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MÁME 
ŘEŠENÍ NA MÍRU 

PRO KAŽDÉHO

„Slezte z toho lustru, Donalde…“
Amerika už zná nového prezidenta, a podle všeho to byl pro mnohé docela šok. Autor proslulé hlášky 
z české komedie „Jáchyme, hoď ho do stroje“ nemohl tušit, jak frekventovaným se toto jméno stane 
42 let poté, co poprvé zazněla z filmového plátna.
Upřímně řečeno se jménem Donald se mi už od dětství pojila hlavně postavička disneyovského 
kačera na růžových žvýkačkách připomínajících nařezané kousky profilovaného těsnění a s rozklá-
dacím komiksovým obrázkem. V posledním čase ji však nemilosrdně vytěsnil obraz extravagant-
ního chlapíka se slámově blonďatou uměle vyhlížející kšticí (občas skrytou pod křiklavě červenou 
baseballovou čepicí), kterému nebylo možné v médiích jakéhokoli druhu uniknout. Prezidentské 
volby v USA prostě převálcovaly vše. Trump nebo Clintonová? Koho volíš? Losnu nebo Mažňáka? 
(vysvětlivka pro nepamětníky: jde o dvojici rivalů z foglarovek, jinošské literatury vydávané v dřevních 
časech, kdy se v tajemné fiktivní čtvrti Stínadla odehrával archetypální souboj mezi dobrem a zlem 
personifikovaným právě těmito zmíněnými postavami). A stejný souboj nyní sváděli dva pozůstavší 
finální kandidáti na úřad amerického prezidenta. Ovšem ryzí dobro, jako ve Foglarových románech, 
v tomto případě jaksi zastoupeno nebylo. Ani jeden z rivalů nepředstavoval úplně ideální ztělesnění 
šéfa jedné ze světových supervelmocí, ale USA letos jednoduše neměly moc na výběr, kdo v Bílém 
domě vystřídá pro další období spíše intelektuálně zaměřeného Baracka Obamu. Ambiciózní, svě-
tovou politikou protřelá Hillary Clintonová nebo nepředvídatelný sebestředný miliardář, ze kterého 
by asi bontonový guru pan Špaček dostal okamžitě tik? Na rozdíl od amerických voličů stranících 
jednomu či druhému bych asi nebyl moc odvázaný ani z jednoho ze zmíněných kandidátů.
Pikantní je i „česká stopa“ ve volebním klání, možná prý ne tak zanedbatelná, jak by se na první 
pohled zdálo: Trumpovi příznivci na sociálních sítích hromadně děkovali Čechovi Zdeňku Gaždovi, 
který natočil kolaps Clintonové. Krátké video, které na internetu obletělo svět, se podle nich zasloužilo 
o významný aspekt v prezidentské kampani, a někteří z nich jsou dokonce přesvědčeni, že otevřelo 
Donaldu Trumpovi cestu do Bílého domu. Věc je jasná: žádný Putin – za vším hledej Čechy. Co jiného 
taky od národa Švejka a Járy da Cimrmana čekat, že?
Pozoruhodná je ale jiná věc: kdo sledoval Donalda Trumpa v průběhu jeho volební kampaně, a poté 
si poslechl jeho první projev v době, kdy bylo již rozhodnuto, kdo nastoupí na post prezidenta, mohl 
by mít dojem, že jde o dva úplně rozdílné lidi. Odmyslíme-li si tradiční děkovačku v hollywoodském 
stylu jako při udílení Oscarů (ale to už v Americe nějak patří k věci), namísto arogantního hulváta, 
s gustem urážejícího nejrůznější oponenty i skupiny obyvatel apod., za řečnickým pultíkem deklamo-
val (bez papíru, z hlavy!) stejně vyhlížející chlapík pečlivě smířlivá slova o nutnosti sjednotit se, řešit 
problémy bez konfliktů a konfrontací, byť s prioritou amerických zájmů (ale od toho prezident USA 
koneckonců je), výzvy ke spolupráci na úsilí zlepšit věci kolem. Pochválil dokonce i svou soupeřku 
Hillary, na které by až dosud nenechal suchou nit a na níž chtěl ještě pár dnů předtím poštvat speciální 
vyšetřovací komisi. Být americkým voličem, a neznat jeho dosavadní působení, já bych mu snad 
ten hlas ve volbách dal... Což ale samozřejmě podsouvá nekorektní otázku, jestli se nakonec Donald 
Trump pod tlakem formálních a diplomatických povinností a dalších záležitostí provázejících život 
vrcholných politiků časem nezcivilizuje a nevyzraje ve skutečného prezidenta. To by tedy bylo tóčo!
Protože to, čím si získal hlasy mas voličů, jež jej dostaly až do vítězného finále, byly právě věci zaměřené 
proti dosavadnímu systému přehnané politické korektnosti, která ve snaze nedotknout se nějakým 
způsobem jakékoli menšiny, vytvořila pravidla, nutící podřídit se jim většinu. A Trump sliboval vrátit 
lidem, kteří s tímto pojetím nesouhlasili (a takových je nás docela dost i tady) aspoň odlesk „sta-
rých dobrých časů“, kdy Amerika byla silná a o přehnané politické korektnosti, sexual harrasmentu 
a dalších moderních vymoženostech (v nichž se vzápětí začala zhlížet i současná Evropa) neměla 
ještě ani ponětí. Výsledky amerických voleb jsou také prezentovány jako vzpoura proti dosavadním 
pořádkům. Trumpa opravdu „nemusím“, ale připusťme si svatokrádežnou myšlenku: co když se ve 
své neotesanosti prostě nebál nazvat věci pravými jmény? Respektování a tolerance jsou OK, ale 
proč podřizovat fungování většinové společnosti prioritám minorit? A jsem kvůli tomu, že mám na 
tyto věci jiný názor než bruselská či washingtonská elita, snad fašista? No, uvidíme. Otázkou zatím 
je, kolik výchovných ťafek ještě bude kromě brexitu a Trumpova vítězství svět potřebovat, aby se 
vzpamatoval a zase začal normálně fungovat řízen ne výmysly politiků a nejrůznějších lobbistů, 
ale normálním „selským“ rozumem.

 Josef Vališka, šéfredaktor
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Centrála bosCh v novém sídle
V září proběhlo slavnostní ote-
vření nové centrály společnosti 
Bosch v  České republice. Na  
no vé pražské adrese, Radlická 
350/107d, nyní sídlí několik složek 
Bosch reprezentujících obchodní 
oblasti Mobility Solutions, Průmy-
slová technika, Spotřební zboží, 
Energetika a technika budov. 
Působení společnosti Bosch na čes-
kém území sahá až do 19. století, kdy 
Bosch v rámci celé Rakousko-Uherské 
monarchie zastupovala firma Dénes 
& Friedmann. Po přestávce v činnosti, 
způsobenou změnou politických 
poměrů u nás, obnovila firma v roce 
1991 svoji činnost pod názvem Ro-
bert Bosch odbytová s.r.o.
Zrekonstruovaná budova je sou-
částí areálu bývalé Waltrovky, která 
vytváří pro 130 zaměstnanců Bosch 
inspirativní pracovní prostředí. Vedle 
flexibilního uspořádání pracovních 
míst, IP telefonie a nového způsobu 
týmové spolupráce nabízí Bosch 
svým zaměstnancům prostory pro 
volnočasové aktivity, kafeterii i kan-
týnu. Součástí 4000 m2 užitné plochy 
nové budovy jsou i školicí středisko 
divize Elektrického nářadí, showroom 

Zabezpečovacích a komunikačních 
systémů i obchodní oddělení spo-
lečnosti Bosch Rexroth.
„Jsem opravdu hrdý na to, že nyní 
můžeme zaměstnancům nabídnout 
koncept inspirativního pracovního 
prostředí, který reflektuje inovativní 
potenciál a vysoký technologický 
standard naší společnosti,“ řekl Peter 
Fouquet, generální ředitel společ-
nosti Robert Bosch odbytová. A jak 
zdůraznil Uwe Raschke, člen před-
stavenstva koncernu Robert Bosch 
GmbH, firma neslaví pouze otevření 
nového sídla, ale také výročí 25 let 
od návratu společnosti do České 
republiky. ■

Foto na obálce: Shutterstock

Čeští zbrojaři slaví úspěChy v asii
Holding Czechoslovak Group 
(CSG) uzavřel na 7. ročníku mezi-
národního veletrhu Indodefence 
2016 zaměřeného na obranný 
průmysl kontrakty v hodnotě de-
sítek milionů dolarů a navázal tak 
na dřívější projekt dodávky mo-
derních raketometů RM-70 Vam-
pir indonéské armádě. Představil 
i bezpilotní letoun.
Konsorcium firem holdingu Czecho-
slovak Group se bude podílet mj. 
na dodávkách vozidel Tatra, Pandur 
a mostních vozidel M3 od General Dy-
namics. Pandury vyráběné v ČR tak 
získaly prvního zahraničního zákaz-
níka. Holding CSG se na veletrhu pre-
zentoval na dvou 
stáncích: jeden byl 
součástí českého 
pavilonu a prezen-
toval schopnosti 
skupiny v leteckém 
průmyslu, v dru-
hém, samostatném 
představovaly své 
produkty firmy 
Excalibur Army, 
RETIA či slovenský 
holding MSM. Na 

veletrhu proběhla i světová premiéra 
nového bezpilotního letounu CANTAS 
české výroby. Jde o výrobek originální 
konstrukce vyvinutý malým týmem 
českých inženýrů. Letoun vyráběný 
v ČR se od konkurenčních produktů 
liší nejen osobitým vzhledem, ale 
zejména unikátní kombinací dvou 
způsobů pohonu, které mu dávají 
schopnost rychlého dopředného letu 
a zároveň vertikálního vzletu a přistání. 
Pro klasický let využívá síly proudového 
motoru a je schopen vyvinout rych-
lost až 460 km.h-1. CANTAS je vybaven 
i velmi výkonným datalinkem, umož-
ňujícím i přenos videa v reálném čase 
do vzdálenosti přesahující 100 km. ■
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Firmy a lidé
Postup v ABB 
Group
Novým finančním 
ředitelem ABB 
Group byl s účin-

ností od 1. dubna 2017 jmenován 
Timo Ihamuotila. Řádným postu-
pem nahradí ve funkci Erica Elzvika. 
Timo Ihamuotila disponuje rozsáh-
lými znalostmi v oblasti korporátní 
transformace a digitálních obchod-
ních modelů, proto má zásadní vý-
znam pro transformaci ABB Group 
v lídra v digitálním průmyslu.

Ericsson pod 
novým šéfem
Správní rada firmy 
Ericsson jmenovala 
novým preziden-

tem a výkonným ředitelem spo-
lečnosti Börje Ekholma. Do funkce 
nastoupí 16. ledna 2017 a zároveň 
zůstane členem správní rady ve 
společnosti. Do té doby bude 
dočasným výkonným ředitelem 
Jan Frykhammar.

Kiu opouští 
a nastupuje 
do Nissanu
Vlastimil Čepička, 
generální ředitel 

společnosti KIA MOTORS CZECH, 
se rozhodl po necelých třech 
letech odstoupit ze své funkce. 
Automobilka za jeho působení 
navýšila prodeje o 38 %. Od listo-
padu byl již jmenován do funkce 
ředitele společnosti Nissan Sales 
Central & Eastern Europe pro ČR 
a Slovensko. Jako Country Director 
bude reportovat přímo generál-
nímu řediteli NSCEE a bude řídit 
21členný tým v obou zemích. 

Změna 
v Ness 
Novým ředite-
lem pro finanční 
sektor ve společ-

nosti Ness Technologies se stal 
Jaromír Barták. Jeho úkolem bude 
posilovat pozici společnosti jako 
dodavatele IT řešení bankovních 
systémů klíčových hráčů na fi-
nančním trhu. 

Nový Seat 
Sport posiluje
Do nově vytvo-
řené oblasti od-
dělení Seat Sport ▲

Počet CNG autobusů se u Nás 
zdvojNásobil
Na středoevropském veletrhu 
Czechbus 2016 v Praze se před-
stavily tradičně i bezprašné au-
tobusy na stlačený zemní plyn 
(CNG). V současnosti jezdí podle 
ČPS v ČR více než 1000 CNG au-
tobusů, toto zdvojnásobení pro-
běhlo za poslední dva roky.
„Podniky s 30 autobusy mohou uše-
třit ročně až přes 10 mil. Kč. Kromě 
finančních úspor jsou ale CNG au-
tobusy vhodné pro městskou hro-

madnou dopravu zejména proto, že 
jezdí mimořádně tiše a jsou méně 
hlučné, a to o 50 % vně a o ca 70 % 
uvnitř autobusu,“ řekl Jiří Šimek 
z Českého plynárenského svazu 
(ČPS) s tím, že nejmodernější CNG 
autobusy produkují o 95 % méně 
jedovatého oxidu uhelnatého 
a zhruba o třetinu méně nespále-
ných uhlovodíků.
V oblasti Českotěšínska budou již 
od prosince jezdit autobusy jen 

na CNG. ČSAD Havířov objednala 
dalších 39 nových autobusů na CNG 
a celkově jich bude v jejich regio-
 nu jezdit asi 150. V nejvytíženějších 
městech, jako jsou např. Ostrava 
nebo Brno, už nahradily významný 
podíl původních autobusů s nafto-
vými motory. Právě Brno s pomocí 
evropských dotací na ekologickou 
dopravu hodlá koupit v nejbližších 
letech dalších 60 autobusů na CNG, 
které sníží městu emise o 20 t za rok. 
Tím bude mít Brno více než polo-
vinu ze všech 300 autobusů jen 
na CNG. Také ČSAD Kladno před-
ložilo projekt na nákup 27 dalších 
CNG autobusů. Pořízení ekologic-
kých autobusů chystají i DP Karlovy 
Vary a České Budějovice. Jihočeská 
metropole plánuje pořídit s využi-
tím programů EU celkem 24 vozů 
na CNG. Na provoz městské hro-
madné dopravy a komunálních vo-
zidel na CNG se již několik let cíleně 
orientuje i Tábor. ■

ŠvýCarsko NeChCe odstavováNí 
jaderNýCh elektráreN usPěChat 

Švýcaři v referendu odmítli 
iniciativu ekologických aktivistů 
pro rychlé uzavření tamních 
jaderných elektráren poté, co se 
nadpoloviční většina (54 %) voličů 
vyslovila proti iniciativě požadu-
jící odstavení prvních reaktorů už 
v roce 2017. Pro hlasovalo jen šest 
z 26 kantonů.
Švýcarská spolková rada a parlament 
po havárii v japonské Fukušimě roz-
hodly, že země do roku 2050 postupně 
nahradí jaderné elektrárny jinými 
zdroji, ale Zelení a další organizace 
odmítající jadernou energii považují 
tento plán za příliš pomalý a málo ra-
dikální. Prohlašují, že se jaderné elek-
trárny přestávají vyplácet a vyrábí stále 

dražší elektrický proud. Vystoupili proto 
s iniciativou, aby už příští rok ukončily 
svou činnost elektrárny Mühleberg 
a Beznau, které považují za zastaralé 
a představují podle nich zvýšené bez-
pečnostní riziko. V roce 2024 by měla 

následovat elektrárna Gösgen a po-
slední reaktory v elektrárně Leibstadt 
by skončily v roce 2029. Odstavením 
reaktorů v Mühlebergu a Beznau by 
však Švýcaři v roce 2017 přišli o 12 % 
domácí produkce energie, kterou 
z více než třetiny zajišťují právě jaderné 
elektrárny, které se na celkové energe-
tické produkci Švýcarské konfederace 
podílejí zhruba 38 %. Tento výpadek by 

podle švýcarských ener-
getických expertů při 
takto rychlém odchodu 
od jaderné energie ob-
novitelné zdroje nedo-
kázaly nahradit a vláda 
i parlamentní většina 
iniciativu odmítly 
v obavě, že by vzrostla 
závislost na importu 
elektrického proudu ze 
zahraničí. ■

vW exPaNduje, Na sahaře zřídí  
Novou továrNu

Koncern Volkswagen chce zvýšit 
svoje zastoupení na africkém kon-
tinentu. V  listopadu uzavřel 
smlouvu o montáží automobilů 
se společností SOVAC, která je 
od roku 2001 distributorem kon-
cernových značek v Alžírsku, a za-
čne tam  vyrábět vozy VW, Seat 
a Škoda. 

U města Ighíl Izaní na severozápadě 
země, které leží asi 250 km západně 
od metropole Alžíru, vznikne na ploše 
o výměře 150 ha nová montážní hala, 
kde se bude od jara příštího roku 
denně montovat více než stovka au-
tomobilů. Vznikat by tu měla mimo 
jiné auta značek Volkswagen Golf, 
Seat Ibiza a Škoda Octavia. Podle in-

formací ze Škoda Auto půjde o první 
výrobnu značky Škoda na africkém 
kontinentu. Alžírsko nebylo vybráno 
pro koncernovou expanzi na africký 
kontinent náhodou: je největším tr-
hem Škodovky v Africe, a jak uvedl při 
podpisu smlouvy zástupce německé 
automobily Josef Baumert, koncern 
Volkswagen chce otevřením továrny 
v Alžírsku mj. zvýšit podíl svých vozů 
na tamním trhu, takže vozy vyrobené 
v novém závodě tak budou zůstávat 
v Alžírsku. ■

Foto: DP Ostrava
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byl jmenován do funkce ředitele 
Antonino Labate, který přišel ze 
zastoupení značky Ducati v Bra-
zílii. V této nové oblasti řízení 
strategie, obchodního rozvoje 
a provozních činností bude zod-
povědný za definování a vývoj 
dlouhodobých obchodních 
strategií, které přesahují rámec 
motoristického sportu.

SP ČR volil  
viceprezi-
denta
Představenstvo 
Svazu průmyslu 

a dopravy ČR (SP ČR) zvolilo Jana 
Rafaje prvním viceprezidentem 
svazu. Ze své pozice bude zastu-
povat prezidenta SP ČR Jaroslava 
Hanáka při klíčových jednáních. 
Jan Rafaj byl viceprezidentem SP 
ČR od roku 2011 a věnuje se ob-
lasti trhu práce a sociálnímu dia-
logu. Je také členem delegace za-
městnavatelů na jednáních Rady 
hospodářské a sociální dohody 
(tripartity).

Veeam  
posiluje 
Společnost Veeam 
Software jmeno-
vala od července 
d o s a v a d n í h o 
hlavního vicepre-
zidenta a ředitele 
VMWare pro ame-
rický trh Petera C. 

McKaye svým novým prezidentem 
a provozním ředitelem. Současně 
se dosavadní výkonný viceprezi-
dent Veeam Software William 
H. Largent stává novým generál-
ním ředitelem společnosti. ■

SKF dodá vlaKové díly přizpůSobené 
pouštním podmínKám

Společnost SKF podepsala s čes-
kou firmou Bonatrans Group, 
zabývající se výrobou dílů pro 
železniční vozidla, smlouvu 
na dodávku 1840 sad nápravo-
vých skříní a ložisek, které budou 
součástí objednávky pro nákladní 
vozy z Ferrovial Algeria, alžírské 
divize společnosti Ferrovial.
Klíčovou prioritou u této aplikace je 
vysoká spolehlivost a prodloužený 
provoz v extrémních podmínkách, jež 
panují v prostředí alžírské pouště. Ná-
pravová ložiska použitá v rámci tohoto 
projektu budou mít standardní pro-
vedení, ale nápravové skříně budou 
přizpůsobeny specifickým požadav-
kům. Speciálně vyvinuté nápravové 
skříně v provedení SKF Y25 pro vy-
sokou odolnost zatížení náprav jsou 
vybaveny válečkovými nápravovými 
ložisky. Toto provedení nabízí možnost 

dosáhnout nižších nákladů na životní 
cyklus ložisek, a to prostřednictvím 
prodloužení intervalů údržby, zjed-
nodušení údržby a vylepšení v oblasti 

výkonnosti a bezpečnosti. V podvoz-
kových jednotkách budou použity dva 
typy válečkových nápravových ložisek: 
NJ 130x240 TN/VA820 a BC1-2008.
Použité díly SKF budou v rámci 
projektu vyrobeny ve výrobních 
závodech SKF v Saint-Cyr-Sur-Loire 
ve Francii a v polské Poznani. ■

všb-tuo a ReniShaw SpolupRacují 
v oblaSti 3d tiSKu

Ostravská technická univerzita 
zahájila 3D tisk kovů na zařízení 
zapůjčené společností Renishaw. 
VŠB-TUO vybudovala společné 
pracoviště - Laboratoř aditivní 
výroby - s firmou Renishaw, která 
má s technologií 3D tisku dlouho-
leté zkušenosti.
„Pro účely výzkumu, vývoje a výuky 
jsme zapůjčili svůj vlastní stroj AM 400 
v hodnotě 15 miliónů korun. 3D tisk 
představuje technologii budoucnosti 
a naše společnost chce umožnit českým 
studentům získat co největší zkušenosti 
s jejím využíváním v praxi,“ říká jedna-

tel firmy Renishaw Josef Sláma. Fakulta 
strojní, která bude zodpovídat za pro-
voz zařízení i nově zřízeného pracoviště, 
plánuje v následujícím akademickém 
roce zavést nový předmět určený stu-

dentům navazujícího magisterského 
a doktorského studia a již nyní vyzývá 
studenty, kteří mají o technologii zájem, 
aby laboratoř kontaktovali. Spolupráci 
nabízí i firmám, které přemýšlí o využití 
výroby prototypů 3D tiskem, a to včetně 
dalších navazujících technologických 
procesů, které jsou s 3D tiskem kovo-
vých prototypů spojeny, jako jsou nové 
možnosti v konstruování, pevnostní 
analýzy, mechanické testování, obrá-
bění, dokončovací metody, povrchové 
úpravy, kontrola a měření. Tisknout lze 
např. slitiny titanu, hliníku, mědi a ko-
rozivzdornou nebo chrom-kobaltovou 
ocel. Mimo to se univerzita chce zaměřit 
i na výzkum, vývoj a testování vlastních 
kovových prášků, jak uvedl děkan Fa-
kulty strojní Ivo Hlavatý. ■

SKleněná manuFaKtuRa opět ožije 
Poté, co v drážďanské „skleněné 
továrně” skončila produkce lu-
xusní limuzíny Phaeton, byl osud 
tohoto unikátního výrobního zá-
vodu nejistý. Zdá se, že nyní dostal 
novou šanci: Volkswagen v něm 
bude vyrábět nový model e-Golf. 
Koncern investuje více než 20 mil. eur 
do přestavby manufaktury na „Cen-
trum budoucí mobility“, která byla 
zahájena počátkem listopadu. Elek-
tromobil bude i nadále vyráběn 
v hlavním výrobním závodě Wolf-
sburgu a od jara příštího roku také 
v Drážďanech, které se zároveň sta-

nou po boku Autostadtu ve Wolfs-
burgu místem pro předávání elek-
tricky poháněných modelů značky 
VW zákazníkům. Jde o modely e-up!,  
e-Golf, Golf GTE a Passat GTE.
Před rokem byla Skleněná manu-
faktura přestavěna pro návštěvníky 
na „zážitkový svět elektrické mobi-
lity a digitalizace.“ A jak zdůraznil 
Prof. Dr. Siegfried Fiebig, mluvčí mana - 
gementu společnosti VW Sachsen, 
budou zde naživo ukazovat mobilitu 
budoucnosti. Firma a hlavní město 
Saska Drážďany podepsaly obsáhlou 
smlouvu o spolupráci, v níž je mj. sta-

noveno, že se Drážďany budou rozví-
jet ve vzorové město pro elektrickou 
mobilitu, digitalizaci a inovativní řízení 
vozového parku. Smlouva konkrétně 
definuje rozsáhlou výstavbu infra-
struktury nabíjecích stanic, kompletní 

přechod městského vozového parku 
na elektricky poháněná vozidla, inova-
tivní projekty sdílení vozidel a výstavbu 
podnikatelského inkubátoru pro nově 
zakládané firmy zaměřené na posky-
tování služeb v oblasti mobility. ■
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Technika s císařským leskem

Jak souvisí císař František Josef I., od jehož úmrtí uplynulo letos rovné století, a české technické 
vzdělávání? I když vládce rakousko-uherské monarchie byl spíše konzervativní a nepatřil 
k nadšeným obdivovatelům všech technických novinek, jeho jméno je spojeno s počátky 
rozvoje technického školství v Čechách a na Moravě.

Nesla ho i první technická vysoká škola v Brně, 
z níž se postupně vyvinulo dnešní Vysoké učení 
technické. Vlastenecké kruhy v rakousko-uher-
ské monarchii dlouho marně usilovaly o zřízení 
plnohodnotné technické univerzity s vyučová-
ním v českém jazyce, ale v obavě z nepřátelství 
německých nacionalistů toto řešení nebylo 
realizováno, a císaři byl nakonec předložen ná-
vrh na zřízení české vysoké školy technické. Ra-
kouský císař a uherský král František Josef I. dekret 
o založení české vysoké školy technické v Brně  
19. září 1899 podepsal jako projev dobré vůle Vídně, 

a současně s podpisem dekretu o jejím založení 
jmenoval první čtyři profesory. Nový vzdělávací 
ústav byl provizorně umístěn v několika místnos-
tech domu v Augustinské ulici, kde sídlil český 
ženský vzdělávací a výrobní spolek Vesna, ale na 
podzim roku 1907 se začala stavět nová reprezen-
tativní budova, která je dodnes významnou součástí 
VUT v Brně. Ještě před jejím slavnostním otevřením, 
které se konalo 25. června 1911, požádali brněnští 
profesoři panovníka, aby škola mohla nést jeho 
jméno a po získání panovníkova souhlasu se nový 
vzdělávací ústav od března 1911 mohl nazývat „C. k. 
vysoká škola technická Františka Josefa v Brně“. Pod 
tímto označením působil až do rozpadu monarchie 
v roce 1918, než se zde začala psát další kapitola 
technického vzdělávání v novém státě – mladé 
Československé republice.
Podpis mocnáře je i na ustavujících dokumentech 
provázejících historii pražské technické univerzity – 
dnešního ČVUT. Např. na schvalovacím dekretu Or-
ganického statutu Polytechnického ústavu z 23. lis-
topadu 1863, který byl však po 6letém působení 

zrušen a vystřídán dvěma nově zřízenými – českým 
a německým – Polytechnickými ústavy království 
Českého. Ty byly od roku 1879 (poté, co byly čtyři 
roky předtím převedeny do státní správy) následně 
přejmenovány a fungovaly od té doby jako C. a k. 
(Císařská a královská) česká vysoká škola technická 
v Praze, a K. k. Deutsche Technische Hochschule in 
Prag. Na české škole mohly mimochodem od roku 
1902 studovat i ženy.
Kromě zmíněných univerzit však poctil panovník 
svou přízní i Pražskou technickou školu, která byla 
historickým předchůdcem dnešní SPŠS Betlémská 
v Praze, a je vůbec nejstarším technickým vzdě-
lávacím zařízením svého druhu u nás – příští rok 
oslaví rovných 180 let od svého založení. Mocnář 
navštívil školu osobně 28. září 1891, jak dokazuje 
zápis v pamětní knize s jeho vlastnoručním pod-
pisem (všimněte si precizní diakritiky!).
U zrodu této školy stála „Jednota pro povzbuzení 
průmyslu v Čechách“, založená v roce 1833, jejímž 
posláním bylo podnětně působit k rozšíření prů-
myslového podnikání a vyzbrojit domácí průmysl 
pro mezinárodní soutěž. Už tehdy si byli osvícení 
národní lídři vědomi významu technického vzdě-
lávání pro rozvoj konkurenceschopného průmyslu. 
Průmyslová jednota nejprve založila několik školi-
cích středisek řemeslnického dorostu, které však 
nebyly typickými školami v dnešním pojetí. Nic-
méně se osvědčily a tak roku 1837 zřídila Jednota 
ve své budově v Rytířské ulici nedělní průmyslovou 
školu v Praze, která měla formu kurzů, z nichž ně-
které doplňovaly všeobecné vzdělání žáků, ostatní 
však měly tematiku odbornou, např. strojírenskou. 
V roce 1863 se škola přeměnila v samostatný ústav 
s přidruženým večerním a nedělním pokračovacím 
studiem a po třech dekádách svého úspěšného 
působení a rozvoje se v roce 1890 přestěhovala 
do nově vystavené školní budovy v Betlémské ulici, 
kde sídlí dodnes.
Pražská průmyslová škola se aktivně účastnila ve-
řejného dění jako propagátor českého národního 
průmyslového školství – roku 1891 měla vlastní 
expozice na jubilejní výstavě. Dlouho byla jedinou 
svého druhu. Teprve v roce 1885 byla otevřena 
česká průmyslová škola v Brně a česká průmyslová 
škola v Plzni.
Dnes už by František Josef I. asi školu, jejímž zři-
zovatelem je od roku 1990 hlavní město Praha, 
nepoznal. Historická budova sice zůstala, ale škola 
patří mezi nejmoderněji vybavené “průmyslovky” 
nejen v Praze. V jejích prostorách se nacházejí 
učebny výpočetní techniky, programování CNC 
strojů, pro výuku CAD/CAM, automatizace, techniky 
administrativy a dílen s produkčními CNC stroji, ale 
i moderní učebny jazyků, tělocvičny či posilovna 
s lezeckou stěnou. ■

/joe/, foto: Almanach k 160. výročí SPŠ Betlémská
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Na cestách pod 
modrožlutým praporem
K hlavním logisticKým společnostem, s jejichž Kamiony 
v typicKém modrožlutém designu se můžeme setKat na na-
šich silnicích, ale i po evropě a na nejrůznějších místech 
světa, patří společnost dachser. jaK vidí vývoj na logistic-
Kém trhu a budoucnost moderní logistiKy obchodní 
a marKetingový ředitel česKé pobočKy ing. jan polter?

Dachser ČR slaví letos dvě významná výročí – 
jednak 10 let spojení s mezinárodní skupinou 
Dachser a také trochu specializovanější zále-
žitost – 10 let spolupráce se společností GCE, 
světového výrobce zařízení pro kontrolu a práci 
s plyny, pro kterého poskytuje komplexní logi-
stické služby. Jaká byla tato dekáda z Vašeho 
pohledu, a jaké hlavní změny přinesla?
Deset let jako součást skupiny Dachser přineslo 
naší společnosti výsledky díky spojení evropského 
know-how a důkladné znalosti českého tržního 
a zákaznického prostředí. Byly a jsou to výborné 
podmínky pro růst společnosti, které na nás ovšem 
kladou i vysoké nároky. Za deset let jsme si vytvořili 
stabilní tým profesionálních lidí, nadšených pro 
logistiku, s tzv. DACHSER DNA, a ztrojnásobili náš 
obrat. Jako rodinná firma plánujeme dlouhodobě, 
a to se nám osvědčilo i v době hospodářské krize, 
ze které jsme vyšli v podstatě ještě posíleni. Také 
jsme uvedli na trh nové produkty s názvem entargo, 
které vyhovují nejrůznějším požadavkům našich 
zákazníků na podmínky doručení a spustili jsme 
také dvě speciální řešení DIY-Logistics pro hobby 
markety a Chem-Logistics. To je také podstatou naší 
práce pro společnost GCE, ale nejen pro ni. Zákazníci 
využívají výhod našeho vlastního IT, které v centrále 
Dachseru vyvíjí na míru naše vlastní IT oddělení.

Letošní jubilejní rok byl pro firmu Dachser 
Czech Republic, zdá se, i velmi úspěšný – na-
sbírala několik prestižních ocenění – např. 
Štika českého byznysu 2016 ve Středočeském 
kraji, generální ředitel Petr Kozel zase získal 
titul logistické osobnosti roku Gryf Supply 
Chain... To asi nebude jen náhoda? Za co bylo 
toto konkrétní ocenění?
Ocenění Štika českého byznysu posuzovalo výkon 
naší společnosti Dachser Czech Republic za po-
slední  tři roky, přičemž největší váhu měl poslední 
rok. Hodnotil se nárůst obratu, ROE (poměr hospo-
dářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), 
ale také běžná likvidita a míra zadluženosti. Myslím, 
že společnost  Dachser Czech Republic lze označit 
za zdravou, rostoucí a stabilní společnost. 

Jak se zdá, daří se ale společnosti i na nadná-
rodní úrovni – např. v Německu získal Dach-
ser nejvyšší ocenění jako nejlepší logistická 
značka v kategoriích „Všeobecná nákladní 
přeprava a sběrná služba“ a „Logistika potra-
vin a spotřebního zboží“. Pomáhají takovéto 

faktory i českému Dachseru, např. pokud jde 
o úspěšnost v konkurenčním soupeření?
Pokud bychom měli zůstat u prestižních ocenění, 
musíme zmínit ještě jedno aktuální. Bernhard Si-
mon, vnuk zakladatele společnosti Dachser, CEO 
a předseda představenstva, nedávno získal ocenění 
Podnikatel roku v kategorii rodinné firmy udělované 
poradenskou a auditorskou společností EY (Ernst 
& Young). Taková ocenění jsou samozřejmě pozi-
tivně vnímána nadnárodními firmami a firmami 
s německými kořeny. Ale naše působení v rámci 
skupiny Dachser přináší praktické výhody, jako 
jsou mezinárodní know-how a hustá logistická síť, 
ze kterých těží především naši zákazníci. 

Jak vůbec vypadá trh logistických služeb v sou-
časné době – je nelítostným kolbištěm dravé 
konkurence nebo si jej rozdělilo několik vel-
kých hráčů na základě např. určité specializace?
Naším hlavním předmětem podnikání je sběrná 
služba a v této kategorii působí na trhu několik velkých 
hráčů, kteří vytvářejí zdravé konkurenční prostředí.

Loni Dachser rozšířil kapacity a provoz svého 
skladového areálu v Břeclavi, a to včetně za-
měření na služby s přidanou hodnotou. Ta-
kováto rozhodnutí se nedělají ad hoc a jsou 
obvykle součástí komplexnější, dlouhodoběji 
zaměřené strategie. Platí to i v tomto případě, 

Ing. Jan Polter, MBA,
obchodní a marketingový ředitel 
DACHSER Czech Republic a. s.
Po vystudování provozně-ekonomické fakulty 
ČZU absolvoval roční pracovní pobyt v Austrálii, 
kde působil jako beverage manager společ-
nosti Chianti on Collins v Perthu. V roce 2003 
nastoupil do společnosti E.S.T. jako disponent 
mezinárodních přeprav a pracovník zákaznic-
kého servisu, o rok později již zastával funkci 
projektového manažera. V letech 2005–2007 
byl ředitelem divize Food Logistics a vedou-
cím pobočky v Hradci Králové. V roce 2007 se 
stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je 
ředitelem obchodu a marketingu ve společ-
nosti Dachser Czech Republic. Na University 
of Applied Sciences v Kemptenu v Německu 
absolvoval studium MBA – obor Logistics Ma-
nagement.
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tzn., je firma přesvědčena o dalších růstových 
možnostech v regionu? Jakou skladovou ka-
pacitou nyní firma v ČR disponuje?
V současné době disponujeme více než 50 000 m2 
skladové plochy v ČR a naší strategií je rozvoj služeb 
v oblasti kontraktní logistiky. Rozhodnutí posílit břec
lavskou pobočku tedy není jen signálem o dobrém 
potenciálu Jižní Moravy, je to znak našeho posilování 
v procesech interní logistiky. Vloni jsme například 
otevřeli provozovnu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
kde provozujeme sklad a zajišťujeme služby kon
traktní logistiky pro závod Elekromotory Frenštát 
společnosti Siemens. Profesionální organizování 
interní logistiky zvažuje stále více větších firem.

K výraznému rozšíření skladových kapacit 
v rámci skupiny Dachser došlo i v Evropě, kde 
je český Dachser díky svému geografickému 
umístění významným prvkem mezinárodní 
přepravní sítě společnosti. Co může nabídnout 
klientům z praktického hlediska? Jinými slovy, 
kam až (nebo odkud) a jak rychle mohou své 
zásilky dostat?
Skladové kapacity jsou významné pro finální distri
buci v regionech, pro české zákazníky jsou důležité 
i cross dockové kapacity pro konsolidaci zásilek 
v klíčových logistických uzlech. Síť Dachseru je totiž 
založena na strategicky umístěných pobočkách 
bez ohledu na státní hranice jednotlivých zemí 
a třech eurohubech, které nám umožňují doručení 
i menšího objemu zboží ve výborné kvalitě. Abych 
byl konkrétní, například i malé paletové zásilky do 
Španělska dovezeme do 48 hodin. Aby to bylo 
možné, vystřídá se na cestě celkem 9 řidičů. 

A vzhledem k tomu, že na trhu (včetně toho 
českého) působí několik významných nad-
národních logistických značek, máte nějaký 
trumf, např. něco speciálního či unikátního, 
čím dokážete zákazníky přesvědčit, aby využili 
právě vašich služeb, nebo spoléháte jen na 
sílu tradic značky. A jde to dnes ještě vůbec 
v tak dravém a dynamickém prostředí, jako 
je moderní globální trh?

Jako rodinná firma si zakládáme nejen na vysoké 
kvalitě našich služeb, ale také na dlouhodobých 
dobrých vztazích s našimi zákazníky. Máme výborný 
zákaznický servis složený ze stabilního týmu profesio
nálů. Kromě toho je určitě výhodou i naše vlastní IT, 
které si sami vyvíjíme na míru logistickým potřebám. 
V letošním roce jsme se soustředili také na ještě lepší 
propojování leteckých a námořních přeprav se sítí 
pozemních přeprav, což je přínosem zejména v im
portech ze zámoří, především z Dálného východu.

Kdybyste měli charakterizovat změny, k nimž 
v oblasti logistiky např. právě během období 
působení značky Dachser v ČR došlo, co by 
byly klíčové faktory, které utvářely (a případně 
nyní formují) tento segment?
Určitě to byla hospodářská krize, která zahýbala byz
nysem našich zákazníků z různých segmentů. V po
sledních deseti letech jsme ale byli svědky i další vlny 
přesunu výroby do Čech a na Moravu a založení dis
tribučních center s působností pro celý region střední 
a východní Evropy. Poslední roky jsou ve znamení 
raketového nárůstu ecommerce a s tím spojeného 
obrovského tlaku na rychlost a kvalitu dodání.

A ještě trochu věštecký pohled do křišťálové 
koule, pokud to lze: jaké hlavní trendy lze 
sledovat v logistice nyní a co budou rozhodu-
jící momenty pro její vývoj v příštích letech? 
Pokračující globalizace, změny struktury či 
rozložení podílu jednotlivých hráčů, nástup 
nových standardů či technologií? 

Trendy v logistice budou určovat trendy v globál
ním nakupování a soustředění výroby do určitých 
částí světa, po Číně, která je na mírném sestupu, 
můžeme hovořit třeba o Bangladéši nebo Vietnamu. 
Pro logistiky bude tedy obrovskou výhodou glo
bální působnost a dokonalá znalost místních trhů. 
I nadále bude podle mě logistika jeden z prvních 
oborů, který bude využívat nové technologie. 

A jak na to reaguje Dachser? Promítlo se třeba 
zavádění technologických novinek i do aktivit 
českého Dachseru? Ne všechno nové, co se ob-
jeví na trhu má ale skutečně takový potenciál, 
jako slibují marketingové slogany a rozhodující 
jsou obvykle praktické a ekonomické aspekty. 
Které z nových technologií aspirující na využití 
v logistice považujete za perspektivní, které 
naopak třeba spíše figurují v kategorii, jež bude 
vyžadovat pro své dozrání ještě nějaký čas, 
pokud ji vůbec firmy budou akceptovat?
Určitě bude požadován ještě větší přehled o zá
silkách, a to nejen v oblasti pozemních, ale i u le
teckých, námořních a železničních přeprav a ve 
skladové logistice. Domníváme se, že už nějaký 
čas používaná technologie RFID má před sebou 
ještě budoucnost. Například na pobočce v Břeclavi 
jsme instalovali RFID bránu pro vychystávací vozíky 
s materiálem pro výrobní linku. Brána je provázaná 
s naším interním skladovým systémem Mikado. Toto 
opatření vedlo k zeštíhlení interních procesů, zrych
lení taktu vychystávání, zkrácení výrobních procesů 
a možnosti sledování, zda se materiál dostane na 
linku včas a v odpovídající kvantitě.

Firma nedávno vytvořila i novou divizi zamě-
řenou na korporátní řešení, výzkum a vývoj, 
to, myslím, není v této branži úplně běžná 
záležitost, často se spediční firmy spoléhaly 
v tomto směru spíše na různé externí organi-
zace než na vlastní výzkum, natož aby vytvo-
řily celé specializované oddělení. Co si Dachser 
od tohoto kroku slibuje, a bude z toho nějak 
profitovat i česká pobočka?
Dachser se dlouhodobě podílí na vývoji a testování 
nových technologií – v minulosti stál například 
u vývoje výměnných nástaveb a zavádění čárových 
kódů do logistických procesů, v současné době 
třeba testuje auta na alternativní pohony. Vytvoření 
nové divize tedy není nějakou zásadní překvapivou 
novinkou, ale logickým krokem pro ještě efektiv
nější odborný výzkum. Ze všech nových poznatků, 
které na korporátní úrovni vznikají, profitují všechny 
národní organizace skupiny Dachser, tedy i my 
v České republice. ■
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Rychlé a šetRné měření  
délky koncových měRek
Koncové měrKy rovnoběžné (Km) jsou neodmyslitelným 
prvKem strojírensKé metrologie a jejich Kalibraci musí být 
věnována velKá pozornost. garantem za tuto oblast 
metrologie je v Čr ČesKý metrologicKý institut, oblastní 
inspeKtorát liberec (Čmi). v souladu s mezinárodními 
normami používá Čmi Ke Kalibraci dvě metody – 
interferenČní a KomparaČní.

ČMI ve spolupráci s Fakultou strojní Technické 
univerzity v Liberci (TUL) nyní dokončují testy 
automatu (obr. 1) na bázi bezkontaktní měřicí 

metody, který byl vyvinutý v Brně Ústavem přístro-
jové techniky AV ČR (ÚPT) a firmou MESING. Snahou 
závěrečných prací je novou metodu optimalizovat 
a automat přizpůsobit potřebám ČMI.

Záměrem celého projektu je urychlit a zjednodušit 
v ČMI měření koncových měrek, ale také minimali-
zovat poškozování měřicích ploch KM. 
Základní informace o nové metodě, vlastním au-
tomatu a výsledcích testu jsou předmětem tohoto 
příspěvku.

Základní informace
Automat je koncipován pro měření krátkých  
(0,3–100 mm) koncových měrek (KM). Interferenční 
měření je v ČMI dosud realizováno pomocí systému 
TESA NPL A.G.I.300 na bázi laserové interferometrie 
a ke komparačnímu měření se používá přístroj UPC 
od téže firmy.
Nová bezkontaktní metoda je na principu nízkoko-
herentní interferometrie a její unikátnost spočívá 
ve způsobu optického odměřování délky KM. Při 
užití kombinace laserové interferometrie a interfero-
metrie nízké koherence se získá absolutní hodnota 
délky KM jako výsledek jednokrokového bezkon-
taktního měření. To probíhá bez nutnosti jakékoli 
další manipulace s KM nebo porovnání výsledku 
měření s hodnotou referenční.

Princip bezkontaktního systému 
kalibrace
Nový systém využívá interferometr s bílým svět-
lem, který svým uspořádáním umožňuje bezkon-
taktní absolutní měření délky KM bez nutnosti 
používat referenční desky, na kterou jsou KM 
nasunuty u systému NPL. U bezkontaktního sys-
tému je KM měřena opticky z obou stran, přičemž 
část svazku prochází okolo KM a takto vzniklý 
interferenční signál pak tvoří referenční polohu 
měřicího systému.
Pro zajištění plně automatické kalibrace celých sad 
KM byl navržený optický měřicí systém doplněn 
o automatický podavač KM, který pojme až 126 KM. 
Celý měřicí proces je redukován na prosté založení 
KM do vyhrazených pozic v podavači (obr. 2) a spuš-
tění automatického měřicího cyklu.

Schéma měřicí sestavy
Jako širokospektrální zdroj světla je použit pulzní 
pikosekundový laser generující širokospektrální 
záření zvané bílé kontinuum. Ten je použit hlavně 
z důvodu lepších prostorových optických vlastností 
svazku vystupujícího z jednomodového optického 
vlákna ve srovnání s vysocesvítivou širokospektrální 
(bílou) LED diodou. Schematické znázornění měřicí obr. 1: bezkontaktní automat

obr. 2: detailní pohled na manipulátor
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sestavy je spolu s naznačením principu měření 
na obr. 3.
KM je v době měření umístěna na tříbodovém dr-
žáku, jehož poloha je pomocí speciálních šroubů 
s piezoelektrickými akčními členy před každým 
měřením automaticky nastavena tak, aby bylo 
dosaženo maximálního kontrastu interferenčních 
proužků. Obdobně je tomu i v případě držáku 
interferenční plochy RS, umístěném na moto-
rizovaném posuvu, kde se využívá další sestava 
piezošroubů pro on-line korekci nežádoucích 
náklonů referenční plochy v průběhu měření. 
Optická sestava je doplněna snímači pro moni-
torování teplot různých částí systému za účelem 
korekce teplotních dilatací v průběhu měření 
a systémem pro měření indexu lomu vzduchu 
nezbytnému pro odměřování vzdálenosti la-
serovým interferometrem s rozlišením v řádu 
jednotek nanometrů.
CCD kamera monitoruje interferenční proužky, které 
vzniknou interferencí odrazů od měřicích ploch KM. 
Pokud je osa KM shodná s osou svazku, odrazy míří 
přesně tam, odkud světlo přišlo, a v místě, kde je 
CCD kamera, vznikne jednolitý signál a jen jeden 
interferenční proužek.
Úhlová odchylka mezi osou KM a osou měřicího 
svazku pak znamená nenulový úhel mezi svazky 
v místě, kde jsou vidět interferenční proužky. Perio - 
da proužků je funkcí úhlu, pod kterým se svazky 

potkávají. Z počtu a tvaru interferenčních proužků 
lze určit, jak je nutné pohybovat s KM (změnit napětí 
na piezoelektrických akčních členech v držáku KM), 
aby se úhlová chyba odstranila.

Návaznost na státní etalony 
Systém TESA NPL A.G.I.300 je přímo navázán na 
státní etalon délky prostřednictvím femtosekun-
dového generátoru hřebene optických frekvencí 
a jodem stabilizovaného He-Ne laseru – 633 nm.
Systém TESA-UPC je navázán na státní etalon délky 
prostřednictvím etalonových KM 1. řádu měřených 
na interferenčním komparátoru TESA NPL A.G.I.300 
a porovnávaných s etalonem, kterým je délka svě-
telné vlny jodem stabilizovaného He-Ne laseru 
– 633 nm intervenčního komparátoru TESA NPL 
A.G.I 300. Bezkontaktní systém je přímo navázán na 
státní etalon délky prostřednictvím stabilizovaného 
He-Ne laseru – 633 nm.

Použití a nejistota měření
Na bezkontaktním systému lze měřit KM třídy K až 
2 s vysokou i nižší kvalitou povrchu, spadající do 
1.–5. sekundárního řádu. Lze standardně měřit 
jednu samostatnou KM bez nutnosti měření celé 
sady KM. Systém vyžaduje náročnost z hlediska 
přípravné fáze. Měřicí proces probíhá automaticky. 
Doba měření závisí na délce měřených KM a kvalitě 
povrchu měřicích ploch.
Při měření nebylo prokázáno žádné poškození 
povrchu KM.
Velikost nejistoty měření: 

U x l
n

= + ( )51 0 5
2 2

,  nm

Kde l
n
 je jmenovitá délka KM dosazená v milimet-

rech. Rozlišení přístroje je 1 nm. Daná hodnota byla 
určena jako CMC (kalibrační a měřicí schopnost) 
pro měřicí systém.

Porovnání systémů
Při porovnání systémů TESA NPL A.G.I.300, bez-
kontaktního systému, a systému TESA-UPC bylo 
zjištěno, že průměrná naměřená hodnota délky 
KM a nejistota měření u bezkontaktního systému 
a systému TESA-UPC je ve shodě. Systém TESA 
NPL A.G.I.300 vykazoval nižší naměřené hodnoty 
délky KM a nižší nejistotu měření (cca o polovinu).

Závěr
U bezkontaktního systému je nutné poukázat 
jak na jeho přednosti, tak i na menší omezení. 
Nevýhodou je sice nižší přesnost, a tedy i vyšší 
nejistota měření, ale velkou výhodou je rychlé 
automatizované měření a nepoškozování 
funkčních ploch KM. Systém je určen ke kalib-
raci KM přesnosti K až 2, a to 1.–5. sekundárního 
řádu. Lze jím měřit i jednu samostatnou KM a je 
navázán na státní etalon ČR. ■

Závěrečné práce byly realizovány zmí-
něnými čtyřmi organizacemi v rámci 
projektu TA 03010663.

Obr. 3: Schéma měřicí sestavy

Na vývoji technicky tak náročného zařízení se podílel široký tým specialistů:
Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D. – Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní,
Ing. František Dvořáček – Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Liberec,
Ing. Pavel Konečný, Ing. Jan Kůr – Mesing, Brno,
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D., Ing. Martin Čížek, Ph.D., Mgr. Martin Šabort, Ph.D.,
Ing. Simon Řeřucha, Ph.D., Ing. Václav Hucl, Ing. Tomáš Pikálek,
Prof. Ing. Josef Lazar, Dr. a Ing. Ondřej Číp, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno
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Pokud máte zájem o redakční či obchodní spolupráci,  
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NOVINKA PRO ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY

Nová třída břitových destiček WIDIA WS40PM pro frézy zefektivňuje obrábění náročných 
materiálů. Materiál byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám leteckého a obranného prů-
myslu a výroby zdravotnické techniky, kde je běžně používán titan. Jak ale ukazují výsledky 
zkoušek, WS40PM zvládá i jiné materiály. 

Žárupevné slitiny, austenitické a precipitačně vy-
tvrzované korozivzdorné oceli, niklové superslitiny, 
jako Hastelloy a Nitronic – všechny tyto materiály 
způsobují poškození nástroje vytvářením nárůstků 
na břitu, po délce ostří vytvářejí vruby, krátery 
a otřepy a extrémně vyvíjejí teplo, což při obrá-
bění s chladicí kapalinou může vést k prasknutí 
nástroje. Substrát destiček WS40PM bohatý na 
kobalt zajišťuje velkou odolnost proti únavě mate-
riálu a výbornou integritu ostří, zatímco vícefázový 
PVD povlak AlTiN-TiN snižuje opotřebení nástroje. 
Proto jsou břitové destičky této třídy vhodné pro 
obrábění širokého spektra žáruvzdorných ocelí, 
austenitických a precipitačně vytvrzovaných (PH) 
martenzitických korozivzdorných ocelí, niklových 
superslitin a titanu. 
Nová pokročilá třída materiálů pro frézování 
absolvovala světové turné, během něhož byly 
testovány vlastnosti výměnných břitových des-
tiček (VBD). Ve všech případech byl materiál 
WS40PM testován ve srovnání se stávajícími 
slinutými karbidy, přičemž rychlosti a posuvy 
zůstaly stejné nebo byly v některých případech 
i zvýšeny, aby se ukázaly přednosti WS40PM – 
výjimečná tuhost, odolnost proti opotřebení 
a schopnost odolávat tepelnému praskání. Vý-
sledky byly působivé: 

 ●  Výrobce letadel dosáhl při čelním frézování slitiny 
Ti-6Al-4V 90% zkrácení doby obrábění a prodlou-
žení životnosti nástroje o 50 %. 

 ●  Britský podnik dosáhl při obrábění Inconelu 625 
snížení opotřebení boku VBD o více než 90 %, 
a snížil tak náklady na nástroje o 70 %. 
 ●  Čínský výrobce turbokompresorů, který břitovými 
destičkami WS40PM obrábí austenitickou koro-
zivzdornou ocel, dosáhl prodloužení životnosti 
nástroje o 80 %, a navíc se zlepšila kvalita povrchu 
obrobku, snížily se řezné síly a zlepšil odvod třísky. 
 ●  U jiného titanového obrobku se s destičkami 
WS40PM / VSM490-15 podařilo zdvojnásobit 

úběr materiálu a o 80 % prodloužit životnost 
nástroje zvýšením hloubky řezu a posuvu na 
zub při frézování do rohu čelem a bokem frézy. 
 ●  Testovací pracoviště známého výrobce obrábě-
cích strojů uvedlo, že při obrábění slitiny Ti-6Al-
-4V bylo při frézování do rohu dosaženo o 49 % 
většího úběru materiálu.

„Při frézování velmi pevného materiálu Ti-5553 
(Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr) nebo ocelí Super Duplex (ko-
rozivzdorné oceli s dvoufázovou strukturou feritu 
a austenitu) při počáteční řezné rychlosti 53 m.min-1 
dosahujeme zlepšení produktivity o 25 až 30 % a sou-
časně prodloužení životnosti nástroje,“ říká Mike 
Sperhake, produktový specialista firmy WIDIA pro 
oblast EMEA, a doporučuje vyvážený přístup k volbě 
řezných podmínek: „Při zvýšení radiální hloubky řezu 
musí být proporcionálně snížena řezná rychlost, 
protože při náročném obrábění musí břitová destička 
odvádět velké množství tepla. Např. při 90% hloubce 
řezu bude třeba snížit otáčky přibližně o 25 %, v zá-
vislosti na obráběném materiálu. Úběr musí být 
někdy omezen i s ohledem na nastavení a tuhost 
stroje. A při malé šířce třísky mohou být samozřejmě 
otáčky a úběr materiálu výrazně zvýšeny.“
Problém s nárůstky na břitu a jeho opotřebením 
může být často eliminován lepším využitím nástroje. 
„Životnost nástroje, zvláště při obrábění superslitin, 
závisí na třech parametrech: posuvu, řezné rych-
losti a hloubce řezu. Každý z nich má přímý vliv na 
ostatní. Úspěšné obrábění superslitin vyžaduje ale 
víc než použít správný materiál VBD. Je vhodné zvýšit 
koncentraci řezné kapaliny a je-li to možné, použít 
pro její přívod vysokotlaké čerpadlo. Stejně důležité je 
vybrat pro danou úlohu správné těleso frézy, v úvahu 
je třeba vzít i obráběcí stroj, upínací držák nástroje 
a rozhraní vřetene. Pro produktivní obrábění titanu 
je třeba, aby všechny tyto komponenty vykazovaly 
značnou tuhost,“ konstatuje Mike Sperhake. ■

VÝKONNOST DESTIČEK Z PCD

Hliníkové plochy hlavy válců i bloku motoru musí být naprosto hladké kvůli dosedu těsnění 
hlavy válců. Výrobci automobilů proto hledají způsoby dokončovacího obrábění, které budou 
mít stabilní a dobře definované výsledky s vysokou produktivitou a dlouhou životností 
nástroje. Vstříc jim vyšla společnost Kennametal s novými čelními frézami KBMB.

Hliníkové slitiny používané v automobilovém 
průmyslu, např. slitiny 319 nebo A390, které jsou 
vhodné pro odlitky složitých tvarů, jako jsou např. 
bloky motorů, hlavy válců apod. mají vysoký ob-
sah křemíku (20–30krát více) a jejich obrábění  
připomíná obrábění materiálů s pískem. Aby bylo 
možno dosáhnout drsnosti Ra do 2–3 μm při ži-
votnosti nástroje mezi dvěma seřízeními 40 000 
obrobků, přichází nová řada čelních fréz. Ta pou-
žívá hliníkové tělo s jemným dělením s klínovým 
upnutím VBD (wedge-style) a seřiditelnými lůžky. 
Nabídka zahrnuje různé druhy břitových destiček 
z polykrystalického diamantu (PCD), od destiček 
s geometrií mini-tip pro lehké obrábění načisto 
až po „hladicí“ destičky s geometrií wiper pro ob-
rábění plnou plochou čela, standardní kazetové 
destičky a destičky 12,7 mm pro axiální hrubování 
a obrábění do rohu. 

Frézy KBDM s robustním tělem 
pro výkonné obrábění jsou 
v Ø 63 až 200 mm, na zakázku 
pro obrábění velkých kompo-
nent jedním průchodem je 
možno připravit frézy až do Ø 
550 mm. K dispozici jsou i vari-
anty pro frézy s integrální stop-
kou, s upínáním HSK, pro otáčení 
doleva nebo destičky se speciální 
geometrií ostří a speciálními po-
loměry zaoblení špičky. KBDM 
frézy mají ale i jiné přednosti. Pro 
speciální AL slitiny automobilo-
vých výrobců firma vyvinula dvě 
sorty materiálů PCD s výbornými 
řeznými parametry: materiál 
KD1400 s malým diamantovým 

zrnem má dobré vlastnosti z hlediska tvorby třísky 
i opotřebení břitu, a materiál KD1425 s větším dia-
mantovým zrnem disponuje větší odolností proti 
otěru a vysokým teplotám, vlastnosti tvorby třísky 

jsou o něco horší. Podle obráběného materi-
álu a tuhosti systému doporučuje výrobce 

počáteční řeznou rychlost 1000 m.min-1 
a úběr na zub 0,01 mm. ■ /ke/

Výměnná břitová destička KBDM 
PCD s geometrií mini-tip vhodná 

pro dokončovací operace

Frézy KBDM je možné na zakázku dodat o Ø až 550 mm
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SECO ROZŠIŘUJE SVŮJ SORTIMENT

Už tak širokou nabídku břitových destiček a těles kotoučových fréz rozšířil výrobce dle 
požadavků svých zákazníků o systém 335.14 s vyměnitelnými karbidovými kotouči malých 
průměrů, nástroje 335.16 pro frézování T-drážek a kruhové břitové destičky na tělesa řady 
335.25. Mimo to ještě přišel s novými držáky s upínacím rozhraním VDI na planžetový upi-
chovací systém řady 150.10-JETI.  

Frézy řady 335.14 s vyměnitelnými karbidovými 
kotouči nabízí pro všechny typy materiálů přesnou 
a univerzální řeznou geometrii. Kotoučové frézy 
malých průměrů jsou vhodné pro frézování drá-
žek, zápichů pro pojistné kroužky, profily s plným 
poloměrem a srážení vnitřních i vnějších hran. Tato 
produktová řada disponuje širokým výběrem válco-
vých stopek a ER adaptérů pro kleštinové upínače 
k osazení kotouči v Ø od 9,7 do 34,7 mm a pro šířky 
řezu od 0,7 do 5,15 mm.
Řezné nástroje 335.16 s břitovými destičkami se 
čtyřmi břity mají zajišťovat ekonomický provoz při 
frézování T-drážek. Geometrie břitových destiček, 
jejich velký výběr umožňuje obrábění širokého 
spektra materiálů, redukuje řezné síly i hlučnost. 

Díky chlazení prostřednictvím středového kanálku 
je zajištěn účinný odvod třísek a zajištěn jakostní 
povrch dílu. Frézy jsou k dispozici v Ø od 25 do 
50 mm a šířkách od 11 do 21 mm dle normovaných 
rozměrů T-drážek. 
Kotoučové frézy řady 335.25 jsou nyní vybaveny 
vyměnitelnými kazetami pro kruhové břitové 
destičky o Ø 16 a 20 mm, které zajišťují spoleh-
livý výkon nástroje. Frézy se hodí pro částečný 
i plný řez a čelné frézování s velkým rohovým 
rádiem.
Planžetový upichovací systém řady 150.10-JETI byl 
rozšířen o držáky nového provedení s upínacím 
rozhraním VDI. Držáky planžet se instalují přímo 
na hlavy s upínacím systémem a jejich výhodou je 

zajištění efektivního chlazení řezné zóny. Systém 
velmi účinně odvádí teplo vznikající v oblasti řezu 
při upichovacích operacích, tím přispívá k větší 
produktivitě a delší životnosti nástroje. K tomu 
pomáhá také přivádění chladicí kapaliny přímo 
přes upínací rozhraní, bez potřeby propojovacích 
hadic. Kapalina je pak rozváděna vnitřními kanálky 
v držáku i planžetě do výstupních trysek z čelního 
i hřbetního směru na ostří břitové destičky. Lepší 
kvalitu dokončeného dílu a delší životnost nástroje 
zajišťuje také účinný odvod třísek z upichovacího 
systému. Díky možnosti výškového nastavení řezné 
hrany je zajištěna optimální poloha břitu. Systém 
řady 150.10-JETI je rozšířen o držáky pro čelní 
osazení na hlavy VDI30, VDI40 a VDI50 a adaptéry 
pro hvězdicové provedení. ■

/pk/

Řada 335.14 s vyměnitelnými karbidovými kotouči 
o malých průměrech

Planžetový upichovací systém řady 150.10-JETI dostal nové držáky s upínacím rozhraním VDI

HLÍDAČ STROJŮ PRO PRŮMYSL 4.0

Společnost Prometec ze skupiny Sandvik Coromant představila svůj nový systém PROMOS 3+. 
Jde o řešení přinášející první pohled do vzájemného propojení světa práce s velkými objemy 
dat a průmyslového internetu věcí (Industrial Internet of Things – IIoT).

 Řešení PROMOS 3+ je inovovaná verze osvědče-
ného monitorovacího systému PROMOS 2, a po-
dle výrobce přináší vyšší provozní bezpečnost 
obráběcích procesů. Stará se zejména o to, aby 
na stanoveném místě byly správné nástroje a aby 
proces byl dokončen v souladu se stanovenými 
parametry. 
 Nový monitorovací systém je v nepřetržitém 
spojení se strojem. Potřebné signály získává 
buď přímo z digitální řídicí jednotky stroje, 
nebo prostřednictvím senzorů, které monito-
rují parametry, jako je síla, hluk šířený konstrukcí 
nebo činný výkon pro porovnání s mezními 
hodnotami.  V případě, že nástroj chybí, dojde 
k jeho lomu nebo kolizi s obrobkem, systém 

stroj zastaví. Pokud se pracovní proces odchýlí 
od předem definovaných parametrů, systém pro-
vede korekci. Mimo to je přizpůsoben potřebám 
uživatelů a poskytuje varování před blížícím se 
opotřebením nebo hrozícím poškozením ná-
stroje,” vysvětluje ředitel společnosti Prometec 
Dr. Klaus Kristoffel.
 K výhodám systému podle něj patří zvýšení pro-
vozní bezpečnosti, prodloužení životnosti nástrojů 
a zaručená kvalita obrobených součástí. Kromě 
toho se snižuje pravděpodobnost lomu nástroje 
a současně i rozsah poškození v případě kolize. 
Strojírenské podniky zaznamenávají snížení pro-
stojů strojů a zvyšuje se potenciál pro bezobsluž-
nou výrobu. ■
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LOŽISKA OD HIWINU 

Většina čtenářů zná tchajwanskou značku Hiwin ve spojitosti s lineární technikou a jejími kom-
ponenty. Méně známý je fakt, že korporace vyrábí i vlastní roboty. Na českém trhu zastupuje 
značku společnost Hiwin s.r.o., která je kapitálově spojena s evropskou centrálou v Německu. 
Poslední novinkou v portfoliu firmy je nabídka velmi přesných křížových válečkových ložisek.

Česká firma Hiwin je výhradním dis-
tributorem tchajwanské značky 
nejen pro Českou republiku, 
ale i pro Slovensko, Bulhar-
sko, Chorvatsko, Srbsko, Čer-
nou Horu, Makedonii, Bosnu 
a Hercegovinu. Její produkty 
jsou určeny od manipulačních 
a jednoúčelových strojů přes 
CNC obráběcí centra, řezací 
a formovací stroje, brusky, 
pily, automatizační zařízení 
až po vysokorychlostní polo-
hovací jednotky, také ale i pro 
lékařský a elektronický průmysl.
Nová řada křížových válečkových ložisek, která 
se objevila v nabídce firmy, se vyznačuje vyso-
kou tuhostí, velmi vysokou přesností a vysokou 
schopností momentového zatížení ve všech smě-
rech. Díky těmto přednostem se výborně hodí pro 
nasazení v systémech průmyslové automatizace, 
robotech, obráběcích strojích, přesných otočných 
stolech, měřicích strojích a medicínských přístrojích.

Jak sdělil výkonný ředitel brněnské společ-
nosti Hiwin Ing. Pavel Cach: „Nová křížová 
válečková ložiska nabízejí vyšší přesnost 
provedení a tím i vyšší životnost.“ Jde o vá-
lečková ložiska, která se skládají z vnějšího 

a vnitřního kroužku a se zkří-
ženými válečky uspořá-

danými po 90˚. Tímto 
uspořádáním válečků 
mohou ložiska zachy-
távat nejen axiální síly 

z obou směrů, ale i ra-
diální síly a klopné momenty 

a jejich libovolné zátěžové kombi-
nace. Křížová ložiska Hiwin jsou velmi tuhá, dis-

ponují kompaktními rozměry a vysokou přesností.
V nabídce je 5 řad křížových ložisek různých pro-
vedení: CRBA, CRBB, CRBC, CRBD a CRBE.
Ložisko řady CRBA se skládá z vnitřního a dvou-
dílného vnějšího kroužku. Určené je pro vnitřní 
otáčení. Řada CRBB se skládá z vnějšího a dvou-
dílného vnitřního kroužku. Je určená pro vnější 
otáčení. Řada CRBC se skládá se z vnitřního a vněj-

šího kroužku a je určená pro vnitřní i vnější otáčení. 
Řada CRBD se skládá se z vnitřního a dvoudílného 
vnějšího kroužku s montážními otvory a ložiska řady 
CRBE se skládají z vnitřního a vnějšího kroužku 
s montážními otvory. ■

/fc/
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PRVNÍ LOŽISKOVÉ MAZIVO 
Z POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN

Japonská společnost NSK vyvinula průlomové mazivo pro ložiska strojů a zařízení, které při-
cházejí do styku s potravinami nebo farmaceutickými výrobky či kosmetikou. Mazivo označené 
H3G je první na světě vyrobeno výhradně z potravinářských surovin, navíc je výborně odolné 
proti vodě a s minimálním třecím momentem. 

Nové mazivo nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, 
protože není vyrobeno na bázi ropných produktů. 
Maziva vyrobena na bázi ropných produktů bývají 
vyrobena z řepkového oleje a dalších rostlinných olejů 
a obsahují různé přísady nepotravinářské povahy. 
Jejími omezeními jsou malá odolnost proti oxidaci, 
která vede ke snížení mazivosti a trvanlivosti maziva.
Naproti tomu novinka od NSK je vyrobena 100% 
z potravinářských surovin, kde základem je olej, do 
kterého je přidáno ztužovadlo a aditiva. Např. pou-
žitý potravinářský olej má vynikající odolnost proti 
vysokým teplotám a ztužovadla tvořená výhradně 
potravinářskými aditivy vytvářejí jemnou prostorovou 
strukturu, která dobře zadržuje základní olej. Takže 
mazivo je formulováno s potravinářskými aditivy, která 
prodlužují trvanlivost základního oleje a působí jako 
antioxidační činidla. Ve srovnání s konkurenčními pro-
dukty o třetinu snižují ztráty třením. Jako další výhody 
jsou menší úniky maziva a delší trvanlivost ložisek, 
a to i v případě, že jsou vystavena působením vody.  
Jako typické příklady použití z potravinářského prů-
myslu jsou: odstředivky, míchače, vibrační a pásové 
dopravníky, plnicí a balicí stroje apod. Farmaceutický 
průmysl je další oblastí použití tohoto jedinečného 
maziva, např. při výrobě kosmetiky, pro zdravotnická 
zařízení, včetně čerpadel. Nové mazivo je bezpečné 
z hlediska vlivu na životní prostředí a splňuje nej-
přísnější mezinárodní standardy pro produkty, které 
mohou přijít do náhodného styku s potravinami. 
Z pohledu životního prostředí jsou maziva zcela 
biologicky rozložitelná a neprodukují žádné toxické 
odpady. Neznečišťují životní prostředí a na jejich 
výrobu se používají pouze obnovitelné suroviny. ■

První mazivo pro ložiska na světě vyrobené 
pouze z potravinářských surovin

Ložisko řady CRBE s montážními otvory

Ložisko řady CRBA určeno pro vnitřní otáčení
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SESTAVTE SI SVŮJ LIS TOX®
DÍKY INOVATIVNÍMU ONLINE KONFIGURÁTORU 
LISU Z TOX® PRESSOTECHNIK MOHOU KONSTRUK-
TÉŘI A KONCOVÍ UŽIVATELÉ NAVRHOVAT LISOVACÍ 
SYSTÉMY PRO VÝROBU A MONTÁŽ INDIVIDUÁLNĚ. 
VEŠKERÉ NAVRŽENÉ SESTAVY JSOU PŘIPRAVENY 
K PLNÉMU PROVOZU V KRÁTKÉM DODACÍM ČASE 
A ZA EKONOMICKY PŘIJATELNOU CENU. 

To vše vychází z dlouhodobé 
praxe v oblasti lisování a vyso-
kého know-how, které máme. 

Souběžně s tím firma nabízí zákazní-
kům z oblastí engineeringu, výroby 
nástrojů a výrobců speciálních strojů 
standardní sortiment lisů a příslušen-
ství, které tvoří základ výroby naší firmy. 
Abychom se však co nejvíce přiblížili 
našim zákazníkům a jejich požadav-
kům, nabízíme možnost konfigurace 
lisu dle vlastních požadavků online 

na našem webu. Zde tak mohou naši 
zákazníci jednoduše pouze ve čtyřech 
krocích získat vlastní lis řady ECOLINE. 
Na výběr mají ze standardních 
C-rámů, které jsou na základním 
stole. Z hlediska pohonu je zde na 
výběr z pneumohydraulického TOX® 
Powerpackage a z elektrického TOX® 
EDrive, těmto pohonům odpovídají 
čtyři kategorie lisovací síly a dvě ka-
tegorie silového zdvihu. 
Následující rozsahy rozměrů jsou 
standardizovány: celkový zdvih max. 
200 mm, C-rám s vyložením 200 mm 
a otevřením 400 mm. Lis se dodává 
s dvouručním spouštěním a zákazník 
má na výběr z příslušenství, jako je moni-
toring lisovacího procesu, bezpečnostní 
světelná závora a speciální barva stroje.
 Zákazník je tak proveden sérií otázek 
k vytvoření vhodného lisu, po dokon-
čení pak jasně vidí, kolik nový lis stojí 
(tato cena je garantována!). Následně 
se vygeneruje základní nabídka, kterou 
může dále konzultovat se svým obchod-
ním zástupcem. Na takto nakonfiguro-
vaný lis TOX® je dodací doba 8 týdnů 
od potvrzení objednávky (garantováno 
v celoevropském měřítku). ■
Pro více informací a možnost se-
stavení lisu TOX® navštivte náš 
web: www.tox-cz.com 

Ing. Michal Mraček, Area Sales 
Mana ger TOX® PRESSOTECHNIK 

TOX®-FinePress

TOX®-Kleště
ruční, robotické, stacionární

TOX®-Lisy
lisy, nástroje, výrobní linky

TOX® PRESSOTECHNIK 
GmbH & Co.KG

Tel. +420 723 756 217
E-Mail: info@tox-de.com
 
      www.tox-cz.com

TOX®-Systémová řešení

ruční lisy

zákaznická řešení na míru

kům, nabízíme možnost konfigurace 
lisu dle vlastních požadavků online 

tegorie silového zdvihu. 
Následující rozsahy rozměrů jsou 
standardizovány: celkový zdvih max. 
200 mm, C-rám s vyložením 200 mm 
a otevřením 400 mm. Lis se dodává 
s dvouručním spouštěním a zákazník 
má na výběr z příslušenství, jako je moni-
toring lisovacího procesu, bezpečnostní 
světelná závora a speciální barva stroje.
 Zákazník je tak proveden sérií otázek 
k vytvoření vhodného lisu, po dokon-
čení pak jasně vidí, kolik nový lis stojí 
(tato cena je garantována!). Následně 
se vygeneruje základní nabídka, kterou 
může dále konzultovat se svým obchod-
ním zástupcem. Na takto nakonfiguro-
vaný lis TOX® je dodací doba 8 týdnů 
od potvrzení objednávky (garantováno 
v celoevropském měřítku).
Pro více informací a možnost se-
stavení lisu TOX® navštivte náš 
web: www.tox-cz.com 

PEVNÉ A PŘESNÉ DÍLY POMOCÍ 3D TISKU
Společnost 3Dwiser uvedla 
na  český trh nejvýkonnější 3D 
tiskárnu světa pro profesionální 
3D tisk plně funkčních dílů a jejich 
efektivní malosériovou výrobu 
využívající odolných kompozitů 
se spojitými vlákny kevlaru či kar-
bonu. 
Zařízení Mark X americké firmy Mark-
forged nachází díky svým schop-
nostem uplatnění ve strojírenském, 
leteckém i automobilovém průmyslu, 
při výrobě funkčních prototypů či dílů 
pro roboty. Kromě výrazného zvětšení 

tiskového objemu přináší i přelomové 
funkce jako laserové měření rozměrové 
přesnosti a tolerancí již v průběhu sa-
motného tisku. Výška vrstvy pouhých 
50 µm umožňuje dosáhnout vysoké 
přesnosti u povrchů funkčních dílů. 
Mark X tiskne z  pevných a odol-
ných průmyslových materiálů Nylon 
a Onyx, do kterých vkládá spojitá 
vlákna karbonu s výborným pomě-
rem pevnosti vůči hmotnosti, kevlaru 
odolného proti obrušování či skelná 
vlákna, která mohou být i v provedení 
s vysokou tepelnou odolností. ■

Lis TOX® ECOLINE
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Firma ve zmodernizovaném sídle sjednocuje 
10leté zkušenosti s technologickými znalostmi 
a velkým pochopením na požadavky zákazníka. 
Mario Stroppa přímo dohlížel na vývoj nejnovějších 
strojů řady SPRINT 32 | 5 a SPRINT 20 | 8.

Stroj SPRINT 32 | 5 je považován 
za vrchol firmy GILDEMEISTER 
Italiana, jak tento stroj 
zapadá do vašeho 
portfolia? 
Se strojem SPRINT 
32 | 5 a s možností 
rozšíření na 32 | 8 
jsme specificky 
rozšířili náš sorti-
ment automatic-
kých soustruhů 
se SWISSTYPEki-
tem – úspěšnou 
sérií, jejíž stroje 
zvládnou krátko-
točné i dlouhotočné 
soustružení se stej-
nou dokonalostí. Až do-
sud tento segment zahrnoval pouze 
stroje pro obrobky s průměry v rozsahu od 20  
do 42 mm, které byly příliš malé nebo nevhodné 
pro střední rozsah. Ale doba kompromisu je pryč, 
neboť nyní máme vhodné a 100% dostupné řešení, 
jak odpovědět na každý obráběcí úkol – v případě 
SPRINT 32 | 5 za minimální jednotkové náklady na 
obrábění tyčového materiálu do 32 mm s dvěma 
vřeteny a 2kanálovým ovládáním.

Ale stroje řady „42“ umí samozřejmě obrábět 
i obrobky menších průměrů...
To je pravda, na jedné straně, ale na druhé straně je 
to jen polovina příběhu. Zaprvé, chceme jít vstříc 
našemu zákazníkovi, což plně dokazujeme se stro-
jem SPRINT 32 ve dvou možnostech rozšíření – 
s pěti nebo osmi osami. Za druhé (a to především), 
uživatelé pracují v prostředí silné konkurence, ve 
kterém dokonce i pár haléřů v jednotkových nákla-
dech může být rozhodujícím faktorem, zda zakázka 
vyhraje nebo ne. Za takových podmínek mohou být 
investiční náklady při kalkulaci rozhodující.

Jaké jsou zvláštní silné stránky této novinky?
V této souvislosti se také nové stroje SPRINT 32 
perfektně hodí do řady produktů nabízející stejný 
špičkový výkon jako jejich sesterské stroje. S půdo-
rysem pouhých 2,8 m2 jsou nové modely nejvíce 
kompaktními stroji ve své třídě a přitom nabízí velký 
pracovní prostor pro obrábění až do Ø 32 x 600 mm.

Pro obrábění samotné je stroj SPRINT 32 | 5 vy-
baven pěti lineárními osami a C-osou hlavního 
vřetena, jakož i celkem 22 nástroji na nezávislých 
nástrojových nosičích. Čtyři poháněné pozice pro 
nástroje (radiální) jsou k dispozici pro hlavní vře-
teno. Sprint 32 | 8 přichází s šesti lineárními osami, 
C-osou na hlavním vřeteni i protivřeteni, plus až 

deseti poháněnými ná-

strojovými pozicemi – čímž bylo možné zkrácení 
doby nastavení pro oba stroje o 20 % díky rychlým 
systémům pro výměnu nástroje.
A co víc: kde ostatní dodavatelé stále lpí na svých 
řemenových pohonech, zde byla nainstalována 
vysoce výkonná motorová vřetena, která zvlád-
nou i materiály, jež jsou obtížně obráběny. Právě 
pro takové náročné a vysoce výkonné obrábění 
nabízíme dodávku vysokotlaké chladicí kapaliny 
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„Řadou SPRINT 32 ve dvou možnostech rozšíření: 
s pěti nebo osmi osami chceme vyjít vstříc našemu 
zákazníkovi,“ říká Mario Stroppa

„DOKONALE SEŘÍZENÝ A VE SVÉ PODSTATĚ 
KONZISTENTNÍ …”

Firma GILDEMEISTER Italiana, dceřiná společnost skupiny DMG MORI, vyvíjí a produkuje 
osvědčené automatické a produkční soustruhy série SPRINT a vícevřetenové stroje řady GM 
a GMC v nedávno zmodernizovaném sídle v Brembate di Sopra. Měli jsme možnost vyzpovídat 
Maria Stroppa, generálního ředitele firmy GILDEMEISTER Italiana, o nejnovějších zástupcích 
programu GITAL, stejně jako o mnoha lety osvědčených modelech.

Stroj SPRINT 32 | 5 je považován 
za vrchol firmy GILDEMEISTER 
Italiana, jak tento stroj 
zapadá do vašeho 

Se strojem SPRINT 
32 | 5 a s možností 
rozšíření na 32 | 8 
jsme specificky 
rozšířili náš sorti-
ment automatic-
kých soustruhů 
se SWISSTYPEki-
tem – úspěšnou 
sérií, jejíž stroje 
zvládnou krátko-
točné i dlouhotočné 
soustružení se stej-
nou dokonalostí. Až do-
sud tento segment zahrnoval pouze 
stroje pro obrobky s průměry v rozsahu od 20  
do 42 mm, které byly příliš malé nebo nevhodné 
pro střední rozsah. Ale doba kompromisu je pryč, 
neboť nyní máme vhodné a 100% dostupné řešení, 
jak odpovědět na každý obráběcí úkol – v případě 

teno. Sprint 32 | 8 přichází s šesti lineárními osami, 

strojovými pozicemi – čímž bylo možné zkrácení 
doby nastavení pro oba stroje o 20 % díky rychlým 
systémům pro výměnu nástroje.
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řemenových pohonech, zde byla nainstalována 
vysoce výkonná motorová vřetena, která zvlád-
nou i materiály, jež jsou obtížně obráběny. Právě 
pro takové náročné a vysoce výkonné obrábění 
nabízíme dodávku vysokotlaké chladicí kapaliny 
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strojovými pozicemi – čímž bylo možné zkrácení 
doby nastavení pro oba stroje o 20 % díky rychlým 
systémům pro výměnu nástroje.
A co víc: kde ostatní dodavatelé stále lpí na svých 
řemenových pohonech, zde byla nainstalována 
vysoce výkonná motorová vřetena, která zvlád-
nou i materiály, jež jsou obtížně obráběny. Právě 
pro takové náročné a vysoce výkonné obrábění 
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„Řadou SPRINT 32 ve dvou možnostech rozšíření: 
s pěti nebo osmi osami chceme vyjít vstříc našemu 
zákazníkovi,“ říká Mario Stroppa

Firma DMG 
MORI nyní rozší-
řila svou řadu 
automatických 
soustruhů vyba-
vených 
SWISSTYPEkitem 
o stroje SPRINT 
32 | 5 a SPRINT 
32 | 8 pro tyčový 
materiál s Ø až 

32 mm

Pracovní plocha stroje SPRINT 32 | 5 s prostorem pro 22 nástrojů na nezávislých lineárních nosičích, včetně čtyř 
poháněných pozic pro hlavní vřeteno
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až do 120 barů. K tomu se přidává vynikající pro-
vozuschopnost stroje a CNC ovládání FANUC 32i-B, 
jehož interakce dosahuje úrovně přesnosti, která je 
nesrovnatelná s ostatními.
A v neposlední řadě, se stroji řady “32“ vybavenými 
již zmíněným SWISSTYPEkitem, který se zavedl 
v praktické každodenní výrobě, také pokryjeme 
celé spektrum krátkotočného i dlouhotočného 
soustružení. Tyto stroje mohou být převedeny 
z krátkotočného do dlouhotočného soustružení 
za méně než 30 minut pomocí SWISSTYPEkitu, 
kde je zdvih vřetena prodloužen z 60 do 180 mm.

Kromě výše uvedených strojů SPRINT pro Ø až 
do 42 mm tato řada zahrnuje i větší modely – 
SPRINT 50 a SPRINT 65, což vyvolává alespoň 
čistě teoretické otázky…
Zkombinovali jsme automatické a produkční sou-
stružení v řadě strojů SPRINT, a to se zaměřením na 
jednotnou terminologii běžně používanou v cílové 
skupině. Rozlišování mezi nimi je poměrně jedno-
duché. Stroje s lineárními nosiči nástrojů pro malé 

obrobky do Ø 42 mm jsou přiřazeny k automa-
tickému soustružení, zatímco velké SPRINT stroje 
s až třemi nástrojovými revolvery přirozeně nabí-
zejí větší flexibilitu, rovněž s ohledem na složitost 
komponentů. To znamená, že našim zákazníkům 
můžeme nabídnout celkově nejlepší možné řešení 
– od velkých sérií až k menším, od velkých rozměrů 
k malým a od jednoduchých po složité.

Takže jsou ve výrobním programu GITAL více-
vřetenové CNC soustruhy pro velkosériovou 
a hromadnou výrobu?

Zapomněl jste na mechanické vícevřetenové stroje. 
Před lety měly být tyto stroje nahrazeny jejich  
CNCřízenými protějšky. Místo toho vykrystalizo-
valo soužití mezi těmi tradičními a moderními. 
Takže naše mechanické vícevřetenové stroje  
GM 16 a GM 20 jsou stále nejvíce cenově výhodnou 
alternativou pro mnoho hromadně vyráběných 
dílů. Rozhodující ovšem bylo, že GM stroje byly 
kontinuálně podrobeny dalšímu rozvoji. Použití vý-

konných elektronicky řízených frekvenčních měničů 
zde, mimo jiné, umožnilo další enormní zkrácení 
doby cyklů. To znamená, že ve strategickém spojení 
s našimi CNCřízenými vícevřetenovými stroji, od 
GMC 20 do GMC 42, mohou zákazníci také využít 
výhod kompletního programu DMG MORI pro sérii 
a hromadné výroby.

Vzhledem k variantám a rozmanitosti pro-
gramu DMG MORI je až příliš snadné pro ne-
znalého člověka ztratit přehled, když přijde 
na svobodnou volbu…

Svobodná volba předpokládá, že zákazník neví, co 
chce. Naopak, on to ví velmi dobře. V zásadě platí, 
že nehledá stroj, ale především výrobní řešení opti-
málně sladěné s rozměry jeho obrobků. Cílem těchto 
zákazníků je rychlý výběr na základě konkrétního 
úkolu limitovaného množstvím, velikostí a složitostí 
komponentů. Je to směr, ve kterém se zákazník do-
káže orientovat v našem prostředí a najde informace, 
které potřebuje. ■� /tp/
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Řídicí píst (ø 20 x 160 mm) z oblasti hydrauliky:  
Materiál = ocel (CK45); doba obrábění: 260 s

Přechod (ø 30 x 65 mm) také z oblasti hydrauliky:  
Materiál = ocel (9SMnPb28); doba obrábění: 160 s
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Na trhu se objevil Nový laser

Novinka v laserové technice nejen na našem trhu, ale i v zahraničí – mobilní laserový víceúčelový 
systém ACP300-COMPACT – byla v letošním roce vystavena již na třech mezinárodních veletr-
zích a výrobce za ní všude sklízel zasloužená ocenění. Z toho vyplývá, že se firmě MEPAC CZ  
z Třince podařilo vytvořit ojedinělé unikátní řešení.

U příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu 
2016 v Brně získala firma za tento unikát zlatou 
medaili. Na mezinárodním veletrhu vynálezů In-
vet Arena 2016 v Třinci získala další zlatou medaili 
a z mezinárodního veletrhu Eurotool Krakow 2016 
si odnesla dokonce hlavní cenu veletrhu.
Aplikační možnosti, které systém nabízí, nejsou 
dosud dostupné na trhu ani ve zveřejněných pa-
tentových dokumentech. Firma proto podala na 
laserový systém přihlášku užitného vzoru.

V čem je systém jedinečný?
Systém ACP300-COMPACT vyniká vysokou kom-
patibilitou a variabilitou. Jako první laser na světě 

umožňuje i precizní navařování poškozených tvarů 
u forem přímo ve vstřikolisech či obrobků v obrábě-
cích centrech, a to bez nutnosti jejich demontáže 
(výhodné zejména u větších forem a obrobků). 
Po výměně navařovací laserové hlavy za gravíro-
vací a řezací umožňuje provádět i laserové řezání 
a gravírování. 
Mezi hlavní přednosti patří zejména možnost nava-
řování poškozených tvarů u forem nebo obrobků 
bez ohledu na jejich velikost či hmotnost, a to 
díky speciální konstrukci umístěné na magnetické 
základně, kterou je možno umístit přímo na formě 
či obrobku. Tato speciální konstrukce umožňuje 
vetší rozsah nastavení pracovních poloh během 
laserového navařování. Systém je přitom i cenově 
konkurenceschopný a vhodně tak doplňuje mo-
delovou řadu laserových systémů ACP.

Nové možnosti
Díky unikátní konstrukci s řadou nových vlast-
ností a miniaturizaci vyvinuté elektroniky včetně 

uživatelsky přívětivého ovládacího SW s důrazem 
na využití v každodenní praxi je možné systém 
využít i tam, kde to dříve nebylo možné – např. 
při precizním navařování i velkých nástrojů, 
obrobků či forem přímo v obráběcích centrech, 
či na vstřikolisech, aniž by bylo nutné je předem 
shazovat. Obsluha tím šetří drahocenný čas, 
který by jinak ztratila opětovným ustavováním 
obrobku či nahazováním a zahříváním vstřiko-
vací formy.
Uživatel má možnost navařování materiálu o zvo-
lených vlastnostech (s tvrdostí až do 60HRc) 
přesně na poškozené místo, např. na ostrou hranu 
dělicí roviny, a to při minimálním vneseném 

teplu, takže nedochází k tepelným deformacím 
tvarů ani ke změnám jejich mechanických vlast-
ností (tvrdost). Naopak – díky návaru může být 
původní materiál ještě tvrdší a tím i odolnější 
proti oděru. 
Díky své konstrukci a flexibilitě je práce se 
systémem ACP300-COMPACT rychlejší a je možno 
zvládat i činnosti, které jsou robotickým systémům 
doposud nedostupné.
Toto unikátní zařízení lze označit za průlom 
v manuál ních navařovacích laserových systémech 
IV. bezpečnostní třídy, a výrobce MEPAC CZ proto 
hledá zájemce o prodej tohoto laserového systému 
do zahraničí. ■

Jakub Hlávka
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LOGISTIKA NA VĚKY VĚKŮ
Předvánoční období je již tradičně zatěžkávací zkouškou pro logistické a spediční firmy. 
Spolehlivě a hlavně včas dopravit do cílových destinací zásilky určené jako překvapení pod 
vánoční stromeček a také zásoby materiálů a součástek k průmyslovým výrobcům, aby výroba 
mohla plynule pokračovat i po svátcích. To ale znamená, že dopravní prostředky i skladová 
a manipulační technika jsou vytíženy na maximum a testují hranice svých možností.

Od dob dávnověku lidstva musel člověk řešit pro-
blémy a úkoly, které spadají do oblasti označované 
jako logistika, byť se tento termín začal používat až 
poměrně nedávno – poprvé se v ekonomickém 
pojetí, s nímž logistiku spojujeme obvykle dnes, 
začal objevovat v USA v 50. a následně v Německu 
v 70. letech minulého století. I když samotný termín 
je mnohem starší – začal se používat ve vojenství 
již více než 100 let předtím. 

Počátky: ve službách vojáků
Význam logistických operací vzrostl zejména 
v době, kdy lidstvo začalo válčit. Vojenská tažení 
a výboje si už od starověku vyžadovaly zavést 
účinný systém zásobování putujících armád, a zá-
klady moderní logistiky, v podobě, jak ji používáme 
dnes, vznikly v podstatě v době napoleonských 
tažení (byť i sám malý „velký Bonaparte“ se nepo-
chybně inspiroval u mnohem starších, pravděpo-
dobně antických vzorů). Na ně navázaly moderní 
časy i prostředky v době dvou velkých světových 
válek, které zformovaly 20. století a o jejichž prů-
běhu a výsledku rozhodovala do značné míry právě 
logistika válčících stran. 
Tyto zkušenosti nabyté během historie se posléze 
významnou měrou uplatnily později i v civilním sek-
toru, např. při organizování obchodu a výroby – a to 
zejména v éře, kdy se produkce stala průmyslovou. 
Od té doby, zejména během posledních desetiletí, 
učinila logistika doslova raketový pokrok a stala 
se jedním z klíčových faktorů řídicích fungování 
moderní civilizace. Organizace výrobních procesů 
a zajištění jejich plynulého zásobování vším po-
třebným získaly mimořádný význam, což se naplno 
projevilo v současné éře globalizace. Logistika se stala 
skutečnou vědou. Na světě vzniklo a působí několik 

mezinárodních logistických asociací a celá řada sdru-
žení, které nejen sdružují firmy a organizace působící 
v daném oboru, ale sledují i trendy a usilují o další 
vývoj a vylepšování organizační struktury i procesů.

Současnost: ve znamení globalizace
Idylická doba, kdy ještě na počátku uplynulého 
století k poměrně efektivnímu řízení obchodu stačil 
papír, pero a inkoust a sbor pečlivých úředníků 

zapisujících položky do příslušných položek je 
dávno pryč. Řádově několikanásobně větší ob-
jemy přesouvaného zboží a materiálu, stejně jako 
mnohonásobné zrychlení přepravy, které by v čase 
formanských povozů bylo nemožné, je dnes pova-
žováno za běžnou standardní záležitost charakte-
rizující moderní, globálně orientovanou logistiku. 
Působení předních firem v oboru se už dávno 
neomezuje jen na určitý region či mezinárodní 
trasu, ale na celosvětové pokrytí v minimálním 
časovém horizontu.
Naštěstí se objevily i nové faktory a prvky, které 
přípravu a organizaci logistických procesů do po-
doby komplexního funkčního systému významnou 
měrou usnadňují, činí logistiku a toky materiálu a zá-
sob přehlednější. V současné době jsou to hlavně 
digitalizace a bezdrátové komunikační technologie 
i výkonné systémy pro zpracování velkého množství 
dat či telematika umožňující sledovat „naživo“ v reál-
ném čase pohyb zboží a také nejrůznější mobilní 
zařízení pro získávání a sběr potřebných informací 
a dat přímo v terénu – ve skladech, na výrobních 
linkách, v přepravních uzlech na trasách, po nichž 
se různé prvky logistického řetězce pohybují. Lo-
gistické firmy tak už např. běžně nabízejí službu 
sledování zásilky (často i včetně různých dalších 

parametrů a garanci jejich dodržení), kdy si zákazník 
může sám na internetu zjistit, kde se právě dodávka, 
kterou očekává, nachází.

Budoucnost: inteligentní řešení pro 
éru digitální ekonomiky
I když by se zdálo, že logistika dosáhla s nástupem 
nových technologií téměř dokonalosti a svého 
vrcholu, ve skutečnosti se musí vypořádávat se 
stále novými požadavky a nároky. Např. postupně se 
měnící (a zpřísňující) pravidla a předpisy pro mani-
pulaci s rizikovými materiály a jejich přepravu, stále 
přísnější nároky na šetrnost k životnímu prostředí 
i požadavky zákazníků. Zejména v nastupující éře 
Průmyslu 4.0, kdy budou výrobní řetězce vzájemně 
propojeny díky pokročilé digitalizaci, bude dochá-
zet k výraznější individualizaci (customizaci) masové 
výroby a tím i různorodější specifikaci produkce. Je 
zřejmé, že se to odrazí i v požadavcích na logistiku. 
Zatímco uplynulá léta byla hlavně ve znamení stan-
dardizace (která však bude klíčovým tématem i do 
budoucna), nově přibude adaptace na konkrétní 
podmínky konkrétní zakázky. 
Na druhou stranu se i v logistických systémech 
bude ve větší míře uplatňovat automatizace a ro-
botizace, které pomohou nejen převzít od lidí 
těžkou namáhavou práci, ale zároveň i snížit riziko 
chybovosti (člověk není neomylný, ale stroj – je-li 
dobře naprogramován, a zejména pokud dispo-
nuje samoučící se umělou inteligencí – chyby 
obvykle nedělá). Propojení různých systémů fun-
gujících na digitální platformě na globální úrovni 
nabízí možnost pro další optimalizaci a zrychlení 
logistických operací. Již dnes se např. testují mož-
nosti dodávek menších zásilek pomocí dronů, 

takže místo kurýra, který může uváznout v neče-
kané dopravní zácpě, doručí potřebnou součástku 
v krátké době od potvrzení objednávky vzduchem 
robot. Ani objemné zásilky v kontejnerech už ne-
musí putovat výhradně po moři, ale díky propojení 
logistických tras mohou dorazit třeba z Číny nebo 
jiných části asijského kontinentu (kde vzniká pod-
statná část současné světové produkce) do Evropy 
po železnici za pár dnů, místo mnohatýdenní 
přepravy lodí. I když lodní přeprava zůstane zjevně 
i nadále nejekonomičtější variantou. Jisté je však 
jedno: že se logistické systémy a řešení budou dál 
neustále vyvíjet. ■

/re/

LOGISTIKA V PRŮMYSLU: 
od manipulace, vysokozdvižných vozíků, čárových kódů až po dopravu
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Dokáže analýza zvýšit  
kapacitu sklaDových procesů?
Snahou společnosti STILL, předního dodavatele nejen manipulační techniky, ale především 
individuálních intralogistických řešení, je, aby pro své zákazníky byla nejlepším partnerem 
při optimalizaci skladových procesů, a to od počáteční analýzy přes návrh vhodných řešení 
až po zajištění kompletního dodání projektu.

Manipulační technikou vše pouze začíná. Většina 
zákazníků, ať už stálých, nebo potenciálních zá-
jemců o produkty STILL, se na začátku obrací na 
odborné manažery prodeje s požadavky na vyře-
šení aktuálního problému chybějící manipulační 
techniky. Za touto potřebou je ovšem třeba hledat 
její příčiny. Ze zkušeností víme, že pokud má být 
manipulační technika optimálně využívána, je 
velmi často zapotřebí optimalizovat nejen flotilu 
zákazníka, ale i jeho skladové procesy, vybavení 
skladů apod.
Optimalizace skladových procesů je jedna z hlav-
ních služeb, kterou se společnost STILL zabývá 
při každém novém projektu zaměřeného na in-
tralogistiku, a jde o velmi komplexní disciplínu. 
Součástí optimalizace skladových procesů může 
být například i obměna flotily manipulační tech-
niky, změna či zavedení informačních systémů 
nebo zvolení vhodného regálového systému pro 
navýšení kapacity a efektivity skladu. Ideální ovšem 
je, aby procesu optimalizace předcházela analýza 
stávajícího stavu, která zákazníkovi ukáže, v jaké 
kondici se jeho intralogistika nachází, a kam až je 
možné v blízké budoucnosti aktuální stav zlepšit. 
Tato analýza, i když provedená odborníky společ-
nosti STILL, je vždy nezávislá a jejím výsledkem 
není pouze nutnost zakoupit další produkty. Jejím 
výsledkem může být naopak optimalizace pro-
střednictvím zlepšení využití stávajících možností 
zákazníka a třeba i zúžení flotily manipulační tech-
niky nebo snížení stavu personálu.
Společnost STILL nabízí svým zákazníkům nejen 
své kvalitní produkty odpovídající nejnovějším 
technologickým inovacím, ale i silné partnerství 

v oblasti realizací zmíněných analýz a přetváření 
jejich výsledků v realitu. Přistoupí-li zákazník k rea-
lizaci, podléhají analýze zejména následující čtyři 
oblasti: personální zajištění intralogistiky, informační 
toky a systémy zákazníka, vybavení skladu, jako 
jsou regálové systémy či manipulační technika, 
samozřejmě veškeré procesy. 
Uveďme si praktický příklad. Pokud z výsledků 
analýzy vyplyne potřeba navýšit kapacitu regálo-

vého systému, je možné změnit regálový systém 
ze statického paletového regálu na systém regálů 
mobilních. Tým odborně proškolených specialistů 
na intralogistická řešení je v takovém případě při-
praven zákazníkovi poskytnout veškeré informace 
týkající se mobilního regálového systému, tento 
systém naplánovat, navrhnout a projekt i zrealizovat 
v podstatě „na klíč“. Zákazník se tak dozví, že mobilní 
regálový systém představuje spojení klasických 
paletových regálů a mobilních podvozků. Přináší 
efektivnější využití prostoru skladu a napomáhá 
manipulaci se skladovaným materiálem a zbožím. 
Kapacita skladu se díky využití mobilního regá-
lového systému může navýšit o desítky procent. 
S vyšším využitím prostoru skladu klesá doba ná-
vratnosti vynaložených investic. Mobilní regálový 
systém je navíc díky bezpečnostním prvkům velmi 
bezpečný a spolehlivý.
Další možný způsob optimalizace skladových 
procesů může být využití inovativních řešení vy-
užívaných v intralogistice, které společnost STILL 
nabízí. Například první autonomní vozík pro snadné 
horizontální vychystávání iGo neo CX 20, plně au-
tomatizované vozíky z výrobního programu firmy 
nebo unikátní inteligentní dopravní systém E‘tow® 
– pomocí kterého je možné posílat zboží do správ-
ného místa určení. Tento systém funguje na základě 
poháněného řetězu, který je integrován pomocí 
kolejnice v podlaze. Přeprava zboží probíhá pro-
střednictvím nosičů výrobků, které jsou připojeny 
k přepravnímu řetězu v podlaze. Kapacita může 
být rozšířena velmi jednoduše přidáním nových 
nosičů produktu. E‘tow® řetězové dopravníky jsou 
vhodné pro kontinuální přepravu velkých objemů 
dopravy například v distribučních centrech a pro 
přepravu ve výrobním prostředí, kde je mnohdy 
manipulace s břemeny obtížná.
Tyto a další produkty a služby společnosti STILL 
mohou také vést k optimalizaci interní logistiky, a to 
buď samostatně, nebo v různých kombinacích, kdy 
je možné využívat určité synergie. Z tohoto důvodu 
je vhodné hned na začátku zvolit silného partnera 
pro realizaci komplexních projektů optimalizace, 
a tím firma STILL bezesporu je. ■

/mk/Vozík iGo neo CX 20 pro horizontální vychystávání
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Realizace E‘tow® v reálném prostředí
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Pomocníci Pro rychlou  
maniPulaci s Paletami
Nedávno uvedla společnost STILL na trh dva hbité pomocníky pro vykládku i nakládku. První 
z nich je nízkozdvižný vozík SXH 20 pro stojícího řidiče a druhým je vysokozdvižný vozík 
SXD 20, zvládající práci ve dvou úrovních s vysokým výkonem překládky. 

Oba vozíky jsou vybaveny bezúdržbovým 3kW 
trojfázovým pohonem pojezdu, který zaručuje 
nejen vysoký výkon při nízké spotřebě energie, 
ale i dlouhé intervaly údržby. Takže provozovatel 
profituje z vysokého výkonu překládky při nízkých 
provozních nákladech. Je-li potřeba další zvýšení 
hospodárnosti, lze aktivovat režim pro zvýšení 
efektivity Blue-Q, který ušetří dalších až 7 % ener-
gie. Vozíky mají kapacitu baterie až 500 Ah, což jim 
dává dostatek síly ve vícesměnném provozu. Na 
přání je možné vozíky vybavit systémem boční 
výměny baterie, čímž se zkrátí čas potřebný k vý-
měně baterie.
Precizní elektrické řízení s lehkým chodem zajiš-
ťuje intuitivní ovládání vozíku. Kromě robustního 
ocelového rámu s vysokou torzní tuhostí disponují 
vozíky kompaktními rozměry a konturami bez hran, 
což umožňuje dobrou manévrovatelnost s bezpeč-
nou manipulací s břemeny i v těsných prostorách. 
Čtyřkolový podvozek s nízkým těžištěm zaručuje 
vysokou stabilitu, lze jej ale osadit na přání systé-

mem vyrovnávání úrovně podvozku pro snadnější 
zdolávání stoupání. Bezpečné projíždění zatáček 
zajišťuje systém Curve Speed Control, který auto-
maticky přizpůsobí u obou vozíků rychlost jízdy 
v zatáčkách podle úhlu natočení kol. ■

Nízkozdvižný vozík SXH 20: je specialistou na 
střední a dlouhé vzdálenosti. Nosností až 2000 kg 
a rychlostí jízdy až 12 km.h-1 zajišťuje rychlou a při-
tom bezpečnou překládku materiálu. Pro dosažení 
vysokého výkonu překládky může být vybaven vid-
licemi s délkou až 2400 mm pro uchopení dvou pa-
let za sebou. Jeho síla spočívá v jeho individualitě.

Vozík SXD 20: je všestranným strojem s rychlostí 
jízdy až 10 km.h-1 jak s břemenem, tak i bez něj. 
S vozíkem pro práci ve dvou úrovních lze současně 
přepravovat a stohovat dvě běžné palety. Stroj 
může přepravovat 800 kg nahoře na zdvihu sto-
žáru a současně 1200 kg na iniciálním zdvihu. Jako 
nízkozdvižný vozík přepraví až 2000 kg na jediné 
paletě. Jeho síla spočívá v jeho flexibilitě.
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TRACEABILITA DOHLEDATELNOST 
DÍLŮ PRO ABS POMOCÍ 
DATAMATRIX KÓDŮ Z LASERU
Bezpečnostní prvky aut jsou nejsledovanějším produktem v rámci kontroly výroby. Pokud jde 
o aktivní prvek bezpečnosti, pak musí být jeho identifikace už od surového hliníkového dílu 
z extruzní linky. Pro následné zpracování a výrobu ABS ventilového bloku je nutné zabezpečit 
hluboké značení do hliníkových profilů a strojní čtení dat z Datamatrix kódu. Dámy a pánové, 
Leonardo přichází s řešením.

Měděné a hliníkové díly špatně absorbují laserový 
paprsek, a tak je nutné ke značení použít vysoký 
výkon. V projektu značení datamatrix kódů do 
hliníkových profilů, které se následně obrábějí na 
součásti ABS brzdného systému aut, je použit velmi 
výkonný 100W vláknový laser Solaris e-SolarMark 
FL10. Ten díky svému výkonu dokáže vygravírovat 
potřebné značení několik desetin mm do hloubky, 
a to za méně než 3 sekundy. Vysoký výkon laseru se 
celý nespotřebuje na značení hliníkového dílu, ale 

dochází i k odrazům laserového paprsku. Pro laser 
jsou nebezpečné odrazy zpět do optiky laseru, kdy 
by zpětný výkon mohl poškodit laserové vlákno.
Z toho důvodu laser obsahuje optický izolátor, 
který ochrání laser. Odrazy výkonu laseru jsou ne-
bezpečné i pro člověka, proto celé místo značení 
je uzavřeno v automatu. Ihned po vyznačení kódu 
probíhá kontrola čitelnosti datamatrix kódu pomocí 
kamerového systému. Je tak zabezpečena 100% 
kvalita produkce.

Benefity
 ●  Velká životnost laserového zdroje, až 150 000 
provozních hodin,
 ●  Velký výkon laseru pro velmi rychlý proces výroby,
 ●  Snadná ovladatelnost laseru. 

Zaujalo vás dané řešení? Kontaktujte nás, 
vytvoříme vám řešení na míru.

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
e-mail: bubenicek@LT.cz  
www.LT.cz

Laserové pracoviště s laserem Solaris e-SolarMark FL10 a dotykovou ovládací jednotkou CU2

Zabudovaný laser Solaris e-SolarMark FL10 s úhlovou 
hlavou

Datamatrix kód z laseru na hliníkovém profilu

ŘÍZENÍ FLOTILY VOZÍKŮ BUDE INTELIGENTNÍ 

Společnosti Bosch a SAP SE uzavřely strategické partnerství v oblasti internetu věcí (IoT) 
a Průmyslu 4.0. Cílem je podporovat interoperabilitu strojní techniky a rozvíjet vzájemnou 
spolupráci na poli softwarových řešení a cloudových technologií. 

Bosch má bohaté zkušenosti s konektivitou prů-
myslových zařízení, SAP s internetem věcí a jeho 
využitím. Vzájemná spolupráce umožní propojení 
těchto zkušeností, zrychlení procesů v logistice 
i výrobě a zvýšení bezpečnosti i kvality produktů 
a služeb pro zákazníky. Využití databáze SAP HANA 
prostřednictvím Bosch IoT Cloud umožní zpracová-
vat velké objemy dat v reálném čase. Pro zajištění 
konektivity různých zařízení a komponent budou 
Bosch IoT microservices dostupné na SAP HANA 

Cloud Platform, což přináší i zabezpečenou a vysoce 
efektivní konektivitu vozidel, výrobní techniky či 
nástrojů s otevřenými platformami. Cílem je na-
bídnout nové a inteligentní služby.
Např. bezdrátové šroubováky připojené do sítě mo-
hou systému nahlásit svou pozici a ten následně 
zvolí ideální točivý moment pro danou úlohu. Nebo 
názornou ukázkou přínosu spolupráce je využití 
pozičních dat pro vysokozdvižné vozíky ke zvýšení 
transparentnosti a efektivity v logistice. Zeno Track, 

startup založený společností Bosch, zjišťuje polohu 
vozíků za pomoci kamer, GPS, laserových scanerů, 
rádia a pohybových senzorů. Data jsou odeslána 
prostřednictvím Bosch IoT Cloud do aplikace SAP Ve-
hicle Insights, která má na starosti správu vozového 
parku. Řízení flotily vozíků se tak stává inteligent-
ním – lépe se plánuje jejich vytížení nebo termíny 
údržby, což redukuje výdaje a zvyšuje efektivitu. ■
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Technika v exTrémních podmínkách

Společnost Linde Material Handling působí v Česku řadu let, značka je spjata převážně 
s výrobou manipulační techniky, od ručně vedených vozíků přes vysokozdvižné vozíky, retraky, 
automatizační a regálové systémy až po jejich financování a servis. Málo se ale ví, že česká 
pobočka Linde MH má ve svém portfoliu také techniku do těžkého terénu.

Protože bylo stále více požadavků od zákazníků na 
manipulační techniku vhodnou i pro nezpevněnou 
plochu, tzn. do terénu, byla od roku 2011 sjednána 
spolupráce se španělskou firmou AUSA, která se ta-
kovými stroji zabývá. Tato rodinná firma vyrábí kom-

paktní a užitkové stroje pro různá odvětví, od průmy-
slu, zemědělství až po stavebnictví. V jejím portfoliu 
se nachází ucelená řada terénních vysokozdvižných 
vozíků s pohonem všech kol nebo s připojitelnou 
zadní nápravou, která se připojí i za plného zatížení, 
a v nosnostech od 1,5 do 5 tun. Nyní jsou tyto stroje 
již v sortimentu společnosti Linde Material Handling 
Česká republika včetně teleskopických manipulátorů 
AUSA Taurulift se zdvihem až do 5 m. Tyto robustní 
stroje jsou určeny do těžkého terénu, a tak snesou 
i hrubší zacházení. Jak terénní vysokozdvižné vozíky, 
tak i teleskopické manipulátory lze vybavit adaptéry 
podle potřeb zákazníka, např. sněhovou radlici, mí-
chadlem na beton, zametadlem komunikací a jinými. 
Tak můžou tyto stroje poskytovat uživateli vysokou 
efektivitu při dané manipulaci. S výrobky firmy AUSA 
se můžeme setkat po celém světě, dodává totiž své 
výrobky do více než 80 zemí prostřednictvím přes 
500 distributorů na 5 kontinentech. První stroj, který 
Linde Material Handling Česká republika převzalo od 
firmy AUSA, byl v roce 2011 čelní vozík. 

„Vozíky značky AUSA, které česká pobočka společ-
nosti Linde MH dodává a pronajímá, nám umožňují 
plnit náročné požadavky našich zákazníků na ma-
nipulaci s břemeny v terénu a na nezpevněných 
plochách,“ řekl Martin Petřík, vedoucí oddělení mar-
ketingu Linde Material Handling Česká republika.

Ukázka přímo v terénu
Pro názornou ukázku a demonstraci v těžkém te-
rénu byl uspořádán tzv. Prezentační den v Hummer 
Centru v Horních Počernicích. Kdo Centrum nezná, 
tak jde o upravený terénní povrch pro off-roadovou 
jízdu, včetně bláta, vodních příkopů a strmého 
stoupání i klesání. 
První jízdy na testovací trati ukázaly sílu terénních 
vysokozdvižných vozíků. Ty se od běžných vysoko-

zdvižných vozíků liší jen svým určením do terénu. 
Jsou opatřeny velkými pneumatikami s vysokým 
vzorkem a s možností připojitelného pohonu 
zadních kol. Tak může řidič bez problémů zdolat 
rozbahněný terén i prudké stoupání.
Terénní vozíky AUSA do nosnosti 3,5 t pohání naf-
tové motory Kubota disponující výkonem od 23 
do 49 kW v závislosti na nosnosti stroje. Vozíky 
s nosností 5 tun pohání přeplňovaný naftový motor 
Deutz o výkonu 56 kW. Všechny tyto stroje jsou 
vybaveny hydrostatickým převodem hnací síly. 
Navíc mají k dispozici široký výběr volitelné výbavy. 
V terénu se předvedly také teleskopické manipulá-
tory, jejichž teleskopická ramena umožňují zakládat 
břemena až do 5metrové výšky. Stejně jako vyso-
kozdvižné vozíky i teleskopické manipulátory díky 
čtyřkolovému pohonu zvládaly rozbahněný terén 
na výtečnou. K tomu samozřejmě pomáhá nejen 
dobrý podvozek, ale také vlastní ovládání strojů. 
Všechny ovládací prvky zdvihacího zařízení a po-
jezdu jsou totiž integrovány do jednoho pákového 
ovladače, takže se obsluha může plně koncentrovat 
na ovládání stroje bez nutnosti přehmatávat mezi 
pákami. Tento systém přispívá také k vyšší bezpeč-
nosti a efektivitě práce. ■� /pk/

O Linde MH ČR
Na českém trhu působí od roku 1990, ale historie 
se datuje od roku 1904. Od roku 2006 je sou-
částí skupiny KION Group. Firma disponuje v ČR 
14 prodejními a více než 20 servisními místy. 
Společnost Linde MH ČR je certifikována pro 
systém managementu dle EN ISO 9001:2008, 
EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.
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Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového a elektrotechnického průmy-
slu a s tím narůstající potřeby flexibility ve výrobních procesech bylo třeba konstruovat 
jednoúčelové stroje, montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůso-
bovat potřebám zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného sortimentu, a to v co 
nejkratším čase. 

Společnost Bosch tehdy jako první na světě před-
stavila pro tyto účely vhodný hliníkový konstrukční 
systém umožňující snadnou a rychlou stavbu hli-
níkových rámů jednoúčelových strojů, paletových 
dopravníků, ochranných oplocení, montážních 
stolů, zásobovacích regálů atd. pro potřeby průmy-

slové výroby. Základem stavebnice byl eloxovaný 
konstrukční profil z hliníkové slitiny s T-drážkami 
po obvodu a několik spojovacích prvků. Hliníkový 
konstrukční systém se plně osvědčil a dodnes jej 
společnost, nyní již Bosch Rexroth, vyrábí a prodává 
úspěšně po celém světě.

Konstrukční systém v současnosti
Postupem času se rozšířila řada konstrukčních 
profilů na více než 100 typů tak, že dnes pokrývá 
všechny běžně používané velikostní řady 20, 30, 
40, 45, 50, 60, 80, 90 a 100 mm. Původní sortiment 
několika spojovacích prvků se rozrostl na téměř 
tři desítky různých prvků, které umožňují spojení 
profilů s opracováním i bez opracování konců pro-
filů. Konstrukční profily mají optimalizovaný průřez 
a je možno jimi vést a akumulovat tlakový vzduch 
případně vakuum.

Široká škála příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala jen u profilů 
a spojovacích prvků, ale přidala do svého sorti-
mentu také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné 
pro konstrukci a stavbu montážních pracovišť, jako 
např. průmyslová neoslňující svítidla, elektrické 
zásuvkové lišty, držáky nářadí, ergonomické zá-
sobníky materiálu, informační tabule, balancéry, 
loketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné 
pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení pro 
antistatická pracoviště, zvedáky materiálových 
beden, hliníkové kabelové žlaby a celou řadu 
dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu byly 
rovněž vyvinuty paletové dopravníkové systémy 
TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají 
uplatnění v montážních aplikacích pro transport 
produktů o hmotnosti od několika gramů až  
do 300 kg na paletu. Pro transportní úlohy kusových 
produktů z bodu A do bodu B, např. v potravi-
nářském, farmaceutickém, elektrotechnickém, ale 
i v automobilovém průmyslu se s výhodou používá 
dopravníkový systém VarioFlow Plus s destičkovým 
řetězem. 

Hliníkové prvky  
a profily 
...snadná a rychlá aplikace  
v průmyslových provozech
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www.pkservis.com 

Výhody pro uživatele
Téměř půlstoletí ověřená technologie hliníkového 
konstrukčního systému Bosch Rexroth se značně 
rozsáhlou nabídkou příslušenství pomáhá uživa-
telům vytvářet konstrukce s vysokým poměrem 
pevnosti vůči hmotnosti. Použití standardních 

prvků s vysokou přesností umožňuje zkrátit dobu 
navrhování, minimalizovat plánování přípravných 
prací a také čas potřebný pro montáž. Konstrukční 
stavebnicový systém uživateli přináší výhodu vlast-
ních nízkých výrobních nákladů a potřeby malé 
investice do strojového parku. Všechny kompo-

nenty konstrukčního systému Bosch Rexroth jsou 
dostupné pod stejným objednacím číslem na 
celém světě. Úpravy již ze systému vytvořených 
aplikací jsou snadné a je možné všechny prvky 
opětovně použít. ■

PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth

Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala společnost 
Bosch Rexroth konstruktérům a projektantům volně 
k dispozici softwarový nástroj MTpro obsahující 
všechny 3D modely komponent podporující přímý 
export těchto modelů do běžných CAD programů, 
vytváření kusovníků a další. ■

25

24_25_TM12.indd   25 02.12.16   11:04



téma: logistika v průmyslu 

26    /    prosinec 2016

Yale představuje  
nové vozíkY i sídlo
Výhradní distributor vysokozdvižných vozíků značky Yale pro ČR, společnost Yale CZ, která 
letos oslavila 25 let své existence, se v listopadu přestěhovala do nového moderního centra 
v Nupakách u Prahy. 

Marcus Rosenkranz z Yale Europe Materials Hand-
ling a Jan Pachman ze společnosti Yale CZ, před-
stavili spolu s novým sídlem českého zastoupení 
značky i její produktové portfolio se zaměřením na 
strategii společnosti na českém trhu, včetně aktuální 
novinky – vysokozdvižného vozíku GLP15-20MX.
Yale Europe MH uplatňuje dvojkolejnou strategii, 
jejímž cílem je vyhovět specifickým nárokům v klí-
čových odvětvích průmyslu a umožnit zákazníkům 
přepravovat zboží co nejefektivněji. Díky vývoji 
nových výrobků a vylepšování stávajících poskytuje 
firma širokou škálu variací výrobků a služeb a je tak 
schopna nabídnout specifická řešení s nízkými 
provozními náklady. Nabízí rovněž poradenskou 
činnost v oblasti komplexních logistických řešení.

Vyrobené v Evropě pro Evropu
Vozíky, které společnost Yale CZ nabízí na českém 
trhu, jsou vyrobeny v jednom ze tří evropských 
výrobních závodů, které se nacházejí v Craigavonu 
v Severním Irsku, italském Masate a v nizozem-
ském Nijmegenu, kde je také evropské distribuční 
centrum náhradních dílů. Z tohoto centra je dodá-
váno více než 96 % běžných dílů pro ČR. „Drtivá vět-
šina našich vozíků prodaných v Česku je vyrobena 
v Evropě, a proto odpovídají evropským normám. 
Náhradní díly jsou u nás do 24 h od objednání,“ říká 
výkonný ředitel Yale CZ Ivan Musil.
K novinkám v produktové nabídce patří protizáva-
žový vozík střední třídy ICE řady MX, uzpůsobený 
pro podniky s různými požadavky na manipulaci. 

Řada MX nabízí vysoké standardy (používá stejná 
konstrukční řešení jako prémiová řada Veracitor 
VX) a zahrnuje vozíky od 2, 2,5 do 3 tun se vzně-
tovým pohonem nebo na LPG, či s konfigurací na 
duální pohon. Podle výrobce se tato řada vyznačuje 
špičkovým designem, ekonomickým provozem, 
kompletní sadou moderních ergonomických prvků 
pro pohodlí řidiče (jako je např. minimální úroveň 
hluku a vibrací).

Vylepšené technologie
Na základě zpětné vazby a podnětů zákazníků firma 
vylepšila velkou část sortimentu tak, aby jednotlivé 
produkty lépe odpovídaly představám koncových 
uživatelů – inovace a úpravy zahrnují vylepšení 
motoru, elektronického řízení a ručního brzdění. Pro 
trhy, jako je Česká republika, byly vyvinuty vozíky 
s nižší kapacitou (od 1,5 do 2 tun) a kompaktní 
verze, které vyrábí ve vlastní továrně v Japonsku. 
Do standardní nabídky tříkolových vysokozdvižných 
vozíků s protizávažím (ERP 15-20VT) bylo v říjnu 
2015 zařazeno elektronické řízení zlepšující o 10 % 
jejich energetickou účinnost. Operátoři tak mají 
možnost používat vozík v delších časových úsecích 
bez nutnosti měnit baterii. Energetickou nároč-
nost rovněž snížilo zavedení ruční brzdy do vozíku 
ERP16-20VF. Tento čtyřkolový model o hmotnosti 
1,6 t patří se spotřebou 4,4 kWh mezi nejúsporněj-
šími ve své kategorii.
Mezi nejnovější výrobky patří i ruční vozík MS10-16 
a paletový vozík MPT, které nabízejí nejmodernější 
inovativní prvky v oblasti ergonomie, produktivity 
a údržby, včetně nízkých provozních nákladů. Vozík 
MS10-16 disponuje robustní konstrukcí a kapacitou 
zdvihu 1,6 t. Paletový vozík MPT zas nabízí obsluze mož-
nost stát, naklánět se nebo sedět během přesunu. ■

Protizávažový vozík střední  
třídy řady MX s kapacitou 2,5 t

Pracoviště řidiče vozíku MX disponuje moderními 
prvky pro pohodlí řidiče

WMs sYstéM ve výrobě (nejen) potravin

S výrobou spotřebního zboží se člověk setkává na každém kroku. Nakupování a využívání 
produktů různých oblastí výroby považujeme za denní samozřejmost. Dnes však v procesu 
výroby hrají nemalou roli informační technologie, například ty, které řídí skladové hospodářství.

Pokusme se zamyslet nad dlouhou cestou, kterou 
výrobek, jejž máte nakonec doma, urazí, než se 
z prvotní suroviny stane výrobek. Jako příklad si 
vezměme potraviny, konkrétně pak obilné tyčinky 
(totéž ovšem, jen s jinými názvy surovin a kompo-
nent, platí pro mnohé další mimo oblast potravi-
nářství). Od pěstitele obilí je zrno vykoupeno do 

velkoskladu, z něj putuje k prvotnímu zpracování, 
kde proběhne část výrobního procesu, následně 
k dalším zpracovatelům až po výrobce finálního 
produktu. Od něj potom přes velkoobchody nebo 
distribuční sklady na pulty prodejen. Představíme-
-li si tuto cestu detailně, zjistíme, že nejčastěji se 
vyskytujícím procesem je skladování. 

Celý proces skladování a logistiky je velmi složitý 
a informační technologie mohou pomoci ve všech 
jeho částech. V potravinářství jsou navíc, oproti 
jiným oblastem výroby, mnohá specifika. Počínaje 
častou nutností zpětné dosledovatelnosti šarží 
surovin ve vztahu k šarži hotového výrobku přes 
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EnErgEticky úsporný tahač 

Společnost Jungheinrich představila nový výkonný tahač EZS 350 pro vnitropodnikovou 
logistiku, včetně XL verze s rozšířeným bateriovým prostorem umožňující tažení přívěsů až 
do hmotnosti 5 tun. 

Tento univerzální a robustní tahač je založen na 
novém designu horizontálních vychystávacích 
vozíků ECE s reflektory a LED světly. Je vybaven 
výkonným motorem 2,8 kW v technice střídavého 
proudu a zvládne rychlost jízdy 8 km.h-1 se za-
tížením, a 12,5 km.h-1 bez nákladu. Rekuperační 
brzdění s akumulací energie prodlužuje provozní 
dobu. „Při porovnání všech standardních tahačů na 
trhu dosahuje EZS 350 nejvyššího výkonu a nejnižší 

spotřeby energie,” řekl Oliver Rosenthal, produktový 
manažer pro tahače Jungheinrich. Různé varianty 
baterie umožňují přizpůsobit vozík každé aplikaci.
V nabídce je také verze tahače EZS 350 XL s olo-
věnou baterií, která zaručuje jeho provoz po dobu 
dvou směn na jedno nabití baterie. Volitelně je 
vozík možné vybavit i Li-Ion baterií, umožňující 
nepřetržitý třísměnný provoz bez výměny baterie. 
Za 30 minut je baterie nabitá na 50 % a za 80 minut 
na 100 % kapacity. Tahač je díky vysokému rámu 
v přední části a ochraně převodovky vhodný pro 
nejnáročnější použití.
Multifunkční volant jetPILOT, který získal ocenění 
Red Dot Design, umožňuje ergonomické řízení 
jako v automobilu. Disponuje větším rozsahem 
nastavení, takže jej lze přizpůsobit i pro řidiče malé 
postavy. Díky asistenčnímu systému curveCONT-
ROL a lepší poloze těžiště je možné vozík stabilně 
ovládat i v obtížných jízdních situacích a při jízdě 
do zatáčky. Pro vyšší komfort může být tahač vyba-
ven odpruženou plošinou, výškově nastavitelnou 
opěrkou zad s optimalizovanou horní částí pro 
bezpečné přidržení při couvání a sklápěcí sedačkou. 
Při použití jako tažný vozík soupravy nabízí ještě 
další funkce. Např. přívěsy GTE a GTP lze ovládat 

přímo kolébkovým přepínačem zdvihu a spouštění, 
integrovaným ve volantu jetPILOT. Aktuální stav se 
zobrazuje na dvoupalcovém displeji. Kromě toho 
nabízí displej informace o stavu baterie, počtu mo-
tohodin, rychlosti jízdy, chybových kódech a výběr 
některého ze tří jízdních programů. ■

Nízká plošina umožňuje snadné nastupování 
a vystupování

specifika umísťování výrobků ve skladu až po velmi 
rozmanité expirační doby a rychloobrátkovost 
zboží. Ve všech těchto oblastech producentům 
a obchodníkům velmi výrazně pomáhají WMS sys-
témy pro řízení skladových procesů. Podívejme 
se podrobněji na některé příklady a jejich řešení 
v systému WMS.

Zpětná dosledovatelnost  
(traceabilita) 
Požadavek na dosledovatelnost šarží je základ-
ním prvkem bezpečnosti potravin, ale hodí se i při 
výrobě dalšího zboží. Každý týden se v Systému 
rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid 
Alert System for Food and Feed, RASFF) a na webu 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce objevují 
desítky záznamů o vadných či dokonce nebezpeč-
ných potravinách. Pokud se takový výrobek na trh 
dostane, je výrobce povinen stáhnout vadnou šarži 
z trhu. Příčin, které vadu způsobily, ale může být 
mnoho. V lepším případě jde o vadu ve výrobním 
procesu jedné výrobní dávky a dochází ke stažení 
jedné šarže, v horším případě vadu způsobila vadná 
surovina a přichází na řadu pátrání po tom, ve kte-
rých výrobcích a šaržích byla použita. 
Pro ilustraci nám poslouží příklad výroby 
müsli tyčinky: Výrobce tyčinek pan Krach ne-
používá WMS systém a vše eviduje v papírové 
formě. Při naskladňování surovin zapíše skladník 
jednotlivé šarže a jejich exspirace do červeného 
sešitu. Chybovost zápisů není velká – na jedné 
stránce maximálně 5 chyb. Při výdeji surovin 

do výroby se zapíše do modrého sešitu druh 
výrobku, datum a čas zahájení výroby a připisují 
se jednotlivé šarže surovin pro výrobu použitých. 
Tentokrát maximálně tři chyby na stránku. Po ukon-
čení výroby a vyskladnění k zákazníkům jsou na 
dodací listy ručně opisovány jednotlivé vydané 
šarže tyčinek. Dodací listy jsou založeny do ša-
nonu. Ve výsledku je vše zaevidováno a pečlivě 
uschováno. Nyní ovšem dochází k situaci připo-
mínající noční můru. Potravinářskou inspekcí byla 
nahlášena vadná šarže jablečné tyčinky s jogurtem 
– použití vadné suroviny, oříšků. Na scénu se vracejí 
oba sešity a šanon, kde bylo ověřeno, že před-
mětná šarže byla vydána opravdu do reklamujícího 
obchodu a také, kdy byla vyrobena. Jednoduše 
je podle data výroby nalezena v modrém sešitě 
vadná šarže použitých oříšků. Zde však začíná 
práce hodná Sherlocka Holmese. Je večer, pan 
Krach a několik věrných zasedá k modrým sešitům 
a pátrá po čísle šarže oříšků. Oříšky se však pou-
žívají ve všech výrobcích, není to práce jednodu-
chá. Kolem půlnoci je (s výjimkou možných chyb 
a přehlédnutí) nalezeno množství šarží několika 
tyčinek s vadnými oříšky. Opět přichází na řadu 
zelený šanon a pátrání... A potom červený sešit 
a pátrání po dodavateli. Není třeba probdělou 
noc pana Kracha dále rozvádět. 
Podívejme se na příklad s použitím WMS sys-
tému: Pan Veselý je také výrobce müsli tyčinek. 
Na rozdíl od pana Kracha používá ve firmě ERP ve 
spojení se systémem WMS. Proces výroby začíná 
příjmem surovin na sklad. Ten probíhá skenováním 

čárových kódů surovin, šarží a exspirací a uložením 
dat do systému. Při výdeji do výroby metodou FEFO 
(First Expired, First Out) jsou po vygenerování čísla 
výrobní dávky skenovány mobilním terminálem 
šarže použitých surovin. Vše je opět okamžitě a bez 
prostoru na chybu uloženo v ERP systému. Po ukon-
čení výroby je každé balení označeno čárovým 
kódem obsahujícím informaci o šarži a expiraci 
a uloženo do pozicovaného skladu. Expedice pro-
bíhá opět metodou FEFO s navigací, bez nutnosti 
dohledávání nejstarších šarží. Výrobky a jejich šarže 
jsou skenovány a expedovány k zákazníkům. I pan 
Veselý bohužel použil při výrobě vadnou šarži oříšků. 
Jaký je však rozdíl v pátrání po všech možných vad-
ných šaržích všech výrobků? Po zadání vadné šarže 
výrobku a názvu suroviny do informačního systému 
dojde v modulu traceability k hledání metodou 
UP→DOWN→UP (výrobek→surovina→výrobek) 
a během několika vteřin je připraven seznam všech 
potenciálně vadných výrobků a jejich šarží s vazbou 
na jednotlivé zákazníky. Zároveň je identifikován 
dodavatel a číslo dodacího listu. Pan Veselý se může 
dále věnovat své práci.
Poučení je jasné: traceabilita bez kvalitního WMS 
systému snad ani není možná.
Ačkoli se mohou zdát procesy řízení skladů složité, 
moderní WMS systémy jsou připraveny všechny 
podmínky výrobců a distributorů zboží splnit a po-
skytnout plnou oporu v klíčovém procesu logistiky 
a skladování. ■

Patrick Jirgl, Gatema,  
Partner systémů HELIOS od Asseco Solutions
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SPS/IPC Drives NABÍDL POHLED 
DO BUDOUCNOSTI AUTOMATIZACE

Předposlední listopadový týden (od 22. do 24. 11.) hostil německý Norimberk 27. ročník 
mezinárodního odborného veletrhu pro elektrickou automatizaci, systémy a komponenty 
SPS/IPC Drives. Letos přilákali organizátoři přes 1600 vystavovatelů, z toho třetinu ze zahra-
ničí, a  63 291 návštěvníků.

Své novinky a služby představily firmy z 54 zemí 
(včetně domácího Německa). Největší evropský 
veletrh automatizační techniky pokrývá celé spekt-
rum elektrických a elektronických prvků pro prů-
myslovou automatizaci od dílčích součástek až po 
komplexní systém a integrovaná automatizační 
řešení. Zastoupeny byly všechny významné značky 
v oboru, jako např. ABB, Siemens, Murrelektronik, 
Schunk, Festo, Baluff a řada dalších. Mezi vystavo-
vateli měly výrazný podíl i čínské firmy a nechyběla 
ani česká delegace, naše barvy hájil tucet vystavo-
vatelů. Kromě vystavujících průmyslových firem 
se na veletrhu prezentovaly i vý-
zkumné instituce, jako např. 
Fraunhoferovy ústavy.

Dnes všudypřítomnému tématu Průmysl 4.0 byla 
věnována hala 3A, nabízející informace o různých 
možnostech digitalizace a inteligentního propojení 
výroby. A to např. pomocí menších postupných 
kroků, kterými se podniky mohou evolučně vyvíjet 
směrem k Průmyslu 4.0. 
Mimo expozic jednotlivých vystavovatelů tvořily 
podstatnou součást veletržní prezentace nejno-

vějších trendů i společné stánky a fóra. Např. sekce 
„Automation meets IT“ (představila řešení z oblasti 
automatizace pro digitální výrobu budoucnosti) 
nebo „MES goes Automation“ (demonstrující opti-
malizaci výrobních procesů pomocí informačních 
systémů) či „AMA Zentrum für Sensorik, Mess-und 
Prüftechnik“ a „wireless in automation“. Značná 
pozornost byla věnována i důležité oblasti bez-
pečnosti sítěmi propojených systémů a tématu 
cyber security.
Výčet novinek prezentovaných na veletrhu by 
byl dlouhý, takže jen několik příkladů:

Murrelektronik představil nejnovější řadu 
bezpečnostních tlačítek, vybavených 

konektory M12, pro aplikace v různých 
průmyslových odvětvích, jejichž použití 
šetří čas a eliminuje možnost nespráv-
ných zapojení. Na jednoduchost při 

integraci do podnikových systémů vsadila 
firma i u sběrnicových modulů IO-Link, které še-
tří čas jednoduchým začleněním tohoto zařízení 
do instalací. Další z prezentovaných novinek byl 
modulový sběrnicový systém k přenosu diagnos-
tických informací Cube67. Unikátní jednokabelové 
modulové připojení zajišťuje jak napájení, tak datový 
přenos z jednotlivých uzlů do připojených modulů, 
což zjednodušuje instalaci. Na jednu IP adresu lze 
napojit až 32 modulů, kterých systém nabízí až 80 
v různých funkčních verzích. Umožňuje hvězdi-
covou i lineární topologii i zapojení analogových, 
digitálních a speciálních funkčních modulů.
Na přehlídce automatizace nemohly chybět ani 
robotizační prvky a koncepty. Současným tren-
dem jsou lehké kompaktní kolaborativní roboty 
určené pro přímou spolupráci s lidmi, jaké před-

stavuje např. YuMi firmy ABB a novinky dalších 
výrobců. Tento typ robotů má už ve své nabídce 
téměř každá z velkých značek. Reagují na něj sa-
mozřejmě i dodavatelé nástrojů – firma Schunk 
ve své expozici prezentovala nejnovější generaci 
uchopovačů právě pro tyto roboty. Řada ucho-
povačů Co-act (collaborative actuator) je letošní 
novinkou a modely JL1, EGP, EGN a WSG před-
stavené před několika měsíci na mnichovském 
veletrhu Automatica předznamenávají novou éru 

automatizované výroby se zapojením lidského 
faktoru bok po boku s roboty.
Také firma Festo představila dva inovativní koncepty 
uchopovačů – systémy využívající supravodičo-
vou technologii pro zcela nové, dříve nemyslitelné 
aplikace v automatizační technice: SupraGripper 
(mechanické uchycení navzdory prostorovému 
oddělení) a SupraTube (rotace v uzavřené trubici). 
Supravodičové systémy jsou vhodné i pro velká za-
tížení, umožňují bezkontaktní manipulaci s objekty 
bez tření a rizika oděru. Jejich bezúdržbový provoz 
je ideální pro bezpečnou přepravu obrobků náchyl-
ných ke kontaminaci ve vysoce čistém uzavřeném 
prostoru, nebo naopak částečně v kontaminova-
ném prostředí (objekty mohou být přesouvány 
i zpoza zdí). 
Společnost Siemens si ve své expozici připravila 
praktickou ilustraci digitálního podniku, a ve speciál -
ní části tzv.„MindSphere Lounge“ měly návštěvníci 
možnost zažít naživo ekosystém Internetu věcí. ■

/dk/
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téma: o energiích a energetice

Zaostřeno na energie
Zimní období, kdy zpravidla roste spotřeba energií (z nejrůznějších důvodů – od nutnosti 
vytápění, delšího svícení kvůli kratší denní době atd.) se řada uživatelů z řad občanů i firem 
začíná i z praktických důvodů více zajímat, jak reálně hospodaří s energií a teplem a uvažovat, 
jak náklady s tím spojené snížit. 

Zatímco většina jiných oborů prochází více či 
méně různými fázemi a módními vlnami, ener-
gie a energetika zůstává konstantní stálicí. Je 
tématem, které (a to nejen v zimním období, 
kdy se ale zájem o tuto oblast tradičně zvyšuje) 
zajímá průmysl i domácnosti – naše společnost 
je na energiích zcela závislá. Zatímco naši pra-

dávní předkové se dokázali (a museli) obejít bez 
tepla a o elektřině neměli (s výjimkou blesků, 
které si ovšem až do 17. století stejně nedokázali 
fyzikálně vědecky vysvětlit) ani ponětí, dnešní 
společnost by se bez elektrické energie a dodá-
vek tepla okamžitě zhroutila. Dostatečný důvod 
k tomu, abychom se ji snažili využívat co nejlépe 
a nejefektivněji.

OZE vs. atom nebo symbióza  
různých technologií?
K nejfrekventovanějším pojmům v moderní ener-
getice patří obnovitelné zdroje energie – OZE. 
Tedy především fotovoltaika a větrné elektrárny, 
které by měly převzít dosavadní podíl tradičních 
energetických zdrojů – uhelných či v některých 
zemích i jaderných elektráren. Jsou ideální z hle-
diska ekologie, ale problematičtější však už z hle-
diska např. průmyslových potřeb, a to zejména 
z důvodů výrobní kapacity a omezené možnosti 
regulace. Příkladem může být Německo, které 
se snaží v rámci své koncepce Energiewende 

skokově přejít po opuštění jaderné energetiky 
po fukušimské katastrofě k OZE. Lokality vhodné 
pro budování těchto zdrojů jsou však jinde než 
hlavní odběratelé jejich produkce a nevyhovující 
přenosová infrastruktura vyvolává problémy, které 
už pocítila i naše přenosová soustava v podobě 
„přeteků“ energie.

OZE si navíc kvůli dotacím a několika skandálům 
spojeným právě s financováním těchto ekologicky 
čistých zdrojů vysloužily kontroverzní pověst, což 
se samozřejmě promítlo i do jejich masovějšího 
nástupu a ve finále nahrazování tradičních energe-
tických zdrojů variantami příznivějšími pro životní 
prostředí poškodilo. 
Kapitolou sui generis je i zmíněná jaderná ener-
getika – některé státy ji principiálně zavrhují, pro 
jiné (včetně ČR) je jednou z klíčových součástí tzv. 
energetického mixu. I tady probíhá intenzivní vývoj 
zaměřený na nové technologie a řešení, které by 
jadernou energetiku zbavily nálepky riskantního 
řešení a umožnily její využití i tam, kde by mohla 
být skutečně zajímavou a ekonomicky efektivní 
alternativou klasických elektráren.

I auta na baterky jsou součástí  
konceptu
Dalším pojmem, s nímž se budeme v oblasti 
energetiky setkávat stále častěji, jsou tzv. smart 
grids – inteligentní sítě, schopné díky rozsáhlému 

systému senzorů monitorujících jejich parametry 
optimalizovat jejich fungování a přizpůsobovat 
toky energie aktuálním podmínkám.
Součástí moderních energetických koncepcí 
(a tématem pro výrobce a distributory energie) 
se stal i další fenomén moderní doby označo-
vaný názvem elektromobilita. Tedy nástup vozi-
del, o jejichž pohon se stará elektřina, ať už jde 
o čisté elektromobily, nebo hybridní řešení, ale 
chápané už nejen čistě jako dopravní prostředek, 
ale i součást rozsáhlejšího systému. To znamená 
jak z hlediska infrastruktury potřebné k jejich 
provozu, tak různých dalších možností, které 
nabízejí – např. jako úložiště energie vyrobené 
z obtížně regulovatelných OZE v době, kdy tuto 
energii nemohou dodávat do rozvodné sítě k pří-
mému odběru a spotřebě.
Svým způsobem jde vlastně o návrat v čase, pro-
tože elektromobily tu byly mnohem dříve, než 
moderní svět ovládly vozy, plavidla a létající stroje 
poháněné spalovacími motory. Technický vývoj 
přivedl spalovací motory téměř k dokonalosti, 
pokud jde o výkonové parametry, ale upadly v ne-
milost ekologů právě kvůli masovému rozšíření, jež 
se časem začalo projevovat na životním prostředí. 
I když, pokud máme být upřímní, automobily 
nejsou hlavními škůdci – na znečištění planety 
se podílejí jen zhruba desetinou. I to je ovšem 
dost významné procento na to, aby došlo k úsilí 
zredukovat jejich emise na minimum, případně, 
jak nastiňují některé vize, se emisí produkujících 
vozidel zbavit nadobro, a nahradit je alternati-
vami s „čistým“ provozem. V zájmu objektivity je 
také nutno přiznat, že ani ryzí elektromobil není 
zárukou 100procentní neškodnosti pro životní 
prostředí, protože i energie pro jeho pohon vzniká 
často v ne zcela ekologických zdrojích (pokud 
nepochází výhradně z OZE), a stejně tak baterie 
potřebné k jejímu uskladnění nejsou obvykle pří-
liš kompatibilní s proklamovanou ekologičností. 

Jde o to posuzovat vše v odpovídajícím kontextu 
a v případě tématu, jakým jsou pro nás životně 
důležité energie a energetika, to platí dvojnásob, 
pokud nechceme riskovat unáhlená či špatná 
řešení a rozhodnutí. ■

/red/, Foto: Shutterstock
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Čína chce budovat  
„energetický internet” 
Obřích magaprojektů se v oblasti energetiky vyskytla celá řada. Některé se realizovaly, od 
mnoha z nich jejich iniciátoři časem v tichosti ustoupili, obvykle pro přílišnou nákladnost nebo 
z důvodů technické náročnosti. Nyní se rýsuje další projekt, koncipovaný rovnou s globálním 
energetickým přesahem, a není překvapivé, že přichází ze země, kde je zvykem uvažovat ve 
velkorysém formátu.

Na letošním jarním asijském technologickém sum- 
mitu Boao Forum, zaměřeném na solární ener-
getiku, který je součástí tradiční každoroční Asia 
Annual Conference 2016, vyslovili zástupci firmy 
JinkoSolar, jež patří mezi hlavní čínské dodavatele 

solárních panelů, myšlenku globálního „energetic-
kého internetu“. Šlo by vlastně o obří energetickou 
síť, jejímiž základními prvky by byly decentralizo-
vané solární fotovoltaické elektrárny. „Stovky a tisíce 
solárních elektráren rozesetých po celé zemi tvoří 
energetický internet, který mění způsob, jakým se 
elektřina vyrábí, distribuuje, spotřebovává i obcho-
duje vzhledem ke stále lepší ekonomice solárních 
instalací,“ říká šéf firmy JinkoSolar Xiande Li.
Od firmy, která má za sebou první dekádu své exis-
tence zní takovéto plány až příliš ambiciózně, ale od 
roku 2006, kdy se JinkoSolar objevila na čínské ener-
getické mapě už urazïla pěkný kus cesty – ve svých 
pěti továrnách zaměstnává na 15 000 lidí, své solární 
panely dodává do celého světa a je schopná pokrýt 
celý energetický dodavatelský řetězec od výroby 
křemíkových waferů přes solární 
články a moduly až po komplexní 
dodávku elektráren “na klíč”.
JinkoSolar ovšem není s myšlenkou 
takovéhoto megaprojektu osamo-
cená. Podpory se jí dostalo ze strany 
State Grid Corp. of China (SGCC), 
což je čínská, obdoba české orga-
nizace ČEPS, která v Číně spravuje 
národní elektrorozvodnou síť. Její 
předseda Zhenya Liu na zmíněném 
energetickém fóru konstatoval, že 
u energetických sítí lze čekat ob-
dobný proces, jakým už prošly 
světové dopravní a informační 
sítě, takže na řadě je nyní výroba 
a distribuce energie.  
Nová globální síť přesahující 
národní hranice a rozvádějící ener-
gii „ze státu do státu a z kontinentu 

na kontinent” by tak měla propojit obří větrné parky 
v severských oblastech i solární farmy na rovníku, 
a zároveň řešit i mezinárodní problémy či nerovno-
váhy a vytvořit pocit globální jednoty. Páteří glo-
bální energetické sítě má být vysokonapěťové UHV 
vedení ultravysoké napětí přesahující 800 kV), jež 
by umožnilo masivní využití obnovitelných zdrojů 
energie. Samotný proces vybudování globální ener-
getické sítě by měl proběhnout ve třech fázích. 
První (do r. 2020) by byla zaměřena zejména na 
masivní propagaci obnovitelných zdrojů energie 
a jejich propojování v rámci národních sítí, a rovněž 
rozvoj inteligentních sítí typu smart grid. Během 
následující druhé fáze, uvažované v horizontu do 
roku 2030, by se měly propojovat jednotlivé národní 
sítě v rámci větších regionů. V závěrečné etapě by 
se pak do roku 2050, kdy by podle některých pro-
gnóz mohl podíl obnovitelných zdrojů na celkové 
spotřebě elektřiny dosáhnout až 80 %, tyto velké 
nadnárodní kontinentální sítě měly propojit do 
jedné obří globální energetické sítě. Náklady na 
realizaci takovéhoto projektu se (zatím) odhadují 
na sumu 50 bilionů (tedy 5 tisíc miliard) dolarů.
SGCC jako energetický provider s bezmála 2 miliony 
zaměstnanců má s vysokonapěťovými projekty už 
značné zkušenosti – v provozu nebo ve výstavbě 
je v Číně už 17 UHV vedení. Zhenya Liu, který je 
někdy označován jako „otec ultravysokovoltážního 
síťového napětí”, se již dříve vyslovil, že společnost 
už jedná s dalšími mezinárodními energetickými 
providery o designu a rozmístění panasijské sítě 
plánované kolem roku 2030, jež by následně mohla 
být během dalších 20 let napojena na Evropu a další 
části světa. ■

Výstavba UHV vedení v provincii Zhejijang, jednoho 
z osmi nově projektovaných rozvodných tras

Foto: SCMP

Plán rozvoje čínské rozvodné sítě zahrnující i vysokovoltážní trasy 
v příštích letech – UHV vedení mohou přenášet energii ze solárních 
elektráren a dalších zdrojů v čínském vnitrozemí na východní pobřeží, 
kde se spotřebovává většina energie

Foto: usra

Největší solárNí 
farma je zatím 
s otazNíky
SolarReserve, kalifornský developer zamě-
řený na projekty obnovitelné energie, na-
vrhuje největší solární farmu na světě. 
Komplex s označením Sandstone za 5 mld. 
dolarů by mohl svým výkonem 2 GW kon-
kurovat kapacitě dvou jaderných elektrá-
ren. 
Jak uvedl generální ředitel společnosti Kevin 
Smith, uvažovaný zdroj by měl využívat solární 
tepelnou technologii, která je dražší než stan-
dardní solární fotovoltaika, ale nabízí úložné 
kapacity, takže může posílat energii do sítě 
po celou noc, nejen v době, kdy ji elektrárna 
vyrábí během dne.
Namísto přímé konverze slunečního záření na 
elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaic-
kých panelů používají solární tepelné elektrárny 
tisíců zrcadel soustřeďujících tepelnou energii 
slunečního světla na věže obložené nádržemi 
s roztavenou solí. Sůl může dosáhnout tep-
loty 538 °C a zásobníky vytvářející páru pro 
pohon generátorů zůstávají horké po dobu 
až 10 hodin. SolarReserve použila tuto techno-
logii pro menší 110MW elektrárnu, která je již 
v provozu v Nevadě. Podobné projekty plánuje 
v Chile a Jižní Africe.
Současnou největší solární tepelnou elektrárnou 
na světě je 392MW zařízení Ivanpah v Mohavské 
poušti v Kalifornii. Má tři věže a do provozu byla 
uvedena v roce 2014, ale nedisponuje možností 
ukládání. Plánovaný nevadský projekt má mít 
10 věží a pokrytí 6,07 tis. ha, tzn. přes 60 milionů m2! 
Solární gigafarma by měla vzniknout v několika 
fázích v průběhu sedmi let a SolarReserve plá-
nuje uvést na trh elektrickou energii z obřího 
projektu do kalifornských inženýrských sítí, 
které podle státních předpisů musí pořizovat 
polovinu své energie z obnovitelných zdrojů, 
do roku 2030. „Představujeme toto řešení kali-
fornskému trhu jako životaschopnější možnost, 
než se snažit nasadit stovky tisíc jednotlivých 
baterií,“ řekl Kevin Smith.
Nicméně stále existuje několik obtíží k zahájení 
prací - SolarReserve potřebuje vybrat vhodnou 
lokalitu, nastavit financování a najít kupce pro 
vyrobenou energii. Firma již zkoumá dvě po-
tenciální staveniště, z nichž obě vyžadují nové 
přenosové linky, což představuje nepříjemnou 
překážku. I někteří finanční experti pochybují 
o realizovatelnosti takovéhoto obřího projektu 
výhradně soukromými investory. „Při absenci 
významných dotací na státní a federální úrovni, 
které by šly za hranice možností pouze inves-
tičního daňového úvěru, prakticky neexistuje 
způsob, jak by tento projekt byl schopen do-
dávat elektřinu za cenu, která je konkurenční 
dnes, natož za 5 let,“ prohlásil Nathan Serota, 
analytik společnosti Bloomberg New Energy 
Finance. ■
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Solární výtah Se obejde 
bez elektrické Sítě
Energie ze Slunce už pohání leccos od automobilů a lodí až po roboty prozkoumávající Mars, 
ohřívá vodu, rozsvěcí žárovky v bezpočtu budov, zajišťuje provoz přenosné elektroniky i na-
pájení velkých datových center. Nyní našla ještě další netradiční využití.

Společnost Schindler vytvořila unikátní výtah po-
háněný solární energií, který je nyní nabízen jako 
standardní součást produktového portfolia tohoto 
výrobce výtahů. Jeho tvůrci se inspirovali letounem 
Solar Impulse, který dokázal obletět Zemi poháněn 
energií získávanou výhradě z fotovoltaických panelů 
na svých křídlech. Na tomto projektu se firma po-
dílela jako jeden z hlavních partnerů a zkušenosti 
z něj získané využili její inženýři i při konstrukci 
solárního výtahu.
Výtahový systém s označením Schindler Solar 3300 
používá napětí 220/230 V, jednofázové připojení 
1600 W (takže není potřeba třífázová přípojka). 
Podle výrobce je systém koncipován jako „plug 
a go“ pro rychlé připojení do elektrických sítí budov 
„stejně snadným způsobem jako běžné domácí 
spotřebiče“ pomocí standardního rozhraní MC4 
pro připojení fotovoltaických panelů. Je rovněž 
připraven k integraci do inteligentních sítí (smart 
grids). Energie je ukládána do akumulátorů, jejichž 
kapacita 6,9 kWh umožňuje provoz nezávisle na 
elektrické síti (tzn. i v případě např. výpadku do-
dávky elektřiny) s provozní dobou až 40 hodin 
nebo 400 jízd. Technologie hybridního napájení 
(HPM) umožňuje rekuperovat energii do samo-
dobíjecího systému.
Výtah nabízí různé módy a konfigurace, které za-
jišťují jeho nepřetržitou funkčnost a optimalizují 
zásobování solární energií. V „plug-in“ variantě 
využívá běžné externí fotovoltaické panely připo-
jené pomocí konektorů MC4, ve verzi s označením 
„solární integrovaný mód“ pak dedikované solární 
panely určené a zapojené pouze pro výtah a třetí 
nabízenou konfiguraci představuje „solární integro-
vaný mód“, kdy je nabíjecí funkce optimalizována 

pro synchronizaci se solární energií, kterou systém 
aktivně detekuje.
Výtah může pracovat v následujících režimech:
Slunce nabíjí akumulátor – kdykoli je k dispo-
zici sluneční světlo, budou akumulátory dobíjeny 
výhradně z tohoto zdroje energie. Tento režim má 
za cíl udržet akumulátory neustále nabité.
Dodávky z akumulátorů – výtah je vždy napájen 
z akumulátorů, neexistuje žádné přímé propo-

jení na elektrickou síť nebo fotovoltaické panely. 
V případě, že kapacita (resp. její pokles) dosáhne 
určité úrovně, začne přes síť znovudobíjecí proces, 
dokud nejsou akumulátory plně nabité. Vzhledem 
k tomu, že systém je připraven pro spolupráci 
s inteligentními sítěmi, lze předem nakonfigurovat 
nabíjení v době, kdy jsou k dispozici nižší tarify 
za elektřinu. 
Regenerativní napájení – energie se rekuperuje 
do akumulátorů vždy, když není výtah používán 
pro jízdu vzhůru, např. v případě nízkého zatížení 
pasažéry směrem dolů.
Napájení ze sítě – akumulátory budou dobíjeny 
také z elektrické sítě budovy. V případě nízké kapa-
city a v závislosti na nastavení se aktivuje dobíjení. 
Jakmile je doplňováni energie ze sítě spuštěno, 
bude pokračovat, dokud nejsou akumulátory opět 
plně nabité. ■

/joe/

PřenoSné jaderné reaktory – kontroverzní hi-tech

Čína vyvíjí nejmenší jaderný reaktor na světě. Zařízení financované armádou může být užitečné 
pro civilní využití, jsou však obavy z instalace ve sporných lokalitách a ekologického rizika.

Podle listu South China Morning Post (SMPC), 
pracují čínští vědci intenzivně na vývoji přenos-
ných jaderných akumulátorů, které by mohly být 
k dispozici do pěti let. Olovem chlazený reaktor 
označovaný také pojmem hedianbao (Che-tien-
-pao) by měl být schopen generovat asi 10 MW 
tepelného výkonu, a tím dostatek energie pro 
zásobování až 50 000 domácností, přičemž by 
mohl fungovat po celá desetiletí bez nutnosti 
doplňování paliva. 
Informace listu SMPC charakterizovaly reaktor jako 
zařízení založené na konstrukci použité v 70. letech 
minulého století pro sovětské ponorky. Jen 6,1 m 

dlouhý a 2,6 m vysoký systém na bázi rychlých 
reaktorů je dostatečně malý, aby se vešel do stan-
dardního lodního kontejneru. Pekingský námořní 

expert Li Jie poukázal na to, že tato platforma by 
mohla poskytnout spolehlivé napájení pro ma-
jáky, odsolování mořské vody, záchranné operace 
a obranné zbraně v regionech odlehlých od běžné 
energetické infrastruktury. „Za normálních okol-
ností musíme pro energetiku spalovat naftu nebo 
uhlí. S ohledem na velkou vzdálenost mezi ost-
rovy Nanša a pevninskou Čínou, měnicí se počasí 
a oceánské podmínky by mohl být převoz paliva 
problematický, což je důvod, proč má velký význam 
rozvíjet platformu námořní jaderné energetiky,“ 
řekl. Právě možné využití těchto zařízení v problé-
mových sporných regionech v Jihočínském moři 
však vzbuzuje obavy. Vědci poukazují i na možná 
ekologická rizika, kdy by se při poruše některého 
z takovýchto reaktorů, např. při tsunami nebo ex-
trémně bouřlivém počasí, mohl uniklý radioaktivní 
odpad šířit po celém světě prostřednictvím silných 
mořských proudů. ■

Schindler 3300 Solar
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EnErgiE zaklEtá  
v kamEnEch
Výzkumníci se intenzivně snaží vytvořit komplexní systém pro bezpečné uchovávání přeby-
tečné energie. Než bude ovšem k dispozici optimální varianta, nabízejí se různé možnosti 
dílčích řešení umožňujících pokrýt aktuální potřeby energetiků. Na jednom z nich pracují 
nyní i němečtí vědci.

Vzestup obnovitelných zdrojů energie a současně 
útlum tradičních elektráren, který nastoupilo např. 
Německo, ale i řada jiných zemí, v sobě skrývá řadu 
úskalí. Např. nevyrovnaný a kolísavý výkon obno-
vitelných zdrojů energie (OZE). K tomu, aby bylo 
možné plynule a bezpečně přejít na energetický 
systém převážně využívající OZE, je nutné vyřešit 
možnost skladování energie, které by vyrovnávalo 
nadprodukci a naopak nedostatek ve výrobě elek-
třiny, když slunce nesvítí a vítr nefouká. 

Skladování energie  
v horkých kamenech
Lávový gril neboli smažení na rozpálené kamenné 
plotýnce už mnozí znají, stejně tak masáž, při které se 
používají zahřáté kameny. Vývojáři společnosti Siemens 
ale přišli na možnost využití ohřátých kamenů jako 
akumulátoru pro uskladnění energie. Přebytečná ener-
gie (např. z výkonu fotovoltaických panelů či větrných 
elektráren, pro který by se nenašlo aktuální uplatnění) 
se odvede ze sítě a přemění se na tepelnou energii. 

V případě vysoké hustoty tepelného toku lze takto 
přenést velké množství energie. A zde se dostávají 
ke slovu kameny. Celé řešení lze demonstrovat na 
příkladu fénu na vlasy. Elektrická energie ohřívá proud 
vzduchu, který se potrubím vhání do skladovací jed-
notky. Ta se skládá z pevného izolačního obalu a vnitřku 
vyplněného malými kamínky. Horký vzduch kamínky 
zahřívá na teplotu vyšší než 600 °C. Podmínkou je, že se 
při této teplotě kameny nesmějí začít tavit ani praskat. 
Jak se ale dá takto uskladněná energie přeměnit 
zpátky na elektřinu? Využívá se zde velmi spolehlivá 
a léty prověřená technologie výroby elektřiny pomocí 
páry. Do skladovací jednotky se nyní začne vhánět 
naopak studený vzduch, který se zahřeje a získané 
teplo odevzdá v dalším stupni vodě v bojleru. Ta 
se změní na páru, která se pak pod tlakem vhání 
na turbínu. Turbína vyrábí známým procesem 
elektřinu, která se vrací zpět do sítě. 
Tento jednoduchý systém skladování energie se po-
chopitelně nedá využívat dlouhodobě. Předpokládá 
se, že kameny dokážou udržet dodanou energii asi tý-

den. Což znamená, že ho sice nelze využívat sezónně 
(např. k uchování energie vyprodukované na podzim 
a její spotřebovávání během celé zimy, která bývá 
z hlediska obnovitelných zdrojů nejslabší), ale může 
posloužit k vyrovnávání dvou-, třídenních výkyvů.

Do experimentálního provozu  
už příští rok
Společnosti Siemens a Hamburg Energie ve spolu-
práci s technickou univerzitou v Hamburku připra-
vují pilotní projekt akumulačního zařízení nazva-
ného FES (Future Energy Solution). V současné době 
se testují tepelné vlastnosti skladovacího zařízení. 
Funkční konverze elektřiny do tepelného úložiště 
a opět do elektřiny by měla proběhnout na jaře 
2017. Plánované zařízení bude mít kapacitu 36 MWh, 
a úložiště s kamením bude disponovat objemem 
2000 m3. Zpočátku vědci očekávají účinnost 25 %, 
celý koncept má ale mít potenciál až 50% účinnosti.
Systém skladování energie v horkých kamenech je 
pouze jednou z možností, které se nabízejí. Oproti 
např. přečerpávacím elektrárnám nebo podzemním 
vodním tankům či elektrochemickým řešením má ale 
několik velkých výhod. Není závislý na geomorfologii 
krajiny, kde má být umístěn, a je zcela ekologicky 
nezávadný a bezpečný. Navíc je velmi jednoduchý, 
levný a lehce škálovatelný podle aktuálních potřeb. 
Kameny, které se v něm používají, se dají často vytěžit 
přímo v místě, kam se má úložiště umístit, takže jde 
o řešení mimořádně šetrné k životnímu prostředí. ■

Nový systém skladování energie v horkých kamenech 
využívá jednoduché a dobře známé principy

Schéma termálního úložného systému

Testovací areál
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ZAT vyvíjí A vyrábí průmyslovou  
elekTroniku pro ZAhrAniční i české firmy
Česká společnost ZAT se specializuje na vývoj, výrobu a nasazování řídicích systémů do 
energetiky a průmyslu. V roce 2011 přišla na trh už s čtvrtou generací svého řídicího systému 
SandRA, zároveň vyvíjí, vyrábí a implementuje produkty pro nadnárodní energetické koncerny 
ale i menší aplikace pro české firmy. 

Firma má kvalitní výzkum, vývoj i výrobu, za po-
sledních 10 let investovala do tohoto zázemí 
300 milionů korun, jak nám sdělil Ivo Tichý, člen 
představenstva ZAT. Specializací firmy je výroba 
a nasazení řídicích systémů v náročných průmys-
lových odvětvích od řízení malých technologických 
celků až po řízení reaktorů jaderných elektráren. 
Za více než padesát let ZAT realizoval přes 50 000 
dodávek na pěti kontinentech. 
Ve svém výrobním závodu v Příbrami firma ročně 
vyrobí přes 70 000 kusů průmyslové elektronicky. 
Polovinu výrobní kapacity přitom zabírají zakázky 
pro externí firmy. V posledních pěti letech např. 
dodali ve spolupráci se Škodou Electric řídicí systém 

pohonu pro 80 lokomotiv pro Turecké státní dráhy 
nebo elektronické pohony vozů nového metra 
pro čtyřmilionové město Su-čou ve východní části 
Číny. ZAT se také podílel na komplexní rekonstrukci 
460 vozů pražského metra, dodávkách lokomotiv 
Škoda 109E vyráběných Škodou Transportation pro 
České dráhy nebo na projektu do Jižní Koreje pro 
rychlovlaky řady KTX. „Pokud má zákazník individu-
ální požadavky, můžeme pro něj v podstatě vyrobit 
jakoukoliv elektronickou sestavu od prototypů až 
po středně velkou výrobní sérii,“ konstatuje Vladimír 
Pikard, vedoucí výroby ZAT. 
Firma jako jedna z mála ve střední Evropě má vlastní 
vývoj, výzkum a výrobu řídicího systému. „To, že 
sami vyvíjíme, vyrábíme, nasazujeme i servisujeme 
vlastní ale i cizí řídicí systémy, má velkou výhodu pro 
naše zákazníky. Dokážeme promptně reagovat na 
jejich požadavky ať už při přípravě projektu nebo 
při řešení neočekávaných situací, které zákonitě 
vznikají při rekonstrukci nebo nasazování nového 
řídicího systému,“ doplňuje Vladislava Česáková, 
členka představenstva ZAT. Úzká spolupráce 
techniků z praxe s vývojáři se neustále promítá 
do inovací vyráběných produktů a celků. Inovace 
se tak velmi rychle objevují i u zákazníků. Ivo Ti-
chý k tomu dodává: „Našim cílem je v maximální 
možné míře uspokojit zákazníka. Nepřipouštíme si 
žádná polovičatá řešení typu: to jste si neobjednali, 

budete si muset připlatit. Díky propojení výroby 
s vývojovým centrem jsme schopni velmi rychle 
řešit aktuální potřeby a problémy zákazníka i v ter-
mínech, kdy je harmonogram realizace rozpracován 
na jednotlivé hodiny.“

Nejmodernější technologie výroby
Vzhledem k tomu, že firma vyrábí a dodává řídicí 
systémy do primárních okruhů jaderných elektráren 
dle normy ČSN EN 61226, investuje ročně přes 
40 milionů korun do vývoje včetně technického 
a technologického zázemí. V předešlých třech le-
tech např. modernizovala osazovací linky SMT, které 
vyrábí složité elektronické desky s komponentami 
SMD. Další dvacetimiliónová investice šla do tech-
nologie selektivního pájení, automatické optické 
kontroly a do vytvoření rentgenového pracoviště 
diagnostické nedestruktivní kontroly pájecího pro-
cesu. „Rentgenové zkoušky zapájených komponent 
v pouzdrech BGA jsou součástí hodnocení spoleh-
livosti pájecích procesů. Ucelená řešení a inovace 
technologií v procesu výroby našim zákazníkům 
garantují spolehlivost a dlouhodobou životnost 
vyráběných technických prostředků,“ upřesňuje 
Vladimír Pikard. Podle něj je také zásadní kvalita 
vstupních materiálů, technologická úroveň a údržba 
výrobních strojů, dodržování nastavených techno-
logických postupů i výcvik a školení zaměstnanců.
Výroba používá dvě moderní osazovací SMD 
linky pro povrchovou montáž s reflow pájecím 
procesem, dále klasickou laminární a dynamickou 
pájecí vlnu nebo selektivní pájení. Všechny strojní 
pájecí procesy jsou zakryté dusíkovou atmosférou 
pro zvýšení spolehlivosti pájených spojů. Výroba 
využívá i zařízení pro čištění osazených desek za-
jišťující maximální technologickou čistotu výrobku. 
Návazně lze provádět selektivní lakování pro zvýšení 
odolnosti elektronické sestavy. 

Zkušebnou projdou všechny desky
Každý vyrobený kus elektronického výrobku se tes-
tuje ve zkušebně elektronických jednotek, kde se 
provádí všechny kontroly a testy uvedené v typo-
vých zkušebních předpisech. Vybrané typy produktů 
se zahořují ve ztížených podmínkách, např. zvýšená 

teplota okolí. Při testování jednotek SandRA se po-
užívá automatické testovací pracoviště založené na 
sběrnici PXI a měřicí ústředně National Instruments 
za využití přesného referenčního multimetru, který 
zajišťuje mimořádně přesná měření s definovanou 
nejistotou měření. „Testovací pracoviště přináší vy-
sokou efektivitu zkoušek se záznamem, kterým jsou 
u binárních jednotek protokol o kusové zkoušce 
a kalibrační list u analogových jednotek. Jsme také 
schopni provádět i jednotlivé funkční kontroly dle 
specifických zadání,“ upřesňuje Vladimír Pikard. Kva-
litu výroby odráží i skutečnost, že firma poskytuje na 
svůj řídicí systém SandRA, což je zkratka Safe and 
Reliable Automation, desetiletou záruku. 

Novinky v řídicím systému SandRA
Společnost ZAT investovala do svého rozvoje za 
posledních 10 let přes čtvrt miliardy korun. „Máme 
připravené zázemí na dalších 30 let provozu firmy, 
další investice jdou především do vývoje našeho 
řídicího systému SandRA,“ konstatuje Ivo Tichý. 
Firma letos uvedla na trh dvě zásadní novinky 
v oblasti jaderné energetiky, a to digitální procesní 
stanice Z101 a Z102. Tyto procesní stanice realizují 

speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyš-
ších bezpečnostních kategorií. Jejich doplnění do 
rodiny řídicího systému SandRA firmě umožňuje 
řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně 
nejvyšších bezpečnostních systémů. Do rodiny 
SandRA patří i produkty určené pro menší aplikace, 
například pro dispečinky, bioplynové stanice, tep-
lárny, výrobní linky ale i jeviště divadel. 
ZAT, který patří mezi zakládající členy Aliance české 
energetiky, je jednou ze čtyř firem v EU, které vyvíjejí 
a dodávají vlastní řídicí systém pro primární okruh 
jaderných elektráren a současně největší českou 
firmou v oboru automatizace technologických 
procesů s vlastním řídicím systémem. ■

/pk/
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Černobyl 2016: nový kryt,  
nová historie – made in China... 
Černobylský reaktor má od prosince nový kryt za 1,5 mld. eur (ca 40 mld. Kč). Nová kovová 
kopule v podobě masivního obloukového dómu, jež překryla původní sarkofág, ukrývající ve 
svém nitru havarovaný čtvrtý reaktor, má mít životnost 100 let. Po tuto dobu bude mimořádné 
stavební dílo bránit úniku radioaktivity. 

Struktura obsahuje i komplexní ventilační systém 
pro řízení atmosféry uvnitř oblouku (zabraňuje 
úniku radioaktivních částic do atmosféry) a je vy-
bavena visutým mostovým jeřábem pro demontáž 
stávajícího krytu a poškozeného reaktoru.

Největší konstrukce svého druhu
Výstavba nového krytu s označením New Safe Con-
finement (NSC) byla zahájena v roce 2012. Obří kryt, 
který je dílem konsorcia francouzských firem VINCI 
Construction a Bouygues Construction s názvem 
Novarka, byl vyroben poblíž původní černobylské 
elektrárny a na své místo postupně přepraven po 
kolejnicích. Během náročné dvoutýdenní stěhovací 
operace musela být obří konstrukce 162 m dlouhá, 
108,5 m vysoká o šířce téměř 257,5 m a hmotnosti 
přesahující 36 000 tun s mimořádnou přesností 
přesunuta na své definitivní umístění. Zakryla by 
i pařížský stadion Stade de France nebo newyor-
skou sochu Svobody. Aspiruje na status největší 
pozemní pohyblivé konstrukce všech dob. 

Celou obloukovou konstrukci z 29 000 tun kovu, na 
jejíž výrobě se podílelo 24 zemí, drží pohromadě 
680 000 masivních šroubů dlouhých 15 cm, z nichž 
každý váží přes 1 kg. Nový sarkofág, který má odolávat 
teplotám od -43 po +45 °C byl sestaven ze dvou částí. 
Přesun byl proveden pomocí speciálního posuvného 
systému tvořeného komplexem 224 hydraulických 
zvedáků, které kryt posouvaly po 60cm krocích.
„Vybudování nového ochranného pláště je bezpre-
cedentní stavitelský úspěch. Představuje extrémně 
komplexní strukturu vybudovanou v kontamino-
vané oblasti,“ řekl Vince Novak, ředitel odboru ja-
derné bezpečnosti z Evropské banky pro obnovu 
a rozvoj, která projekt financovala. Na financování 
nákladů se podílely čtyři desítky zemí prostřednic-
tvím fondu Chernobyl Shelter Fund.

Slunce místo jádra?
Černobyl však možná nezůstane v historii energetiky 
zapsán jen jako symbol jaderné havárie, a na energe-
tickou mapu světa se zase vrátí v nové, revitalizované 

podobě. Čínské firmy plánují postavit v uzavřené zóně 
Černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině solární 
elektrárnu. Podle informace, kterou přinesla agentura 
Reuters, by výstavba měla začít už příští rok. Solární 
energetický komplex o výkonu 1 GW se v zóně, která je 
uzavřena od úniku radiace v roce 1986, chystají postavit 
čínské firmy GCL System Integration a China National 
Complete Engineering. Zatím však blíže neupřesnily, 
kolik má elektrárna stát, ani kde přesně bude umístěna. 
Uzavřená zóna u Černobylu má rozlohu 2600 km2, 
možnost vstupu je regulována odlišně v několika me-
zistupních podle vzdálenosti od epicentra výbuchu. 
Čína je největším světovým výrobcem solárních elek-
tráren, v minulém roce vyrobila zhruba 72 % světové 
produkce, jak vyplývá ze studie Everbright Securities, 
a stát firmy podporuje, aby stavěly elektrárny mimo 
zemědělsky využitelnou půdu, např. na území bý-
valých uhelných dolů. „Pokusíme se renovovat kdysi 
zničenou oblast zelenou a obnovitelnou energií. 
Bude to mimořádný ekonomický a společenský pří-
nos,“ uvedl šéf GCL Šu Chua s tím, že projekt solární 
elektrárny v černobylské zóně je součástí plánů firmy 
prezentovat se na mezinárodním trhu. ■

Foto: EBRD
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ReaktoRy se stěhují  
na moře
Jaderné elektrárny vyplouvají – přesněji řečeno až v příštích letech, ale jedním z trendů, které 
lze pozorovat už dnes v oblasti jaderné energetiky, je přesun výroby jaderné energie na moře. 
Příští rok by mělo vyplout první zařízení tohoto druhu ruské provenience a na obdobném 
projektu, plánovaném o pár let později, pracuje rovněž další nukleární velmoc – Čína. 

Myšlenka plovoucích atomových elektráren není 
úplnou novinkou. Za prvním úspěšný projektem 
tohoto typu by bylo možné považovat nasazení 
americké dopravní lodě Sturgis s 10MW reaktorem, 
kterou USA využívaly v 60. a 70. letech minulého 
století u Panamského průplavu a v Antarktidě. Po 
sérii jaderných incidentů, jimž dominovala havárie 
jaderné elektrárny v Černobylu, však došlo k vý-
raznému omezení aktivit v jaderné energetice, 
což postihlo i myšlenku na možné komerční vy- 
užití plovoucích jaderných elektráren. Nyní se však 
zřejmě dožijí své opětné renesance.

Z vody na souš a zpět
Rusko pracovalo na projektu mobilní atomové elek-
trárny umístěné na moři už několik let. Zařízení, 
s nímž se počítalo hlavně pro zásobování energií 
odlehlých oblastí, kde je obtížné nebo neekono-
mické napojování na elektrickou síť nebo stavět 
pozemní zdroje, je realitou a první ruská plovoucí 
jaderná elektrárna má být uvedena do provozu 
už příští rok. Měla by být zakotvena v oblasti, pro 
kterou bude dodávat energii a vytvořit tak výkonný 
lokální zdroj. 
Ruští inženýři se zabývají myšlenkou na komerční 
jadernou elektrárnu na vodě už přes čtvrt století 
– s provozem jaderných reaktorů mimo pevninu 
mají nepochybně bohaté zkušenosti, ve službách 
ruské námořní flotily i ledoborců jich na světových 
mořích a oceánech funguje dost. Ostatně i ruské 
civilní jaderné elektrárny odvozují svůj původ od re-
aktorů vyvíjených pro nukleární ponorky. Konkrétní 
podobu však dostal tento projekt až v posledních 
letech (intenzivně se na něm pracuje ale už od  
90. let minulého století) a poměrně nedávno obdr-
žel konečně zelenou k realizaci. A v petrohradské 

loděnici (původní projekt počítal s využitím lodě-
nice Sevmaš v Severodvinsku) se tak staví první 
ruské zařízení tohoto typu. Základem pro plovoucí 
jadernou elektrárnu je modifikovaný reaktor odvo-
zený od typu používaného na ledoborcích. Je jím 
plavidlo Akademik Lomonosov, na němž bude 
umístěna dvojice 35MW reaktorů KLT-40. Po dokon-
čení bude naloženo jaderné palivo (což by mělo být 
v období 2018-19) a mobilní elektrárna dopravena 
do arktického přístavu Pevek, kde bude zakotvena 
a uvedena do provozu. Zatímco ruské ledoborce 
s jaderným pohonem používaly vysoce obohacený 

uran, modifikované reaktory pro Akademika Lo-
monosova bude pohánět nízko obohacený uran. 
Po Akademiku Lomonosovovi by mělo následovat 
i druhé plavidlo toho typu, s nímž se počítá pro 
službu v dálněvýchodním přístavu Viljučinsk na 
poloostrově Kamčatka. Finální zprovoznění obou 
zmíněných elektráren však není ještě zcela jasné, 
vzhledem k opakovaným odkladům.   

Vyplují první Číňané?
Podobný projekt připravuje i Čína, která podle 
informací listu Global Times plánuje vybudovat 
flotilu dvou desítek plovoucích jaderných elektrá-
ren, jež by měly najít využití např. v lokalitách, kde 
se provádí průzkum mořských ložisek ropy a plynu 
– výrobce už podepsal dohodu s China National 
Offshore Oil Corporation.
Návrh čínské námořní jaderné elektrárny se hodně 
podobá již dříve oznámenému ruskému projektu, 
což však není nic překvapivého vzhledem ke kon-
strukčním požadavkům a možnostem takovéhoto 
řešení. Původně Čína plánovala využít pro tyto své 
projekty ruské technologie, než se rozhodla pro 

vlastní design. China General Nuclear Power Corpo-
ration (CGN) vyvine vlastní malý 200MW modulární 
tlakovodní reaktor s označením ACPR50S, schválený 
čínskou Národní rozvojovou a reformní komisí jako 
součást 13. pětiletého plánu pro inovační ener-
getické technologie. Práce na vývoji ACPR50S již 
probíhají, konstrukce reaktoru by měla být zahájena 
příští rok a jeho schválení se očekává v roce 2020.
China National Nuclear Corporation (CNNC) plánuje 
využít typ AC100S, což je označení pro námořní 
verzi jejího víceúčelového modulárního 100MW 
reaktoru 3. generace ACP100. Pozoruhodné je, že 
ACP100 je první reaktor svého druhu na světě, který 
prošel přezkoumáním bezpečnosti a schválením 
Mezinárodní organizace MAAE. Inovativní malý 
tlakovodní reaktor je navržen jako pasivní bezpeč-
nostní systém, který by měl být schopen pracovat 
v extrémně náročných podmínkách a být scho-
pen se vypořádat s mnohonásobnými poruchami 
při zajištění prevence úniku radioaktivity v rané 
fázi nebo ve velkém měřítku. Svým způsobem jde 
o průlomové řešení.
Zahájení výstavby prvních dvou z plánovaných 
námořních jaderných elektráren, budovaných spo-
lečnostmi CNNC a CGN, už obě firmy ohlásily letos 
v rámci 5letého plánu pro roky 2016-2020, ovšem 
ještě bez bližší specifikace, kde budou postaveny. 
V dřívějším prohlášení však už v červenci čínská 

Vizualizace lodě Akademik Lomonosov se dvěma 35MW reaktory KLT-40

Jeden ze dvou reaktorů KLT-40 je dopravován na loď 
Akademik Lomonosov

Plovoucí tlakovodní reaktor ACPR50S firmy CGN je 
jedním ze dvou nyní připravovaných čínských projektů

▲ ▲
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státní média sdělila, že Peking hodlá vybudovat 
řadu námořních plošin s jadernými elektrárnami, 
aby podpořil „rozvoj v oblasti Jihočínského moře“, 
což je však kontroverzní oblast, o níž Čína vede 
spory se svými sousedy. Elektrárna CNNC by měla 
zahájit provoz roku 2019, projekt CGN pak v násle-
dujícím roce. Náklady na výstavbu plovoucí JE se 
odhadují na zhruba 500 mil. dolarů. 
Plovoucí JE bude pravděpodobně v bezpečí před 
zemětřesením, ale hrozbou by naopak mohly být 
silné bouře a riziko havárie v odlehlých arktických ob-
lastech. V případě jaderné havárie bude mít plovoucí 
jaderná elektrárna dostatek snadno dostupné chla-
dicí vody, ovšem nemusí mít už přístup k záložním 
off-site zdrojům, a bude pravděpodobně mnohem 
obtížnější zabránit úniku radioaktivity, než u systémů, 
které využívají pro takovéto případy konstrukce poze-
mích jaderných elektráren. Jak ale prohlásil předseda 
Čínského úřadu pro atomovou energii Xu Dazhe, 
úřady plánují mořské plovoucí elektrárny, které budou 
procházet přísným a vědeckým posuzováním. ■

Atom na vlnách
První plovoucí jaderná elektrárna: USS Sturgis – původně námořní dopravní 
loď byla v roce 1960 vybavena 10 MW reaktorem typu MH-1A (Mobile High 
Power Reactor), prvním svého druhu. Byla přepravena do Panamského 
průplavu, kde v letech 1967–1975 dodávala elektřinu pro čerpadla pohá-
nějící zámky plavebních komor. Zařízení však bylo příliš náročné na údržbu 

a jeho provoz vyžadoval mnoho vysoce kvalifikovaných techniků, takže 
bylo po 10leté službě vyřazeno a demontováno. Jen pár let poté, co MH-1A 
zahájil svou činnost v Panamě, navrhla společnost Offshore Power Systems 
ukotvenou plovoucí jadernou elektrárnu na umělém ostrově u Atlantic City 
na pobřeží New Jersey. Projekt reflektoval zvýšenou bezpečnost a otázky 
životního prostředí, ale skončil roku 1978.USS Sturgis vplouvá do Panamského průplavu

Raný koncept plovoucí JE z roku 1958, z níž vzešel projekt Sturgis

Srdcem druhého, připravovaného společností CNNC, je modulární atomový reaktor AC100S

Poslední mušketýři: Francie  
se zbavuje uhelných elektráren
Prezident François Hollande oznámil plán na uzavření čtyř zbývajících francouzských uhelných 
elektráren do roku 2023. Poslední kvarteto „uhelek“ vyrábí zhruba 4 % elektřiny produko-
vané v zemi galského kohouta, jejich podíl by měly převzít ekologičtější obnovitelné zdroje.

Elektrárna Cordemais v Pays de Loire na Atlanitic-
kém pobřeží v Bretagni je s celkovým výkonem 
2600 MW nejen největší francouzskou tepelnou 
elektrárnou (produkuje třetinu výkonu tepelných 
elektráren v zemi), ale i jednou z největších v Evropě. 
Tvoří ji dvě naftové sekce, každá s výkonem 700 MW, 
a dva uhelné bloky po 600 MW výkonu, spotřebo-
vávající ročně 1,3–2 mil. tun uhlí dováženého z Jižní 
Afriky, Polska, USA či Austrálie.
Další na seznamu odstavovaných uhelných zdrojů 

jsou 600MW elektrárny Le Havre v Seine-Maritime 
a elektrárna Emile-Huchet s výkonem 618 MW 
v Moselle. Poslední ze čtveřice francouzských do-
sud provozovaných uhelných elektráren je 868MW 
závod v Gardanne-Meyreuil v Provence. Její ne-
přehlédnutelnou dominantou je 300 m vysoký 
komín, nejvyšší ve Francii. Bude přebudována na 
ekologičtější palivo. Firma Doosan Power Systems 
transformovala již loni v rámci kontraktu s provo-
zovatelem elektrárny, společností E.ON, čtvrtý blok 

uhelné elektrárny na největší francouzský energe-
tický zdroj využívající spalování biomasy s výko-
nem 150 MW. Konverzí a upgradem turbín bude 
životnost elektrárny prodloužena na dalších 20 let 
a obdobný proces čeká i zbývající jednotky. ■

Nejvyšší komín ve Francii: uhelná elektrárna 
v Provence bude místo uhlí spalovat biomasu

▲ ▲
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Na koNfereNci VVer 2016  
se probíraly také zajímaVé  
projekty pro české firmy
Přes 240 odborníků ze 17 zemí světa se sjelo do Prahy na konferenci VVER 2016, největší 
mezinárodní konferenci zaměřenou na reaktory typu VVER. Zástupci provozovatelů, doda-
vatelů technologií, státních dozorů a dalších organizací jednali na přelomu října a listopadu 
o postavení reaktorů VVER ve světě, jejich bezpečnosti, spolehlivosti a potenciálu pro další 
rozvoj.

Mezi řečníky a posluchači byli také zástupci českých 
firem, pro které jsou důležité nové projekty s reak-
tory typu VVER. Vzhledem k podobě současných 
plánů na výstavbu nových bloků v Česku, kdy vláda 
sice říká, že chce, aby nové bloky vznikaly, ale není 

jasné, zda se bude stavět i reálně, je pro české firmy 
důležitý export. Protože činnost těchto firem je 
spjata s domácími bloky, jejich další rozvoj mohou 
zajistit především projekty s reaktory typu VVER. 
Řada z nich se do projektů Rosatomu na výstavbu 
nových bloků již zapojuje.

Nové projekty
Z nových projektů je pro české firmy nejzajímavější 
maďarská JE Paks 2 s dvěma reaktory VVER-1200, 
která byla jedním z důležitých témat konference 
VVER 2016. Attila Aszódi, zmocněnec maďarské 

vlády pro rozšíření JE Paks, seznámil účastníky 
konference s aktuálním stavem projektu: „Projekt 
výstavby dvou nových bloků v JE Paks získal 29. 
září 2016 kladné stanovisko EIA, což je výsledek 
dlouhého a náročného procesu. Jednání začalo 
v prosinci 2014 podáním žádosti a v rámci něj jsme 
zorganizovali veřejné diskuze v městech v okolí 
jaderné elektrárny Paks a také v zahraničí. Před 
několika dny, konkrétně 28. října 2016 jsme zažá-
dali o povolení umístění nových bloků. Součástí 
hodnocení bude také způsobilost provozu nových 
bloků v určené lokalitě vzhledem k přírodním i člo-
věkem vyvolaným rizikům. Po získání rozhodnutí EIA 
a schválení umístění bude dalším krokem žádost 
o stavební povolení.“
Dalším blízkým projektem je finská JE Hanhikivi 
s jedním reaktorem VVER-1200, kde jsou české 
firmy již zapojeny. Například ÚJV Řež bude pro-
vádět kontrolu a nezávislé posouzení projektové 

a bezpečnostní dokumentace či dokumentace 
k aktivní zóně reaktoru. Minna Forsström, ředitelka 
společnosti Fennovoima pro projekt JE Hanhikivi, 
uvádí: „Projekt JE Hanhikivi je pro investory velmi 
atraktivní. Navíc přes 70 % finského obyvatelstva 
podporuje tento projekt, který má zvýšit životní 
úroveň v severní oblasti Finska a zajistit zaměstna-
nost obyvatel v regionu.“
V současnosti je Rosatom lídrem ve výstavbě ja-
derných bloků v zahraničí. Projekty v různé fázi 
realizace má v Evropě, na Blízkém východě a v Ji-
hovýchodní Asii, české firmy se tak s nimi dostávají 
i na exotické trhy.

Dosavadní spolupráce
Český a ruský jaderný průmysl spolupracují již 
přes 60 let a za tuto dobu se v Česku zformoval 
rozvinutý jaderný průmysl, který používá 
přední technologie a je detailně obeznámen 
s technologií VVER. Výstavbu všech českých 
a slovenských jaderných elektráren provedly české 
a slovenské firmy společně s ruskými odborníky. 
Tyto zkušenosti se staly základem pro současnou 
spolupráci.
Jedním z příkladů vzájemné spolupráce je indická 
JE Kudankulam, kde jsou v provozu dva reaktory 
VVER-1000 a probíhají přípravné práce pro výstavbu 
dalších dvou bloků stejného typu. Do této elek-
trárny dodalo své produkty celkem devět českých 
firem, například Kabelovna Kabex dodala 2500 
kilometrů kabelů a Arako 1500 kusů uzavíracích 
a regulačních armatur.
Mezi dodavatele běloruské Ostrovecké JE patří také 
jedenáct českých firem: Arako, Armatury Group, 
Kavalierglass, Krona, Lavimont Brno, LDM, Mostro, 
MSA, Preciosa Ornela, Vitrum a Sklárny Moravia. 
Dvanáct českých dodavatelů se účastnilo výstavby 
Novovoroněžské JE-II s inovativním blokem typu 
VVER-1200, kromě již zmíněných společností to 
jsou: Brněnská Drutěva, Kavalier, Proma, Rimera 
Group a Sigma Group.

V současnosti se rýsuje další směr česko-ruské spo-
lupráce v oblasti jaderné energetiky. V září 2015 byla 
založena Aliance české energetiky, která má za cíl 
sdružit české firmy a připravuje společnou nabídku 
dodávky kompletní strojovny pro jaderné elektrárny. 
Prvním projektem, v jehož rámci by k tomu mohlo 
dojít, je jordánská jaderná elektrárna Qasr Amra 
s dvěma bloky s reaktory VVER-1000. ■

Vladislav Větrovec

Výstavba 7. bloku Novovoroněžské elektrárny s reaktorem VVER-1200 v říjnu 2016 – 6. blok se stal k témuž datu 
prvním reaktorem generace III+, který dosáhl plného výkonu

Pohony armatur z produkce ZPA Pečky určené pro 
čínskou elektrárnu Tianwan s reaktory VVER-1000

Sprchovací čerpadlo z produkce společnosti Sigma 
Group pro primární okruh JE s reaktory typu VVER
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EnErgEtické úspory  
na souši i na vodě
SpolečnoSt ABB v rámci Své nové StrAtegie next level 
předStAvilA řAdu zAjímAvých nových projektů A řešení 
zAměřených nA úSpory energie. k těm nejnovějším pAtří 
flexiBilní „plug And plAy“ microgrid, který poSílí využívání 
oBnovitelných zdrojů A inovAce pohonného SyStému 
Azipod pro námořní lodě.

Modulární a škálovatelný „plug and play“ 
microgridový systém vyvinutý inženýry 
ABB by mohl pomoci řešit globálně ros-

toucí poptávku po flexibilní technologii pro distri-
buovanou výrobu elektrické energie na rozvojových 
trzích. Nabízí škálovatelné řešení uzpůsobené pro 
snadnou přepravu na místo využití, rychlou a bez-
pečnou instalaci a zprovoznění.

Ekologická energie v kontejneru
Nákladově efektivní, kontejnerové řešení je zajímavé 
jak pro vyspělé, tak především pro rozvíjejících se 
země, a pomůže maximalizovat využití obnovitel-

ných zdrojů energie a zároveň snížit závislost na 
agregátech používajících fosilní paliva. Inovativní 
technologie ABB s baterií PowerStore a dedikova-
ným řídicím systémem Microgrid Plus, stejně jako 
dálkové ovládání založené na cloudové technologii, 
může zajistit nejen přísun energie do odlehlých 
oblastí, ale také bezpečnější, nákladově efektivní 
nepřerušené napájení komunit a průmyslových 
odvětví v průběhu plánovaných i neplánovaných 
výpadků proudu z hlavní napájecí sítě.
Veškeré vybavení potřebné ke spuštění microgridu 
– napájení měniče ABB a kontrolní systém Microgrid 
Plus, stejně jako akumulátor – byl integrován do 
přepravního kontejneru pro jednodušší a bezpeč-
nější nasazení. Zákazník si může vybrat konfiguraci 
microgridu podle svých potřeb. Systém umožňuje 
integrovat energii ze slunce, větru, hlavní sítě nebo 
dodávky dieselagregátu, v závislosti na požadované 
aplikaci a místních podmínkách. Kompaktní modu-
lární microgrid má čtyři předem nakonfigurované 
varianty v rozsahu od 50 do 4600 kW. Mezi stan-
dardní integrované funkcionality patří varianty pro 

zasíťovaný a off-grid provoz s hladkým přechodem. 
Kontejnerové řešení je koncipováno pro snadnou 
přepravu, rychlou instalaci a uvedení do provozu 
na místě. Provoz a údržba je prováděna prostřed-
nictvím systému vzdálených cloudových služeb.

Nejúčinnější lodní pohon na světě
Z trochu jiného ranku je další inovativní řešení 
představené ABB: elektrický pohonný systém pro 
námořní lodě s nejvyšší účinností na světě. Jde o vý-
razně zdokonalenou variantu systému Azipod, který 
představuje v oboru moderní námořní dopravy 
průmyslový standard. Jde o bezpřevodový pohonný 

systém s možností otáčení kolem své osy, jehož 
součástí je hnací elektromotor umístěný v konzoli 
pod trupem lodi. Díky rozsahu otáčení o 360 stupňů 
je schopen pracovat jako kormidlo i pohon sou-
časně, proto nachází uplatnění v širokém spektru 
různých druhů plavidel. Nejnovější verze lodního 
elektrického pohonného systému Azipod XL využívá 
unikátní systém a upravenou konstrukci lodního 
šroubu. Zvyšuje účinnost využití paliva až o 10 %, 
a v porovnání s moderními pohonnými systémy 
s hřídelí dále zvyšuje palivovou účinnost plavidel 
až o 20 %. Nová verze dosahuje vyšší účinnosti díky 
unikátnímu systému ústí Azipodu, které urychluje 
proudění vody okolo lodního šroubu pro zvýšení 
tahu a současně díky nové konstrukci systému lod-
ního šroubu, jež snižuje odpor vody. Od své první 
instalace před 25 lety mají už pohonné systémy 
s Azipody za sebou více než 12 milionů provozních 
hodin s 99,8% dostupností. Za tuto dobu ušetřily 
přes 700 tisíc tun paliva, a přispěly tím ke snížení 
uhlíkových emisí způsobených lodní dopravou.
„Azipod XL představuje největší skok v účinnosti 
spotřeby pohonných hmot. Nahrazením všech 
stávajících jednotek Azipod tímto novým modelem 
by v námořní dopravě v příštích 25 letech došlo 
k úspoře dalších 2,2 milionů tun pohonných hmot 
a 7 milionů tun emisí oxidu uhličitého «, uvedl 
Peter Terwiesch, prezident divize ABB Procesní 
automatizace.
Koncepce Azipod XL byla navržena tak, aby i při 
nižších rychlostech vykazovala vysokou tažnou 
sílu a zachovala si dobré vlastnosti i ve vyšších 
rychlostech. Proto je vhodná pro remorkéry i spe-
ciální konstrukční plavidla. Pohony pro trajekty či 
tankery na zkapalnělý zemní plyn jsou pak další 
možnou oblastí použití.
Mezi vlastnosti tohoto pohonu patří schopnost po-
kročilého monitorování stavu s využitím konceptu 
internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP). Tento koncept, 
zavedený společností ABB, je spolu s integrovanými 
operačními centry pro námořní dopravu určen pro 
neustálé monitorování zařízení a výkonových para-
metrů na více než 600 plavidlech. ■� /red/

nejmodernější pohon Azipod xl pro námořní plavidla

microgridový modulární systém 
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V ČR se předstaVil NB-iot 

Na výroční konferenci IDC IoT Forum v Praze předvedla společnost Huawei ve spolupráci 
s Vodafone vůbec prvním demotest technologie NB-IoT v rámci Internetu věcí na českém trhu. 

Kromě vysílače k němu obě společnosti připravily 
i speciálně upravené IoT moduly, které zabudo-
valy parkovací místa do 3D modelu města. Pomocí 
autíček na dálkové ovládání a s využitím webové 
aplikace pak účastníkům názorně předvedly, jak si 
bude v budoucnu možné najít, rezervovat a zaplatit 
místo na parkování právě díky této úzkofrekvenční 
technologii NB-IoT.
NB-IoT představuje evoluci stávající infrastruktury, 
umožní připojit miliony zařízení každodenního 

života do Internetu věcí. Na jejím vývoji se podí-
leli mezinárodní operátoři, dodavatelé modulů, IT 
řešení i výrobci koncových zařízení. Globálnímu 
rozšíření nahrává především její kompatibilita se 
standardy 3GPP (The 3rd Generation Partnership 
Project) i fakt, že k podpoře standardu NB-IoT se 
již přihlásilo více než dvacet největších světových 
mobilních operátorů. Ve společné globální síti Hua-
wei a Vodafone je dnes do Internetu věcí připojeno 
už 41 mil. zařízení a téměř milión dalších přibývá 

každý měsíc. Spuštění NB-IoT bude mít zásadní 
dopad na jeho masivní rozvoj a rozšíření. K tomu je 
v této síti potřeba nasadit nový software i hardware. 
Společnosti pak budou na jaře 2017 připraveny na 
testování NB-IoT ve vybraných částech sítě. Mezi 
první země, které vyzkoušejí přednosti standardu 
LPWA v komerčním provozu, budou na začátku roku 
2017 patřit Německo, Irsko, Nizozemí a Španělsko, 
k nimž koncem roku 2017 přibudou další země. 
Plné NB-IoT pokrytí by měla mít tato globální síť 
v roce 2020. ■

Technologie NB-IoT (NarrowBand – úzkofrek-
venční internet věcí) využívá pásma pro mo-
bilní komunikaci a je založena na standardech 
Low Power Wide Area (LPWA) a díky své nízké 
spotřebě a vysoké propustnosti se IoT může 
masivně rozšířit. Podporuje řešení jak v průmyslu 
(např. v energetice, automobilovém průmyslu, 
strojírenství, zemědělství, atd.), zdravotnictví 
a v projektech tzv. Smart Cities, tak i v oblasti 
běžného života (monitorování a zabezpečení 
domácností, vozidel, domácích mazlíčků atd.). 
Mezi největší výhody patří: výborná prostupnost 
signálu překážkami, provoz na licencovaném 
frekvenčním pásmu zajišťujícím spolehlivější 
a bezpečnější komunikaci, roaming, nízká spo-
třeba energie koncovými zařízeními a také jejich 
nízká cena.

spojNice mezi miNulostí a BudoucNostí: 
adaptéRy pRo usB-c

Firma ADATA Technology představila sérii produktů, jejichž úkolem je usnadnit rozšíření 
nového typu USB konektoru USB-C s možností používat starší standard. Propojují USB-C ko-
nektor s konektory jako je USB-A nebo HDMI, ale i některými archaickými, jako je VGA (D-sub). 

Konektor USB-C se snadno zasouvá, přináší rychlejší 
datové přenosy a vyšší kvalitu přenášeného signálu. 
Díky novým adaptérům, kabelům a rozbočovačům 
mohou uživatelé snadno připojovat přístroje s nej-
modernějším rozhraním USB-C k řadě zařízení se 
staršími konektory. 

Přenosnost dat
USB-C OTG Reader kombinuje v jednom kom-
paktním těle konektory USB-C, USB-A a čtečku 
microSD/SDXC/SDHC. Zásadně tak usnadňuje 
přístup k datům. Nabízí excelentní způsob, 
jak přenášet data a propojovat různá zařízení. 
Konektory USB-C, USB-A a HDMI jsou napájeny, 
takže mohou připojená zařízení nabíjet. Konektor 
HDMI umožňuje zobrazovat obsah z notebooků 
či smartphonů na televizi, a zahrnutí konektoru 
USB-A zvyšuje kompatibilitu s nespočetnými star-
šími zařízeními. 

Video konektivita 
ADATA adaptér převádí digitální i analogový obsah 
z USB-C do podoby vhodné pro zařízení s HDMI 
nebo VGA. Produkty usnadňují propojení smart-

phonů, notebooků, tabletů a dalších přístrojů osa-
zených konektorem USB-C s jakýmkoli zařízením 
s video vstupem, např. televizorem, set top boxem, 
herní konzolí nebo audio/video přijímačem. Adap-
tér USB-C na VGA se zase může stát velmi užitečným 
zařízením pro všechny, kdo potřebují něco promítat 
na starších projektorech.

Přenos plný energie:  
USB-C kabel a adaptér 
Všechny kabely a adaptéry jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitních materiálů, což zajišťuje optimální přeno-
sové vlastnosti, ale i vysokou odolnost. USB-C kabely 
vydrží ohýbání, kroucení nebo tahání a zvládnou 
příkon až 100 W také díky integrovanému E-MARK 
kontroléru, což zrychluje nabíjení zařízení a umožňuje 
plnohodnotný přenos podle standardu USB 3.1 Gen 2  
pro UHD 4K bez vyrovnávací pa-
měti. Kromě toho firma uvádí 
kompaktní adaptéry USB-C na 
USB-A, s nimiž lze proměnit kte-
rýkoliv z miliard celosvětově roz-
šířených USB-A kabelů na mo-
derní otočný USB-C kabel. ■

Foto: ADATA

USB mosty umožní přechod mezi starým a novým konektorem  
– a naopak
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DüsselDorf  
v plastovém opojení
Tak jako je podzim v Bavorsku Tradičně zasvěcen pivu 
a okToBerfesTu, hosTí půlmilionová meTropole 
průmyslového srdce německa, spolkové země severní 
porýní-vesTfálsko, každé Tři roky v TomTo oBdoBí veleTrh 
s prosTým názvem: k. 

Pro nezasvěcené poněkud záhadné označení 
lze dešifrovat jako synonymum pro německé 
slovo Kunstoff neboli označení pro věci vy-

ráběné z umělých hmot, a jde o hlavní světovou 
událost v oblasti plastikářského průmyslu.

Vzhledem k tomu, že veletrh K se koná jednou 
za tři roky, byl letošní ročník – jak jinak – pře-
devším ve znamení Průmyslu 4.0, tématu, které 
od doby, kdy se největší událost plastikářského 
a gumárenského oboru konala v roce 2013 na-
posled, zcela ovládlo oblast průmyslové výroby. 
K dalším dominantním tématům, rovněž úzce 
souvisejícím s Průmyslem 4.0, patřily na K 2016 
energie a účinnost zdrojů a nové materiály, eko-
logické plasty a inovativní recyklační koncepty, 

a samozřejmě další z významných současných 
trendů: aditivní výroba, které byla věnována sekce 
„3D fab + print“ v hale 4.
Veletrh zaznamenal vysokou návštěvnost – na 
230 000 profesně zaměřených návštěvníků z ce-
lého světa, kteří se přišli seznámit s nabídkou téměř 

dvou tisícovek (1926) vystavovatelů. Hlavní náplň 
expozic tvořily stroje a zařízení pro plastikářský 
a gumárenský průmysl, které zabíraly největší vý-
stavní plochu a také většina návštěvníků, plné dvě 
třetiny, se zajímala právě o tento segment. Nechyběl 
samozřejmě žádný z významných výrobců v branži 
a řada z těchto zařízení si na K 2016 odbyla svou 
oficiální premiéru.

V hlavní roli stroje...
K hlavním protagonistům patřila především značka 
Arburg se svým hybridním vstřikolisem Allrounder 
1120 nebo rakouská firma Engel, která uvedla na 
trh novou generaci vstřikolisů řady Victory a duo, 
vyznačující se vysokou přesností a efektivitou s dů-

razem na ergonomii. Düsseldorfský veletrh byl také 
příležitostí představit poprvé světu novou automa-
tizační jednotku easiCell, vyvinutou v dceřiné firmě 
Engel Automatisierungstechnik. 
Své novinky představila i společnost Kraus Maf fei, 
k těm hlavním patřila zejména nová řada elektric-
kých strojů PX s modulárním designem umožňující 
velkou flexibilitu při konfiguraci forem a nabízející 
díky integrované servohydraulice větší vstřikovací 
jednotky i rychlost vstřikování a volbu mezi hyd-
raulickým nebo elektrickým injektorem. Hlavními 
charakteristikami nové řady jsou plně elektrická 
upínací jednotka a upínací síla od 500 do 2000 kN 
i možnost individualizované kombinace vstřikova-
cích a upínacích jednotek.
Značka Wittmann Battenfeld premiérově před-
stavila na veletrhu svůj nový granulátor G-Max. 
Kompaktní zařízení s vysokou energetickou úspor-
ností a malými prostorovými nároky i nižší hlučností 
má zcela nový koncept řízení pomocí dálkového 
ovládání, které nahradilo tradiční elektrickou ovlá-

dací skříňku a umožnilo vybavit stroj ve standardu 
funkcemi, jež jsou u klasické koncepce nedostupné. 
Řada zahrnuje tři různé modely (G-Max 12, G-Max 24  
a G-Max 33) odlišující se svou kapacitou. Firma 
uvedla i první stroj z řady vysoce dynamických 
zařízení s označením EcoPower Xpress, konkrétně 
model 400/1000+. Jde o plně elektrický stroj na 
vysokorychlostní vstřikování, určený pro výrobu 
tenkostěnných produktů a obalový průmysl. Vyzna-
čuje se extrémně vysokou energetickou efektivitou, 
o níž se zasloužilo i dynamické řízení vstřikovacích 
os a využití servomotorů. Kromě strojů samotných 
představila firma i svůj nový řídicí systém pro ro-
botizované výrobní procesy R9, všechny robotické 
jednotky Wittmann budou od roku 2017 dodávány 
s novým systémem R9 TeachBox.
Nechyběli samozřejmě ani zástupci asijské kon-
kurence, kteří sice nepatří mezi v Evropě příliš 
známé značky, ale intenzivně se snaží proniknout 
i na tento trh. Poprvé tak v Düsseldorfu představila 
své velké stroje např. japonská firma JSW. Šlo o plně 
elektrické vstřikolisy pro automobilové interiéry 
J850AD-3900H a J55AD-60H. Korejská firma Woo
jin Plaimm vsadila na spolupráci s evropskými 
konstruktéry a představila nové modely vstřiko-
vacích strojů vyvinutých v Evropském vývojovém 
centru Woojin Austria, které zohledňují požadavky 
evropských zákazníků. Řídicí systém vznikl např. ve 
spolupráci s firmou B&R, o hydrauliku se zasloužili 
specialisté z firem Parker Hannifin a Dorninger. To-

hoto korejského výrobce reprezentovaly na veletrhu 
kloubový vstřikolis se servopohonem TH280SA5, 
plně elektrický model TE280A5, dvoudeskový vstři-
kolis DL650A5 a vertikální vstřikovací lis VH75.

...a nové progresivní materiály
Další velkou skupinu vystavovatelů tvořili výrobci 
a dodavatelé materiálů pro plastikářský průmysl. 
K tradičním patří značky jako BASF, DuPont, Sabic 
či Lanxess, aj. s jejichž novinkami vás průběžně 
seznámíme v následujících vydáních, ale i nové 
dynamické firmy. Podstatná část z jejich produkce 
určené pro průmyslovou výrobu je zaměřena na 
lehké, vysoce odolné materiály (např. speciální 
termoplasty), nacházející uplatnění zejména v au-
tomobilovém a leteckém průmyslu, ale i obalové 
technice, stavebnictví a architektuře. Typickým 
příkladem mohou být odolné a transparentní 
směsi Plexiglas a Pleximid německé firmy Evonik 
vhodné např.  pro výrobu čoček do LED světlometů 
nebo nové vysoce tepelně odolné polyamidy a ter-

součástí veletrhu byly i užitečné doprovodné 
programy zaměřené např. na seznámení s novými 
materiály

kraus maffei představil novou řadu elektrických 
strojů pX s modulárním designem

nový hybridní vstřikolis allrounder 1120 h od firmy arburg umožňuje výrobu funkčních dílů k přímému použití
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moplastické kompozity společnosti Lanxess pro 
olejové vany, vzduchová potrubí a části motoru 
vystavené vysoké vlhkosti a teplotám. 
Nové, stále vylepšované materiály vyvíjené z poly-
amidů, polystyrenů, termoplastických elastomerů 
a polyakryletherketonů zajišťují, že vyráběné pro-
dukty mohou nejen splňovat nejvyšší standardy 
kvality, ale umožňují vytvářet i velmi složité, ale 
přitom lehké a mimořádně stabilní struktury. To 
otevírá nové možnosti kreativity pro konstruktéry 
a designéry a umožňuje výrobu v malých dávkách 
v reálných nákladech, a naopak sériovou výrobu 
s velmi vysokou mírou personifikace.
Mimořádný význam mají tyto nové materiály i pro 
aditivní výrobu, kde prvky vyráběné na 3D tiskár-
nách z plastů se specifickými, na míru připravenými 
vlastnostmi začínají ve stále větší míře nahrazovat 
klasické součástky vyráběné z kovů a slitin pomocí 
konvenčních metod.

Kompletace během  
vstřikovacího cyklu
U nového hybridního vstřikovacího lisu Allrounder 
1120 H, který představila firma Arburg ve světové 
premiéře, šlo z pohledu výrobce vlastně o premi-
éry tři. Poprvé se oficiálně představily: nová veli-
kost, nový design a také zcela nový řídicí systém 
Gestica. Tento největší vysokovýkonný vstřikovací 
stroj s uzavírací silou 6500 kN a velikostí vstřiko-
vací jednotky 4600 je spojením 
vysoké rychlosti a přesnosti 
s hydraulickým výkonem a dy-
namikou. Stejně jako estetický 
vzhled stroje, moderní barevné 
řešení a tvar, tak i kvalitní design 
zvyšuje funkčnost a výrazně 
zdokonaluje ergonomii stroje. 
Zásadní novinkou byl inovativni 
vizionářský řídicí systém Gestica, 
který rovněž přináší do tohoto 
segmentu výrobních zařízení no-
vou dimenzi díky svému vzhledu 
a způsobu ovládání podobnému 
chytrým telefonům. Přejímá 
všechny výhody osvědčeného 
průmyslového řídicího systému 
Selogica, ale umožňuje snazší 
a intuitivnější ovládání. Záznamy 
dat z řízení Gestica i ze systému 

Selogica jsou plně kompatibilní a hierarchická 
struktura i grafické programování zůstávají stejné.
Vystavovaný stroj prokázal své schopnosti v kon-
textu inovativních řešení, kdy na klíč zhotovená 
linka s tímto novým hybridním vstřikolisem vyráběla 
8 jednotlivých dílů v jednom procesu a poté je 
automaticky kompletovala do hotového výrobku 
– skládací stoličky o hmotnosti 1092 g. ■

/pv/

Měření na K-tou
Součástí tradičního düsseldorfského plasti-
kářského a gumárenského veletrhu K 2016 
byla i oblast zaměřená na přesné měření, 
které má v moderní průmyslové výrobě – 
plastikářský průmysl nevyjímaje – klíčovou 
roli. Co nového přinesl v tomto směru letošní 
ročník?
Pro výrobce plastů je specializovaná měřicí 
technika a technologie umožňující např. precizní 
dávkování, monitorováni teploty a další stěžejní 
parametry výrobních procesů alfou a omegou, na 
nichž závisí efektivita, a zejména kvalita výsledné 
produkce. To samozřejmě vyžaduje i odpovídající 
vybavení, jehož nejmodernější generace se 
představily právě na K 2016.

Rozměrová měřicí technika 
Všeobecným trendem poslední doby je prezen-
tovat na významných oborově specializovaných 
veletrzích, ke kterým přirozeně patřil i K 2016, 
měřicí zařízení určená výhradně pro interní 
technologické účely. Na letošní přehlídce byla 
k vidění prakticky jen speciální měřidla tloušťky 
fólií a měřicí systémy na kontrolu plastových dílů 
vyráběných ve velkých sériích – trubky, tělesa 
a víčka lahví atd. Dále ještě měřicí zařízení na seři-
zování strojů a optimalizaci technologie. I když je 
maximální snaha nahrazovat zejména v automo-
bilovém průmyslu kov plastem a z plastu se dnes 
vyrábí obrovské množství takových součástek, tak 
speciální techniku na jejich kontrolu, a to zejména 
zakázkovou, jsme tu prakticky neviděli. Ta je dnes 

prezentována na ryze metrologicky orientovaných 
veletrzích CONTROL ve Stuttgartu a částečně i na 
SENSOR+TEST v Norimberku.
Veletrh K 2016 však ukázal, že plasty a výrobky 
z nich se ve velkém produkují nejen v Evropě, 
ale také i v Asii. Totéž platí i pro specializovanou 
měřicí techniku a každý z kontinentů má několik 
excelentních výrobců. 

Měření tlouštěk folií
Asi největší sortiment této měřicí techniky nabí-
zela japonská firma YAMABUN, která má ve svém 
nabídkovém programu jak několik typů levněj-
ších off-line kontaktních měřidel, tak i různé on-
line bezkontaktní systémy. Bezkontaktní měřidla 
s motorickým protahováním vzorku měřicím 
místem jsou vhodná pro měření fólií tlustších 
než 20 µm, a to ještě pokud možno tvrdších. 
Jinak dochází k deformaci měřeného vzorku 
a hlavně k „nalepování“ plastu na měřicí doteky. 

Poznamenáváme, že tento problém minimalizuje 
tuzemský výrobce obdobné techniky – MESING 
Brno, taktovací metodou, kterou vyvinul, kdy se 
velmi rychle střídá posuv měřicí hlavice s vakuem 
odstaveným dotekem snímače a vlastní měření 
při stojící hlavici a dotekem přistaveným k měře-
nému vzorku.
Předním evropským výrobcem bezkontaktních 
systémů je např. německá firma Sikora.

Měření vnějších a vnitřních  
průměrů plastových trubek
Velký sortiment nabízela švýcarská firma ZUM-
BACH, která používá k měření Ø D laserovou stíno-
vou metodu. Firma nabízí 1–3osé hlavice. Vnitřní 
Ø d je určen nepřímo z tloušťky stěny, měřené 
ultrazvukem. Speciální hlavice umí určit i souosost 
/ radiální házení. Velký sortiment nabízela i již 
citovaná fa. Sikora.

Kamerové systémy
Unikátní byl např. odměřovací systém na kontrolu 
Ø D a Ø d různých víček od tchajwanské firmy VNS 
a opomenout nelze ani 3D měření plastových dílů 
karosérií hlavicí vedenou robotem, prezentované 
firmou JENOPTIK.

Veletrh K 2016 ukázal, že se v plastikářské a gu-
márenské metrologii stále více prosazují bezkon-
taktní optické metody a tento trend bude pokra-
čovat. Ale to se dozvíme až na příštím ročníku 
tohoto zajímavého veletrhu, který se uskuteční 
od 16. do 23. října 2019.

Jan Kůr

Průkopnický řídicí systém Gestica na stroji Allrounder přejímá všechny 
výhody osvědčeného řízení Selogica

Dvoudeskový plněhydraulický vstřikolis firmy Woojin 
Plaimm

Firma JENOPTIK prezentovala 3D měření plastových 
dílů karosérií hlavicí vedenou robotem
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ElEktronky jsou tu zasE  
– a v plné parádě
Pokud Patříte k lidem, kteří nostalgicky vzPomínají na 
elektroniku analogové éry, zbystřete! „vědci Přinesli zPět 
elektronky Pro Počítače budoucnosti“ oznamuje titulek 
na serveru engadget, informující o Počinu výzkumníků, 
kteří vyvinuli suPerefektivní mikroskoPické vakuové 
trubice, jež mohou být schoPny dokonce Překonat 
Polovodiče. díky metamateriálům je nyní možná 
bezPolovodičová mikroelektronika.

Časopis Nature Communications přinesl infor-
mace o práci vědců z Kalifornské univerzity 
v San Diegu, kteří použili technologii vakuové 

trubice pro přípravu účinnějších počítačových pro-
cesorů a vytvořili první bezpolovodičové opticky 
řízené mikroelektronické zařízení. Pomocí speciální 
zlaté nanostruktury vyvinul tým tamní Skupiny 
aplikované elektroniky elektronky nové generace 

s vysokou účinností. Jejich výzkum by mohl vést 
mj. k rychlejším a výkonnějším mikroelektronickým 
zařízením schopným pracovat s větší energií a lep-
ším solárním panelům. 

Od elektronek k tranzistorům a zpět
Obvykle jsou elektronky, které tvořily základní 
stavební prvky počítačů na počátku 20. století, 
chápány jako primitivní předchůdci moderního 
tranzistoru a počítače postavené s jejich použitím 
zabíraly celé místnosti nebo budovy. Vynález tran-
zistoru v polovině 20. století umožnil stavět počítače 
mnohem menší, a otevřel cestu pro počítačovou 
revoluci z konce 20. století. S ohledem na tyto okol-
nosti je proto za pravděpodobně největší vynález 
v historii moderní techniky považován právě tran-
zistor. Ovšem ani tranzistory nejsou úplně doko-

nalé, a schopnosti stávajících mikroelektronických 
zařízení jsou omezeny vlastnostmi jejich základních 
materiálů – prvky vyrobeny s využitím polovodičů, 
mají i několik nevýhod. Mohou být vyrobeny jen 
tak malé, jak jim to dovolují fyzikální zákony, a tam 
jsou také horní hranice jejich efektivity. A těchto 
limitů začínáme nyní dosahovat, takže výrobci 
elektronických součástek hledají alternativy, které 

by tyto bariéry umožnily překonat. Jedna skupina 
výzkumníků se nechala inspirovat pohledem zpět 
– na klasické elektronky a oprášením některých 
jejich výhod.
Když proud prochází polovodičem, musí projít pev-
ným materiálem, který zpomaluje proud a omezuje 
účinnost. Polovodiče mají proto tzv. pásmovou 
mezeru, což znamená, že vyžadují podporu vnější 
energie, aby se elektrony přes toto pásmo dostaly, 
a jejich rychlost je omezená, protože při svém prů-
chodu neustále kolidují s atomy. Elektronky tento 
problém nemají, protože v jejich případě proud 
prochází vzduchem. Vytvoření miniaturní elektronky 
by tak mohlo zvýšit účinnost elektroniky. Nicméně, 
nezbytnou součástí jsou pro vakuové trubice volné 
elektrony ve vzduchu, které je obtížné vytvořit v řádu 
nanometrů. Obvykle je k osvobození elektronů z ma-
teriálů zapotřebí vysoké napětí (alespoň 100 V) nebo 
výkonné lasery a extrémně vysoké teploty (více než 
1000 °C), což je v případě elektronických zařízení 
v mikro- a nanoměřítku nepraktické.

Cesta vede přes metamateriály
Týmu univerzitních výzkumníků, v jehož čele byl 
profesor elektrotechniky Dan Sievenpiper, se po-
dařilo překonat tuto překážku pomocí tzv. meta-design bezpolovodičového mikroelektronického zařízení

zařízení pod skenovacím mikroskopem: bezpolovodičová mikroelektronika (vlevo nahoře) a zlatý metapovrch 
(vpravo nahoře a dole)

foto: uc san diego

elektronky nejsou jen dinosauři digitální éry, přežily 
např. u luxusních high-end zesilovačů nebo neméně 
drahých designových časomír
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materiálů. Vědci vytvořili zařízení v mikroměřítkové 
škále umožňující uvolňovat elektrony z materiálu 
bez těchto extrémních požadavků. Zařízení se 
skládá ze speciálně upravené plochy, označované 
jako metapovrch. Plocha je tvořena v horní části 
křemíkovým plátkem s vrstvou oxidu křemičitého, 
na které jsou umístěny zlaté nanostruktury připo-
mínající hříbky na řadách paralelních zlatých pásů. 
Zlatý metapovrch je navržen tak, že je-li použito 
nízké stejnosměrné napětí (do 10 V) a současně 
infračervený laser s nízkým výkonem, generuje 
metapovrch „hot spots“ – místa s vysokou intenzi-

tou elektrického pole, poskytující dostatek energie 
k vytažení elektronů z kovu a jejich uvolnění do 
prostoru.
Výsledkem je 10násobné zvýšení účinnosti, a tran-
zistory, které mohou pracovat s vyšším výkonem 
a menším odporem než ty, které používají dnešní 
klasické polovodiče. Zkoušky prováděné na zaří-
zení vykazovaly 1000% změnu vodivosti, což podle 
vědců znamená, že k dispozici je více elektronů pro 
manipulaci s nimi.
Výzkumníci nicméně upozorňují, že tento konkrétní 
metapovrch byl navržen jako prototyp a různé 

metapovrchy budou muset být optimalizovány 
pro různé typy mikroelektronických zařízení. Nové 
řešení podle nich také určitě nenahradí všechny 
polovodičové součástky, ale může být nejlepším 
přístupem pro určité speciální aplikace, jako je např. 
využití velmi vysokých frekvencí nebo u zařízení 
pracujících s vysokými energiemi. Následujícím kro-
kem je pro vědce další zmenšení těchto elektronek 
a prozkoumání možností jejich aplikací. Pokud se 
jejich výzkum podaří, počítače budoucnosti mohou 
být mnohem menší – pomocí technologie z doby 
před sto lety... ■ /pp/

DOBÍJEČKA MOBILŮ NASTARTUJE I AUTO

S příchodem zimního období může nastat problém slabé autobaterie, který dokáže nepří-
jemně zkomplikovat plánovaný ranní odjezd vozidlem. Pokud náhodou není zrovna po ruce 
ochotný soused se startovacími kabely, může pomoci powerbanka, zařízení, které používáme 
k dobíjení mobilů. Tedy samozřejmě ne každá.

Záložní zdroje energie, tedy doplňkové akumulá-
tory, už nějakou dobu pomáhají dobíjet energii pro 
vybité baterie smartphonů a notebooků. Mnoho 
uživatelů těchto mobilních zařízení si (většinou 
poté, co je elektronika opakovaně nechala na ho-
ličkách v nejméně vhodné chvíli) už tento užitečný 
doplněk pořídilo. Zvláště pro velkoformátové 
smartphony, které jsou prakticky nepře-
tržitě v provozu, se zásoba doplňkové 
energie uložená v kapse či v kabelce 
vyplatí. Stejně tak může prokázat 
neocenitelní služby i skomírají-
címu notebooku, na kterém ještě 
potřebujeme dokončit práci, jež 
nám určitě zabere o pár minut více, 
než dovolí tenčící se zásoba energie 
v baterii.

USB i startovací kabely
K dobíječkám, které jsou schopné i nastar-
tovat auto, patří Car Jump Starter & Powerbank 
firmy Trust, disponující při plném nabití kapaci-
tou 10 000 mAh. K tomuto účelu obsahuje její 
doplňková výbava v praktickém pouzdře i sadu 
startovacích kabelů, které se zapojují do konektoru 
na zadní straně zařízení, zatímco čelní strana slouží 

k připojování běžné mobilní elektroniky prostřed-
nictvím USB portů. K dispozici jsou hned dva, takže 
není problém dobíjet více zařízení zároveň, což se 
samozřejmě může leckdy hodit. 
Možnosti použití powerbanky pro řidiče napoví-
dají mimo názvu jak robustní odolné provedení 

s kryty konektorů proti prachu a vodě, tak 
i další funkce: kromě výkonné LED 

svítilny je vybavena také nouzovou 
signalizací pro případ nehody či 

nutného nouzového odstavení 
vozidla – varovným oranžovým 
blikáním, jehož frekvence, a in-
tenzita výstražného znamení 
se nastavuje pomocí sekvence 

stisknutí spínacího tlačítka.  
Podle výrobce by výkon zařízení 

měl být dostačující k nastartování 
vozu s benzínovým motorem o ob-

jemu až čtyř litrů, nebo s dieselovou pohon-
nou jednotkou do objemu 2,5 l. „Viděl jsem tato za-
řízení v akci, která skutečně fungovala, ale i to, když 
pokus o nastartování pomocí powerbanky nebyl 
úspěšný,“ říká Ludvík Šamberger, šéf pražského au-
toservisu Šambi Car. Záleží samozřejmě jak na stavu 
autobaterie, tak na výkonu powerbanky samotné. 

JumpCar má se svou kapacitou dostatečný výkon, 
některé slabší powerbanky s kapacitou pod touto 
hodnotou ovšem k nastartování vozidla, zejména 
s výkonnějším motorem či zcela vybitou baterií 
stačit pravděpodobně nebudou.

Mít či nemít?
Otázkou samozřejmě je, zda se pořízení této no-
vinky vyplatí. Investice ca 3500 Kč není sice úplně 
zanedbatelná suma, ovšem pokud si powerbanku 
nebudete pořizovat jen pro případ nouzového 
nastartování vozidla (kdyby tedy tato situace někdy 
nastala), ale bude využívána k tomu, k čemu je pri-
márně určena – tzn. k dobíjení přenosné elektroniky, 
pak to není zbytečná investice a možnost použití 
v situaci, kdy vás zaskočí slabá autobaterie, je pak 
příjemným bonusem. 
A navíc je tu ještě jedna atraktivní možnost, a to 
získat ji prakticky zdarma – v případě, že uspějete 
v předplatitelské soutěži, o níž se podrobnější in-
formace můžete dozvědět na str. 58. ■
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Chcete-li získat 
tuto zajímavou 

powerbanku, 
stačí si předplatit 
TechMagazín 

a zapojit se 
do slosování.
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KRÁVA POŠLE SMS, KDYŽ JÍ NENÍ DOBŘE

Wearables neboli nositelná elektronika dobývá svět. Uplatnění nalézá nejen u geeků a techno-
filů, kteří musejí vždy vyzkoušet nejnovější technologické novinky, ale i u zcela jiných kategorií 
uživatelů: u zvířat. Na rozdíl od nás jsou ovšem nositeli této hi-tech obvykle nedobrovolně, je 
však určena pro jejich dobro, ať už jde o monitorovací, či lokalizační zařízení.

Příkladem takovýchto zařízení je systém rakouské 
firmy Xtec, určený chovatelům krav, který umožňuje 
dálkový bezdrátový monitoring stád a sledování 
jejich zdravotního stavu i podmínek, v nichž se 
nacházejí. Na rozdíl od obvyklých podobných ře-
šení tohoto typu (vysílačky, RFID značky apod.) 
však používá netradiční umístění čidel a sledování 
příslušných parametrů a životních funkcí – zevnitř. 

Reporty z kravského bachoru
Jako nejlepší místo k osazení příslušných senzorů 
zvolil výrobce monitorovacích systémů první ze 
čtyř částí kravího žaludku: bachor. Ten se podle 
názoru inženýrů firmy Xtec ideálně hodí jako spo-
lehlivé místo pro nepřetržitý záznam přesných 
údajů. Orálně podávané senzory zůstanou (podle 
ujištění výrobce) bez rizika, že by se pohybovaly 
v těle krávy nebo se ztratily.
To samozřejmě vyžaduje odolné provedení zajiš-
ťující dostatečnou trvanlivost v podmínkách trávicí 
soustavy zvířete, kde by měl senzor vybavený interní 
anténou a napájený vestavěnou Li-Ion baterií vydr-
žet bez problémů čtyři roky. Bezúdržbový senzor 
má délku 132 mm a průměr 35 mm. Měření provádí 
v 10minutových intervalech. Nabízí (obdobně jako 
lidské fitness náramky a medicínská wearable zaří-
zení) prostřednictvím měření přímých parametrů 
uvnitř nositele průběžné klíčové informace týkající 
se reprodukčního stavu zvířete a základní zdravotní 
data. Patři sem např. údaje o jeho tělesné teplotě, 
pH žaludku, stravě nebo o místech, kde se pohy-
buje. Nejsou potřeba žádná další zařízení, jako jsou 
krokoměry, krk obojky a ušní známky, které mohou 
zvířata svým chováním rychle opotřebovat. Navíc 
interní prvky jsou bezpečnější pro zdraví zvířat 
a zabraňují náhodnému poškození měřicích pří-
strojů. Všechna data, která lze jednoznačně přiřadit 

konkrétnímu zvířeti, jsou permanentně ukládána 
a automaticky přenesena přímo do PC nebo smart-
phonu, což umožňuje snadnou kontrolu stáda 
i jednotlivých kusů. 
Data ze senzoru jsou odesílána do centrálního po-
čítače, který je zpracovává a veškeré údaje nahrává 
na internetový cloud, kde se získané informace 
analyzují, porovnávají a vyhodnocují např. z hle-

diska zdravotního stavu. Mohou být ale i sdílena 
s veterináři, zaměstnanci nebo dalšími specialisty 
a poradci. 
 Vzhledem k tomu, že systém lze propojit kromě 
počítače i s mobilními zařízeními (iOS, Android), 
může automaticky upozornit pomocí SMS zprávy 
na hrozící komplikace, které tak farmář může řešit 
včas, než dosáhnou kritického stavu. Podobě jako 
prevenci vážnějších one-
mocnění nebo dalších fak-
torů charakterizujících stav 
zvířete (např. monitoring 
přijímání potravy či vody). 
Senzory ale neslouží pouze 
k prevenci onemocnění, 
ale umožňují i včasné 
odhalení příznaků tepel-
ného stresu, může dojít 
i ke snížení počtu veteri-
nárních prohlídek, které 
zvířata stresují. Systém 
hlídá nepřetržitě aktivitu 
zvířat a jejich tělesné pa-
rametry, sledování teploty 
umožňuje rychlejší a snad-
nější detekci nástupu one-
mocnění, ale umožňuje 
i předpovídat dobu otelení 

a s vysokou (až 95% přesností) určit datum porodu 
telat, čímž mohou farmáři lépe plánovat, a zvýšit 
tak produkci mléka.

Z běžné stračeny hi-tech kráva 
Vnitřní monitorovací systém tvoří:

 ● Jednotka pro záznam uvnitř naměřených dat. 
 ●  Software smaXtec Messenger, který umožňuje 
nepřetržitě kontinuálně sledovat všechny klíčové 
údaje, poskytuje komplexní informace z fyzio-
logického smaXtec serveru a zasílá upozornění 
s kompletním doporučením vhodných opatření. 
Všechny tyto informace jsou přístupné nepřetr-
žitě jak prostřednictvím aplikace smaXtec, tak 
prostřednictvím webové platformy.
 ●  Instalační sada, včetně všech požadovaných 
systémových komponent (bezdrátová čtecí za-
řízení a smaXtec senzory klimatu) přenáší data 
naměřená na smaXtec serveru.

V prémiové verzi nabízí systém kromě informací 
o tělesné teplotě a údajů zahrnutých v základní 
variantě i více informací o zdraví zvířat a možnost 
řízení péče o zdraví a krmení, zaměřené na pří-
dělové potřeby (sledování změn příjmu potravy, 
výběr krmiva apod.). 
K výhodám, které systém nabízí, patří např. zvýšená 
dojivost díky optimalizací příjmu krmiva, úspora 
nákladů na krmivo, které je lépe využíváno, snížení 
léků a léčebných nákladů díky možnosti zahájit 
včas léčbu a tím samozřejmě i minimalizovat ztráty.
Nicméně zájemci o tuto technologii musí počítat 
s tím, že nesporné přínosy této technologie pro 
zefektivnění a úspory dosažené zkvalitněním a op-
timalizací chovu také něco stojí a pořízení hi-tech 
stáda vyžaduje počáteční investice. Základní systém 
přijde na zhruba 600 dolarů (téměř 15 000 Kč), 
a k senzoru, jehož cena se pohybuje podle typu 
od 75 do 400 dolarů, instalovanému do kravského 
žaludku, je nutno připočítat i měsíční poplatky 
ve výši asi 250 Kč za každé zvíře, které si účtuje 
provozovatel systému. Farmáři si ovšem mohou 
nejdříve pořídit levnější základní verzi, kterou lze 
kdykoli upgradovat na prémiovou. Ta umožňuje 
monitorovat a získávat více údajů a rozšířit ji na 
stáda prakticky všech velikostí. ■

/st/

Hlavní části sytému smaXtec

1 – senzor smaXtec+pH – určen ke stálému 
měření hladiny pH a teploty v bachoru
2 – senzor smaXtec – provádí nepřetr-
žité měření pohybové aktivity a základní 
teploty krávy
3 – senzor klimatu – k měření 
environmentálních podmínek a faktorů 
jako je teplota a vlhkost okolního 
prostřední
4 – základnová stanice – přijímá a shro-
mažďuje údaje ze systémových senzorů 
v reálném čase, data jsou odesílána na 
server a ukládaná v online databázi
5 – smaXtec repeater – opakovač ve vy-
braných konfiguracích umožňuje rozšířit 
rozsah působnosti základnové stanice 
6 – smaXtec Messenger – automatický 
messagingový nástroj umožňující 
předávat informace o zdravotním stavu 
krávy
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Oživí městskOu dOpravu vOdní taxíky?

Velká města mají obvykle také velké problémy s dopravou kvůli enormnímu provozu na jejich 
komunikacích, často ucpaných kolonami aut pomalu se posouvajících (v lepším případě) nebo 
stojících na zablokovaných dopravních tepnách. Nabízí se však jedno řešení, navíc vysoce 
ekologické, založené na již existující, ale většinou minimálně využité přirozené dopravní 
infrastruktuře: cestování po vodě.

Většinou velkých měst protéká řeka nebo jsou situo-
vána na mořském pobřeží. Města se snaží snížit zne-
čištění a k tomu slouží projekty ekologické dopravy, 
jako jsou např. samoobslužná vozidla programu 
Autolib v Paříži. A obdobnou roli by mohla sehrát 
v rozvoji ekologické městské dopravy plavidla. Právě 
tuto možnost se rozhodli využít ve svém projektu 
nazvaném SeaBubbles neboli mořské bubliny fran-

couzští inženýři sdružení ve stejnojmenné firmě 
a vyzkoušet v Paříži pilotní projekt systému osobní 
vodní dopravy. Vodní taxíky a autobusy – proslulá 
vaporetta – nejsou novinkou, a např. v Benátkách 
již léta úspěšně fungují. Nyní je na řadě jejich hi-
-tech varianta, která by tento druh městské dopravy 
mohla přenést i do dalších evropských metropolí.

Na vodě nejsou dopravní zácpy
Dopravní kabinky SeaBubbles jsou koncipovány pro 
využití v současných i budoucích megapolích, kde 
bude během následujících dekád koncentrována 
převážná většina obyvatel planety. Studie před-
pokládají, že kolem roku 2050 by Země mohla mít 
až 10 mld. obyvatel, přičemž více než tři čtvrtiny 
(75 %) z nich by žilo právě v městských oblastech.  
Kabiny SeaBubbles jsou určeny pro provoz na klidné 
vodě i na otevřeném prostoru uvnitř i vně měst, 
jezdily by v podstatě jako taxíky, ale na rozdíl od 

nich by se nemusely potýkat s dopravními zácpami. 
Omezení jejich působnosti na říční trasu (pokud 
zrovna nejste v Benátkách či Amsterodamu a po-
dobných na vodě postavených městech) by tak 
bylo bohatě kompenzováno rychlostí dopravního 
spojení využívajícího volnou vodní cestu.
Pětimístné kapsule vyrobené z uhlíkových kompo-
zitů a pěnového materiálu se vznášejí díky vztlaku 

nad vodní hladinou. Můžou se pohybovat až 30km 
rychlostí s dosahem 80–100 km. Elektricky pohá-
něný proudový systém (využívající i fotovoltaické 
napájení) neprodukuje žádné emise, a díky svému 
tichému pohonu by mohly operovat i v klidových 
městských zónách. Tato plavidla vyžadují o 40 % 
méně tažné síly než motorové čluny obdobné 
velikosti a ani při plné rychlosti díky svému nad-
nášení nad hladinou nevytvářejí nežádoucí vlny, 
jako běžné motorové čluny, takže by nedochá-
zelo k erozi říčních břehů. Při samotné konstrukci 
a výrobě se počítá s využitím biodegradabilních, 
v přírodě časem rozložitelných materiálů, takže 
SeaBubble představuje systém ekologický nejen 
svým provozem, ale i řízením celého životního 
cyklu výrobku.

V režii technologických vizionářů
Projekt vypadá na první pohled hodně futuris-
ticky, ale lidé, kteří za ním stojí, nejsou rozhodně 
žádná ořezávátka a mají s pohybem po vodě slušné 
zkušenosti: švédský windsurfer Anders Bringdal, 
zakladatel a CEO SeaBubbles je držitelem světo-
vého rychlostního rekordu z roku 2012, další ze 
zakladatelů francouzský jachtař Alain Thébault 
má rekord z plachtařské disciplíny z roku 2009. 
Stejně tak další členové týmu – namátkou Boris 
Prat, který má na starosti strukturální výpočty, má 
za sebou kariéru v obdobném segmentu u Airbusu 
(je bývalým šéfem strukturálního designu projektu 
Airbus A 330-A340), podobně jako Philippe Perrier 
zodpovídající za hydrodynamiku a dynamickou 
stabilitu stroje, který řídil design programu Rafale 
u Dassault Aviation.
Koncem letošního roku by měla být první plavidla 
připravena k testování a v únoru příštího roku začít 
jejich sériová výroba. V červnu 2017 pak mají být 
podle plánu k dispozici první produkční kusy. Tvůrci 
projektu počítají s tím, že pokud se „bublina“ při 
testování v Paříži osvědčí (pětice kabinek by se 
měla oficiálně představit na Seině v dubnu příštího 
roku), mohla by najít zákazníky i v dalších světových 
metropolích (např. Londýn, Ženeva apod.), a časem 
by lidé mohli vodní taxíky využívat pomocí aplikací, 
jako je např. Uber. ■

/sb/
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PEUGEOT POSILUJE 
 MODERNÍ SUV 3008
ZNAČKA PEUGEOT ZA NECELÝ ROK PŘEDSTAVILA JIŽ 5 NOVÝCH 
MODELŮ A TÍM POSLEDNÍM V LETOŠNÍM ROCE SE STAL VÝRAZNÝ 
MODEL 3008, KTERÝ ZASAHUJE DO PRUDCE VZRŮSTAJÍCÍHO 
SEGMENTU C TŘÍDY SUV. ALE PEUGEOT NEMÍŘÍ POUZE DO TOHOTO 
SEGMENTU, POSOUVÁ SE I K LUXUSNĚJŠÍM VOZŮM, JAK 
NAZNAČUJE VERZE GT LINE.

Evropský trh modelů SUV (Sport 
Utility Vehicle) ve všech 
kategoriích je již něko-

lik let na vzestupu, vždyť 
dnes patří do rodiny 
SUV každý 10. vůz 
v Evropě. Jde o seg-
ment vzbuzující 
svou majestátností 
emoce. Peugeot 
toho využil a svou 
novinkou se po-
kouší získat část 
trhu. Pomoci v tom 
mu má také oblast 
infotainmentu v po-
době sériově montova-
ného systému i-Cockpit. Jde o novou generaci 
systému, který Peugeot představil poprvé asi před 
čtyřmi lety. Tehdy odstranil všechny klasické ovla-
dače středového panelu a zakomponoval je do 
velké dotykové obrazovky, která je dnes domi-

nantou prostorného kokpitu s téměř futuristickou 
palubní deskou. Displej velikosti 8“ připomínající 
tablet používá kapacitní technologii pro rychlejší 
reakceschopnost. Pod ním zaujme řada šesti kla-
vírních kláves (páčkových přepínačů) pro přímý 
přístup k hlavním funkcím, jako je klimatizace, 
navigace, rádio, parametry vozu, telefon a mobilní 
aplikace. Celý moderní interiér oplývá bohatou 
výbavou od materiálů až po jejich zpracování. 
Jedním z páčkových přepínačů lze spustit systém 

i-Cockpit Amplify, jenž podle výrobce umocňuje 
zážitek z jízdy. Mění intenzitu jasu a barvy displejů, 
parametrů hudby, spouští 5programovou masáž 
v sedadle řidiče či osvěžovač vzduchu. Posádka 
má na výběr dva režimy: Boost pro dynamický 
styl jízdy a Relax pro klidnější jízdu. 

Životní styl
SUV 3008 se má čím pochlubit, jeho vysoké linie 
jsou nápadné, umocněné dlouhou kapotou a verti-
kální přední maskou dodávající vozu na robustnosti. 
Na délku mu bylo přidáno 8 cm oproti předchozí 
generaci, jeho celková délka 4,45 m odpovídá 
segmentu. Rozvor, který se zvětšil o 6,2 cm na 
2675 mm, je jedním z největších na trhu. Výška 

dosahuje 162 cm. Vůz patří do kategorie, kde velká 
kola a široké ochranné lišty nárazníků, podběhů kol 
a prahů dveří jsou samozřejmostí. K jeho celkovému 
vzezření přispívá i větší světlá výška (22 cm) a ná-
jezdové úhly (přední 20° a zadní 29°) napovídají 
možnosti průchodem lehčího terénu. Pomocníkem 
do terénu je systém Advanced Grip Control, který 
disponuje vylepšeným protiprokluzovým systé-

mem s pěti režimy přepínající se ovladačem na 
středové konzole (Standard, Sníh, Bláto, Pí-

sek a ESP OFF) a také funkci 
Hill Assist Descent Con-

trol (HADC), která po-
máhá při jízdě ze 
svahu. 
Zadní moderní 
partie jsou umoc-
něny LED světly 
vytvářející podpis 
značky – tři jasné 

drápy. Zavazadlový 
prostor, jenž se zvět-

šil o téměř 90 l oproti před-
chůdci na 520 l (dle metody 

VDA), se modularitou dá zvětšit až na 1482 l. Peu-
geot 3008 je postaven na nové platformě EMP2, 
optimalizující poměr hmotnosti, vnějších rozměrů  
a výbavy. Díky tomu byla docílena úspora hmot-
nosti až o 100 kg oproti předchozí generaci.

Podpůrné prvky
Mezi bohatou nabídkou podpůrných prvků ří-
zení nechybí: AEBS2 – systém automatického 
nouzového brzdění, ARC – systém varování před 
srážkou, ALDW – zásah při neúmyslném opuštění 
jízdního pruhu, systém sledování bdělosti řidiče, 
automatické přepínání dálkových světel, snímání 
dopravních značek a zobrazení povolené rychlosti, 
Adaptivní tempomat s funkcí Stop (s automatickou 
převodovkou) a Aktivní systém sledování mrtvého 
úhlu. V městském provozu má řidič k dispozici 
další podpůrné prvky pro určité manévry, jako je 
Visio Park (výhled v úhlu 360°) a poslední generace 
systému Park Assist.
Díky funkci Mirror Screen může být řidič neustále 
připojený k internetu, duplikovat si svůj displej 
telefonu na displej vozu a také si může telefon 
dobíjet indukcí či využívat 3D on-line navigaci. Ta 
je nyní realističtější a nabízí zobrazení budov a pa-
mátek s přihlédnutím k profilu terénu. Zobrazení 
navigace z dotykového displeje je možno převést 
na obrazovku přístrojového panelu, aby ji měl řidič 
ve svém zorném úhlu. Pro plné soustředění řidiče 
na řízení vozu je umožněno spuštění hlasového 
ovládání telefonu.

Rozšířená mobilita – je jednou z novinek SUV 
3008. Při stále obtížnějším přístupu do středu 
měst přichází Peugeot s řešením v podobě jed-
nostopých a dvoustopých vozidel. Skládací ko-
loběžka s elektromotorem (e-Kick) nebo skládací 
jízdní kolo s elektromotorem (e-Bike) mohou 
být zafixovány v zavazadlovém prostoru, kdy 
během jízdy dochází k dobíjení baterií.

Přístrojový panel před řidičem disponuje vysokým 
rozlišením a futuristickou grafikou – řidič má na výběr 
z pěti různých režimů zobrazení s bohatou animací

Pod dotykovým displejem je řada kláves pro snadný 
přístup k hlavním funkcím

SEGMENTU, POSOUVÁ SE I K LUXUSNĚJŠÍM VOZŮM, JAK 
NAZNAČUJE VERZE GT LINE.

Evropský trh modelů SUV (Sport 
Utility Vehicle) ve všech 
kategoriích je již něko-

lik let na vzestupu, vždyť 
dnes patří do rodiny 
SUV každý 10. vůz 
v Evropě. Jde o seg-
ment vzbuzující 
svou majestátností 
emoce. Peugeot 
toho využil a svou 
novinkou se po-
kouší získat část 
trhu. Pomoci v tom 
mu má také oblast 
infotainmentu v po-
době sériově montova-
ného systému i-Cockpit. Jde o novou generaci 
systému, který Peugeot představil poprvé asi před 
čtyřmi lety. Tehdy odstranil všechny klasické ovla-
dače středového panelu a zakomponoval je do 
velké dotykové obrazovky, která je dnes domi- i-Cockpit Amplify, jenž podle výrobce umocňuje 

zážitek z jízdy. Mění intenzitu jasu a barvy displejů, 
parametrů hudby, spouští 5programovou masáž 
v sedadle řidiče či osvěžovač vzduchu. Posádka 

dosahuje 162 cm. Vůz patří do kategorie, kde velká 
kola a široké ochranné lišty nárazníků, podběhů kol 
a prahů dveří jsou samozřejmostí. K jeho celkovému 
vzezření přispívá i větší světlá výška (22 cm) a ná-
jezdové úhly (přední 20° a zadní 29°) napovídají 
možnosti průchodem lehčího terénu. Pomocníkem 
do terénu je systém Advanced Grip Control, který 
disponuje vylepšeným protiprokluzovým systé-

mem s pěti režimy přepínající se ovladačem na 
středové konzole (Standard, Sníh, Bláto, Pí-

sek a ESP OFF) a také funkci 
Hill Assist Descent Con-

trol (HADC), která po-
máhá při jízdě ze 
svahu. 
Zadní moderní 
partie jsou umoc-
něny LED světly 
vytvářející podpis 
značky – tři jasné 

drápy. Zavazadlový 
prostor, jenž se zvět-

šil o téměř 90 l oproti před-
chůdci na 520 l (dle metody 

VDA), se modularitou dá zvětšit až na 1482 l. Peu-
geot 3008 je postaven na nové platformě EMP2, 
optimalizující poměr hmotnosti, vnějších rozměrů  
a výbavy. Díky tomu byla docílena úspora hmot-
nosti až o 100 kg oproti předchozí generaci.
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Agregáty
Pro evropský trh opatřil výrobce nové SUV 
úspornými motory Euro 6.1. Z benzínových jde 
o dva motory 1,2 PureTech 96 kW buď s auto
matickou převodovkou EAT6, nebo manuální 
6stupňovou převodovkou a jedním agregátem 

1,6 THP o výkonu 121 kW s automatickou pře
vodovkou. Dieselové motory s technologii Blue
HDi pro snížení emisí patří mezi nejlepší motory 
na trhu. Patří mezi ně dva motory 1,6 BlueHDi 
88 kW buď s 6st.manuální, nebo automatickou 
převodovkou EAT6, a jeden 2,0 BlueHDi 110 kW 
s manuální 6st. převodovkou. Poslední jednotka 
2,0 BlueHDi o největším výkonu 133 kW s automa

tickou převodovkou je k dispozici pro luxusnější 
model GT Line. 
V České republice se novinka 3008 začala prodávat 
od listopadu 2016 a ceny začínají na 510 000 Kč za 
nejslabší variantu ve výbavě Access s motorem 1,2 
PureTech 96 kW propojenou s 6stupňovou ma
nuál ní převodovku. ■

/pk/

Volkswagen amarok se pochlapil 

Motoristickým novinářům se představil na začátku listopadu. Po šesti a půl letech od narození 
dostal technicky i vizuálně výrazně přepracovanou podobu. Tou nejpodstatnější změnou 
je však třílitrový výkonný a zároveň vcelku úsporný 6válcový motor TDI, který je největším 
oživením mohutného pick-upu po předchozích dvoulitrech.

Nový Amarok má na výběr tři výkonové stupně 
vznětového motoru V6. Turbodiesely splňují svým 
mohutným točivým momentem požadavky na 
vysokou hnací sílu v nízkých otáčkách. Hodnoty 
nejvyššího výkonu jsou 120, 150 nebo 165 kW, a tak 
dokážou zajistit patřičnou akceleraci ve všech pro
vozních situacích. Dlouhý převod nejvyššího stupně 
manuální nebo automatické převodovky snižuje ve 
vyšších rychlostech otáčky, a tím i spotřebu paliva. 
Kombinovanou spotřebu u modelu s nejsilnějším 
agregátem (165 kW) a 8stupňovou automatickou 
převodovkou uvádí výrobce v hodnotě 7,8/100 km.
V závislosti na výkonu jsou na výběr tři různé va
rianty pohonu. Klasický zadních kol nebo pohon 
všech kol 4MOTION, a to buď ve verzi s 6stupňovou 
manuální převodovkou jako pohon zadních kol 
s připojitelnou přední nápravou, nebo v kombi
naci s 8stupňovou automatickou převodovkou 
jako trvalý pohon všech kol s mezinápravovým 
diferenciálem Torsen. Všechny tři varianty disponují 
elektronickou uzávěrkou diferenciálu EDS, která au

tomatickými brzdnými zásahy zabraňuje prokluzu 
jednotlivých kol. Díky EDS je hnací síla motoru pře
nášena na kolo s nejlepší trakcí. Vedle toho je možné 
mít z výbavy na přání i mechanickou uzávěrku 
zadního diferenciálu pro jízdu v náročném terénu.
Amarok působí na první pohled při své délce 5,25 m 
a šířce 2,23 m včetně vnějších zpětných zrcátek im
pozantně. Novinkou je členění přední části. Odklon 
od zaoblených tvarů a důraz na horizontální a svislé 
linie propůjčují přídi i interiéru výrazný, nápadný 
vzhled. Navzdory rozměrům je nastupování do vozu 
opravdu snadné. Pomáhají tomu dveře s širokým 
úhlem otevření a madla na střešních sloupcích. 
Uspořádání dvojité kabiny s patřičným prostorem, 
příjemnou atmosférou a dobrou přehledností při
náší podobný komfort jako u osobních vozů. Vpředu 
jsou výškově a podélně nastavitelná sedadla, mají 
sportovně tvarované boční polštáře, navíc výbava na 
přání nabízí elektrická sedadla řidiče a spolujezdce 
ErgoComfort nastavitelná celkem ve 14 směrech.
Pohled na přístroje odhalí horizontální uspořádání 

designu. Vysoko na středové kon
zole, v přímém zorném poli řidiče, 
je nový informační a zábavní sys
tém, který může být na přání vy
baven např. systémy a aplikacemi 
App Connect, Guide & Inform nebo 
Car Net. Propojení chytrého tele
fonu s vozidlem tak třeba umožní 
ovládat aplikace a funkce telefonu 
na dotykovém displeji informač
ního a zábavního systému, rozšířit 
navigační systém o velmi aktuální 
informační služby získávané z in
ternetu.

Všechny výbavové verze mají jednotnou, vysokou 
úroveň bezpečnostní výbavy. Cestující chrání nejen 
čelní airbagy řidiče a spolujezdce, ale také boční 
a hlavové airbagy. Novinkou je sériově dodávaná 
multikolizní brzda, která zahájí automaticky brzdění 
dřív, než dokáže řidič zareagovat. Intenzita nárazu se 
tím sníží a v ideálním případě se kolizím zabrání. Ři
dič přitom může kdykoli převzít kontrolu nad vozem.
Na otevřenou ložnou plochu čtyřdveřového modelu 
Amarok naložíte i nadále jednu europaletu a, v závis
losti na variantě výbavy, je možné využívat užitečnou 
hmotnost více než 1 t. Některé varianty nového mo
delu Amarok jsou navíc schopné jízdy s přívěsem 
o hmotnosti až 3,5 t. O přednostech auta jsem se 
mohl přesvědčit v skupinově organizované off road 
jízdě, kdy jsme měli k dispozici čtyřkolky s nejsilnějšími 
motory a automatickými převodovkami. Různorodý 
terén s prudšími sjezdy a výjezdy, kořenovitými lesními 
úseky, rozbahněnými povrchy a třeba i brody všichni 
zdárně překonávali, lehce se projevovala jen nevyvá
ženost v řidičských schopnostech. Mimochodem pro 
nový Amarok by neměly být překážkou ani brody 
hluboké půl metru. ■  /oš/

Moderně řešená středová konzole s řadicí pákou, 
startovacím tlačítkem a ovladačem přepínajícím 
režimy systému Advanced Grip Control

Objem zavazadlového prostoru se zvětšil o 88 l na 
510 l (dle VDA 210)

Charakteristický podpis značky – tři jasné drápy
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Volkswagen Passat Variant gTe  
– TřeTí koncernoVý hybridní auTomobil

Oblíbený manažerský i rodinný vůz přišel letos na trh s inovativním hybridním pohonem 
s možností externího nabíjení (plug-in hybrid) a zákazníci si ho mohou objednat v karosář-
ských variantách Limuzína i Variant. Umožňuje jízdu s nulovými emisemi na krátké vzdálenosti 
i dálkové cestování při vysoké úrovni komfortu a bezpečnosti. 

Osmá generace úspěšné modelové řady koncernu 
získala hned po narození prestižní evropské ocenění 
Car of the Year 2015, posbírala i další ceny, včetně 
těch nejvýznamnějších za design. Díky nejmoder
nější konstrukci designéři dali Passatu výrazně dyna
mičtější proporce, nižší karoserii, delší rozvor a větší 
kola. Při nezměněné vnější délce nabízí přesto mno
hem větší vnitřní rozměry. Zároveň byla do výbavy 
zařazena nejnovější technická řešení.
Testovaný Passat GTE, v našem případě Variant, je po 
modelech XL1 a Golf GTE třetím hybridním vozem 
značky s možností vnějšího nabíjení. Základem 
hybridního pohonného ústrojí je zážehový turbo
dmychadlem přeplňovaný motor 1,4 TSI o výkonu 
115 kW, kombinovaný s elektromotorem o výkonu 
85 kW, se speciální samočinnou 6stupňovou pře
vodovkou DSG a lithiumiontovým akumuláto
rem. Nejvyšší celkový výkon soustavy Plugin
hybrid dosahuje 160 kW. To umožňuje nejvyšší 
rychlost 225 km.h1 a zrychlení z 0 na 100 km.h1  
za 7,4 sekundy u limuzíny a 7,6 u kombi. Kombi
novaná spotřeba paliva by se podle výrobce měla 

pohybovat v rozmezí pouhých 1,6 až 1,7 l/100 km, 
při čistě elektrickém pohonu je spotřeba energie 
podle jednotlivých variant v rozpětí od 12,2 do 
12,9 kWh/100 km. To umožňuje ujetí přibližně 50 km 
na jedno nabití akumulátoru. Celkový dojezd na 
základě normované spotřeby by mohl dosáhnout až 
na 1114 km. Připojení kabely k elektrické síti zajišťuje 
zásuvka v masce chladiče ve
dle emblému VW. Při úplném 
vybití trvá nabíjení asi 2,5 ho
diny s nástěnnou nabíječkou 
nebo 4,25 hodiny při dobí
jení z běžné elektrické sítě. 
Pohrávat si navíc můžete 
s několika volitelnými pro
vozními režimy. Zařazením 
volicí páky do polohy B 
zpětně získáváte energii re
kuperací. Stisknutím tlačítka 
pro jízdní mód GTE dojde ke 
spojení síly obou motorů, vše 
je podřízeno dosažení maxi

málního sportovního výkonu i s tužším nastavením 
řízení. Mód E je pro čistě elektrickou jízdu, abyste 
zejména ve městech a rezidenčních oblastech 
nezatěžovali okolí hlukem nebo emisemi. Hybrid 
značí kombinaci obou motorů, kdy se elektrický 
automaticky přepne na spalovací, hlavně při větším 
zrychlení nebo vyšší jízdní rychlosti. V režimu Battery 
Charge se vysokonapěťový akumulátor nabíjí a tím 
se zvyšuje elektrický dojezd.
Aby dokázal řidič co nejlépe využívat všechny 
možnosti k dosažení optimálních výsledků výkonu, 
spotřeby, dobíjení za jízdy, musí si vše osahat v delší 
praxi. Při týdenním testu jsem pochopitelně expe
rimentoval, ale tím zcela jistě nedosáhl na možnou 
úroveň. Funkčnost externího nabíjení jsem pouze 
vyzkoušel, ale prakticky dobíjel jen možnostmi 
při jízdě. To pochopitelně ovlivnilo i zachycené 
hodnoty. Najel jsem 685 km, z toho po městě jen 
asi 50 km. Dojezd ukazoval ještě 130 km na ben
zín a 2 km na elektřinu. Nádrž na 50 l při zahájení 
testu nebyla zcela plná, takže celkový dojezd téměř 
820 km je více než slušný. Když je však akumulátor 
prázdný a jedete svižněji pouze na benzín, tak je 
motor poměrně dost žíznivý. A tak pro co nejhos
podárnější, dlouhodobější provoz platí základní 
rada – externě dobíjet, dobíjet a dobíjet. Soustavě 
Pluginhybrid jsou přizpůsobeny ukazatele na digi
tálním panelu informačního sytému. Oddělené jsou 
budíky, vlevo pro elektromotor, vpravo pro benzí
nový agregát, obsahují i údaje o uvedených jízd
ních režimech a mezi oběma hlavními kruhovými 
přístroji si můžete zobrazit také další navolená data.
Volkswagen Passat GTE má jinak bohatou sériovou 
výbavu, nechybí v ní třeba asistenční systém Front 
Assist s funkcí nouzového brzdění City, adaptivní 
tempomat, třízónová automatická klimatizace Cli
matronic či bezklíčový přístupový systém Keyless 
Access. Cestující jsou chráněni soustavou airbagů, 
včetně kolenního pro řidiče, k pohodlí přispívá 
atraktivní čalounění sedadel kombinací Alcantary 
a kůže, multifunkční volant s pádly pro manuální 
řazení, vyhřívání předních sedadel, přední a zadní 
LED světlomety mají funkce Coming Home a Lea
ving Home, parkování usnadňuje zadní kamera. 
Z prvků výbavy na přání byly ve voze nejnákladnější 
moderní mediální paket s navigací Discover Pro a 8“ 
barevným dotykovým displejem, nejrůznější pakety 
pro bezpečnou jízdu a parkování, apod. 
Základní cena Volkswagenu Passat GTE Variant 
je 1 182 900 Kč, s výbavou na přání dosáhla na 
1 404 500 Kč. ■� Oldřich Šesták

Budíky na palubní desce jsou rozděleny – vlevo pro 
elektromotor, vpravo pro zážehový 1,4 TSI

Zásuvka pro externí dobíjení je umístěna v masce 
chladiče

Schéma uspořádaní prvků hybridní soustavy vozidla
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Na letošním ženevském autosalonu představily automobilky PSA 
a Toyota společný projekt postavený na modulární platformě 
EMP2. Šlo o zcela nová velká MPV (Peugeot Traveller, Toyota 
Proace a Citroën Spacetourer), která již od června berou útokem 
český trh. Poslední zmíněný model Citroën Spacetourer ve verzi 
Business jsme měli možnost vyzkoušet v redakčním testu.

Spacetourer je pro automobilku výrazný model 
a myslím, že konkurenční modely, jako jsou Mul-
tivan od VW, Mercedes-Benz Viano nebo Tourneo 
Custom od Fordu, by se měly mít na pozoru. Přední 
část se opravdu povedla, je elegantní a bez zby-
tečných prolisů. Logo značky je efektně zakompo-
nováno přes celou masku a propojuje mezi sebou 
oba světlomety. To samé platí i o bocích karoserie. 
Hladké boky s vyváženými prolisy dávají tušit, že 
auto bude mít i po pár letech provozu dobrou 
zůstatkovou hodnotu. V bílém lakovaném prove-
dení testovaného vozu vynikly krásné tvary vozu, 
opravdu se mi Spacetourer líbil. Zadní výklopné 
víko se otevírá dostatečně vysoko, aby se pod něj 
vešli i lidé s výškou přes 190 cm, navíc v případě 
nepříznivého počasí slouží při manipulaci se za-
vazdly jako stříška. Výborná je i příplatková mož-
nost mít otevíratelné samostatné zadní sklo, což 
se hodí při městském podélném parkování. Velmi 
jsem ocenil přístup do interiéru širokými bočními 
posuvnými dveřmi umístěnými na obou stranách. 
Konfigurace vozu pro 9 cestujících, včetně řidiče, 
mi umožnila vyzkoušet nastupování i vystupování 
do všech třech řad. Při nastupování do třetí řady 
stačí jednoduchým zatažením výrazně označenou 
červenou pákou pohnout, aby se dělené sedadlo 
druhé řady překlopilo dopředu. Pak je zcela volný 
přístup na zadní lavici. Všech šest pasažérů ve druhé 
a třetí řadě má dostatek prostoru pro nohy i nad 
hlavou. Dělená sedadla ve druhé řadě i zadní lavice 
třetí řady jsou vyjímatelné a sklopné. 

Útulný interiér
Vertikálně nastavitelné sedadlo řidiče poskytuje 
dobrý posed s dostatečným bočním vedením a také 
pěkný výhled na všechny strany. S vozem jsem na-
jel 2155 km a vůbec jsem nepociťoval únavu zad. 
Dvoumístná lavice na místě spolujezdce nabízela 
nižší boční vedení, ale posed byl optimální. Navíc 
šířka vozu 1,92 m umožňuje dostatek prostoru v ob-

lasti loktů všem 
cestujícím. Řidič 
i spolujezdec mají dost 
odkládacích přihrádek, např. velké kapsy ve dveřích 
a v palubní desce. Úložný prostor je také pod přední 
lavicí. Cestu jsem absolvoval v téměř kompletním 
obsazení, tj. v počtu 8 osob. Nikdo si nestěžoval 
na cestovní komfort s výjimkou toho, že všechna 
boční okna jsou pevná a nedají se otevřít, a chybí 
přihrádky či stolky na opěradlech předchozích 

sedadel. Jediné dvě přihrádky byly v posuvných 
dveřích a také na bocích u zadní lavice, což je pro 
6 zadních pasažérů málo. Vhodný prostor je pod 
sedadly obou zadních řad, kam se dají umístit např. 
i lyže. Ale vzhledem k tomu, že konfigurace Business 
je určena hlavně pro podnikatele v oblasti přepravy 
osob, např. jako letištní taxi, je absence přihrádek 
omluvitelná. Palubní deska je pěkně přehledná, 
středový displej dobře čitelný a všechny ovladače 
jsou rozmístěny intuitivně, takže řidič přesně ví, 
kam sáhnout k provedení daného úkolu.  

Tři varianty
K dispozici jsou na výběr tři délky karoserie: krátká 
(XS) 4,60 m, střední (M) 4,95 m a dlouhá (XL) 5,30 m, 
ale je pouze jedna výška 1,9 m. Je to z toho důvodu, 
aby každý Spacetourer mohl bez problémů zajet 

do podzem-
ních garáží. Velikost 

zavazadlového prostoru 
má každá délková verze 

jinou. V našem testu byla 
použita verze M a k tomu při osazení všech třech řad 
sedadel byl zavazadelník velikosti 507 dm3 do výše 
opěradel nebo 655 dm3 až ke stropu.

Ekonomický agregát
Spacetourer může pohánět jeden ze tří turbodie-
selů s technologií AdBlue. Ten náš poháněl dvoulit-
rový turbodiesel o výkonu 110 kW při 4000 ot.min-1 
s maximem točivého momentu 370 Nm při 2000 
ot.min.-1 Agregát je dostatečně silný a nebýt ome-
zovače na hodnotě 172 km.h-1, nebyla by hodnota 
spotřeby na tak nízké úrovni. Propojen byl s 6stup-
ňovou manuální převodovkou, jejíž dráhy řazení 
byly pěkně krátké s delší drahou šestého stupně 
kvůli úspoře paliva. Jednotlivé odstupňování bylo 
příjemné. I když jsme jeli plně naloženi v téměř 
100% obsazení, motor s tím vůbec neměl problém. 
Většinu cesty jsme absolvovali po dálničních úse-
cích, ale část také na okrskách a ve městě. Počítač 
ukázal celkovou spotřebu v hodnotě 7,6 l na 100 km, 
což je velmi slušná hodnota, byť tabulkově vykazuje 
průměrnou spotřebu 5,3 l. 
Ocenil jsem příjemné odhlučnění vozidla při nižších 
rychlostech, při vyšších už se sice projevuje šum 
od silnice a aerodynamický hluk, ale nebylo potřeba 
kvůli tomu při konverzaci zvedat hlas. Vozidlo je 
velmi stabilní, v zatáčkách se naklání minimálně 
a nerovnosti silnice zvládá bezvadně. Příjemná je 
i cena, která je v základní verzi modelu M v pro-
vedení Business na hodnotě 705 000 Kč bez DPH 
a cena testovaného vozu s příplatkovou výbavou 
(vyjímatelné a sklopné zadní lavice ve 2. a 3. řadě, 
boční posuvné dveře, zadní parkovací asistent, 
dvousedadlo spolujezdce s úložným prostorem či 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče) na 747 000 Kč 
bez DPH. ■

Petr Kostolník

Prostorná dvoumístná lavice má v sobě velký 
odkládací prostor

Nastupování do třetí řady i vystupování je pohodlné 
díky širokým posuvným dveřím a snadnému 
odklopení sedačky 2. řady

Citroën Spacetourer Business 2,0 BlueHDi 
 STVOŘEN PRO CESTOVÁNÍ
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Citroën Spacetourer Business 2,0 BlueHDi 

Přední dveře jsou nabity úložnými kapsami

Pracoviště řidiče je pěkně ergonomicky vyvážené
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Na CNG vozy mohou kraje a obCe  
dostat podporu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu pro kraje a obce na nákup vozidel na 
alternativní pohon. Podpora pro osobní auta do 3,5 t na CNG činí 50 000 Kč, dalších 10 000 
Kč lze získat na ekologickou likvidaci starého vozu. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených 
organizací si rozdělí celkem 20 mil. Kč na vozy s pohonem na CNG. 

Příjem žádostí poběží do konce března příštího 
roku a MŽP uvažuje, že by pro rok 2017 mohla být 
podpora nastavena pro kohokoliv. „Často se kraje 
nebo obce při koupi nového ekologického vozu 
obávají stále ještě nedostatečné infrastruktury pro 
alternativní paliva. Na CNG je v ČR již 133 plnicích 
stanic, v průměru je tedy v každém kraji kolem 10 
stanic a rychle přibývají – do konce letošního roku 
by jich mělo být v Česku asi 150, napříč Evropou 

je jich asi 5000,“ říká Jiří Šimek, člen Rady Českého 
plynárenského svazu (ČPS). Uživatelé vozidel pohá-
něných CNG se však podle něj rozhodně nemusejí 
obávat, že by se svým vozidlem zůstali při cestování 
Evropou bezmocní, pokud by jim došlo palivo nebo 
by museli např. pozdě v noci hledat plničku. Jednou 
z výhod CNG vozidel je totiž duální nádrž, tedy 
kromě na palivo CNG mají druhou, tzv. dojezdovou 
nádrž na benzin. 

MŽP uzavřelo i nové memorandum o spolupráci 
s plynaři, výrobci a dovozci aut a energetiky. „CNG je 
dnes nejdostupnější ekologickou alternativou v do-
pravě. Předpokládáme, že trend zájmu o toto palivo se 
projeví i v případě obcí, měst a krajů. Jsme připraveni 
nabídnout individuální projekty pro jednotlivé radnice 
nebo instituce,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.
Podle poslední zprávy Navigant Research by v roce 
2025 mělo jezdit na světě již 40 milionů CNG vo-
zidel. V současnosti jezdí v ČR už více než 15 000 
CNG vozidel, v řadě případů i ve službách vozových 
parků firem – např. Česká pošta využívá už více než 
1000 těchto vozidel. I v Německu, kde se nedaří 
dosáhnout cílů v oblasti elektromobility, nyní pro-
bíhají diskuze na úrovni ministerstev, které mají 
výrazně podpořit rozvoj využívaní CNG v dopravě 
a podle poslední tiskové zprávy by mělo v Německu 
dojít k prodloužení platnosti daňových úlev pro 
automobily využívající CNG. ■

ChCete lepší plat? budete potřebovat jazyky

Jazykové znalosti jsou uznávanou devizou nejen při hledání zaměstnání jako takového, ale 
dávají i lepší podmínky pro platové ohodnocení. Potvrzuje to i nedávný průzkum, který pro 
společnost Cambridge English, mezinárodní instituci poskytující prestižní jazykové zkoušky 
z angličtiny, provedla mezi českými subjekty firma Kantar.

Cílem výsledné studie, kdy respondenti byli 
dotazování na důležitost jazykových certifikátů 
u kandidátů na zaměstnání, bylo získat souhrnné 
informace od HR profesionálů. Podle průzkumu 
zaměřeného na jazykové certifikáty, které hrají 
u českých společností velkou roli, mj. vyplývá, že 

třetina zaměstnavatelů je připravena nabídnout 
uchazečům s certifikátem z anglického jazyka vyšší 
mzdu. Takže s ověřenou znalostí angličtiny je šance 
získat v průměru o pětinu lepší plat. Vedle jazy-
kových dovedností vnímají navíc zaměstnavatelé 
uchazeče s certifikátem i jako cílevědomější indi-
viduality s vyšším potenciálem úspěchu.
Mezi klíčová zjištění průzkumu patří, že:
●●  32 % českých zaměstnavatelů je připraveno 
nabídnout uchazečům vyšší mzdu (v průměru 
o 18 %), pokud se prokážou jazykovým certi-
fikátem;
●●  Znalost anglického jazyka požaduje u všech 
uchazečů v průměru 53 % dotazovaných spo-
lečností, nejvíce firem vyžaduje jeho znalost na 
pozice v top managementu (58 %);

●●  Jazykový certifikát zvyšuje atraktivitu uchazeče 
v průměru u 68 % společností;
●●  Vlastnictví jazykového certifikátu demonstruje 
schopnost uchazeče dosahovat stanovených 
cílů pro 35 % dotazovaných firem, v segmentu 
se 100–250 zaměstnanci dokonce pro 50 % firem.

Mezi dotazovanými českými zaměstnavateli jsou 
nejvíce ceněné certifikáty Cambridge English (pro 
71 % firem), z nichž nejpopulárnějším je Cambridge 
English First (dříve FCE), jehož držitelé mohou počítat 
s výhodami při studiu na mnoha vysokých školách v ČR 
i v zahraničí a také významným způsobem zvyšuje 
šance na pracovním trhu. Držitelé náročnějšího cer-
tifikátu Cambridge English Advanced (dříve CAE) mají 
zase výhody při přijímacích řízeních na anglickojazyčné 
vysoké škole po celém světě. Tato osvědčení jsou 
rovněž ceněna u zaměstnavatelů doma i v zahraničí. 
„Studie ukazuje na rostoucí důležitost objektivně 
potvrzených znalostí anglického jazyka, jak při stu-
diu, tak na pracovním trhu. Znalost potvrzená jazy-
kovým certifikátem představuje konkurenční výho-
dou pro získání vysněného zaměstnání a poskytuje 
zvýhodnění při přijímacích řízeních,“ kostatuje Eva 
Vargová, konzultantka Cambridge English v ČR. ■

Znalost angličtiny otevírá dveře k lepším šancím 
v zaměstnání

Foto: google plus

miNirefereNda zasahují do děNí v obCíCh

Pořádání místních referend přitahuje stále větší zájem lidí, jak vyplývá ze statistik Minister-
stva vnitra ČR. Dlouhá léta byla obecní referenda pro obce jen okrajovou záležitostí, nyní se 
to díky moderním komunikačním technologiím mění.

Provádění místního referenda upravuje zákon 
č. 22/2004 Sb. V některých případech se radnice 
staví proti referendu, protože zatěžuje rozpočet 
obce a přidělává administrativu. Nezřídka se stává, 
že k hlasování nepřijde dostatečný počet lidí, takže 
referendum je neplatné. Přitom zpětná vazba od 
občanů na řídicí procesy obce, je jedním ze zá-
kladních pilířů evropské charty pro chytrá města 
a obce a má přímý vliv na ekonomický rozvoj obce. 
Dříve se lidi scházeli v místní hospodě, kde obecní 
zastupitelé získávali názory občanů. Vznikem tzv. 
satelitních městeček se život v obcích změnil, lidi se 

již tolik navzájem neznají a na různá setkání nezbývá 
v této uspěchané době čas. Na pomoc přišla služba 
Mobilní rozhlas od společnosti Neogenia, která do 
služby pro hromadnou komunikaci mezi starosty 
a občany přidala modul pro tvorbu místních mini-
referend. Občané tak mohou svůj názor sdělit např. 
tlačítkovou volbou na svém telefonu. 
Oproti klasickému referendu je tzv. minireferen-
dum praktické a rychlé. U běžného postupu je 
zapotřebí několik týdnů na vymyšlení a sepsání 
sdělení, vytvoření grafického návrhu, natisknutí 
sdělení a jeho distribuci. Naopak minireferendum 

zpracovává vše automaticky a výsledný efekt je 
znám za 10–15 min. Vše probíhá v jednoduchých 
krocích – vymyšlení a sepsání sdělení, volba pří-
jemců z adresáře a odeslání, automatické sečtení 
odpovědí a vytvoření výsledné prezentace. Díky 
možnostem minireferend lze navíc oslovit pouze 
občany, kterých se otázka týká a snadno od nich 
získat zpětnou vazbu. ■
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OccamOva břitva  
a jiné nástroje zvládání priorit

„Při zavedení technologií, jež podstatnou měrou šetří čas, nikdo nepočítal s tím, že výsledkem 
bude nedostatek času a zrychlování.“ Autorem citátu je T.H. Eriksen, současný norský sociolog 
a antropolog, autor knihy Tyranie okamžiku.

Pravděpodobně každý z nás se již někdy zabýval 
myšlenkami, jak si lépe zorganizovat čas, jak zefek-
tivnit svou práci a jak prioritizovat své pracovní nebo 
osobní úkoly. Nároky stále rostou, a tak hledáme 
stále nové metody prioritizace úkolů.

Používejte prověřené metody  
a zásady
V poslední době se často setkávám s požadavkem 
na školení nebo konzultace formulovaným takto: 
„Už jsme absolvovali celou řadu školení zaměře-
ných na to, jak zefektivnit svou práci, ale nástroje 
a metody, které jsme probírali, v naší praxi nefun-
gují. Chceme konečně nějaký fungující praktický 
nástroj nebo metodu.“ V naší současné rychlé době 
zapomínáme totiž na skutečnost, že nástroje pouze 
pomáhají, ale nemohou vše vyřešit bez potřebné 
iniciativy jejich uživatele. Současně zkoušíme stále 
nové postupy a nehledáme možnosti, jak použít 
dlouhodobě prověřené metody a zásady.

Tři zásady, na které se často  
zapomíná
Představíme si tři již dávno formulované zásady, 
které při správné aplikaci stále fungují i v současné 
době.
První je Occamova břitva, metoda vycházející z my-
šlenky františkána Williama z Ockhamu (1287–1347). 
Volná interpretace zní: „Pokud pro nějaký jev exis-
tuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to 

nejméně komplikované.“ Podstatou použití tohoto 
nástroje je tedy zaměření se na jednoduchost 
a úspornost. 
V rámci metody Occamova břitva se doporučuje 
využívat vždy ten nejjednodušší, tedy přirozený 
postup. Tento přístup znamená, že je dobré počí-
nat si tak, abychom časem „odřízli“ vše nepotřebné, 
zbytečné, případně zavádějící a soustředili se na 
řešení hlavních problémů bez zbytečného hledání 
dalších argumentů. To samozřejmě předpokládá 
vždy předem formulovat jasné, měřitelné cíle 
a potom si v případě všech aktivit položit otázku, 
jak každý jednotlivý úkol podpoří dosažení dílčích 
i hlavních cílů. Právě odpověď na tuto otázku 
nám dává jasnou informaci o prioritě daného 
úkolu nebo aktivity. V případě, že úkol není pro 
dosažení cíle nebo požadovaného výsledku ne-
zbytný, je možné jej s velkou pravděpodobností 
zrušit, případně odsunout na pozdější dobu. Touto 
metodou můžeme ušetřit mnoho času, protože 

nebudeme hledat stále nová data a provádět 
další analýzy a soustředíme se na opravdu funkční 
řešení.
Při stanovování cílů je důležité vědět, kam vlastně 
směřujeme a jak bude konkrétně vypadat situace 
po jejich dosažení. Pro každodenní plánování potře-
bujeme vždy vědět, jaký bude další postup. Jde o to 
přesně určit, jaké úkoly a činnosti budeme provádět 
následující den, případně v následujícím období. 

A tyto dílčí úkoly musíme stále kontrolovat - zda je 
jejich splnění nezbytné k tomu, abychom dosáhli 
dlouhodobé cíle.
Druhá dlouhodobě prověřená metoda je zamě-
řená na Eisenhowerův princip, jehož autorem je 
generál a třicátý čtvrtý americký prezident Dwight 
Eisenhower (1890–1969). Princip stanovuje priority 
jednotlivým úkolům podle důležitosti a naléha-
vosti. Vzájemnou kombinací vznikají čtyři oblast 
– kvadranty.
V první oblasti jsou úkoly důležité a současně nalé-
havé. Jde o řešení krizových situací a neodkladných 
problémů. Všechny ostatní úkoly musíme při jejich 
plnění odložit.
Do druhé oblasti patří úkoly důležité a nenaléhavé. 
Jsou to úkoly, které je potřeba udělat a přitom jejich 
realizaci můžeme plánovat. Pokud se jim nebudeme 
věnovat v naplánovaném čase, mohou se dostat 
do první oblasti - řešení krizí. Je to základní oblast 
pro efektivní řízení času a prioritizaci.
Ve třetí oblasti jsou úkoly nedůležité a naléhavé. 
Sem patří nepředvídatelné nedůležité úkoly 
a vyrušení. V okamžiku soustředění na důležitou 
činnost náhle zazvoní telefon. Až po jeho přijetí 
zjistíme, že jde o nedůležitou zprávu nebo po-
žadavek, který je směřován na někoho jiného, 
případně jej může vyřešit podřízený. Ztráty 
soustředění a koncentrace způsobené těmito 
činnostmi jsou značné. Tyto úkoly je možné de-
legovat, případně je eliminovat stanovováním 
pravidel spolupráce.
Poslední, čtvrtá oblast jsou úkoly nedůležité a ne-
naléhavé. Na tyto činnosti bychom se měli zaměřit 
při hledání rezerv ve svém časovém plánu.
Velmi často nalézáme ve čtvrté oblasti únikové 
aktivity, kterým dáváme přednost, jestliže je před 
námi nějaký důležitý a současně nepříjemný úkol. 
Protože se nám do jeho plnění nechce, odložíme 
jej a zabýváme se úkoly nedůležitými a nenaléha-
vými. To je základem prokrastinace, to znamená 
odkládání věcí na pozdější dobu.

Jak bojovat s odkládáním úkolů
Při prioritizaci úkolů velmi pomáhá třídit si při plá-
nování úkoly do jednotlivých oblastí, případně si 
zpětně vyhodnotit, v které oblasti bylo během po-
sledního dne nebo období nejvíce činností. I v běž-
ném pracovním dnu se občas objevují naléhavé 
a důležité úkoly, proto je při plánování a prioritizaci 
úkolů důležité vždy ponechat si rezervu pro řešení 
krizových situací.
Pro boj s odkládáním úkolů lze využít citát Marka 
Twaina (1835–1910): „Když ráno jako první sníte 
živou žábu, bude to pravděpodobně to nejhorší, co 
se vám přihodí za celý den.“ Tuto, možná nepříjem-
nou metaforu, rozvinul současný kouč Brian Tracy 
ve své knize „Snězte tu žábu“. Hlavní myšlenkou 
je, že když splníte nejtěžší úkol jako první, zbytek 
činností uděláte o mnoho snadněji.
Tři výše uvedené myšlenky lze využívat s úspěchem 
i v dnešní době. Jsou základem mnoha dnešních 
moderních metod prioritizace. Tato skutečnost 
podporuje potřebu občas se i v dnešní uspěchané 
době zastavit a hledat inspiraci v historii. ■

Tomáš Kumstýř, kouč a lektor  
společnosti Everesta, foto archiv

také si často lámete hlavu, jak si lépe zorganizovat čas
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PŘIPRAVUJÍ SE ZMĚNY 
ANTIDUMPINGOVÝCH 
A ANTISUBVENČNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU
EVROPSKÁ KOMISE ZAČÁTKEM LISTOPADU PŘEDLOŽILA NÁVRH 
NOVÉ METODY PRO VÝPOČET DUMPINGU PŘI DOVOZU ZE ZEMÍ, 
V NICHŽ DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÝM NARUŠENÍM TRHU NEBO KDE 
MÁ STÁT ROZHODNÝ VLIV NA EKONOMIKU. NOVÁ METODA 
POSUZOVÁNÍ NARUŠENÍ TRHU VE TŘETÍCH ZEMÍCH MÁ ZAJISTIT, 
ABY PŘI DOVOZU DO EU PLATILY SPRAVEDLIVÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY. 

Předložený návrh nařízení navazuje na rozpravy 
komisařů EU v lednu a v červenci letošního 
roku a vychází také z jednání z rozsáhlé veřejné 

konzultace (subjekty zaslaly více než 5300 odpo-
vědí). Evropský parlament a Rada nyní o návrhu 
rozhodnou prostřednictvím řádného legislativního 
postupu.
Cílem návrhu ve formě nařízení, kterým se mění 
nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpin-
govým dovozem ze zemí, jež nejsou členy Evropské 
unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před 
dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které 
nejsou členy unie, je zajistit, aby Evropa měla k dis-
pozici nástroje na ochranu obchodu, které by do-
kázaly vyřešit současné problémy v mezinárodním 
obchodním prostředí, zejména nadměrnou kapa-
citu, a zároveň by plně respektovaly mezinárodní 
závazky EU zakotvené v právním rámci Světové 
obchodní organizace (WTO). 
Evropská unie podle odůvodnění návrhu nařízení 
musí zajistit, aby její nástroje na ochranu obchodu 
byly i nadále účinné při řešení značných narušení 
trhu v některých zemích, která mohou vést k nad-
měrné průmyslové kapacitě a povzbuzují vývozce 
k tomu, aby vyváželi své výrobky do EU za dum-
pingové ceny. To poškozuje evropská průmyslová 
odvětví, což v konečném důsledku vede ke ztrátě 
pracovních míst a uzavírání podniků, k čemuž 
v poslední době dochází zejména v ocelářském 
průmyslu EU.

Aktuální právní podmínky 
pro antidumpingová cla
Podle pravidel WTO může EU uložit antidumpin-
gová cla na výrobky pocházející ze třetích zemí, 
jestliže šetření prokáže, že se tyto výrobky do EU 
dovážejí za dumpingové ceny, které poškozují vý-
robní odvětví v EU. Podle standardních pravidel pro 
normální tržní podmínky se dumpingové rozpětí 
vypočítá srovnáním ceny výrobku při vývozu do 
EU s domácími cenami nebo náklady na tento 
výrobek v zemi vývozu.
V některých zemích jsou v rozporu s výše uve-
deným ceny a náklady v důsledku vlivu státu 
uměle nízké a jako takové neodpovídají obvyklým 

tržním silám. Proto se nepoužívají jako měřítko 
pro srovnání s vývozními cenami domácí ceny. 
Místo toho antidumpingová pravidla WTO (a EU) 
v současnosti umožňují používat jako základ pro 
výpočet cenové údaje z jiné země s tržním hos-
podářstvím, takzvané „srovnatelné země“. Tento 
postup se označuje jako metodika pro „netržní 
hospodářství“.
Podle stávajících pravidel se dumping za běžných 
tržních podmínek vypočítává srovnáním vývozní 
ceny výrobku do EU s domácími cenami nebo 
s náklady na dotčený výrobek ve vyvážející zemi. 
Tento přístup zůstane zachován i nadále, po na-
bytí účinnosti předloženého legislativního návrhu 
nařízení, avšak bude doplněn o novou metodiku, 
která bude neutrální vůči jednotlivým zemím. 
Použije se stejným způsobem pro všechny členy 
WTO a zohlední významná narušení v některých 
zemích způsobená vlivem státu na ekonomiku. 
Členové WTO již nebudou zahrnuti do seznamu 
zemí, na něž se vztahuje tzv. „metoda srovnatelné 
země“. Tento přístup bude vyhrazen pro země 
bez tržního hospodářství, které nejsou členy WTO.
Pro členy WTO se dumpingové rozpětí obvykle 
vypočítává podle výše uvedených standardních 
pravidel. Nicméně v některých členských zemích 
mohou být ceny a náklady na domácím trhu v dů-
sledku státních zásahů zkreslené. Proto často nepo-
skytují vhodný základ pro srovnání s vývozní cenou. 
Komise navrhla uvedený přístup změnit tak, aby 
byly v případě, že existuje narušení trhu, použity 
jiné referenční hodnoty, které odrážejí nezkreslené 
výrobní náklady a ceny. V této souvislosti by mohla 
Komise pro zemi vývozu použít referenční hodnoty 
nebo odpovídající výrobní náklady a prodejní ceny 
ve vhodné reprezentativní zemi s podobnou úrovní 
hospodářského rozvoje. Tato metoda by Komisi 
měla umožnit zjistit a změřit skutečný rozsah dum-
pingu.
Pokud jde o země bez tržního hospodářství, které 
nejsou členy WTO, nebyly navrženy žádné změny. 
U těchto zemí bude EU i nadále používat metodiku 
„srovnatelné země“, dokud tyto země neprokážou, 
že použití této metodiky již není nutné. Je však 
samozřejmé, že pokud takovéto země vstoupí do 

WTO, bude se s nimi zacházet stejně jako se členy, 
včetně uplatnění nové metodiky.

Účel a rozsah nařízení
Návrh nařízení se konkrétně týká změny způsobu, 
jakým se bude vypočítávat dumping v antidumpin-
gových šetřeních, pokud jde o dovoz ze zemí WTO, 
jejichž ekonomiky jsou narušovány neustálými stát-
ními zásahy. Vedle nové metodiky pro výpočet 
dumpingu Komise rovněž navrhla přechodná ujed-
nání, jež by upravovala v současnosti uplatňovaná 
opatření a probíhající šetření na ochranu obchodu. 
Kromě toho návrh Komise obsahuje změny způ-
sobu, jakým EU vyšetřuje subvence, jež poskytují 
vlády třetích zemí, které vyvážející výrobce nespra-
vedlivě zvýhodňují, což poškozuje výrobce v EU.
Nová antidumpingová metodika by se použila 
u řízení zahájených po vstupu změněných pravi-
del v platnost. Návrh rovněž zahrnuje přechodné 
období, během nějž by se všechna v současnosti 
platná antidumpingová opatření i probíhající še-
tření i nadále řídila stávajícími právními předpisy. 
Komise rovněž navrhla posílení antisubvenčních 
právních předpisů EU, aby bylo v budoucnu možné 
vyšetřit také veškeré případy nových subvencí, 
které vyjdou najevo během šetření, a zahrnout je 
do uloženého konečného cla. 
Při identifikaci těchto narušení se bude zohledňovat 
několik kritérií, např. politiky a vliv státu, existence 
mnoha podniků ve vlastnictví státu, diskriminace 
ve prospěch tuzemských společností a nezávis-
lost finančního sektoru. Komise vypracuje návrhy 
zpráv pro konkrétní země nebo odvětví, v nichž 
tato narušení identifikuje. Stejně jako dnes bude 
muset výrobní odvětví EU podávat stížnosti, ale 
při řešení svého případu se může dovolávat těchto 
zpráv Komise.
V dalším období EK zamýšlí vypracovávat a vydávat 
zprávy popisující konkrétní situaci na trhu v dané 
zemi nebo daném odvětví a poukazovat na případy, 
kdy ceny a náklady v zemi vývozu nejsou vhodné 
k tomu, aby byly pro účely výpočtu dumpingu 
srovnávány s vývozní cenou. Tyto zprávy, i důkazy, 
na nichž jsou založeny, by se staly součástí případ-
ného antidumpingového šetření týkajícího se dané 
země nebo odvětví a byly by veřejně přístupné. 
Výrobní odvětví EU by informace z těchto zpráv 
také mohlo využívat při podávání stížností nebo 
žádostí o přezkum.
Předložený návrh nařízení nenahrazuje tzv. 
modernizační balíček přijatý v roce 2013, který je 
v současné době projednáván v Radě. Je samostat-
ným návrhem a nenahrazuje návrh na modernizaci 
nástrojů na ochranu obchodu, přijatý EK v dubnu 
2013, který má odlišný dosah, neboť se týká zlepšení 
některých aspektů současného systému EU na 
ochranu obchodu. Nezahrnuje přitom žádné změny 
metodiky pro výpočet dumpingu ani žádné další 
nově navržené změny v návrhu nařízení. 
V návrhu předloženém v roce 2013 jsou naopak 
stanoveny nástroje na ochranu obchodu, které se 
vyznačují větší transparentností, rychlejšími postupy 
a účinnějším prosazováním, a jsou v něm navrženy 
změny v uplatňování pravidla nižšího cla za určitých 
řádně definovaných okolností. ■

/pm/
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Zákon o veřejných 
ZakáZkách preferuje 
certifikáty iSo

Na jaře letošního roku byl ve Sbírce zá-
konů publikován zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a rovněž 
zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění ně-
které zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony 
vstoupily v účinnost dne 1. října 2016. 

Co nová právní úprava, podle níž se od letošního 
podzimu řídí veřejné tendry, přináší zadavate-
lům, a co znamená pro firmy, které se ucházejí 
o zakázky jako dodavatelé?
Zásadní sdělení zní: Firmy bez certifikátů ISO 
mají od nynějška snížené šance na úspěch 
v tendrech. Nový zákon o veřejných zakázkách 
a přidružená legislativa zpřísňuje požadavky 
kladené na uchazeče v rámci tendrů a jejich 
účastníci musí nyní prokazovat svou doloženou 
způsobilost. „Zadavatel nebude muset hod-
notit nabídky jen optikou nejnižší ceny. Nově 
má za povinnost sledovat také např. dopady 
na životní prostředí spojené s předmětem za-
kázky a k tomu stanovit příslušná kritéria dle 
ISO. Současně může po dodavatelích zakázky 
požadovat popis, jak budou tato kritéria napl-
ňovat v praxi. Vedle menších firem se na nás 
začínají obracet i některé velké společnosti 
a řetězce s tím, že po nich jejich klient požaduje 
certifikát ISO a že se bez něj nemohou účast-
nit výběrového řízení. Účastníci tendrů musí 
například prokázat, jak udržují systematicky 
jakost svých produktů, jak řídí kvalitu u svých 
dodavatelů, bezpečnost práce, že řeší limity 
skleníkových plynů nebo znečišťujících látek 
podle norem nebo že nakládají zodpovědně 
s odpady,“ shrnuje Jakub Kejval, generální ře-
ditel inspekční a certifikační společnosti Bureu 
Veritas. Poukazuje rovněž na to, že naopak lze 
u státních firem a veřejné správy očekávat, že 
z důvodu opatrnosti budou preferovat stano-
vení certifikátů ISO jako hodnotících kritérií 
kvality u nadlimitních zakázek, tj. u zakázek, kdy 
předpokládaná hodnota přesáhne 5,7 milionů 
korun u dodávek zboží a služeb, respektive 
142,6 milionů korun u stavebních prací. 

Které certifikace ISO se budou nejčastěji 
požadovat: 
●● V oblasti kvality to bude jednoznačně ISO 

9001 (systém managementu kvality), případně 
některé oborové normy (jako je např. ISO/TS 
16949 v automobilovém průmyslu); 
●● V oblasti životního prostředí bude klíčovou 

normou ISO 14001 (systém environmentálního 
managementu); 
●● Pro sociální aspekty budou vyžadovány stan-

dardy OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) či SA 8001 (systém 
sociální odpovědnosti). ■

konec tichých aut:  
elektromobily budou hlučnější

Zatímco u běžných aut se konstruktéři obvykle snaží v rámci uživatelského komfortu o ma-
ximální odhlučnění, u vozidel, kde se to už podařilo, naopak rámus bude nařízen předpisy 
povinně. Elektromobily budou muset vydávat hluk ze zákona.

Vozy s elektrickým pohonem jsou paradoxně 
zejména v nižších rychlostech příliš tiché, což 
znamená problém pro chodce. A nejen ty nevi-
domé, přímé ohrožení představuje kolize s tiše se 
pohybujícím vozidlem např. pro osoby vstupující 
na přechod se sluchátky na uších. Změnit to má 
nová regulace, počítající s uplatněním „hlukové 
kulisy“, která by buď imitovala zvuk automobilu, 
nebo jiným akustickým signálem upozorňovala 
na blížící se vozidlo.

Američané budou rychlejší
Jako první k tomuto opatření přistoupila americká 
organizace NHTSA, která se zasadila o urychlení 
zákona Pedestrian Safety Enhancement Act z roku 
2010, jenž měl původně platit už od roku 2014, ale 
výrobcům elektrovozidel se podařilo jeho účinnost 
oddálit. Nové předpisy mají vstoupit v platnost 
v roce 2018. Předpisy NHTSA se budou týkat jak 

čistých elektromobilů, tak hybridů, přičemž od 
září 2018 budou platit pro určité kategorie, a v ná-
sledujícím roce pak už bez výjimky pro všechny. 
V praxi to bude znamenat, že všechna dosud tichá 
vozidla tohoto typu budou do rychlosti 30 km.h-1 
(kritické rychlostní pásmo pro bezhlučná elektro-
vozidla z pohledu bezpečnosti chodců) muset 
vydávat uměle vytvářející hluk mezi 48 a 58 dB, 
aby chodci byli o jejich přiblížení včas informováni. 
Pro vyšší rychlosti už by měly přirozený zdroj zvuku 
v dostatečné intenzitě tvořit pneumatiky a prou-
dící vzduch. Celková regulace hlasitosti počítá 
s různými frekvencemi a možnostmi implemen-
tace do automobilů, nebude se však vztahovat 
v USA na vozy s hmotností nad 4500 kg, protože 
ty tvoří dostatečný hluk i při nízkých rychlostech 
a díky své velikosti jsou i lépe viditelné.

Evropa o rok později  
– s byrokratickou přesností
Obdobné opatření EU by mělo následovat o rok 
později, v podobě vlastního unijního nařízení pro 
nové elektromobily, které by platilo od roku 2019 
a od roku 2021 pro všechny již provozované. EU 
požaduje, aby instalované systémy akustického 
upozornění (Acoustic Vehicle Alerting Systems 
– AVAS) tvořily hluk podobný tomu, jaký vydávají 

srovnatelné vozy vybavené spalovacími motory. 
Nařízení bylo schváleno v roce 2014 a výrobci 
mají 5 let na to, aby ve svých vozech takováto 
řešení vyžadované předpisy uplatnili. Nařízení 
zavádí minimální hladinu akustického hluku 
v závislosti na rychlosti vozidla pohybujícího se 
dopředu nebo dozadu, a to 50 dB při 10 km.h-1, 
56 dB při 20 km.h-1 a 47 dB pro jízdu vzad tak, aby 
chodci mohli akusticky posoudit rychlost vozu. 
Pro zajištění ochrany životního prostředí určuje 
toto nařízení také maximální celkovou zvuko-
vou hranici, která je sice dostatečně hlasitá, aby 
umožnila varování účastníků silničního provozu, 
ale na druhou stranu aby poskytovala přiměřenou 
ochranu před hlukem. Svá vlastní pravidla bude 
mít Velká Británie a také Japonsko. 
Metodika AVAS i jiný design zvukového přístupu 
pro různá demonstrační vozidla hlavních výsledků 
týkajících se slyšitelnosti a kvalitu zvuku jsou po-

psány např. v dokumentu SAE International Journal 
of Passenger Cars – Mechanical Systems – V125-6EJ 
(http://books.sae.org/v125-6ej), či WP.29 – new Re-
gulation on Quiet Road Transport Vehicles (QRTV). 
Podle NHTSA umožní zhlučnění elektromobilů 
zachránit v USA nejméně 2400 chodců ročně při 
potenciálních kolizích s elektromobily. Světová zdra-
votnická organizace si od těchto opatření slibuje 
záchranu až milionu životů ročně, které byly loni zma-
řeny při dopravních nehodách v západní Evropě. ■

Od roku 2021 už jen se zvukem
Američtí výrobci musí do 1. září 2019 vybavit 
ozvučujícím systémem všechny nové elektro-
mobily a do roku 2012 jím dovybavit všechny již 
dříve vyrobené a provozované, aby vyhovovaly 
novým předpisům. Evropu čeká podle nových 
unijních předpisů tento krok ještě o něco dříve. 
Čistě elektrická a hybridní vozidla nových typů 
musí povinně mít AVAS do 1. července 2019 
(starší typy dobrovolně), ale nejpozději k 1. 
červenci 2021 už nesmí po silnicích členských 
zemi EU jezdit žádný elektřinou poháněný vůz, 
jenž by nesplňoval povinnost oznamovat svůj 
příjezd imitovaným zvukem motoru.
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Diagnostika HiV na UsB

Vědci z Imperial College London 
ve spolupráci s firmou DNA Electro-
nics vytvořili zařízení, které detekuje 
množství HIV v krvi a vytváří signál, 
jenž lze číst pomocí počítače. Kom-
paktní testovací jednotky na USB by 
mohly pomoci HIV pacientům pro 
sledování jejich léčby nebo lékařům  
v odlehlých místech bez zázemí dia-
gnostiky. Sledování množství viru ze 
vzorku krve pomůže lékaři zjistit, zda 
pacient přestal užívat léky, nebo že 
dosavadní léčebný postup přestal 
fungovat. 
USB flash disk může nabídnout 
výsledky udávající úroveň HIV 

v době kratší než 30 minut. Bě-
hem výzkumné fáze v reálu činila 
průměrná doba čekání na vý-
sledky něco málo přes 20 minut. 
To je obrovské zlepšení z aktuální 
zhruba třítýdenní čekací doby, ze-
jména vzhledem k tomu, že krevní 
vzorek musí být zaslán do labora-
toře k analýze, přičemž tyto typy 
laboratoří v některých částech 
světa, kde je míra HIV nejvyšší, 
neexistují.
Systém poháněný čipem z mobil-
ního telefonu potřebuje k analýze 
pouze malé množství krve. Je-li 
v něm detekován virus HIV, USB flash 

disk reaguje změnou 
v kyselosti, kterou zmí-
něný čip přeměňuje 
na elektrický signál 
převedený následně 
do čtení v programu 
na  počítači. V posled-
ním kole pokusů bylo 
testováno téměř 1000 
vzorků s přesností 
95 %. ■

oBlek, který Vás Dostane  
Do formy
Aby byl kondiční trénink efektivnější, 
vyvinula německá startupová firma 
Antelope Club speciální sportovní 
dres se zabudovanou elektrickou sti-
mulací svalů. Jde v podstatě o obdobu 
“zeštíhlovacích a tělo formujících” Slen-
der systémů, jaké nabízejí TV reklamy, 
který však funguje více než na jednu 
partii těla. EMS tričko se stimulačními 
prvky působí na břišní a prsní svaly 
a bicepsy, zatímco šortky pomůžou 
zpevnit a posilovat stehna a zadní část. 
Jako doplňkové vybavení jsou nabí-
zeny i lýtkové simulátory, které pomá-
hají ke sportovnější formě spodní části 
nohou. Podle výrobce má každých 
20 minut strávených s touto funkční 
soupravou stejný efekt jako hodina 

v posilovně. Pro dosažení nejlepších 
výsledků se uživatelům doporučuje 
nosit stimulační oblek při běhu, jízdě 
na kole nebo vzpírání. Lze si samo-
zřejmě nastavit i jeho intenzitu, aby co 
nejlépe vyhovoval potřebě uživatele. 
Energie je vysílána do jednotky přes 
nabíjecí modul připojovaný k obleku 
pomocí magnetických čepů, dobíjený 
pomocí micro USB portu. Pro nad-
šence toužící po tréninkové soupravě 
supermanů (a superžen) je však nutno 
upozornit, že rozhodně nejde o lev-
nou záležitost – investice se pohybují 
v řádu stovek (za jednotlivé prvky) až 
tisíců eur (pokud hodláte pořídit pl-
nou soupravu). ■ 

Zdroj: Antelope Club

není kolo jako kolo

Pozoruhodný projekt ze světa cyklis-
tiky je dílem skandinávské designer-
ské skupiny KiBiSi. Kolo nazvané 

Kilobike je určeno dětem od 6 do 
12 let a je koncipováno tak, že jej 
lze postupně zvětšovat podle toho, 
jak jeho uživatel roste – a to nejen 
výšku, ale celkově rám i rozměry 
bicyklu tak, aby kolo odpovídalo 
ergonomickým potřebám jezdce. 
Zatím jde však jen o koncept, který 
by mohli být inspirací pro nějakou 
startupovou firmu.
Pro dospělejší (a zjevně výrazně 
náročnější) klientelu je určeno su-
perkolo čínské firmy LeEco. Extrava-
gantní kousek s názvem LeSyvrac 
v podobě hi-tech superbicyklu má 

operační systém Android, je vyba-
ven 4 GB RAM a řízen čtyřjádrovým 
procesorem. Mezi řidítky má displej 
zobrazující jezdci různé informace, 
ve výbavě nechybí např. monitor 
srdečního tepu či vestavěné repro-
duktory a kamera, speciální aplikace 
pro smartphone umožňující sledovat 
jízdní data apod. Asi už nepřekvapí 
ani laserové světlo a integrovaný va-
rovný systém promítající laserem na 
vozovku červené linie, jež mají řidiče 
upozorňovat na přítomnost jezdce 
kočírujícího tento stroj. V Číně je již 
v prodeji za ceny od 800 až po 6000 
dolarů za nejluxusnější verzi s rámem 
z uhlíkových vláken. ■

Zdaleka už není Čína jen zemí 
proslulou kopírováním techniky –  
má i své pozoruhodné vlastní kousky

Dočkáme se oHeBnýcH moBilů?

Samsung, který se nyní snaží na-
pravit reputaci pošramocenou vy-
buchujícími smartphony Galaxy, si 
u Korejského úřadu pro intelektuální 
vlastnictví (obdoba našeho paten-
tového úřadu) nechal patentovat 
skládací smartphone s ohebným 
displejem. Ten může být překládán 
na polovinu jako tzv. flipové přístroje. 
Přehýbací mobil by měl být vyba-
ven také sekundárním displejem, 
pravděpodobně na vnější straně 
aktivovaným, když je telefon slo-
žený v zavřené podobě. Obrazovka 
má jako jednu z možností dokonce 
i „poloautomatický“ skládací režim. 
Informace na serveru The 
Verge sice konstatuje, že 
patenty nevedou obvykle 
přímo k produktům, ale upo-
zorňuje, že tato by mohla být 
výjimkou vzhledem k tomu, 
že Samsung údajně pracuje 
na smartphonech s ohebnými 
OLED displeji. Právě ohebné 
displeje kdysi vypadaly jako 
bláznivý nápad, ale Samsung 
je nakonec skutečně využil 

(nebo přinejmenším jejich princip) 
v zakřivené obrazovce modelu Ga-
laxy S6 a S7 Edge. Také Lenovo koke-
tuje s myšlenkou ohebné elektroniky 
a firma již vyvinula smartphone, který 
je možné ohýbat kolem zápěstí.
Na rozdíl od telefonu s rozdělenou 
obrazovkou nebo tabletu à la Sony 
Tablet P by zařízení firmy Samsung 
mělo pracovat s flexibilním OLED dis-
plejem, který se také skládá, ale po-
mocí záhybů, a to buď „na půli cesty”, 
nebo úplně. Vypadá podobně jako 
maketa flexibilního telefonu Youm, 
který Samsung předváděl jako kon-
cept v roce 2013. ■
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NejmeNší smartphoNe 

Ultramalý a lehký telefon s označením 
Sudroid je v současné době světově 
nejmenší odolný androidový (An-
droid 4.0) přístroj. Standard IP53 sice 
naznačuje zvýšenou voděodolnost, 
nicméně objektiv kamery není krytý 
a nedoporučuje se vystavovat ho 
vodě při plavání nebo sprchování. 

S náhodným postříkáním vodou si 
uživatel starosti dělat nemusí. 
I když vzhledem ke svým kompakt-
ním rozměrům (90 x 48 x 11 mm) 
vypadá trochu jako dětská hračka, je 

to plnohodnotný smartphone, navíc 
s podporou dvou Sim karet. V jeho 
útrobách je dvoujádrový 1GHz proce-
sor Cortex A7. Přístroj disponuje zadní 
2Mpx kamerou, ve výbavě je i Blue - 
tooth a wi-fi. Sudroid umožňuje sur-
fovat po internetu, číst e-maily nebo 
hrát hry, i když 2,45palcový dote-
kový (432 x 240) displej asi nebude 
úplně ideální pro tyto aktivity. Interní 
paměť lze rozšířit pomocí microSD 
karty. Pokud jste právě zajásali nad 
tipem na netradiční vánoční dárek, 
je tu špatná zpráva: do ČR se tento 
přístroj nedodává.
Nejmenší mobil na světě, jak je ozna-
čován přístroj o velikosti platební 
karty, s názvem Backup Phone – zá-
ložní telefon, což plně charakterizuje 
jeho poslání – si ovšem na internetu 
objednat za zhruba 32 USD lze. Pří-
stroj operuje v pásmech 2G GSM 
850/900/1800/1900MHz. Je jen 6 mm 
silný a používá jednu Sim kartu a na-
bízí 32 GB vnitřní paměti. ■

Největší auta

Největší automobily, jezdící po Zemi, 
jsou většinou těžkotonážní nákladní 
vozy, tzv. dampry, využívané těžeb-
ními firmami. I když jako největší to-
hoto druhu bývá uváděn stroj firmy 
Liebherr, aktuálním rekordmanem 
je ruský BelAZ 75710. Monstrózní 
výrobek běloruské automobilky je 
20,6 m dlouhý, téměř 10 m (9,87) ši-
roký a 8,16 m vysoký. Jeho hmotnost 
je 360 t a je schopen transportovat 
neuvěřitelných 450 t nákladu. K tomu 
potřebuje dvojici dieselových mo-

torů o výkonu 3430 kW. Pokud byste 
si chtěli tohoto mazlíka pořídit domů, 
připravte si nejen pořádnou garáž, 
ale i asi 6 mil. dolarů. 
Pokud jde o zmíněný Liebherr  
T 282B, z roku 2004, rozměry (délka 
14,5 m, výška 7,4 m, šířka 8,8 m) mu 
až do roku 2013, kdy jej překonal 

ruský gigant, na světový primát nej-
většího auta stačily. Dampr samotný 
váží 230 t, ale na jeho korbu se vejde 
přes 360 t nákladu. Kola s pneumati-
kami o Ø 4 m pohání jednotka kom-
binující dieselový a elektrický pohon.  
V nejsilnější verzi poskytuje výkon 
2722 kW s průměrnou spotřebou 
174 l nafty za hodinu. Výrobce také 
dodá na přání CD přehrávač a klima-
tizaci, pokud si tedy něco připlatíte 
ke 3,5 mil. dolarů, které stojí tento 
drobeček... ■

počítače už rozumí i Němým

Vědci z Oxford University vyvinuli 
umělou inteligenci (AI), která dokáže 
přesně odečítat ze rtů. Specializovaná 
umělá inteligence, která využívá tech-
niku   tzv. hlubokého učení (Deep Lear-
nig), dostala název AI LipNet a mohla 
by sloužit pro neslyšící a nedoslýchavé.
Výzkumný tým trénoval AI s pomocí 
videí, na nichž je zachyceno při hovoru 
mnoho různých lidí, a naučil systém, jak 
odezírat jejich hlasové projevy. Oproti 
předchozím programům odezírání uči-
nili oxfordští vývojáři významný pokrok, 
jimi kultivovaná AI dosahuje přesnosti 
až 93,4 %. To představuje obrovské 
zlepšení a efektivitu oproti lidem, kde 
i vyškolení odborníci dokážou obvykle 
přesně odečítat ze rtů jen polovinu 
času. LipNet je stále ve fázi testování 
a zatím pracuje dobře pouze s videi, kde 
je záznam pořízen čelně a při dobrém 

osvětlení, což činí software nevhodný 
pro dohledové nebo bezpečnostní 
aplikace. Nicméně vědci doufají, že by 
se při pokračujícím výzkumu a dalším 
vývoji mohl stát užitečným pomocní-
kem jako asistent pro neslyšící a těžce 
sluchově postižené lidi. ■

Když sluNce chladí pivo

V zimě sice potřeba chlazených ná-
pojů není tak aktuální, ale v létě by 
se rozhodně mohla hodit novinka 
slovenské firmy Cool Art Technology, 
která na letošním potravinářském ve-
letrhu Salima představila originální 
solární výčep. 
Unikátní zařízení, na jehož techno-
logii má firma celosvětový patent, 
je navrženo tak, aby bylo schopno 
pracovat bez připojení na elektrickou 
síť (jako tzv. offgrifidová elektrárna). 
Dokáže tak chladit nápoje na libovol-
ném místě, třeba na poušti, na sta-
dionu nebo na letním hudebním 
festivalu. Systém je mobilní, střecha 
je otáčivá, aby nasměrování na slunce 
bylo co nejpřesnější. Zařízení se dá 
nakonfigurovat na tři režimy (včetně 
varianty bez výčepní technologie, 
kdy funguje jako běžná lednička) a je 
schopno vytvořit uvnitř výčepního 
pultu teplotu až -2 °C. Za pomoci 
baterií, v nichž je ukládána získaná 
solární energie, je možno čepovat 

chlazené pivo dokonce i v úplné tmě. 
Solární výčep umí nejen chladit čepo-
vané nápoje, ale dokáže i díky svým 
obrazovkám zabudovaným vpředu 

a na boku vysílat reklamu, film anebo 
i přímý přenos např. sportovního zá-
pasu. Celý systém lze připojit k síti 
230 V a používat bez fotovoltaické 
části jako obyčejný výčep, takže vy-
užití najde celoročně. ■
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Equadin v Bruselu
Na bruselské Světové výstavě (1958) získal sovět-
ský elektronický hudební nástroj equadin, který 
disponuje klaviaturou a několika registry, zlatou 
medaili. Equadin dokáže napodobit skoro všechny 
hudební nástroje symfonického orchestru. Složité 
radiotechnické zařízení má třicet elektronek, ale 
spotřebuje jen tolik elektrického proudu jako oby-
čejný televizor. Váha nástroje je 70 kg. ■

CO KDYSI BYLO NOVINKOU 
aneb co se psalo před více než půl stoletím 
v populárním měsíčníku „Svět techniky”

Mořská elektrárna
V Argentině pracují na projektu elektrárny využí-
vající energie mořského přílivu. Elektrárna má být 
vybudována na atlantickém poloostrově Valdes, 
vzdáleném 1000 km jižně od Buenos Aires. ■

Atomová lampa
Sověti naplnili kouli z plastické průhledné hmoty 
kryptonem 85 a vznikla tak „atomová lampa“. 
Vnitřek je pokryt luminoforem, který působe-
ním radioaktivního záření vydává světlo. Je to 
prakticky „věčná“ svítilna, protože vydrží zářit 
nejméně deset let. ■

Řídicí roboti zítřka
Budou to elektronické „myslící a usuzující“ automaty 
zařízené tak, aby mohly samostatně volit nejopti-
málnější režim technologických plynulých postupů 
se zřetelem k proměnlivým vnějším podmínkám, 
k jakosti materiálu atp. Budou se také postupně 
„učit“ z vlastních zkušeností, jak řídit výrobní proces 
nejefektněji. Budou k tomu vybaveny „umělou pa-
mětí“. Ta si bude zapamatovávat případy správného 
řízení a zapomínat případy řízení chybného.

Svou řídicí činnost si budou automaticky též samy 
opravovat i samy ji zlepšovat, a to hlavně u procesů, 
které nelze předem přesně programovat, např. při ta-
vení surového železa ve vysoké peci. Na pochod tavení 
tu působí přečetní činitelé: jakost rudy, složení zásypu, 
proces dmýchání větru a jiné. Robot řídící vysokou pec 
se bude nejprve „zaučovat“ u zkušeného dispečera, 
ukládat si jeho jednotlivé operace i jejich posloupnost 
do své „paměti,“ analyzovat výsledky a vybírat z nich 
nejlepší, včleňovat je do „paměti“ a ponechávat stranou 
výsledky méně podařené. Po jeho „učňovskou  dobu“ 
bude v případě potřeby zasahovat dispečer. Teprve až 
řídicí robot složí zkoušku se žádoucím prospěchem, 
bude řízení vysoké pece svěřeno jen jemu. A po čase – 
při své schopností „sám se učit“ – přemistruje i samého 
mistra dispečera. Ze všeho nejdůležitější bude zajistit 
jeho dokonalou spolehlivost automatickou výměnou 
porušených prvků nebo i celých bloků za nové, a to na 
příslušné signály jeho kontrolních ústrojí. ■

Bude možno létat bez buzoly?
Z ciziny se hlásí nový převratný způsob navigace 
a pilotování letadel, kterým bude možno bez ja-
kýchkoliv potíží dodržovat žádaný směr letu bez 
použití buzoly, radaru nebo rádiových vln. Nový 
způsob sluje pilotování setrvačností a byl vynalezen 
v Technologickém ústavu v Massachusetts. Letadlo 
s touto aparaturou dolétlo bezpečně a jistě od 
jednoho pobřeží Spojených států k druhému, tj. 
do vzdálenosti asi 6000 km. Přístroj se skládá ze 
dvou částí: z gyroskopu a kyvadla. Gyroskop je ne-
obyčejně přesné konstrukce a je nařízen na určitou 
skutečnou (nebo i imaginární) hvězdu a zachovává 
stále stejný směr, ať je poloha letadla jakákoliv. Ky-
vadlo naproti tomu směřuje stále do středu Země. 
Tento způsob pilotování se zakládá na využití mini-
málního, ale dobře zjistitelného rozdílu mezi údaji 
gyroskopu a kyvadla. Příslušné přístroje jakoby „cítily“ 
jakoukoli změnu ve směru letu, takže automaticky 
uvedou v činnost směrové či výškové kormidlo, aby 
se letadlo dostalo zase do správného směru. ■

První oběžnice Slunce
V Sovětském svazu vypustili směrem k Měsíci raketu, 
která překonala druhou kosmickou rychlost (11,2 km/
/vt). Poslední stupeň rakety váží 1472 kg a obsahuje 
měřicí přístroje se zdroji energie. V raketě je i rádiový 
přístroj, který vysílal na frekvenci 19,997 a 19,995 mHz 
telegrafní signály. Kolektivy vědeckovýzkumných 
ústavů, konstrukčních kanceláří, závodů a výzkum-
ných organizací, které vytvořily novou raketu pro 
meziplanetární spoje, vypustily tuto raketu na počest 
sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. 
Fantazie se stala skutečností, člověk pronikl za hra-
nice přitažlivosti zemské. ■

Proti srážkám v kývavých dveřích
Při vnitrozávodní dopravě ručními nebo elektric-
kými vozíky dochází často k jejich srážkám ve dvou-
křídlých kývavých dveřích oddělujících dílenské 
provozy. 
Podle zahraničního zlepšovacího návrhu lze zabrá-
nit podobným nehodám zvláštní úpravou kývavých 
dveří. Ke vzájemně protějším stranám dveřních 
křídel jsou připevněny profilované nárazníky z tlusté 
pásové oceli. Křídla dveří jsou navíc zajištěna řetězy 
tak, aby nárazem vozíku bylo možno otevírat vždy 
pouze pravé křídlo. 
Přijede-li vozík ke dveřím částečně v protisměru, 
sklouzne po profilovaném nárazníku samočinně 
do správné polohy, takže srážka vozíků v okamžiku 
jejich střetnutí ve dveřích je vyloučena. Na druhé 
straně dveří jsou ploché nárazníky, na ochranu dveří 
před poškozením. ■

Musí být elektronky ze skla?
Konstruktéři elektronek si myslí, jak se zdá, 
že musí být skleněné. Ale nedovedou asi říci 
proč. Vždyť sklo se k tomu nijak dobře nehodí. 
Je křehké, takže se snadno rozbije, a nesnáší 
i jen poněkud zvýšené teploty. Je snad třeba, 
abychom viděli dovnitř elektronky? To jistě ne, 
protože porouchanou elektronku nezle opravit, 
pouze vyměnit za novou.
A tak někteří výrobci přemýšlejí, že by sklo elek-
tronek nahradili keramickými hmotami, aspoň 
zatím u některých druhů. Použitím jich by se 
dalo úspěšně čelit zanášení elektronek či po-
stupnému zhoršování jejich vakua účinkem 
plynů, které se při delším používaní elektronek 
uvolňují z kovů. Tyto plyny také znečišťují elek-
trody, a tím zhoršují jejich funkci.
Je tedy třeba, abychom tyto plyny z elektronek 
odstranili, a to zahřátím. Ale sklo nedovoluje za-
hřívat na vyšší potřebné teploty. U keramiky by 
však nebyly žádné potíže takového rázu, neboť 
dobře snáší i vysoké teploty. Tím by bylo možno 
rozšířit obor působnosti takových elektronek. ■
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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, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4

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 6 1
1 7 2 4

7
1 4 9 7 8

3 9
8 4 5 2 3

2
1 8 4 6

9 8 6

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 11/2016:

6 4 8 7 5 2 1 9 3

2 9 5 1 8 3 6 4 7

3 7 1 4 9 6 5 2 8

1 3 4 8 7 9 2 5 6

9 5 7 6 2 4 3 8 1

8 2 6 5 3 1 9 7 4

5 1 3 9 4 8 7 6 2

7 8 2 3 6 5 4 1 9

4 6 9 2 1 7 8 3 5

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Angela Mlynářová, Tábor
Jana Koppová, Praha 
Ján Mynár, Praha

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Problém garážování
Plastické hmoty jsou zřejmě určeny i k tomu, aby 
odstranily např. nedostatky garážovacích prostor. Na 
obrázcích je vyvedeno několik typů laminátových 
střech, tunelových konstrukcí a výtisků, které dala na 
trh družstevní výroba z Polska. Výrobcům se podařilo 
vyvinout a sestrojit jak přenosné tvary garáží, tak 
sestavovací nebo i uzamykatelné se zámkem. ■

Jak vysvětlit barvu vlasů
Japonský vědec Dr. H. Kikkava z university v Ósace 
se zabývá se svým štábem již delší dobu zjišťováním 
příčin, které způsobují různé zbarvení lidských vlasů. 
Použitím nejnovějších metod chemické mikroana-
lýzy se jim podařilo izolovat z vlasu rozlišné kovy, 
které způsobují toto zbarvení. Tak platinově světlé 
vlasy filmových div obsahují podle tohoto zjištění 
vzácný kov titan, takže by se jim mělo říkat spíše 
vlasy titanové místo platinové. Vlasy rezavé obsahují 
zase molybden, vlasy hnědé měď, železo a kobalt. 
Vlasy šedivé, jimiž nás obšťastňuje stáří, obsahují 
hodně niklu, takže by se vlastně mělo říkat místo 
stříbrovlasý spíše niklovlasý...
Vlasy černé, jako mají černoši, obsahují stejné 
množství mědi a železa. Množství kovu zjištěné ve 
vlase je nesmírně malé, jeho váha činí prý asi tři 
milióntiny váhy vlasu. Podařilo se to nejlépe zjistit 
chromatografií při spalování vlasu.
Dr. Kikkava zjistil, že vlas může obsahovat i šest 
a více těžkých kovů, jež způsobují pigmentaci, takže 
počet možných kombinací a barevných odstínů jde 
do tisíců. Zabýval se také zjišťováním okolností, jež 
způsobují různé barvy rostlin či jiných květů. Např. 
květy červené obsahují železo, modré molybden, 
bílé nikl nebo měď. ■

Výborný nápad
Ve Spojených státech amerických přišli na výborný nápad, využili totiž 
přístavního zařízení, které bylo určené ke zvedání  vojenských člunů 
a pontonů, k nové službě. K zařízení přidali velká kola a pneumatiky 
a vůz – transportér nyní slouží k převozu těžkých nákladů dřeva, tra-
verz, pilotů atd. ■
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5.–8. 1. Las Vegas, USA: INTERNATIO-
NAL CES 2017 – Světový veletrh spo-
třební elektroniky. Pořádá/info: CEA(Con-
sumer Electronics Association), tel.: +1 
(703) 907-7600, fax: +1 (703) 907-7675, 
e-mail: CESinfo@ce.org, www.ces.tech

  

8.–22. 1. Detroit, USA: North Ameri-
can International Auto Show – me-
zinárodní autosalon Detroit. Pořádá: 
John Bailey & Associates, info: NAIAS, 
tel.: +1 248 643 0250, fax: +1 248 637 
0784, e-mail: naias-media@baileypr.
com, www.naias.com

  

11.–13. 1. Norimberk, Německo: ELTEC 
NÜRNBERG – veletrh elektřiny a elekt-

rárenství. Pořádá/info: Nürnberg Messe 
GmbH, tel.: +49 (0) 911 86 06-0, fax: +49 
(0) 911 86 06 8228, e-mail: info@nuern-
bergmesse.de, www. eltec.info

  

13.–16. 1. Brusel, Belgie: TRUCK & 
TRANSPORT – výstava silničních do-
pravních vozidel. Pořádá/info: Febiac 
(Fédération Belge de l‘Industrie de 
l‘Automoboile et du Cycle), tel.: +32 
(0)2 778 64 00, fax: +32 (0)2 762 81 71, 
e-mail: info@febiac.be, www.febiac.be

  

16.–21. 1. Mnichov, Německo: BAU 
– veletrh stavebnictví, stavebních ma-
teriálů a systémů a renovací. Pořádá/
info: Messe München GmbH, tel.: +49 

(89) 9 49-2 07 20, fax: +49 (89) 9 49-2 
07 29, e-mail: info@messe-muenchen.
de, http://bau-muenchen.com/

  

18.–20. 1. Tokio, Japonsko: INTERNEP-
CON, INTERNATIONAL ELECTRONIC 
COMPONENTS TRADE SHOW, ELE 
EXPO, ELECTROTEST, Printed Wi-
ring Board EXPO, CAR-ELE, AUTO-
MOTIVE, LIGHT-TECH, MICROTECH 
JAPAN – veletrhy elektroniky, elektro-
nického průmyslu, měření a výroby pro 
elektronický a automobilový průmysl, 
LED technologie, mikro – a nanotech-
nologií. Pořádá/info: Reed Exhibitions 
Japan, tel.: +81 (0)3 3349-8501, fax: +81 
(0)3 3349-8599, e-mail: info@reedexpo.
co.jp, www.reedexpo.co.jp/en

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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V příštím čísle 
připravujeme:
■  Moderní materiály a stroje 

pro plastikářský průmysl

■  Podnikové informační 
systémy a SW pro výrobu 

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 PROSINCOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Jana Šternová, Český Šternberk; Ondřej Král, Praha; 

Josef Hausmann, Příbram

Ceny do soutěže – voucher na koupi knihy z katalogu Grada – 
připravila společnost GRADA PUBLISHING, největší české nakladatelství 
odborné a zájmové literatury. Podrobnější informace o katalogové 

nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.
Navíc máme pro vás ještě jednu novinku

Z nových předplatitelů, kteří si časopis objednají v průběhu prosince 
a ledna vylosujeme jednoho výherce, který získá novoroční dárek 
v podobě dobíječky mobilů, která nastartuje i auto. 
Více o této zajímavosti se dočtete na str. 43.
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Více než 2600 kvalitních titulů z 35 oborů
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Slevy pro pravidelné zákazníky

Možnost získání poštovného a balného zdarma
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DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT
Udělejte radost svým blíz-
kým či známým a věnujte 
jim dárkový certifikát jako 
pozornost pod vánoční 
stromek. 
Získání dárkového certifi-
kátu je velmi jednoduché: 
stačí napsat na e-mail: 
predplatne@techma-
gazin.cz pro koho bude 
dárkový certifikát a po 
obdržení fakturačních 
dat uhradit cenu za před-
platné 300 Kč. 
Redakce obratem zašle 
vytištěný a vyplněný Dár-
kový certifikát na Vámi 
udanou adresu.  

Udělejte radost svým blíz-
kým či známým a věnujte 
jim dárkový certifikát jako 
pozornost pod vánoční 

Získání dárkového certifi-
kátu je velmi jednoduché: 
stačí napsat na e-mail: 
predplatne@techma-

 pro koho bude 
dárkový certifikát a po 
obdržení fakturačních 

paní/pan  ............................................................................................................................................................

Tímto získává roční předplatné časopisu

které věnuje  ......................................................................................................................................................
Za redakci TechMagazín PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Dárkový certifikát

58_TM11.indd   58 02.12.16   13:10



SUBARU LEVORG
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM, 

LEVORG SE SYSTÉMEM EYESIGHT – VÍCE OČÍ VÍCE VIDÍ.
Rodinné auto bez kompromisů. Bezpečné a zábavné AWD kombi pro práci, zábavu i váš rodinný život. Poznejte, že sportovně 
laděný podvozek může být pohodlný. Přesvědčte se, že turbo motor boxer (170 koní!) spojený s automatem Lineartronic 
je rychlý, silný a přitom tichý. A vždy se spolehněte na bezpečnou technologii „druhých očí řidiče“ Subaru EyeSight s dvojicí 
kamer a adaptivním tempomatem a hlídáním jízdních pruhů. Bezpečnost ověřena nejnovějšími testy Euro NCAP 2016! 

Zažijte Subaru Levorg ještě dnes!

SUBARU
FINANCE

EMOCE PŘEDEVŠÍM.

Řidičovy druhé oči
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www.abb.cz

Města, která spotřebují o 30 % méně energie?

Samozřejmě.

Společnost ABB jako přední výrobce energeticky efektivních řešení přispívá 
k výrazným úsporám energie při stejném výkonu. Naše řídicí systémy pro 
osvětlení dokážou snížit spotřebu elektrické energie až o 50 %, systémy 
automatizace budov dokonce až o 60 %. Zatímco všichni ostatní o cenách 
energie, nedostatku elektřiny a změně klimatu pouze hovoří, ABB tyto 
problémy řeší. Tady a teď. www.abb.cz
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