných úprav. 

Weld designer tento problém řeší. Umožňuje vy-

tvořit libovolný spoj, následně ho exportovat do 

obrázkového formátu a zároveň ho spravovat v ad-

ministraci a v případě potřeby jej také změnit. Tím, 

že aplikace funguje v prohlížeči, lze s ní pracovat 

odkudkoli, uživatel není vázán na svoji pracovní 

stanici, kde je nainstalován software – stačí být 

připojen k internetu. Při užití víceuživatelské firemní 

licence je možné také sdílet obrázky s ostatními 

spolupracovníky ve firmě, kteří je mohou použít 

i pro vlastní dokumentaci.

Aplikace nabízí elegantní design svarového spoje 

s prakticky neomezenými možnostmi sestav, při-

čemž práci usnadňuje i využití šablon různých 

předdefinovaných polotovarů (trubky, plechy, tyče, 

normalizované polotovary). Umožňuje používat 

normalizované svarové plochy I, V, Y, U, K, X, lem, 

osazení, rozšíření apod., plánovat a zobrazovat lze 

jak jednovrstvé, tak vícevrstvé svary připravené 

okamžitě k exportu do obrázkového formátu pro 

vložení do hotových WPS šablon v MS Office.

Zatímco v obvykle používaných nespecializovaných 

nástrojích výroba jednoho obrázku zabere nyní 

obvykle (podle složitosti) 5–20 minut, s využitím 

aplikace Weld designer je to podle výrobce otázka 

2–3 minut, přičemž výstupem je perfektní, profe-

sionální design.

Návrh svarového spoje probíhá následovně: V prv-

ním kroku jsou zvoleny polotovary a tvar svarové 

plochy, spojením obrazců je pak vytvořen požado-

vaný svarový spoj a okótován. Nástroj umožňuje 

libovolné kótování délek, úhlů, poloměrů, průměrů, 

dále pak vkládání textů a doplňkových údajů. V dru-

hém kroku je již připraven svarový spoj, do kterého 

se připojí sled svařování – vloží se svary, popíše 

jejich sekvence, okótují potřebné prvky. 

Vytvořené obrázky je možné exportovat do standard-

ního formátu PNG pro vložení do hotových šablon 

WPS v MS Office, které jsou již 

uloženy ve Wordu nebo Excelu. 

Výhodou programu jsou i po-

měrně skromné technické po-

žadavky: není nutné prakticky 

nic instalovat, aplikace funguje 

přímo v internetovém prohlí-

žeči (podporovány jsou Firefox, 

Chrome, Safari, Internet Explo-

rer od verze 9) bez potřeby 

instalace doplňků (Flash, Java, 

apod.), a to i na tabletu. 

Kromě základní jednouživatel-

ské licence je nabízena i firemní 

multilicence pro až 7 uživatelů. 

Firma nabízí možnost vyzkou-

šet si aplikaci (s určitým ome-

zením) zdarma. 

Ukázka výstupu z aplikace

Foto: Weldia Czech
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VĚDA JMÉNEM OBALY
I když se to na první pohled nezdá, a většina lidí si to možná ani neuvědomuje, podstatná 

část průmyslové výroby závisí na obalech, které hrají významnou roli a jsou de facto rovněž 

jakousi součástí finálního výrobku. A v moderním průmyslu je obalová technika skutečná věda. 

Věděli jste např., že speciální obaly pro elektroniku fungují jako Faradayova klec a umožňují 

tak ochranu před elektrostatickým nábojem? O tom a dalších záležitostech kolem obalů, např. 

jak se řeší nestandardní požadavky na balení, nám poskytla informace  Country manažerka 

společnosti Rajapack s.r.o. Mgr. Gabriela Fabianová, MBA.

Jakou roli hrají obaly obecně ve výrobě a dis-

tribuci průmyslového zboží a techniky?

Výroba a distribuce jsou z hlediska obalů dva dia-

metrálně odlišné procesy, které vyžadují samostatný 

přístup ve výběru obalových materiálů. Firmy v ob-

lasti výroby dávají důraz nejen na bezpečnost ba-

lení daného produktu, ale samozřejmě i na vizuální 

vzhled kompletního obalu. Tento aspekt získává na 

důležitosti především u obalů, které jsou určeny pro 

maloobchodní prodej, jelikož se jako součást marke-

tingového mixu podílí na přímé poptávce a prodeji 

produktu. Úlohou distribuce je zabezpečit vhodnou 

ochranu přepravovaného zboží. Při výběru obalu je 

důležité specifikovat nejen jeho limity, jako je např. 

nosnost, stohovatelnost, odolnost vůči vlhkosti, 

proražení atd., ale také jakou přepravní cestou, popř. 

cestami bude obal s produktem zaslán.

Jaké obaly jsou nejčastěji používány pro prů-

myslové zboží?

Průmyslové produkty jsou převážně baleny do 

krabic z tří a pětivrstvé lepenky. Zde platí 

pravidlo: Čím křehčí zboží je nutné zaba-

lit, tím silnější lepenku (tzn. více vrstev 

lepenky) je nutné pro balení využít. 

Záleží také na hmotnosti bale-

ného produktu – lehké zboží 

je možné zaslat v krabici 

z třívrstvé vlnité lepenky, 

která disponuje zatí-

žitelností do 30 kg, 

a těžší křehčí artikly do 

70 kg doporučujeme 

spíše vložit do kartonů 

z pětivrstvé vlnité lepenky. 

Třívrstvé krabice s nižší nosností do cca 

10 kg jsou určeny spíše pro uskladnění a nad 10 kg 

jsou vhodné pro přepravu. U pětivrstvých krabic 

je nutné pro trasport zohlednit min. nosnost 5 kg.

Kontejnerové obaly se využívají při skupinovém 

balení a zasílání do zahraničí. Nejžádanějšími obaly 

jsou lepenkové kontejnery popř. překližkové bedny. 

Bedny z březové překližky jsou vhodnější pro dražší 

a těžší artikly, jelikož je možné jejich zabezpečení 

prostřednictvím kovového uzávěru, který je uzaví-

ratelný prostřednictvím kladiva.

Jak se mění požadavky na obaly v souvislosti 

s vývojem průmyslového balení? Lze vysledo-

vat např. nějaké trendy s ohledem na nároky 

balení různých produktů apod.? Co preferují 

současní zákazníci?

V průmyslové výrobě je kladen důraz nejen na 

ochranu produktu, ale i rychlost balení finálního 

zboží. Pro zvyšování této rychlosti začínají zákazníci 

využívat automatizované balicí linky, např. stroje 

na lepení krabic, páskovací stroje na rychlé svázání 

kartonů, ovinovací stroje pro balení paletového 

nákladu, integrace strojů na výrobu výplňového 

materiálu pro vyplnění dutin v krabici přímo do 

balicí linky atd. Stroje na výrobu vzduchové výplně 

jsou preferovány převážně e-shopy a velkými in-

ternetovými obchody, kde je důležité co nejvíce 

snížit hmotnost a tím náklady na poštovné. Vzdu-

chovou výplň ve formě bublinkové fólie je možné 

vyrábět také v antistatickém provedení. Pokud 

však je nutné zaslat těžké zboží, je doporučován 

papír. V těžkém strojírenském průmyslu se využívá 

nejčastěji strojově produkovaná papírová fixace. 

V případě křehkých průmyslových artiklů, popř. 

zboží nesouměrných tvarů je ideální pěnová fixace, 

která se optimálně přizpůsobí tvaru a hmotnosti 

obalovaného výrobku.

Stále častěji se také setkáváme s požadavkem, kdy 

zákazník chce vyřešit obalení i fixaci zboží jedním 

obalem. Řešením jsou obaly s již integrovanou 

pěnovou výplní nebo krabice s kartonovým rámem, 

který je potažen průtažnou fólií tzv. systém Korrvu. 

Tato ochranná membrána v obalu spolehlivě za-

brání pohybu obsahu při transportu.

„Při výběru obalu je důležité specifikovat nejen jeho 
limity, ale také jakými přepravními cestami bude obal 
s produktem zaslán,“ říká Mgr. Gabriela Fabianová, MBA

Obal z pětivrstvé lepenky

Obal 
s fixační 

pěnou
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Některé typy výrobků si vyžadují speciální 

obal (např. elektronika citlivá na elektrosta-

tický náboj), jak řeší výrobci obalů tyto spe-

cifické požadavky, resp. do jaké míry mohou 

zodpovídat za záruky bezpečné přepravy ta-

kovýchto specialit?

 Ano, v elektrotechnickém průmyslu je nevy-

hnutelné použití antistatických obalových ma-

teriálů, jako jsou např. antistatické bublinkové 

fólie, antistatické etikety, pro menší komponenty 

jsou ideální antistatické zipové sáčky nebo me-

talické sáčky Highshield s úpravou ESD. Sáčky 

Highshield disponují několika vrstvami, jako je 

vnitřní a vnější lak pro odvod náboje, polyeste-

rový nosič, hliníkovo-kovová vrstva a polyety-

lenový nosič. Vytvoří pravou Faradayovu klec, 

a tím spolehlivě ochraní vloženou elektroniku 

vůči statickému náboji.

Antistatické bublinkové fólie doporučujeme pro 

balení křehkých a elektostaticky citlivých artiklů 

různých tvarů a velikostí, jako jsou např. počítače, 

lékařské přístroje, elektrostaticky sensibilní sou-

částky a zařízení apod.

V  moderní průmyslové logistice je kladen 

značný důraz na standardizaci umožňující 

zvýšit efektivitu logistických procesů. Jak jsou 

do toho zapojeni výrobci a dodavatelé obalů? 

Stále více vyžadují naši zákazníci potvrzení ISO 

9001, ROHS nebo technické karty produktů, kde 

naleznou více informací o chemickém složení resp. 

o vlastnostech produktů. Velké podniky a firmy 

mezinárodního měřítka mají nastaveny vlastní stan-

dardy balení, které je nutné dodržovat. V převážné 

většině jde o automobilový průmysl.

Existují ale i určité produkty, které se do stan-

dardních řešení prostě nevejdou. Jak se po-

stupuje v  takovýchto případech – vyvíjejí se 

např. atypické obaly na základě parametrů 

dodaných výrobcem? 

V současnosti se v sortimentu Rajapack nachází více 

než 4500 standardizovaných obalových řešení, které 

jsou dodávány do 2–3 dnů. Našim zákazníkům vy-

cházíme vstříc každým dnem při řešení atypických 

obalů dle klientského zadání. Největší poptávka je 

po krabicích na míru, produktech z fólie na míru 

a balení s firemními potisky. Krabice s recyklovatelnou bublinkovou fólií

Metalický sáček Highshield

Použití antistatické bublinkové fólie
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ATOMOVÉ SERVERY  EKOLOGICKÁ DATACENTRA

Počítače jsou běžnou součástí našeho života a málokdo se zamýšlí nad tím, že elektřinu nespo-

třebovává jen jeho počítač, ale i servery, které používá k vyhledávání a na nichž má uloženou 

elektronickou poštu. Ruská telekomunikační společnost Rostelecom se rozhodla postavit datové 

centrum u Kalininské jaderné elektrárny, z níž bude čerpat levnou a bezuhlíkatou elektřinu.

Největší ruská společnost poskytující služby da-

tových center plánuje po lednové akvizici firmy 

SafeDat společně s ní vybudovat v sousedství Ka-

lininské jaderné elektrárny nové datové centrum 

s 8000 servery (což je zhruba 30 % z celkového 

počtu serverových skříní v Ruské federaci), které se 

stane největším zařízením svého druhu v Rusku. Ke 

zprovoznění první části má dojít v první polovině 

příštího roku a zbytek má být spuštěn do konce 

roku 2016. Další velké datové centrum by mohlo 

vzniknout poblíž Uralu a v plánu jsou i menší da-

tacentra, každé s přibližně tisíci servery, ve všech 

federálních oblastech Ruské federace.

V Rusku jde o výjimečný projekt, protože v součas-

nosti jen asi 15 % serverových center leží mimo 

Moskvu a Petrohrad. Postavit takto velké datové 

centrum daleko od velkých měst (Kalininská JE je 

ca 250 km od Moskvy) je poměrně odvážný krok 

a potenciální zákazníci – velké moskevské finanční in-

stituce – si budou na tento trend teprve zvykat. Když 

tyto společnosti hledají nového poskytovatele služeb 

v oblasti uchovávání dat, většina z nich požaduje, 

aby byly servery umístěny v Moskvě nebo blízkém 

okolí kvůli velmi rychlému přístupu v případě potíží 

s daty. Budování nových datacenter ve velkých měs-

tech se však stává stále nákladnější kvůli nedostatku 

pozemků a vysoké ceně energií, a pro poskytovatele 

serverových služeb se tak stávají zajímavější oblasti 

s nižšími náklady na energii a mzdy pracovníků. Do 

podobné skupiny patří i projekt společnosti En+, 

která plánuje postavit datové centrum v Irkutsku na 

Sibiři a snížit náklady na jeho provoz díky chladněj-

šímu podnebí, v němž nebude potřeba tak výkonné 

chlazení serverů jako v jiných oblastech.

Odkud bere energii Google
Firma Google se v roce 2011 stala první společností 

tohoto druhu, která začala zveřejňovat, kolik elektřiny 

spotřebovává. Jeden vyhledávací dotaz spotřebuje 

stejné množství elektřiny jako 60W žárovka během 

17 s, tzn. 0,28 Wh. Google měsíčně odpoví uživatelům 

na přibližně 100 mld. dotazů, což znamená spotřebu 

serverů 28 GWh za měsíc. Ročně jde o 336 GWh, což 

ale tvoří jen malou část z celkové spotřeby Googlu, 

která ročně činí 3,7 TWh – to je pro porovnání té-

měř čtvrtina výroby JE Temelín. Přibližně 80 až 90 % 

elektřiny spotřebovávají datová centra, která se na 

celosvětové spotřebě elektřiny podílejí 1,1 až 1,5 %.

V roce 2013 pokryla společnost Google svou spotřebu 

elektřiny z 35 % obnovitelnými zdroji a v budoucnu 

plánuje další růst jejich podílu. Stále ale většina ener-

gie pochází z fosilních zdrojů: průměrný uživatel 

služeb Googlu (denně zadá 25 vyhledávacích dotazů, 

shlédne 60 min videa na Youtube, používá Gmail 

a další služby) tak každý den spotřebuje množství 

elektřiny, při jehož výrobě bylo uvolněno do atmo-

sféry 8 g CO
2
. Toto přibližně odpovídá emisím ve vý-

fukových plynech osobního vozu při ujetí 1,6 km. 
Datové centrum provozované společností SafeData 
v Moskvě
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LEVNÉ ŘEŠENÍ NA KONTAMINOVANOU VODU

Jedním z problémů fukušimské elektrárny je kontaminace vody v okolí reaktoru. Vědci nedávno 

přišli s překvapivým zjištěním, které možná nabídne levné řešení, jak se zbavit radioaktivního 

cesia z kontaminované vody v areálu elektrárny. 

Receptem by mohlo být využití ligninu, což je 

součást rostlinných buněčných stěn zodpovědná 

za dřevnatění a hojný vedlejší produkt při výrobě 

celulózy a papíru. Na možnosti jeho využití nyní 

intenzivně spolupracují vědci z japonských univerzit 

a výzkumných center se svými kolegy z americké 

univerzity Virginia Tech. Díky odpadové sloučenině 

ligninu vytvořili unikátní molekulu nazvanou PDC, 

kterou lze slučovat s dalšími molekulami nebo ji 

polymerizovat do podoby různých bioplastických 

sloučenin. Původně měla sloužit k produkci bio-

polymerů, ale vědci zjistili, že PDC je perfektní jak 

k vázání molekul cesia, tak k jejich vytažení z roz-

toku, aby mohly být jednoduše separovány. Nyní 

zkoumají možnosti, jak využít PDC k aplikaci na 

kontaminovanou odpadovou vodu. 

Bude klíčem k „očištění” Fukušimy lignin?

JE LIBO JADERNÝ TARIF?

Tuto možnost mají od prosince loňského 

roku zákazníci německého lokálního 

distributora elektřiny Maxenergy. A pro 

mnoho zájemců je zjevně atraktivní – podle 

informací listu Die Welt už získala firma 

pro tento speciální tarif hned v prvních 

týdnech přes 3000 zákazníků a přibývají 

stale další... 

Zatímco stoupenci „zelených energií“ by nej-

raději své zásuvky připojili přímo na větrníky 

nebo solární panely, úspěch může mít i řešení, 

které jde proti proudu. Středně velký dodavatel 

elektřiny z bavorského Augsburgu nabízí pro-

střednictvím dceřiné společnosti Max Atom-

strom unikátní novinku – elektřinu výhradně 

z jaderných zdrojů, určenou podle mluvčího 

Jana Pfluga pokrokově smýšlejícím ochráncům 

klimatu. Cena tarifu za „atomovou“ elektřinu, 

kterou Maxenergy nabízí na svém webu (včetně 

deseti důvodů proč ji zvolit), se totiž neliší od 

průměrných cen za elektřinu z ekologických 

zdrojů. Firma ale argumentuje tím, že atomová 

energie je k přírodě šetrnější než uhlí, z něhož 

nyní pochází většina dodávek energií němec-

kých elektráren a které na odklonu od jádra 

v Německu vydělalo nejvíce. Po katastrofě ve 

Fukušimě v roce 2011 klesl podíl jaderné energie 

na celkové produkci elektřiny v Německu ze 

17,6 na 15,4 %, zatímco podíl uhelných elek-

tráren v tamním energetickém mixu podle 

oficiálních údajů o procento vzrostl na téměř 

45 % a emise CO
2
 loni ve srovnání s rokem 2012 

stouply o necelá 2 % (ca 20 mil. tun). Právě zne-

pokojení mnoha německých ochránců klimatu 

z výrazného růstu výroby elektřiny v uhelných 

a plynových elektrárnách, který provází sou-

časnou německou energetickou revoluci, bylo 

pro Maxenergy stěžejní motivací pro zavedení 

nového tarifu. Podle Pfluga dokonce i elektřina 

ze solárních elektráren produkuje více oxidu 

uhličitého než energie vyrobená z jádra.

Firma samozřejmě nenabízí „zaručeně jader-

nou“ energii, ale standardní energetický mix, 

jako ostatní distributoři, včetně těch, kteří in-

zerují tzv. ekologické tarify. Pouze zaručuje, 

že stejné množství, které odeberou jeho zá-

kazníci, dodá do německé distribuční sítě ze 

švýcarských reaktorů v jaderných elektrár-

nách Gösgen a Leibstadt, odkud jadernou 

elektřinu nakupuje. Dodávky své oblíbené 

„jaderné elektřiny” budou tedy zákazníci mít 

zajištěny i poté, až v roce 2022 ukončí provoz 

poslední německá jaderná elektrárna. Kurióz - 

ní je skutečnost, že nový projaderný tarif ně-

mecké energetické společnosti podporují 

i skalní ekologičtí aktivisté, jako např. spoluzakla-

datel Greenpeace Patrick Moore, bývalý britský 

a unijní šéf Greenpeace  ekoaktivista Stephen 

Tindale nebo James Lovelock, autor hypotézy 

Gaia, podle níž je třeba pohlížet na Zemi včetně 

její biosféry, jako na živý organizmus. 
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MBIR  RUSKÝ VÝZKUMNÝ REAKTOR  

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Víceúčelový rychlý výzkumný reaktor s názvem MBIR má vzniknout v ruském výzkumném 

ústavu NIIAR poblíž města Dimitrovgrad. Půjde o nejvýkonnější výzkumný reaktor a jeden 

z mála rychlých výzkumných reaktorů na světě. 

Unikátní na tomto projektu 

je také zapojení zahraničních 

společností jak při budoucím 

výzkumu, tak při projektování 

a výstavbě.

Předchůdce – BOR-60
V ruském institutu pro výzkum 

jaderných reaktorů NIIAR, který 

patří do ruské korporace pro 

jadernou energii Rosatom, je 

provozován dosluhující rychlý 

výzkumný reaktor BOR-60. Jeho 

spuštění proběhlo v roce 1969 

a provoz byl několikrát prodlu-

žován, protože za něj dosud ne-

existuje náhrada. V roce 2020 by 

měl jeho práci převzít reaktor 

MBIR, na němž ovšem bude 

možné provádět mnohem širší 

okruh výzkumných činností.

Reaktor BOR-60 chlazený so-

díkem nevznikl kvůli ověření principu rychlých 

reaktorů, ruští vědci měli již dostatek zkušeností 

z prvních experimentálních reaktorů, ale jeho 

účelem je testování nových materiálů pro velké 

reaktory a výzkum jaderného paliva. Stejně jako 

plánovaný reaktor MBIR se liší od nedávno spuště-

ného čínského rychlého reaktoru CEFR chlazeného 

sodíkem, který slouží především pro vyzkoušení 

koncepce rychlých reaktorů chlazených sodíkem 

a na jehož základě vzniknou energetické reaktory 

velkého výkonu.

Reaktor MBIR nebude mít oproti původnímu re-

aktoru BOR-60 jen moderní zařízení a přístroje, ale 

vědcům přinese také mnoho nových výzkumných 

možností. Kromě vyššího výkonu (BOR-60 má te-

pelný výkon 55 MWt, MBIR 150 

MWt) bude mít čtyřikrát více 

ozařovacích kanálů a bude 

používat různá chladiva aktivní 

zóny. Nelze jej zařadit do žádné 

z obvyklých skupin rychlých re-

aktorů, neboť ve třech chladicích 

smyčkách bude paralelně cirku-

lovat sodík, plyn a olovo, nebo 

směs olova a bismutu.

Palivo
Nový reaktor bude používat 

palivo typu VMOX. Jde o palivo 

MOX vyrobené společnosti TVEL 

ze směsi oxidů uranu a plutonia 

neobvyklým způsobem. Výroba 

jaderného paliva zpravidla pro-

bíhá tak, že práškový oxid ura-

ničitý je slisován do malých vál-

cových tablet, které jsou v peci 

spečeny a tím získají potřebnou 

mechanickou odolnost. Tablety jsou později zasu-

nuty do trubic ze slitiny zirkonia, v níž jsou herme-

ticky uzavřeny. Tento způsob výroby je ale spojen 

s velmi přísnými tolerancemi rozměrů tablet.

Písmeno V v názvu paliva VMOX odkazuje na odlišný 

výrobní postup a je prvním písmenem z anglického 

vibropacked. Práškový oxid uraničitý a oxid plutoni-

čitý jsou společně nasypány do trubice tvořící pokrytí 

jaderného paliva a až poté jsou slisovány a spečeny 

pro získání potřebné mechanické odolnosti.

Podíl plutonia v palivu VMOX pro reaktor MBIR 

je plánován na 38 %, přičemž celosvětově tento 

podíl činí průměrně 9,5 %. Podobně jako v pří-

padě chlazení je reaktor MBIR univerzální i co se 

týče paliva, takže je možné jej provozovat i s MOX 

palivem s 24% podílem plutonia nebo s klasickým 

palivem.

Průběh projektu
V současnosti je projekt reaktoru MBIR ve fázi pro-

jektování a detailní přípravy projektu. Probíhá také 

schvalování stavebního povolení, které by mělo být 

vydáno na jaře tohoto roku. Dále probíhají studie bez-

pečnostních systémů a pravděpodobnostní analýza 

bezpečnosti nového reaktoru, která bude založena na 

kombinaci aktivních a pasivních bezpečnostních sys-

témů. Bezpečností systémy jsou podobné moderním 

blokům ruské konstrukce včetně lapače taveniny.

Po získání stavební licence má být zahájena vý-

stavba, která bude podle plánů dokončena v roce 

2020. Ve stejném roce mají být zahájeny první vý-

zkumné práce.

Česká strojovna
Unikátnost reaktoru MBIR spočívá i v zapojení za-

hraničních společností. Korporace pro jadernou 

energii Rosatom plánuje zřídit mezinárodní sdru-

žení výzkumníků, které bude využívat reaktor MBIR 

a přilehlé laboratoře. Na současných výzkumných 

reaktorech sice probíhá mezinárodní spolupráce, 

ale dosud nikde neměli vědecké týmy z jiných zemí 

možnost mluvit do podoby aktivní zóny reaktoru 

a přizpůsobit ji svým potřebám.

I pro český průmysl má reaktor MBIR svůj význam. 

V roce 2013 dodala společnost EGP Invest z Uher-

ského Brodu projektovou dokumentaci strojovny 

s vyvedením výkonu. Tato firma řešila velmi ná-

ročný úkol, kdy dostala značně omezený prostor 

pro strojovnu a transformátory vyvádějící výkon 

z elektrogenerátorů. V projektu byla použita 60MW 

turbína od společnosti Doosan Skoda Power. 

NOVÁ OCEL Z OSTRAVY SE UPLATNÍ  

ZEJMÉNA V ENERGETICE

Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové speciální oceli s vysokou přidanou 

hodnotou. Materiálová novinka vykazuje vlastnosti, díky nimž se uplatní i v oblastech, kde 

běžná standardní ocel nevyhovuje – jednou z nich je např. nasazení v aplikacích pro energetiku.

„Ocel lze použít pro parní potrubí, výměníky tepla 

i potrubí určená pro transport horkých látek. Dále 

je vhodná do kotlů a strojů pracujících za zvýšených 

teplot. Kromě toho vyniká velmi dobrou svařitel-

ností při použití standardních metod,“ říká Zdeněk 

Vašek vedoucí oddělení výzkumu.

Ocel jakosti 16Mo3 patří mezi nízkolegované oceli 

se zvýšenou tepelnou odolností a odolností proti 

vysokoteplotní korozi a tečení. Při zvýšených teplotách 

vykazuje v porovnání s běžnými typy oceli nadstan-

dardní pevnost. Díky těmto vlastnostem se výrobky 

z této oceli uplatní zejména v teplárenství a energetice. 

Svých speciálních vlastností dosahuje tato ocel 

především díky přidání molybdenu, který zajišťuje 

její zvýšenou odolnost proti vysokým provozním 

teplotám až do 500 °C. Právě díky těmto specifickým 

vlastnostem je ocel této jakosti vhodná především 

pro energetiku, spalovny a teplárenství. Ostravská 

huť vyrábí tento nový typ oceli ve formě profilů, 

kruhových a plochých tyčí, ale i bezešvých a sva-

řovaných trubek a plochých výrobků. 

Model reaktoru MBIR

Vizualizace plánované podoby budov reaktoru MBIR
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TEPLÁRNY INVESTUJÍ 
DO EKOLOGIE

Téměř všechny velké teplárny, které v Česku zásobují krajská 

a statutární města, budou již ve druhé polovině příštího roku 

připraveny plnit nejpřísnější normy pro ochranu ovzduší od-

vozené z nejlepších dostupných technik (BAT), které vyžaduje 

směrnice o průmyslových emisích. 

Ekologizace většiny z nich bude 

hotová již do konce příštího roku, 

tzn. se značným předstihem oproti 

závaznému termínu v roce 2020 

a díky modernizaci jejich zařízení 

dojde k dalšímu razantnímu sní-

žení emisí znečišťujících látek – 

oxidů síry o 65 %, oxidů dusíku 

o 55 % a emisí tuhých znečišťují-

cích látek o téměř 50 %. Celkem 

30 největších ekologizačních pro-

jektů v teplárnách přinese abso-

lutní snížení emisí CO
2
 o 18 500 t, 

NOx o více než 10 000 t a prachu 

o 306 t za rok.

Teplárenský svaz ČR však upozor-

ňuje, že s ekologickým přínosem 

tepláren ostře kontrastuje jejich 

stále se prohlubující ekono-

mická diskriminace v rámci nej-

různějších „ekologických“ daní 

a poplatků, od nichž jsou lokální 

topeniště většinou paradoxně 

osvobozena, zatímco mnohem 

čistší teplárny je platit musí. 

Do roku 2012 se emise prachu 

u elektráren, tepláren a větších 

kotelen snížily o 46 %, zatímco 

emise malých zdrojů naopak 

vzrostly o 23 % (na 23 251 t). Za-

tímco na začátku 90. let minu-

lého století bylo u nás vypuštěno 

při výrobě 1 GJ tepla v uhelných 

teplárnách kolem 2,6 kg emisí 

prachu, CO
2
 a NOx, po první 

vlně ekologizace v roce 1999 již 

jen 0,75 kg emisí a po ukončení 

současné vlny modernizací to 

už bude jen 0,25 kg, tzn. pokles 

o více než 90 %. Největší pokles 

v letech 1990 až 2018 zazna-

menají emise prachu − zhruba 

o 95 %, emise CO
2
 se sníží o 90 % 

a emise NOx o 66 %. 

PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNY 
NAŠLY NOVÉ VYUŽITÍ

Tři české přečerpávací vodní elektrárny loni poprvé vyrobily více než 

1000 GWh elektřiny. Nejvýraznější vzestup lze vidět od roku 2008, kdy 

tyto zdroje dodaly do sítě 350 GWh. Využívání elektráren, projektovaných 

původně jako zdroj pro dodávky ve špičkách a rychlá záloha pro případy 

výpadku jiných elektráren, souvisí s rozmachem výroby z obnovitelných 

zdrojů v Evropě. 

Elektrárenská společnost ČEZ začala 

před několika lety využívat přečerpávací 

elektrárny k obchodování na krátkodo-

bých trzích s elektřinou. Z celkového 

výkonu trojice českých přečerpávacích 

elektráren 1171 MW si zhruba třetinu 

(420 MW) rezervuje správce české pře-

nosové soustavy ČEPS pro její stabilizaci 

a pro využívání cenových rozdílů, během 

dne má tak ČEZ k dispozici 750 MW.

Studie, kterou si nechala zpracovat ně-

mecká vláda, zjistila, že už v roce 2030 

nebude Německo schopno spotřebovat 

všechnu elektřinu již vyrobí, a to zhruba 

ve 1100 h ročně, což je v podstatě stejná 

doba, po kterou loni běžely české pře-

čerpávací elektrárny. V roce 2050 už 

může mít Německo přebytek až 38 te-

rawatthodin elektřiny ve 2200 hodinách 

roku (což odpovídá 8 % německé spo-

třeby) a znamenat tak pro českou ener-

getiku příležitost k výdělku. Samo má ale 

v plánu i výstavbu vlastních přečerpá-

vacích elektráren s výkonem 2150 MW, 

a do roku 2019 hodlá zprovoznit i první 

vysokokapacitní podmořský kabel do 

Norska, kde bude elektřina skladována 

v tamních vodních elektrárnách. 

Foto: ČEZ
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V průběhu následujícího půl roku se na tomto místě budete moci seznámit s historií české jaderné energetiky, která si 

letos připomíná významné výročí: šest desetiletí od doby, kdy se Československo dostalo na světovou mapu jaderné 

vědy a výzkumu. Protože se toho v této oblasti událo velmi mnoho, je seriál rozdělen na části mapující jednotlivé 

„atomové dekády“ od počátků až do současnosti.

POČÁTKY ATOMU V ČECHÁCH: 
VŠE ZAČALO V PARNÍM MLÝNĚ 
Dne 23. dubna oslaví český jaderný průmysl 60. výročí svého vzniku, neboť právě toho dne 

byla v roce 1955 mezi ČSR a SSSR podepsána dohoda o pomoci při rozvoji výzkumu ve fyzice 

atomového jádra a při využití atomové energie pro potřeby národního hospodářství. Toto 

datum tak fakticky stálo u zrodu československého jaderného průmyslu a energetiky, tak 

jak je známe dnes. 

Neznamená to ale, že by před dohodou z 55. roku 

v Československu nic nebylo. V dubnu 1951 byla 

kupříkladu otevřena laboratoř jaderného výzkumu 

v Hostivaři, v níž bylo použito experimentální za-

řízení švýcarské výroby. Šlo ale o budovu býva-

lého parního mlýna. Budovy stavěné speciálně 

pro účely jaderného výzkumu dostal až ústav 

zřízený v Řeži za Prahou, který vznikl na základě 

této dohody.

Nabídka spolupráce přišla v lednu 1955 a znění 

dohody bylo dojednáno v dubnu téhož roku. Teh-

dejší Sovětský svaz se zavázal, že československým 

vědcům pomůže s vyprojektováním a postavením 

experimentálního reaktoru a cyklotronu. Obsahem 

dohody bylo také školení odborníků a dodávky 

štěpných materiálů.

Na počátku 50. let měli českoslovenští vědci po-

měrně velký problém se získáváním zkušeností 

a materiálů, neboť ze strany Západu bylo na ČSR 

uvaleno určité embargo. Naši vědci se mohli jen 

omezeně zapojovat do mezinárodních výzkum-

ných projektů a izotopy by byly do ČSR dodávány 

pouze pod podmínkou, že do československých 

laboratoří bude mít přístup mezinárodní kontrolní 

komise. To prakticky znamenalo odtržení našeho 

jaderného výzkumu od světa. V rámci svých mož-

ností pomáhaly některé země, např. Švédsko, které 

nám dodávalo radioizotopy, a Švýcarsko, které 

dodalo experimentální přístroje pro laboratoř 

v Hostivaři.

Podpis dohody znamenal navázání úzkých vazeb 

se sovětskými vědci a nasměrování našeho vznika-

jícího jaderného průmyslu na reaktory typu VVER. 

Českoslovenští vědci získali přístup do Spojeného 

ústavu jaderného výzkumu v Dubně, kde dodnes 

Česká republika drží výsadní postavení. Tento ústav 

byl založen v roce 1947 a stal se východním pro-

tipólem CERNu.

Po podepsání dohody nabraly události rychlý 

spád. Dne 10. června 1955 byl vládním naříze-

ním založen dnešní Ústav jaderného výzkumu 

Řež a v tomtéž roce byla zahájena stavba budov. 

V srpnu 1955 bylo do 

Ženevy vysláno česko-

slovenské zastoupení 

na První mezinárodní 

konferenci o mírovém 

využití jaderné ener-

gie. Fakulta technické 

a jaderné fyziky při 

Karlově univerzitě 

(od roku 1959 Fakulta 

jaderná a fyzikálně 

inženýrská při ČVUT) 

zahájila výuku 6. září 

1955.

V roce 1957 byl do-

končen první expe-

rimentální reaktor 

v Řeži, tehdy označo-

vaný jako VVR-S (dnes 

známý jako LVR-15). 

Druhé zařízení dodané 

ze Sovětského svazu 

na základě dohody, cyklotron, bylo spuštěno v roce 

1960.

Stranou dohody stála první československá jaderná 

elektrárna známá jako Jaslovské Bohunice A1. Její 

projekt byl vypracován československými odbor-

níky a značně se odlišoval od později používa-

ných elektráren s reaktory typu VVER. Šlo o reaktor 

chlazený oxidem uhličitým a moderovaný těžkou 

vodou, který používal palivo s přírodním stupněm 

obohacení. V roce 1956 začaly projekční práce, čímž 

Škoda JS zahájila své aktivity v jaderné energetice

Bohunický reaktor byl tzv. vývojovým reakto-

rem, po němž měl následovat projektový reaktor 

s vyšším výkonem a posléze i komerční reaktor. 

Dohoda z roku 1955 znamenala ukončení prací na 

vývojovém reaktoru a nasměrování budoucnosti 

československé jaderné energetiky k reaktorům 

VVER. Práce na výstavbě byly zahájeny v roce 1958 

a dokončena byla v roce 1972, což už ale spadá 

do dalšího dílu seriálu, v němž probereme i jeho 

neslavný osud.

Mezi důležitá data z hlediska dozoru patří první 

Generální konference nově založené Mezinárodní 

agentury pro atomovou agenturu, která proběhla 

v září 1957. Pro řízení a koordinaci využití atomové 

energie v Československu byla v roce 1959 zřízena 

Komise pro atomovou energii. Tento díl seriálu za-

vršíme zářím 1964, kdy probíhala v Ženevě Třetí 

mezinárodní konference o mírovém využití jaderné 

energie, která se zaměřila na perspektivy rozvoje 

jaderné energetiky ve světě.  lv/

60 LET ČESKÉHO JADERNÉHO PRŮMYSLU 
Prolog: 19551965

Pohled na zavážecí stroj v reaktorovém sálu jaderné 
elektrárny A1

Čásť nádoby reaktoru – prstenec vývodů potrubí odvodu CO
2
 z reaktoru KS 150 do 

parogenerátorů
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VE ZNAMENÍ AESKULAPA
Kdyby si měl starořecký bůh Asklépios, patron lékařů, vybrat svůj symbol dnes, kdo ví, co 

by reprezentovalo tuto profesi místo hada obtočeného kolem hůlky (byť ve skutečnosti jde 

pravděpodobně spíše o parazitického červa – vlasovce medinského). Stetoskop? Počítač? 

Nebo nějaká jiná vymoženost, bez níž se dnešní doktoři už pomalu neobejdou? I medicínu, 

obor s hlubokými tradičními kořeny, změnil nástup moderních vynálezů a nových technologií.

Dnešní lékaři mají k dispozici věci, o nichž se jejich 

dávným předchůdcům, kdy vládlo učení Galéna či Avi-

cenny a jejich následovníků, ani nesnilo. Jejich pacienti 

mají díky tomu nejlepší možnou péči, která umožňuje 

vyléčení onemocnění nebo výrazné potlačení jeho 

příznaků. Nemotorné berle a dlahy nahradily na míru 

vytvářené titanové výztuhy a lékaři experimentují 

s hi-tech exoskeletony, které umožňují snadný pohyb 

i těžce postiženým lidem. Dávají naději na návrat do ži-

vota i těm, pro které by byl samostatný pohyb bez cizí 

pomoci dříve prakticky nemyslitelný. I handicapovaní 

na invalidních vozících už brázdí cesty na elektrických 

vozítkách, které nevyžadují pro rychlé přemístění 

zrovna svaly hodné Arnolda Schwarzennegera.

Medicínská technika zahrnuje širokou škálu zaří-

zení od drobností, jako jsou např. naslouchadla, až 

po složité systémy typu Leksellova gama nože pro 

nejnáročnější mozkové operace či center proto-

nové medicíny. Kardiostimulátory prodlužující život 

lidem se srdečními vadami jsou už běžnou záležitostí, 

stejně jako laserové operace oka umožňující korekce 

zraku i u poměrně těžkých případů. Dokážou lidem 

navrátit normální zrakové schopnosti nebo zachránit 

zrak. Poslední výzkumy a vědecké poznatky dávají 

dokonce šance na obnovení zraku i v ně-

kterých případech slepoty, kdy práci 

nefunkčního orgánu přebírá umělé 

oko schopné zpracovávat elektro-

nické signály světlocitlivých senzorů. 

Díky počítačům přibyly i aplikace pro 

nevidomé, které umožňují jejich za-

pojení do různých aktivit. Nejsou už 

odkázáni jen na Braillovo písmo, ale 

prostřednictvím různých technologií 

využívajících např. vibrace mohou číst 

haptické mapy a vnímat určitou část 

světa virtuální reality.

Počítače luští DNA a lidský genom
Pokrok ve vývoji počítačů umožnil obrovský vývo-

jový skok ve výzkumu jak onemocnění, tak léků, 

které jim mohou čelit, ať už jde o výzkum rako-

viny, AIDS, Parkinsonovy, či Alzheimerovy choroby 

a desítek dalších záležitostí, které sužují lidstvo. To 

je samozřejmě dobrá zpráva hlavně pro pacienty 

– včetně těch potenciálních – kterým dává lepší 

šance a naděje na zlepšení. Klíčovým faktorem 

k tomu bylo rozluštění lidského genomu a DNA 

(dešifrování 3 mld. genetických informací, které 

vytvářejí odhadem cca 25 000 genů, bylo zahájeno 

roku 1990 a kompletně hotovo 14. dubna 2003), od 

něhož si vědci slibují možnost např. genetických 

úprav eliminujících rizikové prvky či poškození DNA, 

které stojí za řadou problémů a onemocnění. To 

umožnil nástup tzv. supercomputingu, počítačů 

disponujících extrémní výpočetní kapacitou.

Počítače se uplatňují v nejrůznějších oblastech me-

dicíny, počínaje tablety lékařského personálu až po 

archivační systémy, jako je např. PACS umožňující 

ukládat, třídit, analyzovat a distribuovat obrovské 

objemy lékařských datových informací. Klasické 

rentgeny doplnily v lékařských zařízeních 

systémy počítačové tomografie (CT 

neboli známá „cétéčka“) a další spe-

cializovaná diagnostická zařízení 

umožňující nahlédnout hluboko 

do našich tělesných schránek ve 

vysokém rozlišení s neuvěřitelnými 

detaily, a navíc ve 3D.

Telemedicína
Výrazný rozvoj prožívá nyní obor 

označovaný jako tzv. e-health, 

elektronická medicína apod., 

založený na využití digitálních 

technologií – od pořizování digitální zdravotní do-

kumentace až po zařízení pro dálkovou diagnostiku. 

S nástupem mobilních telefonů a bezdrátové komu-

nikace se hranice posunuly opět o pěkný kus dále. 

K základnímu vyšetření pacienta, resp. provedení 

některých úkonů, které dříve vyžadovaly fyzickou 

přítomnost lékaře nebo návštěvu zdravotnického 

zařízení, už toto není nezbytně nutné. Řadu dia-

gnostických úkonů (např. vzorek krve pro analýzu, 

měření různých tělesných funkcí apod.) si mohou 

lidé provést sami v pohodlí domova a výsledky 

odeslat lékaři nebo specialistům do laboratoří. 

Rozvoj telemedicíny otevřel cestu i novému typu 

služeb, jako je dálkové monitorování zdravotního 

stavu pacientů, kteří by tak už nemuseli docházet 

na lékařské kontroly do nemocnice (nebo přinej-

menším ne v takových intervalech), jejich zdravotní 

stav by sledovaly přístroje automaticky a v případě 

potřeby přivolali lékařskou pomoc. Takovýto sys-

tém nabízí už i u nás např. firma Biotronic, známá 

hlavně jako výrobce kardiostimulátorů. Přístroje jsou 

ostatně podobné – člověk má pod kůží implanto-

váno miniaturní zařízení monitorující určené funkce 

a pokud dojde k výraznější odchylce od standard-

ních hodnot, může systém automaticky upozornit 

lékaře – zaregistruje událost, o které pacient vlastně 

ani nemusí vědět, a zajistí adekvátní opatření.

Když operuje robot
Rozvoj neinvazivních či šetrných metod, jako je 

např. laparoskopie – místo tradiční operace zane-

chávající zpravidla viditelné pooperační stopy – už 

ocenilo mnoho lidí. Díky pokročilým optickým sys-

témům může lékař nahlédnout do pacientova nitra 

miniaturní sondou a nevystavovat ho nepříjemným 

a často i bolestivým úkonům jako dříve.

Pověstnou třešničkou na dortu jsou robotické 

operace, kdy operatér sedící ve vedlejší místnosti 

(ale třeba i na vzdáleném místě) pracuje s pomocí, 

resp. prostřednictvím specializovaného robota, 

který umožňuje provádět chirurgické úkony s vy-

sokou přesností. K nejznámějším zařízením tohoto 

druhu patří operační robot DaVinci, s nímž se lze 

setkat už i v českých nemocnicích. Robotické prvky 

v medicíně jsou kapitolou sui generis, a teprve 

nyní začínáme odkrývat jejich plný potenciál. Byly 

úspěšně aplikovány např. první robotické protézy, 

které umožňují nahradit chybějící lidské konče-

tiny a především jejich funkce. I lidé po těžkých 

traumatických úrazech tak mohou žít prakticky 

běžný život. 

Mobilní přístroje a komunikační 
technologie umožňují řadu 
medicínských aplikací přinést 
přímo k uživatelům

Robotická chirurgie patří ke špičce 
moderní medicíny s využitím nových technologií
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AMBULANČNÍ DRON MŮŽE 
POMOCI ZACHRÁNIT ŽIVOT
I když boom létajících dronů může vyvolávat k této technologické novince i nepříjemné reakce, 

kdy se řada lidí začíná obávat ztráty soukromí, přece jen nelze upřít, že v mnoha ohledech 

může být nasazení dronů užitečné. 

Jedním z takových případů je projekt, na němž pra-

cuje nizozemská Technologická univerzita v Delftu. 

Má název Ambulance Drone a ukazuje, jak může být 

technologie bezpilotních robotů použita k záchraně 

lidských životů. Základem je univerzální sada první 

pomoci, kterou může létající, dálkově ovládaný 

robot rychle přepravit na místo potřeby, kde je 

vyžadován okamžitý lékařský zásah, a pomáhat 

i občanům, kteří třeba jinak technice příliš neholdují, 

objasnit srozumitelný návod technického postupu 

při čekání na odbornou pomoc.

Záchranná sada vytvořená pracovníkem Delftské 

technologické univerzity Alexem Montonem, kte-

rou nese ambulanční dron, obsahuje kompaktní 

defibrilátor, CPR resuscitační pomůcky, léky a další 

zásoby, které mohou použít běžní lidé v případě 

akutní nedostupnosti skutečné ambulance, me-

zitím než k zásahu dorazí kvalifikovaní specialisté. 

Když první člověk, který se u takovéhoto případu 

vyskytne, inicializuje volání na záchrannou linku (ta 

mezinárodní nizozemská má číslo 911, v Česku je 

to 155, ale z ní vám zatím ambulantní dron nepo-

šlou), trvá výjezd sanitky i ve městě s rozvinutou 

medicínskou infrastrukturou několik minut (podle 

dopravní situace) i déle. Robot může ale dorazit 

i během minuty. A to je v případech např. moz-

kové či srdeční příhody, kdy jde doslova o sekundy 

a minuty, nezřídka příslovečná hranice mezi živo-

tem a smrtí. Dron má také vestavěné přenosové 

technologie (mikrofon a reproduktory), aby měl 

volající pomáhající člověk volné ruce, a umožňuje 

přenášet živé video, které streamuje zpět dohlíže-

jícímu lékařskému týmu. 

HMOTNOSTNÍ ANALYZÁTOR DECHU
Dýchání, kromě toho, že umožňuje o člověku zjistit, zda je kuřák, jak dbá na ústní hygienu, 

či co měl daný den k svačině, poskytuje i poměrně rozsáhlou škálu informací o zdravotním 

stavu. Analyzovat dech pacienta empiricky, je metoda stará již tisíce let a patří k základním 

postupům při stanovování diagnózy, např. v tradiční čínské medicíně. 

Tato metoda nicméně nepatří mezi nejpřesnější, 

a vědci proto vyvíjejí umělé analyzátory dechu 

umožňující správně dešifrovat informace v něm 

obsažené. 

Prvním analyzátorem byl v 30. letech minulého 

století tester na alkohol, od té doby ale tyto pří-

stroje prodělaly značný vývoj a dnes již dokážou 

v dechu detekovat řadu parametrů. Přesto je 

většina analyzátorů poměrně úzce zaměřená, 

a nedokáže sledovat větší množství chemických 

sloučenin najednou, což je však při komplexní 

analýze dechu zásadní překážka. Dech kromě 

vody a vydechovaného vzduchu obsahuje ještě 

celou řadu dalších látek, jež reflektují náš zdravotní 

stav. A právě změna v koncentraci vydechovaných 

látek může být jedním z prvotních projevů závaž-

ných onemocnění, jako je rakovina plic či tuber-

kulóza. Aby mohly být tyto nemoci odhaleny, je 

nutné dech analyzovat pomocí až deseti senzorů, 

z nichž každý detekuje jen omezený okruh slouče-

nin. Toto řešení však není příliš praktické, a proto 

vědci společnosti Siemens vyvíjejí analyzátor, 

který pracuje na zcela odlišném principu.

Základem je spektrometrie
Fungování nového analyzátoru je založeno na hmot-

nostní spektrometrii, která se již dlouhá desetiletí 

využívá k velmi přesnému stanovování hmotnosti 

částic či složení sloučenin. Princip hmotnostní spek-

trometrie je vcelku prostý – rozděluje jednotlivé mo-

lekuly ve vzorku podle hmotnosti 

na základě jejich pohybu v elek-

trickém poli. To ovšem znamená, 

že lze analyzovat pouze elektricky 

nabité částice. Na vstupu do spek-

trometru je proto umístěn tzv. 

ionizátor. Dýchne-li pacient do 

přístroje, projde vzduch nejdříve 

tímto ionizátorem, v němž jsou 

sloučeniny v dechu bombardo-

vány nabitými částicemi rtuti. 

Z původně nenabitých molekul 

se tak stanou nabité, které jdou 

dále do analyzátoru. Ten je tvořen 

čtyřmi podlouhlými, proti sobě 

umístěnými tyčemi, jimiž prochází 

elektrický proud. Mezi tyčemi se tím vytvoří elek-

trické pole, do něhož jsou vháněny nabité molekuly 

z ionizátoru. Jelikož má každá molekula jinou hmot-

nost, pohybuje se v tomto poli různým způsobem. 

Po vylétnutí z analyzátoru dopadají molekuly na 

detektor, přičemž se místo dopadu liší právě po-

dle toho, jak moc byla jejich dráha v analyzátoru 

změněna. Na detektoru je tedy možné pozorovat 

obrazec, který je podle koncentrace molekul cha-

rakteristický pro různé nemoci. 

Včasná detekce TBC či rakoviny
Přístroj má za sebou první sérii testování s pa-

cienty trpícími tuberkulózou, resp. rakovinou 

plic a testy potvrdily jeho funkčnost. Tuberku-

lóza je u nás poměrně vzácné onemocnění, ale 

zejména v rozvojových zemích je zabijákem, 

který si vyžádá více než 3800 mrtvých denně. 

Analyzátor může pomoci s jejím odhalením po-

mocí dechu už v brzkém stadiu. Nadějnou per-

spektivu nabízí rovněž pro odhalování rakoviny 

plic, která patří mezi velmi zákeřné nemoci, jež 

se v raných a ještě relativně dobře léčitelných 

stadiích projevuje jen minimálně a bývá často 

přehlédnuta. Zatímco dříve se lékaři s rakovinou 

plic setkávali jen výjimečně, dnes je kvůli kouření 

cigaret jednoznačně nejsmrtelnějším rakovin-

ným onemocněním, neboť je zjištěno obvykle až 

v pokročilé, obtížně léčitelné fázi. V budoucnu by 

tak mohla být analýza dechu součástí běžného 

vyšetření, které pomůže výrazně zvýšit počet 

včasně diagnostikovaných plicních karcinomů. 

Vědci však musí ještě prověřit, do jaké míry mají 

na výsledky analýzy vlivy různých faktorů, jako 

je např. věk pacienta, pohlaví, stravovací návyky 

apod. Přístroj proto čeká ještě značné množství 

testů, takže v ordinacích se s ním setkáme až za 

několik let. 

Rakovinu plic lze kvůli minimálním projevům nemoci v časném stadiu odhalit 
prakticky jen pomocí rentgenu, změnit by to ale mohl analyzátor dechu

Novinka byla již otestována jako užitečný pomocník 
pro detekci TBC v rané fázi onemocnění
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KONTAKTNÍ ČOČKY, KTERÉ UMOŽNÍ 
VIDĚT SVĚT OPRAVDU ZBLÍZKA
Vynález českého vědce Otto Wichterleho – kontaktní čočky – znamenal zásadní zlom pro 

život mnoha lidí trpících zrakovou poruchou, která vyžadovala do té doby korekci pomocí 

brýlí. Zdá se, že nyní se dostalo kontaktním čočkám dalšího vylepšení – speciální kontaktní 

čočky, které vyvíjejí švýcarští výzkumníci, by mohly nabídnout i možnost přiblížení obrazu.

Americko-švýcarský vědecký tým z Kalifornské 

univerzity v San Diegu (UCSD) a švýcarského Fe-

derálního technologického institutu (EPFL) vedený 

Josephem Fordem z UCSD vytvořil prototyp tele-

skopické kontaktní čočky, která umožňuje přiblížit si 

pozorovaný obraz. Při testování na modelu lidského 

oka reálné velikosti dosáhli vědci téměř trojnásob-

ného (2,8 krát) zvětšení obrazu a díky zabudované 

kameře získali přesvědčivé důkazy o funkčnosti 

čoček a brýlí. Nově vyvinuté speciální kontaktní 

čočky mají průměr 8 mm a tloušťku 1 mm, přičemž 

tloušťka čočky u zvětšovacího kruhu je 1,17 mm. 

Kolem centrální části čočky, kterou prochází světlo, 

a umožňuje tak normální vidění, je umístěn telesko-

pický prvek sloužící pro přiblížení viděného obrazu. 

Tuto speciální část tvoří miniaturní hliníková zrca-

dla, která světlo před odesláním do sítnice odráží 

čtyřikrát v kruhu, což následně funguje jako lupa. 

Čočky zatím fungují jen se speciálními doprovod-

nými brýlemi (v neupravené verzi slouží ke sledo-

vání 3D televize), v nichž jsou vestavěny polarizační 

filtry umožňující zmiňované teleskopické vidění. 

Při běžném nošení bez použití polarizačních filtrů 

oko zvětšený snímek neregistruje a vidí jen klasický 

obraz. Čočky 3D brýlí obsahují kapalné krystaly, 

které přepínají dvě části teleskopické kontaktní 

čočky do stavů zapnutí a vypnutí. Krystaly změní 

způsob, jakým se světlo láme na polarizovaných 

vrstvách v kontaktní čočce tak, že pouze světlo s ur-

čitou orientací nebo polarizací prochází brýlemi na 

kontaktní čočky a zasahuje buď teleskopickou část 

čočky, nebo oblast určenou pro normální vidění. 

Brýle tak umožní nositeli přepínat mezi klasickým 

a přiblíženým viděním. 

Nové teleskopické kontaktní čočky mají však ještě 

stále několik problémů. Kromě ještě ne zcela 

ideální ostrosti přiblíženého obrazu je to např. 

nedostatečná prodyšnost ve srovnání s běžnými 

kontaktními čočkami. Klasické kontaktní čočky jsou 

vyrobeny z prodyšných materiálů, které umožňují, 

aby do oční tkáně pronikal kyslík jako u normál-

ního oka. Materiál použitý k výrobě teleskopických 

čoček tyto vlastnosti nemá, což vědci zatím řešili 

jeho protkáním drobnými kanálky umožňujícími 

potřebný přívod kyslíku. Jenže právě vytváření 

těchto kanálků (a vybavení teleskopickým mecha-

nismem) je i důvodem, proč je výroba těchto uni-

kátních čoček zatím poměrně komplikovaná a také 

nákladná. Vědci nicméně doufají, že problémy, 

s nimiž se prototyp teleskopických kontaktních 

čoček zatím potýká, se podaří odstranit a zaří-

zení bude možné nasadit ke klinickým studiím. 

Využití těchto kontaktních čoček vidí především 

v možnosti zlepšení zrakových problémů způso-

bovaných věkem. Jedním z nich je tzv. makulární 

degenerace, která způsobuje u postiženého např. 

ztrátu schopnosti rozpoznávat tváře a je také jed-

nou z nejčastějších příčin postupné ztráty zraku 

u starších lidí. 

Prototyp speciální kontaktní čočky umožňující 
teleskopické vidění

Foto:Phys.org

SOFTWARE SE UČÍ ODHALIT RAKOVINU
Navzdory všem pokrokům v oblasti medicíny je stále u velkého množství lidí diagnostikován 

nějaký druh rakovinného onemocnění. Ženy nejvíce postihuje rakovina prsu a plic, u mužů 

je to rakovina plic a prostaty – např. v ČR je právě rakovina prostaty druhým nejčastějším 

onkologickým onemocněním v mužské části populace. 

Tak jako všude platí, že čím dříve je nemoc diagnos-

tikována, tím vyšší je naděje na uzdravení. One-

mocnění je obvykle diagnostikováno na základě 

histologického vyšetření vzorků tkáně, které jsou 

odebírány bioptickým nástrojem s několika dutými 

jehlami, jež během vteřiny odeberou několik vzorků 

z různých míst. Vzorky se poté upraví do podoby 

tenkých preparátů, z nichž je na základě buněčných 

změn možné určit stádium onemocnění. Naučit se 

spolehlivě určovat, v jakém stádiu nemoc je, však 

vyžaduje léta lékařské praxe. Významnou pomocí 

pro lékaře by proto mohl být nyní nově vyvíjený 

speciální software firmy Siemens, který by stádium 

rakoviny v tkáni dokázal detekovat automaticky. 

Aby ale program byl schopen rozeznávat důležité 

detaily, musí se naučit, v čem spočívají buněčně 

rozdíly jednotlivých stádií. Programátoři do něj 

proto nahrají 90 vzorků, které již byly určeny, a pro-

gram je následně testován, aby určil stadium na 

dalších deseti, pro něj neznámých preparátech. 

Celý postup se opakuje, dokud software nezíská 

dostatek zkušeností k tomu, aby zvládl spolehlivě 

analyzovat snímek preparátu a určit, do jakého 

stádia se onemocnění již vyvinulo. 

Cílem vývojářů je digitalizovat i jehly pro biopsii 

a vybavit je senzory, jež by umožnily určit polohu 

odebraného vzorku a dát mu vlastní 3D adresu. Ná-

sledně by se daly propojit snímky ze zobrazovacích 

systémů s výsledky z laboratorních vyšetření, a na 

snímku by tak byla vidět zkoumaná část s přesně 

vyznačenými místy odebraných vzorků a stadiem 

vývoje onemocnění v daném místě.
Stanice digitální patologie vyvinutá firmou Omnyx dokáže skenovat hloubkové vzorky zahrnující jednotlivé 
vrstvy buněk, což umožňuje lékařům číst a diagnostikovat vzorky z obrazovky počítače

Foto: GE Healthcare

Digitální měření hloubky kožního melanomu
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Tyto programy jsou vyvíjeny jako moderní po-

můcka lékařů, která může významně usnadnit 

jejich vysoce náročnou a zodpovědnou práci, jako 

např. systém navržený oddělením zdravotnických 

systémů Michiganské univerzity. V nové studii byl 

program známý jako prostorově neměnná vekto-

rová kvantizace SIVQ (Spatially Invariant Vector 

Quantization) schopen oddělit malignitu od po-

zadí tkáně v digitálních snímcích mikropapilárního 

uroteliálního karcinomu (typ rakoviny močového 

měchýře, jehož vlastnosti se mohou značně lišit 

případ od případu, takže představuje diagnostický 

problém i pro odborníky). Schopnost dokázat od-

lišit rakovinu z pozadí tkáně je podle lékařských 

expertů pro tento typ softwarového nástroje klí-

čovou zkouškou. Jde o typ ověření, které musí 

být bezpečně prověřeno, než mohou být nástroje 

digitální patologie nasazeny do širokého používání 

v klinické praxi. Pro otestování schopnosti softwaru 

identifikovat rakovinu v digitálním snímku, určila 

nejdříve skupina lidských patologů rakovinu po-

mocí tradičních postupů a výsledky jejich práce 

byly pak použity jako zlatý standard pro třídění 

výsledků počítačového programu. 

Na rozdíl od jiných rozpoznávacích programů 

SIVQ zakládá své testování shody spíše na souboru 

soustředných prstenců než obvyklém čtvercovém 

bloku. To umožňuje identifikovat klíčové prvky bez 

ohledu na to, jak jsou otočeny nebo zda jsou např. 

zrcadlově převráceny.

Diagnostika rakoviny a jiných nemocí ze snímků 

tkáně byla vždy částečně vědou a částečně umě-

ním. Patologové při zkoumání vzorků hledají určité 

strukturální anomálie nebo počítají mikroskopické 

prvky. Ale různí patologové – nebo dokonce stejný 

patolog v různých časech – mohou dojít k různým 

závěrům na základě řady faktorů, včetně toho, zda 

snímek je zobrazen při vysokém nebo nízkém zvět-

šení, nebo když je lékař unaven prohlížením desítek 

snímků denně. Digitální nástroje jako SIVQ jim mo-

hou pomoci rychle, přesně a efektivně identifikovat 

prvky na snímku pomocí několika málo kliknutí. 

Mohou rychle vypočítat vlastnosti plochy nepra-

videlného tvaru nebo odstranit pomalou mravenčí 

práci s drobnými prvky. Tvůrci programu nicméně 

zdůrazňují, že není určen k nahrazení dovednosti 

a umění lidských expertů, ale může posloužit jako 

doplňkový nástroj a zdroj informací. 

Dálkové vyšetření přináší 
špičkovou zdravotní péči  
i do odlehlých míst
Telepatologie může pomoci lékaři zkoumat 

vzorky na dálku, což je výhoda pro zdravotnická 

zařízení v izolovaných oblastech. Tradiční po-

stup je, že patologové interpretují vzorky tkáně 

umístěné na sklíčka, tento manuální proces 

obecně vyžaduje fyzickou přítomnost patologa 

u snímků, které čte. Telemedicína využívá digi-

tální technologie a možnost komunikace pro-

střednictvím elektronické služby, což umožňuje 

zlepšit poskytování nejmodernější zdravotní 

péče i pro vzdálené pacienty, zejména ve ven-

kovských a odlehlých oblastech. Telepatologie 

usnadňuje studium rozsáhlých obrazových pa-

tologických dat v různých lokalitách a konzultaci 

se specialisty. Role digitální patologie v onkologii 

se tak může stát klíčovým pokrokem ve způsobu 

onkologické práce s pacienty, protože každý 

onkolog spoléhá při diagnózách na patology.Přibližně 95 % všech zdravotnických procesů závisí na patologii – od počáteční diagnózy one-

mocnění, po posouzení, jak pacient reaguje na léčbu a průběžné sledování. Histopatologie – vyšetření 

tkáně pod mikroskopem – je často popisována jako poslední analogové oddělení v nemocnici. Ale 

i tato služba se mění s postupem nových technologií. Jakmile jsou tkáně zpracovány na sklíčkách, 

systém Omnyx Digital je schopen snímat jejich obraz do počítačového systému, aby k nim lékaři 

mohli bezpečně přistupovat z jiného webu, a umožňuje zobrazit vzorky tkáně ve vysokém rozlišení. 

Digitalizace obrazu omezuje rizika (např. ztrátu či poškození sklíček s preparáty), zjednodušuje 

a zrychluje spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky. Lékař, který dříve musel spoléhat na vlastní 

úsudek, může získat názor či posudek od kolegy, včetně špičkových specialistů, kdekoli na světě, což 

pomáhá zlepšit diagnostiku a může významně pomoci při rozhodování o správném postupu léčby.  

To je dobrá zpráva i pro pacienty: Rychlejší a přesnější diagnostika znamená, že efektivní léčba může 

být zahájena dříve. 

MAGNETICKÁ ANALÝZA KRVE
Stanovení diagnózy je základním pilířem medicíny již odedávna. V současné době je jedním 

ze základních diagnostických zdrojů či prostředků ověření účinnosti léčby krev. Z pouhé 

kapky lze díky moderním technologiím vyčíst desítky parametrů umožňující posoudit pa-

cientův stav. Nová technologie tzv. magnetické analýzy by mohla nabídnout další možnosti 

pro efektivní diagnostiku.

Mezi nejpřesnější metody analýzy krve patří prů-

toková cytometrie, používaná např. k detekci ná-

dorových buněk uvolněných do krevního oběhu 

z primárního nádoru. Hlavní nebezpečí těchto bu-

něk spočívá v jejich schopnosti vytvářet metastázy 

a rozšiřovat tak nemoc po těle. Jsou bohužel tak 

malé, že je pomocí běžných zobrazovacích sys-

témů nelze detekovat – musí se tedy použít třeba 

právě cytometrie, při níž je vzorek krve hnán úzkou 

kapilárou prosvěcovanou laserovým paprskem. 

Různé buňky přítomné v krvi pak při průchodu 

kapilárou způsobují rozdílný rozptyl laserového 

záření, což umožňuje identifikovat jednotlivé druhy 

částic, včetně rakovinných buněk. Aby však bylo 

možné krev vyšetřit, musí projít sérií úprav, což 

představuje jak další časovou zátěž, tak i zvýšené 

náklady. Vědci společnosti Siemens proto koncept 

průtokové cytometrie upravili a představili prototyp 

krevní magnetické průtokové cytometrie.

Rozdíl mezi klasickou a magnetickou cytometrií 

spočívá už v jejich samotném principu. Zatímco 

klasická cytometrie zkoumá rozptýlené laserové 

záření, magnetická měří velikost a rychlost čás-

tic na základě změn magnetického pole způso-

bených jejich průtokem. Toto magnetické pole 

je částicím v pacientově krvi dodáno pomocí 

speciálních protilátek, na nichž jsou přichyceny 

tzv. superparamagnetické částice (superpara-

magnetismus je vlastnost specifická pro částice 

o rozměrech v řádech nanometrů). Pokud tyto 

částice nejsou ve vnějším magnetickém poli, 

nevykazují žádné magnetické vlastnosti. Jak-

mile však do tohoto pole vstoupí, zmagnetují 

se výrazně vyšší měrou než látky obdobného 

charakteru (tzv. paramagnetické). To umožňuje su-

perparamagneticky označené krevní částice rozli-

šovat od zbytku krve a zachytávat je pomocí GMR 

(Giant MagnetoResistance) senzoru. Ten využívá 

kvantový jev projevující se změnou elektrického 

odporu materiálu v závislosti na magnetickém 

poli, který vychází ze schopnosti některých ma-

teriálů měnit působením magnetického pole svůj 

elektrický odpor. Jde o stejný princip, na kterém 

pracují např. i pevné počítačové disky. U každé 

částice zachycené na GMR senzoru získávají vědci 

údaje o jejím průměru a rychlosti pohybu, což 

představuje informace postačující k identifikaci 

rakovinných buněk. 

Účelem nového systému není ovšem klasickou 

cytometrii nahradit, ale udělat ji dostupnější i pro 

tzv. point of care vyšetření (vyšetření prováděná 

přímo u pacienta – u lůžka, na ambulanci, doma 

apod.). K tomu by měla přispět jak budoucí mož-

nost miniaturizace zařízení, tak i schopnost zařízení 

analyzovat neupravenou krev. 

Včasná detekce maligních buněk (na obr. uprostřed), 
které putují tělem v krevním oběhu, popř. 
lymfatickými cestami, může zamezit dalšímu šíření 
nemoci, i ověřit účinnost léčby
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TABLETY A SUPERPOČÍTAČE BOJUJÍ PROTI EBOLE 

Americká společnost Google vyvinula speciální tablety ve spolupráci s dobrovolníky bojujícími 

v Sierra Leone s epidemií Eboly. Tablety jsou určeny pro terénní humanitární pracovníky, kteří 

působí mezi pacienty v oblastech zasažených nákazou. 

Základem je tablet Sony Xperia Z s operačním sys-

témem Android, usazený ve speciálním ochranném 

krytu, který umožňuje ovládat jej v rukavicích a za-

jišťuje jeho běžnou odolnost vůči prachu a vodě 

posunout na krytí pro průmyslový standard. Obal 

umožňuje zařízení volně používat, ale zároveň jej 

chrání před nepříznivým africkým klimatem, které 

zahrnuje vysokou vlhkost vzduchu i prudké bouře. 

Klíčovou vlastností je však odolnost proti chemiká-

liím, konkrétně chlóru používaném k dezinfekci, takže 

zařízení je možné účinně očistit pomocí ponoření do 

0,5% chlorového roztoku, který spolehlivě zabije virus. 

Zaoblené rohy zamezují možnost propíchnutí 

ochranného oděvu, v němž lékaři a dobrovolníci 

pracují. Lékaři a zdravotničtí pracovníci působící uvnitř 

rizikových zón musí být navzdory extrémním teplo-

tám panujícím v těchto oblastech plně zakryti – aby 

se vyhnuli hrozbě kontaminace, používají speciální 

ochranné kombinézy a několik vrstev ochranných 

rukavic, což samozřejmě ztěžuje jejich pracovní 

schopnosti. Tablety v Africe nahrazují terénním pra-

covníkům papír a psací potřeby, jejichž používání je 

v dané oblasti nebezpečné.

Tablet usnadňuje sledování důležitých životních 

aktivit nemocných, umožňuje porovnávat hodnoty 

pulsu, teploty apod. v průběhu času a tyto různé 

informace zaznamenávat a téměř okamžitě je ode-

sílat ke zpracování pomocí bezdrátového přenosu. 

Dobíjení je rychlé – rovněž pomocí bezdrátové 

technologie (tablet tudíž není potřeba vyjímat 

z ochranného krytu), stačí jej položit na určené 

místo na stůl, kde se zároveň bezdrátově připojí 

k miniaturnímu serveru o velikosti poštovní známky.

Google není však jedinou firmou, která zapojila své 

technologie do souboje s touto novodobou metlou 

lidstva – např. IBM poskytla možnosti svých super-

počítačů pro vytvoření nového systému mapování 

Eboly, který umožňuje identifikovat lokace šíření 

nemoci a umožňuje vládám i organizacím cíleně 

a efektivněji bojovat s virem, vytipovávat zóny, 

kde je zapotřebí zásahu zdravotníků a zásob léčiv. 

IBM k tomu využila své zkušenosti s analýzou dat, 

mobilní technologie a cloud computing. 

Superpočítače také pomáhají hledat účinný lék 

proti zabijáckému viru – jejich extrémní výpočetní 

výkon umožňuje vědcům prověřováním obrov-

ského množství kombinací a dat v krátkém čase 

zkoumat, jak reagují různé léky a přípravky a hledat 

efektivní způsob léčby. 

ANTIBAKTERIÁLNÍ MONITOR 
DO ZDRAVOTNICKÉHO 
PROSTŘEDÍ

Společnost MMD – Monitors & Displays 

Czech Republic uvedla na trh nový monitor 

Philips C272P4QPKEW ze série Clinical Re-

view Displays, určený speciálně k použití ve 

zdravotnickém prostředí nemocnic, klinik, 

laboratoří  a dalších medicínských zařízení. 

Nový monitor s 27palcovou úhlopříčkou se vy-

značuje především unikátním antibakteriálním 

povrchem – je vybaven speciální ochrannou 

úpravou zabraňující usazování, množení a šíření 

bakterií a jiných mikroorganismů. Tato vlastnost 

je velmi důležitá právě v medicínském prostředí, 

kde hrozí riziko nákazy tzv. nemocničními viry. 

Přímo do materiálu krytu je přidána antimikro-

biální přísada odpovídající standardu JIS Z2801, 

která se tak stává jeho integrální součástí, brání 

množení většiny běžných mikroorganismů, jako 

je např. „Staphylococcus aureus (gastroente-

ritida)“, „Escherichia coli (E Coli)“ a „Klebsiella 

(pneumonie)“, a přispívá k zachování zdraví 

lékařů i pacientů.

Monitor je vybaven vysoce kvalitním profe-

sionálním LS Quad HD panelem s rozlišením 

2560x1440 bodů, který poskytuje obraz v 8bito-

vých barvách s hustotou 109 ppi, což zajišťuje vy-

nikající podání barev, ostrý obraz a velice široké 

pozorovací úhly. Vysokou přesnost zobrazení, jež 

je potřebná zvláště ve zdravotnictví, kde se klade 

důraz na přesné zobrazení pořízených snímků 

z různých pracovišť, které pomáhají lékařům při 

stanovování diagnóz, zajišťuje technologie Clini-

cal D-Image. Displej nabízí zobrazovací schop-

nosti, které odpovídají přísnému standardu 

DICOM. Díky vysokému jasu 300 cd/m2, lze 

využívat displej 

také v hodně 

prosvětlených 

místnostech. 

Podobně jako 

ostatní modely 

řady Clinical Re-

view Displays 

nabízí i nový 

C272P4QPKEW 

vlastnosti, které usnadňují 

a zefektivňují práci zdravot-

nického personálu. Má bezpečné napájení, lze jej 

kdekoli postavit a snadno přizpůsobit vlastním 

potřebám – je vybaven výškově nastavitelným 

stojanem s možností natočení nebo naklonění 

i funkcí PIVOT. Disponuje i řadou dalších speci-

álních technologií, jako jsou PowerSensor, která 

pomáhá snižovat spotřebu energie v momentě, 

kdy se uživatel vzdálí od monitoru a SmartImage 

Clinic, jež analyzuje obsah zobrazený na displeji 

a optimalizuje ho prostřednictvím dynamické 

úpravy parametrů v reálném čase. Díky přizpů-

sobitelnému On-Screen Display (OSD) mohou 

uživatelé rychle a pohodlně přepínat mezi jed-

notlivými aplikacemi. 

foto: Philips

Tablet odolný vůči Ebole
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PRVNÍ POMOC V MOBILU

Lékařské příručky a encyklopedie patří dnes již k běžnému inventáři domácností. Ovšem ne 

vždy je příslušná kniha po ruce právě, když by byla zapotřebí, např. při úrazu na ulici apod. 

Zato mobil má dnes u sebe každý, včetně 

dětí – a právě ten může být pohotovým 

zdrojem potřebných informací. Kromě 

toho, aby posloužil k přivolání odborné lé-

kařské pomoci, může poskytnout základní 

informace ještě do doby, než zdravotníci 

dorazí. Český červený kříž vydal k tomuto 

účelu speciální aplikaci První pomoc v mo-

bilu.  Je určena pro telefony s OS Android 

a Apple iOS, a lze ji stahovat i na SD karty. 

Aplikace První pomoc je českou verzí pro-

gramu Universal First Aid App americké 

společnosti Červeného kříže a je plně přizpůsobena 

českým podmínkám. Obsahově odpovídá Standardům 

první pomoci vydaným ČČK v roce 2012 i IFRC Inter-

national First Aid and Resuscitation Guidelines 2011. 

Členění v přehledné grafice určují tři základní záložky: 

Naučte se, V nouzi a Připravte se, které obsahují 

rychlou navigaci k informacím, jak zvládnout různé 

situace vyžadující zdravotnický zásah – od 

srdečního infarktu přes zlomeniny až po 

běžné drobné záležitosti, jako je přisáté 

klíště. Aplikace poslouží nejen jako pří-

ručka první pomoci, ale dá se využít i jako 

praktický rádce pro chvíle, kdy jde o ka-

ždou sekundu – součástí jsou postupy 

urgentní první pomoci krok za krokem, 

včetně krátkých videí. Tísňovou linku 

lze vytáčet přímo z aplikace stisknutím 

jediného tlačítka. Uživatelé najdou i prak-

tické rady, jak se chovat při mimořádných 

událostech typu povodní, extrémního počasí, nebo 

třeba při chřipkové epidemii. Jak však upozorňují její 

tvůrci, studium aplikace nenahrazuje účast na kurzu 

první pomoci, neboť neposkytuje možnost praktic-

kého nácviku, a proto je uživatelům doporučováno, 

aby takovýto kurz absolvovali. Mobilní aplikace jim 

k tomu poslouží jako užitečná pomůcka. 



37duben 2015   /   

téma: technika ve službách zdraví

INTELIGENTNÍ POTISK OBALŮ 
PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Inkjet tiskárna JetSet je speciálně navržena pro použití v „Thermoforming“ balicích strojích. 

Thermoforming je proces, kdy je plastová fólie v jednom hladkém návinu na roli vsunuta 

pod nahřáté formovací raznice, které z fólie vytvoří vaničky. Pro jejich uzavření se používá 

zdravotnický papír nebo Tyvek, na který je pak potřeba tisknout požadované údaje. 

Thermoforming se používá hlavně u vysoké pro-

dukce balení zdravotních materiálů nebo potravin, 

setů apod. Zástupcem z mnoha balicích strojů 

jsou Multivac, Tiromat, Dixi, Ulma, Eropack a další. 

Nejrychleji se rozvíjející oblast tiskových technologií 

je HiRes DOD inkjet, která je podporována firmami, 

jako jsou XAAR, Seiko, Kyocera, Toshiba a další. 

Vývojový tým tiskárny JetSet společnosti Leonardo 

technology použil kompaktní tiskové hlavy od 

společnosti XAAR. Plynulý chod tiskárny bez čas-

tých zásahů obsluhy zajišťuje centrální inkoustový 

systém. Ten nabízí také snadnou výměnu tiskové 

náplně v průběhu tisku. Po celou dobu provozu 

tiskárny je prováděno on-line monitorování nízkého 

stavu tiskové náplně. Centrální ovládací systém 

řídí 8 tiskových hlav, každá s velikostí tisku 52 mm, 

s flexibilním softwarovým řešením, což zajišťuje 

vysokou spolehlivost a ekonomický provoz. V pří-

padě poruchy tiskové hlavy se mění jen jeden tis-

kový modul. Při proplachu se aktivuje pouze jedna 

tisková hlava. Filtr inkoustového systému je zcela 

přístupný, a tedy i snadno vyměnitelný. Software 

je vybaven automatickým upozorněním obsluhy 

s požadavkem na provedení servisních úkonů. 

Vlastní řídicí elektronika je konstruovaná na základě 

zkušeností společnosti Leonardo technology a je 

tvořena třemi procesory, které se navzájem pod-

porují a komunikují mezi sebou. Vlastní ovládání 

tiskárny je prováděno přes dotykový displej s In-

teliTouch, podobného zařízení, jaký je používán 

u tabletů. Uživatel tak má na jednom místě kom-

pletní informace o celém tiskovém systému, jako 

je on-line monitoring, aktuální cena tisku, počet 

výtisků apod. Tím, že Leonardo technology je vý-

robcem celé tiskárny, má pod kontrolou veškeré 

části, jak elektronické, inkoustové, softwarové, tak 

i mechanické a dokáže garantovat jejich kvalitu. 

Díky tomu může poskytovat až tříletou záruku na 

elektroniku.

Potisk na jeden průběh celé šíře obalového mate-

riálu, a to za pohybu, tedy při odvinu, nezastavuje 

ani nezpomaluje produkci. Centrování jednotlivých 

potisků se provádí softwarově, přes dotykový ter-

minál tiskárny a odpadá tak veškeré mechanické 

nastavení tiskových hlav. Jednoduchost je dána 

také při tvorbě tiskového návrhu, a to díky software, 

v kterém uživatel pracuje s jednou tiskovou plo-

chou bez ohledu na počet tiskových hlav. Připojení 

tiskárny k výrobním ERP, MES a dalším systémům 

zákazníka je velmi snadné. Výrobce vytváří pro své 

zákazníky aplikace na klíč.

Nový JetSet nahradí starý potisk 
s termotransferem
Zdravotnický provoz s vícehlavou termotransfe-

rovou tiskárnou, která tiskne na vaničky v thermo-

forming balicí lince je velmi povedenou variantou 

potisku, nicméně obsahuje karbonovou termo-

transferovou pásku, která má několik nevýhod. Její 

délka nezabezpečí stálý chod a je nutné ji vyměnit, 

k čemuž je nutné zastavit linku. Vytisknutá páska 

vyžaduje její likvidaci a tím pádem je zde další od-

padový materiál. Vlastní potisk není zcela levný, 

počítáme-li i opotřebení tiskových hlav a jejich 

následnou výměnu. Termotransferová tiskárna 

obsahuje mnoho pohyblivých částí a vyžaduje 

připojení na tlakový vzduch. 

Naproti tomu tiskárna s vysokým rozlišením JetSet 

disponuje úspornými tiskovými hlavami XAAR, in-

koust lze doplnit bez zastavení tiskárny, nejsou tedy 

způsobené prostoje. Cenová relace porovnáním 

inkoustu vs. potiskovaná plocha je mnohem nižší 

než k při použití termotransferové pásky. Tiskárna 

neobsahuje pohyblivé části, tiskové hlavy jsou sta-

tické, nepohybují se a pouze se odsouvá obalová 

papírová fólie pod tiskovou hlavou. 

Tiskárna JetSet má vlastní windows driver, což ji 

umožní připojit ke stávající síti bez velké změny 

jak etiket, tak vzorů pro tisk. Náhrada za stávající 

termotransferovou tiskárnu je tak velmi jednoduchá 

a nevyžaduje předělávání všech etiket. Ovládací 

dotykový displej obsahuje velmi velké ikony a je tak 

snadné jej ovládat i v provozech, kde se vyžaduje 

používání hygienických rukavic. Obsluha neomylně 

stlačí správné tlačítko a nezpůsobí tak chyby. 

Ovládací terminál disponuje USB konektorem pro 

připojení paměti jako zálohového systému pro data. 

Díky podrobnému LOG souboru je možné sledovat 

jak chod tiskárny a její stavy, tak i zásahy obsluhy. 

Tyvek materiál
Je netkaná textilie lisovaná v horkém prostředí bez 

lepidel a je nejběžnější materiál používaný ve zdravot-

nickém průmyslu jako obalový materiál. Různé typy 

Tyvek materiálu se vyznačují velkou plošnou prodyš-

ností, ale nepropustností pro bakterie. Výrobcem je 

například Du-Pont. Tento materiál lze oboustranně 

potiskovat právě tiskárnami s vysokým rozlišením 

Leonardo JetSet. Inkoust se nestírá, je stabilní na 

materiálu obalu a má dostatečný kontrast a rozlišení.

Tiskárny Leonardo JetSet s velkým uživatelským 

komfortem obsluhy a minimalizující údržbou 

přinesly velkou úsporu do potisku obalu v módu 

Single Pass – tisk na jeden průběh. Náhrada staré 

termotransferové tiskárny přinesla prokazatelnou 

úsporu v potisku obalového materiálu. Leonardo 

technology je výrobcem single pass tiskáren JetSet 

pro thermoforming balicí linky. Nabízí individuální 

přístup a jedinečná řešení ke všem projektům. 

www.lt.cz
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POLYPHTHALAMID PPA NAHRAZUJE HLINÍK  
VE SLOŽITÝCH AUTODÍLECH

Polyamidy se už používají v široké škále aplikací v automobilových interiérech, včetně páky 

nastavení sedadla, větracích otvorů a krytů reproduktorů. Opel, dceřiná společnost firmy 

General Motors, používá však tyto plasty i pro výrobu technicky složitých komponent, jako 

jsou např. součásti centrální spojky a v osvětlovacím systému AFL (Adaptive Forward Lighting). 

Použití těchto inovativních plastových prvků vy-

neslo firmě EMS, která funguje jako subdodavatel 

GM ocenění „Dodavatel roku“ už 5. rok po sobě.

Polyphthalamid (PPA), což je polokrystalický po-

lyamid, umožnil automobilce nahradit ve spojce 

dosavadní řešení s využitím tlakově litého hliníku. 

Prvek, který zajišťuje při řazení rychlostních stupňů 

přerušení a znovupřipojení přenosu síly mezi mo-

torem a převodovkou, vyžaduje materiál s velmi 

dobrými vlastnostmi vůči opotřebení, dokonce 

i při vysokých teplotách. Vzhledem k tomu bylo 

pouzdro původně vyráběno z tlakově litého hli-

níku. Ten však nyní nahradil nový materiál: plast 

s označením Grivory HT, což je polyphthalamid 

(PPA), k jehož charakteristickým vlastnostem patří 

zejména vysoká tuhost a pevnost a rovněž velmi 

dobrá odolnost proti vysokým teplotám a chemiká-

liím. Použití polyphthalamidu přináší automobilce 

v porovnání s původním řešením s využitím tla-

kového lití řadu výhod z hlediska nákladů, hmot-

nosti a designu, aniž by byla ohrožena funkčnost 

výsledného produktu.

Dalším příkladem využití EMS polyamidů ve slo-

žitých dílech pro vozy Opel je nová generace 

adaptivních předních světel, systém AFL, který se 

používá např. v prestižním modelu Opel Insignia. 

AFL používá pohyblivé čočky k tomu, aby se světlo 

mohlo dynamicky přizpůsobit pohybu vozidla na 

silnici a světelný tok byl směrován vždy tam, kam 

směřuje i vůz – systém tak dokáže např. efektivně 

posvítit do zatáčky ještě předtím, než je do ní na-

směrováno čelo vozidla. Požadovaná manévrova-

telnost světlometu, který váží asi 0,4 kg, je zajištěna 

otočným modulem z materiálu Grivory HT1. Tato 

komponenta je po delší dobu vystavena teplotám 

až do 150 °C, ale pro zajištění přesného úhlu světel-

ného kužele se nesmí otočný modul zdeformovat 

a zhoršit fungování osvětlovacího systému. Gri-

vory HT1 s extrémně vysokou tuhostí, trvanlivostí 

a tepelnou odolností nabízí požadovanou úroveň 

výkonnosti pro tento druh náročné aplikace, kde 

tolerance musí být udržovány na minimu. 
Adaptivní světlomet: výklopný rám a držák čočky 
jsou rovněž z polyphthalamidu...

Součást spojky z Opelu Corsa je vyrobena z materiálu 
Grivory HT
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NOVÝ PU ELASTOPAN SI PORADÍ I S EXTRÉMY

BASF na mezinárodním veletrhu strojů a technologií pro obuvnictví, kožedělnou výrobu 

a koželužství SIMAC 2015 v Miláně představil polyuretanové inovace pro obuvnický průmysl 

v podobě nových PU systémů řady Elastopan. Tyto nové materiály umožňují vyrobit odolnou 

obuv pro používání ve skutečně drsném prostředí, např. do extrémních mrazů a s velkými 

hydrolytickými nároky.

BASF nyní nabízí ve svém portfoliu ucelenou řadu 

polyuretanových (PU) systémů pod názvem Elas-

topan – mezi nimi i variantu s označením Extreme 

Frost určenou speciálně pro použití za velmi chlad-

ného počasí. Nejdůležitějším rysem je kombinace 

speciální ohebnosti při extrémně nízkých teplotách 

s odolností proti skluzu na mokrém a zledovatělém 

povrchu, nízká abraze a dobré tlumení nárazů. Tyto 

vlastnosti činí z PU Elastopan Extreme Frost ideální 

materiál pro boty do extrémního prostředí, jako 

jsou např. arktické mrazy či sibiřské zimy. Při výrobě 

polyuretanu Elastopan jsou uvnitř tohoto materiá - 

lu zachyceny miliony miniaturních vzduchových 

bublinek. To nejen výrazně redukuje jeho hmotnost 

(Elastopan je o ca 40 % lehčí než guma nebo PVC), 

ale zároveň mu dává i vynikající izolační vlastnosti 

(zajišťuje např. dokonalou tepelnou odolnost až do 

-20 °C i více). Podrážky vyrobené z tohoto materiálu 

nabízejí na rozdíl od standardních materiálů lehkost 

a pevnost v ohybu i při teplotě -45 °C, velmi dob-

rou přilnavost k povrchu a výbornou izolaci, čímž 

zajišťují pohodlí a bezpečnost za každého počasí. 

Druhou zajímavou novinkou je nový PU systém na 

bázi polyesteru Elastopan Hydrolysis Plus, který se 

v obuvnictví používá pro výrobu vysoce odolných 

podrážek, stejně tak i mezipodešví s různou hustotou 

a je proto ideálním materiálem pro volnočasovou i bez-

pečnostní obuv. Nový materiál přináší podle výrobce 

významný pokrok v odolnosti proti hydrolýze: relativní 

ztráta tvrdosti při standardním testu hydrolýzy (100% 

relativní vlhkost, 21 dní při 70 °C), je menší než 15 %, 

přičemž většina materiálů odolných proti hydrolýze, 

dostupných na současném trhu, v takovýchto drsných 

podmínkách ztrácí i více než polovinu své pevnosti 

v tahu. Elastopan Hydrolysis Plus je však vysoce odolný 

i v extrémně teplém a vlhkém prostředí. K nezanedba-

telným výhodám tohoto materiálu patří i skutečnost, že

PU systém na bázi polyesteru Elastopan v obuvnic-

kých aplikacích nabízí dokonalou podporu klenby 

nohy a zároveň prodyšnost, což brání vzniku plís-

ňových a bakteriálních infekcí. 
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ŠNEKOVÉ SYSTÉMY PRO PLASTAŘSKÝ PRŮMYSL 
UDRŽUJE V KONDICI PYROLÝZA

Firma BOCO Pardubice Machines, zabývající se výrobu a renovaci plastikářských a gumárenských 

šneků, vytlačovacích extruderů, regranulačních a recyklačních extruzních linek a dalšího zařízení 

na zpracování plastových materiálů, představila novinku v rámci svého portfolia: systém pro 

pyrolytické čištění šneků a nástrojů. 

Zařízení je vyráběno ve dvou variantách s dvěma růz-

nými komorami – jedna pro čištění šneků, druhá pro 

čištění objemných rotačních hlav a nástrojů. V provedení 

pro šneky je komora v horizontálním stavu uzpůsobena 

pro rychlé zasunutí šneku, kde poté pomocí mechani-

smu je komora postavena kolmo a může dojít k automa-

tickému spuštění procesu. Předem se nastaví pyrolytická 

teplota od 400 do 550 °C dle zpracovávaného materiálu, 

který ulpívá na nástrojích. Celková délka trvání procesu 

činí podle výrobce zařízení od 3 do 10 hodin. Při startu 

musí být v nádrži dostatek vody, do které se jímá vo-

dokružní vývěvou vzniklý plyn z pyrolytického čištění, 

takže zařízení neznečišťuje okolí plyny. Komora pyrolýzy 

je opatřena elektrickými topnými pásy, na kterých jsou 

termoizolační deky šité firmou BOCO na míru a které 

zabraňují vyzařování tepla do okolí. Tím je celý proces 

automatický a ekonomický. Rovněž je šetrný k životnímu 

prostředí a nástroje neztrácejí na tvrdosti. 

ČEŠTÍ PLASTAŘI SI VYSLOUŽILI  
OCENĚNÍ ZA INOVACI

Karvinská společnost GS Caltex získala od automobilové divize Společnosti plastikářských inže-

nýrů (Society of Plastics Engineers SPE) ocenění za inovaci na 44. ročníku stejnojmenné soutěže 

v kategorii exteriérových prvků karosérie. 

Ocenění bylo uděleno za polyamid vyztužený uhlíkovým 

vláknem, který byl vybrán pro nejinovativnější využití 

plastu. Plastový díl vyrobený z materiálu Hipren ALC12B 

polyamid 6 (PA 6) technologií injekčního vstřikování bude 

aplikován v novém projektu pro automobilku Kia Motors.

Tento poměrně velký, ale přesto velmi lehký rám pro 

panoramatické střešní sklo využívá termoplast zesílený 

uhlíkovými vlákny, který byl optimalizován z hlediska 

hustoty, mechanických vlastností a rovněž ceny. Podle 

výrobce jde o vůbec první termoplastovou aplikaci 

tohoto druhu (rám pro střešní okno) s využitím této 

technologie. Technologie umožnila nahradit dosud 

používaný systém tvořený 33 ocelovými částmi varian-

tou, kde jsou potřebné prvky integrovány do pouze 

čtyř částí ze zesíleného plastu. 

BUDEME RECYKLOVAT 
CO2 DO PLASTŮ? 
Nedávný vývoj, který rozvířil svět 

plastového průmyslu naznačuje, že 

by bylo možné výrazně snížit emise 

CO
2
 a učinit plasty ještě více “Eco- 

-friendly”, než kdy jindy. Plastový 

výlisek šetrný k životnímu prostředí 

se zdá díky novým technologiím být 

dosažitelným cílem. 

Nový proces urychluje rychlost reakce pro 

vytvoření karbonátových polymerů poly-

propylenu (PPC). Tyto polymery obsahují 

z více než 40 % hmotnosti CO
2
 a mohou 

být použity v široké škále výrobků. Výzkum, 

částečně financovaný sekcí fosilních paliv 

amerického ministerstva energetiky No-

vomer ve spolupráci s Albemarle Corpo-

ration, testoval tuto novou katalytickou 

technologii s velmi slibnými výsledky. 

Změny mohou být využity prakticky 

u všech typů plastů, což znamená, že už 

v relativně blízké budoucnosti by se mohly 

objevit skutečně ekologické plasty. 

V současné době se využívají pro proces 

jejich výroby fosilní paliva, ale s novým 

procesem bude možné polovinu fosilních 

paliv nahradit CO
2
, přičemž výrobní ná-

klady by měly zůstat stabilní. Indicie přitom 

naznačují, že tyto nové výrobky prokazují 

větší pevnost a nosné schopnosti, než pro-

dukty vyráběné na bázi fosilních paliv. Le-

pidla a povlaky, které budou lépe odolávat 

počasí a nabízet ochranu před UV zářením 

a odolnost proti vodě, signalizují nástup 

éry odpovědných plastových výrobků. 

Společnost Bayer MaterialScience, výrobce 

polymerů a high-tech plastů, používá CO
2
 

již od roku 2011 a má v úmyslu uvést na 

trh již brzy svůj první produkt s použitím 

nových postupů: matrace na bázi flexibilní 

pěny z oxidu uhličitého. Firma Newlight 

Technologies vyrobila plasty z odpad-

ního metanu, který se nachází na farmách 

a skládkách. Její výzkumníci vyvinuli bio-

logický katalyzátor pro polymeraci uhlíku, 

který je 10krát účinnější ,než to, co je k dis-

pozici dnes. Brzy hodlá uvést řadu vlastních 

produktů, při jejichž výrobě bude využita 

nová technologie, jako např. židle, potravi-

nové obaly a autodíly, které dokazují, že se 

podařilo překonat nové hranice.

Skutečně přeměna „odpadu na poklad“, 

a šance na významné snížení znečištění 

bude pokračovat s tím, jak budou na 

ekologicky příznivější varianty převáděny 

další výrobky z plastů a zaváděny nové 

technologické procesy. Jak konstatuje Su-

perior Plastics, jedna z firem zapojených 

do těchto výzkumných aktivit: pracujeme 

na tom, jak přeměnit úžasné zprávy na 

úžasné plasty... 

WAVIN EKOPLASTIK USNADNÍ PRÁCI PROJEKTANTŮM

Největší český výrobce a dodavatel plastových po-

trubních systémů navázal spolupráci s firmou GRAI-

TEC (dříve AB Studio), která poskytne projektantům 

v rámci nabízených softwarových CAD produktů 

kompletní knihovny prvků společnosti Wavin Eko-

plastik pro všechny běžné CAD aplikace. Knihovny 

tak bude možné využívat jako vysoce efektivní ná-

stroj v rámci projekčních prací s využitím různých 

CAD systémů, včetně koncepce BIM projektování.

„Připravované řešení projektantům usnadní časově 

náročnou fázi modelovacích prací a umožní jim 

používat již – od výrobce vymodelované – veškeré 

komponenty, z nichž je dílčí instalace stavby složena,“ 

říká Pavel Seidl, technický specialista Wavin Ekoplas-

tik. Stávající koncepce a myšlenky přípravy modelů 

kompletního sortimentu produktů Wavin navazují na 

nedávné úspěšné bezplatné zpřístupnění kompletní 

knihovny inteligentních 3D modelů produktů PP-R, 

které umožňují využívat připravené knihovny a bloky 

v aplikacích AutoCAD, CADKON apod. 
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V pátek 20. března se zavřely v Hannoveru brány největší světové výstavy v oboru ICT. Letošní 

ročník veletrhu CeBIT dokumentuje probíhající posun směrem k digitalizaci, který vede ke 

změnám v celé ekonomice napříč všemi odvětvími. Jeho ústředním tématem byl proto pojem 

„d!conomy“ čili digitální ekonomika a její propojení do průmyslové výroby v nové moderní 

podobě „Industry 4.0”.

CeBIT 2015 odehrávající se pod mottem „Get tech-

nology first!“ byl zaměřen především na rostoucí 

využití výpočetní techniky v průmyslových proce-

sech. „Průmysl 4.0“, jak je nový způsob produkce 

označován, předpokládá propojení jednotlivých 

strojů, které spolu dokážou při výrobě komunikovat 

s tím, že na základě získaných dat by navíc bylo 

možné průběžně optimalizovat a zvyšovat efekti-

vitu průmyslu. V 5denní přehlídce hi-tech řešení se 

ale odrazily i další hlavní současné technologické 

trendy: cloud, internet věcí a umělá inteligence – 

a také žhavé téma současnosti: kyberbezpečnost.

Na veletrhu se představilo zhruba 3300 firem ze 

70 zemí světa. Druhou největší účast po Německu 

měla Čína, která byla letos také partnerskou zemí 

CeBITu. Země, považovaná za klíčový regionem 

pro IT průmysl, představila exponáty více jak 

600 čínských firem. Jejím reprezentantem byl na 

zahajovací ceremonii jeden z klíčových řečníků 

veletrhu Jack Ma, který je učebnicovým příkladem 

úspěšného čínského IT byznysmena – tento bývalý 

učitel vytvořil internetovou platformu Alibaba, jež 

odsunula v objemech obchodů slavné internetové 

řetězce Amazon a eBay na druhou kolej. Během 

veletrhu se těchto odborných přednášek a diskusí 

uskutečnilo v rámci doprovodného programu 

na1500. Dokumentují úsilí organizátorů zaměřit 

CeBIT spíše na experty a obchodníky v oboru, než 

na počítačové nadšence, kteří tvořili převažující část 

návštěvníků veletrhu dříve. Tento formát veletrhu 

podle organizátorů umožňuje vymezit se vůči jiným 

světovým veletrhům výpočetní techniky a lépe 

oslovit firmy, které hledají počítačová řešení pro 

svůj provoz. 

Řešení pro celý svět
Kdo tedy letos na CeBITu vystavoval? Nechyběly 

společnosti IBM, SAP, Microsoft, Samsung a řada 

dalších z renomovaných firem z IT a komunikač-

ního byznysu jako např. AMD, Intel, Huawei, Deut-

sche Telekom aj. V expozici IBM, jedné z největších, 

se mohli návštěvníci mj. seznámit s počítačem 

Watson, jedním z milníků umělé inteligence, ne-

chyběla témata jako „Industry 4.0“ či „Big Data“. 

V expozici Microsoftu dominovala logicky prezen-

tace Windows 10 (na trh by měly přijít v létě či na 

podzim letošního roku) a kancelářských aplikací 

Office 365. Pro SAP byla největším letošním téma-

tem platforma SAP/R4 Hana. Samsung představil 

své nové telefony Galaxy S6 a tablety Tab Active, 

displeje s vysokým rozlišením a interaktivní pre-

zentační tabule.

Do Hannoveru se letos také vrátily některé značky, 

které CeBIT před několika lety opustily, jako třeba 

firma Rittal. Ta představila hlavně inovativní 

řešení pro modulární, energeticky úsporná 

a bezpečná datová centra zaměřená na flexibilní 

IT infrastrukturu, která je jedním z předpokladů pro 

rozvoj plně automatizovaného výrobního procesu 

v prostředí „Industry 4.0“. Dalším navrátilcem je Ko-

nica Minolta prezentující řešení účinné a bezpečné 

správy dokumentů a tisku. V oblasti tiskových tech-

nologií se ovšem o překvapení postarala hlavně 

značka Epson, která se ve své expozici „oficiálně” 

rozloučila s laserovou technologií (Bye, Bye Laser!) 

a prezentovala své plné zaměření na inkjety.

K největším vystavovatelům – i díky čínskému 

ústřednímu partnerství – patřila společnost Huawei. 

Na CeBITu představila od heslem „Innovative ICT, 

Building a Better Connected World“ kvarteto no-

vých ICT řešení pro Cloud Computing, datacentra, 

platformu Agile Network, a LTE. Firma představila 

první zařízení s technologií 3,5 GHz LTE-A na světě 

a svá řešení pro datacentra s průmyslovou 6vrstvou 

active-active architekturou a systémem disaster 

recovery pro zotavení z kritických situací zajišťující 

stabilitu systému. K významným bezpečnostním 

řešením Huawei patří i nová generace Anti-Distribu-

ted Denial-of-Service (DDoS), řešení s prevencí proti 

DDoS útokům. Pro mediální průmysl firma uvedla 

nejrychlejší úložiště na světě s širokou horizontální 

škálovatelností a vysokou záznamovou hustotou 

– OceanStor 9000 – s unikátním komunikačním 

protokolem eTurbo splňujícím potřeby 6vrstvých 

4K ultra-high-definition (UHD) programů.

Z českých firem, které se prezentovaly na veletrhu, 

to byla např. Retia Pardubice se svým úspěšným 

záznamovým systémem ReDat. Jde o komplexní 

řešení záznamu hlasu a kvality managementu pro 

dispečinky, kontaktní centra a telekomunikační 

operátory společně s jeho moduly. Nebo firma 

CeBIT 2015: MÉNĚ BOMBASTICKÝCH EXPOZIC, 
VÍCE ZAMĚŘENÍ NA PROFESIONÁLY A EXPERTY

Digitální továrna RWTH Aachen: hi-res data 
v reálném čase

Roboti nemohli na technologickém veletrhu chybět 
– k nejatraktivnějším patří tradičně ti humanoidní – 
zaujali i kancléřku Merkelovou

Rafael Hostettler, śéf švýcarského projektu Roboy, představil prototyp umělého humanoidního tvora 
vybaveného i simulací základní obličejové mimiky
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be3D, výrobce 3D tiskáren se svým stěžejním pro-

duktem – inovovanou tiskárnou DeeGreen, určenou 

pro průmyslové využití, která má zpřístupnit 3D tisk 

i menším firmám.

Kromě samostatných vystavovatelů se české firmy 

představily i v rámci souhrnných expozic, jako byl 

např. český stánek sdružující společnosti OneCast, 

Onetrack, Epofy a Meta IT. Další české zastoupení 

bylo možné najít ve společné expozici v hale číslo 5, 

kde se prezentovaly firmy Rex Services, Argo 22, 

Dactyl Group, Netspot, AstrumQ Interactive, Jalud 

Embedded, SmartFox, CzechTrade, Czech ICT As-

sociation For IT Services, Instar ITS Ostrava, Trinerdis 

a Infivision. 

Bezpečnost především
S masivním nástupem informačních technologií 

do výroby ale roste hrozba průmyslové špionáže, 

takže CeBIT se zákonitě věnoval i těmto rizikům – 

zdůraznil megatéma zabezpečení IT, které se tak 

dostává na stejnou úroveň s globálními trendy 

trhu, jako jsou Mobile, Social Business, Big Data 

a Cloud. Těchto 5 trendů trhu se odrazilo nejen 

v hlavních výstavních oblastech veletrhu, ale 

také v programu globálních konferencí. Mezi 

významná témata patřila např. možnost kódování 

dat. Odborníci se zabývali zejména problematikou 

zajištění údajů na internetových úložištích, která 

podniky využívají stále častěji. V rámci nového 

tematického klastru „Business Security“ se v hale 

č. 6 prezentovali vývojáři, výrobci a distributoři 

řešení pro zabezpečení IT, jejichž nabídku doplnily 

segmenty Customer Relationship Management 

a Business Intelligence (CRM & BI), Enterprise 

2.0 a mezinárodní burza kontaktů „International 

Business Area“. Ve vedlejších halách 5 a 7 vládla 

témata Enterprise Resource Planning a Commerce 

Solutions a Public Sector Parc s řešeními pro 

veřejnou správu.

Také Fraunhoferův institut, který patří na CeBITu 

mezi tradiční vystavovatele, se zaměřil na bezpeč-

nost s cílem překonat neúspěchy dosavadních 

řešení. Ta ztroskotala na tom, že byla příliš složitá 

nebo drahá. Zahájil otevřenou iniciativu s názvem 

„Volksverschlüsselung” (tedy něco jako „lidové šif-

rování”), jejímž cílem je umožnit nejširšímu okruhu 

uživatelů zabezpečovací kódovací systém kategorie 

end-to-end encryption. Výzkumníci institutu před-

stavili prototyp takovéhoto uživatelsky snadno 

použitelného softwaru a koncept bezpečnostní 

infrastruktury. Představená verze je určena pro 

počítače s Windows, ale vyvíjejí se i verze pro další 

operační systémy a mobilní zařízení, včetně řešení, 

které podporuje tzv. ad hoc šifrování.

Od produktů k informacím
V rámci veletrhu probíhala řada menších specia-

lizovaných konferencí a workshopů, např. 5denní 

konference „DatacenterDynamics“ či ERP Forum. 

Oblast podnikových systémů má na CeBITu obecně 

už tradičně silné zastoupení, mezi dodavateli těchto 

řešení se v Hannoveru prezentovala i společnost 

Asseco Solutions působící v 5 zemích včetně ČR, 

která představila novou verzi systému APplus 6.2.

Celkem se konferencí na veletrhu přímo zúčastnilo 

na 4800 lidí, dalších více než 100 000 je sledovalo 

prostřednictvím videokonferencí a online přenosů. 

Největší akce svého druhu letos kromě technických 

a technologických novinek v oblasti ICT lákala mj. 

i na celebrity z této branže. Kromě jiných byli letos 

hlavními protagonisty např. známý „polepšený ha-

cker” Kevin Mitnick nebo neméně proslulý Edward 

Snowden (proslul prozrazením praktik amerických 

tajných služeb). Ten ovšem na rozdíl od Mitnicka 

nebyl na veletrhu přítomen fyzicky, ale prostřed-

nictvím videokonference ze svého exilu.

K dalším konferenčním projektům patřily např. 

Industry days for Mobility & Automotive, Energy, 

Commerce, Digital Health, Media & Entertainment, 

Industry 4.0 či FinTech Developer World, “síťovací” 

hub pro vývojáře. Významnou částí CeBITu je v po-

sledních letech i sekce zaměřená na začínající firmy 

a inovátory. Přes 350 startupů zde prezentovalo 

nové nápady, řešení a myšlenky. 

CeBIT bývá tradičně i místem zásadních oznámení 

v IT průmyslu – letošek tak přinesl další propojení IT 

gigantů: Huawei a SAP uzavřely dohodu o vytvoření 

společné inovační laboratoře zaměřené na pokročilý 

výzkum Internetu věcí s cílem urychlit trend Industry 

4.0 a koncept “chytrých továren” na základě IT. 

Kamil Pittner, Josef Vališka, Hannover

CeBIT je i zajímavý hardware
I když hardwarové novinky nejsou dnes už stě-

žejním zaměřením CeBITu, neznamená to, že 

by v Hannoveru nebyly k vidění. K zajímavým 

produktům patřil např. bezventilátorový (a tedy 

bezhlučný) zdroj Enermax Digifanless, který může 

napájet počítačovou sestavu až 550 W, nebo nový 

chladič Assasin II firmy Deep Cooler, jehož dva 

mohutné protiběžné ventilátory s pomalým 

chodem zajišťují tiché chlazení procesoru i u vý-

konných sestav.

Významné zastoupení měla i oblast 3D tisku. Mezi 

zajímavé exponáty patřily výrobky firmy XYZPrin-

ting, která se prezentovala dvojicí nových modelů 

nazvaných podle významných osobností historie 

techniky. Cílem modelu Da Vinci jr. je umožnit 3D 

tisk každému. Využívá standardní PLA materiál 

a kromě příznivé ceny je jeho výhodou mož-

nost okamžitého užívání. Nabízí tisk do rozměrů  

15 x 15 x 15 cm, a to i přímo z SD karty. Je ideální 

pro začátečníky v 3D tisku a dá se použít i pro 

základní prototypování.

Druhým modelem byla tiskárna Nobel 1.0 - SLA, 

která umožňuje jemný tisk díky stereolitografii. Místo 

standardní technologie založené na tavení plastové 

struny a postupném nanášení vrstev je využívána 

speciální chemikálie na bázi pryskyřice doplňovaná 

v kapalné formě a vytvrzovaná UV paprskem. Tis-

kárna nabízí vysokou detailnost vyrobených mo-

delů (dosahuje rozlišení až 0,025 mm). 

Kybernetická bezpečnost byla jedním ze stěžejních 
témat letošního CeBITu

3D tiskárny pro začátečníky (Da Vinci jr.) 
i profesionály (Nobel 1.0 - SLA), která umožňuje 
jemný tisk detailů díky stereolitografii

Dva mohutné protiběžné ventilátory chladiče Assasin II zajišťují tiché chlazení procesoru i u výkonných sestav
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STRÝC PEPIN Z PROSLULÝCH POSTŘIŽIN BOHUMÍRA HRABALA BY 
Z MOŽNOSTÍ PRO MODERNÍ MOVITÉ ZNUDĚNÉ OBČANY BYL 
NEPOCHYBNĚ U VYTRŽENÍ. POKUD VÁS UŽ NEBAVÍ KOLA, AUTA 
NEBO MOTORKY A PŘEMÝŠLÍTE, ČÍM VYPLNIT ČAS LENOŠENÍ NA 
JACHTĚ ČI NA PLÁŽI O LETOŠNÍ DOVOLENÉ, ZKUSTE TŘEBA 
PONORKU – DNES UŽ NENÍ PROBLÉM PODÍVAT SE DO ŘÍŠE KAPITÁNA 
NEMA VLASTNÍM SOUKROMÝM PODMOŘSKÝM PLAVIDLEM. 

M
alé ponorky už nejsou jen experimentál-

ními plavidly vyráběnými výhradně pro 

potřeby vojenského nebo vědeckého vý-

zkumu, ale staly se už vcelku běžně dostupným 

zbožím, dodávaným komerčními výrobci, které si 

lze koupit třeba jako auto – tedy máte-li dostatek 

prostředků…

Obojživelník si dojede do vody sám
Pokud máte zbytečných 300 tisíc dolarů, můžete si 

za ně kromě jiných věcí pořídit třeba MSV Explorer 

(přesný název zní MSVEX MKIII Bigfoot Amphi-

bian). To je částečně ponorné vozidlo umožňující 

jízdu po zemi i plavbu na hladině a pozorování 

pod ní. Do vody se přitom dostane bez nutnosti 

použití jeřábu, transportního plavidla nebo spe-

ciální základny a nabízí do určité míry i vlastnosti 

ponorky pro operace v mělkých vodách. Skládá 

se z horního trupu, který se vznáší na vodě a ob-

sahuje kabinu pro dvě osoby, jež poskytuje vý-

hled na povrch v rozsahu 180°, a dále z obrácené 

polokoule z průhledného akrylátu o tloušťce 

4 cm. Ta nabízí dalším dvěma pasažérům cesto-

vání s výhledem pod vodní hladinu. Je usazena 

na pásovém, elektricky poháněném podvozku 

s dvěma robustními gumovými pásy, které stroji 

umožňují jízdu po zemi i přesné manévrování 

včetně otočení o 360°. 

V kabině se nacházejí ovládací prvky pro dva ho-

rizontálně orientované podvodní motory, které 

umožňují pohyb rychlostí až 6 uzlů (11,1 km.h-1) 

vpřed a zpětný pohyb rychlostí 4 uzlů (7,4 km.h-1), 

stejně jako přesné manévrování včetně zatáčení 

o 360°. 

Na zemi je každý z pozemních systémů páso-

vého pohonu plavidla poháněn jedním z dvojice 

48V ochlazovaných elektromotorů, z nichž ka-

ždý poskytuje standardní výkon 28 kW. Těžkoto-

nážní gumové pásy umožňují i přejezd do vody 

s až 30° náklonem např. z rampy nebo ze břehu 

(a stejně tak výjezd z vody na souš). Dvě sady 

separátně řízených 24V lithiových baterií poskytují 

při plném nabití pomocí dodávaného síťového 

adaptéru energii pro až 110 hodin (!) provozu ve 

vodě (až 8 hodin na zemi).

Osobní ponorka aneb „we all live 
in the yellow submarine…“
Pro skutečnou „žlutou ponorku“ bude muset 

ovšem zájemce sáhnout výrazně hlouběji do kapsy. 

V tom případě však můžete získat opravdové dvou-

místné miniaturní podmořské plavidlo Triton 1000, 

schopné sestupovat až do hloubky tisíc stop, což 

představuje ponor do hloubky 300 m. Zcela prů-

hledná tlakovaná kulová kabina z 8,25 cm silného 

akrylátu udržuje průzkumníky v bezpečí, zatímco 

se ponořují do hlubin mesopelagické zóny, a nabízí 

možnost vidět i exotické bioluminiscenční druhy, 

jako je např. „lucernová ryba“. Téměř 1,5 m velký 

vnitřní průměr sférické kulové kabiny umožňuje 

posádce pohodlné, vzpřímené sezení. Ponorka 

je napájena sadou baterií 120 a 24 V DC, které ji 

udělují maximální rychlost tří uzlů (5,5 km.h-1), 

a umožňují až 6 hodin operovat pod vodou. Pla-

vidlo je poháněno dvěma hlavními pohonnými 

jednotkami o výkonu 2240 W, které ovládají pohyb 

přídě, zádě a umožňují směrové řízení a dvě ver-

tikální / translační jednotky, které ovládají boční 

pohyb a plavbu směrem nahoru a dolů. Upro-

střed umístěný joystick s nezávislým ovládáním 

hlavních i vertikálních / translačních pohonných 

prvků umožňuje přesné zaujetí pozice v blízkosti 

podmořských atrakcí. Dvoupontonová konstrukce 

plavidla a široká paluba zajišťují vynikající povr-

chovou stabilitu, a to i za nepříznivých námořních 

podmínek s vysokými vlnami. Při ponoření osvět-

lují objekty čtyři vnější 150W kvart-halogenové 

žárovky, zatímco xenonové bleskové světlo a RF 

maják upozorňuje další plavidla na přítomnost 

Tritonu. Na povrchu zajišťuje komunikaci VHF rádio, 

při ponoření pak podvodní telefon. Plavidlo je 

vybaveno sadou standardní instrumentace včetně 
MSV Explorer se dokáže pohybovat dobře ve vodě i na souši

Nudíte se? Kupte si medvídka 
mývala anebo PONORKU…

Miniponorky inspirované designem mořských savců 
na sebe berou i jejich podobu
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barometru, teploměru či vlhkoměru. Ve vybavení 

nechybí hloubkoměry, feromagnetické a magne-

tické kompasy, mechanické klinometry, tlakoměry 

a GPS přijímač. Stroj o rozměrech 3,2 x 2,6 x 1,9 m 

a hmotnosti 3 t je plně klasifikován a certifikován 

Americkým plavebním úřadem (American Bureau 

of Shipping) jako osobní řízená ponorka kategorie 

+A1. Pořízení tohoto technologického klenotu 

zahrnuje kromě plavidla samotného i komplexní 

trénink k jeho používání.

V kůži kytovců
Otázkou ovšem je, zde nenajdete pro dva miliony 

dolarů, které tato legrace stojí, jiné využití. Pokud 

by se vám ale tato suma zdála přece jen příliš, lze 

si pořídit levnější řešení v podobě miniponorky 

inspirované designem kosatky či delfína, která přijde 

„jen“ na 90 000 dolarů. Jde vlastně o speciální dvou-

místný vodní skútr umožňující kromě dovádění na 

hladině i ponoření pod hladinu. Vodotěsná kabinka 

je z 1/2“ silné akrylové skořepiny, řízení obstarávají 

duální pedály, které ovládají vektorovaný tah 190 kW 

přeplňovaného motoru Rotax. To uděluje plavidlu 

na hladině rychlost až 90 km.h-1, pod hladinou do-

sahuje rychlosti poloviční. Šnorchl integrovaný ve 

hřbetní ploutvi zajišťuje přívod vzduchu do motoru 

při plavbě pod hladinou (až do hloubky 12,7 cm). Pa-

lubní deska obsahuje rychloměr, otáčkoměr motoru 

a tlaku vzduchu tlakoměry a také LCD displej, který 

zobrazuje živé video z kamery vestavěné rovněž ve 

hřbetní ploutvi. Bezpečnost pilota a pasažéra zajišťují 

vinylová sedadla čalouněná speciální pěnou s uza-

vřenými buňkami a čtyřbodové závodní postroje.

Komu by dvoumístná ponorka nestačila, třeba pro 

vícečlennou rodinu, je tu možnost pořídit si 5místné 

podvodní plavidlo. Zvládá ponor do 200metrové 

hloubky, což je podle výrobce dostatečné k ná-

vštěvě korálových útesů a potopených vraků, sle-

dování života ryb a dalších obyvatel moří, či po-

dobným podvodním dobrodružstvím, ale vyrábí se 

i pro sestup do 300m hloubky.. A to vše na rozdíl od 

klasického potápění v pohodlí a suchu, v bezpečí 

klimatizované přetlakované kabiny z průhledného, 

přes 8 cm silného pevného akrylátu, což nabízí 

i takový luxus jako je např. normální konverzace.

Plavidlo splňuje všechny bezpečnostní požadavky 

Mezinárodní námořní organizace a je certifikováno 

společností Germanischer Lloyd jako stroj kategorie 

se dvěma nezávislými systémy podpory života, 

které poskytují údaje o hloubce, vnitřním tlaku, 

teplotě, stavu baterie, deflektoru a ochranného 

obalu nádrže. Jeho dvě horizontální pohonné jed-

notky na přídi a na zádi umožňují kromě maximální 

ponořené rychlosti 2,5 uzlů (4,6 km.h-1, na hladině 

dosahuje ponorka rychlost až 4 uzly, tzn. téměř 

7,5 km.h-1 ) směrové řízení a dvě vertikální trysky 

obstarávají pohyb nahoru a dolů. Jeho 130 a 24V 

Li-ion bateriové sady poskytují energii pro až 8 ho-

din nepřetržitého podmořského dobrodružství. 

Nejhlouběji operující vícepasažérská 
ponorka na světě
Nejvyspělejší projekt floridské firmy Triton Submari-

nes pro extrémní potápění nese typové označení Tri-

ton 36000/3 a je schopen ponoru do stejné hloubky 

ve stopách (tzn. 11 km!), které třímístné, relativně 

lehké plavidlo s rychlostí 4 uzly (7,5 km.h-1) dodávané 

čtyřmi manévrovatelnými elektrickými pohonnými 

jednotkami dosáhne ve vertikální konfiguraci zhruba 

během 2 hodin. Pod vodou může operovat osminá-

sobek této doby, svítí si LED světly, které šetří bate-

rie. Kabina je ze speciálního, vysoce odolného skla 

s využitím proprietární technologie firmy Rayotek 

Scientific umožňující překonat omezení dosavadních 

výrobních postupů, které se osvědčilo už u předcho-

zích hlubokomořských plavidel. Využívá mj. příměsi 

nekovových částic a skutečnosti, že sklo se stává 

s rostoucím tlakem odolnějším. 

Zajímavost: potápí se vertikálně rychlostí 90 m/min, 

poloha sedadel je přizpůsobena poloze ponorky. 

Po ceně se radši neptejte – odpovídá extrémním 

parametrům plavidla, a pokud byste zatoužili po 

této hi-tech lahůdce umožňující výlet na nejhlubší 

místo planety, musíte počítat s 25 miliony dolarů…

Pětimístná ponorka C-Explorer 5, výrobek nizozemské firmy U-Boat Worx, zvládne sestup do hloubky až 300 m

Podmořské plavidlo Triton 1000 je schopné sestoupit 
s dvoučlennou posádkou do hloubky tisíc stop

Triton 36000/3 je schopen extrémních ponorů do hloubky až 11 km (což je nejhlubší místo na Zemi)
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AIR UMBRELLA  VZDUCHOVÝ DEŠTNÍK 
S NEVIDITELNOU STŘECHOU

Jen málo věcí na světě lze považovat za tak konzervativní záležitost jako deštník, který se sám 

stal např. v podání britských gentlemanů, jakýmsi symbolem důstojnosti a konzervativních 

hodnot. Nicméně i tato proprieta prošla od počátku své historie neustálým zlepšováním. 

A nyní je na řadě další netradiční pojetí.

Air umbrella, jak už napovídá název tohoto netra-

dičního řešení, používá k odclonění dopadajících 

vodních kapek směřujících na naše hlavy místo 

tradiční bariéry napnuté na konstrukci z pružných 

ramínek jednoduše vzduch, vytvářený rychlým 

pohybem rotoru usazeného na tyčové rukojeti, 

a vyfukovaný v pečlivě směrovaných proudech. 

Energii pro motor uložený v rukojeti, dodává baterie 

umístěná tamtéž.

Nápad se zrodil v hlavách týmu několika nadšenců 

v létě loňského roku a od něj byl už jen krůček 

k detailnímu rozpracování myšlenky a projektu 

financovaného svépomocí prostřednictvím tzv. 

crowdfundingu, kde na různé projekty přispívají 

uživatelé a fanoušci daného produktu či nápadu 

s tím, že (odstupňováno podle výše příspěvku) 

mohou získat různé odměny – včetně samotného 

produktu a různých bonusů. V případě, že se do urči-

tého stanoveného termínu nepodaří nashromáždit 

potřebnou cílovou částku na realizaci nápadu, se 

peníze dárcům prostě zase vrátí. 

Původní projekt byl vylepšen v různých aspektech, 

jako je účinnost, vzhled, flexibilita a proveditelnost. 

Do pololetí letošního roku jsou plánovány vývojové 

práce na zdokonalování deštníku včetně pomoc-

ných funkcí (např. zobrazovací funkce napájení či 

funkce mobilního napájení), poté budou, pokud 

vše dobře půjde, v září odeslány do výroby první 

části. Uvedení na trh plánují tvůrci tohoto pozo-

ruhodného deštníku na podzim letošního roku, 

kdy by měly z výroby dorazit první série produktu. 

Deštník je vyprojektován v několika různých pro-

vedeních na základě zpětné vazby a požadavků, 

získaných od jeho budoucích potenciálních uži-

vatelů. Základní typ nese označení Air umbrella-b, 

je půl metru dlouhý a váží zhruba 800 g. Zásoba 

energie v bateriích umístěných v rukojeti by měla 

vystačit na 30 minut pohonu rotoru, který vytváří 

vzduchový ochranný štít odklánějící dešťové kapky. 

Air umbrella-c je škálovatelný teleskopický deštník, 

jehož délka činí 50 cm ve složeném stavu, a lze ho 

roztažením tyče rozložit až na délku 80 cm. Jeho 

hmotnost je cca 850 g a baterie by měly vydržet 

rovněž půlhodinový provoz. 

A konečně Air umbrella-a, třetí varianta vzduchového 

deštníku je plánována především pro ženy – kom-

paktní velikost 30 cm by měla umožnit i jeho bezpro-

blémové umístění do běžné tašky či kabelky, kterou 

zatíží ca o půl kilogramu. Daní za menší rozměry je nižší 

výdrž baterie, která je v tomto případě oproti ostatním 

verzím poloviční – v suchu by uživatele měl vzduch 

vyháněný z air umbrella-a udržet po dobu 15 minut.

Jako první uvedli tvůrci Air umbrella typ b do zku-

šebního provozu, kdy se zařízení testuje a sbírají 

zkušenosti pro další vývoj a vylepšení. 

Historie deštníku 
Pradědečky dnešních deštníků bychom mohli 

vystopovat v historii už v době nějakých ca 

4000 let před naším letopočtem v Egyptě, Me-

zopotámii, Řecku a Číně, znali je i staří Římané 

či Aztékové, používaly se v Siamu a v Barmě 

i ve staré Indii. Tyto první starověké konstrukce, 

z nichž vzešel moderní deštník, sloužily spíše 

hlavně jako slunečníky. Ve staré Číně však už je 

využívali i k ochraně před deštěm – a to v po-

době, kdy k tomuto účelu lakovali jejich papír.

V Evropě se stal deštník jako ochrana proti dešti 

populární začátkem 16. století, zvláště v deštivém 

severském počasí. První evropské deštníky měly 

dřevěnou konstrukci, potaženou napuštěným 

plátnem a vyřezávané rukojeti z tvrdého dřeva. 

Zpočátku to byl doplněk používaný hlavně ženami 

a zásluhy o jeho rozšíření mezi mužskou část po-

pulace má především perský cestovatel a spisova-

tel Jonas Hanway, který v 18. století nosil a používal 

deštník plných 30 let svého života a postaral se 

tak i o jeho oblibu mezi muži – mnozí z nich do-

konce svůj deštník nazývali “hanway”. Ocelovou 

konstrukci deštníků zavedl v roce 1852 v Anglii 

Samuel Fox, který se údajně inspiroval dámskou 

krinolínou (což byla sukně a spodnička vyztužená 

podpůrnou konstrukcí v podobě jakési sférické 

klece) a korzetem. Další technickou revolucí byl 

skládací systém, který se u deštníků objevil až 

o více než století později (staří Číňané jej však znali 

a používali a pravděpodobně i objevili už někdy 

před 1700 lety), a následně i různé konstrukce au-

tomatických (vystřelovacích) a skládacích deštníků, 

které proslavili zejména japonští výrobci (i když 

patent na první skládací deštník získal v roce 1969 

v Ohiu Bradford E. Phillips). Také původní papír, 

plátno či hedvábí, nahradily dnes moderní mate-

riály, jako bavlna, nylon či plastové fólie.

JAPONCI DOPRAVILI ENERGII BEZDRÁTOVĚ 
VZDUCHEM, CHTĚJÍ JI ZÍSKÁVAT Z KOSMU

Myšlenka získávání solární energie ve vesmíru se poprvé objevila mezi výzkumníky v USA 

v roce 1960 a její rozvoj v japonském programu SSPS, financovaného především Ministerstvem 

průmyslu, začal v roce 2009. Nyní se podařilo i v praxi potvrdit, že technologie pro realizaci 

takovéhoto ambiciózního projektu opravdu funguje. 

Japonským výzkumníkům se možná podařil kri-

tický průlom v bezdrátovém přenosu energie. 

Podle informace, kterou přinesl minulý měsíc vě-

decký server Phys.Org, potvrdil mluvčí japonské 

kosmické agentury JAXA (Japan Aerospace Ex-

ploration Agency), že výzkumníkům se podařilo 

využít mikrovln k doručení 1,8 kW energie – dost 

ke spuštění varné konvice – vzduchem do 55 m 

vzdáleného přijímače. Zdůraznil, že i když to zatím 

není velká vzdálenost, technologicky jde o velký 

úspěch, který by se mohl stát významným krokem 

na cestě směrem k vývoji vesmírných solárních 

kolektorů umožňujících přenos energie paprsků na 

Zemi. Tato technologie by mohla připravit lidstvu 

cestu k získávání solární elektrické energie z kosmu, 

kde je jí obrovské množství, a umožnit její dopravu 

k využití na Zemi. „Bylo to poprvé, kdy se někomu 

podařilo poslat vysoký výkon téměř dvou kilowattů 

elektrické energie pomocí mikrovln na malý cíl po-

mocí zařízení, které umožňuje velmi přesně ovládat 

její směrováni,“ řekl mluvčí agentury JAXA.

Motivace japonských vědců je zřejmá: na surovi-

nové zdroje chudé Japonsko musí dovážet obrov-

ské množství fosilních paliv, na nichž se stalo ještě 

více závislé poté, co byla po katastrofě ve Fukušimě 
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v roce 2011 odpojena jeho jaderná energetika.

(JAXA) se zabývá problematikou vesmírných solá-

rních kolektorů už řadu let. Vědci doufají, že v bu-

doucnosti se podaří v kosmu instalovat komplexy 

solárních farem, které mohou využívat sluneční 

energii bez ohledu na počasí, a vysílat ji zpět k nám 

v podobě mikrovlnného záření. 

Solární energie v kosmu má oproti svým pozem-

ským příbuzným mnoho výhod, zejména pokud 

jde o trvalou dostupnost, bez ohledu na počasí 

nebo denní dobu. Zatímco umělé družice, jako je 

např. vesmírná stanice ISS, jsou schopné využívat 

na ně dopadající sluneční energii již dávno, dostat 

tuto energii na Zemi, kde by ji mohli využívat lidé, 

bylo dosud sci-fi. Japonský výzkum nabízí mož-

nost, že lidé budou jednoho dne moci využívat 

nevyčerpatelný zdroj energie ve vesmíru. 

Základem projektu Space Solar Power Systems 

(SSPS) je myšlenka vybudovat zhruba 36 000 km 

od Země pro mikrovlnné přenosy soustavu slu-

nečních družic vybavených panely, které by shro-

mažďovaly solární energii ze slunce a anténami 

by ji vysílaly k Zemi. „Než uvidíme praktické vyu-

žití této technologie, může to ovšem trvat ještě 

desítky let, možná až v roce 2040, nebo později. 

Existuje celá řada výzev, které je nutno překonat, 

jako např. jak dopravit do vesmíru obrovské struk-

tury, jak je tam postavit a udržovat,“ konstatoval 

mluvčí JAXA. 

Vizualizace solárních projektů, které by jednou mohly zásobovat Zemi nevyčerpatelnou energií z kosmu
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AUDIOSYSTÉMY, KTERÉ POPÍRAJÍ GRAVITACI

Pro zájemce, kterým nestačí k notebooku či PC obyčejné reproduktory, vytvořili vývojáři specialitu: 

levitující bluetooth reproduktory, které se vznášejí ve vzduchu a nedotýkají se žádné podložky. 

K triku umožňujícímu levitaci využili tvůrci těchto 

pozoruhodných audiosystémů silné magnety, které 

většina reproduktorů obvykle obsahuje. Kromě akus-

tických vlastností jim tak nyní propůjčují i schopnost 

vznášet se díky magnetické odpudivé síle.

Nejde jen o technologickou zajímavost, věc má 

i praktický akustický aspekt. Na rozdíl od reproduk-

torů usazených na povrchu neztrácejí vznášející se 

reproduktory žádný zvuk prostřednictvím přenosu na 

materiály, které se jich dotýkají. Jejich zvuk, vzhledem 

k tomu, že levitující část reproduktoru nemá přední 

nebo zadní část, slyší rovnoměrně všichni v jejich okolí.

Om/One – první svého druhu na světě
Om/One, produkt firmy Om Audio, je prezentován 

jako první levitující sférický reproduktor na světě. 

Bezdrátový reproduktor ve tvaru koule o Ø nece-

lých 10 cm se pohybuje ve výšce zhruba 2 cm nad 

základnou. Ta je ve tvaru nízkého válce o Ø 16 cm 

a výšce 4 cm se svítícím modrým symbolem upro-

střed, které zároveň osvětluje spodek vznášející se či 

rotující koule se čtyřmi pětiúhelníkovými mřížkami. 

Uživatel ho může nosit buď sebou, jako klasický 

reproduktor, nebo ho nechat „plavat“ na místě. 

Reproduktor s 3W zesilovačem RMS a výstupem 

110 dB využívá Bluetooth 4.0, s dosahem 10 m, 

a podporuje i technologii rozšířeného datového 

toku Enhanced Data Rate (EDR). Hi-tech Li-ion ba-

terie by měla podle informací výrobce vystačit na 

až půldenní kontinuální přehrávání hudby na jedno 

nabití. Ve výbavě je i citlivý mikrofon, určený zejména 

pro telefonní hovory, protože stejně jako jeho konku-

rent i Om/One  spolupracuje se smartphony, jež lze 

použít také k jeho ovládání a nastavování nejrůzněj-

ších parametrů. Po připojení smartphonu či jiného 

bluetooth zařízení je možné přehrávat hudbu strea-

movanou z internetu prostřednictvím populárních 

hudebních aplikací, jako je např. Pandora, Spotify, 

Rdio, and Beats Music. 

Hudba z Marsu
Firma Mars nyní uvádí na trh svou vlastní verzi 

levitujícího reproduktoru. Její řešení vypadá jako 

malé UFO vznášející se nad válcovitou základnou 

v podobě nízkého sloupu, který obsahuje přísluš-

nou technologii a podpůrnou elektroniku. 

Disková část reproduktoru (tzv. Mars Craft) je vy-

robena z hliníku stejné kategorie, jaká se používá 

v leteckém průmyslu a obsahuje rovněž jako Om/

One vysoce citlivý mikrofon. Kromě funkce v po-

době levitující ozdoby může být ale použita i bez 

základny – lze si ho tedy vzít sebou a streamovat 

jeho prostřednictvím hudbu kdekoli, kam dosáhne 

jeho bluetooth signál, i když v tomto případě 

musí uživatel oželet subwoofer, který je umístěn 

právě v jeho válcové základně, což zřejmě ovlivní 

zvukovou charakteristiku soustavy umožňující šířit 

zvuk v HiFi kvalitě v okruhu 360°. Disk je navíc 

také magnetický, takže ho lze připevnit či uložit 

na kovové předměty a také do zhruba metrové 

hloubky tří stop (má krytí IPX7), takže mu nevadí 

ani skropení vodou. Mars může fungovat rovněž 

jako reproduktor telefonu a dokonce má v zá-

kladně integrovány dva USB porty umožňující 

nabíjet menší elektronická zařízení. Disponuje 

rovněž systémem automatického bezdrátového 

dobíjení.

Technologické hračky tohoto typu jsou sice atrak-

tivní, ale nikoli levnou záležitostí a jejich tvůrci ne-

hodlají konkurovat levným reproduktorům, ale za 

výjimečnost si dají naopak zaplatit – Om/One je 

k mání za 200 dolarů, Mars by měl stát ještě o 50 do-

larů více. Oba levitující reproduktory mají společné 

i to, že vznikly jako crowdfundingové projekty, které 

zafinancovali sami budoucí uživatelé zmíněných 

produktů a zájemci o tuto technologii. 

Reproduktor Mars tvarem připomíná miniaturní UFO

Jako první na světě se vznesl Bluetooth reproduktor 
Om/One
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S JAKÝMI VÝSLEDKY DOPADLO PROVĚŘOVÁNÍ OJETIN?

Společnost Cebia, která pomáhá motoristům v prověřování historie a původu ojetých vozi-

del, provedla postupnou akci prověřování internetových stránek všech českých autobazarů 

a prodejců ojetin a také vzorek inzerovaných ojetých vozů.

Cílem akce bylo zjistit, zda partneři Cebie správně 

informují o jejich službách a zda nezneužívají tvrzení 

o prověřování, které ve skutečnosti neproběhlo. 

Podle zjištění značná část prodejců ojetých vozidel 

na svých stránkách informaci o prověřování vozidel 

uvádí buď jako ověření historie vozidla při výkupu, 

nebo při prodeji zákazníkovi. Kontrolní akce bude 

pokračovat v průběhu celého roku.

Prověřeno Cebia
Na svých webových stránkách, inzertních portálech 

nebo přímo na kartách vozů prodejci uvádějí, že 

„Všechna auta jsou prověřena u Cebia“ nebo „Cer-

tifikát Cebia o původu a najetých km ke každému 

vozu“ apod. Společnost Cebia ve svých systémech 

okamžitě pozná, zda partnerský prodejce dotyčné vo-

zidlo prověřoval, nebo či si k němu vygeneroval Cebia 

REPORT. Pokud se tvrzení nezakládá na pravdě, pro-

dejci klamou své zákazníky, a navíc porušují smlouvu 

o spolupráci, kterou mají se společností Cebia.

Tímto způsobem bylo zatím prověřeno více než 

200 webů prodejců ojetých vozidel s výsledkem 

nalezených 30 klamavých reklam. Dvěma auto-

bazarům musela být dokonce zaslána výpověď 

smlouvy o spolupráci. 

Kontrola inzerovaných ojetin
Byla také provedena analýza vzorku 10 000 ojetých 

vozidel, které byly inzerovány v loňském roce na 

hlavních inzertních portálech v ČR a u nichž bylo 

zveřejněné VIN (Vehicle Identification Numer – 

identifikační 17místné číslo umístěné na vozidle 

výrobcem). Náhodně vybraná ojetá vozidla různých 

značek, stáří a modelů byla původem z ČR nebo 

dovezená ze zahraničí. Výsledkem bylo zjištění, že 

37,2 % z těchto vozidel mělo stočený počet ujetých 

kilometrů v průměru o 115 000 km a 17,8 % mělo 

uvedený mladší rok výroby oproti skutečnosti o cca 

1,4 roku. Rekordní omlazení bylo až 4 roky a re-

kordní stočení bylo zaznamenáno u Škody Octavie 

o 285 000 km. Nejvíc překvapivé bylo zjištění, že 28 

inzerovaných vozidel bylo evidováno jako odcizené 

v databázi Policie ČR nebo SR.

Záznam o pojistné škodě či detail jeho poškození 

mělo 20,6 % vozidel a u 35,4 % vozidel v prověřova-

ném vzorku byly i záznamy o servisní historii, kterou 

by si zákazník měl ověřit spolu se současným tech-

nickým stavem vozidla. U 196 vozidel byl záznam 

o totální škodě, přitom tyto vozy byly inzerované 

jako nehavarované.

„Bohužel zhruba polovina autobazarů, které inzerují 

na internetových portálech, nezveřejňují u inzero-

vaných vozidel jejich VIN. Přesto i vozidla, u nichž 

je celé VIN v inzerátu uvedené, nejsou v pořádku 

a nemohli bychom je po prověření doporučit ke 

koupi. Z provedené analýzy je jasně vidět, že zá-

kazník, který si auto neprověří, značně riskuje. Je 

totiž více než 50% pravděpodobnost, že si koupí 

auto stočené nebo omlazené a koupě ojetiny se 

mu tak neočekávaně prodraží. Pokud si dokonce 

koupí vozidlo odcizené, hrozí mu i odebrání vozi-

dla policií bez náhrady,“ komentoval provedený 

průzkum Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. 

DPF FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC  ANO ČI NE

DPF filtr je, stručně řečeno, určité síto zachycující do sebe nečistoty, které putují po spálení 

ve válcích výfukem, aby se nedostaly do ovzduší. Ve chvíli, kdy řídicí jednotka vyhodnotí, že 

je filtr příliš zanesen, aktivuje proces regenerace filtru – zvýší se teplota výfukových plynů 

a obsah filtru při velmi vysoké teplotě projde dalším spalovacím procesem. Tento systém 

pomohl docílit snížení emisí a vyhovět stále přísnějším normám EU.

V poslední době se ale šíří obchodní nabídky na 

odstranění DPF filtrů pevných částic z vozidel 

vybavených dieselovými motory. Takové úpravy 

jsou nelegální a zatěžují životní prostředí. I náš 

zákon ohledně odstraňování DPF filtru mluví jasně 

v tom, že po odstranění filtru DPF se automobil 

stává nezpůsobilý k dalšímu provozu. Doposud však 

není dost kontrolních pracovišť, která by se tímto 

problémem zabývala, a tak pro majitele takových 

vozů nehrozí skoro žádný postih.

Podle vyjádření a odhadu Martina Sládka ze servis-

ního střediska českého Fordu „jezdí dnes po čes-

kých silnicích více než 75 000 vozů Ford původně 

vybavených filtrem pevných částic. Bez DPF filtru je 

v praxi nemožné vyhovět přísným emisním limitům 

– a to již podle normy Euro 4, platné od roku 2006, 

o aktuálním Euru 5 ani nemluvě.“ 

Je proto zarážející, že se na trhu prezentuje něko-

lik desítek firem, které veřejně nabízejí majitelům 

těchto vozů odstranění DPF filtrů a přeprogramo-

vání továrního nastavení řídicí jednotky. Po takovém 

neodborném zásahu ovšem automobil nesplňuje 

podmínky nutné pro homologaci – a bez toho 

nesmí být provozován na veřejných komunikacích.

Přesto toto nelegální počínání zatím nevzbudilo dosta-

tečnou pozornost státní správy. „Je to skutečně para-

doxní,“ komentuje situaci Josef Förster, velkoobchodní 

specialista českého zastoupení Ford. „Na jedné straně 

od nás legislativa žádá stále ekologičtější auta, jejichž 

vývoj stojí miliardy dolarů, což se pochopitelně odráží 

i v ceně vozu. Na druhé straně jsou však odpovědné 

orgány při kontrole dodržování ekologických předpisů 

a homologačních požadavků prakticky nečinné. Podle 

našeho průzkumu tu následkem tohoto přístupu jezdí 

desetitisíce vozů, které jsou provozovány v příkrém 

rozporu s českými právními předpisy a jednoznačně 

nepatří na silnice,“ dodává Josef Förster.

Značnému riziku se pak provozovatel vozidla s odstra-

něným filtrem vystavuje např. v sousedním Německu 

či Rakousku. Tam totiž policie přítomnost filtrů DPF 

ve voze pravidelně kontroluje – a hříšníka v případě 

jejich absence čeká trest ve formě pokuty 1000 eur 

spojený se zákazem další jízdy. Očekává se, že od 

1. ledna 2016 příslušné sankce výrazně přitvrdí i u nás.

Aby se aspoň částečně dala situace řešit, přišla 

společnost Ford v ČR se speciální servisní nabídkou, 

jejíž součástí je: Kontrola přítomnosti/účinnosti filtru 

DPF ve voze, odborná regenerace zaneseného DPF 

filtru a opětné namontování DPF filtru, pokud byl 

neodborně odstraněn.

Tato servisní nabídka platí ve všech autorizovaných 

servisech Ford v ČR a pro vozy starší 5 let se na po-

třebné díly vztahuje sleva 20 %, přičemž na všechny 

nutné servisní práce platí speciální snížené sazby.

„Neodborné vymontovávání DPF filtrů je velmi vážným 

problémem s negativními ekologickými dopady – 

český Ford se ve spolupráci s ostatními importéry bude 

v rámci Svazu dovozců automobilů snažit intenzivně 

působit na orgány státní správy, abychom toto změnili,“ 

dodal Jan Laube, generální ředitel českého Fordu. 

Amatérská anonce, kterou klamavě uvádí jeden 
autobazar na každé kartě inzerovaného vozu spolu 
s prohlášením: „Garance stavu skutečně najetých km“
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Od uvedení moderní řady DS přišla francouzská automobilka Citroën opět s něčím novým. 

V září loňského roku představila originální městský model C4 Cactus, který díky zvláštnímu 

opláštění chrání karoserii před malými „ťukanci“ např. na parkovištích. 

Vývojářivsadili na neotřelý a zajímavý design a ce-

novou přitažlivost. Extravagantní model měl rozvířit 

vody v segmentu malých crossoverů, což se do jisté 

míry povedlo. Novinka nabízí originální retro design 

kombinovaný s moderními technologiemi. Aby ale 

mohlo toto vozidlo konkurovat v cenové politice, 

jsou některé prvky řešeny levněji, jako např. absence 

stahování zadního okna (jde pouze vyklápět) nebo 

nedělené opěradlo zadní lavice. Při převozu lyží, kdy 

jsem musel sklopit zadní opěradlo, je auto použitelné 

bohužel už jen pro dva cestující, kteří sedí vepředu. 

Na druhou stranu ale Cactus disponuje novými tech-

nologickými řešeními, které zaujmou každou generaci, 

např. velmi jsem ocenil přední ostřikovač integrovaný 

do stěračů. Voda není rozstřikována zbytečně a sklo je 

okamžitě čisté. Nebo umístění LCD displeje místo kru-

hových tubusů budíků, či středový dotykový 7“ tablet 

na veškerou informační komunikaci řidiče s vozidlem.

Zajímavý AirBump
Ale to není samozřejmě vše, Cactus se vymyká 

všednímu průměru a přitahuje pozornost kolem-

jdoucích svou odvážnou vizáží a provedením. Boční 

partie, příď i záď nesou na sobě umělohmotné 

vzduchem plněné kapsle tzv. AirBumps. K čemu 

vlastně slouží, jsem se rozhodl vyzkoušet na parko-

višti před obchodním domem Kaufland. Vozík na-

ložený nákupem jsem pustil proti dveřím Citroënu 

a byl jsem mile překvapen. Ochranný AirBump 

odrazí vozík a nezanechá na sobě ani škrábanec. 

Zkoušel jsem přitvrdit a opět nic. Jak jsem se dozvě-

děl, podklad AirBumps tvoří tvrdý plast, na který je 

přidělán měkčí plat se vzduchovými kapsami. Tím je 

docílena imunnost vůči škrábancům a odřeninám 

např. z parkovišť. Tato ochrana má vydržet náraz 

vozíku až do rychlosti 4 km.h-1. Co se stane, když 

je náraz silnější a AirBump se poškodí? Na to vývo-

jáři také mysleli a v takovém případě jde AirBump 

s poškozením vyndat a na jeho místo jednoduše 

„nacvaknout“ nový díl. Navíc je možno jej objednat 

ve čtyřech barevných variantách.   

Cactus měří na délku 4157 mm, rozvor náprav 

2595 mm, šířka je 1729 mm a výška 1480 mm. Jde 

o typického představitele nižší střední třídy s ob-

jemem zavazadlového prostoru 358 l. Díky použití 

vysokopevnostních ocelí, hliníku a lehkých plastů 

je jeho hmotnost pouze 985 kg. 

Retro interiér
Posazením do interiéru dýchne na cestující závan 

historie. Překvapila mě jednoduchost retro designu, 

který je kombinován s moderními technologiemi. 

Jak už jsem uvedl, např. místo klasické kapličky 

s budíky je k dispozici rozměrný LCD displej s digi-

tálním zobrazováním. Překvapením byla absence 

otáčkoměru. Místo něj se ukáže šipka, která dopo-

ručuje přeřadit rychlostní stupeň. Nad středovým 

panelem je umístěn 7“ dotykový velký tablet pro 

nastavení audio systému, navigace, klimatizace, 

palubního počítače apod. s komunikací v českém ja-

zyce. Přední sedadla, které bych nazval spíše křesla, 

nabízejí velmi pohodlný posed. V druhé řadě je ale 

pouze lavice, která je opravdu jako lavice s malým 

bočním vedením. Retro styl je umocněn koženými 

poutky dveří místo plastových madel a odkládací 

skříňka před spolujezdcem evokuje provedením 

k lodnímu kufru. Mile mě překvapila velikost této 

skříňky, jejíž víko se vyklápí nahoru a do které se 

pohodlně věšel velký fotoaparát. To je umožněno 

tím, že airbag u spolujezdce byl přesunut do střeš-

ního nosníku. Vzniklo tak více prostoru pro schránku 

a také více místa pro nohy spolujezdce.

Optimální výhled z vozu zabezpečuje řidiči nižší 

posed a prosklená střecha vytváří příjemnou svě-

telnou pohodu. Jelikož panoramatické střešní okno 

se nedá ničím zatáhnout, byl jsem zvědavý, co 

s interiérem vyvede sluníčko. Ale jelikož prosklená 

střecha disponuje speciálním povrchem, který od-

ráží sluneční paprsky, interiér se nepřehříval.   

Úsporný pohon 
Cactus je vybaven nejnovějšími generacemi úspor-

ných motorů. V případě benzínových jde výhradně 

o tříválce 1,2 l řady PureTech, u dieselové techniky 

jde o čtyřválce řady BlueHDi 1,6 l.

Pro redakční test jsem měl zapůjčen model se zá-

kladním benzínovým tříválcem 1,2 l, maximálním 

výkonem 60 kW a točivým momentem 118 Nm při 

2750 ot.min-1. Motor zabírá příjemně od středních 

otáček, s dobrou odezvou na plynový pedál. Pro 

městský provoz je Cactus ideální. Řazení manuální 

převodovky je docela přesné. Spotřebu ve městě 

jsem naměřil 7,3 l na 100 km. Dálniční rychlost mu 

nedělá problémy, i když to není žádný „závoďák“ 

s čímž musí potenciální zájemce počítat, ale ostudu 

mu rozhodně neudělá. A navíc v kombinované 

spotřebě se dá uspořit, naměřil jsem 5,4 l, aniž 

jsem si hlídal rychlost. Pokud jsem ustálil rychlost 

na 90 km.h-1, spotřeba se dostala na 4,5 l. 

Cactus zvládá bez problémů i jízdu polními cestami, 

příjemně tlumí nerovnosti a vyrovná se i s většími 

výmoly. Tady jsem také ocenil ochranné AirBumps, 

které chránili karoserii před větvemi zasahujícími 

do polní cesty. /ks/

CITROËN C4 CACTUS 1,2 PureTech

Designový model přitahuje  
zraky kolemjdoucích

Příjemná kombinace retro stylu s moderními 
technologiemi

Zavazadlový prostor má vysokou nakládací hranu a po 
sklopení zadního opěradla se vytváří vysoký dělicí schod

Místo tubusu s budíky je umístěn LCD displej, absenci 
otáčkoměru nahrazuje doporučení zařazení 
rychlostního stupně

Dotykový tablet je přehledný, pěkně čitelný 
a s dobrou grafikou
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ŽENEVSKÉ JARO NA VLNĚ OPTIMISMU

Slavný ženevský autosalon má za sebou již 85 ročníků a jeho prestiž přes všeobecný pokles 

zájmu o podobné přehlídky stále ještě rok od roku stoupá. 

Letošní přehlídka automobilových novinek samo-

zřejmě nabídla několik významných světových 

premiér sériových modelů, mnohem více se však 

expozice výrobců orientovaly na budoucnost. Ta 

v současné době vypadá celkem růžově, po ně-

kolikaleté stagnaci přišlo v loňském roce oživení 

prodejů a při současných příznivých cenách ropy 

je všeobecným jevem mírný optimismus. Zdá se, 

že tlak na ekologii rovněž trochu polevil, a tak se 

objevil další prostor pro automobily, které svým 

řidičům přinesou hlavně radost z jízdy. Pojďme se 

tedy krátce projít expozicemi nejvýznamnějších 

automobilek. 

Hlavní hvězdou expozice Audi byla druhá gene-

race supersportu R8. Pod zaskleným víkem zava-

zadlového prostoru budou u verzí se spalovacími 

motory výhradně atmosféricky plněné 10válce 

z Lamborghini Huracan o objemu 5,2 l a výkonu 

397 kW (R8 V10) a 449 kW (R8 V10 Plus). Točivý 

moment přenáší na všechna čtyři kola 7stupňová 

převodovka DSG. Audi Q7 v plug-in hybridní verzi 

měla v Ženevě světovou premiéru. Třílitrovému 

turbodieselu 3,0 TDI s výkonem 190 kW pomáhá 

elektromotor (94 kW) integrovaný do 8stupňové 

převodovky. Celkový výkon je 275 kW. 

Kromě faceliftu řady 1 přineslo BMW do Ženevy 

prodlouženou verzi svého prvního MPV s pohonem 

předních kol, které dostalo přívlastek Gran Tourer. 

V porovnání s verzí Active Tourer je delší o 214 mm 

a vyšší o 53 mm. Rozvor se natáhl o 11 cm a interiér 

tak může za příplatek nabídnout i třetí řadu sedadel. 

Motorovou paletu přebírá Grand Tourer od svého 

kratšího sourozence s výjimkou nejvýkonnějšího 

agregátu 25i (170 kW). Pro verzi 220d (140 kW) je 

připraven i pohon xDrive. 

Citroën přivezl lehce modernizovanou verzi mo-

delu C4, který dostal masku s nově stylizovaným 

dvojitým šípem, vylepšena byla výbava a změn se 

dočkal i motorový program. Modernizací prošlo 

i užitkové Berlingo, v jehož interiéru se objevuje 

poprvé dotykový 7“ displej a systém MirrorLink 

umožňující propojení s chytrým telefonem. Pod 

kapotou je nově turbodiesel 1,6 BlueHDi ve třech 

výkonových verzích (55, 74 a 88 kW). Citroën také 

poprvé prezentoval modely DS jako samostatnou 

značku a představil důsledně modernizovaný mo-

del DS5. Z vozidla už zmizelo logo Citroënu. Čtyřvá-

lec 1,6 THP (121 kW) může být nově kombinovaný 

se samočinnou 6stupňovou převodovkou Aisin. 

V nabídce zůstala i verze Hybrid4, která kombinuje 

elektromotor pohánějící zadní kola s dvoulitrovým 

turbodieselem HDi o celkovém výkonu 147 kW.

Fiat tentokrát s žádnou novinkou nevyrukoval 

a snažil se nalákat návštěvníky alespoň další limi-

tovanou edicí populární „pětistovky“. Ford udělal 

radost všem petrolheadům a do Ženevy přivezl ve-

dle studie supersportu GT také nejostřejší Focus RS. 

Zásadní novinkou nové generace je pohon všech 

kol, aby podvozek zvládl bez problémů výkony, 

které poskytuje nový přeplňovaný čtyřválec 2,3 l 

z mustangu, ten byl navíc podroben dalším úpra-

vám. Turbodmychadlo má větší kompresor i účin-

nější mezichladič, a výkon tak narostl na 235 kW, 

točivý moment pak na 433 Nm. Potěší přítomnost 

6stupňové, ručně řazené převodovky. 

Do stejného soudku jako Focus RS patří i nová 

generace Civicu Type-R, který Honda vozí po 

autosalonech jako koncept již bezmála dva roky. 

Tentokrát se ovšem v Ženevě představila sériová 

verze, kterou pohání přeplňovaný čtyřválec 2,0 l 

VTEC Turbo o výkonu 228 kW a točivém momentu 

400 Nm. Ekonomové automobilky budou ale spíše 

spoléhat na model HR-V, který se v Ženevě před-

stavil v definitivní evropské specifikaci. Kompaktní 

crossover vychází z platformy řady Jazz, je ovšem 

větší. Nádrž je netradičně umístěna pod předními 

sedadly a zavazadlový prostor tak v základu nabídne 

až 453 l využitelného objemu.

Korejský Hyundai představil novou generaci svého 

kompaktního SUV. Model ix35 dostal opět jméno 

Tucson a designově se inspiroval větším modelem 

Santa Fe. V porovnání s ix35 má novinka o 35 mm 

delší rozvor a celkově povyrostla. V motorovém pro-

gramu bude na výběr z pěti čtyřválců. Dva budou 

spalovat benzin a tři naftu ve výkonovém rozpětí 

85 až 135 kW. Novinkou je 7stupňová dvojspojková 

převodovka pro motor 2,0 GDI.  

V rámci současné nabídky představila Kia v Že-

nevě sportovní paket GT Line dostupný pro 

všechny varianty modelu cee´d. Pod kapotou 

cee‘du GT Line měl premiéru přeplňovaný tříválec 

1,0 T-GDI s integrovaným výfukovým potrubím 

a přímým vstřikováním. Motor o výkonu 88 kW 

nahrazuje atmosférický čtyřválec 1,6 GDI. Další 

novinkou v modelové řadě cee´d je 7stupňová 

dvojspojková převodovka. Malé Picanto se do-

čkalo výrazného faceliftu a dostalo typický „tygří 

nos“ i novou grafiku světel. Pohánět jej bude 

buď tříválec 1,0 l (52 kW), nebo čtyřválec 1,25 l 

(63 kW). Vedle toho Korejci představili atraktivní 

koncept elegantního kombi s názvem Sport-

space, které předznamenává novou generaci 

modelu Optima. 

U Land Roveru se tentokrát neobjevil žádný nový 

model, facelift si však prodělal po 5 letech nejmenší 

Range Rover Evoque. Jedinou původní motorizací je 

přeplňovaný čtyřválec 2,0 l (177 kW) kombinovaný 

s 9stupňovým automatem, pod zkratkami ED4 

a TD4 se skrývají zcela nové čtyřválcové turbodie-

sely 2,0 l Ingenium o výkonu 110 a 132 kW. Mazda 

se v Evropě poprvé pochlubila svým kompaktním 

SUV CX-3. Novinka míří do prodeje se třemi mo-

tory, dva zážehové čtyřválce Skyactiv-G 2,0 l (88 

a 110 kW) doplňuje turbodiesel Skyactiv-D 1,5 l 

(77 kW). Oba silnější motory se budou kombinovat 

s pohonem všech kol. 

Mitsubishi představil pátou generaci pick-up L200. 

Nový design přináší více chromu a slibuje lepší  

aerodynamiku (C
x
 klesl na 0,42). Vpředu přibyly 

denní LED diody a xenonové světlomety. Novinku 

pohání 2,4litrový turbodiesel (113 a 133 kW), v na-

bídce je 6stupňová manuální nebo 5stupňová 

samočinná převodovka. Spotřeba klesla o 19 %, 

v nabídce budou i nadále verze s připojitelným 

nebo stálým pohonem všech kol.

Audi R8 V10 plus

Honda NSX

Mazda CX-3

Studie supersportu Ford GT

Kia Sportspace

Hyundai  
Tucson
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Nissan přivezl do Švýcarska koncept Sway, který 

představuje podobu možného nástupce modelu 

Micra. Čtyřmetrový automobil disponuje čtyřmíst-

ným interiérem a netradiční palubní deskou s mo-

tivem plachtícího křídla.

Netrvalo dlouho a Opel rozšířil portfolio nové Corsy E 

o tradiční sportovní verzi OPC. Koncepčně se nic 

nemění, ale dynamikou se novinka dotáhla na limito-

vanou edici Corsa OPC Nürburgring. Postaral se o to 

nový přeplňovaný čtyřválec 1,6 Turbo Ecotec (152 kW). 

Točivý moment vzrostl z 230 na 245 Nm (s funkcí Over-

boost až 280 Nm) a ve spojení se 6stupňovou, ručně 

řazenou převodovkou zvládá tenhle „prcek“ z 0 na 

stovku za 6,8 s a dosáhne rychlosti až 230 km.h-1. Vedle 

Corsy OPC byl další hvězdou expozice rüsselsheim-

ské automobilky také levný model Karl. V porovnání 

s modelem Adam je o 20 mm kratší (3680 mm), ale 

má 5dveřovou karoserii a více místa v interiéru. Pod 

kapotou 900 kg vážícího automobilu bude výhradně 

tříválec 1,0 Ecotec (55 kW). U Peugeotu po třech 

letech modernizovali řadu 208. Nová je kompletně 

přední maska, nárazníky i světlomety a LED. V nabídce 

jsou nové verze GT Line a GT by Peugeot Sport. Interi-

éru dominuje dotykový 7palcový displej s multimedi-

álním systémem. Ve výbavě přibyl parkovací asistent, 

parkovací kamera či autonomní brzdy. Přechod na 

emisní normu Euro 6 znamená nahrazení motoru 

1,6 VTi tříválcem 1,2 PureTech (81 kW). Turbodiesely 1,4 

HDi a 1,6 HDi zase vystřídají nové čtyřválce 1,6 BlueHDi 

(55, 73 a 88 kW) se systémem start-stop. Novinkou je 

i 6stupňový automat od firmy Aisin.

Neúspěšný model Koleos nahrazuje Renault zbrusu 

novým modelem s názvem Kadjar, který designově 

vychází z úspěšného Capturu a stojí na stejné plat-

formě jako Nissan Qashqai. Ve srovnání s ním bude 

francouzské SUV o 70 mm delší. Motorový program 

se rovněž překrývá s Nissanem, v nabídce tak na-

jdeme motory řady Energy včetně 1,2 TCe, 1,6 TCe 

nebo turbodiesely 1,5 dCi a 1,6 dCi s výkony od 85 

do 110 kW. K dispozici bude i převodovka X-Tro-

nic a pohon všech kol. Renault přivezl do Ženevy 

také své nejostřejší Clio s označením RS 200 Trophy. 

Hvězdou expozice automobilky Seat byla atraktivní 

designová studie SUV střední třídy s neobvyklým 

názvem 20V20, jejímž základem je opět platforma 

MQB. Hovoří se o tom, že z ní vycházející sériový 

model bude již příští rok sjíždět z výrobních linek 

závodu v Kvasinách. Španělský Seat vůbec nyní pro-

žívá úspěšné zmrtvýchvstání a nadále posiluje svou 

pozici v koncernu Volkswagen zvětšováním nabídky 

modelů úspěšné řady Leon. Sportovní verze Cupra 

posílí nově také kombi ST se skvělou dynamikou. 

Přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec dává až 206 kW 

a 350 Nm, kombinovat jej lze s ručně řazenou pře-

vodovkou i dvojstupňovým DSG. Subaru v Evropě 

prezentovalo vedle lehké modernizace Foresteru 

nový model Levorg, který však měl světovou premi-

éru již v roce 2013. V podstatě jde o derivát Imprezy, 

která opustila evropský trh, což naznačuje i rozvor 

2650 mm. Ve srovnání s hatchbackem Impreza je 

sportovní kombi Levorg delší o 175 mm. Pod kapo-

tou najdeme zatím jen jeden motor – přeplňovaný 

boxer o objemu 1,6 l a výkonu 125 kW, spojený 

s převodovkou CVT a stálým pohonem všech kol. 

Japonská automobilka Suzuki predstavila svou 

blízkou či středně vzdálenou budoucnost. Lehce 

přes čtyři metry dlouhá a líbivě tvarovaná studie 

iK-2 představuje možného nástupce Swiftu. Pod 

kapotou si veze nový litrový tříválec Boosterjet, který 

je kombinován s elektromotorem v rámci nového 

pohonného ústrojí označovaného jako SHVS (Smart 

Hybrid Vehicle by Suzuki). Další čtyřdveřový koncept 

iM-4 možná představuje nástupce legendárního 

„teréňáku“ Jimny. 

Škoda ukázala svou nejzásadnější letošní novinku 

ještě před autosalonem, přesto nový Superb patřil 

mezi nejobletovanější hvězdy ženevské přehlídky. 

Nová vlajková loď je postavena na platformě MQB 

s rozvorem 2841 mm. Ve srovnání s druhou generací 

je o 28 mm delší a až o 47 mm širší, takže je větší 

než Passat. Interiér nabízí nejvíce prostoru ve střední 

třídě, a to platí i o zavazadelníku s objemem 625 l. 

Nový Superb je také až o 75 kg lehčí a nabídne 

výhradně čtyřválcové motory TSI a TDI s výkony 

od 88 do 206 kW. Nejvýkonnější Octavia RS 230 

vychází z modelu RS, ale má atraktivnější doplňky 

a výkonnější motor. Čtyřválec 2,0 TSI dává nyní až 

169 kW. Stovku z klidu zvládne za 6,7   s a nejvíce 

může jet 250 km.h-1, což stačí k titulu nejrychlejší 

sériová Octavie všech dob. 

Japonská Toyota oživila své evropské modely 

Auris a Avensis. Přepracovala hlavně přední část 

obou modelových řad, u Aurisu se pak moderni-

zace dočkal také kritizovaný interiér. V souvislosti 

s přechodem na Euro 6 se pod kapotu dostal nový 

čtyřválec 1,2 Turbo (85 kW), který časem nahradí 

atmosférické motory 1,33 Dual VVT-i a 1,6 Valvema-

tic. Avensis nyní přichází s druhým faceliftem, který 

by měl tento sedan a kombi střední třídy udržet na 

trhu až do roku 2018. 

Rozsáhlá expozice Volkswagenu nabízela novinek 

více. Mezi nejobletovanější patřila žlutá studie Sport 

Coupé GTE, která podle mnohých ukazuje budoucí 

podobu nové generace modelu Passat CC. Nabídka 

této modelové řady se však dříve rozšíří o pseudote-

rénní kombi Alltrack, který má o 27,5 mm větší světlou 

výšku a chráněný podvozek. Všechny verze mají nově 

pohon všech kol, elektronický závěr diferenciálů EDS, 

adaptivní tlumiče a speciální režim off-road, který 

přizpůsobuje všechny systémy ve prospěch maxi-

mální trakce. Po 12 letech přichází nová generace 

rodinného modelu Touran. Díky platformě MQB došlo 

k celkovému snížení hmotnosti o 62 kg, přestože je 

Touran rozměrově větší. Nabídka motorů se skládá 

ze tří zážehových čtyřválců a tří turbodieselů. Před-

stavena byla i nová generace užitkového modelu 

Caddy, jehož motorovou paletu rozšířil litrový tříválec 

TSI (75 kW) nebo motor 1,4 TGI umožňující vedle 

benzinu spalovat i stlačený zemní plyn.

Po rychlém, ale velmi drahém modelu V60 D6 AWD, 

přichází Volvo s dalším plug-in hybridem. Verze V60 

D5 Twin Engine kombinuje slabší 5válcový turbo-

diesel s jedním turbodmychadlem 2,4 l (120 kW) 

a elektromotor o výkonu 50 kW. Celkový výkon sou-

stavy je 169 kW a na elektřinu ujede automobil až 

50 km. V Ženevě prezentovalo Volvo speciální edici 

tohoto modelu s barvou Crystal White, 19palcovými 

koly a černými akcenty exteriéru. 

Jiří Kaloč, BusinessCar, 
foto Michal Šafránek, Ženeva

Opel Corsa OPC

Nissan Sway

Studie Seat 20V20

Suzuki iM.4

Škoda Superb

Volkswagen 
Sport Coupe GTE

Renault Kadjar
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ALTERNATIVOU V DOPRAVĚ BUDE TAKÉ LNG

LNG se zatím v evropské dálkové nákladní dopravě prosazuje velice pomalu, v celé EU je 

dosud registrováno jen asi 500 vozidel s pohonem na LNG, přičemž 80 % z nich je v Británii 

a Beneluxu, zbytek je z Francie, Itálie, Polska, Skandinávie a Španělska. V ČR zatím není re-

gistrováno žádné LNG vozidlo.

V celé EU je v současné době asi 75 LNG stanic, 

ale do konce roku 2016 bych jich mělo být až o 50 

více, z čehož 2-3 by měly být právě v ČR a na Slo-

vensku. Svůj podíl na tom má schválení Směrnice 

o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, 

která stanovila i maximální vzdálenost mezi 

plnicími stanicemi LNG na 400 km a také 

povinnost členských států předložit do 

dvou let od jejího schválení svůj vlastní 

plán na podporu rozvoje vozidel na alter-

nativní paliva.

Perspektiva alternativního paliva zkapal-

něného zemního plynu (LNG) je podle 

společností Vemex a Vemex Energo Sloven-

sko velmi příznivá, a tak plánují významně 

pomoci Gazpromu Germania v záměru 

vybudovat první LNG plnicí stanice i v ČR 

a na Slovensku. Jak uvedl Hugo Kysilka, 

marketingový ředitel společnosti Vemex, bude 

v roce 2016 potřebovat ČR první LNG stanici na 

zkapalněný zemní plyn. Do 5–10 let by se měl 

LNG v ČR začít využívat poměrně výrazně, a to 

zejména pro nákladní dopravu. Ve střednědobém 

horizontu budou vozidla dálkové přepravy, tedy 

kamionové dopravy na LNG, velmi rychle přibývat, 

protože zde jsou úspory pro společnosti opravdu 

výrazné a návratnost velmi krátká. „Česká republika 

má k tomu navíc i několik výrazných předpokladů. 

Leží ve středu Evropy a přes její území projíždí velká 

část dopravy přepravních firem. Navíc má v ČR sídlo 

jeden z nejvýznamnějších evropských dodavatelů 

této technologie a tím je společnost Chart-Ferox 

Děčín,“ doplňuje Hugo Kysilka. 

Výhody LNG představili v únoru na Slovensku zá-

stupci firem Gazprom Germania a Danube LNG, 

kde prezentovali zájemcům ze soukromých spo-

lečností v Dunajské Strede tankování paliva LNG do 

nádrže autobusu pomocí mobilní čerpací stanice. 

Polský výrobce autobusů SolBus představil inova-

tivní model autobusu Solcity 12, jehož palivová 

nádrž s objemem 367 l byla naplněna zhruba 35 kg 

LNG. Autobus byl zapůjčen dopravci SAD Dunajská 

Streda na testování v běžném provozu. Dojezd 

vykazoval až 600 km na jednu nádrž se spotřebou 

maximálně 35 l na 100 km. Zkapalněním (LNG) se 

objem zemního plynu zmenší třikrát více než jeho 

stlačením (CNG) a vůz na zkapalněný LNG tedy 

ujede třikrát větší vzdálenost než vůz se stejně 

velkou nádrží na CNG. 

STÁTNÍ PODPORA POMÁHÁ 
ČESKÝM VÝROBKŮM ZÍSKAT 
ŠPIČKOVÝ DESIGN
AGENTURA CZECHTRADE VYJEDNÁVÁ V SOUČASNÉ DOBĚ 
PODMÍNKY PRO REALIZACI PROJEKTU DESIGN 2 V RÁMCI 
PŘIPRAVOVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU OPPIK. TEN BY MĚL 
NAVÁZAT NA PŘEDCHOZÍ INICIATIVU, KDY AGENTURA POMÁHÁ 
MALÝM A STŘEDNÍM ČESKÝM PODNIKŮM ZÍSKAT ATRAKTIVNÍ 
DESIGN PRO JEJICH VÝROBKY. 

Ř
ada firem si díky finanční podpoře mohla dovo-

lit inovovat design svých produktů, CzechTrade 

pomohl i s propagací českého průmyslového 

designu v zahraničí a připravil i vzdělávací semináře 

zaměřené na oblast design managementu.

„Mnoho malých a středních podniků si neuvědo-

muje význam kvalitního designu výrobku a pova-

žuje služby designéra za zbytečný výdaj. Design je 

ale významným nástrojem inovačních a úspěšných 

firem. Agentura CzechTrade umožňuje využít tento 

potenciál také malým a středním podnikatelům, 

kteří tak zvyšují konkurenceschopnost svých vý-

robků v zahraničí,“ říká Radomil Doležal, generální 

ředitel agentury CzechTrade.

Vývoj jednoho výrobku přijde zhruba na půl milionu 

korun a jeho uvedení do sériové výroby trvá někdy 

i déle než rok. Dle vyjádření Pavla Říhy, majitele spo-

lečnosti Aton, která využila podporu k vývoji svítilny 

pro potápěče, to jsou pro malou firmu obrovské 

náklady, proto možnost přihlásit se do projektu De-

sign pro konkurenceschopnost 2013–2014 uvítali. 

Projekt jim tak umožnil upevnit svou pozici na trhu 

výrobků moderního typu svítilen.

V rámci projektu vznikl i na podnět zástupců Evropské 

komise Adresář designerů, který aktuálně nabízí 115 ak-

tivních profilů průmyslových a produktových designérů 

z ČR, Slovenska a Nizozemska, mezi nimiž mohou české 

firmy vybírat. Projekt pomohl i designérům, kteří se tak 

mohli představit i v zahraničí prostřednictvím společ-

ných výstavních expozic. Další částí projektu Design 

pro konkurenceschopnost 2013–2014 bylo vzdělávání 

českých firem v oblasti design managementu. Loni 

proběhly v Praze a Brně odborné semináře na téma 

„Průmyslový design jako součást komplexního bran-

dingu“ zaměřené na rozšíření znalostí v oblasti design 

managementu, kde se téměř 90 zástupců z řad malých 

a středních výrobců mohlo seznámit s designem jako 

trumfem, který jim umožní zvítězit nad konkurencí. 

Projekt využívá prostředky operačního programu 

Podnikání a inovace 2007–2013 (OPPI). Celkový 

rozpočet projektu činí přes 10 mil. Kč a v loňském 

roce využilo finanční podpory z něj celkem 60 vý-

robců. Letos CzechTrade podpoří ještě 25 výrobců 

spolupracujících s designéry a současně připravuje 

v rámci operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost navazující projekt De-

sign 2. I tentokrát budou cílovou skupinou malé 

a střední výrobní podniky a také podporované 

aktivity zůstávají v zásadě beze změny. Navrhovaný 

projekt však nabídne kvalitativní posun z hlediska 

rozsahu poskytovaných služeb a jejich zaměření. 

Design krytů magnetických separátorů Wamag, či 
nový design strojů série Junior pro obrábění tabulo-
vého skla, je dílem dobrušského Studia Chmelař 
v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost

Foto: Chmelař Design
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ZAMĚSTNANCŮ BUDE PŘIBÝVAT  I AGENTURNÍCH

Společnost Manpower ČR zveřejnila počátkem března výsledky průzkumu „Manpower Index 

trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2015. Ukazují, že optimismus na trhu práce roste – za-

městnavatelé pro 2. čtvrtletí očekávají zvýšený nábor zaměstnanců. Jak vyplývá ze statistik 

personální agentury Grafton Recruitment, v poslední době také významně roste ve firmách 

počet pracovníků zaměstnaných prostřednictvím specializovaných agentur.

Průzkum „Manpower Index trhu práce“ se provádí 

každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměst-

navatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců 

během následujícího čtvrtletí již více než 50 let. 

Za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodněj-

ších průzkumů náborové aktivity na světě napříč 

42 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný 

ekonomický indikátor.

Pro ČR (zahrnuta do globálního průzkumu od roku 

2009) má Manpower k dispozici i sezonně očištěná 

data SAD, jež eliminují dopad sezonních výkyvů 

v datech týkajících se náborových aktivit, následně 

uváděné údaje však reprezentují data sezonně 

neočištěná. 

Firmy jsou optimističtější, propouštění 
se nepředpokládá
Zaměstnavatelé v ČR hlásí pro druhé čtvrtletí 

2015 spíše optimistické náborové plány: 7 % za-

městnavatelů očekává nárůst počtu pracovních 

sil a 88 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné 

změny, snížení počtu pracovních sil předpovídají 

jen 3 % firem. Na základě těchto údajů vykazuje 

Čistý index trhu práce pro ČR pro druhé čtvrtletí 

2015 hodnotu +4 %.

„Ekonomický vývoj v České republice byl v roce 

2014 poměrně pozitivní a vyhlídky pro rok 2015 

jsou ještě optimističtější. To se konečně výrazněji 

odráží i na růstu poptávky po nových zaměstnan-

cích, zejména v odvětvích automobilový průmysl, 

logistika, IT a call centra,“ řekla Jaroslava Rezlerová, 

generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slo-

venská republika. 

Zaměstnavatelé v sedmi z 10 odvětví předpo-

vídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu 

pracovních sil, přičemž nejsilnější Index předpovídá 

odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 

s čistým indexem trhu práce +8 %. Na druhé straně 

dvě odvětví očekávají pokles počtu pracovních sil, 

a to především odvětví těžba nerostných surovin 

(hlásí Index – 6 %) a mírný pokles se očekává ve 

stavebnictví (-1 %).

Z pohledu regionálního srovnání v rámci ČR oče-

kávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních 

sil zaměstnavatelé ve dvou regionech. Nejsilnější 

Čistý index trhu práce +9 % hlásí Morava, zaměst-

navatelé v Čechách ve výši +3 % a v Praze zůstává 

Index stabilní s hodnotou 0 %. To znamená, že 

v porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové 

plány v Čechách a na Moravě zvýšily (na Moravě 

o 7 % a v Čechách o 4 %) a Praha zaznamenala 

relativní pokles o 3 %).

Novinkou poskytující detailnější pohled je i porov-

nání organizací podle velikosti, z něhož vyplývá, že 

v příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových ak-

tivit ve všech čtyřech kategoriích podniků, přičemž 

nejoptimističtější náborové plány předpokládají 

zaměstnavatelé z řad velkých společností s čistým 

indexem trhu +31 %. Ostatní následují s umírně-

nějšími očekáváními. Střední firmy s indexem +9 %, 

malé s +5 % a mikropodniky s +4 %.

Roste zájem o zaměstnávání  
přes agentury
Informace o vývoji pracovního trhu v ČR upřes-

ňuje i statistika personalistické agentury Grafton 

Recruitment, z níž vyplývá, že za poslední rok vzrostla 

zhruba o pětinu (o 18 %) také poptávka po agentur-

ních zaměstnancích. V loňském roce prostřednic-

tvím agentur našlo práci přes 250 000 Čechů. Velcí 

čeští zaměstnavatelé, především z řad výrobních 

či logistických firem, mají v průměru 20 % zaměst-

nanců najatých přes agenturu. ČR je však v tomto 

ohledu stále pod evropským průměrem – podle 

údajů Odborového svazu KOVO je v Evropě 1,6 % 

lidí z pracující populace zaměstnáno přes pracovní 

agentury, v ČR jde o necelé procento (asi o 0,9 %). 

Poslední rok však byl ve znamení růstu. Důvodů 

pro tento růst je hned několik. „Zatímco v dřívějších 

letech využívaly české firmy agenturní zaměstnance 

hlavně z důvodu větší flexibility, dnes jsou agen-

tury využívané i jako zdroj kvalitních zaměstnanců, 

kterých je aktuálně nedostatek, a to především 

v technických oborech a ve výrobě,“ podotýká 

Michal Navrátil, Business Development Director 

Temporary z agentury Grafton Recruitment. K dal-

ším důvodům patří skutečnost, že zaměstnanci 

jsou dnes legislativně lépe chráněni a funguje lépe 

i osvěta – neseriózní agentury, které se pohybují na 

hranici zákona, jsou nyní více vidět a zaměstnanci 

už vědí, na co si dát pozor. 

Ze statistik Grafton Recruitment vyplývá, že v re-

gionech se agenturní zaměstnávání většinou 

týká dělnických pozic – tzv. modrých límečků. 

„V Praze či Brně běžně obsazujeme také bílé lí-

mečky, tedy lidi, kteří pracují v kancelářích na 

různých pozicích, ať už jde o operátory v call 

centrech, asistentky, pracovníky v centrech tech-

nické podpory a podobně. Roste i zájem uchazečů 

o zaměstnání přes agenturu. Kandidáti chápou, 

že je to další šance, jak získat zaměstnání, když 

po uplynutí určité doby se jim v řadě případů 

nabídne možnost přejít do kmenového stavu 

firmy,“ komentuje Michal Navrátil. Z posledního 

průzkumu agentury Grafton mezi více než 2000 

uchazeči o práci vyplynulo, že celých 74 % z nich 

by práci přes agenturu přijalo bez větších výhrad. 

Pouze 18,6 % by ji odmítlo, nejčastěji z důvodu 

obav z nesprávného a nepravidelného vyplácení 

mzdy. U seriózních agentur však k podobným 

obavám není důvod (viz tabulka).

Chystá se nová úprava pravidel
Stát nyní hodlá více regulovat agenturní zaměst-

návání prostřednictvím komplexní novely právní 

úpravy zprostředkování zaměstnání agenturami 

práce, zpracované mj. i na základě jednání a zá-

věrů Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální 

dohody (tripartita) pro zprostředkování zaměst-

nání, jehož se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, 

zaměstnanců, agentur práce, MPSV, SÚIP a Úřadu 

práce ČR. „Oceňujeme, že tripartita vnímá potřebu 

řešit regulaci trhu agenturního zaměstnávání. Cí-

lem by mělo být posílení postavení seriózních 

agentur práce, které dodržují zákoník práce. Bo-

hužel aktuálně navrhované řešení je koncipované 

spíše tak, že právě seriózní agentury omezí a na-

opak nahraje agenturám, které předpisy nedodržují 

a případně obcházejí dočasné přidělení různými 

formami outsourcingu. Věříme, že se ve výsledku 

najde taková podoba regulace, která bude pra-

covnímu trhu ku prospěchu,“ komentuje Radka 

Čechová, manažerka pražské pobočky Grafton 

Recruitment. 

Nejčastější mýty agenturního zaměstnání

mýtus realita

Agentura mi strhává peníze ze mzdy za 
zprostředkování práce

Takovýto postup je nelegální – služby agentury nejsou 
hrazeny zaměstnancem

Budu pobírat nižší mzdu než kmenový 
zaměstnanec firmy

Zákonem jsou dané srovnatelné mzdové a pracovní 
podmínky – tzn. např. i to, že pokud má kmenový 
zaměstnanec např. stravenky, agenturní je dostane také

Agentura mě může přesunout na druhý 
konec republiky, když už pro mě nemá 
práci v místě bydliště

Případné změny místa pracoviště nelze realizovat  
bez dohody se zaměstnancem

Za agenturní zaměstnance neplatí za-
městnavatel sociální a zdravotní pojištění

Agentura za zaměstnance odvádí pojištění  
i daně dle zákona

Agentury zaměstnávají pouze na jakési 
nepravidelné brigády

Seriózní agentury zaměstnávají své zaměstnance 
pouze v souladu se zákonem – na DPČ nebo HPP. 
Délka trvání smlouvy může být rozdílná, ovšem praco-
vat přes agenturu mohou zaměstnanci i několik let
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EVROPSKÁ KOMISE VYHLÁSILA 
BOJ PODNIKŮM NEPLATÍCÍM DANĚ 
EVROPSKÁ KOMISE DNE 18. BŘEZNA 2015 PŘEDLOŽILA SOUBOR 
DAŇOVÝCH LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ 
TRANSPARENTNOSTI, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ JEJÍHO AMBICIÓZNÍHO 
PLÁNU BOJE PROTI VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÝM POVINNOSTEM ZE 
STRANY PODNIKŮ A ŠKODLIVÉ SOUTĚŽI V OBLASTI DANÍ V EU.

K
líčovým prvkem „balíčku“ právních předpisů 

je návrh na zavedení automatické výměny 

informací mezi členskými státy, pokud jde 

o jejich daňová rozhodnutí. Legislativně je to upra-

veno v návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 

2011/16 / EU, pokud jde o povinné automatické 

výměny informací v oblasti daní. Návrh novely 

směrnice pak doplňuje zejména sdělení o trans-

parentnosti daní s cílem bojovat proti daňovým 

únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, 

které je sice (jako tzv. soft law) právně nevyma-

hatelné, ale definuje cíle Komise v dalším legis-

lativním procesu.

Předložený návrh vychází z toho, že kvůli podnikům, 

které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, 

přicházejí rozpočty členských států EU každoročně 

o miliardy eur. Současně je také narušováno spra-

vedlivé rozdělení zátěže mezi daňové poplatníky 

a spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky. 

Společnosti spoléhají na to, že daňová pravidla 

jsou složitá a že členské státy nespolupracují, a své 

zisky přesouvají a daně platí co možná nejmenší. 

Podpora transparentnosti a spolupráce v boji proti 

agresivnímu daňovému plánování a nekalým daňo-

vým praktikám jsou proto zcela zásadní.

Základním cílem předloženého „balíčku“ je zajistit, 

aby členské státy měly k dispozici informace, které 

by jim umožnily chránit jejich daňovou základnu 

a účinně se zaměřit na ty společnosti, které se snaží 

vyhýbat poctivému placení svého dílu daní. „Pro 

nadnárodní společnosti platí povinnost placení 

daní stejně jako pro všechny ostatní,“ prohlásil při 

předložení právní úpravy místopředseda Evrop-

ské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za 

euro a sociální dialog. Komisař pro hospodářské 

a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici 

k tomu ještě silněji zdůraznil, že trpělivost se spo-

lečnostmi, které se vyhýbají poctivému placení daní, 

i s režimy, které to umožňují „přetekla“. Komise proto 

podle něj hodlá „obnovit vazbu mezi místem, kde 

společnosti skutečně vytvářejí své zisky, a místem, 

kde jsou daněny“. 

Díky návrhu týkajícímu se automatické výměny 

informací by tak mohly daňové úřady lépe identi-

fikovat mezery v daňových zákonech či duplicitu 

zdanění v jednotlivých členských státech. Konkrétní 

opatření, jak těmto mezerám či překrývání daní 

bránit, hodlá Komise předložit v příštích měsících. 

Východiskem k tomu má být otevření možnosti, 

aby se členské státy více otevřely a začaly spolupra-

covat. To je i cílem předloženého „balíčku daňové 

transparentnosti“.

Transparentní daňová rozhodnutí
Základním prvkem „daňového balíčku“ je legisla-

tivní návrh, který má zlepšit spolupráci mezi člen-

skými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí 

s přeshraničním dopadem. Tento návrh byl předlo-

žený ve formě směrnice, kterou se mění směrnice 

2011/16 / EU, pokud jde o povinné automatické 

výměny informací v oblasti daní, by měl odstartovat 

novou éru transparentnosti.

V současné době členské státy jen velmi málo sdí-

lejí informace týkající se daňových rozhodnutí. Je 

na uvážení členského státu, aby rozhodl, zda by 

mohlo být jeho daňové rozhodnutí důležité i pro 

jiný stát EU. To vede k tomu, že členské státy často 

neznají daňová rozhodnutí s přeshraničním dopa-

dem vydaná jinde v EU, která mohou mít dopad 

na jejich vlastní daňovou základnu. Nedostatečné 

transparentnosti u daňových rozhodnutí některé 

společnosti využívají a své daňové odvody uměle 

snižují.

Evropská komise chce tuto situaci napravit a navr-

huje tento prostor pro volné uvážení a samostatný 

výklad zrušit. Členské státy si nyní budou muset 

informace o svých daňových rozhodnutích vymě-

ňovat automaticky. Komise navrhuje stanovit přísné 

lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset 

každé tři měsíce zasílat všem ostatním členským 

státům stručnou zprávu o všech přeshraničních 

daňových rozhodnutích, která vydaly. Členské státy 

pak budou moci požádat o podrobnější informace 

ke konkrétnímu rozhodnutí.

Automatická výměna informací o daňových 

rozhodnutích umožní členským státům odha-

lovat určité nekalé daňové praktiky společností 

a podle potřeby na ně reagovat. Měla by se tím 

navíc posílit zdravější soutěž v oblasti daní, neboť 

není příliš pravděpodobné, že by daňové orgány 

poskytovaly společnostem selektivní daňové 

zacházení, budou-li to moci orgány jiných zemí 

kontrolovat.

Další iniciativy v oblasti 
transparentních daní
Součástí „daňového balíčku“ je dále sdělení o trans-

parentnosti daní s cílem bojovat proti daňovým 

únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, 

které obsahuje řadu dalších iniciativ zaměřených na 

zlepšení daňové transparentnosti v EU. Patří k nim:

Posuzování případných nových požadavků na trans-

parentnost pro nadnárodní společnosti.

Komise v rámci tohoto požadavku prozkoumá, zda 

je možné zavést nové požadavky na transparent-

nost, např. zveřejňování určitých informací týkajících 

se daní nadnárodních společností. Cíle, přínosy i ri-

zika všech takových iniciativ hodlá přitom důkladně 

zvážit. Komise proto posoudí dopad případných 

dalších požadavků na transparentnost, které by 

umožňovaly informovat o daném rozhodnutí 

v pozdější fázi.

Přezkum kodexu chování 
pro zdaňování podniků
Kodex chování pro zdaňování podniků je dle Ko-

mise jedním z hlavních nástrojů EU pro zajištění 

spravedlivé soutěže v oblasti daní z příjmů práv-

nických osob. Stanoví kritéria, která určují, zda je 

daňový režim škodlivý či nikoli, a vyžaduje, aby 

členské státy zrušily škodlivá daňová opatření, 

která se s kodexem neslučují. Zástupci členských 

států se pravidelně scházejí a dodržování kodexu 

posuzují. V posledních letech však kodex při řešení 

škodlivých daňových režimů ztratil na své účinnosti, 

protože jeho kritéria již nezohledňují sofistikova-

nější systémy, které společnosti při vyhýbání se 

daňovým povinnostem používají. Komise proto 

hodlá s členskými státy spolupracovat při přezkumu 

tohoto kodexu a zároveň i mandátu Skupiny pro 

kodex chování, aby byly při zajišťování spravedlivé 

a transparentní hospodářské soutěže v EU v oblasti 

daní účinnější.

Vyčíslení rozsahu daňových úniků 
a vyhýbání se daňovým povinnostem
Komise a Eurostat, jako statistická služba Evropské 

unie, by v rámci tohoto opatření měly spolupra-

covat s členskými státy při hledání způsobu, jak 

spolehlivě odhadnout míru daňových úniků a vy-

hýbání se daňovým povinnostem. Množí se totiž 

důkazy o tom, že úniky a vyhýbání se daňovým 

povinnostem jsou všudypřítomné a způsobují 

významné ztráty příjmů. Přesně však rozsah ani 

dopad těchto problémů dosud vyčíslen nebyl. 

Spolehlivé statistické údaje o rozsahu a dopadu 

těchto problémů by tak pomohly přesněji zaměřit 

politická opatření.

Zrušení směrnice o zdanění příjmů 
z úspor
Komise v tomto pořadí posledním navrženým 

opatřením předkládá návrh zrušit směrnici o zda-

nění příjmů z úspor, neboť její znění bylo mezitím 

překonáno ambicióznějšími právními předpisy 

EU, které vyžadují co největší rozsah automatické 

výměny informací o finančních účtech, včetně 

příjmů z úspor. Zrušením směrnice o zdanění příjmů 

z úspor má pak vzniknout srozumitelnější rámec 

pro automatickou výměnu finančních informací 
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EVROPSKÁ KOMISE POŽÁDALA 18 ČLENSKÝCH 
STÁTŮ  VČETNĚ ČR, ABY SPRÁVNĚ UPLATŇOVALY 
PRAVIDLA EU O ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZECH 

Evropská komise požádala koncem února letošního roku Rakousko, Belgii, Bulharsko, ČR, 

Kypr, Německo, Dánsko, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francii, Finsko, Itálii, Litvu, Polsko, Por-

tugalsko, Slovensko a Slovinsko, aby správně provedly směrnici EU o řidičských průkazech 

(směrnice 2006/126/ES). 

Tato aktualizovaná pravidla o řidičských průkazech 

zavedla mimo jiné nové kategorie řidičských prů-

kazů, harmonizovanou platnost řidičského průkazu 

a stanovila síť pro výměnu informací o řidičských prů-

kazech (RESPER). Nová pravidla mají pomoci omezit 

možnosti padělání, zaručit svobodu pohybu řidičům 

v EU a posílit bezpečnost na evropských silnicích. 

Pokud jde o požadavek na Českou republiku, Komise 

žádá, aby přijala další opatření, které zajistí, že řidič-

ské průkazy budou vydávány pouze osobám, které 

mají bydliště na území České republiky. ČR má tím 

potvrdit svoje odhodlání bojovat proti tzv. turistice 

řidičských průkazů, která představuje riziko pro dů-

věryhodnost systému řidičských průkazů v rámci 

EU. Česká republika je dále žádána, aby zajistila, 

že kategorie řidičských průkazů pro nákladní auta 

(kategorie C1 a C) a malé autobusy (kategorie D1) 

budou odpovídat těm, které vyžaduje směrnice, 

a dále, že zkušební jízdy na malých motocyklech 

(kategorie A1) budou vést pouze osoby pověřené 

příslušnou licencí, a dále, že bude kontrolována kvali-

fikace zkoušejících u řidičských zkoušek jako součásti 

zabezpečování jejich kvality, a konečně, že zkušební 

cyklus bude zahrnovat všechny prvky požadované 

směrnicí, a rovněž příslušné minimální požadavky 

na ochranu zdraví, které jsou nezbytné pro řízení 

motocyklů na střední pohon (kategorie A2). 

Od března platí rovněž další legislativní novinka 

týkající se řidičských průkazů – novela vyhlášky 

o řidičských průkazech a o registru řidičů. Dne 12. 

března byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 

43/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Mini-

sterstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských 

průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 

předpisů, a která nabývá účinnosti (s výjimkou 

jednoho ze svých ustanovení) dnem 27. 3. 2015.

Novela byla Ministerstvem dopravy přijata v sou-

vislosti se změnou Úmluvy o silničním provozu 

podepsané ve Vídni v roce 1968 (jíž je ČR signa-

tářem), která nově od roku 2011 stanovuje nové 

vzory řidičských průkazů. Vyhláška v novelizované 

podobě obsahuje nový vzor mezinárodního řidič-

ského průkazu vydávaného Českou republikou, 

který odpovídá zmíněné úmluvě a rovněž reaguje 

na nový vzor takového řidičského průkazu, který 

je pak ČR uznáván pro řízení motorových vozidel 

a k výměně za český řidičský průkaz.

Novelou má být rovněž zakončen transpoziční proces 

evropské směrnice 2011/82/EU o usnadnění pře-

shraniční výměny informací o dopravních deliktech 

v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která mj. 

stanoví vzor informačního formuláře pro účely pře-

stupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci 

jiných členských států EU. V novelizovaném znění 

vyhlášky se změna promítá v příloze obsahující vzor 

informačního formuláře, který je nyní zasílán společně 

s oznámením o zahájení řízení o přestupku podezře-

lému, jenž má bydliště v jiném členském státě unie. 

Reaguje tak na novelu zákona o silničním provozu 

publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 230/2014 Sb., 

která v rámci vnitrostátního právního řádu stanovila 

nutnost přijmout takový prováděcí předpis, jímž 

bude upraven vzor informačního formuláře pro účely 

přestupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci 

jiných členských států EU. /pm/

a zabrání se právní nejistotě či zvýšení administra-

tivy pro daňové orgány a podniky.

Další kroky
Oba legislativní návrhy, které „daňový balíček“ 

obsahuje, budou v dalších krocích předloženy ke 

konzultaci Evropskému parlamentu a k přijetí Radě. 

Členské státy by se měly dohodnout na návrhu 

týkajícím se daňových rozhodnutí do konce roku 

2015, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 

2016. Vzhledem k tomu, že k vypracování tohoto 

návrhu vyzvala Komisi Evropská rada, lze počítat 

s tím, že bude přijat jednoznačný politický závazek, 

aby bylo dohody dosaženo včas.

V dalších krocích bude dalším mezníkem předložení 

akčního plánu pro zdanění právnických osob, který 

bude předložen do začátku léta. Tento druhý akční 

plán se zaměří na opatření, která by zajistila spravedli-

vější a účinnější zdanění podniků v rámci jednotného 

trhu, včetně obnovení společného konsolidovaného 

základu daně z příjmů právnických osob a názorů 

týkajících se zapojení nových opatření OECD a sku-

piny G20 do boje proti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku na úrovni EU. /pm/

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA USILUJE O VĚTŠÍ BEZPEČÍ 

Vláda schválila novelu silničního zákona, která přináší několik změn, jež by měly řešit dosavadní 

problémové oblasti v dopravě. K nejčastěji mediálně propíraným patřil provoz vozítek segway. 

Od původně uvažovaného zákazu vozítek minis-

terstvo nakonec ustoupilo s tím, že plošný zákaz 

daný zákonem by prý prakticky úplně znemožnil 

jejich používání, takže jejich provoz bude obecně 

povolen, a segwaye budou moci jezdit i nadále, ale 

rozhodnutí o nich přesunulo na obce, která budou 

moci vozítka zakázat dopravní značkou. „V rámci me-

ziresortního připomínkového řízení jsme se přiklonili 

k tomu, že nejvhodnější je ponechat rozhodnutí na 

samotných obcích. V každé obci či městské části 

je situace jiná a jde tak o problém, který je třeba 

posuzovat lokálně,“ reagovalo na výtky pražského 

magistrátu ministerstvo dopravy. I tam, kde bude 

provoz segwayů povolen, bude však podle nové 

právní úpravy omezena rychlost, s jakou je možné 

vozítka používat. Na chodnících by se na nich osoby 

mohly pohybovat pouze rychlostí chůze, jen na 

cyklostezkách by mohly jezdit bez omezení, poža-

davek na přesunutí vozítek na silnice úřad odmítl, 

vzhledem k tomu, že v provozu by byly segwaye 

nebezpečné pro řidiče aut i samotné uživatele.

Navrhovaná novela zákona ovšem přináší i nové po-

vinnosti pro chodce, konkrétně nosit za snížené vidi-

telnosti na silnicích mimo obce ochranné prvky, např. 

pásky nebo jiné prvky z reflexního materiálu, které by 

měli mít na sobě vždy, když se na pozemních komu-

nikacích pohybují při snížené viditelnosti, např. v mlze 

nebo za tmy. V obci tuto povinnost zákon nestanoví, 

používání reflexních prvků je však doporučováno.

Nová legislativní úprava by měla rovněž posílit 

pravomoci policie, např. pokud jde o postup vůči 

nezodpovědným řidičům, jezdícím ve vozidlech 

v nevyhovujícím technickém stavu. Novela dá policii 

pravomoc zadržet řidiči osvědčení o registraci vozidla 

kvůli špatnému technickému stavu automobilu. 
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HODINKY, V NICHŽ PLYNE ČAS 
V TRUBIČKÁCH

Hodinky s  vodotryskem už se 

staly okřídleným úslovím, ale švý-

carská firma HYT přišla s  další 

raritou: vytvořila hydromecha-

nické hodinky, které ukazují čas 

pomocí tekutin. 

Po předchozích modelech s pros-

tým označením H1 a H2 připravila 

na hodinářský veletrh Baselworld 

2015 kompletně nový typ H3. Místo 

dosavadních kulatých hodinek vsadila 

tentokráte na „technický design” s ob-

délníkovým pouzdrem o rozměrech 

62 x 41 x 16 mm, které v sobě ukrývá 

strojek a časoměrné trubice s tekuti-

nou: zelená indikuje čas a průhledná 

pracuje jako její protějšek. Čas (v ho-

dinách) ukazuje číslice, k níž dosa-

huje konec barevného tekutinového 

sloupce na jednom z šestice otáčejí-

cích se hranolů s čísly 0–23, minuty 

zobrazuje červená ručička posouvající 

se na níže umístěné stupnici, na jejímž 

konci vždy po 60 minutách poskočí 

opět na začátek.

Na jedno natažení strojku by hodinky 

měly vydržet v chodu celý týden - 

170 hodin, odpovídající dobu lze 

vidět na zadní straně strojku. Za ex-

travaxanci se ovšem platí a v tomto 

případě dost: hodinářská lahůdka 

označovaná také za nejkomplikova-

nější hodinky na světě přijde zájemce 

o některý exemplář z 25kusové limi-

tované série na 280 000 švýcarských 

franků (7,2 mil. Kč). 

NA PRÁCI POSVÍTÍ RUKAVICE NEBO NÁŘADÍ

LED osvětlovací diody najdeme 

dnes už téměř všude, ale jejich 

umístění do rukavic je novinkou 

– a to velmi praktickou. Pracovní 

rukavice americké firmy Mem-

phis jsou vybaveny dvojicí LED 

diod na ukazováčcích, a doká-

žou nejen ochránit ruce, ale také 

posvítit na práci. 

Do rukavic se používají běžné „knof-

líkové“ baterie, které by měly vydržet 

asi 14 hodin svícení. Led diody mají nastavitelné dvě pozice umožňu-

jící zajistit lepší viditelnost např. při 

montážních operacích ve špatných 

světelných podmínkách. Světlo z ru-

kavic může v případě potřeby ale 

ještě doplnit i osvětlení pomocí ná-

řadí – tedy v případě, že máte k dis-

pozici to, které je rovněž osazeno 

LED diodami, jako sada stranových 

klíčů s integrovaným osvětlením. 

Dioda je umístěna přímo mezi če-

listmi klíče a energii čerpá z integro-

vaného akumulátoru, který se dobíjí 

v dodávaném stojánku. 

VYPLULA PRVNÍ ZÁSOBOVACÍ LOĎ 
POHÁNĚNÁ LNG

Společnost Shell uvedla do pro-

vozu první zásobovací plavidlo 

poháněné zkapalněným zemním 

plynem (LNG – Liquefied Natural 

Gas). Loď s názvem Harvey Energy 

má Shell pronajatu od firmy Har-

vey Gulf International Marine, o 

dalších dvou pronájmech plavidel 

stejného typu společnosti jednají.

Speciální plavidlo, jež bude podporovat 

logistiku v Mexickém zálivu, bude záso-

bovat zejména tamní hlubokomořské 

operace a stane se nejšetrnější zásobo-

vací lodí s ohledem na životní prostředí 

v oblasti – jako první svého druhu bude 

spalovat jak zkapalněný zemní plyn, tak 

motorovou naftu. Lodě na LNG předsta-

vují novou alternativu pro provozova-

tele plavidel v Mexickém zálivu splňující 

požadavky na aktuální regulace emisí 

síry a oxidu dusíku Úřadu pro kontrolu 

emisí v Severní Americe (ECA). 

Zásobovací loď „Harvey Energy“ je 92 m 

dlouhá a je poháněná třemi motory 

spalujícími LNG i motorovou naftu – 

z 99 % slouží jako palivo zkapalněný 

zemní plyn, jehož zásoby lodi vystačí 

na zhruba 7 dní plavby. Palivo bude 

loď doplňovat v přístavu Port Four-

chon, nejjižnějším přístavu v americké 

Louisianě, kde se v dosahu několika 

desítek kilometrů nachází přes 600 vrt-

ných souprav a plošin na ropu i zemní 

plyn a kde má společnost Harvey Gulf 

nově zřízenou infrastrukturu pro čer-

pání LNG. Odtud bude Harvey Energy 

zásobovat veškeré plošiny společnosti 

Shell potřebným vybavením. 

Zásobovací loď Harvey Energy s pohonem na zkapalněný zemní plyn

Foto: Shell/Offshore Energy TodayZÁMEK, NA KTERÝ SE LZE OPRAVDU 
SPOLEHNOUT

Nový dveřní bezpečnostní zámek 

ReliTouch 3. generace představuje 

unikátní systém sdružující v jed-

nom zařízení celou řadu vysoce 

účinných bezpečnostních prvků. 

Byl navržen jak pro rezidenční tak 

komerční zařízení, může být in-

stalován uvnitř i venku.

Zámek je odolný dešti, sněhu, pra-

chu a vlhkosti. Systém biometrického 

a PIN kódu zámku s časovou kontrolu 

umožňuje nakonfigurovat přístup až 

pro 1000 uživatelů s PIN kódem (jaké-

koliv délky kódu na uživatele) nebo až 

tisícovku uživatelů otisků prstů nebo 

některého z dalších režimů s různým 

stupněm zabezpečení (pouze PIN, 

identifikace uživatele + otisk prstu, iden-

tifikace uživatele + PIN apod.), případně 

jejich kombinace. Mezi hlavní inovace 

patří začlenění technologie USB flash 

disku umožňující instalovat další bez-

pečnostní řešení. Systém umožňuje 

snadno přidat či odstranit přístupová 

práva pro různé osoby, např. pro za-

městnance, dodavatele a roznáškové 

služby nebo hosty bez starosti pře-

mýšlet o tom, kdo má vyrobené klíče. 

Podsvícená klávesnice pro zadávání 

PINu umožňuje snadné použití v noci, 

k bezpečnostním prkům patří i auto-

matické znovuuzamčení dveří, pokud 

nejsou otevřeny během 5sekundové 

přístupové doby. Řízení přístupu a audit 

trail přesně ukáže, kdo byl u vás doma 

či ve firmě, v kolik hodin a který den. Jak 

zdůrazňuje výrobce, zámek byl testován 

na více než 2 mil. cyklů zatížení, a na 

trhu v současné době neexistuje žádný 

samostatný dveřní biometrický zámek 

s tak velkou kontrolou. 
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NEMŮŽETE ROZEPNOUT ZIP? 
NECHTE TO NA ROBOTY…
První minirobot, tzv. Zipperbot 

umožňující zapínat zip, využívá 

optické a pohybové senzory 

k pohybu po okrajích zipu, aby 

se správně a v pravý čas spojo-

valy či rozpojovaly jeho zuby.

Zipperbot vznikl na Massachssetském 

technologickém institutu a spadá 

pod větší projekt s názvem „Krejčov-

ští roboti“. Jeho tvůrce Adam Whiton 

z týmu Personal Robots Group, sku-

piny zaměřené na osobní robotiku 

na MIT, si myslí, že Zipperbot by mohl 

začít nový trend v „asistenčním ob-

lékání“. Například pomoci oblékat 

se lidem se zdravotním postižením 

nebo být užitečný v situacích, kdy do-

týkat se jakékoliv části oblečení (např. 

u chemických obleků a podobných 

propriet z kategorie biohazard), by 

mohlo být škodlivé či nebezpečné 

pro lidské zdraví. 

Foto: MIT

HOLIT SE UŽ MŮŽETE TŘEBA I V SAUNĚ
Také vás rozčiluje zamlžování zr-

cadla v koupelně? Přesně tento 

problém se rozhodli vyřešit tvůrci 

pomůcky nabízené jako „nejlepší 

osvětlené nezamlžovací zrcadlo“. 

Sprchové zrcadlo s osvětlením zů-

stalo podle testů provedených The 

Hammacher Schlemmer Institute bez 

zarosení nejdelší dobu ze zkoušených 

kandidátů. Zatímco menší modely byly 

úplně zamlžené po pouhých pěti mi-

nutách v horké sprše, nejlepší zrcadlo 

bylo „mlhyprosté“ ještě po více než 

20 minutách. Tajemství tkví v unikátní 

nádržce teplé vody, která udržuje zr-

cadlo ve stejné teplotě jako jeho okolí. 

Místo běžného upevnění pomocí ne-

spolehlivých přísavek, které rychle ztrá-

cejí přilnavost, lze toto zrcadlo snadno 

nainstalovat pomocí odnímatelné 

vrstvy silikonového lepidla. LED diody 

na každém rohu zvýši viditelnost ve 

špatně osvětlených sprchových kou-

tech. Ve výbavě jsou kromě odkládací 

poličky na břitvu i stěrky.

Obdobným řešením je produkt firmy 

Zadro vyrobený z odolného neroz-

bitného skla a materiálu pokrytého 

speciálním emailem s patentovanou 

hydorfobickou vrstvou zamezující pů-

sobení vodní páry. Osvětlení, které se 

automaticky vypíná po 5 minutách, 

obstarávají dvě LED diody. Zrcadlo je 

vybaveno i digitální časomírou s LCD 

displejem a funkcí alarmu. Vyrábí se 

i jako kosmetické zrcadlo pro dámy. 

Novinky z nakladatelství GRADA  Novinky z nakladatelství GRADA  Novinky z nakladatelství GRADA

Knihy lze objednat na:  GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz 
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.

Autoškola
Zcela nová moderní učebnice 

a testové otázky (2015)

Minář Václav

Kniha vznikla ve spolupráci s Týmem 

silniční bezpečnosti, o.p.s., Samostat-

ným oddělením BESIP Ministerstva 

dopravy ČR a dopravním portálem 

Zákruta. Díky této spolupráci mohlo 

nakladatelství vůbec poprvé poskyt-

nout zdarma ke stažení  elektronické 

verze předpisů a vyhlášek s více než 

stovku názorných spotů a animací 

dopravních situací.

Zcela nová učebnice autoškoly ob-

sahuje:

●  výklady pomocí názorných barev-

ných fotografií

●  snadnou navigaci v knize pomocí 

barevných hmatníků

●  kapitoly členěné podle předmětů 

v autoškole

●  ukázkové testy

●  praktické rady

Cílem knihy je především pomoci 

čtenářům, aby se rychle a pohodlně 

naučili vše, co potřebují k získání 

řidičského oprávnění skupiny B 

a cítili se bezpečně a spolehlivě na 

silnicích. / 240 stran, 169 Kč

Akciové investice
Gladiš Daniel

Investování je jednoduché, ale ne 

snadné. Tato kniha, která obsahuje 

řadu konkrétních příkladů z autorovy 

více než dvacetileté investiční kariéry, 

vám ho pomůže zvládnout.

Investování do akcií je založeno na 

jednoduchých myšlenkách. Autor 

s nimi čtenáře seznamuje a vysvět-

luje, jak je aplikovat v praxi. Naučíte 

se, jak oceňovat společnost a jak 

správně pohlížet na pohyby trhu. 

V knize jsou dále vysvětleny pojmy 

kruh kompetencí a bezpečnostní 

polštář a jejich praktické použití. 

Naučíte se formulovat si vlastní in-

vestiční filozofii a vytvořit si vlastní 

investiční proces. Samostatné ka-

pitoly jsou věnovány riziku, psy-

chologii investora, inflaci a tomu, 

co je dobrá společnost a jak a kde 

ji hledat.

Gladišova první kniha, Naučte se in-

vestovat, se stala naprostým bestsel-

lerem. / 176 stran, 229 Kč

„Béďo, vstávej, je tady jaro”, říká v jedné animované pohádce medvídek 
svému staršímu kamarádovi v Yellowstonském národním parku...a to 
mě připomnělo, že přichází období, kdy nastává větší nápor na cyklo-
obchody a také na autoškoly.   
Pro začínající mladé řidiče si proto nakladatelství Grada připravila 
úplně zbrusu novou knihu autoškoly. Jde o moderní vydání s testo-
vými otázkami a vlastně poprvé vychází souběžně s aktivními odkazy 
a animacemi dopravních situací na webových stránkách nakladatelství, 
které jsou volně ke stažení. 
V druhém dnešním příspěvku chce autor knihy o investování předat co 
nejvíce rad a pomocí jednoduchých myšlenek naučit zájemce investovat. 
Pořád ale bude platit, že dobrý investor musí mít hlavně dobré znalosti 
a informace. Bez těchto znalostí je investování těžké a proto autor díky 
nové publikaci předává něco svým nástupcům, něco, co se naučil za více 
než 20 let investování.
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Vrtající elektrony
V jednom závodě Německé spolkové republiky 

zkonstruovali speciální obráběcí mechanismus, 

v němž jsou otvory o průměru do jednoho mik-

ronu provrtávány tenkým svazkem urychlených 

elektronů. Stroj je také vybaven programovým 

řízením. 

Až 4 vejce denně
Některé slepice drůbežářské farmy v čínské pro-

vincii Se-čuan dokážou snést až čtyři vejce denně. 

Slepice dostávají 6 až 8krát za den krmivo s příměsí 

výpalků a noc tráví v osvětlených kurnících. 

Automatický televizor
Televizor s plně automatickým ovládáním zkon-

struovali v USA. Jeho váha je pouhých 1,8 kg 

a rozměry 60 x 136 x 197 mm. Obraz se skládá 

z 600 řádků a má vysokou kvalitu. Použití 83 polo-

vodičových elementů vylučuje jakékoliv poruchy. 

Modulační systém se skládá ze šesti destiček 

s polovodičovými tištěnými schématy, jež jsou 

uzavřeny v nepropustných pouzdrech. Každá 

z  destiček odpovídá určité operaci televizoru. 

Starověká kůže a koroze
V jednom anglickém městě byly při archeolo-

gických vykopávkách nalezeny dobře uchované 

předměty ze železa. Nález vzbudil zájem archeo -

logů i ostatních vědeckých pracovníků. Za nor-

málních okolností by totiž toto železo mělo být 

docela zničeno korozí, protože leželo ve vlhké 

půdě snad celá staletí. Neporušené zůstalo jen 

díky skutečnosti, že v těsném sousedství že-

lezných věcí se nalézala pravěká obuv a jiné 

výrobky z kůže. 

Na veletrhu v Brně poprvé
Na brněnském II. mezinárodním veletrhu byla poprvé 

prezentovaná nová automatická linka na hřídele, která 

byla složená ze dvou poloautomatických kopírova-

cích soustruhů SP 25 a vyvrtávačky VV 70. Automa-

tickou linku vyrobili v Kovosvitu v Sezimově Ústí. 

Montážní pistole
Použitím nových sovětských montážních pistolí 

SMP-1 se značně urychluje práce dělníkům při 

zatloukání skob. Jeden  pracovník jich za směnu 

zarazí na 300. K příslušenství přístroje patří dvě 

vyměnitelné hlavně a různě silné náboje. Pistole 

se nabíjí prostým zlomením a po zastrčení skoby 

s nábojem je připravena k použití. Vystřelí jen tehdy, 

je-li polyetylénový nástavec přitisknut ke stěně. 

Giganti síly
Prodloužená ruka, nazvaná Derick,  pomáhá pracov-

níkům zvládat nejobtížnější práce, např. ve výškách. 

Jde o názorný příklad, jak gigant síly slouží člověku. 

Romayor 30
Na obrázku je vyobrazen nový tiskací ofsetový stroj, 

který byl prezentován na mezinárodní výstavě jako 

jedna z ukázek československé techniky na úseku 

polygrafickém. 

Lepení místo svařování
Bylo vyrobeno lepidlo, které tvrdne na vzduchu 

při normální teplotě. Ukázalo se, že lepený spoj 

ocelových částí měl střihovou pevnost od 120 do 

140 kg na cm². 

Frekvence
Vysokofrekvenční komora středního rozsahu s ob-

razovou frekvencí až 42 000 snímků za vteřinu je 

bubnového typu, kde se s rotujícím filmem otáčí 

i část optické soustavy. Obrazovou frekvenci možno 

měnit od 6000 až do 42 000 obrázků za vteřinu. 

Jako motoru je použito komutátorového motoru 

výkonu 2,2 kW s možností měnitelnosti otáček 

od 300 do 2100 otáček za minutu. Ke snímání se 

používá  neperforovaného filmu šířky 35 mm. Ve-

likost obrázků je 5 x 8 mm, přičemž obrázky jsou 

uspořádány do čtyř řad pod sebou. Komora udělá 

při jednom záběru 1304 snímky. Komora má 1200 

dílčích rotujících objektivů. Hlavní objektiv je Be-

lar f = 210 mm, 1 : 4,5. Dále je komora vybavena 

dvěma předsádkovými objektivy o ohniskových 

vzdálenostech 500 a 83 mm. Komory se používá 

při snímání rychle probíhajících dějů. 
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Pravidla sudoku jsou prostá: 

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

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

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 

Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou 

vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek 

z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

3 8 5

5 6 9

4 8 1 3

4 7 8 5

3 4 2 9 8

7 6 5 1

2 3 9 8

6 3 2

7 9 4

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 3/2015:

1 6 2 7 3 4 9 5 8

4 5 9 8 6 1 2 7 3 

3 8 7 5 9 2 1 6 4

6 4 5 3 1 8 7 2 9

7 2 8 4 5 9 6 3 1

9 3 1 2 7 6 8 4 5

2 1 6 9 4 3 5 8 7

5 9 3 6 8 7 4 1 2

8 7 4 1 2 5 3 9 6

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jan Karvinský, Benešov
Ivana Sedláčková, Praha
Eva Suličková, Mělník

Narušená citlivost 
Při letech velkých dopravních letadel bylo po-

zorováno, že navigační přístroje jsou v poslední 

době značně nepřesné. Podrobné šetření při-

neslo neobyčejně zajímavý výsledek: poruchy 

způsobují přenosné rozhlasové přijímače, mag-

netofony, diktafony a jiné elektronické přístroje, 

kterých za letu cestující nyní ve vzrůstající míře 

používají buď pro zábavu, nebo pro práci. Tento 

neuvěřitelný fakt vydalo v úřední zprávě sdru-

žení IATA (Mezinárodní sdružení pro leteckou 

dopravu). 

Bezhlučná pila
Jedna americká firma vyrábí nehlučné diskové 

pily. Vtip je v tom, že mezi jednotlivé zuby pily 

jsou vestavěny pružné měděné vložky, které 

tlumí pronikavý svist vznikající při řezání. 

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Výzkum vláhovosti rostlin
Pracovníci Výzkumného ústavu  zemědělsko-

-lesnických meliorací při ČSAZV se snaží, aby 

svou práci přiblížili co nejvíce praxi a současným 

potřebám. Proto již po několik let řeší v oblasti 

mezi Lysou nad Labem, Brandýsem, Čelákovicemi  

a Mělníkem úkol, jak nejlépe připravit zavlažování 

54 000 ha kultur. Vybudovali v Tišicích u Neratovic 

velké výzkumné pracoviště, na kterém zkoumají 

vláhovou potřebu plodin, výživu rostlin na za-

vlažovacích plochách, jejich vodní režim apod. 

Součástí výzkumu je i soustavné sledování  klima-

tických podmínek. K tomu účelu mají výzkumníci 

k dispozici dobře vybavenou stanici. Na snímku 

pracovnice Výzkumného ústavu vodohospodář-

ského Květa Maixnerová odečítá množství odpa-

řené vody. Poltioplast
Koroze je nepřítelem číslo 1 kovových předmětů. 

Vždyť z každých 100 miliónů tun kovu jí podléhá 

nejméně 8 miliónů tun. Účinných prostředků 

obrany proti korozi je dosud málo. Nedávno byl 

vědci NDR a Polska vytvořen nový antikorozní 

prostředek - poltioplast. Jde o syntetickou hmotu, 

kterou se pokrývají trupy lodí, stěny nádrží, apod. 

Poltioplast nepodléhá účinkům vody, olejů, zásad 

ani kyselin a neloupe se při vibraci. 

Mechanizace v ČSSR
Na obrázku je vyfocený dopravník v šicí dílně obuv-

nického závodu, který je řízený dispečinkem. Jde 

o velmi přínosný příklad vysoce mechanizovaného 

závodu v ČSSR. 
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13.–17. 4. Hannover, Německo: 

HANNOVER MESSE – největší svě-

tový průmyslový veletrh. Pořádá: 

Deutsche Messe AG Hannover, info: 

Ing. Eva Václavíková, tel.: +420 220 510 

057, fax: +420 220 510 057, e-mail: 

info@hf-czechrepublic.com, www.

hannovermesse.de

14.–19. 4. Bratislava, Slovensko: Au-

tosalon Bratislava – salón auto-

mobilov, Autoservis – výstava au-

topríslušenstva a servisnej techniky. 

Pořádá/info: Incheba, tel.: +421 2 6727 

1111, fax: +421 2 6241 1838, e-mail: 

incheba@incheba.sk, www.incheba.sk

 

15.–18. 4. Friedrichshafen, Německo: 

AERO 2015 – veletrh civilního letec-

tví, IMAS 2015 – letecký trh. Pořádá/

info: Messe Friedrichshafen, tel.: +49 

7541 708-404, fax: +49 7541 708-110, 

e-mail: info@messe-fn.de, www.me-

sse-friedrischahen.de

15.–19. 4. Budapešť, Maďarsko: 

RENEO 2015 – výstava zaměřená 

na obnovitelné energie. Pořádá/

info: Hungexpo, tel.: +36 1 263-6000, 

fax: +36 1 263-6098, e-mail: hun-

gexpo@hungexpo.hu, www.hun-

gexpo.ho

21.–23. 4. Norimberk, Německo: 

EUROPEAN COATINGS SHOW 

– evropský veletrh povrchových 

úprav, technologií a produktů pro 

tento obor. Pořádá/info: Nürnberg 

Messe GmbH, tel.: +49 (0) 911 86 06-0, 

fax: +49 (0) 911 86 06 8228, e-mail: 

info@nuernbergmesse.de, www.nu-

remberg-tradefair.com

22.–23. 4. Hertogenbosch, Nizozem-

sko: MOCON – HYDROMECH 2015 

– veletrh pohonů, řízení, transmisních, 

hydraulických a pneumatických sys-

témů, Pořádá/info: Artexis EasyFairs, 

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

740 10 75, e-mail europe-easyfairs.

com, www.artexiseasyfairs.com

22.–25. 4. Brno, Výstaviště: IBF – sta-

vební veletrh, Pořádá/info: BVV, a.s., 

tel.: +420 541 151 111, fax: +420 541 

153 070, e-mail: ibf@bvv.cz, www.

bvv.cz

Měsíčník pro technické obory, vědu, 

výzkum, strojírenství, plastikářský a au-

tomobilový průmysl, IT a technické 

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

obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé, 

které odměníme věcnými cenami. 

PRO DUBNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Jana Setlmajerová, Vodňany; Robert Adamčík, 

Chrudim; Karel Vacenovský, Most

Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu Grada – při-
pravila společnost GRADA PUBLISHING, největší české nakla-
datelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už 
od roku 1991 každoročně přináší na český trh v rámci desítek 
specializovaných edičních řad stovky titulů odborného i hobby 
zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů 
odborné literatury z publikací renomovaných zahraničních 

vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích 
i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je 
spolupráce s předními odborníky technických, vědních a spole-
čenských oborů. Podrobnější informace o katalogové nabídce 
nakladatelství najdete na www.grada.cz.
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Zahraniční veletrhy, na kterých mohou firmy 
využít výhod společné prezentace CzechTrade
Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání osobních vztahů se 

zahraničními partnery a představení firemní produkce. Pokud vás 

některý veletrh zaujme, kontaktujte garanta akce pro bližší informace 

k osobní/katalogové prezentaci nebo asistenčních služeb CzechTrade. 

Všechny akce najdete na www.czechtrade.cz.

26.–29. 5. Bilbao, Španělsko: 

Subcontratación patří mezi tři 

nejvýznamnější veletrhy v oboru 

strojírenských subdodávek v Evropě. 

Účastní se ho pravidelně velký po-

čet španělských firem z clusterů pro 

letecký a automobilový průmysl. Kon-

takt: martin.pelikan@czechtrade.cz

26.–29. 5. Melbourne, Austrálie: 

National Manufacturing Week 

je veletrhem výroby a inovací, který 

představí nejnovější produkty a tech-

nologie v expandujícím výrobním 

trhu. Kupujícím, distributorům a in-

vestorům dává možnost rozvíjet nové 

i stávající vztahy. Kontakt: dagmar.ma-

tejkova@czechtrade.cz

10.–13. 11. Jönköping, Švédsko: 

Elmia Subcontractor – drahá pra-

covní síla nutí výrobce hledat doda-

vatele v zahranič í. Zaznamenáváme 

zájem o svařované konstrukce, přesné 

obrábění, plechy, odlitky, výkovky, ná-

stroje, formy. Nenechte si ujít příleži-

tost oslovit nové obchodní partnery 

ze svého oboru. Kontakt: vaclav.stika@

czechtrade.cz

4.–5. 11. Birmingham, Velká Británie: 

Advanced Engineering 2015 je vy-

soce prestižní akcí, která pod jednou 

střechou nabízí expozice z průmyslu 

automobilového, leteckého, kom-

pozitního, zpracování kovů, elektro-

niky. Vystavovatelům přináší přímé 

obchodní příležitosti a oblíbenost 

potvrzuje rekordní návštěvnost i za-

stoupení nákupčích reprezentujících 

globální značky. Kontakt: vaclav.stika@

czechtrade.cz



14.–18. 9. 2015
Brno  –  Výstav iš tě 

www.bvv.cz/msv

Stále se můžete přihlásit! 

57. mezinárodní  
strojírenský 
veletrh

MSV 2015

Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

7. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky

Mezinárodní 
veletrh techniky 
pro tvorbu 
a ochranu 
životního prostředíENVITECH



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DOKONALÝ OBLOUK JE MOŽNÝ.
VYVINULI JSME TOTIŽ INTELIGENTNÍ 

SVAŘOVACÍ SYSTÉM.


