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Vstříc světlým zítřkům (za pár století)

Na stolech a stěnách se objevily nové kalendáře s číslicí 2013 a otočili jsme první listy plánovacích 

diářů. A tak jako každý rok touto dobou hledíme opět směle vstříc zářivé budoucnosti plné oče-

kávaných technologických novinek avizovaných během minulého období. Tedy pokud bychom 

měli věřit marketingovým příslibům PR oddělení nadnárodních průmyslových společností. I když 

i ty občas dodrží slovo a na autosalonech, veletrzích či technologických show, jako je třeba na-

blýskaný elektronický festival CES v Las Vegas, předvedou aspoň více či méně funkční prototypy 

slibovaných zázraků, byť komerční realita bývá později často zcela odlišná.

Co nás ale v tomto roce čeká doopravdy? Po pravdě řečeno v podstatě nic moc radostného – 

kromě nového, lidem zvoleného prezidenta, hlavně stále neutěšená ekonomická perspektiva 

a rozpočet se státním dluhem. Což při současném počtu 10,5 mil. obyvatel ČR znamená, že 

v průměru každý z nás prostřednictvím státu dluží (bůhvíkomu vlastně) zhruba 160 000 korun. 

Schválně – jen tak, „pro srandu králíkům“, jak se říká, zkuste si zjistit, za jak dlouho byste ten svůj 

podíl při standardních podmínkách běžného bankovního úvěru při aktuálních možnostech 

splatili...

Útěchou budiž, že státní sekera je o pět miliard nižší než loni. Šéf státní kasy, kterého by řada lidí 

nejraději viděla na mučidlech, spoléhá (podle řady jiných lidí naivně) na zlepšení stavu erárních 

financí pomocí inovované sazby DPH, další z letošních stěžejních novinek. Po úporných peripeti-

ích byla stanovena na 15 a 21 %, což ještě do konce roku drásalo nervy hlavně firmám, které do 

poslední chvíle neměly jistotu, s jakými ciframi mohou počítat své plánování. Tak teď už ji mají. 

Ale není to zjevně moc velký důvod k radosti.

Pokračujeme dále ve výčtu očekávaných nepříjemností: Jednou, která se bohužel díky zmíněné 

vyšší sazbě DPH dotýká i tohoto časopisu – i když jsme se snažili jeho prodejní cenu držet stále 

na co nejpřijatelnější (rozuměj: stejné) výši, eskamoterské kousky vládních daňotvůrců nakonec 

vykonaly své a TechMagazín tak poprvé ve své historii bude o něco dražší než dosud. Snažíme 

se to nicméně čtenářům kompenzovat tím, že předplatného se cenová úprava, jak je obvykle 

eufemisticky označováno (mnohem brutálněji znějící, leč fakticky přesnější) zdražování netýká. 

To znamená, že pro ty, kdo si časopis předplácejí, nebo tak chtějí učinit, zůstává vše při starém.

A když už jsme v šíření pozitivní nálady, jedeme dál... Optimismu může snad dodat i to, že poté, co 

svět přežil další ze svých avizovaných konců, vstupuje podle téhož mayského kalendáře, kterým 

nás děsili věrozvěstové apokalypsy, do nového baktunu, tzn. dalšího 5260letého cyklu, v němž se 

má lidstvo polepšit a odklonit se od komercí prohnilé a materiálnem zblbělé civilizace k vzneše-

nějším duchovním hodnotám, a následovat postupný vzestup až do nového tzv. Zlatého věku. 

Toho by se svět měl dožít zhruba za 2500 let, čehož se sice už nedočkáme, ale stejně – optimis-

tická prognóza vždy potěší. 

Ostatně, komu se podaří za svůj život stihnout tolik světodějných událostí? Zažít konec starého 

a příchod nového milénia, a teď navíc i konjunkci k níž dochází jednou za pětitisíciletí. Lidé, 

kteří mohli s trochou štěstí jednou za život pozorovat Halleyovu kometu nám mohou vlastně 

jen tiše závidět. No není to vlastně úžasné? Během několika posledních desetiletí se svět dočkal 

tolika převratných inovací, jako nezažil za mnoho předchozích tisíciletí (tedy aspoň si to zpupně 

myslíme, díky tomu, že o předchozích civilizacích zatím nevíme ještě zdaleka vše a považujeme 

je tudíž za technicky podvyvinuté a méněcenné). A to vše jsme stihli nejen zažít, ale učinit se na 

nejnovějších technologických výdobytcích tak závislí, že nové generace už nebudou schopny 

možná pochopit ani to, jak mohlo lidstvo vůbec přežít bez nich, a že neandrtálci opravdu, ale 

opravdu neměli mobily. No to dá rozum přece, že potom museli vyhynout! Což nám zatím, snad 

aspoň ještě letos nehrozí...

 Josef Vališka, šéfredaktor
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 Skupina Baumer působící v oboru 
technologie senzorů, měřicích 
zařízení a také komponentů pro 
automatické zpracování obrazu 
rozšiřuje svou působnost do ČR. 
Firma otevřela nové vývojové cen-
trum v Brně, čímž chce posílit svojí 
mezinárodní pozici na trhu senzorů, 
a nabízí tak příležitost pro české inže-
nýry. V současné době se společnost 
poohlíží zejména po softwarových 
inženýrech, kteří budou zajišťovat 
a vyvíjet software pro testování, 
koncepty a prototypy pro efektivní 
a automatizovanou sériovou vý-
robu a budou úzce spolupracovat 
s vývojovým týmem ve Frauenfeldu. 
Během následujících tří let by v no-
vém brněnském centru mohlo podle 

představitelů firma najít uplatnění  
20 až 30 inženýrů. ■

Švýcaři otevírají r&D centrum v brně  
a nabírají inženýry

S ohledem na pokračující rozvoj 
aktivit na Moravě a ve Slezsku 
se společnost JKR, přední český 
dodavatel podnikových infor-
mačních systémů ERP, rozhodla 
v Brně vytvořit novou divizi, která 
bude celý region zastřešovat. 
„Loňský úspěšný rok na trhu ERP 
systémů jsme završili vytvořením 
samostatné Divize Brno v rámci JKR. 
Naše regionální přítomnost, dosud 
zajišťovaná především partnersky, 
tak významně vzroste a umožní nám 
pokračovat v posilování pozice pod-
nikových informačních systémů Byz-
nys ERP na východě naší republiky 
i na Slovensku,“ uvedl Vladimír Králí-
ček, generální ředitel společnosti JKR.
Ředitelem nově vzniklé moravské 
divize se stal Pavel Klega, absolvent 

Technické univerzity Brno, který mj. 
působil ve společnostech Fujitsu, 
Infor nebo IBM. „Naším cílem je na-
dále rozvíjet vztahy se současnými 
zákazníky a expandovat v rámci re-
gionu i na Slovensku. Divize zaha-
juje činnost se 14 zaměstnanci, což 
vytváří dostatečné zázemí pro po-
krytí současných potřeb jak v oblasti 
implementací, konzultací, tak i ob-
chodu. Tento počet zaměstnanců 
však rozhodně není konečný,“ říká 
Pavel Klega. Podnikové informační 
systémy Byznys ERP na Moravě a ve 
Slezsku v současné době využívá 
250 organizací ze všech oblastí 
podnikání, např.  AZ Klima, Kamena, 
Lázně Hodonín, Letiště Brno, Nadop, 
SHOCart, Tondach či Top Alulit. ■

/jkr/ 

nová Divize posílí jKr na moravě

V Ostravě odstartovala výstavba 
nového počítačového centra 
IT4Innovations, které bude do-
movem superpočítače, jež se má 
svými parametry řadit k nejvý-
konnějším evropským systémům. 

V mezičasí se v areálu VŠB-TUO usídlí 
venkovní kontejnerový cluster, který 
obsahuje přes 3300 CPU jader, jehož 
výkon přesáhne 63 TFLOPS, tedy 
63 bilionů matematických výpočtů 
za sekundu. Až bude zkonstruován 
hlavní cluster, dosáhne superpočítač 
až 855 TFLOPS. Budova superpočítače 
bude stát na ploše 2180 m2 (celková 
užitná plocha vícepatrového objektu 
bude činit 6500 m2). Investice na bu-
dování superpočítačového centra 
v Ostravě do roku 2015 by měly činit 
1,8 mld. Kč, které financuje EU. ■

ostrava se chystá na nový superpočítač
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Personálie 
ve firmách

Poradce  
ředitele Alkom 
Security 
Fotbalový inter-
nacionál Antonín 
Panenka se stal 

od listopadu 2012 poradcem pro 
vnější komunikaci generálního 
ředitele společnosti Alkom Secu-
rity, a.s. Ve své nové funkci bude 
mít na starosti vnější komunikaci, 
zejména komunikaci s klíčovými 
zákazníky firmy a rovněž se bude 
věnovat charitativním projektům 
společnosti, podpoře sportu a pre-
venci trestné činnosti.
„Spolupráce se společností Alkom 
a jejím generálním ředitelem JUDr. 
Růžičkou probíhá již řadu let v ro-
vině společenské i sportovní. Al-
kom je také partnerem Bohemians 
1905, proto jsem tuto nabídku při-
jal jako novou výzvu. Chci přispět 
k dalšímu rozvoji vnějších vztahů 
a komunikace firmy Alkom se 
všemi významnými zákazníky. V ob-
lasti propagace budeme jednat 
i o podpoře fotbalového Poháru 
České pošty a podpoře sportovních 
aktivit mládeže,“ sdělil Panenka.

První žena ve 
vedení divize 
Audi
Ředitelkou divize 
Audi společnosti 
Porsche Česká 

republika, největšího importéra 
nových vozů do ČR, byla s účin-
ností od 1. ledna 2013 jmenována 
Anna Gruberová. V rámci koncernu 
Volkswagen přechází od největ-
šího prodejce nových vozů značky 
Porsche, kde úspěšně působila po-
sledních 10 let na různých mana-
žerských pozicích. Gruberová, která 
absolvovala MBA na Nottingham 
Trent University a předtím stu-
dium na London School of PR, se 
tak stane první ženou ve vedení 
koncernových značek. 

Jmenování GŘ 
v GE
K 1. lednu 2013 byl 
novým generálním 
ředitelem GE pro 
region střední a vý-

chodní Evropy jmenován Peter 
Stracar. Před svým jmenováním 
působil jako prezident asijsko-ti-▲

Čína zprovoznila mezi dvěma 
svými metropolemi – Pekingem 
a Kantonem – vůbec nejdelší že-
lezniční trasu pro rychlovlaky na 
světě, po níž budou vlaky jezdit 
rychlostí 300 km v hodině. 
První vlak se na téměř 2300 km 
dlouhou cestu z Pekingu do Kan-
tonu vydal 26. prosince v den, na 
nějž připadá 119. výročí narození 
Mao Ce-tunga, v 9 hodin místního 
času (2:00 SEČ), o hodinu později 
pak následovala další souprava 
opačným směrem z Kantonu. Nový 
vlak urazí vzdálenost 2298 km tři-
krát rychleji než spoje, které na trati 
jezdily dosud.
První železniční úsek spojený vyso-

korychlostními vlaky byl v Číně zpro-
vozněn v roce 2007 a do roku 2010 
pak Číňané vybudovali síť dlouhou 
8000 km, kterou chtějí do roku 2020 
zdvojnásobit. Peking loni v říjnu zahá-
jil testovací jízdy vysokorychlostního 

vlaku, který může jet rychlostí více než 
350 km.h-1 i v teplotách kolem – 40 °C.  
Jezdit má na nové trase spojující 
přístav Ta-lien na severovýchodním 
pobřeží Číny s městem Charbin, které 
je po většinu zimy pod sněhem. ■

Čína má nejdelší trať Pro rychlovlaky na světě

Rychlovlaky spojují v Číně i místa v tak extrémních podmínkách, jako je věčně 
zamrzlý Charbin

Pro 200 techniků je připraveno 
místo v novém vývojovém a kon-
strukčním centru, které otevřeli ve 
společnosti Huisman Konstrukce 
ve Sviadnově. Jde o dominantní 
třípodlažní budovu o rozloze  
16 x 65 m s možností nástavby, která 
představuje investici v hodnotě 
80 mil. Kč a slouží zároveň jako ad-
ministrativní centrum společnosti. 
Budova používá k vytápění moderní 
soustavu tepelných čerpadel a systém 
rekuperace, díky tomu je její provoz 
úsporný a ekologický. Nové centrum 
je součástí širšího investičního celku, 
v jehož rámci vznikla i nová montážní 

hala, a který společnost čerstvě do-
končila v závěru uplynulého roku. 
Pro společnost Huisman Konstrukce, 
která vyrábí např. vrtné soupravy či 
námořní jeřáby, je vývojové a kon-
strukční centrum klíčovým odděle-
ním. „Aktuálně u nás pracuje přes 105 
konstruktérů, což je v ČR naprosto 
unikátní. Mnozí z nich patří ke svě-
tové špičce v oblasti techniky a jsou 
respektovanými odborníky v zahra-
ničí. V dlouhodobém plánu počítáme 
s využitím plné kapacity centra, které 
je dimenzováno pro 200 pracovníků,“ 
řekl ředitel společnosti Huisman Kon-
strukce Roman Stankovič. ■

na moravě vzniklo další moderní 
vývojové a konstrukČní centrum

Ve sviadnovském areálu firmy 
Huismann Konstrukce vznikají i obří 
lodní jeřáby či vrtné soupravy

Připojení k internetu přes tele-
fonní linky v listopadu uplynulého 
roku meziročně zrychlilo o dvě 
třetiny na průměrných 10,3 Mbi-
t/s. Konkurenční kabelový inter-
net zvýšil rychlost o pětinu na 
20,2 Mbit/s, což je téměř dvojná-
sobek technologie xDSL. Vyplývá 
to z měření serveru DSL.cz. 
Stejně jako připojení po kabelu zrychlil 
meziročně o 20 % i přístup k internetu 
po optických vláknech na průměr 
28,6 Mbit/s. Mobilní internet zvýšil 
díky nástupu nových technologií svou 

průměrnou přenosovou rychlost proti 
minulému roku o 160 % na 2,6 Mbit/s.  

Největší zrychlení zaznamenala v sa-
motném listopadu loňského roku mo-
bilní 3G síť Telefóniky, jejíž rychlost 
stoupla proti říjnu o 12 % na 2,5 Mbit/s,  
nicméně O2 v mobilních datech stále 
zaostává za konkurenty: V síti T-Mo-
bilu byl i přes jednoprocentní pokles 
průměr 5,1 Mbit/s a u Vodafonu  
4,4 Mbit/s. Rychlosti v měřených Wi-
-Fi sítích se pohybovaly mezi dvěma 
a 14 Mbit/s, v optických sítích mezi  
20 a 42,5 Mbit/s. Nově měřená optická 
síť Telefóniky Internethome měla prů-
měr 31,3 Mbit/s. ■

Průměrný internet v České rePublice loni oPět zrychlil:  
Pevné linky 10 mbit/s, kabel 20 mbit/s
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chomořské divize koncernu Hilti 
v Hong Kongu. Předtím pracoval 
jako viceprezident společnosti pro 
Blízký východ a Afriku. Společnost 
GE v regionu zaměstnává zhruba 
26 000 lidí, řídí 18 podniků, 5 tech-
nologických center a tři banky.

Integrace  
s novým  
manažerem
Canon a Océ 
v České republice 
a na Slovensku zaha-

jují od 1. ledna 2013 integraci obou 
společností. Vedoucím manažerem 
integrace byl jmenován Ladislav 
Paleček, generální ředitel a jedna-
tel společností Canon CZ a Canon 
Slovakia. Hermann Anderl bude po 
celou dobu integračního procesu 
pokračovat v plnění svých stávají-
cích povinností jako generální ředitel 
společnosti Océ v ČR a na Slovensku.

Kia ČR s novým 
prezidentem
S účinností od 
prosince loňského 
roku stanul v čele 
společnosti Kia 

Motors Czech nový prezident, 
pan Tae Ho Lee. Před příjezdem do 
České republiky působil v mateř-
ské firmě v Koreji na pozici ředitele 
pro trhy Latinské a Centrální Ame-
riky. Svou profesní kariéru spojil se 
značkou již v roce 1990.

Cizinec  
v korejské  
automobilce
Peter Schreyer, 
který dříve působil 
v německém Volks-

wagenu, se stal koncem roku prv-
ním cizincem ve funkci prezidenta 
automobilky Kia Motors. Do služeb 
jihokorejské automobilky přešel 
z koncernu VW v roce 2006, před 
povýšením do funkce prezidenta 
působil ve firmě jako designový 
ředitel a výkonný viceprezident.

Posila v Lenovu
Na pozici SMB Sa-
les Representative 
ve společnosti Le-
novo nastoupila 

v závěru uplynulého roku Kate-
řina Plačková, která bude zodpo-
vídat za rozvoj obchodních aktivit 
v prodejním kanálu zaměřeném na 
obchodní partnery z řad středních ▲

Dukovanská jaderná elektrárna vyro-
bila loni poprvé ve své historii v jed-
nom roce 15 terawatthodin (TWh) 
elektrického proudu. Dosavadní roční 
výrobní rekord Dukovan představoval 
14,448 TWh elektřiny, toto maximum 
z roku 2008 elektrárna překonala  
17. prosince 2012. Výroba elektřiny 
v jihočeském Temelíně podle údajů 
společnosti ČEZ převýšila – poprvé 
od uvedení JE do provozu – rekordní 
hranici 15 TWh 25. prosince 2012. Jak 
uvedl mluvčí JETE Marek Sviták, vyro-
bených 15 mld. kWh elektrické ener-
gie, což je množství pokrývající zhruba 
pětinu roční spotřeby elektřiny celé 
České republiky, je pro elektrárnu dů-
ležitým mezníkem, který potvrzuje vy-

sokou provozní spolehlivost Temelína. 
Energetické výrobní rekordy však 
nic nemění na skutečnosti, že od za-
čátku letošního roku je elektřina opět 
o něco dražší. Energetické společnosti 
v Česku zvýšily její cenu kvůli zvýšení 
příspěvku na obnovitelné zdroje. Le-
tos budou odběratelé platit 583 Kč za 

megawatt elektřiny namísto loňských 
419 Kč. Ke zdražení proudu přispělo 
kromě dotací na ekologickou energii 
rovněž zvýšení základní sazby DPH 
na 21 %. Prodejci elektřiny se snaží 
zdražování kompenzovat nižší cenou 
silové elektřiny. I přes její zlevnění ale 
celková cena dodávek stoupá. ■

Jaderné elekrárny v Čr vyrobily loni rekordní množství 
energie, ale odběratelé za ni letos zaplatí více

Outsourcing logistiky byl hlav-
ním tématem 22. zasedání 
Klubu logistiky Svazu spedice 
a logistiky (SSL), které se konalo 
v závěru loňského roku v Praze. 
Zástupci výrobních, logistických 
a poradenských firem a vzdělá-
vacích institucí na něm diskuto-
vali pozitivní i negativní aspekty 
outsourcování logistiky.
„Klub logistiky považuji za dobrou 
platformu pro výměnu zkušeností 
a názorů. Outsourcing logistiky je 
náš core business, takže na něho 
možná máme trochu jednostranný 
úhel pohledu, proto jsem velmi rád, 

že se na zasedání sešli účastníci 
z mnoha různých oblastí, ať už to 
byli poskytovatelé, uživatelé logis-
tických služeb nebo lidé, kteří mladé 
logistiky vzdělávají,“ uvedl Ing. Jan 
Polter, obchodní a marketingový ře-
ditel Dachser Czech Republic, který 
Klub logistiky vede. Na zasedání 
představil možnosti převzetí logis-
tiky externím dodavatelem z po-
hledu logistického providera, které 
doplnil Tadeáš Kos z Dachser Břec-
lav, o příklad outsourcingu interní 
logistiky pro společnost OTIS a.s.
Jak zdůraznil Ing. Miroslav Rumler 
z konzultantské společnosti Reliant, 

je základem pro rozhodnutí o out-
sourcování správné alokování ná-
kladů na logistiku. Teprve potom je 
možné provést zodpovědnou ana-
lýzu toho, zda bude outsourcingový 
projekt pro společnost výhodný, či 
nikoliv. 
Účastníci Klubu logistiky diskutovali 
i o tom, jak se mění role logistic-
kého providera, a o různých cestách, 
které k outsourcování vedou. Shodli 
se, že na rozhodnutí o převedení 
logistiky do rukou externího po-
skytovatele má vliv firemní kultura, 
ale i konkrétní jedinci s lokálními 
vazbami. ■

aspekty outsourcingu logistických služeb

Propojením na Hoře sv. Kateřiny 
byl v ČR v polovině ledna zpro-
vozněn úsek plynovodu Gazela, 
který napojí ČR na ruský plyn 
proudící po dně Baltského moře. 
Nord Stream - 166 km dlouhá vy-
sokotlaká linie je pokračováním 
plynovodu, jež severní trasou 
přivádí do Evropy zemní plyn 
z nových ruských zdrojů a také 
spojí plynovody Opal na severu 
Německa a Megal na jihu. 
I když byl primárně plynovod budo-
ván jako tranzitní, na čtyřech místech 
je propojen s českou přepravní sou-
stavou, což má strategický význam 
v případě, že by byly přerušeny do-
dávky plynu z Ruska přes Ukrajinu. 

Soustava plynovodů nyní umí do-
dávat plyn oběma směry, tedy z Ně-
mecka do ČR i naopak, podobně je 
napojeno i Slovensko.
„Potrubím bude ročně protékat až 
30 mld. m3 plynu. Z hlediska objemu 
dodávek bude jednou z nejdůleži-

tějších a nejvíce zatížených soustav. 
Umožňuje přepravovat plyn oběma 
směry nejen z východu na západ, ale 
také opačně, i ze severu na jih, takže 
flexibilita je opravdu velká,“ uvedl Radek 
Benčík, jednatel firmy Net4Gas, která 
byla investorem největší současné 

energetické stavby v ČR. 
Česko se tak stává velkou 
křižovatkou dopravy plynu 
v Evropě. „Jde o úplně no-
vou trasu s velkou kapaci-
tou, která se stane trasou 
hlavní. Nyní už se pro do-
pravu plynu do Česka z větší 
části využívá Opal než tranzit 
ze Slovenska,“ řekl manažer 
projektu Pavel Nesládek. ■

plynovod gazela má posílit energetickou bezpeČnost
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a menších firem. Do Lenova přišla 
ze společnosti AT Computers, kde 
pracovala jako Sales representative 
a také ve funkci Product Manager.

Přesun  
ve funkci
Poté, co Konica 
Minolta dokončila 
akvizici společnosti 
Robinco, kde Petr 

Mikulec zastával pozici obchod-
ního ředitele, jmenovala jej no-
vým obchodním ředitelem divize 
přímého prodeje pro část Prahy 
a Středočeského kraje a oblast Li-
bereckého, Královehradeckého, 
Pardubického a Jihlavského kraje.

Nová pozice 
v Safině
Akciová společ-
nost Safina jme-
novala do nově 
vytvořené pozice 

– manažerka firemní komunikace 
– Michae lu Dvořákovou. V její kom-
petenci je externí a interní komuni-
kace a firemní public relations. Do 
Safiny přišla Dvořáková z firmy Uni-
lever, kde měla na starosti činnosti 
v oblasti externí a interní komuni-
kace, koordinaci krizového týmu, 
aktivit v oblasti CSR a firemního PR. 

Jmenování GŘ 
v ZVVZ
Novým generálním 
ředitelem akciové 
společnosti ZVVZ 
MACHINERY se stal 

od 1. ledna Jiří Konůpek. Do výrobní 
strojírenské firmy s loňskými tržbami 
kolem 850 milionů korun přišel z Ji-
tony Soběslav, kde byl manažerem 
projektů. Před tím ale plných 23 let 
spojil s Kovosvitem MAS Sezimovo 
Ústí, kde mj. působil jako vedoucí 
technické přípravy a montáží, vý-
robní ředitel a generální ředitel 
v letech 2000 až 2005.

Odchod  
z manažerských postů
Vedení společnosti Leo Express 
s koncem loňského roku opustili 
tři vrcholoví manažeři: obchodní 
ředitel Ivan Mojžíšek, výkonný ře-
ditel Viktor König a vedoucí mar-
ketingu Renata Dobiášová. Podle 
majitele a předsedy představen-
stva železničního dopravce Leoše 
Novotného tito manažeři nesplnili 
očekávání, která na ně kladl. ■

Automobily Hyundai rozšíří vo
zový park Policie České repub
liky. Ve výběrovém řízení, které 
Ministerstvo vnitra ČR vypsalo 
na 7 vozů nižší střední třídy a tři 
terénní vozy zvítězily vozy Hyun
dai ix20 a ix35. 
Vozy nižší střední třídy ix20 1,4 CVVT 
jsou vybaveny motorem o objemu 
1396 cm³, který disponuje výkonem 
66 kW. Silnější modely ix35 2,0i 4x4 
pohání motor o objemu 1998 cm³, 
který vozu naděluje výkon 120 kW. Po-
hon 4x4 zajišťuje systém WIA Magna. 
Nové vozy, které jsou speciálně upra-
veny pro policejní potřeby již převzali 
zástupci Policie ČR. ■

Policie České rePubliky bude jezdit 
v automobilech hyundai

Těsně před závěrem loňského 
roku byl 20. prosince slav
nostně otevřen nový vzdělávací 
komplex Fakulty elektrotech
niky a komunikačních tech
nologií VUT v Brně. Výstavba 
objektu byla spolufinancována 
z Evropského fondu pro regio
nální rozvoj v rámci Operač
ního programu Výzkum a vý
voj pro inovace (842,8 mil. Kč) 
a z vlastních zdrojů univerzity 
(279,2 mil. Kč).
Jde o jedinou budovu o celkových 
rozměrech cca 133 x 84 m, která je 

složena z osmi dvou až sedmipodlaž-
ních objektů, vzájemně oddělených 
dilatačními spárami. Celková užitná 
plocha objektu je 29 302 m2, z nichž 
9 530 m2 bude sloužit studentům 
a vědeckým pracovníkům jako špič-
kové výzkumné laboratoře, 8 985 m2 
je určeno pro učebny a posluchárny 
a 564 m2 připadlo na knihovny. Ar-
chitektonickou dominantou objektu 
je prostorná atypická aula pro více 
než 300 posluchačů umístěná do 
kopule o průměru 11,5 m s celko-
vou výškou 15 m. Tvoří ji ocelová 
skružená konstrukce s unikátním 

keramickým pláštěm. Celý kom-
plex je od již dokončeného objektu 
Technická 10 oddělen parkovištěm 
a komunikací.
Vybudování vzdělávacího kom-
plexu FEKT VUT v Brně, do něhož 
se přestěhují vybraná pracoviště 
FEKT, má nezanedbatelný přínos 
i pro ostatní fakulty a součásti VUT 
v Brně. Uvolní se jejich vlastní pro-
story, doposud používané FEKT, 
a současně budou mít možnost 
v rámci mezioborového studia vyu-
žívat špičkově vybavené laboratoře 
nového objektu. ■

vut v brně získalo nový univerzitní komPlex

V závěru loňského roku ukončil po 
krátké těžké nemoci svoji životní 
dráhu jeden z předních českých 
expertů v oboru plastů, Ing. Milan 
Vaněk (24.8.1934 – 17.12.2012). 
Narodil se v roce 1934 v Ostravě-
-Vítkovicích jako syn profesora na 
gymnáziu v Příboře a jeho dlouho-
letá technická kariéra započala už 
po studiích na jihlavském gymnáziu, 
když byl v roce 1952 přijat na Fa-
kultu strojního inženýrství v Praze. 
Poté, co roku 1957 úspěšně obhájil 
diplomovou práci na téma Řešení 
problému obrobitelnosti plastic-
kých hmot, nastoupil do Státního 
výzkumného ústavu materiálu 
a technologie do úseku nekovových 
materiálů – plastických hmot, kde 
strávil úctyhodných 37 let. Podílel 
se mj. na výzkumu možností použití 
tuhých lehčených plastických hmot 

ve strojírenství jako konstrukčních 
materiálů, zaváděl plasty do mecha-
nické technologie a jeho bohatých 
zkušeností využívaly přední strojí-
renské podniky doma i v zahraničí. 
Za své výsledky v oblasti výzkumu 
a aplikace plastů v praxi se Ing. Va-
něk dočkal několika ocenění a byl 
rovněž spoluautorem významných 
odborných publikací z oblasti plastů. 

Úzce spolupracoval s předními od-
bornými strojírenskými časopisy 
a naší redakci bude tento odborník 
citelně chybět. V roce 1994 se roz-
hodl využít své bohaté znalosti 
z oboru plastů ve firmě Murtfeldt 
Plasty s.r.o., kde působil v roli tech-
nického poradce a pracoval v oblasti 
externí komunikace společnosti, a to 
až do roku 2008, kdy se v souvislosti 
s plánovaným přesunem jejího sídla 
mimo Prahu rozhodl věnovat za-
slouženému odpočinku. 
Až do konce svého života se však 
stále snažil aktivně předávat své 
zkušenosti zejména mladé generaci, 
jak dokládá jeho úzká spolupráce 
se studenty Strojní fakulty – Ústavu 
materiálového inženýrství při ČVUT 
Praha v rámci mnoha odborných 
přednášek na téma Aplikace plastů 
v praxi. ■� /red/

výzkum Plastů se louČí s uznávaným odborníkem
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Co může škola nabídnout ve své dnešní  
podobě? 
ČVUT, a stejně tak i Fakulta strojní jako jedna z jejích 
hlavních součástí, prochází řadou změn. Snažíme 
se ji profilovat jako špičkové pedagogické a vě-
decké české pracoviště uznávané doma i v za-
hraničí a také vrátit inženýrskému titulu jeho lesk. 
Škola jde samozřejmě s dobou. Kromě strojírenství, 
což je samozřejmě základ, se tu přednášejí i další 
nyní perspektivní obory, jako jsou například ja-
derná zařízení, inteligentní budovy, mechatronika 
a biomechanika. Snažíme se také představovat 
studentům obory v jejich vzájemných vazbách 
a souvislostech tak, jak v podstatě fungují i v realitě.
Strojní fakulta není pouze o konstruování, i když 
jeho základy samozřejmě tvoří důležitou součást 
studia. Strojní inženýr musí rozumět technické 
dokumentaci a současně být schopen odvést 
i konkrétní tvůrčí práci. Když císař František Josef 
udělil pražské technice právo, že její absolventi se 
mohou označovat jako inženýři, tak psal, že jsou to 
takoví absolventi, kteří úspěšně zvládnou dvě těžké 
odborné zkoušky, a kteří jsou schopni realizovat 
konkrétní technická díla. Kdybychom se toho drželi 
obecně při udělování titulů inženýr na vysokých 
školách, vrátili bychom titul inženýr tam, kam patří, 
a tím by to byl i titul, který něco znamená a má 
svou váhu. Domnívám se, že by se i zvýšil zájem 
o inženýrské studium.

Podniky si stěžují, že kvalifikovaných vysoko-
školsky vzdělaných techniků je málo, hlásí se 
na technické obory méně studentů? Je snad 
technika pro dnešní mladou generaci málo 
přitažlivá?
Možná ani ne tak málo atraktivní, jako spíše je pro 
mnoho studentů třeba příliš náročná. Technické 
obory rozhodně nepatří ke snadnému studiu. 
Strojní fakulta je těžká, což dokumentuje to, že 
počet absolventů, kteří ji úspěšně dokončí, je 
podstatně menší, než těch, které škola přijímá. 
Nové studenty potřebujeme, aby škola mohla 
fungovat a zásobovat technickými odborníky 
průmyslové podniky, výzkumná a vývojová pra-
coviště a vychovávat nové technické pedagogy. 
Připravujeme a realizujeme řadu akcí, které mají 
středoškoláky přesvědčit o tom, že studovat 
strojní fakultu stojí za to. A jednou z významných 
věcí, které jim můžeme nabídnout, je kvalitní 
uplatnění. O naše absolventy je zájem. Nemají 
problém s uplatněním, nevím o jediném, který 
by neměl práci – snad s výjimkou případu, kdy 
by školu vystudoval vyložený lenoch a o práci 
by nestál.

O jaké obory je nyní na strojní fakultě největší 
zájem?
Už dlouhodobě patří mezi nejatraktivnější obory 
dopravní technika (automobilní a letecká), me-

chatronika a v sou-
časnosti i energetika. 
Základním fakultním 
programem je teore-
tický základ strojního 
inženýrství. Na tento 
Bc. program navazuje 
16 skutečných inže-
nýrských oborů, kde 
si určitě vybere ten 
svůj každý zájemce 
o kvalitní technické 
vzdělání. Pro úspěšné 
zvládnutí teoretického 
základu potřebujeme 
samozřejmě dobře 
připravené maturanty, 

a to zejména z fyziky, matematiky a chemie a také 
dobře ovládající alespoň jeden cizí jazyk, protože 
chceme vychovávat skutečně schopné, kvalifiko-
vané odborníky. Takové absolventy dnes nachá-
zíme na renomovaných odborných středních ško-
lách, ale zejména na přírodovědně zaměřených 
gymnáziích. Rádi bychom absolventů gymnázií 
přivítali na naší fakultě mnohem více než dosud.

Jak jsou na tom absolventi českých technic-
kých univerzit, tedy konkrétně pražské ČVUT 
pokud jde o srovnání v mezinárodním mě-
řítku? Obstojí vůči absolventům uznávaných 
zahraničních univerzit?
Podle mého názoru rozhodně ano. Ti, kteří jsou 
úspěšní u nás se klidně mohou měřit i se studenty 
renomovaných zahraničních univerzit a v někte-
rých ohledech, například úrovní vědomostí je 
někdy i předčí. Horší je to ale třeba pokud jde 
o schopnosti vlastní prezentace a schopnosti 
aktivně se prosadit, v tom mají čeští absolventi 
ještě co dohánět.
Problémem může být někdy i jazyková bariéra, ale 
fakulta nemůže suplovat výuku jazyků, to by mělo 
být záležitostí hlavně středních škol a gymnázií, 
protože univerzitní vzdělání je zaměřeno přede-
vším na oborovou odbornost, určitou specializaci 
a při výukové zátěži, jakou představuje třeba právě 
studium na fakultě strojní, je jazykové dovzdělávání 
opravdu vážný problém.

ChCeme vrátit 
inženýrskému titulu  
jeho váhu a lesk
Pražská strojní fakulta Patří k českým technickým školám 
s vůbec nejdelší historickou tradicí – Příští rok si bude 
PřiPomínat 150. výročí svého vzniku. Patřila vždy 
k Prestižním z Pohledu zaměstnavatelů, ale také obávaným 
z Pohledu studentů. změnil se během historického vývoje 
její charakter a Poslání? odPovídá Potřebám současné 
doby? odPověď na to Poskytl děkan fakulty strojní čvut 
v Praze Prof. ing. františek hrdlička, csc.

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Kandidát věd v oboru energetických zařízení, 
docent pro obor průmyslová energetika a pro-
fesor pro obor konstruování a procesní technika. 
V letech 1969–1976  pracoval v n.p. Strojtex 
Dvůr Králové, Středisko technické pomoci 
organizacím MP ČSR. Od roku 1976 působí  
na Ústavu mechaniky tekutin a energetiky  
fakulty strojní ČVUT v Praze, od února 2006 
je děkanem fakulty strojní ČVUT v Praze. Patří 
k zakládajícím členům České komory autorizo-
vaných techniků a inženýrů. Je autorem řady 
odborných statí a publikací.
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Uvedu jeden příklad – při zahájení aktivit auto-
mobilky Hyundai v Nošovicích firma „vyluxovala“ 
při náboru nových zaměstnanců ostravskou tech-
nickou univerzitu -VŠB TUO. Ale při otevírání TPCA 
v Kolíně náš absolvent, který tam nastoupil, zjistil 
zanedlouho, že práce na tzv. inženýrském postu 
(pozice středního managementu v montovně)  
v podstatě neodpovídá jeho kvalifikaci a úroveň 
je spíše pro středoškoláka.

Co spolupráce se zahraničím, která hraje právě 
v akademické sféře významnou roli a může 
přinést např. užitečnou výměnu zkušeností 
i lidi?
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání probíhá 
v několika směrech. Kromě mobility studentů 
i akademických pracovníků realizovanou na zá-
kladě smluv jde zejména o vědeckou, výzkumnou 
a pedagogickou činnost, spojenou s účastí na vě-
deckých a odborných seminářích a konferencích, 
zejména v zemích EU. Pražská technika je zapojena 
do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
hlavně napojením do jednotlivých unijních pro-
gramů EU ale i mnoha dalších mezinárodních 
programů. A není to samozřejmě zdaleka jen 
v rámci Evropy. 
ČVUT je aktivní součástí mezinárodní akade-
mické sítě. Spolupracujeme s řadou evropských 
technických univerzit, včetně tak renomovaných 
jako je ETH Zurych nebo Queen Mary College 
v Londýně a další. Neříkám, že spolupracujeme 
se všemi, protože jen v EU a přidružených zemích 
je univerzit (technických) výrazně přes stovku. 
Máme mimořádně dobrou spolupráci například 

se dvěma významnými  tajwanskými univerzitami, 
kde máme opravdu nadstandardní spolupráci, 
až na úrovni vzájemného uznávání studia a pro-
gramu tzv. Doubble degree v doktorandském 
studiu. Díky dobré spolupráci s těmito univerzitami 
máme otevřeny dveře do celé Asie,  a to včetně 
Japonska. To dokumentuje třeba naše účast na 
významných tamních akcích. Příkladem může být 

jedna z velmi prestižních národních konferencí 
v Japonsku, na kterou byli pozváni tři vybraní 
zahraniční přednášející. Z toho dva, přednášející 
z Vídně a z Kanady už znali z dřívější spolupráce 
– a jako další ze tří  pozvaných mimojaponských 
účastníků jel přednášet i zástupce naší fakulty. 
Vzhledem k tomu, že si organizátoři přednášející 
zahraniční vědce vybírají sami, těžko si představit 
prestižnější příklad...
Studenti mají nejen možnost studovat vybrané 
předměty na zahraničních univerzitách, ale mo-
hou tam v rámci výměnných programů vzájemné 
spolupráce působit i jako doktorandi. 

To ovšem předpokládá také kvalitní přípravu 
pokud jde o jazykové vybavení...
Na fakultě strojní je dnes možné už studovat 
i v angličtině. Tato výuka je určena našim a za-
hraničním studentům a fakulta k tomu naku-
puje i množství zahraniční studijní literatury. Ale 
univerzita samozřejmě nemůže suplovat výuku 
angličtiny, tyto znalosti už studenti musí mít na 
dostatečné úrovni, aby byli schopní se v tématu 
orientovat, a škola jim pak hlavně dodá potřebnou 
specializovanou nadstavbu jako třeba odbornou 
terminologii, různé informační zdroje v přísluš-
ném oboru, apod.

Je dnes pražská technika atraktivní i pro 
učitele? Ti si zase obvykle stěžují na platové 
podmínky. Jak je na tom v tohoto pohledu 
třeba ČVUT? Nepociťuje pražská technika, 
že Praha nespadá do kategorií, které mohou 
čerpat peníze z evropských fondů?

Pociťuje, a velmi silně. Paradoxní přitom je, že pokud 
jde o skladbu studentů, většinu z nich tvoří ti mimo-
pražští, například Středočeši, tedy čistě pražských 
studentů není na ČVUT tolik, nicméně škola je brána 
jako pražská, z čehož samozřejmě vyplývají určitá 
omezení pokud jde o možnost čerpání z fondů EU.
Tím má ale fakulta samozřejmě v porovnání s mož-
nostmi mimopražských škol problém, protože 

například její vybavení, i když se snažíme vycho-
vávat prestižní inženýry, kteří dokáží pracovat 
s nejmodernější technikou, někdy pokulhává za 
vybavením regionálních univerzit, které mohly 
využít evropské peníze na investice do špičkové 
techniky pro výuku.
Problémem jsou i platy univerzitních učitelů. 
Tím, že technické školství má jen část peněz od 
státu, na další si musí vydělat, přičemž řada složek 
závisí na různých dalších faktorech. Plat vysoko-
školského pracovníka na technické univerzitě 
se skládá z až sedmi složek, některé z nich jsou 
vázány na konkrétní projekty, které se právě řeší, 
takže po ukončení těchto projektů může plat 
i výrazně klesnout. 
Nemůžeme proto nabídnout doktorandům takové 
platové podmínky, jaké mají možnost získat jinde na 
školách a ve výzkumných centrech, spolufinancova-
ných obvykle z dalších, zejména evropských zdrojů, 
nebo jaký by dostali s ohledem na svou kvalifikaci ve 
firemní sféře. To ovšem pro nás znamená problém. 
Za těchto podmínek je těžké získat a udržet kvalitní 
lidi, kteří představují skutečnou špičku v oboru, 
aby mohli své vědomosti a zkušenosti předávat 
dalším studentům.
Škola s řadou firem spolupracuje, ale ty si výzkum 
prováděný ve spolupráci nemohou zohlednit do 
daní, což samozřejmě podvazuje financování těchto 
projektů. Řada firem, včetně renomovaných prů-
myslových koncernů, jako například Škoda MB, 
Bosch nebo Siemens, ale s univerzitou už řadu let 
spolupracuje, řeší zde své projekty a mezi studenty 
a absolventy si hledají své potenciální budoucí 
zaměstnance.

Absolventi naší fakulty nemají problém s uplatněním

Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nej-
starší civilní technické univerzity ve střední  
Evropě založené roku 1707. Za rok vzniku strojní 
fakulty je považován letopočet 1864, kdy se 
na této škole začalo vyučovat strojírenství jako 
samostatný obor. Ve své současné podobě po-
skytuje Fakulta strojní ČVUT v Praze univerzitní 
technické vzdělání a vychovává vysokoškolsky 
vzdělané odborníky. Studium se v současné po-
době vyznačuje interdisciplinaritou, humanizací 
obsahu a výchovou k osobní zodpovědnosti. 
Na fakultě je akreditováno jak strukturované 
studium, tak i jedenáctisemestrový magisterský 
studijní program, jehož absolventi mohou získat 
inženýrský titul, a doktorský studijní program – 
PhD. V současné době působí na fakultě na 14 
ústavech a ve dvou výzkumných centrech 32 
profesorů, 78 docentů, 175 odborných asistentů 
a asistentů, kteří se rovněž významně podílejí na 
výzkumných a vývojových projektech. Fakulta se 
podílí i na činnosti dalších výzkumných center, 
spolupracuje s AV ČR, Inženýrskou akademií ČR, 
Asociací výzkumných organizací, Svazem prů-
myslu a dopravy, Svazem výrobců strojírenské 
techniky, i s podnikovou sférou od menších 
a středních firem až po průmyslové giganty jako 
je např. Siemens, Porsche, ŠkodaAuto, i řadou 
dalších. Počet firem, s nimiž škola různou formou 
spolupracuje, dnes přesahuje už dvě stovky. ■
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U stroje C 400 basic vsází Hermle na svoji osvěd-
čenou základní kompetenci v 5osé techno-
logii, založenou na zavedené modifikované 

portálové konstrukci v provedení z minerálního 
odlitku, se třemi osami v nástroji a dvěma osami 
v obrobku, tedy v naklápěcím otočném stole NC. 
Jelikož tento koncept uspořádání os přejímá a jako 
ideální řešení 5osého obrábění propaguje stále více 
výrobců, lze tvrdit, že se tento koncept v 5osém 
obrábění prosadil. Jak však zdůrazňuje výrobce, 
„originál je jen jeden...“.
Silné a přesné znamená podle něj nejvyšší přesnost 
a optimální povrch při velkých objemech třískového 
obrábění. Lože stroje v provedení z minerálního od-
litku zajišťuje svou odolností vůči vibracím potřebnou 
statickou stabilitu, která je navíc zesílena „instalací na 
čtyřech nohách“. Pětiosé obráběcí centrum s osou X, 
Y a Z v nástroji a osou A a C v obrobku je tak perfektní 
díky optimální souhře všech 5 os, jejichž uspořádání 
vytvořené firmou bylo tisíckrát osvědčeno na trhu. 

Pracovní prostor ve velkorysém stylu
Po pojížděcích drahách X 850 mm, Y 700 mm 
a Z 500 mm lze obrobky do 2000 kg obrábět ve 
třech osách a obrobky až do 600 kg v pěti osách. 
Ohromnou výhodou je především velká bezkolizní 
oblast o Ø 1000 mm mezi postranicemi naklápě-
cího otočného stolu NC, jehož deska má Ø 650 mm 
(na dvou stranách zploštělá na 540 mm). Obrá-
bět tak lze obrobky až do délky 1000 mm nebo  
Ø 1000 mm. Jak zdůrazňuje firma, pracovní prostor 
je vzhledem k velikosti stroje a instalační ploše 
zcela unikátní. 
Pro přesné a silné obrábění, které zdůrazňuje vý-
robce, jsou však zapotřebí i výkonná hlavní vřetena. 
Ani v případě stroje C 400 basic nedělá Hermle 
žádné kompromisy. K dispozici jsou vřetena ná-
stroje s vysokým točivým momentem, s otáčkami 
15 000/18 000 ot.min-1 u provedení SK 40 nebo 
HSK A 63 pro velké objemy třískového obrábění 
a zároveň přesné obrábění s kvalitními povrchy. 
Obě vřetena jsou vybavena patentovanou ochra-
nou proti kolizi Hermle, kterou zákazníci vysoce 
oceňují. Při kolizi ve směru Z zde energii kolize 
zachytí 6 pěchovacích pouzder, což mnohokrát 
zabrání poškození vřetena. 

Výkonný pomocník už v základním 
provedení
Ve standardním provedení má stroj C 400 basic 
v loži stroje integrovaný zásobník pro 38 nástrojů. 
Výměna nástrojů ze zásobníku do vřetena se pro-

vádí způsobem pick-up. Doplňkově je k dispozici 
přídavný zásobník s 87 nástroji.
Pro řízení stroje C 400 basic zvolila firma Hermle 
osvědčený řídicí systém iTNC 530 od firmy Hei-
denhain, přičemž uživateli navíc poskytuje četné 
uživatelské cykly Hermle, které podstatně zlepšují 
nebo usnadňují obráběcí procesy. 
U nového obráběcího centra zdůrazňuje  
výrobce zejména tyto prvky, které tvoří silné 
stránky novinky:
●●  kompletní obložení pracovního prostoru 
z ušlechtilé oceli,
●●  optimální propad třísek díky designu pracovního 
prostoru vytvořeného podle požadavků na ob-
rábění (i při suchém obrábění),
●●  všechny pomocné agregáty na zadní straně stroje 
jsou volně přístupné,
●●  všechny hnací a vodicí jednotky jsou mimo zne-
čišťovanou oblast,
●● digitální pohony,
●● centrální mazání tukem nenáročné na údržbu,
●●  rekuperace brzdné energie do sítě s odpovídající 
frekvencí,
●● skříňový rozvaděč s klimatizací,
●● dopravník třísek a/nebo vnitřní chladicí zařízení,
●● odsavač olejové mlhy,
●● kontrola zlomení nástroje/měření nástroje,
●● kompletní přeprava a instalace bez základů. ■

Obráběcí centrum  
HermLe c 400 basic
Německá společNost Hermle představila Na loňském 
strojíreNském veletrHu amB ve stuttgartu své Nové 5osé 
oBráBěcí ceNtrum c 400 Basic. NoviNku cHarakterizuje 
výroBce zejméNa přídomky „silNé a přesNé“.

k hlavním výhodám nového obráběcího centra Hermle c400 patří mj. i nadstandardní pracovní prostor

Technické údaje  
Hermle C400 basic v kostce
pojížděcí dráha (X-y-z): 850-700-500 mm
rychlé chody lineárně (X-y-z): 35 m/min
zrychlení lineárně (X-y-z): 6 m/s2

otáčky: 15 000 nebo 18 000 ot.min-1

točivý moment: až 180 Nm
výkon: až 20 kW
Zásobníková místa 38 kusů (stand.)+ 87 doplňk.
čas od třísky k třísce: cca 6,0 s
Tuhý upínací stůl 1070 x 700 mm až 2000 kg
Naklápěcí otočný stůl NC Ø 650 x 540 mm
výkyvný rozsah: +91°/-139°
otáčky naklápěcí osy a: 25 ot.min-1

otáčky osy otáčení c: 35 m/min
max. zatížení stolu: 600 kg
Řídicí systém Heidenhain iTNC 530
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Které inovace přispějí
k úspěšnosti Vašeho podnikání?

   Veletrh HANNOVER MESSE 2013 Vám na 11 
předních mezinárodních odborných veletrzích 
nabízí kompletní přehled trhu

   Nejnovější technologie zaměřené na každý 
stupeň průmyslového řetězce tvorby hodnot

   Aktuální trendy v klíčových oblastech 
průmyslové automatizace a IT, energie a 
životního prostředí, techniky pohonu a fluidní 
techniky, průmyslových subdodávek, výrobních 
technologií a služeb, výzkumu a vývoje

Nenechte si ujít světově nejvýznamnější 
technologickou událost.
Více informací na hannovermesse.com

 ENGINEER
SUCCESS
New technologies 
New solutions 
New networks

Poznamenejte si termín: 

8. – 12. dubna 2013

Deutsche Messe AG Hannover v ČR · 
tel. +420 220 510 057 · info@hf-czechrepublic.com

NEW TECHNOLOGY FIRST
8–12 April 2013 · Hannover · Germany

CZ_CZ_HM_B_DACH_210_147_5555.indd   1 18.12.12   15:16

„Stroje, průmyslová zařízení, pracovní materiál 
a systémové komponenty budou brzy schopny 
vyměňovat data v reálném čase. Tím se výrazně 
zvýší efektivita, bezpečnost a udržitelnost zdrojů 
ve výrobě a logistice. Odborníci nazvali tento tech-
nologický vývoj čtvrtou průmyslovou revolucí, 
přicházející po předchozích třech historických 
milnících, jimiž byly parní stroj, hromadná výroba 
a automatizace,“ řekl člen vedení Deutsche Messe 
Dr. Jochen Köckler. „Integrovaný průmysl“ není 
definován jen z hlediska technického a elek-
tronické digitální integrace, ale také jako výzva, 
které čelí průmysl ve všech oblastech, jež se snaží 
spolupracovat napříč firemními a odvětvovými 
hranicemi. Integrace může pomoci zkrátit komu-
nikační kanály, a učinit spolupráci efektivnější.

Základy pro technologie budoucnosti 
přicházejí už dnes
Cíl – rychle integrovat všechny systémy – vyžaduje 
zásadní restrukturalizaci výrobních procesů. V bu-
doucnu budou inteligentní materiály schopny 
říci strojům, jak mají být zpracovány a utvářeny. 
Díly a sestavy budou mít autonomní digitální 
produktovou paměť, která umožní nepřetržitou 
dokumentaci v průběhu celého životního cyklu. 
Komponenty budou iniciovat svou vlastní údržbu 
a požadavky na opravy a inteligentní komponenty 
složitých zařízení budou monitorovacím systé-
mům nezávisle hlásit závady, čímž bude možné 
okamžitě vyvolat potřebná opatření nezbytná 
k zabránění dalším škodám a zahájit opravy.
Letošní ročník Hannoverských veletrhů bude pro-

bíhat rovněž ve znamení 10. výročí tradiční prestižní 
ceny této klíčové průmyslové akce: technologického 
ocenění Hermes Award, soutěže otevřené pro 
všechny firmy a instituce – a to jak z Německa, tak 
i ze zahraničí – které vystavují na veletrhu.

Go East!
Oficiální partnerskou zemí veletrhu Hannover 2013 
bude Rusko. Rusko jako největší evropský dodavatel 
zemního plynu (v současné době pokrývá asi čtvrtinu 
celkové spotřeby a má největší světové zásoby plynu – 
čtvrtinu všech prokázaných rezerv) hraje klíčovou roli 
při přechodu na alternativní zdroje energie. Nové příle-
žitosti by měly nabídnout i prioritní programy veřejných 
investic v oblasti zemědělství, bydlení a infrastruktury. 
Očekává se další postupné otevírání ruského trhu jako 
spotřebitele investičních celků pro modernizaci svého 
národního hospodářství. Po poklesu investic v roce 
2009, země zahájila rozsáhlý program rozvoje infra-
struktury a např. Ruské státní železnice (RŽD) plánují 
do roku 2014 do modernizace železniční infrastruktury 
a vozidlového parku investovat zhruba 27 mld. Eur. Vy-
tvoření 25 milionů nových kvalifikovaných pracovních 
míst, záměr, který nedávno oznámil Ruský prezident 
Vladimir Putin, otevírá nové možnosti jak pro velké 
evropské korporace, tak pro malé a střední firmy. Další 
potenciál v sobě nese očekávané přistoupení Ruska ke 
Světové obchodní organizaci (WTO), o němž bylo ne-
dávno rozhodnuto. Rusko nabízí pro evropské vývozce 
skvělé příležitosti, na tamním trhu jsou velmi žádaná 
silniční vozidla, stroje a elektrické výrobky. ■� /jv/

Hannoverské veletrHy:  
Průmysl ve znamení integrace
Blížící se veletrh hannover Messe 2013, reprezentativní 
koMplex 11 průMyslových přehlídek, které Budou proBíhat 
od 8. do 12. Března v hannoveru, se Bude letos konat pod 
MotteM „integrovaného průMyslu.“ Ústřední téMa 
poukazuje na klíčové zaMěření veletrhu, na rostoucí 
integraci všech oBlastech průMyslu. 
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Typické aplikace pro použití představují ze-
jména kalené součásti, jako jsou ozubená 
kola, hřídele a další součásti hnacího ústrojí. 
Nově vyvinutý substrát může být použit v široké 
paletě náročných aplikací. Obsahuje super tvrdá 
zrna unikátní velikosti s nanostrukturovanou 
pojivovou fází. Tato speciální kombinace nabízí 
perfektní vyváženost poskytující novým vložkám 
vysokou houževnatost a odolnost proti opotřebení. 
Výsledkem je široká škála řešení pro tvrdé soustru-
žení, od průběžného až po přerušované řezání. 
Rychlost, schopnosti a životnost nástroje zvy-
šuje speciálně vyvinutý, pokročilý PVD povlak 
s nanokompozity - znamená lepší výkon, odol-

nost proti opotřebení při obrábění tvrzené oceli 
a přilnavé PVD vrstvy na PCBN podkladech. 
Kritickým faktorem výkonnosti je samotná pří-
prava hran. Vylepšené technologie přípravy hran 
zajišťují delší životnost nástroje, spolehlivý výkon, 
lepší povrchovou úpravu a přísnější tolerance 
obrobku. Na výkon a spolehlivost procesu mají 
velký vliv směr broušení, drsnost povrchu, ostření 
a tolerance. Pro dosažení nejlepšího výkonu je 
důležitá už standardní příprava hran – správná 
kombinace nastavení úhlů a rozsahu ostření. 
Proto byly vyvinuty tři vyladěné standardní 
konfigurace hran, včetně vložek, všechny jsou 
k dispozici v běžných stylech, velikostech a polo-

měrech v pozitivních i negativních geometriích. 
Pro obrábění tvrzených ocelí nabízí významnou 
výhodu lamač třísek CB1 s pozitivní i negativní 
geometrií, který efektivně řeší lámání velkých třísek, 
jež se jinak mohou formovat do podoby „ptačího 
hnízda“ a způsobit poruchy stroje. Včetně řešení 
přerušení třísky a problémy CHIP control. ■

Vložky kBH20 pro soustružení  
tVrdýcH materiálů

Společnost Kennametal uvedla na trh nové vložky s označením KBH20, primární určené pro 
tvrdé PCBN soustružení v nepřetržitém režimu až po lehce přerušované aplikace. Struktura 
a různé hrany přípravků umožňují zajistit pevné a opakovatelné tolerance obrobku, vynikající 
povrchovou úpravu a integritu povrchu – a to dokonce i při vyšších rychlostech.

Definování a nastavování MultiTool nástrojů v řídi-
cím systému stroje je těžkopádné a časově náročné. 
Změna koncepce práce s MultiTool nástroji v Ra-
danu 2013 umožní výrazné zrychlení a zpřehlednění 
práce. Podle nové koncepce je MultiTool nástroj, ne 
hlava, což má vliv na to, jakým způsobem Radan 
s těmito nástroji pracuje, a jak se uživatelsky definují, 
konstatuje informace o nové verzi programu, kterou 
uvedl server IT CAD.cz. 
V Radanu 2013 jsou konfigurace pro MultiTool de-
finovány proměnnými. Například konfigurace pro 
stroj Trumf může mít definici rozmístění a počtu 
stanic, do nichž si zákazník může nakoupit Multi-
Tool nástroje, aniž by tyto nástroje byly pro stanice 
v daný okamžik přiřazeny. To je výrazně jednodušší 

a mnohem flexibilnější řešení, než tradiční způ-
sob přiřazování MultiTool nástrojů ke stanicím. 
Kombinace všech vylepšení v Radanu 2013 po-
skytuje celkově výrazně lepší možnosti automa-
tizace, ale přitom zachovává uživateli možnost 
různých manuálních nastavení či změn, pokud to 
požaduje. Tato vylepšení, jež doznala nová verze 
programu, zahrnují zejména vylepšené uživatel-
ské rozhraní, snazší přístup k často používaným 
funkcím, vylepšenou integraci Radbend a barevné 
označení dílců pro jejich snadnější identifikaci 
při práci.
K hlavním novinkám ve verzi Radan 2013 patří:
Barvy dílců: Dílce v seznamu dílců a při vyskládání 
na plech jsou nyní barevně odlišeny jednou ze 

32 barev pro jejich snadné rozlišení a identifikaci. 
Barvami jsou dílce označené i ve výstupech. 
Skládání: Skládání jednoho dílce na tabuli (SPL) 
je nyní integrováno přímo do Skládání. Do SPL 
dialogu přibyla nová možnost nastavení pro po-
volení či zakázání výroby Extra dílců navíc. Po-
kud je třeba vyskládat více než jednu tabuli, SPL 
vygeneruje takový počet tabulí, které si zadaný 
počet dílců vyžádá. Pokud není k dispozici do-
statečné množství dílců pro zaplnění celé tabule 
a zároveň jsou zakázány Extra dílce navíc, zůstane 
nevyskládaná část tabule prázdná. SPL dialog 
nyní může být využit na změnu vyskládání tabule 
vyskládané automatickým skládáním, pokud je na 
tabuli pouze jeden typ dílce. Nyní je možné měnit 
vzdálenosti mezi dílci, počet dílců atd., což dříve 
nebylo možné.
3D: Načtení 3D dílce je nyní možné provést pou-
hým přetažením myší do 3D okna. Načtené dílce 
budou umístěny do aktuální pracovní roviny. Uži-
vatel může definovat materiál a tloušťku dílce před 
dokončením jeho načtení, pokud tyto parametry 
nebyly zjištěny automaticky.
Radbend: bylo uvedeno nové Radbend CAD pro-
pojení pro Inventor a SolidWorks, Radbend nyní 
může být využit pro simulaci ohýbání v průběhu 

vývoje produktů.
Radan 3D a Radbend: vylepšené pro-
pojení mezi Radan 3D a Radbend umož-
ňuje parametrické programování dílců. 
Poté, co dojde ke změně 3D modelu 
v Radan 3D, je automaticky provedena 
změna technologie (výběr nástrojů 
a pozice dorazových palců).
Výběr jedním kliknutím: V programu 
Radan 2013 může být geometrie vy-
brána jedním kliknutím. Tato nová 
metoda výběru může být použita pro 
kopírování geometrie pomocí uchopení 
geometrie na kurzor. ■

radan 2013 Vylepšuje práci  
s multitool nástroji

Populární CAD/CAM software pro tváření plechů Radan firmy Vero Software ve své nejnovější 
verzi 2013 obsahuje výrazně vylepšené funkce pro práci s MultiTool nástroji. Jak zdůrazňuje 
výhradní prodejce v ČR a na Slovensku, společnost Nexnet, neustálé investice do výzkumu 
a vývoje Radanu zajišťují jeho uživatelům využití jejich strojů na maximum a programátorům 
zkrácení času tvorby technologie, což jim umožňuje získat a udržet náskok před konkurencí.

pokročilý PVD povlak 
s nanokompozity
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V podzimní sérii produktových novinek firmy se obje-
vila celá řada zajímavých řešení. Od října je např. ne-
dávno představený vrták CoroDrill 870 nyní k dispozici 
jak pro vrtání ocelí, tak i pro vrtání litin. CoroDrill 870 je 
představitelem nové generace vrtáků s výměnnými 
vrtacími hlavicemi a byl navržen tak, aby umožňoval 
úsporu času a snížení nákladů na vyrobenou díru. 
V provedení na zakázku, které připouští úpravu 
mezí pro volbu průměrů a délek, včetně využití 
stupňovité konstrukce, lze vrtáky CoroDrill 870 
přizpůsobit tak, aby umožňovaly optimalizaci 
příslušné aplikace. Díry tak lze vyrobit mnohem 
efektivněji a v ještě přesnějším souladu s pří-
slušnými požadavky a dosáhnout toho, že jsou 
ještě lépe připravené pro následující operace.  

Mimořádně stabilní a bezpečné rozhraní mezi 
tělem vrtáku a vrtací hlavicí zaručuje přes-
nost a spolehlivost. Rychlý a jednoduchý 
způsob výměny vrtacích hlavic pak pomáhá 
prodloužit efektivní strojní čas na maximum.  
Nové nástrojové třídy a geometrie břitu umožňují 
bezpečný průběh záběru nástroje a dovolují zvýšení 
rychlosti penetrace a současné zachování kontroly 
utváření třísky a prodloužení životnosti nástroje. 
Standardně nabízený rozsah průměrů vrtáků je 
12–25,9 mm (0,472–1,020 inch), v délkách 3, 5 
nebo 8 × průměr vrtáku. Každé tělo vrtáku spolu 
s odpovídající vrtací hlavicí využívá specifickou 
velikost upínacího rozhraní, což umožňuje dosažení 
tolerance díry IT9–IT10. ■� /sc/

Výměnné hlaVice rozšiřují možnosti

Mezi poslední novinky společnosti Sandvik Coromant patří i nový vrták s výměnnými vrtacími 
hlavicemi pro vrtání ocelí a litin – CoroDrill 870.

Výrobci v mnoha náročných odvětvích, např. v le-
teckém průmyslu, obranném průmyslu, energe-
tickém strojírenství a ve výrobě dopravní techniky 
pokračují ve vývoji pokročilých odolných a lehkých 
materiálů, jako jsou slitiny titanu, Incotel nebo nové 
hliníkové slitiny. Nejen prosazování nových ma-
teriálů, společně s tlakem konkurenční soutěže, 
přitahuje pozornost k hledání nových řešení pro ob-
rábění kovů, jako jedné z priorit výzkumu a vývoje.

Nové materiály si vyžadují  
inovace v obrábění
„Stalo se to zřejmě zvláště v posledních několika 
letech poté, co se na trhu objevily vysoce výkonné 
obráběcí nástroje, které usnadnily těmto řešením 
cestu na trh. Mnozí výrobci zmodernizovali svoje 
výrobní prostředky (stroje, nástroje a upínací sys-
témy), aby mohly pracovat s velkými momenty, 
posuvy a silami, a přitom zajistily, aby nedošlo 
k výpadku výroby a potenciálnímu zničení dra-
hých součástí,“ říká Doug Ewald, produktový ma-
nažer pro nástrojové systémy společnosti Widia. 
Při extrémních silách, které jsou dosahovány v pod-
mínkách vysokorychlostního obrábění, zejména 
u moderních slitin a těžkoobrobitelných materiálů 
v leteckém či automobilovém průmyslu, výrazně 
roste nebezpečí vytažení stopkové frézy ven z upí-
nače. Ty využívají pro upnutí obvykle jen tření mezi 
nástrojem a upínačem. Mají velkou přesnost, ale pro 

náročné hrubovací operace může být upínací síla 
nedostatečná. To sebou nese riziko, že u těchto upí-
nacích systémů dojde k překročení upínací síly, vyta-
žení nástroje z upínače a následně ke vzniku zmetku. 
V běžném strojírenství se již po mnoho let používají 
obráběcí nástroje se stopkami Weldon. Přímá stopka 
Weldon s ploškou a upínacím šroubem pro zajištění 
v dané poloze byla vyvinuta pro kompenzaci řezných 
sil způsobujících vytažení nástroje z upínače při těž-
kém hrubování a dalších operacích s velkým úběrem 
materiálu. Předpokládá se, že přibližně 70 % uživatelů 
používá při hrubování stopkovou frézou Weldon 
upínání s ohledem na bezpečnost upnutí nástroje, 
protože upínací šroub zajistí pevné upnutí nástroje. 
Přesnost upnutí nástroje a házivost ale není dobrá, 
protože stopka nástroje je jen v přímkovém kontaktu 
s otvorem sklíčidla. To zkracuje životnost nástroje.

Spolehlivé a vysoce  
výkonné frézování
Safe-Lock je patentovaný upínací systém pro ná-
stroje s válcovou stopkou s ochrannou proti vyta-
žení. Na stopce nástroje jsou vybroušeny šroubo-
vicové drážky, které v kombinaci s odpovídajícím 
unášečem (unášecími kolíčky) v upínači zabraňují 
i v extrémních podmínkách otáčení nástroje v upí-
nači nebo jeho vytažení. Šroubovicové drážky sys-
tému Safe-Lock mají výhodu také v tom, že umož-
ňují přesně nastavit délku nástroje. Nástroj může 
být nastaven na správnou délku i po přeostření.  
Safe-Lock může být kombinován s nejnovějšími dr-
žáky nástrojů, jako jsou např. tepelné upínače a může 

být použit pro vysokorychlostní obrábění i pro ob-
rábění s velkým úběrem materiálu. Tepelný upínač 
se zahřívá jako obvykle a nástroj se do něho vsouvá 
s lehkým otáčivým pohybem. Jakmile je nástroj po-
otočen ve správné poloze, zajišťovací prvky systému 
samy zapadnou do šroubovicových drážek na stopce 
nástroje. Pro snadnější nastavení pozice nástroje 
lze použít pomocnou pružinu. Upínací pouzdro se 
během několika sekund ochladí a vytvoří tak upí-
nací tlak a pozitivní zajištění proti vytažení nástroje. 
Při upnutí pomocí systému Safe-Lock se dosahuje 
excentricity (házivosti) do 3 μm, tedy hodnot 10krát 
lepších než u běžného upínání systémem Weldon, 
který by Safe-Lock mohl postupně nahradit. Přesné 
a stabilní upnutí, jehož se tímto způsobem dosáhne, 
umožňuje uživatelům obrábět s větším záběrem 
a posuvem. Zřejmé výhody jsou: úspora času, zvý-
šená produktivita, nižší zmetkovitost, menší vibrace 
a lepší komfort pro obsluhu. Vzhledem k tomu, že 
princip systému Safe-Lock není omezen jen na te-
pelné upínače Haimer, ale lze jej integrovat i do 
kleštinových upínačů a do hydroupínačů, snaží se 
firma Haimer toto patentované řešení uplatnit jako 
standard pro vysokovýkonné obrábění u co nej-
většího počtu výrobců nástrojů, kteří by při dalším 
vývoji tohoto systému mohli vnést své zkušenosti 
a inovace pro další optimalizaci. ■� /rd/

noVá generace ochrany proti Vytažení 
stopkoVých fréz z tepelných upínačů

Svým zákazníkům nyní společnost Widia dodává bezpečnostní upínací systém Safe-Lock 
firmy Haimer. Jde o bezpečnostní řešení pro tepelné upínače pro nástroje s válcovou stopkou, 
které zabraňuje vytažení nástroje z upínače při těžkých hrubovacích operacích. Kombinuje 
pozitivní uzamknutí nástroje s velmi přesným vystředěním, jež přispívá k lepší spolehlivosti 
obrábění, prodloužení životnosti nástroje a vyšší produktivitě.
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Aby mohla být firma úspěšná na trhu pro 
obrábění kovů, jsou klíčovými faktory mi-
nimální náklady na díl při vysoce přesném 

opracování. Jsou-li přitom požadovány i vysoká 
obrobitelnost a vysoký výkon, je optimálním řeše-
ním horizontální obráběcí centrum. Výhodou je, 
že špony a chladicí médium padají okamžitě dolů 
a jsou vyneseny mimo obráběcí prostor. A právě 
tento nápad uplatnila firma Handtmann u svého 
úspěšného horizontálního obráběcího centra HBZ 
Aero Cell pro díly o velikosti nad 4 x 2 m. Aby bylo 
možné v budoucnu pokrýt trh zařízením i pro obrá-

bění menších dílů, nabízí nyní nové 5osé obráběcí 
centrum HBZ Compact Cell. 

Vysoce univerzální řešení
Jde o univerzálně použitelný stroj, který může být 
využit pro 5osé a 3osé horizontální obrábění dílů do  
2 x 1 m. Díky skvělému výkonu, kompaktnímu designu 
a optimálnímu poměru ceny k výkonu, nalezne velmi 
široké možnosti použití, a to hlavně u dílů z plastů, 
hliníku nebo oceli, při jejichž opracování je požadován 
velký intenzivní úběr materiálu a vysoký výkon. Požado-
vané vysoké úběrové výkony jsou dosahovány pomocí 

výkonných vysokofrekvenčních vřeten s výkonem do 
75 kW a otáčkami do 30 000 ot.min-1, a díky vysokým 
pojezdovým rychlostem a zrychlením. V tomto směru 
(tzn. výkon a dynamika) je stroj plně srovnatelný s vel-
kým obráběcím centrem HBZ Aero Cell. 
Výhody HBZ Compact Cell vyplývají především 
z kompaktní konstrukce stroje a malé požadované 
plochy pro jeho instalaci. Všechny strany kolem stroje 
jsou pro obsluhu dobře přístupné, což je při práci 
s paletami a upínacím zařízením pro díly zvlášť dů-
ležité. Jednoduché naložení a vyložení palety v hori-
zontální pozici přímo před stojem je bezproblémové 
a jednoduché. Přestože stroj je velmi kompaktní 
konstrukce, má uživatel k dispozici velký a přehledný 
pracovní prostor. V tomto ohledu je HBZ Compact 
Cell velmi velkoryse konstruován. Prosklené dveře 
vedle ovládacího pultu umožňují bezpečné sledo-
vání obráběných dílů obsluhou a bezproblémový 
vstup přímo do pracovního prostoru. 

Od samotného stroje  
po komplexní systém
Minimalizace drahých vedlejších časů, kdy stroj nepra-
cuje produktivně, je důležitým bodem pro efektivní 
výrobu. HBZ Compact Cell skýtá v tomto ohledu op-
timální a rozsáhlé možnosti provádět celý přípravný 
proces současně s hlavním obráběcím časem. Dále lze 
i automatizovat proces nakládání a vykládání palety. 
Výrobce vybavuje obráběcí centrum podle přání 
zákazníka zařízením k výměně palet, které je obslu-
hováno buď jeřábem, kolejovým systémem anebo 
paletovým regálem s portálem. Kompletní systém 
může být optimálně použit buď u jednoho nebo více 
obráběcích center. Standardně je HBZ Compact Cell 
vybaveno jednou paletou (200 x 1000 mm), která je 
umístěna před strojem a je v horizontální pozici na-
kládána nebo vykládána z obráběcího centra pomocí 
halového jeřábu. Celý systém lze i později pružně 
rozšířit a tak zákazník může individuálně uvážit, zda 
se rozhodne hned pro kompletní řešení, nebo jen 
pro samotné obráběcí centrum. ■

5osé obráběcí centrum HbZ compact cell

společnost Handtmann byla dosud známa hlavně jako výrobce obráběcích center velkých dílů. 
Inovativním vývojem typu HbZ compact cell doplnil tento německý výrobce své portfolio o stroj, 
který velmi hospodárně při výhodném poměru cena/výkon umožňuje opracovávat díly o rozmě-
rech do 2 x 1 m. novinka by měla najít uplatnění v širokém spektru oborů od všeobecného strojí-
renství přes automobilový a letecký průmysl až po solární energetiku a výrobu modelů a forem.

Hlavním cílem, který vedl k vytvoření tohoto stroje, byl 
podle výrobce záměr nabídnout menším firmám ce-
nově dostupnou variantu plnohodnotného 5osého 
CNC stroje pro univerzální použití na obrábění 
plošných materiálů i masivního dřeva. Konstrukce 
stroje vychází z tradiční koncepce výložníkového 
ramene, které se pohybuje nad pracovním stolem. 
Základní pracovní jednotkou je výkonná 5osá 
obráběcí hlava typu Prisma 5 (11 kW) s unikát-
ním konstrukčním provedením, díky kterému má 
velice kompaktní rozměry (patent SCM). Použití 
5osé technologie výrazně zvyšuje flexibilitu stroje 
a eliminuje nutnost používání úhlových hlav. Pro 
automatickou výměnu nástrojů jsou k dispozici 
dva zásobníky nástrojů s celkovou kapacitou 22 
nástrojů. Doplňkovou pracovní jednotkou je 

vrtací hlava obsahující až 18 vertikálních a 8 ho-
rizontálních vrtáků a drážkovací pilku v ose X. 
Pracovní plocha je tvořena 
trámcovým typem stolu 
s možností upínání obrobků 

pomocí podtlaku nebo svěrek. Nabízeny jsou dvě 
délky pracovního stolu (3050 a 5200 mm) při ma-
ximální šířce obrobku 1550mm (dosah frézovacího 
vřetene). Maximální obrobitelná výška je 160 mm. 
Řídicí systém stroje je vybaven novou generací 
CAD/CAM softwaru s 3D vizualizací obrobku 
a automatickou kontrolou kolize mezi nástrojem 
a pracovním stolem. Přípravu programů v zakáz-
kové výrobě značně urychluje systém přednasta-

vených maker a parametrizace.  
Bezpečnost obsluhy je řešena 
tzv. „bumper“ nárazníky na boč-
ních stranách krytování výlož-
níkového ramene, což obsluze 
stroje dovoluje pohybovat se 
prakticky bez omezení před 
pracovním stolem i během 
činnosti zařízení. Tím se výrazně 

zvyšuje komfort zakládání a odebírání, 
kdy pro kyvadlový systém obrábění lze 
využít celou polovinu délky pracovního 
stolu. Zároveň se tím snižují zástavbové 
nároky stroje. ■

Italská novInka pro dřevoobrábění

na výstavě HolzHandwerk 2012 v norimberku představil italský koncern scm Group nový 
model 5osého obráběcího centra tech Z5 prisma. stroj určený pro menší výrobce je navržen 
pro použití v zakázkové výrobě se širokou využitelností díky 5osé obráběcí hlavě.

HbZ compact cell v číslech:
Pojezdové dráhy – Osa X –max. 2650 mm, Osa Y – max. 1100 mm, Osa Z – max. 550 mm
Rozměry stroje – Délka 9000 mm, Šířka 7500 mm, Výška 3000 mm

14_TM01.indd   14 21.1.13   9:08



151/2013

PNEUMATIKA A HYDRAULIKA V PRŮMYSLU
J E J I C H  P R V K Y ,  S Y S T É M Y ,  K O M P O N E N T Y  A  P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Společným jmenovatelem obou oborů je tlak 
a práce s tlakovými systémy. Ať už jde o hydraulická 
zařízení využívající pro svou činnost kapaliny, nebo 
pneumatické systémy, založ ené na stlačování vzdu-
chu či různých plynů. Ačkoli jde o obory založené 
hlavně na tradiční mechanice, u nichž by se zdálo, 
že vše podstatné už bylo vymyšleno a možnosti dal-
šího zásadního zlepšování jsou malé, není tomu tak. 
Základy obou byly sice položeny už před staletími 
(a jen málo technických oborů se může pochlubit 
tak dlouhou historií), nicméně právě rozvoj techniky 
a nové materiály vyvinuté v poslední době dávají 
hydraulickým a pneumatickým systémům další 
nové možnosti, které dříve nebyly realizovatelné.
Postupné zlepšování a optimalizace konstrukčních 
prvků umožňuje přenášet vyšší výkony, na čemž 
mají zásluhu i nové plasty, kompozity a další spe-
ciál ní materiály, které dokázaly významně zredu-
kovat hmotnost součástek i celých zařízení, snížit 
třecí ztráty u těsnění apod. a podstatně zlepšit 
celkové parametry hydraulických a pneumatických 
systémů. Trend směřující k optimalizaci zařízení 
a minimalizaci ztrát je jednou z hlavních charak-

teristik současného vývoje v oboru (nejen) této 
techniky. Řada konkurenčních oborů sice postupně 
vytlačila hydraulické a pneumatické systémy z ně-
kterých oblastí, kde tato řešení dosud dominovala, 
ale současný vývoj je opět vrací na scénu.

Hydraulika versus pneumatika 
(a ostatní...)?
V řadě případů se lze setkat i s kombinací obou 
řešení, která využívá výhody každého z nich a nabízí 
tak synergický efekt – připomeňme si třeba proslulý 
hydro-pneumatický systém odpružení podvozku, 
který poprvé využila automobilka Citroën u svých 
legendárních modelů DS, CX a CM. Právě ten dal 
těmto vozům vlastnosti, pro něž si je oblíbili nejen 
státníci, ale i filmový Fantomas, vyznavač vyspělých 
technologií a inovací. Kombinace hydrauliky a elek-
tropohonů nabízí vysoce efektivní řešení např. ve 
strojích pro plastikářský průmysl.
S nástupem a hromadným rozvojem mikroelekt-
roniky a masivním nasazením vývojových kapacit 
v oblasti informačních technologií je stále více 
řídicích funkcí v průmyslových zařízeních přebí-

ráno procesory a dříve obvykle hydraulické (nebo 
pneumatické) řízení a zpětné vazby jsou nahra-
zovány elektrickými alternativami. Ty jsou často 
konstrukčně jednodušší, což je zpravidla základem 
vysoké spolehlivosti, ale přes ostrou konkurenci 
elektrických pohonů mají hydraulické a pneuma-
tické pohony své místo v projektovaných zařízeních. 
Právě spojení s přesnou elektronikou otevřelo nové 
šance i pro hydraulické a pneumatické systémy, 
které dnes nabízejí vysokou spolehlivost a komfort 
pro uživatele. 
Navíc stále zůstává řada aplikací, kde použití jiných 
než hydraulických či pneumatických systémů není 
možné. Například v lakovnách a dalších prostorách 
s výbušným prostředím je zatím stále doména 
pneumatických zařízení, kde na rozdíl od elektric-
kých nehrozí jiskry, stejně tak nemůže být elektrické 
nářadí používáno ve vlhkém prostředí, zatímco 
s pneumatickým lze pracovat dokonce i pod vodou.
Významnou úlohu mají hydraulické a pneumatické 
systémy v oblasti dopravy a manipulace s materi-
álem, kde je potřeba často přemísťovat nebo zve-
dat předměty o značné hmotnosti. Pneumatika se 
uplatňuje hlavně tam, kde jde o rychlost a nejsou 
vyžadovány velké síly. Hydraulika má zase neza-
stupitelné místo v aplikacích pro práci s těžkými 
objekty – a to jak při manipulaci s nimi, zdvihání 
apod., tak při jejich opracovávání či výrobě (např. 
hydraulické lisy či nůžky dokáží vyvinout tlaky a síly 
s jinými prostředky nedosažitelné nebo neefektivní. 
Hydraulické pohony se zas uplatňují i u vstřiko-
vacích lisů v plastikářském průmyslu). Podobně 
je to v oblasti robotiky, kde elektropohony sice 

VZDUCH A KAPALINY V NAŠICH SLUŽBÁCH

Hydraulika a pneumatika – technické obory, které jsou dnes poněkud ve stínu mediálně po-
pulárních hi-tech zařízení, ale na nichž, resp. na zařízeních zkonstruovaných s jejich využitím 
a jejich funkční spolehlivosti závisí chod celého dnešního světa. Bez nich by nefungovala 
doprava, stavebnictví, průmyslové provozy. Tam všude jsou dnes hydraulické a pneumatické 
systémy základem strojů a zařízení, zajišťující služby a procesy, bez kterých se už moderní 
společnost neobejde.

Hydraulika 
Z řečtiny pocházející termín označuje vědní 
obor zabývající se technickým využitím me-
chaniky kapalin (hydromechaniky), resp. je-
jich mechanických vlastností, jehož poznatky 
umožňují přenášet jednoduché zákonité jevy 
na složitější jevy v technických zařízeních. 
Hydraulika využívá jak znalostí z hydrosta-
tiky, tak i z hydromechaniky, tzn. že studuje 
rovnováhu i pohyb tekutin, ale i vzájemné 
působení tekutin a tuhých těles. Hydraulické 
systémy a zařízení jsou založeny na využití 
tlakové energie kapaliny (u obráběcích strojů 
k obsluze různých zařízení, v dopravě ke zve-
dání břemen, k ovládání brzd vozidel, kormidel 
letadel, u hydroměničů, hydraulických rukou 
apod.). Lze se s nimi setkat prakticky ve všech 
oblastech lidské činnosti. K hlavním výhodám 
hydraulických systémů patří zejména přenos 
velkých sil a tlaků (zhruba desetinásobně ve 
srovnání s pneumatickými systémy obdobné 
velikosti) na základě Pascalova zákona. Tento 
princip využili už starověcí technici a v moderní 
době nachází uplatnění např. u těžkých hyd-
raulických lisů ve strojírenství, zvedáků apod.Moderní pneumatické systémy propůjčují neuvěřitelnou pohyblivost a schopnosti i experimentální robotické 

ruce firmy Festo
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ovládly segment robotů menších výkonů, ale se 
vzrůstajícím zatížením (tzn. je-li potřeba manipu-
lace s těžšími objekty) jsou výhodnější hydraulické 
pohony místo elektromotorů. Tato výhoda je ještě 
zřetelnější v případě, kdy konstrukce robota umož-
ňuje pro pohyb ramen využít místo elektropohonu 
hydraulické válce.

Nové obzory
Samostatnou kapitolou je miniaturizace, kterou 
umožnil vývoj posledních desetiletí. Hydraulické 
a pneumatické systémy získaly díky novým ma-
teriálům s vysokou pevností a odolností rozměry, 
které umožňují jejich použití i ve velmi omezených 
prostorech a aplikací v případech, kde dosud kralo-
vala klasická mechanická řešení a elektrotechnika. 
Významnou úlohu sehrál i nástup počítačů umož-
ňujících dnes díky vysokému výpočetnímu výkonu 
provádět pomocí matematicko-fyzikálních modelů 
detailní simulace v oblasti fluidní techniky a dalších 
souvisejících oborů, díky nimž lze s vysokou přes-
ností dopředu analyzovat nejrůznější vlastnosti 
prvků nebo celého zařízení, ještě před jeho výrobou, 
a optimalizovat dané řešení, konfiguraci systému 
či jeho prvků nebo jeho konstrukci.
Také v ČR mají tyto obory v průmyslové struktuře 

významnou roli a příslušné oborové zastoupení. 
Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále 
CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení vý-
robců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh, 
a ještě téhož roku byla – jako první z východu – také 
přijata do mezinárodní organizace CETOP (Comité 
Européen des Transmissions Oléohydrauliques et 
Pneumatiques) a mezinárodní sítě pro hydraulické 
asociace v Evropě, zastřešující 18 národních asociací 
pro hydrauliku a pneumatiku v Evropě. Už více než 

půl století pořádá v dvouapůlletém intervalu také 
uznávanou mezinárodní konferenci věnovanou 
fluidní technice – právě letos je na řadě její 22. 
ročník, který proběhne ve dnech 9.–11. října v sídle 
ČSVTS v Praze. S novinkami v oboru jsou členové 
asociace seznamováni i na různých seminářích – 
poslední před koncem loňského roku byl např. 
věnován legislativě v oboru hydrauliky a pneuma-
tiky, první letošní bude 3. března zaměřen zase na 
aplikace hydrauliky v automobilech. ■

Starověké počátky těžiště moderních 
průmyslových systémů
Technická řešení založená na využití síly vody 
a vzduchu, která stála u počátku hydraulických 
a pneumatických systémů znali konstruktéři ve 
starém helénistickém Řecku. K prvním tvůrcům 
pneumatických a hydraulických zařízení fungují-
cích s využitím stlačeného vzduchu a vody, o nichž 
jsou záznamy, patří Ktesibios v Alexandrii kolem 
270 p.n.l., tvůrce např.„vodních varhan“ a proslulý 
Héron Alexandrijský experimentující s hydraulic-
kými stroji v prvních dekádách našeho letopočtu. 

Na jejichž poznatcích 
pak stavěli i Římané, 
usnadňovaly život li-
dem ve staré Mezo-
potámii, Persii i Číně.
Hlavní rozmach 
v moderní podobě 
však doznala hydrau-
lická a pneumatická 
zařízení v průběhu 
posledních století 
v souvislosti s pozná-
váním fyzikálních zá-
konů, které umožnily 

jejich promyšlenější konstrukci, a zejména v mi-
nulých desetiletích, kdy technický vývoj umožnil 
aplikovat nové technologie a materiály.

...a jejich novodobá rekonstrukce

Hydraulis – antické „vodní 
varhany“ starořeckého 
vynálezce Ktesibia...

Mechanicko-pneumatické silové 
válce MCP jsou schopny vyvinout až 
osminásobně větší sílu než konvenční 
pneumatické válce stejného průměru. 
S výhodou jsou nasazovány na ope-
race, které běžně zvládají hydraulické 
válce jako je lisování, sekání, stříhání, 
nýtování, temování, ohýbání, perfo-
rování apod. 
Pro provoz válce je potřebný pouze 
stlačený vzduch (0,6 MPa). Vyhnete 
se tak použití hydraulických válců, 
ventilů, filtrů, hadic a dalšího ne-
zbytného hydraulického příslušen-
ství a také okolní prostředí nebude 
znečišťováno olejem. Jednoduchá 
a tvarově čistá konstrukce válců MCP 
nevyžaduje použití speciálních kon-
zol a držáků.

Válec MCP je složen  
ze dvou základních částí:
První částí je klasický dvoučinný 
pneumatický válec s upravenou vnitřní 
stavbou pístu. Tato první část generuje 
tzv. přibližovací zdvih maximální délky 
500 mm. Jde o rychloposuv, kterým se 
dostává nástroj k polotovaru. 

Druhá část je mechanicko-pneumatický náso-
bič síly, který generuje tzv. silový zdvih maximální 
délky 10 mm. Patentovaným konstrukčním řešením 
vnitřní stavby válce MCP lze vygenerovat 10 mm 
silový zdvih v jakékoliv části rychloposuvu pneuma-
tické části válce MCP. Respektive jakmile se pracovní 
nástroj dostane do kontaktu s výrobkem, aktivuje se 
silová část válce a generuje se silový zdvih 10 mm. 

Válce MCP se dodávají  
ve dvou velikostech:
2t: maximální síla 23 400 N při tlaku vzduchu 0,6 MPa
5t: maximální síla 55 350 N při tlaku vzduchu 0,6 MPa
Rychlost zdvihu rychloposuvu: max. 300 mm/s

Rychlost silového zdvihu: 
max. 50 mm/s
Avizovaná životnost válce 
MCP: 5 000 000 cyklů
Díky unikátní konstrukci válců 
MCP je možné samostatně 
dodávat silovou část válce, 
která generuje silový zdvih 
s maximální délkou zdvihu 
10 mm. ■� Filip Mareš,

mares@bibus.cz

NoviNka v portfoliu společNosti BiBus

V letošním roce rozšířila brněnská společnost BiBus své portfolio o nové produkty firmy CKD, 
mezi nimiž také mechanicko-pneumatické silové válce MCP.

Hydraulické rameno dokáže přes svou relativně 
malou velikost zdvihnout i mohutný stožár větrné 
elektrárny
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SAE spojení zajišťuje vysokou bezpečnost potrub-
ních systémů. SAE příruby naleznou proto své uplat-
nění např. tam, kde se vyskytují silné vibrace, vysoké 
tlakové rázy a velké mechanické zatížení. Hlavní 
oblasti využití jsou kromě jiného lodní průmysl, 
těžký strojírenský průmysl, papírenský a petroche-
mický průmysl a hydraulika.

Od standardu po speciál
SAE příruby vyrábí Schwer Fittings standardně 
z nerezových ocelí a také standardní oceli. Těsnění 
dodávaná k přírubám Schwer Fittings jsou nabízena 
z materiálu FKM o tvrdosti 85, nebo 90 Shore. Pro 
příruby z nerezových ocelí a NBR o tvrdosti 90 Shore 
pro přírubové spoje z oceli.
Nejrůznější přírubová provedení jsou standardem 
v mnohých velikostech. Široká nabídka přírub 
nabízí rozsáhlé možnosti provedení hydraulic-
kých zařízení. 
Velká většina výrobků je k dispozici ve stan-
dardní tlakové řadě (3000 PSI) s otvory podle ISO 
6162-1 a doplňuje je vysokotlaká řada (6000 PSI) 

s otvory podle ISO 6162-2. První skupinu pro-
duktů tvoří přírubové spoje pro tlaky od 3,5 
(35 bar) až 35 Mpa ( 350 bar) DN 13 až DN 127, 
druhou pak vysokotlaká přírubová spojení 
pro tlaky od 35 (350 bar) do 40 MPa (400 bar) 
DN 13 až DN 51. Speciální provedení jsou možná 
na zakázku.

Pevné spojení zajistí šrouby 
i svařování
Všechny příruby s O-kroužky a jejich rozmís-
těním šroubů jsou vyrobeny tak, že odpovídají 

normám: ISO 6261 (SAE J518 kód 61) a ISO 6162–2 
(SAE J518 kód 62).
Protikusy přírub jsou bez drážky pro O-kroužek 
a vrtání otvorů, pro šrouby jsou se závity.
Dělené příruby Schwer Fittings jsou kované a po-
skytují vysokou pevnost. Rozměrově dělené příruby 
odpovídají normám: ISO 6261 (SAE J518 kód 61) 
a ISO 6162–2 (SAE J518 kód 62).
Přírubové spoje s přivařovacím koncem nabízejí 
možnost spojení trubek s přírubami svařováním. 
Přírubové adaptery Schwer Fittings jsou konstruo-
vány jako přivařovací a navařovací. ■

PŘÍRUBOVÁ SPOJOVACÍ TECHNIKA SAE

Společnost Schwer Fittings představila novou nabídku výrobků: SAE potrubní spojovací 
techniku. Tyto speciální robustní spojovací prvky jsou určeny především pro prostředí, kde 
jsou spoje vystaveny extrémním provozním podmínkám a jsou požadovány vysoké nároky 
na jejich odolnost a spolehlivost.

Schwer Fittings s.r.o., Líšťanská 499, 330 33 Město Touškov
tel.: +420 377 923 030-1,  fax.: +420 377 923 020
e-mail: info@schwer.cz

Schwer Fittings, s.r.o., Hodžova 6, SK - 036 01 Martin
tel.: +421 434 007 575, fax: +421 434 007 500, info@schwer.sk

Komponenty pro hydrauliku 
a pneumatiku

…více informací?  www.schwer.cz

Adapter s vnějším závitem BSPP (TFA/TFAC), 
přírubové spojení navařovací PN 315 - ISO 6164-2 
(C-WOA315B), přírubové spojení – blok (TB) 
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Důvodem další miniaturizace byl zejména poža-
davek na snížení hmotnosti průtokoměru pro jeho 

možnost montáže co nejblíže místa měření průtoku 
stlačeného vzduchu, např. na ramenech robotů, 
na pohyblivých částech vakuových manipulátorů 
apod.. 
Velmi malé rozměry a krátká reakční doba je dána 
konstrukcí průtokoměru, který k měření využívá 
změny teploty proudícího vzduchu. Změna teploty 
proudícího vzduchu je vyhodnocována pomocí tří 
mikročipů, z nichž dva krajní jsou v kontaktu s měře-
ným médiem. Prostřední čip funguje jako referenční 
ohřívač. Jestliže není žádný průtok, tak je teplotní 
rozdíl na obě strany od referenčního čipu stejný. 
Jakmile se objeví sebemenší průtok, tak je jeden 
z krajních čipů rychleji ochlazován, teplotní rozdíl 
již není stejný na obě strany od referenčního čipu 

a tím pádem je zaznamenán průtok média. Velkou 
výhodou je, že nezáleží na směru toku vzduchu 
průtokoměrem!
Vnější rozměry průtokoměru FSM-X: šířka 
10 mm, výška 24,9 mm, délka 49,4 mm včetně 
spojek pro připojení hadice vnějšího průměru 4 mm 
nebo závitu M5.
Vnější rozměry a hmotnost samostatného 
senzoru FSM-X: šířka 8 mm, výška 15 mm, délka 
31,4 mm. Hmotnost samostatného senzoru je 4 g.
Technické parametry průtokoměrů FSM-X: 
Měřené médium je stlačený vzduch a dusík. Využit 
je obousměrný tok průtoku média. Měřitelný rozsah 
(l/min):  -0,5 až +0,5; -1 až +1; -5 až +5; -10 až +10; 0 
až 0,5; 0 až 1; 0 až 5; 0 až 10. Tlakový rozsah použití 
od -0,09 až do 0,2 Mpa. Teplota měřeného média: 
0 – 50 °C. Reakční rychlost je méně než 5 ms. Opa-
kovatelná přesnost: ±1 % z celého rozsahu modelu 
průtokoměru. Výstupní signál: analogový 1 – 5 V DC 
/ analogový výstup jednobodový. Napájecí napětí: 
24 VDC. ■� Filip Mareš, mares@bibus.cz

Tlak pod kontrolou: i v agresivním 
prostředí
Snímač tlaku SPTW pro kapaliny a plyny 
umožňuje spolehlivé měření tlaku v rozmezí 
1 až 100 bar, a to i v agresivním prostředí.  
Díky tělesu čidla a měřicímu členu z ušlechtilé oceli 

nabízí snímač tlaku vysokou odolnost vůči korozi, 
odpovídající CRC4. Z nerezové oceli, která zabraňuje 
tomu, aby došlo k přímému kontaktu média s těsně-
ním, jsou zhotovena také všechna rozhraní. Díky tomu 
může být převodník použit i v prostředí s agresivními 
látkami. Kompaktní snímač SPTW měří jak vysoké, tak 
i nízké tlaky při teplotách od 0 do 80 °C. Stupeň krytí 
IP67 znamená, že bude spolehlivě pracovat i v ná-
ročných průmyslových podmínkách. Je vhodný jak  
pro snímání tlaku v obvodech při montáži malých dílů 
v elektronickém průmyslu, stejně tak pro sledování 
tlaku v chladicích a mazacích obvodech ve strojí-

renství. Zvlášť se hodí např. pro vysokotlakou pne-
umatiku a sledování tlaku v agresivních kapalinách.

Specialisté na jemnou manipulaci
Bernoulliho chapadlo s velmi citlivým úchopem 
OGGB z produkce firmy Festo je skutečnou alterna-
tivou k podtlakovým přísavkám pro manipulaci s vy-
soce citlivými fotovoltaickými články, nebo jinými 
křehkými součástkami. Na rozdíl od konvenčních 
přísavek lze snadno přisát dokonce i porézní materi-
ály, textil, síťovinu, apod. Chapadlo přepravuje tenké, 
křehké objekty tiše a ekonomicky, ale zároveň spo-
lehlivě a rychle s pomocí tzv. Bernoulliho principu.
Stlačený vzduch se ve štěrbině kruhového tvaru 
urychlí na nadzvukovou rychlost a proudí radiálně 
ven. Tak vzniká podtlak na spodní ploše chapadla. Cha-

padlo jemně přisaje např. fotovoltaický plátek (wafer)  
a pevně jej drží. Parametry potřebného podtlaku se 
snadno nastavují napájecím tlakem. Ovlivnit lze nejen 
sílu úchopu, ale i tzv. výšku zdvihu (vzdálenost, ze 
které je chapadlo schopné předmět přisát – může být 
v řádu několika centimetrů!). To je zvlášť důležité, po-
kud se manipuluje s citlivými objekty, jako jsou např. 
již zmíněné křemíkové plátky, polotovary při výrobě 
čipů pro elektronická zařízení, nebo solární články, 
s nimiž se během celé doby mnohokrát manipuluje 
se stejným nastavením. Plátky (v závislosti na aplikaci) 
jsou uloženy na speciálních podložkách vyrobených  
z organických termoplastických polymerů (PEEK), či 
polymetalátů (POM), nebo nerezové oceli. 
Další velkou výhodou tohoto sytému ve srovnání 
s konvenčnými přísavkami je to, že zde není riziko 
žádného znečištění, které by se mohlo dostat do 
systému (na rozdíl od silikonového prachu, který se 
uvolňuje, když se plátek zlomí). Znamená to, že od-
padají i náklady na pořizování speciálních filtrů. ■
Pro případné dotazy se lze obrátit na technické 
poradce prostřednictvím tel.: 261 099 611  
nebo e-mailu na: info_cz@festo.com.
Více informací na www.festo.cz.

KompaKtní průtoKoměr FSm-X

Mezi další nový produkt CKD, o který firma BiBuS rozšířila své portfolio patří miniaturizovaná 
verze průtokoměru FSM-X.

pneumatiKa pro poKročilé

Společnost Festo, která patří k předním světovým výrobcům pneumatických zařízení, uvedla na 
trh již řadu zajímavých produktů určených pro nasazení v průmyslové sféře. Kromě standard-
ního pneumatického, hydraulického a elektrického sortimentu obsahuje portfolio firmy i řadu 
unikátních prvků pro speciální aplikace, které jsou skutečně mistrovskými díly svého druhu.

Kompaktní, korozi odolný snímač SPTW Festo může 
být použit i pro agresivní média  

Chapadla OGGB, manipulující s plátky, využívají Bernoulliho principu
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Tento fakt je po-
tvrzený výsledky 
mnohaletého po-

drobného sledování a ana-
lyzování celé škály strojních technologií. Tedy pouhá 
2 % poruch zbývají na pneumatiku, elektroniku, 
únavu materiálů a ostatní příčiny. 
Zmíněným heslům vychází zcela vstříc tech-
nologie a přístroje Kleentek. Přístroje pracují 
v nepřetržitém provozu, vyznačují se vysokou 
provozní spolehlivostí. Jejich design plně od-
povídá potřebám a požadavkům provozovatelů 
strojů a zařízení (SaZ), výroba v Japonsku garan-
tuje vysokou kvalitu. Přístroje Kleentek pracují 
v našich podmínkách více než 30 let a za tuto 
dobu získaly řadu spokojených zákazníků. Jsou 
využívány v mnoha hospodářských odvětvích, 
například v automobilovém a leteckém průmyslu, 
při výrobě plastů, v cementárnách a elektrárnách 
nebo v dolech. Pracují všude tam, kde není možné 

výrobu přerušit, kde je případný výpadek 
výroby těžkou ekonomickou ztrátou.

Technologie Kleentek je oceňována pro ši-
roké spektrum pozitivních vlivů na SaZ. Z nejčastěj-
ších můžeme uvést radikální snížení zmetkovitost, 
snížení počtu a času odstávek, snížení spotřeby el. 
energie a snížení provozní teploty olejů, snížení 
spotřeby ND a dalších nákladů vynakládaných 
v souvislosti s opravami. 
Technologie Kleentek ovlivňuje pozitivně kondici 
SaZ tak, že často dochází ke zrychlování výrobních 

cyklů. Výrobky jsou schopny vyhovět co nejpřís-
nějším nárokům na výrobní tolerance a počet 
neshodných výrobků razantně klesá. 
Z hlediska provozovatele je také důležitý fakt, 
že aplikací technologie KLEENTEK je zpravidla 

odstraněna nutnost pravidelných vý-
měn olejů. Olej se tak stává trvalou ná-
plní a jsou pouze doplňovány běžné 
úniky. Tato skutečnost má velký vliv na 
minimalizaci skladových zásob a sní-
ženou manipulaci s oleji ve výrobních 

prostorech. 

Strategie nulových závad
Moderní stroje vyžadují oleje, které 

jsou schopné stoprocentně zabezpe-

čit požadované funkce. Je tedy vysoce ekono-
mické zabývat se kondicí olejů, znečištěním 
a snížit tak celé spektrum vyvolaných nákladů 
spojených s 98 % poruch. To je prostor, který 
perfektně ovládá Kleentek. Hlavní důvody roz-
šíření technologie Kleentek jsou v zásadě násle-
dující – zabezpečení bezporuchového provozu 
SaZ a zabezpečení maximální kvality finálního 
produktu. Kondice oleje je kontinuálně udržo-
vána na nejvyšší možné úrovni, znečištění je 
kontinuálně minimalizováno. Čím je znečištění 
nižší, tím je olej ve vyšší, lepší kondici a stroj na 
tento stav citlivě reaguje. Snižuje se jak četnost, 
tak i délka prostojů. Tuto provozní charakteris-
tiku je schopen Kleentek udržovat neustále, po 
dlouhé roky. To je opodstatnění a hlavní důvod 
jeho aplikace. 
Ekonomické výhody aplikace technologií Kleen-
tek jsou nesporné. Firma nabízí svým zákazníkům 
výpočet, ze kterého vyplývají konkrétní finanční 
úspory v konkrétních nákladových položkách. 
Zároveň tento výpočet slouží i jako okno, kte-
rým hledí provozovatel SaZ z jiného pohledu 
na strukturu a výši vlastních nákladů. Výpočet 
mu sděluje, kolik procent z nich může ušetřit. 
Potom je snadné provádět průběžnou kontrolu 
jednotlivých položek a výše úspor. Běžné měsíční 
úspory se použitím Kleenteku pohybují nejčastěji 
v řádu od stovek tisíců korun výše.
Na grafu č. 1 je vyjádřena souvislost mezi kondicí, 
znečištěním oleje na jedné straně a výši měsíčních 
prostojů na straně druhé.

Závěr:
Kleentek je schopen kontinuálně zabezpečit
kvalitní výrobu s minimalizací nákladů. 
Kleentek má jasnou, konkrétní návratnost.
Kleentek generuje zisk. ■

Vladislav Chvalina
KLEENTEK, spol. s r. o.

KLEENTEK JE GARANTEM 
STRATEGIE NULOVÝCH PORUCH
NEJVYŠŠÍ KVALITA A KVANTITA VÝROBY, VYSOKÁ EFEKTIVITA, 
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA. HESLA, KTERÁ NÁS DOPROVÁZEJÍ 
V DENNÍM PRACOVNÍM ŽIVOTĚ. VE SPOJITOSTI S POUŽÍVÁNÍM 
PRŮMYSLOVÝCH OLEJŮ VE STROJNÍCH TECHNOLOGIÍCH MUSÍME 
VYCHÁZET Z FAKTU, ŽE AŽ 98 % JEJICH PORUCH ZPŮSOBUJE 
ZNEČIŠTĚNÍ A ŠPATNÁ KONDICE OLEJŮ.

Tento fakt je po-
tvrzený výsledky 
mnohaletého po-

drobného sledování a ana-

výrobu přerušit, kde je případný výpadek 
výroby těžkou ekonomickou ztrátou.

Technologie Kleentek je oceňována pro ši-
roké spektrum pozitivních vlivů na SaZ. Z nejčastěj-
ších můžeme uvést radikální snížení zmetkovitost, 
snížení počtu a času odstávek, snížení spotřeby el. 
energie a snížení provozní teploty olejů, snížení 
spotřeby ND a dalších nákladů vynakládaných 
v souvislosti s opravami. 
Technologie Kleentek ovlivňuje pozitivně kondici 
SaZ tak, že často dochází ke zrychlování výrobních 

cyklů. Výrobky jsou schopny vyhovět co nejpřís-
nějším nárokům na výrobní tolerance a počet 
neshodných výrobků razantně klesá. 
Z hlediska provozovatele je také důležitý fakt, 
že aplikací technologie KLEENTEK je zpravidla 

odstraněna nutnost pravidelných vý-
měn olejů. Olej se tak stává trvalou ná-
plní a jsou pouze doplňovány běžné 
úniky. Tato skutečnost má velký vliv na 
minimalizaci skladových zásob a sní-
ženou manipulaci s oleji ve výrobních 

prostorech. 

Strategie nulových závad
Moderní stroje vyžadují oleje, které 

jsou schopné stoprocentně zabezpe-

VYCHÁZET Z FAKTU, ŽE AŽ 98 % JEJICH PORUCH ZPŮSOBUJE 
ZNEČIŠTĚNÍ A ŠPATNÁ KONDICE OLEJŮ.

Graf č. 1: 
Nasazení KLEENTEK: Souvislost mezi prostoji SaZ (měsíc/min) a znečištěním olejů (mg/kg)

č.1: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky 185 mg/kg 
č.2: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky 98 mg/kg 
č.3: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky 32 mg/kg 
č.4: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky 17 mg/kg

1 2 3 4
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Pro zákazníky Bosch Rexroth tento nový motor 
otevírá nové možnosti pohonu. Hägglunds 
CBM dokáže zvládat nejen vyšší provozní za-

tížení, je prostorově úspornější a přenáší menší 
hmotnost na hnanou hřídel. Tyto parametry mohou 
být zajímavé pro výrobce stroje, či konečné uživa-
tele a v určitých případech pak mohou být strojní 
zařízení menší, lehčí a jednodušší.
Tento hydromotor také snižuje nároky na insta-
laci a v kombinaci s vyšší produktivitou může vést 
k nižší celkové investici či zvýšení dlouhodobých 
příjmů provozovatele. Je důležité zvážit jedinečné 
provozní výhody přímého hydraulického pohonu: 
plný krouticí moment od nulových otáček, odolnost 
před rázovým zatížením, přetížitelnost, plynulá 
regulace nebo čtyřkvadrantový provoz.

Síla pro rostoucí požadavky trhu
Hägglunds CBM motor byl vyvinut na základě zvy-
šujících se požadavků zákazníků. Vyšší výkonnost 
je žádána v mnoha průmyslových odvětvích, pří-
kladem jsou stále novější aplikace, jako jsou větrná 
a přílivová energie. Právě pohon Hägglunds CBM 
umožňuje možnost využití této energie.
Hydromotor CBM je založen na principu, již něko-
lik let vyráběných motorů menšího typu CB, má 
ovšem nové vnitřní uspořádání, které umožňuje 
dosáhnout parametru až 6000 Nm/bar specifického 
krouticího momentu. „Hägglunds CBM skutečně 
splňuje nejpřísnější nové požadavky na trhu,“ říká 
Lars Andrén, jeden z klíčových členů vývojového 
týmu Hägglunds CBM a dodává, „jeho zavedením, 
můžeme poskytnout jedinečné výhody hydraulic-

kého přímého pohonu pro širší škálu aplikací, než 
kdy bylo možné dosáhnout v minulosti.“

Vysoká očekávání otestována
V nahrazení úspěšného a důvěryhodného motoru, 
jako je Hägglunds Marathon, neponechal Bosch 
Rexroth nic náhodě. Do vývoje a výzkumu hyd-
romotoru CBM bylo vloženo mnoho let a mnoho 
hodin zkoušek pro ověření výkonnosti a kvality. 
V konečné fázi tento hydromotor prošel mnohem 
větším laboratorním testováním než jakýkoli jiný 
Hägglunds motor.

Plynulý přechod na větší sílu
Pro uživatele, kteří uvažují přejít z Hägglunds Ma-
rathon na CBM, jsou připraveny aplikační sady 
a adaptéry, dále také vzhledem k drážkám, které 
usnadňují montáž na hřídel, činí výměnu motoru 
u stávajících zařízení rychlou a jednoduchou zá-
ležitostí.
Dodatečně nebo nově instalovaný Hägglunds 
CBM spolehlivě uspokojí rostoucí potřebu vý-
konu a síly. ■

Bosch Rexroth UVÁDÍ NA SVĚTOVÝ TRH 
NEJVÝKONNĚJŠÍ PŘÍMÝ HYDRAULICKÝ POHON

Nový hydraulický motor Hägglunds typ CBM od firmy Bosch Rexroth nabízí nové příležitosti. 
Tento hydromotor CBM je novým nástupcem již osvědčeného a spolehlivého typu Marathon. 
Vývojem bylo dosaženo o 50 % více krouticího momentu motoru, zmenšení samotné velikosti, 
a až o 50 % menší hmotnosti, než jeho předchůdce. Tím se CBM stává hydromotorem se světově 
nejvyšším krouticím momentem v poměru ke své hmotnosti a velikosti.

Bosch Rexroth AG je jedním z předních světo-
vých specialistů v oblasti pohonů a řízení tech-
nologií. Pod značkou Rexroth společnost dodává 
systémová řešení pro řízení, ovládání a pohyb 
více než 500 000 zákazníkům. Bosch Rexroth je 
partnerem pro mobilní a průmyslové aplikace, 
automatizaci výroby a obnovitelných zdrojů 
energie. Společnost poskytuje „řešení šitá na 
míru“ potřebám a specifikacím každého jednot-
livého trhu. Jako „The Drive & Control Company“ 
vyvíjí, vyrábí, prodává komponenty a systémy 
ve více než 80 zemích. V rámci skupiny Bosch, 
společnost Rexroth se svými 34 900 zaměst-
nanci dosáhla obratu přibližně 5,1 miliardy eur 
v roce 2010.

Pro bližší informace navštivte 
www.boschrexroth.com

Již tehdy považovala firma Rexroth za nezbytné 
předat československým odborníkům infor-
mace v oblasti tekutinových mechanismů (jak 

se v praxi často zjednodušuje oblast hydrauliky) 
a pořádala proto za organizační i obchodní pod-
pory firmy KANDT Hamburg v Československu 
řadu odborných přednášek a školení. Organizačně 
byly tyto akce prováděny ve vazbě na českoslo-
venskou vědecko-technickou společnost. I touto 
složitou organizační cestou se dařilo získávat 
pro československé techniky informace o vyrá-
běných produktech firmy Rexroth a současně, 
což bylo v tehdejší době velmi významné,  také 
o nových aplikačních a systémových řešeních 
hydraulických pohonů používaných v zahraničí. 
Filosofie firmy Rexroth se již tehdy významně 
lišila od konkurenčních značek tím, že vyvíjela 
nové komponenty a systémová řešení na základě 
vlastní velmi dobré technické znalosti aplikačních 
oblastí a velmi úzce spolupracovala s předními 
světovými výrobci technologických celků. Zmí-

DIDAKTIKA FIRMY BOSCH REXROTH

Historie odborných školení firmy Bosch Rexroth sahá hluboko do období minulého politického 
režimu, kdy pro možnost realizace významných technologických zařízení byly z tehdejší tzv. 
kapitalistické ciziny dováženy hydraulické komponenty značky Rexroth.
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něná školicí činnost byla v tehdejší době 
našimi techniky velmi  pozitivně hodnocena 
a účast na přednáškách a školeních často 
převyšovala organizační možnosti.
Po politických změnách v roce 1989 byla 
v roce 1990 založena v Československu dce-
řiná společnost firmy REXROTH. Ta navázala 
na předchozí činnost i v oblasti didaktiky. 
Počáteční velmi dynamický přechod spo-

lečnosti od socialismu k „něčemu novému“ 
v této porevoluční době měl mimo jiné za 
následek, že se lidé věnovali celé řadě jiných 
problémů a odborné kurzy a školení byly 
na čas odsunuty stranou. Postupně se však 
situace začala zlepšovat ve prospěch ško-
lení. Počet požadavků se zvyšoval a rovněž 
se požadavky rozšiřovaly do oblastí pneu-
matických systémů a systémů elektrických. 
S využitím podpory z Německa se česká 
společnost REXROTH intenzivně snažila plnit 
požadavky přicházející z trhu a neustále 
posilovala své školicí aktivity. S vědomím 
důležitosti této činnosti pro všechny uživa-
tele a zájemce o produkty a techniku firmy 
REXROTH bylo v roce 2006 rozhodnuto 
o významné investici do oblasti školení 
a v květnu roku 2007 byla otevřena školicí 
střediska v Brně a v Ostravě. Začleněním 
simulátorů, tj. výukových hydropraktiká-
torů a pneupraktikátorů, mohla být dosud 

teoretická výuka rozší-
řena o realizaci obvodů 
pro ověření teoretických 
znalostí. Kromě zmíněných 
hydraulických a pneuma-
tických praktikátorů byly 
za podpory Evropské unie 
pořízeny i další výukové 
pomůcky. Program výuky 
se nejen rozšiřoval, ale na-
růstala i jeho kvalitativní 
stránka.
Pro loňský rok 2012 bylo 
nabízeno celkem 16 růz-

ných kurzů a školení. Z tohoto většina byla 
zaměřena na „hydrauliku“ (jak průmyslovou, 
tak mobilní). Z hlediska úrovně lze hovořit 
o kurzech základních a o školení, která se týkali 
specifické – nadstavbové problematiky. Kromě 
problematiky „hydrauliky“ se další školení za-
měřují na systémy pneumatické, aplikovanou 
elektroniku, dynamiku atd.
V roce 2011 prošlo kurzy a školeními přes 

500 účastníků. Jednalo se jednak o pracov-
níky obchodních partnerů, jednak o pra-
covníky z technické praxe, kteří „hydrauliku 
REXROTH“ dosud nepoužívají. Dále se ně-
kterých školení zúčastnili posluchači Tech-
nické univerzity Ostrava, Vysokého učení 
technického Brno, Integrované střední školy 
v Brně, apod. V neposlední řadě firma BOSCH 
REXROTH vypomáhá ve výuce v rekvalifi-
kačních kurzech pro zařazení pracovníků 
na post údržbář.
V souhrnu lze konstatovat, že snahou firmy 
BOSCH REXROTH CZ je podpořit odbornou 
úroveň techniků na různých úrovních. Pod-
pořit a doplnit znalosti absolventů různých 
škol, poněvadž jim české školství mnohé dluží. 
Firma věří, že tato činnost podpoří i konkuren-
ceschopnost českých výrobků. ■ 
Seznam kurzů a jejich oblasti pro letošní rok 

lze najít na adrese: www.boschrexroth.cz  
nebo skoleni@boschrexroth.cz.

Některé pomůcky, které jsou používány pro výuku

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, 612 00 Brno

e-mail: office@smc.cz, tel.: 541 424 611
www.smc.cz

JSou Menší, účInněJší  
A šetří čAS – proCeSní 

ventIly řAdy vdW 
Společnost SMC inovovala osvědčený 2/2 elektro-
magneticky ovládaný procesní ventil řady VDW. Díky 
inovaci má ventil menší rozměry a nižší hmotnost 
oproti předchozímu provedení. Varianta s integro-
vaným konektorem šetří čas při zapojování. Nižší 
je také spotřeba elektrické energie. Procesní ventil 
řady VDW je vhodný pro aplikace na stlačený vzduch, 
vakuum a vodu.

Nová řada VDW nabízí řadu vylepšení oproti  
předchozímu provedení:
●● až o 10 % menší rozměry
●● až o 20 % nižší hmotnost
●●  nižší spotřeba elektrické energie: velikost 1–2,5 W,  
velikost 2–3 W
●● krytí IP65
●●  kratší čas pro uzavření ventilu (ventil s integrovaným 
konektorem)

Materiál tělesa ventilu: hliník, plast, mosaz nebo ko-
rozivzdorná ocel.
Materiál těsnění: NBR (Nitril – Butadien kaučuk) nebo 
FKM (Viton).

Oblasti použití
Ventil řady VDW je velmi univerzální. Díky menším rozmě-
rům jej lze použít ve stísněných prostorech. Hlavní aplikací 
je použití ventilů jako testerů úniků. Jejich nízká spotřeba 
elektrické energie a nízký zdánlivý výkon umožňují použít 
ventily v těchto aplikacích:
●●  stlačený vzduch: zubní lékařství, sušičky, pneumatické 
vibrátory,
●● vakuum: recyklace, balení potravin,
●● voda: vodní clony, čisticí cyklus s oběhem vody.
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Téma: Pneumatika a hydraulika v průmyslu

Díky dlouholetému partner-
ství a našim zkušenostem 
v oboru pneumatiky a auto-

matizace jsme schopni nabídnout 
nejen výtečný koncový produkt, ale 
i celkové řešení, které je zákazníkovi 
přímo ušité na míru. V naší nabídce 
sortimentu najdete vše pro sestavení 
pneumatického obvodu. Od základ-
ních pneumatických prvků, jako jsou 
standardní ventily a válce, přes nor-
mované prvky až po naprosté spe-
ciality, jako jsou například speciální 
nerezové válce vhodné pro aseptické 
provozy, například v potravinářství 
a farmacii, nebo vícepístnicové válce 
pro speciální aplikace. 

Víme, že krátké dodací lhůty jsou pro 
naše zákazníky velmi důležité, proto 
jsme schopni velké množství sorti-
mentu expedovat ještě v den přijetí 
zakázky a díky tomu má zákazník stan-
dardní zboží k dispozici již druhý den 
po objednání. 
Zakládáme si na osobním přístupu 
a dobrých vztazích nejen se zákaz-
níky, ale také i se svými dodavateli 
a proto je velkou výhodou úzké 
spolupráce našich dvou firem fakt, 
že náš italský dodavatel je schopný 
v krátké době reagovat na naše spe-
cifické poptávky a díky své střední 
velikosti a flexibilitě výroby jsou 
i jeho dodací lhůty velmi krátké. 

PNEUMATICKÉ PRVKY 
OD PŘEDNÍHO 
EVROPSKÉHO VÝROBCE
FIRMA STASTO AUTOMATION s.r.o. JE ZÁSTUPCEM 
ITALSKÉHO VÝROBCE ŠPIČKOVÝCH 
PNEUMATICKÝCH PRVKŮ A DODAVATELE 
CELKOVÝCH ŘEŠENÍ, FIRMY VESTA.

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

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

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

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

http: www.stasto.cz

Partnership. 

        With Guarantee.

22_23_TM01.indd   22 21.1.13   9:14



231/2013

Téma: Pneumatika a hydraulika v průmyslu

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

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

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

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

http: www.stasto.cz

Partnership. 

        With Guarantee.

Nové ventily řady JT
Nová série JT je evolucí ostatních 
úspěšných řad ventilů.
Ventily řady JT v sobě spojují 20 let 
zkušeností s výrobou kvalitních pneu-
matických prvků,  špičkové výrobní 
technologie a evropskou kvalitu. Vý-
sledkem jsou ventily, které garantují 
výborné vlastnosti a vysokou spo-
lehlivost.
Novinkou při konstrukci této řady 
ventilů je hladší povrch uvnitř ven-
tilu a nový design těsnících kroužků 
na šoupátku. Tyto změny mají za ná-
sledek menší vnitřní tření a znatelně 
vyšší výdrž.

Série JT je k dispozici v rozměrech 
1/8“ a 1/4“ a k dostání je samozřejmě 
i verze pro připojení na lištu nebo 
s Multipol připojením.

RSSC – kulaté nerezové 
válce pro potravinářství, 
medicínu a chemický 
průmysl
Nerezové válce jsou určeny pro provoz 
v agresivním prostředí, kde je čištění, 
omývání a vysokotlaké oplachování 
chemikáliemi na denním pořádku.
Hladké povrchy a začištěné hrany jsou 
vyrobeny v takové přesnosti a kvalitě, 
aby se zamezilo usazování nečistot 

nebo čisticích látek na povrchu válce 
a zároveň pak taková úroveň kvality 
produkce výrazně usnadňuje sa-
motné čištění. 
Jednotlivé díly jsou designovány pro 
co nejjednodušší a nejefektivnější 
údržbu, případné rozebírání a ná-
sledné kompletování. 

Navštivte naše internetové 
stránky www.stasto.cz, kde se 
o firmě a produktech i službách 
které nabízíme dozvíte více, 
a nebo si přímo objednejte tiště-
nou verzi našeho ceníku. ■

Těšíme se na další spolupráci
STASTO team
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Wandfluh AG se zaměřuje hlavně na hyd-
raulické rozvaděče, sedlové ventily, škrticí 
a tlakové ventily, miniaturní hydrauliku, 

vestavné ventily a řídicí elektronické komponenty. 
K výhodám patří mnoholetá tradice výroby, nejvyšší 
výrobní technologie a celosvětová obchodní síť, 
krátké dodací termíny, certifikace ISO 9001 a pro-
slulá švýcarská kvalita.

Zkušenosti společnosti umožňují optimální vývoj 
zákaznických komponent a hydraulických systémů 
dle individuálních požadavků uživatele. 

Produkty Wandfluh se pro své špičkové vlast-
nosti využívají v těchto oborech:
●● obráběcích strojích
●● papírenském, textilním a plastikářském průmyslu 

●● stavebních a lesních strojích
●● robotizaci a manipulačních přístrojích
●● energetických zařízeních
●● lodním stavitelství a offshore aplikacích
●● podvodních aplikacích
●● chemickém a těžařském průmyslu  

Sedlové ventily 
Vysoká těsnost provedení, vhodné pro zvedací, 
napínací a upínací zařízení. Široký sortiment pro-
vedení, speciální schémata zapojení, s možností 
plynulého přepínání a varianty se speciální povrcho-
vou úpravou. Možnost nestandardního provedení 
cívky a nestandardního napětí.

Proporcionální technologie
Proporcionální ventily ve vestavném, přírubovém 
nebo modulovém provedení.

Hydraulické rozvaděče 
a ventily švýcarské firmy 
WandfluH aG
SpolečnoSt Wandfluh aG je Globální dodavatel 
Standardních i Specializovaných  hydraulických 
komponent S mnoha provedeními a funkcemi. je známá  
zejména Svými produkty pro nejnáročnější aplikace. 

proporcionální rozvaděč s integrovanou elektronikou

elektronická karta Sd6 - základní provedení

elektronická karta Sd6 - rozšířené provedení

proporcionální škrtící ventil s integrovanou elektronikou

miniaturní rozvaděče řady nG3-mini mobilní elektronika md2
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Digitální nebo analogová elektronika, možnost 
řízení ve více osách nebo synchronizace pohybů.
Řízení rychlosti, síly nebo polohy v otevřené nebo 
uzavřené smyčce - toto řešení poskytuje vysoké 
dynamické vlastnosti. K dispozici jsou také pro-
porcionální ventily s integrovanou elektronikou.

Miniaturní hydraulika
Ventily s miniaturní zástavbou a hmotností, ovládací 
cívky s minimální výkonovou spotřebou. Kompletní 
sortiment prvků se všemi základními funkcemi. 
Kompaktní design. Hodí se pro aplikace, kde jsou 
požadovány nejmenší možné zástavbové rozměry.

Nevýbušné verze rozvaděčů a ventilů
Společnost Wandfluh vyrábí nejširší sortiment kom-
ponent v nevýbušném provedení dle standardu 

ATEX, s různým provedením povrchové úpravy, až 
po provedení z nerezové oceli. 

Individuální řešení
Aplikace a specifická řešení vyvinutá ze zkušeností 
s výrobou standardních  komponent. Provedení 

a softwarová řešení optimalizovaná pro požadovanou 
aplikaci. Individuální obchodní a technické poraden-
ství, kompletní know how od jednoho dodavatele.
Komponenty Wandfluh jsou ideální pro použití ve 
Vašem zařízení. ■

www.wandfluh.com

Hydrogenerátory řady K3VG
Spolehlivost a dobré zkušenosti s hydrogenerátory 
Kawasaki vedly firmu k vývoji hydrogenerátorů 
řady K3VG, které byly určeny převážně pro použití 
v průmyslu. 
K přednostem této řady patří nízká hlučnost, vysoká 
účinnost, precizní možnosti regulace, dlouhá život-
nost a spolehlivost. Svými technickými vlastnostmi 
se tato řada řadí k nejlepším na trhu.
Uplatnění hydrogenerátorů Kawasaki je hlavně 
pro použití v nejnáročnějších technických obo-
rech, kde jsou vysoké požadavky na dlouhodo-
bou a spolehlivou činnost. Proto se používají po 
celém světě např. pro razicí štíty, drtiče a trhačky, 
stohovací dopravníky, zařízení pro výrobu slé-
várenských forem, válcovací tratě, kovací lisy 
a manipulátory, protlačovací a vytlačovací lisy, 
šrotovací lisy nebo hydraulické palubní zařízení 
pro lodě. 
Hydrogenerátory K3VG jsou nabízeny s různými 
typy regulací a jejich kombinacemi (regulace na 
tlak a výkon, v provedení hydraulicko-mechanic-
kém a elektro-hydraulickém). Hydrogenerátory 
procházejí velmi náročnými testy. 

Charakteristické rysy
 ●  Variabilita provedení - k dispozici je široký sorti-
ment geometrických objemů. Možnost dodávky 
jednostupňových hydrogenerátorů, u tandemo-
vých možnost v provedení s propojeným sáním.
 ●  Možnost vestavění pojistného ventilu.
 ● Modulová koncepce. 
 ●  Robustní odlitek tělesa - bezpečně zachycuje 
všechny vnitřní síly, zvyšuje životnost a snižuje 
hlučnost.
 ●  Ložiska - zaručují vysokou spolehlivost a životnost 
pro kontinuální činnost v průmyslových aplikacích.   
 ●  Mechanismus uložení nakloněné desky - ori-
ginální hydrostatické vyvážení  kombinované 
s robustním mechanismem uložení zvyšuje výkon 
a snižuje hlučnost. 
 ●  Různé typy regulací - k dispozici je rovněž mikro-
procesorem řízená verze, která poskytuje vysokou 
rychlost odezvy, linearitu a minimální hysterezi.  
 ●  Možnost uchycení zubového hydrogenerátoru 
s geometrickým objemem 10 nebo 15 cm3/ot. 
jako zdroje pro některé typy ovládání.  

Hydrogenerátory řady K3VL
Tyto regulační hydrogenerátory jsou vyvinuty pro 
obvody se středními tlaky (320 bar) a určeny přede-
vším pro standardní průmyslové aplikace, mobilní 

i lodní hydraulické systémy. Při konstrukci se použily 
pionýrské konstrukční technologie, nová skladba 
materiálů a nejnovější poznatky z vývoje ložisek. 
Řada K3VL nabízí široký sortiment regulátorů, které 
umožňují výjimečné technické vlastnosti a tech-
nické parametry.      

Radiální pístové hydromotory
Kvalitu radiálních pístových hydromotorů Kawa-
saki Staffa dokumentuje historie 44 let úspěšných 
aplikací po celém světě. Hlavními oblastmi použití 
jsou plastifikační jednotky pro vstřikovací lisy, důlní 
zařízení, mobilní a stavební zařízení, námořní navi-
jáky a řídicí mechanismy, lesní stroje aj. Hydromo-
tory Staffa jsou nabízeny v jednorychlostním nebo 
dvourychlostním provedení. ■

Výhradní zastoupení 
Wandfluh a Kawasaki 
pro Českou republiku zajišťuje
společnost HYDROMA, spol. s r.o.
Vlčnovská 2477, 688 01 Uherský Brod
tel./fax: +420 572 637 796
e-mail: hydroma@hydroma.cz
www.hydroma.cz

AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROGENERÁTORY KAWASAKI

Původní model axiálního pístového hydrogenerátoru řady KV vyvinula firma Kawasaki v roce 
1968. Dnes patří firma mezi přední hráče v tomto oboru. V současnosti se hydrogenerátory 
pro evropský trh vyrábějí ve Velké Británii. 

Proporcionální rozvaděč 
v nevýbušném provedení

Proporcionální pojistný ventil pro 
aplikace pod vodou (M35)

Rozvaděč v nevýbušném provedení

Axiální pístový hydrogenerátor K3VG

Axiální pístový hydrogenerátor K3VL

Radiální pístový hydromotor Staffa  
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Pro mazání vysokovýkonných stacionárních i mo-
bilních hydraulických zařízení dodává Interflon 
hydraulické kapaliny a aditiva do olejů, které, jak 
uvádí výrobce, fungují o třídu lépe a nabízejí zna-
telný rozdíl v užitných vlastnostech v porovnání se 
standardními hydraulickými mazivy. 

Teflon ve službách  
průmyslových maziv
Na rozdíl od konvenčních maziv vytvářejí tyto pro-
dukty ultra tenký mazací film s unikátní strukturou 
shluků teflonových kuliček, které mažou odvalová-
ním jako miniaturní kuličková ložiska. Zachycují se 
ve štěrbinách povrchu hydraulické soustavy a do-
dávají mu tím neobyčejnou hladkost, což znamená 
extrémně účinné dlouhodobé snížení tření. Jejich 
aplikace nabízí tyto výsledky:
●●  snížené opotřebení a sníženou spotřebu elektřiny
●●  zlepšené odlučování vlhkosti pro zdokonalení 
ochrany povrchu
●●  sníženou tvorbu tvrdých karbonových usazenin 
a prodloužení životnosti
●●  lepší odolnost proti stárnutí oleje a prodloužení 
jeho provozní životnosti
●●  méně poruch součástek a sestav

Každé z těchto zlepšení představuje velkou příle-
žitost ke snížení nákladů a to téměř pro všechny 
hydraulické systémy. Jde o zlepšení s rychlou ná-
vratností prvotních nákladů na nákup maziv.
Díky svým vlastnostem maziva Interflon snižují 
tření a opotřebení mnohem lépe, než standardní 
maziva. Jejich vysoká kvalita se projeví zejména za 
nepříznivých podmínek vysokých zatížení, vysokých 
a nízkých teplot, silného znečištění a v prostorech, 
kde je časté oplachování či omývání vodou.

Pro použití v hydraulických systémech je určen 
hydraulický olej Interflon Food Lube H s mimořád-
nou mazací schopností, schválený mnoha výrobci 
hydrauliky a Finnoly N251-H – aditivum do hyd-
raulických olejů, které snižuje opotřebení, teplotu 
oleje a spotřebu energie. Pro zlepšení parametrů 
a zvýšení životnosti pneumatických zařízení slouží 
pak pneumatický olej Lube PN32.

Od problémů k úsporám
Interflon uvádí na svých webových stránkách i kon-
krétní příklady aplikací těchto přípravků a maziv, 
které znamenaly pro uživatele výrazné zlepšení 
provozních parametrů hydraulických či pneumatic-
kých systémů, nebo vyřešení nějakého podstatného 
problému.
Jedním z nich je např. zlepšení funkce pneumatic-
kého systému dopravníku v dolech. Poruchy částí 
pneumatického systému, které se u dopravníko-
vého systému v podzemním dole objevovaly 2 až 3x 
týdně, způsobovaly odstávky těžby s nepříjemnými 
důsledky: u tohoto zařízení znamená jedna hodina 
odstávky těžby ztrátu 1 036 600 Kč. 
Řešení se našlo v podobě pneumatického oleje 
Interflon Lube PN32, který snižuje tření, odlučuje 

vlhkost a chrání součásti sys-
tému proti korozi. Tento vyso-
kojakostní voduodpuzující olej 
pro pneumatické nástroje a li-
neární pohony umožňuje podle 
výrobce zejména výrazně snížit 
opotřebení a prodloužit život-
nost součástí pneumatického 
systému a pneumatických ná-
strojů. Má speciální složení pro 
zvýšení spolehlivosti kompo-
nentů a snížení vibrací ve všech 
pneumatických nástrojích po-
užívaných v průmyslovém pro-
středí. Využívá vyspělou tech-
nologii mazání firmy Interflon, 
která brání korozi, podporuje 
odlučování vody a snižuje na 
minimum znečišťování maziva 
i hromadění karbonu a fermeže.

Může být také použit pro lineární pohony a v sys-
témech centrálního mazání (s viskositou ISO VG 
32, 46, 68), což vede ke snížení počtu maziv, jež se 
obvykle používají. Byl doporučen, ověřen a schválen 
renomovanými výrobci pneumatických zařízení 
jako jsou firmy Norgren a Hoerbiger.
Ke klíčovým přednostem pneumatického oleje 
Lube PN32 patří podle výrobce hlavně značně 
snížené opotřebení pneumatických nástrojů, až 9x 
nižší spotřeba oleje, eliminace zadrhávání a nepra-

videlného chodu ventilů a válců, výborné vlastnosti 
nouzového mazání a zvýšená celková spolehlivost 
systému.
Ta se projevila i ve zmíněném případě: Od naplnění 
systému olejem Interflon Lube PN32 nedošlo na 
důlním dopravníku k žádné další poruše pneuma-
tického systému a interval doplňování olejových 
nádrží se prodloužil z každodenního na 1x týdně. 
Celkové úspory dosažené pomocí tohoto řešení 
byly vyčísleny na 3 111 100 Kč týdně.
Klíčovou roli sehrál Lube PN32 rovněž při optima-
lizaci mazání pneumatického systému výrobce 
nábytku, kde pomohl vyřešit nevyhovující situaci, 
kdy pneumatický systém v továrně na postele a ma-
trace musel být doplňován pěti decilitry každých 
12 hodin, což znamenalo každodenní vynucené 
půlhodinové přerušení výroby.

Výsledkem aplikace Interflon Fin Lube PN32 bylo 
snížení spotřeby oleje v pneumatickém systému 
o 75% (!) a potřeba doplnit jej pouze jednou za  
5 dní. To reprezentuje úspory 742 500 Kč ročně na 
oleji a odstávkách výroby.

Aditivace hydraulických olejů 
prodlužuje jejich životnost 
Dalším příkladem lepších výsledků dosažených 
pomocí speciálních průmyslových přísad do hyd-
raulických olejů je aditivace hydralického systému 
CNC stroje. V tomto případě šlo o řešení situace, kdy 
se u CNC strojů ve výrobě po několik měsíců obje-
vovaly nežádoucí průsaky. Hydraulický olej se musel 
měnit každý týden (8 - 10 l), dalším nepříjemným 
efektem bylo znečištění CNC centra, což zvyšo-
valo riziko pracovního úrazu v důsledku nebezpečí 
uklouznutí na pracovišti a časově náročná údržba.
Pro zlepšení situace se do původního oleje CNC 
centra aplikoval přípravek Interflon Finnoly N251H. 
Toto aditivum je speciálně vyrobeno pro hydraulické 
systémy, kde snižuje tření. Jde o přísadu s teflonem do 
hydraulického oleje, navrženou pro zvýšení výkonu 
mobilních a stacionárních hydraulických systémů 
a snížení spotřeby energie. Významně snižuje tření 
i opotřebení a zvyšuje životnost oleje používaného 
u hydraulických systémů a šroubových kompresorů 
(podle výrobce až 8násobně). Tento přípravek byl 
navržen pro prodloužení životnosti standardního hyd-
raulického oleje tím, že sníží jeho opotřebení a teploty. 
Zajišťuje vynikající mazivost, ochranu a nejnižší možné 
vnitřní tření pohyblivých částí u čerpadel, motorů, 
ventilů, pístů a válců v hydraulických systémech. 
Výsledkem po aditivaci s Finnoly N251H bylo snížení 
spotřeby oleje na pouhé 3 l oleje týdně. Ve finančním 
vyjádření toto snížení průsaků znamenalo úsporu 
9770 Kč na jednom stroji a rovněž eliminaci dosa-
vadní nutnosti údržby a čištění stroje. ■● /rd/

Lepší mazání pro pneumatické  
a hydrauLické systémy

Hydraulická a pneumatická zařízení jsou v provozu vystavena často náročným podmínkám, 
které mají vliv na jejich opotřebení a životnost. V řadě případů lze jejich fungování zlepšit 
pomocí použití maziva s vyššími užitnými parametry, než má standardní olej. Řešením může 
být použití specializovaných produktů společnosti Inerflon, které obsahují teflonovou přísadu, 
jež dodává těmto mazivům a aditivům mimořádné parametry.

Použití maziv s vyššími užitnými vlastnostmi v pneumatických systémech 
může kromě zlepšení provozních parametrů zařízení přinést výrazné úspory
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Přípravy na 21. ročník mezinárodního veletrhu AM
PER 2013 jsou v plném proudu. Každým dnem po
řadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárod
ních vystavovatelů, kteří budou od 19.–22. 3. 2013  
v halách brněnského výstaviště prezentovat své 
inovace z oblasti elektrotechniky, elektroniky, au
tomatizace a komunikace. Vzhledem k dosavadní 

frekvenci zpracovaných přihlášek, pořadatelé 
očekávají přes 600 zúčastněných subjektů z více 
než 20 zemí světa. Vyšší zájem o účast na veletrhu 
vykazují firmy spadající do nomenklatury elek
troinstalace a automatizace.  Významnými repre
zentanty této oblasti jsou například společnosti 
SCHMACHTL CZ – zástupce světových výrobců 
v oblasti elektroniky, elektrotechniky a strojírenství, 
OBO BETTERMANN, KOPOS KOLÍN, OMRON 
ELECTRONICS, PHOENIX CONTACT a mnoho 

dalších. Pravidelnou účast na veletrhu neporušil 
ani globální elektrotechnický koncern SIEMENS 
a světová špička v technologiích pro automatizaci 
a energetiku – společnost ABB.
Hlavním cílem veletrhu AMPER je pozitivní prezen
tace trendů, technických novinek všech zastou
pených oborů. Proto se pořadatelé rozhodli, na 

základě odborně připravených výstupů od zúčast
něných subjektů, prezentovat jednotlivé inovace 
nejen na samotném veletrhu, ale i v předprodukční 
fázi – jednotlivé inovace jsou každý den zveřej
ňovány na webových stránkách veletrhu AMPER. 
Pořadatelé veletrhu nezapomínají ani na své ná
vštěvníky, které budou mít opět čím překvapit. 
V rámci letošního veletrhu proběhne prestižní soutěž 
o nejpřínosnější exponát veletrhu ZLATÝ AMPER 
2013. Pro fanoušky elektromobility je připravena  

exkluzivní přehlídka 
elektrických a hyb-
ridních vozidel, od 
skútrů přes osobní 
automobily až po 
autobusy a dodávky, 
využívající tento alter
nativní pohon. Dopro
vodný program budou 

doplňovat tematicky laděné konference, semináře 
a diskuze o aktuálních problémech a výzvách vy
skytujících se prezencí v tomto směru. Připravena 
je i novinka v podobě multimediálního centra s do
provodným programem v hale P. Celá událost se 
ponese v duchu karetní hry „Oko bere“, kterou si 
návštěvníci budou moci ve výstavních prostorách 

zahrát. Metaforou veletrhu i této hry je magická 
číslice 21, aneb shodný počet vedoucí k vítězství jak 
v karetní hře, tak i v 21. ročníku veletrhu AMPER 2013.

Doprovodný program 
V rámci doprovodného programu veletrhu 
AMPER 2013 bude probíhat velká škála kva-
lifikačních seminářů, tematických konferencí 
a diskuzí, které jsou určeny jak odborníkům, 
tak i technickým nadšencům.
Kvalifikační semináře (L. P. Elektro):
„Inovativní kabelová řešení nkt cables“, 
 „Požadavky na elektrické instalace 2013“
„Osvětlení 2013 – Požadavky projektů na osvět
lování“
 „Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, sou
visející povinnosti provozovatelů“
Konference (FCC Public):
„Perspektivy elektromobility“
„Perspektivy automatizace“
„ Energie pro budoucnost“
Odborné semináře (Časopis DPS – Elektronika 
od A do Z):
 „Elektronické součástky a aplikace“
„DPS a vše kolem nich“
Konference (Sdělovací technika): 
„Elektronika, mikroelektronika a inovace“
„Bezdrátová komunikace v každodenním životě“
Seminář (B. I. D.): „OFFGRID“
Více informací o doprovodných akcích bude v prů
běhu příprav veletrhu aktualizováno na webových 
stránkách www.amper.cz.

AMPER 2013

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER se 
pyšní svou dlouholetou působností, vysokým počtem spokojených návštěvníků a participací 
vystavovatelů světoznámých firem. V současné době jde o nejvýznamnější elektrotechnický 
veletrh v České republice, který svým obchodním významem zasahuje do celé střední a vý-
chodní Evropy.
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Philosophia a Dassault Systèmes budou společně 
vyvíjet řešení a postupy pro digitalizaci stávajících 
aktiv, 3D multifyzikální simulaci komplexních pro
cesů v jaderných elektrárnách a vytvoří souhrnný 
vzdělávací program pro studenty jaderné fyziky. 
Tyto vzdělávací programy na univerzitní úrovni 
budou studentům pomáhat využívat získané teo

retické vědomosti v různých oblastech jaderné 
energetiky prostřednictvím „virtuálních světů“. Bu
dou obsahovat i praktické konstrukční nástroje 
jako jsou 3D projekční, simulační, analytické a pro
gramovací aplikace Dassault Systèmes. Platforma 
3DEXPERIENCE umožní i digitalizaci už existujících 
jaderných elektráren i reálných procesů, což nabízí 

přesnější simulaci, zlepší kvalitu školení a podpoří 
vývoj procesu údržby.
Většina jaderných elektráren i dalších zařízení na 
výrobu elektrické energie není postavena přesně 
podle původního projektu. Projekty vycházejí 
z ideál ního plánu, nicméně jsou během konstrukce 
více či méně pozměňovány, aby bylo možné  
vypořádat se s neočekávanými problémy, které se 
objevují v procesu výstavby. Digitalizace elektrárny 
ze starých dat a vytvoření „reálného” modelu by tak 
mělo být prvním procesním krokem pro jakoukoli 
stávající elektrárnu. Digitalizovaná data se pak stá
vají jedinečným vědomostním centrem elektrárny, 
k němuž mají přístup všichni zainteresovaní včetně 
majitele nebo provozovatele a dodavatelů zařízení.
„Virtuální svět může zlepšovat ten reálný. Kom
binace hlubokých znalostí jaderné technologie, 
kterými disponuje Philosophia, a naší platformy 
3DEXPERIENCE přinese obrovskou hodnotu našim 
společným zákazníkům,” uvedla Monica Menghini, 
výkonná viceprezidentka Dassault Systèmes. 
„Pro nasazení našich aplikací vidíme velký potenciál 
také v české energetice. Naše technologie umož
ňují všem zúčastněným pracovat v rámci systému 
s jednotnou verzí pravdy. To ve výsledku umožňuje 
zlepšit spolupráci, efektivnější provoz a také větší 
transparentnost projektů,“ doplnil Tomáš Ivančík, 
manažer pro energetiku z české pobočky Dassault 
Systèmes. ■

Digitalizace jaDerných elektráren  
pomůže zlepšit jejich úDržbu

Firma Dassault Systèmes a korejská společnost Philosophia, zabývající se technologií 4+D 
Technology, na níž stojí holistická myšlenka komplexní simulace, optimalizace, vizualizace, 
harmonizace, integrace a animace, oznámily spolupráci při digitalizaci a virtuální simulaci 
jaderných elektráren. Aplikace Dassault Systèmes využije Philosophia k modelování a simulaci 
multifyzikálních procesů, víceškálových jevů a také pro konstrukci a školení.

Zmíněné patenty pokrývají celý hodnotový řetě
zec od krystalického křemíku fotovoltaiky – až po 
instalaci hotového systému. Vzhledem k tomu, že 
vědci z Freiburgu jsou partnery výzkumu firmy 
SCHOTT Solar už více než 20 let, jsou také zběhlí 
v získaném portfoliu patentů, které jsou nyní 
zcela v kompetenci Fraunhofer ISE – např. pro 
testování spolehlivosti fotovoltaických modulů.  
„První výzvy pro další využití patentů jsou před 
námi. Samozřejmě, že se zaměříme i na udělování 

licencí a uplatnění práv německých a evropských 
průmyslových partnerů,“ říká Dr. Ralf Preu, vedoucí 
fotovoltaické výrobní technologie a kvality. 
Pro šéfa ISE Eicke Webera je nákup těchto patentů 
důležitým základem pro zachování fotovoltaiky 
v Německu. Závazek jeho instituce pro zachování 
průmyslu v Evropě jde ale ještě dále: „Pokud chceme, 
aby technologie byla stále v čele německého foto
voltaického průmyslu zde v Evropě, musíme pomoci 
společnosti k mezinárodní konkurenceschopnosti. To 

může fungovat, když německá a evropská fotovol
taická zařízení získají svou pozici v průmyslu, v továr
nách, kterým ale fotovoltaické elektrárny ve velkém 
měřítku musí nabídnout roční produkci elektřiny od 
jednoho do 5 GW. Teprve poté může společnost 
konkurovat na rychle rostoucím globálním trhu.“ ■

FraunhoFer iSe zíSkal  
patentové portFolio Schott Solar

Fraunhoferův Institut pro solární energetické systémy (ISE) a společnost SCHOTT Solar AG se dohodli 
na převodu 111 patentových rodin pro krystalické křemíkové fotovoltaiky. Tím je podle předsta-
vitelů obou institucí zajištěno, že rozsáhlá znalost fotovoltaického průmyslu zůstává v Evropě.

Fotovoltaické moduly z krastylického křemíku 
na střeše chaty Wandergasthof Rappenecker dodávají 
eletřinu pro tuto budovu od roku 1987. Investice po-
chází z produkce té doby AEG, později SCHOTT Solar. 

Foto: FHF

„Společnost AREVA je jedním z celosvětových lídrů na 
poli jaderné energetiky poskytující služby 95 % světo
vých elektráren. Podařilo se jí vyvinout inovativní řešení, 
jehož cílem je nabídnout provozovatelům jaderných 
elektráren rychlý a nákladově efektivní přístup k široké 

škále nových i náhradních dílů,“ říká Philippe Samama, 
výkonný viceprezident společnosti AREVA.
Nová služba dostala název ERVA, což je anglická 
zkratka pro příslušenství (Equipment), náhradní díly 
(Replacement parts) a jejich validaci (Validation). 

Staví především na možnosti využití nepotřebných 
náhradních dílů z elektráren, které byly vyřazeny 
z provozu v jiných funkčních elektrárnách.
O systém ERVA, který již úspěšně funguje v Německu, 
se nyní začaly zajímat i další jaderné elektrárny po celém 
světě a poptávka po jeho využití roste. Provozovatelům 
elektráren nabízí četné výhody a umožňuje jim přede
vším obstarat náhradní díly výrazně pod běžnou tržní 
cenou. Pokud se stane, že náhradní díly byly inovovány 
a starý typ již není k dispozici, služba ERVA umožňuje 
také dodání původní verze náhradních dílů. Kromě 
služeb v oblasti dodávky vybavení, náhradních dílů a je
jich validace má systém ERVA pro své klienty možnost 
zajistit proces kvalifikace a reinženýring součástek. ■

areva zaváDí nový SyStém DoDávek 
náhraDních Dílů pro jaDerné elektrárny

Neúspěšný účastník tendru na Temelín, francouzská společnost AREVA, vyvinula novou službu pro 
provozovatele jaderných elektráren: inovativní systém dodávek náhradních dílů, který šetří čas a ná-
klady. Cílem je nabídnout co výhodnější řešení při pořizování náhradních dílů na výměnu i do rezervy.
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Demonstrační 200MW jednotka vyroste během 
50 měsíců nákladem tří miliard jüanů (kolem půl mi-
liardy dolarů) v Š‘-tao-wanu, 800 km jihovýchodně 
od metropole Pekingu. Projekt průmyslového ja-
derného parku Žung-čcheng (Rongcheng) počítá 
s vybudováním celkem 18 takových bloků a dal-
ších čtyř s tlakovodními reaktory čínské konstrukce  
CPR-1000 vycházejících z původního francouzského 
projektu. 
Modulární reaktor s kuličkovým keramickým pa-
livem je první z nové, čtvrté generace jaderných 
reaktorů označovaných zkratkou PBMR (Pebble-bed 
modular reactor). Štěpná reakce v těchto zařízeních 
probíhá za vyšších teplot; chladí se nikoli vodou, 
nýbrž plynem nebo dokonce kovy (sodík, olovo) 
a dokáží „spalovat“ i použité palivo ze současných 
reaktorů. V provozu se uplatňují pasivní bezpeč-
nostní systémy. Konstrukce nového reaktoru ga-
rantuje větší provozní bezpečnost. Teplota, a tedy 
výkon, se reguluje průtokem chladicího plynu, takže 
natavení paliva je prakticky vyloučeno. 

Čína jde i vlastní cestou
I když v Číně budují nyní nové jaderné reaktory 
různí zahraniční dodavatelé, může se „Říše středu“ 
opřít i o vlastní atomový průmysl a jeho produkci. 
Vysokoteplotní reaktor vyvinuli odborníci z Ústavu 
jaderných a nových energetických technologií 
pekingské univerzity Čching-chua (název je odvo-
zen od původního sídla v zahradě dynastie Čching). 
Konstruktéři a investoři předpokládají, že by se mohl 
stát dobrým exportním artiklem – lze ho totiž využít 
pro výrobu elektřiny i kogeneraci či vysokoteplotní 
procesy, mj. v rafinériích a chemickém průmyslu. 
Vyvíjet jaderný reaktor PBMR, který jako palivo po-
užívá uranové kuličky, začal už v 50. letech minu-
lého století v německém Jülichu profesor Robert 
Schulten. Pod jeho vedením se postavil v roce 1967 
pokusný reaktor, který běžel plných 22 let. Další 
vývojové práce pokračovaly v koncernech Siemens 
a ABB, avšak v roce 1989 byl program v Německu 

ukončen a přenesen do Jihoafrické republiky. JAR, 
kde se kuličková technologie vyvíjela dlouhá léta po 
transferu výzkumů z německého Jülichu. Letos se 
teprve rozhodne, zda spustí demonstrační jednotku 
v Pelindabě nedaleko metropole Pretorie.

Síla atomu koncentrovaná v kouli 
velikosti tenisového míčku
V reaktorech PBMR (modulární reaktor s kuličkovým 
keramickým palivem, jak zní oficiální označení této 
kategorie nukleárních zařízení) se používá štěpný 
materiál (uran, thorium nebo plutonium) ve formě 
keramického oxidu uzavřeného do grafitových kuli-
ček velikosti tenisového míčku o hmotnosti zhruba 
200 g. Typový reaktor používá zhruba 400 000 ta-
kových kuliček, jež lze za provozu automaticky 
přidávat či odebírat. Palivové elementy proudí 
kontinuálně ze zásobního sila do reaktoru tak, aby 
jich byl v aktivní zóně vždy dostatečný počet. Každý 
obsahuje v grafitovém jádře potaženém mnoha 
vrstvami neporézního tvrzeného karbonu několik 
tisíc částí uranu obohaceného na 10 %. Pohybují se 

v atmosféře z hélia, dusíku nebo oxidu uhličitého. 
Z tepla vznikajícího při štěpné reakci se obvykle 
v dalším okruhu vyrábí pára pro turbínu. Reak-
tory tohoto typu jsou charakterizovány vysokou 
účinností a patří k představitelům nejmodernější, 
tzv. 4. generace a (teoreticky) by měly poskytovat 
vysokou úroveň bezpečnosti. Konstruktéři reaktoru 
PBMR dokonce tvrdí, že neexistuje žádný scénář 
havárie, který by mohl vést k vážnému poškození 
paliva a katastrofálnímu úniku radioaktivity vzhle-
dem k tomu, že palivové kuličky jsou schopny 
účinně zadržovat radioaktivitu a teplota paliva 
údajně nemůže překročit hodnotu 1600 °C, za-
tímco k poškození paliva dochází až při 2000 °C. ■

NejmoderNější reaktor vyrůstá v ČíNě

Čína zahájila v závěru minulého roku betonáž základů pro nejmodernější jaderný reaktor 
4. generace na světě. Jako palivo bude používat uranové kuličky s grafitovým povrchem, pro 
chlazení se použije hélium, informovala nukleární agentura NucNet. První elektřinu by měl 
začít dodávat „kuličkový“ zdroj tvořený dvěma jednotkami po 100 MW do sítě v roce 2017.

Firma rovněž vyškolila prvních 34 operátorů re-
aktoru AP1000 pro elelektrárnu budovanou v Sa-
nmenu. Studium trvalo budoucím operátorům 
18 měsíců v rámci přípravy na operátorské zkoušky 
čínského úřadu pro jadernou bezpečnost. Stanou 
se první certifikovanou obsluhou jaderné elektrárny 

AP1000 na světě. Dalších 36 studentů ze Sanmenu 
by mělo dokončit školení v únoru 2013. Po nich 
zahájí výcvik další skupina potenciálních operátorů 
v elektrárně v Haiyangu na jaře 2013. 
„Ve spolupráci s našimi čínskými partnery a zá-
kazníky se podařilo učinit další významný krok při  

realizaci jaderné elektrárny AP1000,“ prohlásil 
William Poirier, viceprezident Westinghouse China 
AP1000 Projects.
Trenažery pro AP1000 jsou nejmodernějšími si-
mulátory provozu jaderné elektrárny na světě. 
Systémy kontroly provozu jsou zreplikovány 
a zintegrovány s dynamickými modely chování 
elektrárny na multiprocesorovém počítači. S kon-
trolními a řídicími systémy se pracuje přímo na 
stanovišti operátora, aby vše maximálně odpo-
vídalo skutečnosti. Školení se odehrává v replice 
řídicí místnosti, kde studenti  trénují na stejných 
konzolách, panelech a displejích, jako ve skutečné 
řídicí místnosti elektrárny AP1000. ■

/wec/

výcvikové treNažery pro Nové  
jaderNé elektrárNy

Westinghouse Electric Company úspěšně zprovoznila plnorozsahové výcvikové trenažery 
pro první jaderné elektrárny AP1000 na světě v čínském Sanmenu a Haiyangu. Zprovoznění 
trenažerů proběhlo dle časového plánu.
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Přes zpomalení růstu by se však do roku 2020 cel-
kový instalovaný výkon větrných elektráren měl 
zvýšit na téměř 760 GW z loňských 240 GW (což je 
prakticky ztrojnásobení) a elektřina z větru by se tak 
měla na celkových dodávkách elektřiny v roce 2020 
podílet 12 %, a do roku 2030 by pak mohl výkon 
větrných elektráren stoupnout až na 1600 GW.

Příští rok bude ovšem pro tento sektor silně proble-
matický zejména kvůli očekávaným problémům 
s financováním v důsledku omezování dosavadních 
podpůrných programů a nejisté situace s jejich dal-
ším výhledem. Pokud by se ovšem současné nejis-
toty na trhu podařilo v blízké budoucnosti překonat, 
mohl by se výkon větrných elektráren zvýšit do roku 
2020 až na 1150 GW a do roku 2030 na 2500 GW.

Čína je už v budování větrníků  
před USA
Světovým lídrem ve výrobě elektřiny z větru je 
v současné době Čína s loňským instalovaným 

výkonem 62 GW, čímž předstihla USA, přičemž 
většina z této kapacity (85 %) je koncentrována 
v severočínských provinciích. Nicméně 16 % 
energie vytvořené větrnými turbínami v severní 
Číně – 12,6 mld. kWh – bylo podle zprávy ná-
rodní Čínské regulační komise nevyužitých, což 
představuje ztráty ve výši 6,6 mld. jüanů (zhruba 
1,03 mld USD). 
Pozici světové jedničky si podle dostupných dat 
Čína nadále udrží, i když má až do roku 2015 ale 
další růst zpomalit, hlavně kvůli tomu, že přenosová 
soustava není schopná tento prudký růst absorbo-
vat. Podle odhadů do roku 2020 instalovaný výkon 
větrných elektráren v Číně stoupne na 100 GW, do 
konce roku 2015 až na 214 GW a do roku 2030 na 
400 GW. Bude to však vyžadovat podstatné zlepšení 
infrastruktury a přenosové soustavy.

Evropa a USA: vše se točí kolem dotací
V Evropě, kde loni činil celkový instalovaný výkon 
elektráren 94,3 GW, podle Evropské asociace pro 
větrnou energii (EWEA) bylo letos dosaženo milníku 
100 000 MW instalovaného výkonu větrných turbín, 
přičemž polovina z této kapacity byla instalována 
během posledních 6 let. Celková kapacita evrop-
ských větrných elektráren by se podle prognóz 
analytiků měla do roku 2015 zvýšit až na 138 GW. 
V nadcházejících letech se počítá s dalším zrych-
lením růstu energie generované větrem: v roce 
2020 má výkon zde instalovaných větrných elek-
tráren připojených do sítě činit 211 GW a o 10 let 
později 372 GW. 
K největším evropským větrným projektům pa-
tří hlavně 400MW pobřežní větrná farma Anholt  
v Dánsku, polské Linowo s instalovanou kapacitou 

48 MW, další dánská instalace Ausumgaard v západ-
ním Jutsku (12 MW) a řecká větrná farma Akoumia 
na Krétě (7,2 MW).
V Severní Americe by měl instalovaný výkon no-
vých zařízení růst v průměru o 14 GW ročně. Podle 
agentury Reuters analytici věří, že i když podpory 
směrované do rozvoje větrné energetiky mají letos 
skončit, budou opět obnoveny.
V USA loni výkonová kapacita větrných elektráren 
dosáhla 50 GW a tvoří prakticky třetinu (32 %) 
nových zdrojů energie (polovina – 49 % – připadá 
na paroplynové elektrárny, uhelné představují 
už pouze 7 % a 12 % představují ostatní zdroje). 
Mezi největšími americkými výrobci větrné ener-
gie s největším instalovaným výkonem ve větr-
ných turbínách dominovala v pololetí letošního 
roku pětice tvořená státy Texas (10 394 MW), 
Iowa (4322 MW), Kalifornie (3917 MW), Illinois 
(2742 MW) a Minnesota (2718 MW), což před-
stavuje téměř polovinu z loňského celkového 
instalovaného výkonu v USA.
Svůj nezanedbatelný podíl na rozvoji větrné 
energetiky na severoamerickém kontinentu má 
i Kanada, kde byly letos v rámci různých pro-
jektů obnovitelných zdrojů energie instalovány 
větrné elektrárny o celkovém výkonu 1200 MW. 
Kanadská asociace pro větrnou energii (CanWEA) 
oznámila, že v příštím roce čeká navýšení kapacity 
o dalších 20 %. ■

PodPora větrné energetiky slábne,  
odvětví čekají krušné časy

Růst výroby elektřiny z větru pravděpodobně v příštích několika letech zpomalí. Může za 
to snížení podpor v USA a v Evropě, které přispívaly k růstu nových elektráren v posledních 
letech, a stagnace globálního ekonomického růstu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v polovině 
listopadu zveřejnily Světová rada pro větrnou energii GWEC a ekologická organizace Green
peace International.

Světovým lídrem ve větrné energetice je Čína, ale 
kvůli problémům s potřebnou infrastrukturou 
nedokáže plně využít její potenciál
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Žádní troškaři: větrný komplex Jiuquan v čínské 
provincii Gansu je největším svého druhu na světě – 
už v první dokončené fázi zahrnoval instalaci 3500 
větrných turbín s kapacitou 5,16 GW, přičemž 
plánovaný výkon po dokončení v roce 2015 by měl 
dosáhnout 10 GW a zřejmě bude dostižen ještě před 
tímto termínem

Pasivní autokatalytické rekombinátory vodíku patří 
mezi produkty a služby, díky nimž jaderné elektrárny 
mohou řešit zvýšení úrovně bezpečnosti po udá-
lostech ve Fukušimě.
Technologie NIS-PAR využívá rekombinace vodíku 
k zamezení vzniku vodíkového plynu nebo jiných 
hořlavých plynů, jako je oxid uhelnatý, které mohou 
vytvářet výbušné prostředí. Funguje zcela pasivně, 

sama se spouští při nízkých teplotách i v prostředí 
plném páry. Proces je řízen na základě přirozeného 
proudění tepla vzniklého při rekombinaci vodíku. 
Zařízení s touto technologií už bylo prověřeno 
množstvím mezinárodních testů, které prokázaly, že 
dokáže pracovat v havarijních podmínkách. Lze jej 
vyrábět v několika variantách, může se tedy přizpů-
sobit specifickým potřebám jednotlivých elektráren. 

Navíc je možné jeho zásobníky pravidelně testovat 
i čistit, pokud jsou vystaveny kontaminaci.
Siempelkamp dodá zařízení NIS-PAR, testovací 
a čisticí zařízení a bude se podílet na jeho mon-
táži. Westinghouse bude s využitím počítačových 
simulátorů MAAP a MELCOR pracovat na designu 
a analýzách systému kontroly vodíku, aby dokázal 
předpovědět vznik vodíku při závažných haváriích 
a zjistit, kolik zařízení NIS-PAR bude třeba nainsta-
lovat k zamezení výbuchu.
„Spolupráce mezi Siempelkamp a Westinghouse 
vytváří doplňkové řešení, kterým je možné zvýšit 
úroveň bezpečnosti v jaderných elektrárnách na 
celém světě. Jde o další příklad produktu, kterým 
naši zákazníci získávají jasnou přidanou hodnotu,“ 
prohlásil Doug Holderbaum, ředitel Westinghouse 
pro bezpečnostní projekty související s havárií ve 
Fukušimě. ■� /mv/

technologie na kontrolu vodíku Pomáhá 
zvyšovat bezPečnost jaderných elektráren

Westinghouse Electric podepsala dohodu s dceřinými společnostmi Siempelkamp Nuklear
technik, firmami Siempelkamp Nuclear Services a NIS Ingenieurgesellschaft, s cílem společně 
dodávat na americký a mezinárodní trh technologii pasivních autokatalytických rekombinátorů 
(NISPAR) a související analýzy.
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Domácnosti či obce nejčastěji využívají střešní 
instalace, kterými se snaží uspořit na odebírané 
elektřině, výkonnější panely se pak využívají ke 
stavbě fotovoltaických elektráren na polích. Většina 
z nich má v „rodném listu“ datum z období mezi 
roky 2009 a 2010, kdy byly zřizovány s cílem vydělat 
na (tehdy) výhodných výkupních cenách elektřiny.
Největší množství solárních panelů je instalováno 
v Jihomoravském kraji, kde v současné době funguje 
přes dva miliony těchto zařízení. Z pohledu okresů 
pak je nejvíc fotovoltaických panelů na Znojemsku, 
kde je jich instalováno téměř 600 000. Nejméně se 
naopak solární panely (mj. zřejmě i kvůli horším 
meteorologickým podmínkám) využívají v Karlovar-
ském kraji, kde jich funguje 66 000. Nejmenší hustota 
panelů na obyvatele je na území Prahy – na jednoho 
Pražana připadá 0,07 těchto zařízení.

Solárních elekráren stále přibývá,  
ale zmenšují se
Jen v prvním pololetí loňského roku přibylo v ČR přes 
600 nových solárních elektráren. Většina z nich jsou 
menší instalace na střechách budov. Přičemž přes 
80 % z těchto nových solárních zdrojů mělo nižší 
instalovaný výkon než 10 kW, což potvrzuje trend 
přesunu k menším ekonomicky výhodnějším zdrojům, 
většinou střešních instalací. Rozvoj solárních elektráren 
v segmentu menších instalací na rodinných domcích 
nezastaví zřejmě ani razantní snížení podpory střeš-
ních fotovoltaických elektráren – Česká fotovoltaická 
asociace odhaduje, že příští rok může vzrůst počet 

domácích slunečních elektráren meziročně až o 40 %. 
přestože Energetický regulační úřad (ERÚ) snížil vý-
kupní ceny elektřiny z fotovoltaických zdrojů v prvním 
pololetí příštího roku o 46 % u nejmenších zdrojů do 
5 kW a o více než polovinu (55 %) u instalací s výkonem 
od 5 do 30 kW a tzv. Zelené bonusy spadly o 50 a 60 % 
a jejich podpora ze státní kasy bude ještě dále klesat.

Ne pro byznys, ale vlastní  
energetické úspory
Hlavní motivací pro pořízení vlastní solární elektrárny 
už není zisk z prodeje vyrobené elektřiny (kvůli sní-

žení podpory pro prodej vyrobené elektřiny pro-
dlužujícím návratnost investice k hranici 20 let, což 
je prakticky limit životnosti fotovoltaických panelů), 
ale spíše snížení nákladů na elektřinu díky vlastnímu 
zásobování. „U instalace o výkonu pěti kilowattů 
při pořizovací ceně 44 000 korun za kilowatt by se 
domácnosti investice bez vlastní spotřeby vrátila až 
za 17,5 roku. Pokud by domácnost spotřebovala 30 % 
vyrobené energie, klesne doba návratnosti na 10 let,“ 
uvedl pro deník E15 obchodní ředitel společnosti FVK 
Global Marek Bělohoubek. Při koncové ceně elektřiny 
pro domácnosti 4 Kč/kWh se domácí fotovoltaika vy-
plácí podle propočtů analytiků pořád a střešní insta-
lace si na sebe díky rostoucí koncové ceně elektřiny 
vydělají vždy, pokud se elektřina spotřebuje přímo na 
místě. V případě, že by domácnost spotřebovala čtyři 
pětiny takto vyrobeného proudu, vychází návratnost 
instalovaných systémů na 6 – 8 let.

Nejen zdroj zelené energie,  
ale i ekologická časovaná bomba
Společnost Aquatest však upozorňuje i na stinnou 
stránku fotovoltaického boomu uplynulých let: až 
doslouží nyní provozované solární panely, vytvoří 
celkem 200 000 tun odpadu. Více než 7 milionů v ČR 
nyní instalovaných fotovoltaickch panelů (z nichž 
většinu tvoří velké instalace umístěné na polních 
solárních elektrárnách, na střešní instalace připadá 
jen zhruba desetina tohoto objemu) obsahuje nejen 
mnoho surovin, které lze zrecyklovat, ale i nebez-
pečné látky (např. kadmium), které představují vážné 
riziko pro životní prostředí. Aby se z Česka za něko-
lik desetiletí nestala skládka vysloužilých solárních 
panelů, prosadilo Ministerstvo životního prostředí 
zákon, podle něhož jsou od 1. ledna 2013 výrobci 
solárních panelů povinni zaplatit na speciální vázaný 
účet částku, za kterou budou tyto panely prostřed-
nictvím kolektivních systémů jednou ekologicky 
zlikvidovány. U starších panelů by měli částku na je-
jich likvidaci odvádět ve splátkách jejich majitelé. ■

Česko jako evropská solární velmoc? 
statisticky ano

V ČR připadá téměř na každého obyvatele jeden solární panel. Informovala o tom společnost 
Aquatest, která poskytuje konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí. Česko tak 
podle ní patří mezi státy Evropské unie, které mají nejvyšší podíl solárních panelů na hlavu.

Solární panely: dnes favorizovaná zelená energie...

...za dvě dekády ekologický problém

Na konferenci pořádané institutem VNIINM 
(Všeruský vědecko-výzkumný institut neorganických 
materiálů) Jurij Olenin ohlásil zvýšení investic do 
vývoje ze současných 1,8 mld. rublů na 2,1 mld. (asi 
1,4 mld. Kč) v příštím roce 2013. Vývoj by se měl 
podle něj zaměřit na zvýšení parametrů v oblasti 
bezpečnosti, spolehlivosti a vyšší využitelnosti 
paliva. TVEL se také zaměří na produkci nových 
druhů jaderných paliv. Již tento rok bude vyrobena 
první várka paliva pro Novovoroněžskou jadernou 
elektrárnu. Koncem roku také začne produkce 
experimentálních palivových tyčí se směsným 
palivem (směs obohaceného uranu a plutonia) 
do rychlých reaktorů typu BN-600. 

Kromě investic do vývoje chystá TVEL také změny 
v řízení firmy. Společnost, sdružující vědecké a výrobní 
procesy především v oblasti produkce jaderného 
paliva, ale také výroby plynových odstředivek a jejich 
součástí, byla zřízena s cílem optimalizovat strukturu 
řízení podniků zaměřených na jaderný palivový cyklus, 
zvýšit jejich produktivitu a konkurenceschopnost na 
globálním trhu. Postupně přejde na projektové řízení 
jednotlivých výrobních závodů. Vedoucí projektů 
budou mít v budoucnu větší rozhodovací pravomoci, 
firma zároveň vytvoří na jednotlivých závodech tzv. 
vědecká centra, která budou mít na starost další 
vylepšování produktů. Od těchto změn si TVEL slibuje 
snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity, 

což by se podle představitelů firmy mělo projevit 
i na ceně výsledných produktů. 
Ohlašovaný odchod Německa, Japonska a Švýcarska 
od jaderné energie je pro společnosti typu TVEL 
velkou výzvou. Na 80 % produkce totiž TVEL 
exportuje do světa. Pokud si chce udržet svůj 
17% podíl na světové produkci jaderného paliva, 
musí podle Jurije Olenina proniknout na nové 
trhy a zároveň si udržet ty stávající. Vývoj nových 
a vylepšených druhů paliva je klíčovou cestou, jak 
toho dosáhnout. Zároveň společnost chystá rozšířit 
svou nejadernou produkci: výrobu vzácných prvků 
a kovů jako je zirkon nebo lithium, výrobu vápníku, 
magnetů, trubek a injektážních přístrojů. ■

tvel zvyšuje investice do vývoje nových 
druhů jaderného paliva

Palivová společnost TVEL musí investovat do vývoje, aby si udržela své postavení, prohlásil 
prezident firmy Jurij Olenin na vědecko-technologické konferenci v Moskvě. TVEL, součást 
Federální agentury pro atomovou energii Ruské federace (Rosatom), zároveň chystá změny 
v řízení firmy, rozšíření exportního portfolia a výrobu nových druhů paliva.
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Se systémem e-factory 2, nastavuje Engel nové 
standardy v získávání výrobních dat. Díky vylepšené 
sadě funkcí, může nová verze řešení MES být připo-
jena přímo k ERP systémům jako je SAP – integrovat 
lze nyní dokonce i vstřikovací stroje různých značek. 
To vede k vyšší produktivitě a efektivitě ve výrobě 
dílů pomocí vstřikování.
V současné době zahrnuje e-factory 2 moduly:
●● e-factory Monitor – poskytuje přehled o sou-

časném stavu informací, jako např. postupu výroby, 
příčinách výpadků a alarmů stroje. Uspořádání 
závodu a záznam výroby jsou přehledně zobrazeny 
vedle sebe, systém automaticky varuje v případě 
jakýchkoli odchylek od nastavených limitů.
●● e-factory Mobile – poskytuje základní infor-

mace o stavu, je zaměřen a optimalizován pro 
mobilní zařízení. Tato informace je k dispozici na 
kterémkoli místě na internetu.
●● e-factory Data – „centrální dispečink“ součástí 

datového souboru, umožňuje rychlé a bezpečné 
nastavení nejrůznějších parametrů. Datové soubory 

jsou on-line přenášeny na stroje a použité nastavení 
lze plně ovládat, a tím zajistit trvalou kvalitu výroby. 
Nastavení všech strojů mohou být zobrazena jak 
online, tak offline, a všechny změny jsou detailně 
zaznamenávány.
●● e-factory Chart – důsledně dokumentuje veš-

kerá procesní data pro statistické vyhodnocení. 
Současně pomáhá výrobcům plastů zajistit splnění 
všech náležitostí vyžadovaných pro dokumentaci 
s ohledem na jejich zákazníky.
●● e-factory Reports – automaticky generuje 

statistiky různých faktorů jako směny, objed-
návky a dlouhodobé sledování a výhledy, aby 
lépe informovaný management firmy mohl v činit 
kvalifikovaná rozhodnutí kdykoli je to zapotřebí. 
Engel hodlá své MES řešení nadále posilo-
vat a rozšířit, takže se připravují další funkce.  
Nově vydanou
●● e-factory 2 tak brzy doplní další moduly, např. 

detailní objednávky plánování a řízení údržby strojů 
a forem. ■

EU úspěšně likvidUjE 
plastový odpad
Podle posledních zpráv informačního 
serveru European Plastics News už evrop-
ské země recyklují třetinu z  celkového 
objemu vyprodukovaného plastového 
odpadu, což je více než představují poža-
davky EU – reálná recyklace tím už o více 
než 11 % překročila kvótu stanovenou 
unijními orgány. 
Potěšitelná je i skutečnost, že prakticky celá další 
třetina plastového odpadu nachází využití na 
energetické účely. 
Minimální cíl recyklace plastového odpadu se 
podařilo přesáhnout téměř ve všech zemích 
EU s výjimkou Kypru a Malty, většina z evropské 
„sedmadvacítky“ (celkem 18 zemí) překročila 
v objemu recyklovaných plastů 30% podíl z plas-
tového odpadu. Šampionem je v tomto ohledu 
Nizozemsko, kde se recykluje téměř polovina 
(48,4 %) plastového odpadu, ale hned za ním 
následují v žebříčku nejúspěšnějších recyklátorů 
Česká republika, Švédsko, Estonsko a Německo.
Mezi zeměmi EU jsou však výrazné rozdíly i v podílu 
odpadu vyvezeného na skládky – 9 zemí vyváží jen 
desetinu plastového odpadu, ale stejný počet dal-
ších (včetně Velké Británie) vrší na skládkách více 
než polovinu odpadových plastů. Výrazný rozdíl 
byl také v podílu odpadu vyvezeného na skládky. 
Lví podíl na skládkování plastového odpadu má 
evropské zemědělství, které loni vyprodukovalo 
1315 mil. t spotřebitelského plastového odpadu, 
jen necelá čtvrtina (23 %) z něj byla zrecyklována, 
zatímco téměř polovina (49,3 %) šla na skládku. 
Největší podíl na „výrobě“ plastového odpadu mají 
domácnosti (63 %), na průmysl připadá zbývající 
necelé dvě pětiny (37 %).

UnipEtrol chcE v litvínově 
obměnit výrobU polyEtylénU

Litvínovská chemička Unipetrol RPA připra-
vuje stavbu nové jednotky na výrobu poly-
etylénu. Měla by zvýšit kapacitu provozu 
ze současných 320 000 na 500 000 t ročně. 
Podle informace serveru Finanční noviny.cz to 
vyplývá z žádosti o posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí EIA, kterou firma podala. Uni-
petrol nyní v litvínovském závodě provozuje 
dvě podobné výrobní jednotky. Obě pracují 
v posledních letech navzdory hospodářské re-
cesi prakticky naplno – starší z nich, z roku 1976, 
jejíž konstrukční kapacita je 120 000 t, vyrábí 
každý rok asi 110 000 t polymeru, druhá jed-
notka z roku 2002 s kapacitou 200 000 t vyráběla 
mezi 167 000 a 180 000 tunami. Obě fungují na 
principu plynofázní polymerace a produkují 
polyetylén ve formě přírodních granulí nebo 
stabilizovaného polymerního prášku.
Unipetrol chce výrobní kapacitu PET linek zvýšit 
výstavbou nové jednotky s plánovanou kapaci-
tou 300 000 t a po jejím dokončení (předpoklá-
daném asi v roce 2016), nejstarší linku vypnout 
a přestavět na výrobu černého polyetylénu. ■

EngEl posilUjE propojEní výrobních dat 
U systémů v plastikářském průmyslU

Výrobní informační systémy tzv. MES (Manufacturing Execution Systems) zlepšují transparent-
nost operací. Údaje o výrobě a výrobní data lze pozorovat v reálném čase od stolu, a okamžitě 
zasáhnout proti odchylkám. Pro podniky působící v plastikářském průmyslu uvedl nyní na trh 
jeden z hlavních výrobců strojů pro tento segment, rakouská firma Engel, novou verzi svého 
MES systému pro řízení výroby e-factory.

„Zdvojení výrobních kapacit je pro skupinu Krauss-
Maffei důležitým krokem, aby společnost byla 
schopna lépe reagovat na rostoucí poptávku po 
vstřikovacích elektrických lisech, zařízeních pro  
reakční procesy a po systémech na klíčových trzích 
a na rozvíjejících se trzích, jako je východní Evropa 
a Asie“, uvedl v prohlášení představitel KraussMa-
ffei Jan Siebert. Závod v Sučanech bude vyrábět 
pro značku KraussMaffei vstřikovací stroje řady EX, 
lineární roboty, stroje a systémy reakčních procesů, 
řešení a komponenty pro ořezávací stroje. ■

kraussmaffei zdvojnásobUjE výrobní 
kapacitU na slovEnskU

Na zprovoznění druhé montážní haly zahájila skupina KraussMaffei práce ve svém závodě 
ve slovenských Sučanech, která umožní zdvojnásobení kapacity továrny. Po dokončení bude 
mít kapacitu 13 000 m².

32_TM01.indd   32 21.1.13   9:18



plasty a chemie

331/2013

V rámci mezinárodní konference AVK prezento-
vala firma nový koncept vláknových kompozitních 
materiálů pro skládací střechy, nebo první sériové 
využití termoplastových kompozitních laminátů 
s výztuhou z kontinuálních vláken, které se uplat-
nilo při konstrukci sedadla vozu Opel Astra OPC. 
Pro toto řešení byl použit nový materiál Ultramid 
vyznačující se vysokou pevností. Polyamidový plast 
této řady byl využit při konstrukci sportovního kupé 

ve dvou variantách: nevyztužený typ slouží pro 
usazení tkaniny ze skelných vláken, houževnatý 
typ Ultramidu vyztužený krátkými skelnými vlákny 
zas jako vstřikovací materiál pro výrobu z nevyhnu-
tých žeber a okrajů dílu klasickým vstřikováním. 
K hlavním výhodám, které řešení s využitím hi-tech 
plastů přináší, je zejména výrazné snížení hmotnosti 
sedadlové skořepiny: díky vysoké pevnosti lami-
nátu mohli konstruktéři výrazně ztenčit tloušťku 

stěn, což přineslo až 45% úsporu hmotnosti oproti 
tradičnímu řešení.

Specialisté na lehké konstrukce
Na vývoj progresivních prvků pro automobilový prů-
mysl se ve společnosti BASF zaměřuje celý speciální 
tým pro řešení lehkých konstrukcí, který se zároveň 
věnuje výzkumu možností a potenciálu využití třech 
systémů plastových matric pro vyztužení kontinuál-

ními vlákny na bázi epoxidové pryskyřice, polyuretanu 
a polyamidu. K sériové výrobě je využívána zejména 
technologie označovaná zkratkou RTM (resin transfer 
molding – protlačování pryskyřice). Tyto aplikace se 
uplatňují např. u karosérií a podvozků. 
BASF nabízí pod značkami Baxxodur a Elastolit řešení 
s využitím epoxidových pryskyřic a polyuretanových 
(PUR) systémů. Oba tyto tzv. termosetové materiály 
se vyznačují novým vytvrzovacím mechanismem, 

který se v průběhu několika minut příčně sesíťuje. 
Nově vyvíjené polyamidové systémy jsou založeny 
na využití kaprolaktamu s velmi nízkou viskozitou 
(jejich předchůdcem je materiál s označením PA6) 
a zdokonalení bylo dosaženo pomocí použití no-
vého aktivátoru a katalyzátoru. Tyto termoplastické 
směsi mohou být následně dále formovány, svářeny 
a – co je podstatné – také recyklovány. Kromě apli-
kací jako jsou dveře a nárazníky se vývojáři zaměřují 
na využití nových materiálů také na vysoce zatěžo-
vané a namáhané konstrukční díly. 

Začíná se od střechy
Prvním komponentem založeným na materiá lech 
firmy BASF pro proces RTM je koncept vícesegmen-
tového modulu vyměnitelné střechy: Při výrobě 
tohoto prvku se mezi vrchní vrstvy zpevněné uh-
líkovými vlákny vkládá konstrukční polyuretanová 
pěna Elastolit D, která tvoří střední vrstvu vkládané 
složky. Působí jako distanční vložka s malým obje-
mem mezi povrchovými laminátovými vrstvami, za-
jišťuje extrémně vysokou tvrdost tohoto důležitého 
konstrukčního prvku a také dobré izolační vlastnosti. 
Svou celkovou hmotností necelé tři kilogramy (2,9 kg) 
tento střešní díl využívající koncept vkládaných kom-
pozitních materiálů významně přispívá k redukci 
celkové hmotnosti vozidla – ve srovnání s dalším 
lehkým materiálem, hliníkem, je stejný díl o více 
než 35 % lehčí a v porovnání s tradičními ocelovými 
konstrukčními díly dokonce o více než 65 %. ■

TermoplasTové kompoziTní maTeriály BasF 
pro auTomoBilový průmysl

Společnost BASF představila na podzimním veletrhu “Composites Europe” v Düsseldorfu poprvé 
svoje novinky v podobě produktů pro automobilový průmysl, vyrobených z termoplastových 
kompozitních materiálů vyztužených kontinuálními vlákny.

K  hlavním výhodám nových sušiček patří kromě výkonových parametrů 
i kompaktní design, díky němuž nevyžadují pro instalaci mnoho prostoru, 
a také příznivá pořizovací cena. 
Nové sušičky s molekulárními síty na bázi stlačeného vzduchu jsou nabízeny 
ve čtyřech provedeních. Ve velikosti zásobníku 5, 15, 30 a 50 dm3 s rosným 
bodem až -50 °C a dvou stupních výbavy, které jsou koncipovány pro 
umístění přímo na hrdlo plastifikačního válce. Elektronická řídicí jednotka 
umožňuje díky interní databázi základních plastových materiálů jednodu-
ché programování s možností vlastní implementace dat ze strany obsluhy. 
Řídicí jednotka dále umožňuje kontrolu včetně případné úpravy průtoku 
stlačeného vzduchu v závislosti na hodinovém výkonu a typu plastového 
materiálu, což spolu s tzv. Anti-Stress systémem umožňuje automatické 
snížení spotřeby energie.

Hlavní technické vybavení, k němuž patří moderní elektronický řídicí systém 
ovládaný mikroprocesorem, LCD displej, kontinuální modulace průtoku stla-
čeného vzduchu, kontrola statickým relé, filtr stlačeného vzduchu, možnost 
denního i týdenního programování, zmíněný Anti-Stress systém a vizuální 
i akustický alarm, lze rozšířit ještě doplňkovou výbavou. Ta zahrnuje stojan, 
čidlo pro kontrolu rosného bodu a nasávač granulátu Venturi. ■

sušičky s molekulárními síTy  
na Bázi sTlačeného vzduchu

Společnost Top Machines, specializující se na dodávky strojů a zařízení 
na zpracování plastů, zařadila do svého portfolia nejnovější řadu su-
šiček hygroskopických granulátů italské firmy New Omap pro menší 
až střední výrobu. 

Z odolného plastu Ultramid se už vyrábějí i kola, která 
mohou nahradit těžší kovové disky
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Skener o hmotnosti pouze 600 g je osazen dvěma 
obrazovými snímači, které mohou zachytit obě 

strany dokumentu při jednom průchodu. Je vy-
baven automatickým podavačem, který umožňuje 
skenovat až 10 listů v jedné dávce a nabízí vyso-
korychlostní oboustranné skenování při rychlosti 
až 16 snímků za minutu. Zařízení dokáže skenovat 
i plastové karty, jako jsou občanské průkazy nebo 
embosované platební karty. Ve standardním na-
stavení nabízí prémiové funkce, jako jsou korekce 
sklonu, automatická detekce velikosti stránky, de-
tekce dvojitého podávání nebo přeskočení prázdné 
stránky. 
Díky vestavěnému softwaru CaptureOnTouch Lite 
lze začít skener používat okamžitě, bez nutnosti 
instalace dalších ovladačů nebo softwaru. Stačí 

pouze USB připojení k počítači s operačním systé-
mem Windows nebo Mac.
Možnosti použití skeneru rozšiřuje volitelná Wi-Fi 
jednotka WU10 umožňující pohodlně skenovat 
dokumenty přímo do chytrých telefonů a tabletů 
přes aplikaci CaptureOnTouch Mobile. Dokumenty 
mohou být poslány přímo do firemního work-
flow nebo cloudových aplikací, jako jsou Ever-
note, Google Docs nebo SharePoint, což urychluje 
zpracování a poskytování služeb. Nový skener tak 
rozšiřuje portfolio cloudových řešení pro skenování 
dokumentů, kam patří i ultra kompaktní stolní 
skener imageFORMULA DR-C125W s integrova-
nou Wi-Fi a volitelná Wi-Fi jednotka Canon WU10 
pro přenosné skenery Canon. Navíc je k dispozici 
bezplatná aplikace CaptureOnTouch Mobile, pro 
Apple iOS a Android zařízení, která umožňuje přímé 
skenování dokumentů do cloudových aplikací 
a jejich sdílení. Na trhu se novinka objeví v lednu 
letošního roku. ■

Oddělení společnosti Ericssonu studující chování 
spotřebitelů provádí již více než 15 let výzkum 
hodnot a chování lidí a způsobů, jak využívají 
produkty a služby informačních a komunikačních 
technologií. Jak uvedl ředitel výzkumu zmíně-
ného oddělení Michael Björn, tento celosvě-
tový program vychází z rozhovorů vedených 
každoročně s 100 000 respondenty ve více než 
40 zemích a více než 15 megapolích. Výzkum-
níci postupně shromáždili obrovskou databázi 
informací o spotřebitelských trendech. Ukazuje 
mj. i to, že tempo změn je nyní rychlejší než 
kdykoliv předtím.
K deseti nejvýraznějším spotřebitelským trendům 
pro rok 2013 a další léta patří podle studie Ericssonu 
následující zjištění:
1. Důvěra v cloudy mění požadavky na počí-
tačová zařízení. Přes 50 % uživatelů tabletů a více 
než 40 % uživatelů smartphonů v USA, Japonsku, 
Austrálii a Švédsku oceňuje další zjednodušení 
práce s těmito zařízeními – stejné aplikace a data 
jsou prostřednictvím cloudu snadno dostupné na 
více zařízeních.
2. Decentralizovaná práce s počítačem. Od 
stolních počítačů, souborů a adresářů k dotykovým 
displejům, aplikacím a cloudovým službám – lidé 
se stále více odvracejí od tradiční centralizované 
práce s počítačem a úkoly se řeší na základě mo-
mentální potřeby – při stání v nákupní frontě nebo 
během rozhovoru v kavárně. Nakupující více po-
ptávají tablety než stolní počítače a smartphony 
než notebooky. 

3. K práci jsou využívána vlastní zařízení 
a vlastní vysokorychlostní připojení. Tento 
trend je označován zkratkou BOYD (Bring Your 
Own Device). Na 57 % uživatelů smartphonů 
využívá i v zaměstnaní své vlastní mobilní připo-
jení. Vlastní smartphony se stále častěji využívají 
k práci, odesílání e-mailů, plánování pracovních 
cest, vyhledávání různých míst a k jiným čin-
nostem. 
4. Obyvatelé měst začínají využívat nepře-
tržité připojení k internetu. Nepřetržitým pří-
stupem k internetu kdekoliv a odkudkoliv se dnes 
spotřebitelé stali nezastavitelnou silou, díky níž 
se internet stává skutečně mobilní službou. Do 
roku 2018 dosáhne celkový počet uživatelů smart-
phonů 3,3 mld., přičemž jednou z nejdůležitějších 
uváděných podmínek spokojenosti s životem ve 
městě je pokrytí mobilních sítí.
5. Osobní sítě vytvářející sociální jistoty. 
V důsledku ekonomických turbulencí klesá dů-
věra v tradiční struktury a úřady a spotřebitelé 
stále častěji důvěřují svým vlastním komunitám. 
Vlastní sítě na internetu fungují jako síť bezpečí 
a sociální média se stávají vážným konkurentem 
tradičních úřadů práce.
6. Ženy jsou hlavními zákazníky trhu se 
smartphony. Nové údaje jasně ukazují, že na 
masovém šíření smartphonů mají hlavní zásluhu 
ženy. Přibližně 97 % žen vlastnících smartphone 
využívá SMS zprávy, 77 % z nich odesílá a přijímá 
fotografie, 59 % komunikuje na sociálních sítích, 
24 % je využívá k místnímu odbavení a 17 % uplat-

ňuje slevové kupóny. Údaje pro mužské uživatele 
jsou v uvedených oblastech nižší.
7. Města se stávají středisky společenské tvo-
řivosti. Obyvatelé center měst mají na internetu 
mnohem více přátel než lidé v příměstských ob-
lastech. 12 % lidí žijících ve městech prohlašuje, že 
hlavním důvodem, proč používají sociální sítě, je 
spojení a výměna myšlenek s ostatními, což před-
stavuje třetí nejčastější důvod pro komunikaci na 
sociálních sítích, hned za sledováním aktuálního 
dění u přátel a sdělováním nejnovějších informací 
přátelům.  
8. Nakupování v kamenných obchodech 
s pomocí internetu. Třetina (32 %) uživatelů 
smartphonů již nakupuje pomocí těchto telefonů 
a nyní začínají kombinovat výhody nakupování 
v kamenných prodejnách s nakupováním přes 
internet. Chtějí si produkty prohlédnout, získat více 
informací, porovnat ceny a nakoupit okamžitě, aniž 
by museli vystát frontu u pokladny.
9. Televize proniká do sociálních médií. Na 
62 % diváků při sledování videa a televize komu-
nikuje na sociálních sítích a 42 % účastníků fór 
nebo chatů na těchto sítích, do nichž se zapojují 
při sledování televize, diskutuje o programech, 
které v danou dobu pravidelně každý týden 
sledují. U více než 30 % z nich je vyšší pravdě-
podobnost, že budou ochotni platit za obsah, 
který sledují přátelé na sociálních sítích. Většina 
videí a TV pořadů se na mobilních zařízeních 
sleduje doma. 
10. Transformace učení. Učení se transformuje 
pod vlivem vnitřních i vnějších sil: Mladí lidé při-
nášejí do tříd své osobní zkušenosti s technolo-
gie mi a zdola tak vyvíjejí tlak na změnu. Souběžně 
s tím vlády a jiné instituce hledají nová informační 
a komunikační řešení, která by zefektivnila jejich 
fungování. Konektivita mění vyhlídky dětí v celo-
světovém měřítku – např. v Indii vlastní mobilní 
telefon přibližně 30 z 69 mil. dětí ve věku 9 až 18 let 
žijících ve městech.
(Plné znění zprávy lze najít na www.ericsson.com/
res/docs/2012/consumerlab/10-hot-consumer-
-trends-2013.pdf) ■

Uživatelské trendy pro rok 2013,  
aneb letošní svět podle ericssonU

Výzkumná oddělení velkých společností vydávají na přelomu roku prognózy vývoje v odvětvích 
své působnosti pro budoucí období. Patří k nim i studie firmy Ericsson komentující chování 
spotřebitelů, která shrnuje některé z hlavních spotřebitelských trendů pro příští roky. Řadí 
k nim např. změny potřeb zákazníků vyvolané cloudy, dále ženy jako hlavní zákazníky trhu 
se smartphony a také poznatky, jak chování mladé generace mění společnost a jak internet 
nachází v době ekonomické nejistoty nové využití.

Ultra kompaktní přenosný skener

Nový lehký a kompaktní skener Canon imageFORMULA P-208 napájený přes USB je určený 
pro mobilní pracovníky a umožňuje snímání a zpracování dokumentů na cestách.

34_TM01.indd   34 21.1.13   9:19



IT a komunikace

351/2013

„Díky promyšlenějším a efektivnějším bezpeč-
nostním politikám Fortinet pomáhá organizacím 
všech velikostí chránit a řídit svá síťová prostředí. 
Řeší přitom všechny základní otázky bezpečnosti 
počínaje ochranou před vnějšími útoky až po pří-

stup uživatelů. Použitím pokročilých identifikačních 
a řídicích technik, které reflektují chování uživatele 
i zařízení, tak potvrzuje svoji roli technologického 
inovátora. Mezi silné stránky těchto řešení patří 
implementace politik založená na předchozích 
zkušenostech, lepší detekce botnetů a ochrana či 
inspekce šifrovaného provozu,“ říká Vladimír Brož, 
Territory Manager ČR, SR a Maďarsko.
Ve FortiOS 5.0 lze najít přes 150 nových vlastností 
a vylepšení, takže organizace získají lepší pro-
středky pro zvládání nových hrozeb, stejně jako 
pro ochranu sítí proti záplavě nových typů mobil-
ních zařízení a aplikací. Mezi klíčové přínosy patří:

●● Větší bezpečí díky zvládání pokročilých hro-
zeb. Organizace získávají jasnou představu  
o každém připojovaném zařízení na základě hod-
nocení jeho historie, stejně jako celé řady dalších 
prvků. Vzhledem k tomu jsou k dispozici využitelné 

informace sloužící k identifikaci kompro-
mitovaných systémů a odhalování útoků 
v reálném čase. Pokročilý antimalwarový 
detekční systém obsahuje nový heuris-
tický algoritmus pracující přímo na chrá-
něném zařízení. K dispozici jsou i cloudové 
antivirové služby, které obsahují uzavřené 
prostředí na úrovni operačního systému 
(„sandbox“) a databázi IP sloužící k odha-
lování botnetů. S kvalitní databází virových 
signatur nabízí FortiOS 5.0 účinnou něko-

likavrstvou ochranu před dnešními sofistikovanými 
škodlivými kódy.
●● Lepší kontrola umožňuje zabezpečit mobilní 

zařízení, stejně jako chránit soukromá zařízení, která 
jsou do prostředí připojována jednotlivými uživateli. 
Funguje pomocí identifikace zařízení a následné 
aplikace specifických přístupových práv stejně 
jako bezpečnostních profilů. Ty jsou vybírány dle 
typu zařízení, jeho zařazení do skupiny, místa nebo 
způsobu použití.
●● Více samostatnosti s automatickým nastavením 

politik založených na rolích, a to pro trvalé i dočasné 
uživatele systému. Automatické nastavení se děje na 

základě místa použití, požadavku na typ dat nebo 
profilu aplikace. Pokročilé reportování a analýza 
poskytují administrátorům více informací o chování 
sítě, uživatelů, zařízení, aplikací nebo stavu hrozeb.
Kromě nového operačního systému FortiOS 5.0 
pro zařízení FortiGate představil Fortinet také  sadu 
aplikací, které řeší rostoucí výzvy spojené s po-
třebou řídit a analyzovat čím dál sofistikovanější 
síťovou infrastrukturu, stejně jako koncová zařízení 
v jednotlivých organizacích, u poskytovatelů služeb 
nebo v prostředí malých a středních firem.
FortiManager 5.0 – centralizovaná platforma pro 
všechna zařízení Fortinet. Oproti předchozím verzím 
mohou organizace i poskytovatelé služeb využít 
např. možnost řídit bezpečnost fyzických i virtuál-
ních zařízení pomocí jednotného webového GUI 
rozhraní, nové funkce jako rychlé přetahování pra-
videl mezi jednotlivými panely, plnou podporu IPv6 
a snadnější nasazení systému v rozsáhlém prostředí.
FortiAnalyzer 5.0 – řada zařízení určených k lo-
gování, analýze a reportování bezpečnostních in-
formací z jednotlivých zařízení Fortinet a kompati-
bilních nabízí řízení fyzických i virtuálních zařízení, 
která tak vytváří konsolidované prostředí, výrazné 
zlepšení vizualizace dat stejně jako jejich analýz, 
poskytující administrátorům okamžitý přehled 
o stavu jejich síťové bezpečnosti. To umožňuje 
kvalitní přehled o využití komunikačního pásma, 
jednotlivých aplikací nebo síťových zdrojů.
FortiClient 5.0 zajišťuje bezpečnost koncových 
zařízení Windows a Macintosh. K nejdůležitějším 
novinkám a zlepšením patří lepší vynucení bez-
pečnostních politik v situacích, kdy zařízení není 
připojeno k síti a pokročilá integrace se zařízeními 
FortiGate, která mj. umožňuje snadnější nasazení 
a využívání virtuálních privátních sítí (VPN).
FortiOS 5.0, FortiManager 5.0, FortiAnalyzer 5.0 a For-
tiClient 5.0 budou dostupné ještě tento měsíc. Získat 
je bude možné buď přímo z webu FortiCare (https://
support.fortinet.com) nebo od distributorů. ■

Nový operačNí systém pro maximálNí 
bezpečí exterNích zařízeNí

Společnost Fortinet uvádí na trh FortiOS 5.0, který charakterizuje jako nejpokročilejší operační 
systém na světě. Nabízí vyšší úroveň bezpečnosti, maximálně samostatné rozhodování a lepší ří-
zení stejně jako vyšší ochranu před dnešními hrozbami. Umožňuje lépe chránit soukromá zařízení, 
která jsou do sítí či systémů připojována jednotlivými uživateli (BYOD, Bring Your Own Device). 
Toto řešení obdrželo jako jediné ze 30 dalších přes 90 % v prestižních testech Virus Bulettinu.

Nový Toughpad FZ-A1 spojuje výhody operačního 
systému Android 4.0 a mobilních zařízení s vyso-
kou odolností. Představuje tak ideální zařízení pro 
náročné mobilní využití ve firemní sféře. Umožňuje 
využít nejen vlastnosti systému Android, jako je na-
příklad snadný vývoj aplikací, ale i vysokou úroveň 
zabezpečení, různé způsoby konektivity, kvalitní 
displej i dostatečnou výdrž provozu na baterie. 
Těmito svými vlastnostmi vyžadovanými firemním 
prostředím se odlišuje od spotřebitelských tabletů. 
Nová řada tabletů Toughpad je od samého počátku 
navržena tak, aby vyhověla stejným standardům 
odolnosti, jako je tomu u produktové linie počítačů 
Panasonic Toughbook. I tablet FZ-A1 proto splňuje 
podmínky vojenského standardu MIL-STD-810G na 
odolnost pádu z výšky až 120 cm a díky odolnosti 
vůči tekutinám a prachu se navíc může pochlubit 

třídou krytí IP65. Byl testován i na odolnost vůči 
extrémním teplotám. Nový tablet je tak možné 
spolehlivě využít takřka v každé situaci, do níž se 
mohou mobilní pracovníci dostat. 
Toughpad FZ-A1 je osazen 1,2 GHz dvoujádrovým 
procesorem Marvell a 1 GB operační paměti. Pro 
uložení dat je k dispozici paměť s kapacitou 16 GB. 
Standardně je podporována řada komunikačních 
technologií – od Bluetooth v2.1 + EDR přes WiFi 
802.11 a/b/g/n až po GPS, volitelně je k dispozici 
širokopásmové 3G připojení s možností stahování 
dat rychlostí až 21 Mb/s.
Tablet je vybaven velmi jasným 10,1“ XGA kapacit-
ním vícedotykovým displejem použitelným díky 
antireflexní vrstvě i na denním světle. Další význam-
nou součástí je i aktivní digitizér, který zazname-
nává tlak, směr a rychlost pera při podepisování, 

a zajišťuje tak právní váhu podpisů dokumentů. 
Uživatelé mají k dispozici také širokou škálu příslu-
šenství a periferií, jako např. ergonomická pouzdra 
umožňující držení tabletu v jedné ruce či bez rukou, 
odolné napájecí systémy, řešení pro montáž ve 
vozidlech či kolébky, které promění tablet v desk-
topový počítač. ■

prvNí profesioNálNí tablet

Společnost Panasonic uvedla na evropský trh plně odolný desetipalcový tablet Toughpad FZ-
A1 s operačním systémem Android, určený zejména pro mobilní uživatele v terénu z oborů, 
jako jsou síťová odvětví, logistika, doprava, stavebnictví či bezpečnost. 

Tablet FZ-A1 je určen i pro službu v drsných 
podmínkách – tomu odpovídá i jeho testování…
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Televizory
Spektakulární podívanou nabízely hlavně velkoformá-
tové obrazovky s Ultra HD rozlišením (známého také 
pod označením 4K), které vytváří obraz s 8 miliony 
pixely na jeden snímek a s rozlišením čtyřikrát vyšším 
(3840 x 2160) než u Full HD TV panelů. Její možnosti 
se snažili předvést na svých produktech prakticky 
všichni hlavní výrobci. Sharp se pochlubil novou 
generací technologie Quattron, přidávající k tradiční 
modré, červené a zelené barvě, z níž se skládají pixely 
TV obrazu navíc žlutou (což umožňuje lepší barevné 
podání). Hlavním trumfem firmy je však nová techno-
logie displejů IGZO, která dokáže adaptivně regulovat 
spotřebu přístroje – když displej zobrazuje statickou 
scénu, příkon klesne na minimum (pod 1 W) a zvýší 
se až při rychlých scénách, kdy se obraz stále mění. 
Výrobci televizorů představili tenké přístroje využíva-
jící technologie OLED, která nabízí jasnější a kontrast-
nější obraz než LCD, je energeticky úspornější. Svůj 
prototyp velkého OLED televizoru uvedl Panasonic, 
korejští konkurenti LG a Samsung navíc v zakřivené 
verzi umožňující sledování obrazu ze stejné vzdále-
nosti z různých úhlů. LG již takovéto přístroje prodává. 
Samsung na veletrhu představil i nový typ dálkového 
ovladače, kterým budou vybaveny nové chytré te-
levizory. Jeho hlavní výhodou je integrace relativně 
prostorného touchpadu, jenž nahrazuje funkce běžné 

počítačové myši. Pohyb na internetových stránkách 
by díky tomu měl být pohodlnější, než prostřednic-
tvím kurzoru, jako tomu bylo doposud.
Pokročilá zobrazovací zařízení byla jedním z hlav-
ních magnetů na stánku společnosti LG Electronics. 
Vlajkovou lodí této kategorie byla 3D video zeď tvo-
řená 55“ obrazovkami, která díky světově nejmenší 
vzdálenosti mezi jednotlivými rámečky obrazovek 
(5,3 mm), vyvolává v divákovi pocit, jako by se díval 
na jednolitý obří displej. Velkoformátové digitální 
zobrazovače LG využívají patentovanou technologii 
Smart Energy Saving, která snižuje spotřebu elektřiny 
oproti konkurenčním výrobkům přibližně o 30 %. 
K velkoformátovým zařízením LG patří rovněž prezen-
tované 84palcové Ultra HD Multi-touch zobrazovací 
zařízení, kterým LG vstupuje s rozlišením Ultra HD 
na trh digitálních zobrazovacích zařízení v segmentu 
B2B. Firmě získala na letošním ročníku CES ocenění 
„Best of Innovations“ v kategorii Video Display. Kromě 
zoomování, otáčení nebo psaní zpráv prsty přímo na 
obrazovku umožňuje intuitivní, přirozenou interakci, 
která toto zařízení činí ideálním pro řadu komerčních 
a vzdělávacích aplikací. LG byla první společností, 
které se podařilo úspěšně komercializovat techno-
logii Ultra HD, když v létě loňského roku uvedla tyto 
obrazovky na trh. Nyní nabízí tři modely – kromě 
zmíněné 84“, ještě přístroje o úhlopříčkách 55“ a 65“. 

Všechny se mohou pochlubit pokročilou technologií 
zpracování obrazu Triple XD Engine, a díky funkci 
Resolution Upscaler Plus dokáží obsah v menší kva-
litě vyrenderovat do vysokých detailů. Kromě nich 
představila firma novou řadu televizorů Cinema 3D 
Smart TV a rozšířenou řadu Smart Google TV. 
Zájem vzbudil i inovovaný dálkový ovladač LG Magic 
Remote umožňující ovládání pomocí hlasu, gesty, 
ukazováním a kuličkou fungující na principu počíta-
čové myši. Na veletrhu předvedla firma i vylepšenou 
verzi hlasového ovládání Voice Mate schopného 
rozpoznat přirozený tok jazyka. Funkce SmartShare 
nabízí možnost přenášet obsah z inteligentních za-
řízení přímo na LG Smart TV prostřednictvím mnoha 
rozhraní (včetně WiDi a Miracast) a nová řada tele-
vizorů rozšiřuje dále možnosti sdílení o funkci Tag 
On, která okamžitě propojí dvě zařízení pro rychlé 
sdílení médií. Stačí použít chytrý telefon nebo jiné 
zařízení vybavené funkcí NFC a namířit je proti štítku 
s označením NFC na Cinema 3D TV Smart. 

Mobily
Nejnovější generaci mobilů charakterizují hlavně 
výkonné smartphony: k jejich typickým specifikacím 
patří výkonný čtyřjádrový procesor, 5palcový Full 
HD displej a digitální fotoaparát od 10 Mpix výše. 
Technologií, které by měly obohatit svět mobilní 
komunikace v nadcházejícím období se představilo 
v Las Vegas dost. V expozici firmy Samsung to byl 
např. 8jádrový procesor Exynos 5 Octa pro mobilní 
telefony i první prototyp smartphonu se zcela novým 
operačním systémem Ubuntu s úplně novým způ-
sobem ovládání, který pro chytré telefony vyvíjí firma 
Canonical. Firma Qualcomm představila nové verze 
svého čipu Snapdragon 600 a 800, čtyřjádrové 1,9 GHz 
procesory s integrovanou grafickou jednotkou, které 
mají být o 40 % rychlejší než jejich předchůdce. Do 
segmentu mobilních telefonů se pustila i firma nVi-
dia známá především jako výrobce grafických karet 
a grafických čipů, která představila „superprocesor“ pro 
mobily – její novinka s označením Tegra4 je se svými 
72 jádry v grafické části nejvýkonnější svého druhu na 
světě. Intel představil mj. novou platformu pro chytré 
telefony určenou pro rozvojové trhy.
Vlajkovou lodí Sony jsou pro letošek hlavně modely 
Xperia Z a ZL, jimž bude konkurovat ZTE Grand S, 
Huawei Ascend D2 a HTC Droid DNA. Všechny tyto 
mobily jsou špičkově vybavené výkonné smartphony. 
Pokud se chce výrobce něčím výrazně odlišit, dovede 
aspoň jeden parametr do extrému, a přesně to učinila 
např. firma Huawei, která na veletrhu představila obří 
model Ascend Mate s úhlopříčkou 6,1“ – největší 
smartphone, který je však svými rozměry už spíše 

Začátek nového letopočtu patří ve světě IT a audiovizuální techniky tradičně prestižní pře-
hlídce spotřební elektroniky CES (Consumer Electronics Show). Po posledním ročníku veletrhu 
se objevily názory, že technologické revoluce, které by přinesly skutečně zásadní změny ve 
vývoji spotřební elektroniky, už prozatím došly, ale CES 2013 potvrzuje, že i evoluční inovace 
a vylepšování již dříve představených technologických novinek má něco do sebe. V Las Vegas 
bylo rozhodně na co se dívat.

Dominantou veletrhu jsou tradičně televize, které rozhodně nelze přehlédnout, jako např. 84“ ULTRA HD obrazovku LG (vlevo) nebo první prohnutou OLED TV na světě (vpravo)

Elektronika na CES 2013: 
malá ochutnávka budoucnosti
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tabletem, z něhož se dá telefonovat. Z opačného 
konce to vzal francouzský Alcatel, který svůj model 
Idol Ultra „zploštil“ na 6,45 mm, čímž vytvořil  nejtenčí 
nejen smartphone, ale zřejmě i mobil na světě.

Počítače a tablety
Intel uvedl novou (v pořadí již 3.) generaci proce-
sorů Atom s architekturou Bay Trail. Čtyřjádrové 
čipy vyráběné 22nm technologií by měly mobilním 
zařízením zajistit dvojnásobný výkon při snížené spo-
třebě elektrické energie v porovnání s dosavadními 
modely. Do třetí generace dospěly rovněž „i-proce-
sory“ řady Core (i3, i5 a i7 používané v přenosných 

počítačích), které mají v nové podobě prakticky 
o polovinu nižší spotřebu – pouhých 7 W místo 
dřívějších 15 W, což by mohlo umožnit notebookům 
i celodenní výdrž na baterii. Dále na CES představil 
široké spektrum mobilních novinek včetně plánu 
uvedení ultrabooků s konvertibilním designem. Pro 
ultrabooky 4. generace je určena i nová (rovněž 4.) 
generace procesorů s mikroarchitekturou Haswell, 
která by se měla objevit letos na jaře, aby poskytla 
dostatečný výkon pro využití jejich plánovaných 
schopností – dotykové displeje, hlasové ovládání 
a inovovaný systém Instant-on, umožňující počítači 
i v hibernačním (spánkovém) režimu kontrolovat 
poštu a aktualizovat příspěvky na sociálních sítích.
Asus ukázal na letošním veletrhu řadu notebooků 
vybavených multidotykovými displeji s podpo-
rou Windows 8. Mezi nejzajímavější modely patří 
Transformer Book s odnímatelným 13” displejem, 
který lze používat jako samostatný lehký a mobilní 
tablet s 13,3” multidotykovým displejem, nebo – po 
připojení do dokovacího zařízení – jako výkonný 
plně vybavený notebook, se samostatným pevným 
diskem s kapacitou až 500 GB a řadou konektorů 
včetně USB 3.0. Dokovací stanice má i svou vlastní 
baterii, která prodlouží dobu provozu. 
Rovněž Asus Taichi v sobě spojuje přednosti note-
booku a tabletu. Jeho nejzajímavějším prvkem je 
oboustranný Full HD displej (11,6” nebo 13,3”) s LED 
podsvícením, který využívá technologii IPS. Po ote-
vření se z Taichi stává výkonný ultrabook s velkým 
multidotykovým touchpadem, zavřený se promění 
v lehký tablet s multidotykovým displejem, který 
lze přesně ovládat prsty nebo pomocí přiloženého 
stylusu. Oba displeje je však možné používat i sou-
časně. V režimu dvou obrazovek Taichi zobrazuje 
na každém displeji jiný obsah (takže lze např. na 

vnějším displeji pouštět prezentaci, zatímco na 
vnitřním displeji mít zobrazeny poznámky) v tzv. 
režimu zrcadlení je na obou displejích stejný obsah. 
Také firma Lenovo předvedla dvojici konvertibilních 
zařízení. Prvním je ThinkPad Helix pro firemní pro-
fesionály, který představuje „Rip and Flip“ (odtrhni 
a otoč) design nové generace. Funguje jako vysoce 
výkonný ultrabook, ale pro zvýšení mobility lze 11,6“ 
štíhlý tablet oddělit od základny – s hmotností pou-
hých 835 g je nejlehčí (a nejtenčí) ve své třídě. Helix 
umožňuje otočit displej o 180° a zacvaknout jej 
zpět do základny, tento režim stojanu jej přemění 
do miniaturního kina nebo zařízení pro obchodní 

prezentace. Druhým zařízením je IdeaPad Yoga 11S, 
který výrobce označuje jako vícerežimový mini Ultra-
book. Unikátní displej překlopitelný o 360° umožňuje 
pracovat se zařízením jako s notebookem, nebo lze 
displej překlopit úplně dozadu a proměnit jej v tablet.
Tablety už ovšem také nejsou jen minimalisticky 
vybavená zařízení na surfování po internetu. Firma 
Razer představila pod označením Edge Pro vý-
konný nový herní tablet s Windows 8 a procesory 
Intel Core a Nvidia GT 640M. A Panasonic dokonce 
prototyp velkého „supertabletu“ pro konstruktéry 
a architekty s displejem o ploše A3 s půlmetrovou 
úhlopříčkou a Ultra HD rozlišením.

Periferie a „vychytávky“
Kromě hlavních tahounů spotřební elektroniky – AV 
systémů, mobilů a počítačů bylo možné na CES 
2013 vidět i řadu unikátních produktových novinek. 
Např. monitor HP Envy 27“ IPS je první na světě 
svého druhu vybavený technologií Beats Audio. Za-
budované reproduktory směřující nahoru nabízejí 
prémiovou reprodukci zvuku ve studiové kvalitě.
Výrobce počítačových periferií Genius představil 
kromě rozsáhlého příslušenství pro smartphony 
a tablety (včetně nejlehčí klávesnice pro Android 
a Apple na trhu) také dotykovou myš Touch Mouse 
6000 optimalizovanou pro dotykové ovládání Win-
dows 8, speciální herní myš GX Gila, která dispo-
nuje 12 tlačítky a laserovým senzorem s rozlišením 
v rozmezí 200 až 8200 dpi, nebo „in-air“ myš Ring 
Mouse 2, která se navléká na prst jako prsten a při-
náší svým designem i nový způsob prohlížení webu. 
Na stánku společnosti Netgear upoutala řada no-
vinek pro budování inteligentní sítě nové gene-
race. Její kamera pro denní i noční použití VueZone 
VZCN2060 a multimediální přehrávače NeoTV MAX 

NTV300SL si vysloužily ocenění CES Innovations 
Design and Engineering Awards. Součástí oce-
něného kamerového systému je jednak výkonná 
infračervená lampa a jednak vlastní unikátní kamera 
pro noční vidění. Novinka nabízí mj. automatickou 
detekci pohybu, záznam vybraných událostí (který 
lze přehrát odkudkoli na chytrých zařízeních) či 
zasílání upozornění mailem. Také firma Belkin před-
stavovala řadu prvků řady WeMo pro „internet věcí“.
Samsung uvedl v Las Vegas digitální fotoaparát NX 300 
s APS-C čipem, výměnnými objektivy a wi-fi propoje-
ním pro sdílení fotek s telefonem nebo mobilem a po-
síláním snímků stiskem jediného tlačítka na internet, 
např. do sociálních sítí. Pomocí aplikace Smart Camera 
umožňující spojení NX 300 s mobilem prostřednictvím 
vytvořené wi-fi sítě a smartphon nebo tablet může 
pak fungovat i jako dálkové ovládání fotoaparátu. Díky 
novému typu objektivu, který je první svého druhu na 
světě, dokáže NX 300 fotografovat a natáčet i ve 3D.

Zrcadlo nových trendů
Svět počítačů se dynamicky mění: Přenosné 
počítače v podobně tradičních notebooků jsou po-
stupně vytlačovány tablety, které jsou stále levnější 
a díky novým čipům výkonnější. Dosavadní silnou 
pozici notebooků v profesionální sféře se snaží 
zaujmout lehké, ale vysoce výkonné ultrabooky. 
A do toho všeho nastupují ještě zcela nová hybridní 
a konvertibilní zařízení, kombinující různé platformy. 
Připravuje se i zcela nová kategorie počítačů ozna-
čovaných jako „table-top“ – jde o dotykové počítače 
typu vše v jednom vybavené akumulátorem. 
Přirozené rozhraní a intuitivní ovládání: Výraz-
nou novinkou je koncept „Perceptual Computing“. 
Jinými slovy: počítače získají díky senzorům pro vní-
mání pohybů rukou, očí, rozpoznávání tváří, hlasu 
a dalších přirozených vjemů jakési vlastní smysly 
a bude možné je ovládat kromě hlasu a doteků 
pomocí tzv. přirozeného rozhraní bližšímu lidské 
komunikaci, např. gesty apod. Ovládání pomocí klá-

vesnice a myši zůstane ovšem i nadále zachováno.
 Přichází éra internetu věcí: Dalším trendem, 
který byl patrný na letošním ročníku CES je nástup 
„internetu věcí“– k síti připojené inteligentní domácí 
spotřebiče ovládané na dálku např. pomocí smart-
phonu představili prakticky všichni významní vý-
robci spotřební elektroniky. A nejsou to už zdaleka 
jen televize či tiskárny, ale i kávovary, mikrovlnné 
trouby, chladničky, pračky, vysavače apod., které 
lze mít pod kontrolou pomocí domácích sítí. Jen 
v samotné expozici LG bylo možné vidět téměř tři 
desítky takovýchto „síťových“ domácích spotřebičů, 
které lze propojit s chytrým mobilem. ■� /jv/

Největší (Huawei Ascend Mate ve srovnání se Samsung Galaxy note II) a nejtenčí (Alcatel Idol Ultra) mobil na světě

Inteligentní kamerka VueZone
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KosmicKé programy  
pro příští desetiletí: 
Na měsíc a K marsu
Loňský rok byL v kosmu poměrně rušný. HLavním Hitem byLo 
úspěšné zaHájení marsovské mise vozítka Curiosity, které 
je jedním z nemnoHa skutečně úspěšnýCH pokusů 
o detaiLní průzkum „rudé pLanety“, která jakoby přinášeLa 
smůLu. aLe zajímavé věCi se budou se dít i dáLe.

Programy kosmických velmocí jsou na startu 
nové éry charakterizované vývojem a plá-
novaným nástupem kosmických lodí a raket 

nové generace, které by se měly vydat do vesmíru 
v následujících letech. A řada z nich bude soukromá. 
Kromě tradičních kosmických velmocí, USA a Ruska 
se v dobývání kosmu v poslední době angažují 
i další země jako Japonsko a hlavně Čína, která 
buduje vlastní základnu na oběžné dráze Země. 
O slovo se hlásí i nové velké státy jako Brazílie nebo 
Indie, které se snaží o vlastní kosmický výzkum.

USA: k Marsu NASA, na ISS 
soukromníci
Spojené státy, dosavadní lídr kosmického výzkumu, se 
snaží najít úspornější řešení, než představovaly minulé 
velkorysé programy. Poté, co se do výslužby definitivně 
odebraly raketoplány a staly se historickými exponáty 
v muzeích, potřebují USA nové kosmické nosiče a lodě, 
které by dopravovaly jejich lidi do kosmu. Zatím jsou 
odkázáni na „ruské taxíky“ v podobě kosmických lodí 
Sojuz, ale ty by měly už brzy dostat alternativu. Ame-
ričany budou vozit do kosmu soukromé společnosti. 
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) si pro 
spolupráci na vývoji vesmírných dopravních systémů 
pro lety k ISS – zvolil společnosti Boeing, SpaceX a Sie-
rra Nevada. Zatím nejlépe si vede SpaceX, za níž stojí 
milionář Elon Musk. která už v praxi otestovala svou 
nosnou raketu Falcon 9 a kosmické moduly Dragon, 
s nimiž se počítá v pilotované a nákladní verzi, a má 
za sebou už první úspěšnou výpravu k ISS a spojení 
s ní. Soukromníci by měli v budoucích letech hrát 
v kosmických programech USA významnou roli. NASA 
bude fungovat úsporněji a místo získávání zdrojů od 
stále více šetřícího státu se hodlá více přeorientovat na 
komerční spolupráci se soukromým sektorem, který 
slibuje, že rozvoj kosmických programů (a zakázek) 
dokáže zvládnout efektivněji. 

Američané připravují svou víceúčelovou kosmic-
kou loď nové generace s názvem Orion. Modul 
Orion Crew Exploration Vehicle byl původně sou-
částí projektu Constellation, který však už nefigu-
ruje v aktivních záměrech NASA, nicméně, design 
kosmické lodi se stal základem jak pro Orion Multi-
-Purpose Crew Vehicle (Orion MPCV), kosmickou 
loď, která je součástí nových plánů NASA na aktivity 
za nízkou oběžnou dráhou Země a pro průzkumné 
mise do hlubokého vesmíru. V závěru loňského 
roku proběhly testy přistání kabiny na padáku, na 
letové testy by mělo dojít v roce 2014.
Raketa Falcon má také v roce 2015 vynést k ISS 
experimentální nafukovací modul Beam od firmy Bi-
gelow Aerospace, který by měl levně zvýšit sklado-
vací kapacitu a prostory pro posádku. Má hmotnost 
1361 kg a je o třetinu lehčí než stejný hliníkový, jeho 
doprava do vesmíru je levnější i proto, že je složen 
do malých rozměrů a teprve na oběžné dráze se 
naplní vzduchem, a jeho vnitřní objem se výrazně 
zvětší. Modul je z několika vrstev materiálu podob-
ného kevlaru a u ISS by měl strávit dva roky, kdy 
se budou testovat jeho parametry (např. těsnost, 
odolnost vůči radiaci a výkyvům teploty apod.). 
Pokud se nafukovací modul osvědčí, mohl by se stát 
vzorem pro obydlí na Měsíci a při misích k Marsu.
USA sice omezují o pětinu program meziplanetárních 
letů, (včetně projektů, na kterých měly spolupracovat 
s Evropou), to však rozhodně neznamená, že by své 
kosmické ambice vzdaly a na udržení své dosavadní po-
zice lídra v rozvoji kosmických technologií rezignovaly. 
Naopak pokračuje řada projektů, které svědčí o tom, že 
se v rozvoji kosmických aktivit výrazně angažují. 
Další programy jsou nadále podporovány. NASA 
vede zejména ve výzkumu Marsu a sluneční sou-
stavy prostřednictvím svých sond. Ovšem její do 
budoucnosti zaměřený kosmický rozpočet zatěžuje 
i to, že udržuje v provozu dvě desítky dříve vypuš-

těných sond, z nichž většina sice už „přesluhuje“, 
ale dosud stále fungují a sbírají data. 
A své zájmy má na pokračování kosmických aktivit 
i armáda. Na začátku prosince 2012 se na svou 
již třetí kosmickou misi vydal tajemný bezpilotní 
miniraketoplán X-37B. O jeho poslání a využití se 
zatím spíše jen spekuluje, protože americká armáda, 
které stroj patří, o něm neposkytuje příliš informací 
(podle Pentagonu slouží X-37B pouze jako testovací 
zařízení pro „jiné technologie“). Podle těch, které se 
zatím objevily, jsou však parametry nového stroje, 
který je jakousi zmenšenou, ale mnohem moder-
nější verzí klasických amerických raketoplánů, 
velmi zajímavé a díky tomu, že jde o autonomní 
zařízení bez posádky, nemá řadu omezení svých 
předchůdců.
Stroj označovaný jako Orbital Test Vehicle-3 (OTV-
3) je dlouhý necelých 9 m a 4,5 m široký (tedy asi 
5krát menší než pilotované americké raketoplány), 
takže ho na oběžnou dráhu dokáže dopravit menší 

experimentální miniraketoplán X37b nová kosmická loď usa se připravuje na testy

poslední velký úspěch nasa: robotické vozítko 
Curiosity zkoumá povrch marsu

kosmická loď dragon na raketě Falcon 9...

... a přidokovaná k iss
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raketa (Atlas V), čímž je projekt výrazně levnější než 
program Space Shuttle. Dokáže také samostatně 
přistát na ranveji jako letadlo a má pozoruhodné 
manévrovací schopnosti. Co je však nejzajímavější, 
je jeho extrémní „výdrž“ – zatímco působení kla-
sických raketoplánů v kosmickém prostoru bylo 
vymezeno na pouhých několik dnů, X-37B tam 
(mj. díky solárním panelům, které mu dodávají 
energii) může operovat až stovky dnů. Už při svém 
druhém letu v roce 2011 překonal maximální počet 
dní strávených na orbitě, který NASA nastavila na 
teoretických 250 dnů, přičemž X-37B jich má ze své 
poslední mise na kontě téměř dvojnásobek: 469. 
Strávil tedy v kosmu 15 měsíců (při prvním letu to 
bylo 225 dnů).

Renesance ruské kosmonautiky?
Po letech rozporuplného tápání jak se zdá, za-
číná opět ožívat ruský kosmický program. Ruský 
premiér Dmitrij Medveděv těsně před koncem 
loňského roku oznámil jeho podporu s tím, že 

vesmírný program umožní Rusku zůstat v čele 
kosmických mocností – a také podpořit obranné 
kapacity a ekonomický a sociální rozvoj. Zatímco 
USA se snaží výdaje na kosmické programy dostat 
na úspornou úroveň (roční rozpočet amerického 
NASA by v příštích třech letech měl činit necelých 
18 mld. dolarů (340 mld. Kč), Rusko navyšuje finance 
na ně a hodlá v průběhu příštích let do roku 2020 
vydat na podporu kosmického průmyslu 2,1 bilionu 
rublů (přes 1,3 bilionu Kč). Jsou určeny na výzkum 
a vývoj, federální kosmický program, zvláštní pro-
gram pro rozvoj navigačního systému Glonass, 
program rozvoje kosmodromů a kosmických stře-
disek a neutajovanou část programu modernizace 
vesmírného průmyslu. „Program umožní naší zemi 
účinně se podílet na takových projektech, jako je 
Mezinárodní vesmírná stanice ISS, výzkum Měsíce, 
Marsu a dalších těles slunečního systému,“ prohlásil 
premiér Medveděv. 
Nepochybně potěšitelné pro Rusko, které se léta 
potýkalo s nedostatkem peněz na svůj kosmický 
program je, že ruští konstruktéři dokončili plány 
nové generace pilotované kosmické lodě, která 
má být nástupcem dosavadních Sojuzů. Maketu 
nové kosmické lodě v reálné velikosti Raketová 

a kosmická korporace Eněrgija vyrábějící kosmické 
lodě poprvé představila na Mezinárodní výstavě 
letectví a kosmonautiky MAKS 2011, a v prosinci 
loňského roku informovala o završení technického 
projektování plavidla s použitím digitálních tech-
nologií. „Dokončili jsme návrh přelomové lodi. Brali 
jsme v úvahu, že musí být schopná cestovat nejen 
na oběžnou dráhu Země, ale také na Měsíc a další 
místa ve vesmíru,“ řekl médiím Vitalij Lopota, šéf 
společnosti RKK Energija. Rusko už dříve oznámilo, 
že chce v letech 2020 až 2050 vyslat lidskou po-
sádku k Měsíci a k Marsu. Plavidlo označované jako 
Pilotovaná dopravní loď nové generace (PTK NP), 
jehož první zkušební lety mají být zahájeny v roce 
2017, se od jednorázově koncipovaných Sojuzů, 
z nichž se kosmonauti vracejí na Zemi v přistávacích 
modulech, bude lišit tím, že její pilotní modul bude 
místo padákového systému vybaven brzdnými 
a přistávacími raketami a po návratu z vesmíru na 
Zemi bude moci být využit opakovaně. Životnost 
se předpokládá na 15 let a 10 vesmírných letů. 

PTK NP má být stejně jako Sojuz bezkřídlá. Bude 
schopná automaticky i ručně zakotvit u orbitální 
stanice a bude mít dostatečné pohonné kapacity 
k opakovaným odpoutáním a připojením k orbi-
tálním zařízením a následnému bezpečnému letu 
zpět na Zemi. Na oběžnou dráhu bude moci vynést 
až 500 kg nákladu, ale jejím primárním úkolem je 
dopravit na oběžnou dráhu Země posádku – a to ne 
tři, jako dosud, ale 6 kosmonautů. V nové kosmické 
lodi budou mít větší pohodlí, protože budou mít 
k dispozici téměř dvojnásobný užitný prostor než 
v Sojuzu, bude rovněž lépe ovladatelná. Byl vypraco-
ván i nový přistávací systém, který umožňuje značně 
snížit přetížení. Ruští experti na kosmonautiku si my-
slí, že může posloužit jako základní loď k pilotovaným 
letům na Měsíc. Pokud bude rozhodnuto o stavbě 
orbitální stanice na oběžné dráze Měsíce, tak může 
být zásobována s pomocí tohoto kosmického pla-
vidla. Vzhledem k tomu, že nabídne větší kapacitu, 
může podnikat i vzdálenější autonomní lety. 
Nosnou raketou pro novou kosmickou loď může 
být podle ruských kosmických expertů vyvíjený 
modulární nosič typu Angara, avšak díky své univer-
zalitě může být umístěn i na jiný nosič. Ani Sojuzy, 
které slouží už čtyři desetiletí, však svou historii 

zatím nekončí – Roskosmos přislíbil do tří let také 
jejich modernizaci, dostanou nový systém řízení 
a množství technických novinek.

Evropské kosmické programy 
přibrzďuje krize
Evropa, jejíž kosmické projekty realizuje hlavně Evrop-
ská kosmická agentura ESA, hodně sází na komerční 
programy, využívá výhodně situovaný kosmodrom 
ESA na rovníku (na jehož vybavení se podobně jako 
na propojovacím systému rakety VEGA se satelity, 
mj. podílela i brněnská firma JL Electronic). ESA za-
znamenala v posledních letech řadu úspěchů. Patří 
mezi ně např. nový autonomní dopravní modul ATV 
(Automatic Transfer Veichle) pro přepravu nákladu 
na oběžnou dráhu k ISS a jeho odvoz zpět na Zemi, 
od loňského roku je k dispozici i nová raketa VEGA, 
která doplnila evropský raketový park. Nyní tak má 
ESA rakety pro nejrůznější využití: mohutná Ariane 5 
(které má téměř poloviční podíl na komerčním vyná-
šení družic na oběžnou dráhu), střední nosič – ruský 
Sojuz, upravený pro starty z Francouzské Guayany, 
dostane do kosmu 7 t, a VEGA s nosností 1,5–2 t 
doplnila tuto konfiguraci o nosič pro menší zakázky. 
V současné době se rozhoduje o dalším směrování 
programu nosné rakety Ariane po roce 2020. První 
varianta uvažuje s dalším vývojem a modernizací 
dosavadní, již několikrát modifikované rakety Ari-
ane 5. Nová verze označovaná Ariane 5 ME (Midlife 
Evolution) by měla mít modernější avioniku a o pě-
tinu vyšší nosnost (umožňující vynášet najednou 
dvě družice s celkovou hmotností 11 t) za cenu, 
která nepřevýší její předchůdkyni. Do kosmu by 
se mohla vydat už v roce 2017.
Další možností je vývoj zcela nové generace nosné 
rakety s modulární koncepcí, označované jako NGL 

Agnetura Roskosmos chystá vývoj dvou typů lodi PPTS. První (základní verze s návratovým a servisním 
úsekem) má dopravovat k ISS až 6 kosmonautů, druhá verze s pracovním označením PTK-Z má být schopna 
samostatného letu i připojení ke stanici. V lodi bude místo pro čtyřčlennou posádku. V tomto modelu bude 
obsažena i orbitální laboratoř pro výzkum na oběžné dráze.
1. Motorový oddíl; 2. Úzce směrová anténa; 3. Radiátor systému tepelné regulace; 4. Stykové a dokovací 
zařízení; 5. Přibližovací aparatura; 6. Sestupový modul; 7. Přistávací průzor s osvětlovacím systémem;  
8. Solární baterie – fotovoltaické panely
a) Aerodynamické štíty; b) Zóny rozmístění přístrojového vybavení; c) Sedadla posádky; d) Přistávací podpěry
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Navrhované inovace hlavního nosiče ESA: upravená  
Ariane ME a nová Ariane 6
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(Next Generation Launcher), poháněné kombinací 
motorů na kapalné i pevné palivo nové konstrukce. 
Umožňovala by snížení provozních nákladů pro-
střednictvím různé konfigurace podle potřeby kon-
krétního zákazníka. V širokém rozpětí nosností od 2 
do 6,5 t (s možností rozšířením až na 8 t). Její provoz 
by měl být o třetinu levnější než u Ariane 5. Vývoj 
odhadovaný na 10 let, by však byl asi o polovinu 
dražší než  u Ariane 5 ME. Raketa by měla poprvé 
vzlétnout v roce 2020.
V projektech ESA pro další roky figuruje mj. i kon-
cept automatického raketoplánu, resp. experimen-
tálního návratového modulu ixv (Intermnediate 
Ecperimatal Vehicle) pro dopravu menších nákladů 
či servisní operace na oběžné dráze. Všechny tyto 
ambiciózní projekty jsou však nyní ve stínu krize – 
Evropa má prostě momentálně jiné starosti – tou 
hlavní je, jak přežít...

Stavitelé nebeských paláců
Významný bude letošní rok pro další ambiciózní 
velmoc, která si chce upevnit svou pozici v kos-
mickém klubu: Čínu. Ta poprvé vyslala do vesmíru 
loď s posádkou v rámci pilotovaných kosmických 
letů v roce 2003, a stala se tak po Rusku a Spoje-
ných státech třetí zemí, která vyvinula nezávislý 
program kosmických letů člověka a vyslala do 
vesmíru svého zástupce. Za svůj cíl si stanovila po-
stavení 60tunové kosmické stanice pro příští mise. 
Úspěšně už zvládla i první pilotované přidokování 
k orbitální laboratoři a spojení vesmírné lodi s ex-
perimentálním modulem. Nyní má Čína v plánu 
vyslat do vesmíru další kosmickou loď s posádkou. 
„Loď Šen-čou 10 se třemi kosmonauty bude mít 
první možnost startu letos v červnu,“ sdělil Niou 
Chung-kuang z vedení programu pilotovaných 

letů. Další tzv. okno pro start lodi bude k dispozici 
v červenci a následně v srpnu téhož roku a s velkou 
pravděpodobností bude i při příštím letu jedním 
z členů posádky žena. 
Už ve druhé polovině letošního roku by měla zamířit 
také čínská experimentální sonda k Měsíci, u něhož 
chce Čína vybudovat do roku 2020 stálou orbitální 
stanici a nakonec vyslat i lidskou posádku, která by 
zopakovala přistání na Měsíci, což se zatím povedlo 
jen Američanům.

Šance pro Česko
Evropská kosmická spolupráce nabízí zajímavé 
příležitosti i pro ČR, která se před čtyřmi lety 
stala jako první ze států někdejšího východo-
evropského socialistického bloku 18. členskou 
zemí ESA. Agentura v lednu otevřela třetí vý-
zvu pobídkového programu Czech Industry 
Incentive Scheme, určeného na podporu kon-
kurenceschopnosti českých odborných pra-
covišť v kosmickém programu ESA. Výzva je 
otevřena firmám (včetně malých a středních 
podniků), pracovištím AV ČR, univerzitám a dal-
ším výzkumně-vývojovým organizacím, které 
mohou podávat své návrhy projektů na témata 
za podmínky, že aktivita zapadá do programu 
a dlouhodobých plánů ESA, ale není již řešena 
v jiných programech. 
Návrhy mohou být podávány do tematických 
kategorií: tou první je vývoj letového hardware 
pro družicové platformy, senzory nebo obecných 
technologií s potenciálem opakovaného využití 
(max. 1 milion euro na projekt). Další možností jsou 
výzkumné a vývojářské aktivity vedoucí k vývoji 
produktů (hardware či software) nebo obecných 
technologií s potenciálem opakovaného využití 
(max. 200 000 euro na projekt), a přípravné aktivity 
(studie, šetření uživatelských požadavků, průzkumy 
trhu apod.) pro možné budoucí aktivity a vývoj 
služeb pro mise ESA (max. 100 000 euro na projekt). 
Po výběru projektů k realizaci agentura s pra-
covišti uzavře smlouvu s pevně stanovenou 
cenou, jejíž náklady budou 100% hrazeny ESA. 
Podrobnosti včetně kompletní dokumentace 
výzvy s označením AO7397 jsou k dispozici 
v systému ESA EMITS pro publikování veřejných 
zakázek anebo na stránkách české kosmické 
agentury www.czechspace.cz. Uzávěrka pro 
podávání návrhů je 25.2.2013. ■� /joe/
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1. Hlavní motorový uzel ATV má 32 trysek: 4 hlavní a 28 menších manévrovacích; 2. Trysky pro řízení výška 
a brzdicí trysky; 3. Komunikační antény systému TDRS (Tracking and data Relay Satelitte); 4. GPS antény pro 
úpravu pozice; 5. Přepážka na zadní straně přetlakovaného modulu; 6. Osm směrových trysek doplňujících 
pohonný systém; 7. Soubor osmi standardních nákladových regálů – úložné prostory pro vybavení;  
8. Startracker; 9. Část setkávacího a dokovacího modulu ATV, telegoniometr; 10. Dokovací systém; 11. Čtyři 
optické setkávací senzory. Dva videometry a dva telegoniometry vysílají laserové pulzy a k odražečům ruského 
servisního modulu „Zvezda“ pro detekci vzdálenosti a frekvenčního rozsahu. 12. Ochranný systém proti 
mikrometeoritům a „kosmickému smetí“; 13. Vícerstvá pokrývka tepelné izolace; 14. Solární panely pro výrobu 
elektřiny; 15. Vodní a plynové nádrže. Pitná voda, palivo, kyslík a vzduch; 16. Avionika; 17. Systém doplňování 
paliva, hnací nádrže 

Evropský kosmický náklaďák: automatický dopravní modul (ATV) 
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„Za normálních okolností nejsou flexibilní displeje 
z tekutých krystalů určeny k přetvoření do nové po-
doby, zvláště ne sférické, takže hlavním úkolem bylo 
vytvořit velmi tenký, sféricky zakřivený substrát s ak-

tivními vrstvami, které by mohly vydržet extrémní 
lisovací procesy. Pomocí nových druhů vodivých 
polymerů a jejich integrací do hladké kulové buňky 
jsme byli schopni vyrobit nový LCD displej kontaktní 

čočky,“ řekl Jelle De Smet, hlavní 
řešitel na projektu. 
Na rozdíl od displejů kontaktních 
čoček založených na LED tech-
nologii, které jsou omezeny na 
několik malých pixelů, umožňuje 
inovativní displej IMEC na bázi 
technologie LCD použití celé 
plochy obrazovky. Přizpůsobe-
ním vzorkovacího procesu vodivé 
vrstvy umožňuje toto řešení vyu-

žít aplikace s širokou škálou počtu a velikostí pixelů. 
Včetně zobrazení jako jednoho pixelu, plně pokrý-
vajícího čočku nebo vysoce pixelované kontaktní 
čočky. Taková elektronická čočka by mohla např. 
omezovat přísun světla – jednoduše by se všechny 
„pixely“ ztmavily a čočka by pak mohla fungovat 
jako adaptabilní sluneční brýle apod. 
V budoucnu by chtěli výzkumníci představit zcela 
autonomní elektronické kontaktní čočky s tako-
výmto vloženým displejem. Jeho další generace 
by mohla být použita pro lékařské účely, např. pro 
kontrolu propustnosti světla směrem k sítnici v pří-
padě poškození duhovky, nebo pro kosmetické 
účely, jako je iris s laditelnou barvou. 
Zatím však ještě zbývá vyřešit několik podstatných 
„maličkostí“ – např. napájení nebo umístění pří-
padné miniaturní elektroniky. Zklamáni budou asi 
také vyznavači sci-fi příběhů, které jsou prošpiko-
vány technickými vymoženostmi jako v brýlích, 
či přímo v očích zabudovanými zobrazovacími 
jednotkami – pro tyto aplikace zřejmě novinku 
belgických výzkumníků využít nepůjde, protože 
případné objekty na poloprůhledném displeji by 
lidské oko jednoduše nevidělo, vzhledem k tomu, že 
není schopno zaostřit na tak malou vzdálenost. ■

Mikrodisplej jako ze sci-fi

Belgičtí vědci z Centra mikrosystémových technologií (CMST) a laboratoří IMEC na univerzitě 
v Ghentu vyrobili miniaturní sférický pružný LCD displej, který může být vkládán i do kontakt-
ních čoček. V aktuální podobě je to sice jen sférický displej, který zobrazuje symbol dolaru, 
tvůrci miniaturního zobrazovacího zařízení však věří, že by se už v průběhu příštích let mohl 
dostat do komerční výroby a nabídne řadu aplikací, které by mohly např. najít uplatnění ve 
zdravotnictví a kosmetice.

Pod označením HMZ-T2 uvedla firma Sony na 
předvánoční trh pozoruhodný systém charakte-
rizovaný jako zařízení pro osobní domácí audio-
vizuální zábavu. Jde v podstatě o speciální brýle, 
které dokážou nahradit domácí kino i televizor. 
Uvnitř zařízení o hmotnosti 420 g jsou umístěny 
dva malé OLED Full HD displeje s rychlou odezvou, 

jedna pro každé oko. Plynule zobrazují obraz ve 2D 
i 3D, každý z nich promítá jiný obraz pro jedno oko, 
takže brýle umožňují vytvořit opravdu kvalitní 3D 
prostorový vjem (aniž by docházelo k rozmazání 
způsobenému překrýváním), doplněný navíc o vir-
tuální prostorový zvukový zážitek z integrovaného 
5.1 kanálového audiosystému. Obraz a zvuk však 
nezpracovávají přímo brýle samotné, ale přichází 
do nich ze speciálního receiveru s výkonným pro-
cesorem, který vypadá jako běžný set-top-box. 
Jeho prostřednictvím jsou brýle Sony HMZ-T2 také 
kompatibilní s většinou domácích TV a audio-
vizuálních systémů. Kromě televizoru k nim lze 
pomocí HDMI konektoru připojit např. také DVD 
či Blu-ray přehrávač nebo herní konzolu PlaySta-
tion 3. S osobním prohlížečem 3D obsahu může 
uživatel ovšem používat i svá oblíbená klasická či 
bezdrátová sluchátka. 

Funkce 24p True Cinema umožňuje sledovat filmy 
při 24 snímcích za sekundu – autentické obnovo-
vací frekvence pro filmy z velkého plátna. Skutečně 
širokoúhlý zážitek jako v kině zajišťuje i 45° zob-
razovací úhel. Další atraktivní funkci je nastavení 
tzv. čistého režimu, které optimalizuje a zlepšuje 
ztracené snímky pro vyšší ostrost rychlé akce. Za-
řízení je vybaveno odpojitelnými a upravitelnými 
kryty proti světlu, automatické nastavení teploty 
barev průběžně snižuje intenzitu barev obrazu od 
modrých po červené odstíny pro plynulé sledování, 
takže ani delší sledování by nemělo působit únavu 
očí, s níž se potýkaly některé 3D televizory.
Po stránce technických parametrů je Sony HMZ-T2 
bezpochyby skvělou záležitostí, ovšem má i jeden 
problém: nejde o nikterak levnou záležitost, a brýlo-
televizor se cenou vyrovná špičkové 3D televizi a je 
výrazně dražší než běžné levnější modely 3D TV. ■

soukroMé 3d kino v brýlích

Televizory s prostorovým obrazem už nejsou žádnou novinkou a zabydlely se v řadě domác-
ností. Teď však firma Sony přišla s opravdu zajímavou technologickou novinkou – speciálními 
brýlemi, které vám umožní vychutnat si prostorový obraz a zvuk sobecky sami pro sebe.

Na veletrhu CES se představila pod označením 
Tobii Gaze zajímavá technologie ovládání kur-
zoru očima. Jde o malou přídavnou krabička 
umístěnou pod monitor, která umožňuje řídit 
pohyb kurzoru prostým pohledem.
Systém je nutné na začátku zkalibrovat pomocí 
terčíku pohybující se po obrazovce, během ka-
libračního procesu sleduje dvojice kamer pozici 
očí. Systém si pak na klávesnici namapuje tlačítka, 
která slouží ke spouštění aplikací a jejich přepínání 

či posouvání obsahu. Stačí upřít pohled na ikonu 
aplikace a stisknout tlačítko. Přesnost odpovídá 
zhruba dotyku prstem. Snímač má vlastní zdroj 
paprsků, které se odrážejí v očích, a rozpoznávání 
pak funguje i při horším osvětlení.
Tobii Gaze by se měl na trhu objevit v první ko-
merční verzi už na jaře, později se počítá s masovou 
výrobou a tím by se měl stát cenově dostupný 
širokému spektru uživatelů. Mohlo by jít o užitečnou 
pomůckou pro handicapované. ■

Tobii Gaze: počíTače řízené očiMa

Systém sledování očí obsahuje mikroprojektory vyu-
žívající pásmo blízké infračervenému, optické sen-
zory a systém zpracování obrazu. Mikroprojektory 
promítají na oči uživatele vzorky, které slouží k pro-
počítávání potřebných parametrů v reálném čase.
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Novinka je podle standardních norem více než 
dvakrát rychlejší než předchozí experimentální 
tranzistor p-typu a prakticky čtyřnásobně parame-
trově lepší než nejvýkonnější komerční tranzistory. 
Podobně jako u ostatních vysokovýkonných tranzis-
torů nejsou rychlostní hodnoty nového rekordního 
polovodiče založeny na běžných materiálech, tzn., 
že využívají jiný typ než křemík – v tomto případě 
jde o germanium. Slitiny germania jsou už v ko-
merčně dostupných čipech využívány, takže inte-
grace germaniových tranzistorů do již používaných 
výrobních procesů by neměla být problémem, jako 
v případě tranzistorů vyráběných z více různých 
speciálních exotičtějších materiálů. 

Zlepšení lze dosáhnout všude
Tranzistor je v podstatě vypínač. V jedné poloze 
umožňuje nabitým částicím proudit skrz něj, v jiné 
poloze nikoli. Prakticky všechny typy počítačů 
používají dva druhy tranzistorů: jeden pozitivní 
(p-typ) a druhý negativní (n-typ), a zlepšení vý-
konu čipu vyžaduje souběžné zlepšení u obou 
typů. V n-typu tranzistoru jsou nosičem náboje 
elektrony, a jejichž tok vytváří elektrický proud. 
U p-typu tranzistoru jsou naopak nosičem náboje 
kladně nabité „díry“, protože polovodič p-typu 
nemá dostatek elektronů, aby vyrovnal pozitivní 
náboj svých atomů, elektrony přeskakují mezi 
atomy tam a zpět ve snaze udržet elektrickou 
vyváženost. „Carrier mobility“ měří, jak rychle se 
nosiče náboje - ať už pozitivního nebo nega-
tivního - pohybují v přítomnosti elektrického 
pole. Zvýšení mobility lze využít buď pro vyšší 
rychlosti spínání při fixním napětí, nebo nižší 
napětí pro stejnou spínací rychlost. Po desetiletí 

se logika každého prvku v počítačovém čipu 
skládala z komplexu tranzistorů n-typu a p-typu, 
jejichž vhodné uspořádání umožňuje výrazně 
snížit spotřebu energie. Obecně platí, že je snazší 
zlepšit pohyblivost nosičů v tranzistorech n-typu, 
ale nový projekt výzkumníků MIT ukazuje, že také 
tranzistory p-typu by měly být schopny držet krok. 

Jak překonat úskalí miniaturizace
Nový tranzistor obsahuje rovněž tzv. trigate 
design, moderní koncepci, která pomáhá řešit 
některé dosavadní problémy spojené s výrobou 
počítačových obvodů extrémně malých rozměrů 
v nejpokročilejších čipech. Z těchto důvodů si 
výzkumníci od novinky slibují další posun ve vývoji 
v mikroprocesorovém průmyslu, kde by mohla 
dát nový prostor neustále se zvyšujícímu výkonu 
výpočetní síly moderních počítačů (známým jako 

tzv. Mooreův zákon), který uživatelé očekávají, 
a nadále jej udržet. 
Trigate design je dalším z klíčových aspektů no-
vého tranzistoru: Pokud má tranzistor fungovat 
jako vypínač, je důležité řešení jeho hradla (gate). 
U konvenčního tranzistoru je hradlo osazeno jen na 
horní části „kanálu“, kterým proudí nosiče náboje. 
Jak se tranzistory miniaturizovaly, smršťovala se 
rovněž jejich hradla. Ale v menších velikostech 
nebude už tento typ synchronizované miniaturi-
zace fungovat: brány se stanou příliš malé, než aby 
dokázaly tranzistor spolehlivě vypínat. 
V konstrukci trigate vystupují kanály nad po-
vrch čipu. Ke zvětšení povrchové plochy kanálu 
je hradlo situováno kolem jeho tří vystavených 
vnějších stran – odtud je odvozeno i označení 
trigate. Tím lze dosáhnout v trigate tranzistorech 
vysoké mobility děr. Výzkumníci dosáhli rekordní 
mobility děr začleněním germania do tranzistoru 
tím, že stlačili jeho atomy blíže k sobě, než jak 
jsou obvykle běžně uspořádány. K dosažení toho 
vypěstovali germanium na povrchu několika růz-
ných vrstev křemíku a křemíko-germaniového 
kompozitu. Atomy germania se přirozeně snaží 
seřadit k atomům vrstvy pod nimi, což je stlačuje 
blíže k sobě a umožňuje využít tyto materiály do-
slova až na samou jejich hranici. ■

NoviNka ve vývoji traNzistorů  
připravuje cestu výkoNNějším počítačům

Výzkumníci z  Massachussetského technologického institutu (MIT) přišli s dalším pozoruhodným 
projektem: na prosincovém zasedání Mezinárodní elektronické asociace IEEE International 
Electron Devices Meeting (IEDM) představili rekordní tranzistor tzv. p-typu. Nový design přinesl 
největší pohyblivost nosičů elektrického náboje (carrier mobility), jaká byla dosud naměřena. 

V mikrofotografii experimentálního tranzistoru 
označuje modré zvýraznění oblasti, kde byly 
germaniové atomy stlačeny blíže k sobě. Jedním 
z faktorů, který umožnil dosáhnout tranzistoru 
rekordní parametry je, že bylo uklidněno zatížení 
v bočním směru. 
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Pokud ovšem nemají speciální rukavice SilicDOT, 
které umožňují ovládat dotykový telefon či tablet 
a ruce přitom zůstanou v teple. Tyto rukavice mají 
totiž na prstech elektricky vodivý materiál, čímž 
se odlišují od běžných rukavic, na které dotykový 
kapacitní displej telefonu nereaguje. I když se jinak 
používají jako běžné rukavice, vyžadují však speci-
ální zacházení. Tzn. je potřeba je chránit nejen před 
ohněm a přímým žárem, ale vysokými teplotami 
obecně (tedy rozhodně se nehodí pro odpalování 

silvestrovské pyrotechniky, držení prskavek či jako 
náhrada kuchyňské chňapky), nedotýkat se v nich 
žádného aktivního vodiče elektrického napětí, 
musí se prát pouze ručně a ne na teplotu vyšší než 
30 °C, bez použití avivážních prostředků, a nesmí 
se sušit v sušičce. Jsou nabízeny jak v pánském, 
tak dámském velikostním provedení a s jejich 
pomocí lze ovládat starší rezistentní a hlavně nové 
kapacitní displeje, které jinak rukavicemi ovládat 
nejdou. Tyto displeje mají zejména přístroje nověj-

ších generací jako jsou např. Apple iPhone, iPad, 
Samsung Galaxy, Galaxy Tab, HTC, Sony Xperia, 
LG, Nokia apod. ■

kapacitNí rukavice:  
ovládáNí dotekových displejů pro mrazíka

Když nastane zima, nastane pro uživatele přístrojů s dotekovými displeji i období, kdy kvůli 
jejich ovládání musí chtě nechtě vyndat ruce z teplých rukavic a vystavit je mrazu, aby mohli 
vyťukat SMSku nebo prolistovat web na tabletu. 

42_TM01.indd   42 21.1.13   9:37



technologie

431/2013

Pozoruhodný stroj s názvem e-Volo Volocopter 
je koncipován ve třech verzích: v jednomístném 
provedení a jako větší dvoumístná verze a také 

jako bezpilotní helikoptéra. Použití mnoha rotorů 
umožňuje volokoptéře e-Volo zachovat správnou 
funkci, i když „ztratí“ až čtyři z nich. V případě, že dojde 
k výpadku více rotorů, aktivuje se vestavěný padákový 
systém, který umožní stroji bezpečný sestup a přistání.
Vybaveno tlačnou vrtulí pro dopředný let bude 
mít toto letadlo vzletovou hmotnost 450 kg (podle 
evropský předpisů pro ULV), mělo by dosahovat 
rychlosti přes 100 km.h-1, výškový dostup nejméně 
6500 ft a nabídnout více než hodinu letového 
času díky sériovému hybridnímu napájecímu sys-
tému – s konceptem „range-extender“ spalova-
cím motorem, který bude dobíjet baterie v letu. 
Kromě toho bude mít stroj, označovaný pracovně 
jako Evolution VC 2P, další baterie v případě, že 
prodlužovač dosahu selže, a pokud selže vše ostatní, 
padák dostane stroj bezpečně na zem.

Vrtulníky „na baterky“ 
Společnost e-Volo, založená v německém Karls-
ruhe, už loni zaznamenala významný milník v his-

torii letectví poté, co úspěšně provedla vertikální 
vzlet a světově první let s posádkou pomocí čistě 
elektricky poháněného letadla s označením VC1. 
Vzhledem k tomu poskytlo Spolkové minister-
stvo hospodářství a technologie dva miliony eur 

jako dotaci na náklady spojené s projektem. Tým  
e-Volo nyní spolupracuje s výzkumným a průmys-
lovým syndikátem na vytvoření stroje s označením 
VC200, první dvoumístné volokoptéry na světě. 
V Evropě jsou ultralehká letadla definována jako 
velmi lehké motorové letadlo, nesoucí až dvě 
osoby. Mezinárodně existuje několik kategorií 

tzv. ultralightů specifikovaných zvláštními certi-
fikačními předpisy podle konkrétních zemí. Volo-
koptéra je ale stroj, který nelze zařadit do žádné 
existující kategorii v letectví, a vytvoří tedy zřejmě 
svou vlastní. Podle Alexandera Zosela, manažera 
e-Volo, je největší výzvou umístit takové letadlo 
po technické realizaci na trhu. Vzhledem k tomu, 
že volokoptéra je první svého druhu, musí být 
oficiální základ vytvořen už v prvním kroku, aby 
se stroj mohl účastnit běžného letového provozu. 
Inovativní koncept elektrického letadla s verti-
kálním vzletem však přesvědčil nejvyšší autoritu 
pro letectví v Německu, Spolkové ministerstvo 
dopravy, stavebnictví a rozvoje měst (BMVBS) do 
takové míry, že zadalo několik ročních zkušebních 
programů pro vytvoření nové kategorie v oblasti 
letectví. S projektovým týmem e-Volo tak bude 
usilovat o vytvoření nové výrobní specifikace pro 
volokoptéry, včetně právních předpisů (kde a kdy 
má oprávnění k letu), a odborné přípravy speci-
fikací pro budoucí piloty volokoptér i příslušné 
organizace. Jde zejména o německou Asociaci 
ultralehkých letadel (DULV), Německou sportovní 
leteckou amatérskou asociaci (DAeC) a Federální 
letecký úřad (LBA). 

Na start se chystá už letos
V průběhu zkušebního programu bude v případě 
úspěšných výsledků možné vydat pro volokoptéru 
prozatímní osvědčení letové způsobilosti poté, co 
stroj projde rozsáhlými vytrvalostními zkouškami 
kabiny pro cestující, přistávacího rámu a rotoro-
vého pole. Cílem je získat do poloviny roku 2013 
potřebná osvědčení a schválení, aby bylo možné co 
nejdříve začít s testovacími lety pro zkušební pro-
gram. Testovací lety budou probíhat na kluzákovém 
letišti v Bruchsalu, kde se také nachází továrna na 
DG Flugzeugbau (DG Aircraft Construction), která 
se podílí na zpracování mechanické konstrukce 
draku VC200 z lehkých karbonových kompozitů. 
Na konci zkušebního programu bude prototyp, 
jenž by se mohl stát základem pro sériovou výrobu. 
V Německu by pak lidé s průkazem způsobilosti 
soukromého pilota mohli už v blízké budoucnosti 
létat i na volokoptérách e-Volo.
Projekt se představí i na mezinárodním veletrhu 
CeBIT 2013 v Hannoveru: e-volo je jednou z pěti 
desítek “green companies“, ekologických firem 
z celého světa, které se propracovaly mezi finalisty 
soutěže CODE_n13 Contest a budou v Hannoveru 
prezentovat své nápady. ■

Projekt e-Volo: noVá kategorie V letectVí  
má názeV VolokoPtéra

Monstrózní konstrukce s 18 rotory se nám dnes může zdát jako velmi podivné zařízení, ale 
může to být už v poměrně blízké době jedna z možností běžné osobní dopravy. Jde v podstatě 
o větší osobní verzi tzv. multikoptéry, která si získala v poslední době velkou oblibu jako dálkově 
řízený elektrický vrtulník používaný např. pro letecké snímkování nebo monitoring, ovšem na 
rozdíl od původní verze nebude e-Volo ovládat pilot zvenčí, ale přímo ze stroje samotného.

Koncept dvoumístného provedení stroje

Experimentální multikoptéra VC1: první let čistě elektrického stroje s vertikálním startem

Jednomístná verze volokoptéry e-Volo
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Tématem posledního ročníku LA Auto Design 
Challenge bylo hlídkové policejní vozidlo 
CHP (California Highway Patrol) pro rok 

2025. Kalifornie je po Nevadě a Floridě dalším 
americkým státem, který legalizoval robotická 
vozidla, takže po tamních silnicích mohou již dnes 
jezdit robotická auta. Koncept ePatrol, za nímž 
stojí americká skupina BMW Designworks, počítá 
proto s využitím robotů i v policejních sborech 
budoucnosti a její vize zohledňuje očekávané 
změny na dálnicích regionu Los Angeles v roce 
2025, jako je nárůst intenzity dopravy a zvýšení 
její rychlosti, existenci vozidel s alternativními 
pohony a také nutnost splnit kalifornské přísné 
emisní předpisy. 

Pronásledování 
Projekt BMW ePatrol je modulární koncept, který 
v sobě integruje tři drony (robotické autonomní 
moduly), které pomáhají prosazovat zákon a po-
skytnou obsluze cenné informace pro identifikaci 

jiných vozidel. Aerodynamicky tvarované základní 
těleso policejního vozidla je doplněno jedním 
létajícím modulem pro pozorování pronásle-
dovaného objektu shora a dvěma pozemními 
jednokolovými moduly, které umožňují sledovat 
cíl i ve velmi husté dopravě. Dva přední jedno-
kolové drony mají neprůstřelné kryty a systémy 

zpětného získávání energie. Jejich kola mohou 
také vydávat elektromagnetické pulzy, schopné 
na krátkou vzdálenost blokovat stíhaná vozidla, 
stejně tak je schopen zastavit pronásledované 
vozidlo i létající modul.
Policejní robotické drony by byly řízeny zevnitř 
hlavního hlídkového vozidla. 

Rozšířená realita
Hlídkové vozidlo ePatrol má prostor pro dvě 
osoby v konstrukci poskytující maximální rozhled, 
vyrobené z lehkého hliníku, uhlíkových vláken 
propojených syntetickými pryskyřicemi. BMW 
ePatrol má nést v interiéru soustavu interaktivních 
displejů nahrazujících okna a zobrazujících samo-
činně informace o okolo jedoucích automobilech. 
Veškeré palubní systémy vozidla tvoří doteková 
obrazovka a i celé čelní sklo je nahrazeno ob-
razovkou, která kopíruje vnější obraz do jakési 
„rozšířené reality“, promítá informace (včetně 
těch poskytnutých dalšími drony) v kontextu, 
v textové i obrazové podobě průběžně na vel-
koplošný displej integrovaný do střechy vozu. 
Bezokenní systém poskytuje lepší ochranu pro 
policisty, velké interaktivní obrazovky použité 
místo oken zobrazují důležité informace i ex-
terně – projekční plocha může promítat obraz 
i ven, a poskytovat různé informace, např. pro 
podporu policejních vrtulníků. 

Energie sbíraná na silnici 
Elektrický pohonný systém BMW ePatrol obno-
vuje energii z tepla emitovaného povrchem vo-
zovky prostřednictvím pancéřových ochranných 
panelů karosérie. Jakmile se dron uvolní (čímž 
hlídkové vozidlo ztrácí přední osu) zůstává hlavní 
vozidlo udržováno nad zemí pomocí turbínového 
levitačního systému, který rovněž zajišťuje jeho 
potřebné směrování. ■

ePatrol: futuristické  
robotické Policejní  
auto Podle bMW
Příznivci si-fi Příběhů by byli koncePtem bmW ePatrol, který 
Představila automobilka na los angeles design challenge 
koncem minulého roku nePochybně nadšeni. Jak si 
PředstavuJe ochránce zákona na amerických dálnicích 
v roce 2025?

foto: mbW
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ePatrol není prvním projektem tohoto druhu. 
Už v roce 2010 představil Carl Archambeault 
z Milwaukee Institute of Art and Design kon-
cept policejního robotického automobilu 
s názvem Scarab Chase Assistant. V jeho 
pojetí jde o plně elektrické, bezemisní sa-
mořiditelné automatické vozidlo, které by se 
mělo stát pomocníkem policistů při vysoko-
rychlostním pronásledování, aby se nemuseli 
vystavovat riziku divokých automobilových 
honiček a chránili tak sebe i nevinné civilisty.
Scarab je vždy umístěný vedle vozu policej-
ního důstojníka. Pokud policista na dálnici 
naměří, že okolojedoucí řidič porušil přikáza-
nou rychlost, zaměří vozidlo s pomocí radaru, 
ale místo, aby se za ním vydal a snažil se ho 
sám zastavit, pošle za ním Scaraba. Jakmile 
bylo vozidlo překračující rychlosti označeno 
z radarové pistole, je signál přenášen na Sca-
raba, který pak zahájí snahu o jeho dopadení. 
Jeho segmentované tělo a krytá kola mu při 
akci poskytují vysokou ochranu před poško-
zením a v případě potřeby umožňují i rychlou 
výměnu dílů. Scarab je samořiditelné vozidlo 
ovládané počítačem na základě signálů růz-
ných senzorů, jimiž je vybaven, ale v případě 
potřeby může být ovládán i dálkově. Pokusí 
se automobil předjet a mírumilovnými pro-
středky jeho řidiče přimět, aby zajel ke straně. 
Policisté by pak mohli přijet na místo a vy-
hnout se dalším dopravním nehodám. Scarab 
v prototypovém stadiu konceptu není vyba-
ven zbraní žádného druhu, ale v budoucnu, 
pokud by řidič příkazu odmítl uposlechnout, 
mohl by robotický policista použít nějakou 
nesmrtící zbraň, např. elektromagnetický pulz 
(EMP), který by narušil elektroniku vozidla, a při-
nutil jej k bezpečnému zastavení. Případně 
elektronickou rušičku s podobným efektem. 
Jako další z možností se nabízí dálkové blo-
kování automobilu, které mají např. už zabu-
dované některé vozy od General Motors. ■

poli cej ní 
AutomAtické 
robotické Auto 

Automobilka Audi představila před časem další vý-
vojové stadium projektu travolution, zaměřeného na 
úspornou jízdu v městském provozu a snižování emisí 
pomocí komunikace mezi automobily a dopravní 
infrastrukturou. Vývojáři navrhli koncepci dialogu 
mezi automobily a semafory pro zkrácení prostojů 
čekáním na zelenou a omezili počet fází, v nichž řidič 
musí akcelerovat. Tato, na první pohled nijak zvlášť 
významná změna, přinesla už v první fázi projektu 
v roce 2006 výrazné snížení spotřeby paliva o 17 % 
kvůli kratšímu stání na semaforech. Stalo se tak díky 
novému adaptivnímu výpočtovému algoritmu, který 
vznikl v rámci spolupráce Audi s vysokými školami. 

Přímá komunikace mezi semafory a vozidly probíhá 
prostřednictvím standardů pro bezdrátové komuni-
kační sítě WLAN a UMTS. Semafory vysílají data, jež se 
v grafické podobě objevují na displeji infosystému ři-
diče, který tak získává údaje např. o tom, jakou rychlost 
udržovat, aby na dalších semaforech projel plynule 
na zelenou. Regulaci rychlosti může pak přenechat 
tempomatu. Je-li na semaforu červená, informuje 
palubní počítač řidiče, za jak dlouho naskočí zelená. 
Když vůz přijíždí k oranžově nebo červeně svítícímu 
semaforu, je řidič upozorněn optickým a akustickým 
signálem, případně krátkým brzdovým impulzem.  
Podle propočtů vývojářů může propojení automo-
bilu s dopravní infrastrukturou významně zkrátit 
prostoje vznikající čekáním na semaforech, což se 
projeví v poklesu spotřeby až o 0,02 l. Plošným za-
vedením této techniky např. v celém Německu by 
tak bylo možné snížit emise CO

2 
způsobované mo-

torovými vozidly v městském provozu o cca 15 %.  
Systém travolution ale nabízí i další možnosti - např. 
elektronické placení za palivo a parkování. Vůz 
v tomto případě komunikuje se stacionárními přístroji 
na čerpacích stanicích a na parkovištích a příslušná 
suma je po potvrzení odečtena od zůstatku na kre-
ditní nebo zákaznické kartě. 

Auta i značky jako sběratelé informací
Také Ford realizuje rozsáhlý projekt testování auto-
mobilových komunikačních technologií v reálných 
podmínkách pro komunikaci mezi jednotlivými vozy 
i mezi automobily a prvky dopravní infrastruktury 

na evropských silnicích. Projekt je součástí strategie 
„Plánu mobility“, kterou Ford vyhlásil na barcelonském 
kongresu Mobilní svět. Má za úkol nalézt cesty k ře-
šení možných problémů, jimž bude svět do roku 2025 
čelit v souvislosti s růstem populace a urbanizace.
Evropští výrobci automobilů nyní pracují v rámci 
programu C2C na vývoji společného komunikačního 
systému, který by do 5 let měl motoristům pomoci 
předcházet škodám i zbytečným zdržením. Cílem je 
vytvořit technologii, jejíž pomocí budou moci auto-
mobily na silnicích sdílet určité informace a navzájem 
si je předávat. Komunikace by měla probíhat mezi 
všemi vozy na silnici, nezávisle na jejich značkách 
a výrobcích. Systém by měl fungovat podobně jako 
GPS, na samostatné frekvenci bezdrátové sítě. Vysí-
lače by kromě aut byly instalovány i do semaforů či 
dopravních značek.
Systém by pak řidičům mohl radit např. jakou opti-
mální rychlost zvolit, aby vozidlo projelo co nejvíce 
semaforů na zelenou, upozorňovat na pomalá vozi-
dla, dočasná omezení, místa kde se tvoří dopravní 
zácpy a kudy je objet, kde probíhají práce na silnici, 
či předávat informace o počasí na plánované trase. 
Díky synergickému efektu tak řidič bude mít k dis-
pozici i informace od ostatních účastníků silničního 
provozu, přičemž další auta, značky i semafory by ho 
včas varovaly před hrozícími riziky.

Data pod helmou
Tyto komunikační systémy však nemusí být ome-
zeny jen na automobily. Honda vyvinula v rámci 
japonského programu označovaného zkratkou ASV 
(Advanced Safety Vehicle) řešení i pro motocyklisty. 
Ti tak bezpečným způsobem (prostřednictvím indi-
kátoru v zorném poli) získávají informace o vozidlech 
v jejich blízkosti, které jsou jim předávány např. pro-
střednictvím displeje navigačního systému nebo au-
diosystému zabudovaného do helmy, takže nemusí 
vůbec spustit zrak z vozovky. Honda už pracuje na 
čtvrté fázi vývoje technologie ASV, která využívá bez-
drátové komunikační jednotky udávající vzájemnou 
polohu a směr jízdy automobilů a motocyklů a upo-
zorňuje jejich řidiče na blížící se vozidlo či na překážku 
na vozovce. Vizuální část rozhraní je umístěna na hor-
ním okraji přístrojového panelu motocyklu, intenzita, 
barva a pozice světel poskytují intuitivní informaci 
o závažnosti a pozici hrozícího rizika. 
Ani čeští vývojáři nezůstávají stranou. Jsou zapojeni 
do mezinárodních projektů, nebo jejich součástí, 
a vyvíjejí i vlastní řešení. Na projektech simulací a ře-
šení dopravních systémů pracují např. již řadu let na 
VŠB TUO v Ostravě, jsou i náplní práce výzkumníků 
nedávno otevřeného Výzkumného centra spalova-
cích motorů a automobilů Josefa Božka při ČVUT. ■

/ib/

AutA budou komunikovAt s řidičem,  
mezi sebou i se semAfory

Systémy komunikace mezi vozidly jsou označovány obvykle zkratkou C2C (Car to Car), nebo V2V 
( Vehicle to Vehicle) a vozidel s infrastrukturou V2C (Vehicle to lnfrastructure). Jde o technologie 
umožňující rychlé a spolehlivé předání informací, které zlepšují rozpoznávací schopnosti jezdců 
a řidičů. Mezi vozidly je vyměňováno množství informací, mezi něž mj. patří údaje o pozici, směru 
a rychlosti jízdy, stavových parametrech různých prvků dopravní infrastruktury apod. 
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Karoserie nového modelu se vyznačuje mimořád-
nou torzní tuhostí 22 500 Nm/stupeň, což je nejlepší 
hodnota v daném segmentu. Pevná střecha, která je 
vyrobena ze čtyř vrstev a nabízí účinnou akustickou 
i tepelnou izolaci, prošla intenzivním testováním 
v teplotách od –30 do +50 °C včetně monzunových 
dešťů. Podvozek s funkcí udržování stálé světlé 
výšky je ve srovnání se standardním modelem 
posazen o 10 mm níže. GT Speed Convertible je 
vybaven stálým pohonem všech kol s rozdělením 
síly motoru mezi přední a zadní nápravu v poměru 
40:60. Systém dokáže měnit poměr rozdělení toči-
vého momentu a tím zajistit maximum přilnavosti 
na vozovce za každých podmínek. Díky přepracova-
ným příčným zkrutným stabilizátorům je omezeno 
naklánění karoserie. 
Dvojicí turbodmychadel přeplňovaný motor W12 
dokáže zajistit akceleraci z 0 na 100 km.h-1 během 
4,4 s. Točivý moment vrcholí hodnotou 800 Nm při 
pouhých 2000 ot.min-1 a udržuje ji po celé své spek-
trum využitelných otáček, až do 5000 ot.min-1. ■

Nejrychlejší kabrio světa

Na mezinárodním autosalonu Naias v Detroitu bude 14. ledna představen nejvýkonnější kab-
riolet značky Bentley. Jde o čtyřmístný vůz Continental GT Speed Convertible s 8stupňovou 
samočinnou převodovkou a výkonem 625 k, který disponuje maximální rychlostí 325 km.h-1.

Model Silverado je vybavený motorem 7,0L V8 
Corvette, který produkuje 300 k při 3800 ot.min-1 
a dosahuje maximum točivého momentu 600 Nm. 
V průběhu pěti let prošlo vozidlo důkladným vý-
vojem. Své kvality potvrdilo dominancí v katego-
rii 2WD a také vítězstvím loni v říjnu na Rally of 
Morocco.  
„Nepochybně patříme k nejlepším amatérům, kteří 

se postavili velkým továrním týmům, což jsme 
v Maroku dokázali. A i když konkurence na Dakar 
Rally je extrémně silná, víme, že můžeme kdykoliv 
překvapit a co je nejdůležitější, můžeme se snažit 
o vynikající konečný výsledek,“ řekl francouzský 
jezdec Eric Vigouroux.
Zcela nový model 2014 Chevrolet Silverado, byl 
uveden na trh USA na konci minulého roku. ■

chevrolet Na rally Dakar

Druhá generace modelu Chevrolet Silverado prošla modifikací, aby snáze překonávala nástrahy 
nadcházející Rally Dakar 2013, která se pojede 5.–20. ledna v Jižní Americe.

Myšlenka alternativního pohonného ústrojí 
pro automobily se u Toyoty začala rodit již 
v 60. letech minulého století. Podnětem byla 

nejen otázka ochrany životního prostředí v oblasti 

kvality ovzduší a klimatických změn, ale i omezené 
zdroje energie. Intenzivně zkoumat cesty technolo-
gického vývoje začala v 90. letech a pokračuje v hle-
dání trvale udržitelné mobility až do současnosti. 

V roce 1994 vznikl projekt G21, jehož cílem bylo 
vytvořit ekologický vůz pro 21. století, šetrný k ži-
votnímu prostředí, který by kromě nesporných eko-
logických výhod nabídl veškeré pohodlí a radost 
z jízdy srovnatelnou s tradičními vozy.
V roce 1997 představila Toyota model Prius první 
generace. Šlo o revoluci v elektrifikaci automobilů, 
i když skeptici se na to dívali zcela jinak. Za vizi 
konstruktérů bylo potřeba udělat spousty práce 
a dnešní třetí generace modelu Prius je nejprodá-
vanějším modelem v globálním měřítku. 
Podle evropského žebříčku kvality TÜV za rok 2013 
se Toyota Prius pohybuje na špičce v otázkách 
dlouhodobé spolehlivosti a celkové kvality, neboť 
vykazuje vůbec nejméně závad v kategorii vozidel 
starých až 5 let. 
Nyní automobilka nabízí hybridní systém ve stále 
větším počtu modelů. Od malého Yarisu, kompakt-
ního Aurisu, přes produktovou řadu Prius až po 
modelovou řadu značky Lexus. Do roku 2015 chce 
Toyota představit 21 hybridních modelů, včetně 
modelu poháněného palivovými články.
S modelem Prius přinesla Toyota hybridní techno-
logie na trh, a nejde přitom jen o jednu variantu 
hnacího ústrojí, ale o základní technologickou plat-
formu, na které bude stavět řada budoucích řešení 
s nízkými nebo nulovými emisemi. ■

Prius – 15 let Na vrcholu iNovací a techNologií

V prosinci loňského roku to bylo již 15. let, co se představila Toyota Prius s plně hybridním 
systémem pohonu v sériové podobě. O jeho úspěšném etablování na světovém trhu napovídá 
prodej skoro tří miliónů vozů za celou dobu jeho existence.
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Nová Kuga narostla do délky o 8 cm, čímž se 
zvětšil zavazadlový prostor o 46 l na 456 l. 
Na šířku zůstala Kuga stejná, pouze výška 

vozu se snížila o dva centimetry. Do objemnějšího 
zavazadelníku je pohodlnější přístup díky bezdo-
tykovému ovládání zadních dveří. K jejich otevření 
či zavření stačí mít klíč v kapse a mávnout nohou 
pod zadním nárazníkem.  
Vůz má dynamičtější siluetu, kabina vozu působí 
prostornějším dojmem, zlepšilo se dílenské zpra-
cování interiéru a v nabídce je také otevíratelné 
panoramatické střešní okno. I když byla zkušební 
jízda pouze jeden den, ve srovnání s dosavadním 
modelem je znát lepší odhlučnění a zlepšila se také 
úroveň aerodynamického hluku.

Bezpečnější
O tom, že Ford při vývoji modelů dbá na bezpečnost 
posádky, je známo z mnohých bezpečnostních testů. 
Přesvědčil o tom i tentokrát, kdy nová Kuga získala 
v nárazových testech Euro NCAP maximální počet 
hvězdiček. Novinka zaznamenala 88 % možného bo-
dového maxima za celkovou ochranu, což je historicky 
nejvíce ze všech dosud testovaných kompaktních SUV. 
Mezi bezpečnostní systémy, jež tomu dopomáhají, 
patří např. inteligentní systém pohonu všech kol, který 
nepřetržitě vyhodnocuje aktuální jízdní podmínky 
a podle momentální situace přerozděluje hnací sílu 
mezi jednotlivá kola. Systém Curve Control zas funguje 
jako bezpečnostní pojistka pro případ příliš rychlého 
nájezdu do zatáčky. Může pomoci řidiči, který např. 
pojede obloukovým sjezdem z dálnice nepřiměřenou 
rychlostí, systém zabrání silné nedotáčivosti agresiv-
ním brzděním a také snížením točivého momentu 
motoru, pokud řidič sám neuvolní pedál plynu. K lep-
šímu chování v zatáčkách přispěje i systém stranového 
přesměrovávání točivého momentu (TVC). Funguje 
tak, že jemným přibrzďováním vnitřního kola v zatáčce 
přesměruje hnací sílu na kolo vnější, které je zatížené 
a má tedy lepší záběr.
Systém SYNC s automatickým tísňovým voláním 
pomůže v případě dopravní nehody. Na základě 
informací z palubní GPS jednotky, map a mobilní 
sítě stanoví přesnou polohu vozu a zavolá na tís-
ňovou linku prostřednictvím mobilního telefonu 

některého z cestujících připojeného přes Bluetooth. 
Mezi další vyspělé asistenční technologie patří 
aktivní parkovací asistent, hlídání mrtvých úhlů, 
Active City Stop, systém udržování v jízdním pruhu, 
varování před opuštěním jízdního pruhu, automa-
tické přepínání dálkových světel nebo rozpoznávání 
dopravních značek. Stabilizační systém vozu dispo-
nuje mimo jiné funkcemi ochrana proti převrácení 
a stabilizace přívěsu.

Šetrnější
Základní pohonnou jednotkou pro model pouze 
s pohonem předních kol bude zážehový agregát 
1,6 EcoBoost o výkonu 110 kW. Jeho kombino-
vaná spotřeba dle údajů výrobce činí 6,6 l/100 km 
a emise CO

2
 154 g/km. Stejný motor, ale o výkonu 

134 kW bude k dispozici pro model s pohonem 4x4 
s kombinovanou spotřebou 7,7 l/100 km.
O vznětový motor 2,0 Duratorq TDCi o výkonu 103 kW 
bude patrně největší zájem. Výhodou je možnost jej 
kombinovat s pohonem jedné či obou náprav. Na 
100 km spotřebuje 5,3 l v kombinovaném provozu 
a vyprodukuje CO

2
 139 g/km. Silnější verze s výkonem 

120 kW spotřebuje 5,9 l/100 km a 154 g/km CO
2
. 

Kompaktní SUV Ford Kuga, který se dodává ve dvou 
výbavách, má stanovenou základní cenu pro model 
ve výbavě Trend s motorem 1,6 EcoBoost, 110 kW 
a pohonem předních kol na 559 550 Kč.  
Po modelu Kuga, který je první z nové řady SUV, 
které Ford prodává v Evropě, budou následovat 
malé SUV s názvem EcoSport a luxusnější crosso-
ver Edge, jež je velmi dobře hodnocen mimo 
evropské trhy. ■ /kp/

PŘITAŽLIVÉ SUV: FORD KUGA
Druhou generací modelu Kuga představila automobilka Ford technicky vyspělejší 
automobil, který disponuje kvalitními jízdními vlastnostmi a úspornými motory. 
V jeho nabídce je nejen nový systém pohonu všech kol, ale jako první vůz ve svém 
segmentu nabízí bezdotykové ovládání pátých dveří.
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Automobilka představila širokou škálu již na-
bízených asistenčních systémů, které jsou vzá-
jemně úzce propojeny, což jim dodává vysokou 
úroveň inteligence. Budoucí systémy budou 
podle inženýrů Audi ještě chytřejší, a dokáží 
řidiče v některých případech i zastoupit. Funkce 
automatizované jízdy dokáže řídit vůz v rámci 
určitých omezení v popojíždějící koloně při 
rychlosti jízdy až 60 km.h-1, rovněž akcelerace 
a brzdění vozidla bude probíhat autonomně, 
automatika se postará i o zaparkování vozu 
a vyjetí z parkoviště.
„Elektronika umožňuje kompletní síťové propojení. 
Během uplynulého desetiletí bylo pro nás hlavní 
integrovat všechny funkce v automobilu, v tomto 
propojíme automobil s jeho okolím – s řidičem, in-
ternetem, infrastrukturou a s ostatními vozidly,“ říká 

Ricky Hudi, vedoucí vývoje elektrické/elektronické 
výbavy vozů Audi.
Služby a technologie Audi connect přinášejí in-
ternet do vozu a vůz na internet a nový standard 
LTE otevírá možnosti pro vysokorychlostní přenos 
velkého množství dat. 
Audi connect poskytuje řidiči různé služby od 
navigace s fotografiemi z Google Earth a náhledy 
ulic Google Maps Street View přes aktuální online 
dopravní zpravodajství po přístup na sociální sítě. 
V nových modelech Audi A3 si může řidič nechat 
předčítat e-maily a diktovat krátké textové zprávy 
SMS. Uspořádání modulární platformy pro infor-
mační a zábavní systémy umožňuje nyní poprvé 
s minimálními náklady průběžně aktualizovat hard-
warové komponenty podle nejnovějšího stavu 
techniky.

Vývojáři intenzivně pracují i na nových konceptech 
ovládání a zobrazování, mezi něž patří např. volně 
programovatelný panel přístrojů. Řidič může přepínat 
mezi jednotlivými virtuálními displeji vzhledově sotva 
rozeznatelnými od skutečných přístrojů tak, aby co 
nejlépe vyhovovaly jeho požadavkům. V osvětlovací 
technice patří k aktuálním trendům LED světlomety. 
Osvětlení budoucích modelů vozidel bude např. 
automaticky reagovat na změny okolních podmínek, 
čímž dále zvýší úroveň aktivní bezpečnosti. ■

SamoStatně Se řídící auta jSou už na dohled

Expozice Audi na letošním veletrhu spotřební elektroniky CES představila „trendy v elektronice 
v příštím desetiletí“. Jejím těžištěm bylo síťové propojení automobilu s okolím se zvláštním 
zaměřením na budoucí mobilní komunikaci a automatizovanou autonomní jízdu – a ta by 
měla být podle Audi technicky realizovatelná už na konci současné dekády.

Design model OLED byl jen jedním z lákadel 
technických inovací v automobilismu, které značka 
Audi na CES 2013 představila

V porovnání s předchozí generací Corvetty má 
nový Stingray společné pouze dva díly. Jinak je 

postaven na zcela nové 
rámové struktuře a no-
vým podvozkem. Využívá 
nový pohon i podpůrné 
technologie. Kompletně 
byl přepracován design 

exteriéru i interiéru.
Mezi pokrokové technologie 
patří např. 5polohový Drive 
Mode Selector, kterým se na-
stavuje 12 atributů vozu pro 

přizpůsobení řidičova prostředí, nová 7stupňová 
manuální převodovka s Active Rev Matching, který 
doporučuje změnu převodového stupně a zo-
hledňuje otáčky motoru pro perfektní řazení. Dále 
diferenciál s elektronicky omezeným prokluzem, 
mazací systém se suchou vanou nebo integrální 
chlazení brzd, diferenciálu a převodovky.
Pro pohon byl zvolen zcela nový agregát 6,2 l LT1 V8, 
využívající inovativní technologie včetně přímého 
vstřikování, Active Fuel Management, kontinuální 
variabilní časování ventilů a pokrokový spalovací 
systém, který produkuje vyšší výkon při nižší spo-
třebě paliva.
Elegantní exteriér využívá lehké materiály z uhlí-
katých vláken, kompozitové nárazníky a reflektory 
s vysoce svítivými diodami a prvky zlepšující sta-
bilitu. Díky podvozkovým panelům z uhlíkatých 
nanokompozitů a hliníkovému rámu se snížila váha 
vozu s optimálním rozložením hmotnosti 50/50. ■

moderní žihadlo – corvette Stingray

Dosud nejvýkonnější standardní model se objevil v portfoliu značky Corvette. S výkonem 
335 kW (450 k) a točivým momentem 610 Nm je schopen zrychlit z 0 na 100 km.h-1 za méně než 
4 sekundy a dosáhnout příčné zrychlení přes 1g v zatáčkách. Měl by disponovat také nejnižší 
spotřebou mezi modely Corvette a jeho prodej začne během třetího čtvrtletí letošního roku.

Tento tržní podíl nových osobních vozů ve výši 
8,73 % zároveň znamená nejúspěšnější rok v historii 
značky v České republice. Volkswagenu se povedlo 
zvýšit registrace nových osobních vozů o 1,8 % 
oproti roku 2011. Mezi nejžádanější modely patří 
Golf, Passat, Polo a Tiguan.
„Máme za sebou nejlepší rok v historii značky 
Volkswagen v ČR. Za úspěchem stojí naši loajální 
zákazníci, jejichž potřeby se snažíme uspokojovat 
neustále se rozšiřující modelovou paletou a také 
službami. V roce 2012 jsme uvedli na českém trhu 

celkem 5 zcela nových modelů – Volkswagen CC, 
Beetle, kompaktní up!, Passat Alltrack a Golf sedmé 
generace,“ říká Petr Janeba, vedoucí divize Volks-
wagen osobní vozy.
Volkswagen Užitkové vozy, navzdory poklesu trhu 
užitkových vozů o 10,9 %, zvýšil počet registrova-
ných nových užitkových vozů o třetinu (30,46 %) 
v meziročním srovnání a stanul tak na čele pomy-
slného řebříčku na českém trhu. Na tomto úspě-
chu se podílely především dvě modelové řady: 
Transporter a Caddy. 

„Rok 2012 byl jeden z těch složitějších, zejména 
vzhledem k výkyvům v poptávce a z toho vyplývající 
obtížné předvídatelnosti chování trhu. Nicméně 
naše široká nabídka a správná prodejní strategie 
přinesla v porovnání s rokem 2011 nárůst prodejů 
i tržního podílu,“ řekl Jan Procházka, vedoucí divize 
Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche 
Česká republika. ■

nejlepší mezi importéry v Čr

Mezi nejprodávanější značky na českém trhu v roce 2012 se podle statistických údajů Svazu 
dovozců automobilů stala značka Volkswagen. V nových osobních vozech bylo zaregistrováno 
15 185 vozidel a v užitkových modelech 2077.
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CUV(crossover utility vehicle) se nachází mezi kla-
sickým hatchbackem a kategorií SUV. Standardně 
má k dispozici 5 sedadel, ale s delším rozvorem 
jich může být 7. V nabídce má řadu čtyřválcových 
motorů, které doplnila na sklonku roku 2011 nová 
vznětová šestnáctistovka dCi disponující výkonem 
96 kW. 

Po faceliftu dostal Qashqai dynamičtější ráz, což 
mu dost prospělo. Interiér zůstal v podstatě ve své 
původní koncepci, takže se můžeme těšit na to, 
co konstruktéři a designéři představí v očekávané 
druhé generaci. Přesto, že uvnitř zůstalo vše při 
starém, tak musím podotknout, že přístrojová deska 
je přehledná a dobře čitelná. Všechny ovladače jsou 
v dosahu a intuitivně rozmístěné. Vyhovuje mi malý 
displej palubního počítače umístěn v zorném poli 

řidiče mezi dvěma kruhovými budíky v přístrojové 
kapličce. Avšak dost nešťastně je umístěn displej 
navigace, který je sice uprostřed palubní desky na 
středovém sloupku, ale dost nízko na to, aby měl 
řidič dobrý přehled. Navíc při slunečném počasí se 
na obrazovce odráží světlo. Příjemné je ale panora-
matické střešní okno, které i v dešti dokáže navodit 
příjemnou atmosféru. 
Jelikož jde o rodinný vůz, odpovídá tomu i objemný 
zavazadlový prostor, jehož velikost čítá 450 l. Vyšší 
nakládací hrana sice kazí dojem, ale ten vyrovná 
celkový prostor po sklopení zadních sedadel, kde 
vznikne rovná ložní plocha bez zbytečného pře-
chodu.    

1,6 dCi
Doplněním přeplňovaného vznětové agregátu 
o výkonu 96 kW vyplnil výrobce mezeru v tehdy 
stávající nabídce mezi základní 1,5 dCi s výkonem 
81 kW, propojenou s 6stupňovou manuální pře-
vodovkou a pohonem předních kol, a nejsil-
nější dvoulitrovou jednotkou disponující 110 kW 
výkonu s automatem a pohonem všech kol. 
Nová 1,6 dCi je úspornější, pohání přední kola, 

ale za příplatek lze zvolit také pohon všech kol.
Moderní vznětová jednotka překvapí odhlučněním, 
ve volnoběžných otáčkách není skoro slyšet. Má 
velmi dobrou dynamiku již od nízkých otáček díky 
točivému momentu 320 Nm, který je dostupný od 
1750 ot.min-1. Velmi dobře se vytáčí, při předjíždění 
nikdy nezklame, naopak tah motoru mile překvapí. 
Nejlíp se cítí mezi 2000–4000 otáčkami. Největ-
ším překvapením je ale nízká spotřeba. V běžném 
provozu palubní počítač ukázal 5,5 l. V dálničním 
režimu, při dodržení stanoveného limitu jsem na-
měřil 7,6 l a v městském provozu, pro který je pro 
vůz primárně určený, byla spotřeba 6,5 l. 

Hravé parkování
S objemnějšími crossovery a nejen s nimi dělá 
spoustě řidičů a řidiček problém při podélném 
parkování. Automobilka kromě jiných předností vy-
bavila Qashqai asistenčním systémem AVM (Around 
Vehicle Monitoring), který zobrazuje pozici vozu 
při parkování jakoby z ptačí perspektivy. Systém 
využívá snímání čtyř kamer umístěných na vozidle 
(v masce chladiče, v krytech vnějších zpětných zr-
cátek a v zadních výklopných dveřích) a pozici vozu 
už v upravené podobě do pohledu shora promítá 
na monitor. K dispozici jsou také vodicí čáry, které 
odpovídají aktuálnímu natočení kol. Celkový snímek 
lze doplnit o pohled ze zadní nebo boční kamery 
pomocí tlačítka umístěného pod obrazovkou. Na 

systém je potřeba si zvyknout, ale když zjistíte, jak 
kamery pomáhají nejen při parkování, ale i ve stís-
něných prostorách a také k zajíždění k obrubníku, 
aby se nepoškodila ozdobná kola z lehkých slitin, 
sžijete se s ním.   
Podvozek modelu Qashqai je komfortně naladěn, 
jízda s ním je pohodová, motor poskytuje výbor-
nou dynamiku, ale na prudší projíždění zatáček 
není. Předností výborného agregátu je hospodárný 
provoz. ■ /ks/

NISSAN QASHQAI 1,6 DCI 
 KOMPAKTNÍ CROSSOVER DO MĚSTA

Jeden z nejúspěšnějších modelů japonské automobilky se jmenuje Qashqai (Kaškai). Narodil 
se v roce 2006 a jeho výroba začala o rok později především ve Velké Británii. Po usedlých 
modelech přišel Nissan s koncepcí odvážného crossoveru, což se ukázalo jako velmi úspěšný 
záměr. Výroba musela jít ve třech směnách, aby se zajistila poptávka po tomto vozidle. Podle 
britské historie žádné vozidlo nedosáhlo takových prodejů za tak krátkou dobu. V roce 2010 
prodělal Qashqai facelift a teď už se netrpělivě očekává příchod jeho druhé generace.
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Jde v pořadí již o 10. vydání studie, v níž Světová 
banka a Mezinárodní finanční korporace (IFC) hod-
notí podmínky, za kterých funguje v jednotlivých 
státech malé a střední podnikání. Hodnocení bylo 
provedeno za období červen 2011 až květen 2012 
a všechny země byly posuzovány v deseti klíčových 
kategoriích ovlivňující podmínky pro byznys a pod-
nikání. Patří mezi ně nízká regulace, vysoká svoboda, 
fungující justice, přátelská veřejná zpráva, minimální 
korupce. Dále se hodnotí, zdali jsou daně nízké či 
vysoké a jestli jsou srozumitelné. Mezi zeměmi, které 
výrazně zlepšily tyto parametry oproti předchozímu 
roku, patří Srí Lanka, Srbsko, Kostarika, Kazachstán, 
Uzbekistán či Ukrajina. Výrazně si polepšilo také Pol-
sko, zřejmě díky reformám, které v zemi zjednodušily 
podnikání v oblastech jako zakládání firem, při platbě 
daní i ve věci hladšího řešení insolvenčních řízení. 
Ale mezi zeměmi, které zaznamenaly posun na lepší 
pozice v hodnotícím  žebříčku patří i krizí sužované 
Řecko nebo Arménie či Kosovo.

Ideální pro podnikání: Skandinávie
Nejvýraznější rozdíly zaznamenaly Syechely a Gre-
nada – zatímco Seychely si polepšily o 29 míst v žeb-
říčku (ze 103. na 74. pozici), Grenada naopak zazna-
menala nejhlubší propad (o 27 míst, ze 73 na 100).
Přední místa již tradičně uhájily země Singapur, 
Hongkong (nejvíce globalizované ekonomiky na 
světě), které vedou díky minimálním obchodním 
překážkám a regulacím. „Administrativa přitom 
umožňuje v těchto zemích firmám a podnikate-
lům věnovat skoro veškerý čas podnikání,“ míní Aleš 
Frank z Nové společnosti, která se zabývá prodejem 
takzvaných ready-made společností. Třetí příčku 
obhájil Nový Zéland. Elitní desítku dle nejnovější 
studie tvoří dále USA, Dánsko, Norsko, Velká Britá-
nie, Korea a nově i Gruzie a Austrálie. První osmička 
zůstala oproti loňskému roku nezměněna. Přede-
vším skandinávské země nabízejí z dlouhodobého 
pohledu dobré příležitosti i zázemí pro podnikání, 
ať už jde o Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko či Island. 
Navzdory vysoké daňové zátěži se stále se drží v první 
patnáctce států s nejlepšími podmínkami pro podni-
kání. Pomáhá tomu fungující soudnictví, jednoduché 
a srozumitelné zákony, nízká korupce i provázanost 
státní správy s veřejností díky internetu. 

Česko až ve druhé třetině
Postavení ČR se za 5 let změnilo minimálně. Vyni-
káme v registraci nemovitostí a (kupodivu) řešení 
platební neschopnosti, slabou stránkou je naopak 
složitost činností vedoucích k zahájení podnikání, 
doba a nákladnost připojení k elektrické síti. Také 
daňový systém je stále příliš složitý.
Před Českem jsou podle studie země jako Ghana, 
Bělorusko, sousední Slovensko či Polsko. Nicméně 

posun o jedno místo zpět je relativně malou změ-
nou – v loňské studii, kdy Česká republika obsadila 
64. pozici, si naopak polepšila ze 70. místa z před-
chozího roku, kdy se na posun kupředu podepsaly 
reformy ve formě zjednodušení a snížení daňo-
vého zatížení podnikatelů a díky digitalizaci došlo 
k urychlení registrací nemovitostí. 
Celkové číslo je však ovlivněno i tím, že v ČR loni vzniklo 
zatím nejméně společností za posledních 5 let. Pod-
nikatelé totiž vnímají zakládání společností negativně 
kvůli časové, administrativní i finanční náročnosti. 
Možná i z toho důvodu stále roste zájem o tzv. ready-
-made společnosti. „Meziroční nárůst činil letos 8 %, 
došlo i k výraznému prodeji oblíbených evropských 
společností Societas Europaea (SE). Prodalo se jich loni 
o 7 % více než v předchozím roce,“ uvádí Aleš Frank.
Ačkoli podnikatelské prostředí v Česku rozhodně 
nelze řadit mezi ideální, roste rovněž zájem cizinců, 
kteří volí jako sídlo firmy raději Českou republiku – 
podle Aleše Franka jde o zvýšení v roce 2012 oproti 
roku 2011 zhruba o 8 %. ■

Studie finančníků potvrzuje globální 
zhoršení podnikatelSkého proStředí

Česká republika je podle nedávno zveřejněné studie Světové banky s názvem Doing Business 
Report 2013, která hodnotí podmínky pro podnikání v 185 zemích světa, na 65. příčce. Česko si 
tak pohoršilo o jedno místo oproti loňsku. Celkově ale došlo dle studie k výraznému zhoršení 
podmínek pro podnikání po celém světě a pohoršila si většina zemí na seznamu.

Podnikání v ČR? Ve většině kritérií stále za horších  
podmínek než v řadě zemí třetího světa...

 2013 2012
Pořadí Země Pořadí Země
1 Singapur 1 Singapur
2 Hongkong 2 Hongkong
3 Nový Zéland 3 Nový Zéland
4 USA 4 USA
5 Dánsko 5 Dánsko
6 Norsko 6 Norsko
7 Velká Británie 7 Velká Británie
8 Jižní Korea 8 Jižní Korea
9 Gruzie 9 Island
10 Austrálie 10 Irsko
11 Finsko 11 Finsko
12 Malajsie 12 Saud. Arábie
13 Švédsko 13 Kanada
14 Island 14 Švédsko
15 Irsko 15 Austrálie
16 Tchaj-wan 16 Gruzie
17 Kanada 17 Thajsko
18 Thajsko 18 Malajsie
19 Mauricius 19 Německo
20 Německo 20 Japonsko

…. ….

63 Antigua  
a Barbuda 63 Ghana

64 Ghana 64 ČR
65 ČR 65 Dominika
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Česká republika očima  
bankéřů zblízka:

●● Zahájení podnikání (ČR na 140. místě)
Při zahájení podnikání se hodnotí: počet nut-
ných administrativních úkonů, které musí pod-
nikatel provést, doba trvání než se všechny 
administrativní požadavky na jednotlivých 
úřadech a institucích vyřídí, náklady spojené se 
založením podnikání a minimální požadovaný 
kapitál (v % z hrubého národního důchodu na 
obyvatele).
●● Zřízení skladu (ČR na 74. místě)

Ve studii se sledují nutné legislativní postupy, 
čas a náklady spojené s vybudováním skladu, 
včetně získání všech potřebných licencí a po-
volení. 
●● Přístup k elektřině (ČR na143. místě)

Hodnotí se všechny úkony potřebné pro získání 
trvalého připojení podniku na elektřinu. Počítá 
se čas, administrativní náročnost a celkové ná-
klady.
●● Registrace nemovitosti (ČR na 27. místě)

Posuzuje se lehkost či obtížnost, s níž si mohou 
firmy zajistit práva k nemovitostem. Hodnocen 
je počet nutných úkonů spojených s převodem 
vlastnických práv k nemovitosti, čas a náklady 
spojené s registrací vlastnictví na požadovaných 
úřadech. 
●● Získání úvěru (ČR na 53. místě)

Hodnotí se dostupnost úvěru, zákonná práva 
věřitelů a vymahatelnost dlužné částky. Přístup 
k finančním informacím pomocí veřejně sdíle-
ných rejstříků nebo úřadů.
●● Ochrana investorů (ČR na 100. místě)

V uvedeném bodě se sledují tři důležité prvky 
ochrany investorů: průhlednost transakcí, právní 
ochrana investorů a odpovědnost za vlastní 
řešení obchodní transakce. 
●● Placení daní (ČR na 120. místě)

Hodnotí se, jak velké daně musí zaplatit středně 
veliká společnost. Kolik daňových plateb za rok 
musí provést a časovou náročnost spojenou 
s platbami daní. 
●● Svoboda obchodu (ČR na 68. místě)

Nutné postupy, které jsou spojeny s dovozem 
a vývozem zboží. Sleduje se nutná administra-
tiva, čas a náklady spojené s dovozem a vývo-
zem požadovaného zboží.
●● Řešení platební neschopnosti  

(ČR na 34. místě)
Posuzují se nutný čas a náklady k zavření pod-
niku a insolvenční řízení. Hodnotí se průběh 
konkurzního a insolvenčního řízení, procesní 
a administrativní překážky. Kolik dostanou věři-
telé nazpátek z požadované částky a legislativní 
řešení úpadku. 
●● Legislativní ochrana (ČR na 79. místě)

Vyhodnocuje se snadnost či naopak obtížnost 
vymáhání uzavřených obchodních smluv. Le-
gislativní ochrana se určuje podle vývoje sporu. 
Jak dlouhý čas trvá od podání žaloby po soudní 
rozhodnutí až k faktickému uhrazení dlužné 
částky dlužníkem. 
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Skeptičtí, pokud jde o výhled pro automobilový 
průmysl, jsou hlavně němečtí experti, konstatuje 
ekonomický deník E15, upozorňující na to, že právě 
letošní rok bude pro automobilky zvláště kritický 
a pro některé možná i osudný. „Evropský automobi-
lový průmysl – zejména v jižní Evropě – čelí největší 
zatěžkávací zkoušce od druhé světové války,“ uvedl 
pro server Welt.de Ferdinand Dudenhoeffer, ředitel 
výzkumného střediska CAR-Center Automotive 
Research na univerzitě v Duisburgu-Essenu. Au-
tomobilový boom podle něj končí, a nyní přichází 
rok, který výrazně změní celé odvětví – Eurozóna 
se potýká s recesí a automobilové trhy v Evropě 
budou letos přesycené.

Brutální konec tučných let
Dramatická je zejména hospodářská situace v Itálii 
a Španělsku, a ani Francie, tradičně jedna z evrop-
ských hospodářských velmocí, na tom není nejlépe 
– v loňském roce se prodeje automobilů ve Francii, 
Itálii a Španělsku dostaly dokonce na dlouhodobá 
historická minima. 
Podle informací Francouzské automobilová aso-
ciace CCFA se počet registrací osobních aut ve 
Francii loni snížil o 14 % na 1,9 milionu vozů, což 
představuje nejnižší hodnotu od roku 1997, lépe 
na tom není ani další z tradičních opor automobi-
lového průmyslu, Itálie, kde prodejci zaznamenali 
loni pokles o pětinu, na 1,4 milionu vozů, tedy 
na nejnižší úroveň od roku 1979, a svaz italských 
prodejců automobilů Federauto letos očekává další 

obdobný pokles. Také ve Španělsku loni prodej au-
tomobilů klesal, i když o něco pomalejším tempem 
– o 13,4 %, a necelých 700 000 vozů je nejmenší 
počet od roku 1989, odkdy tamní automobilový 
svaz ANFAC vede statistiky o prodejích. 
Německé automobilky se zatím snaží nepříznivému 
vývoji aktivně čelit pomocí miliardových investic na 
inovace, technologický vývoj a nové moderní továrny, 
zatímco většina ostatních automobilek hledá zoufale 
možnosti dalších úspor a své aktivity spíše omezuje. 
Ale ani v Německu, přestože zatím nepociťuje dopad 
krize tak dramaticky jako jiné země, není moc důvodů 
k optimismu a průmysloví lídři (automobilky nevyjí-
maje) hledí do budoucnosti s obavami.
Poptávka v západní Evropě je nyní pod silným 
tlakem kvůli negativním dopadům dluhové krize 
na ekonomiku, což už přinutilo některé výrobce 
k drastickým krokům v omezování výroby v evrop-
ských závodech a propouštění tisíců zaměstnanců. 
K továrnám postiženým krizí se zařadily i slavné 
renomované značky: např. PSA Peugeot Citroen 
zavírá svou továrnu u Paříže, což znamená ztrátu 
zaměstnání pro 8000 lidí, po dlouhém vyjednáváni 
s odbory se zavřou i brány továrny Opel v Bochumi, 
čímž se snaží řešit dopad krize ve své evropské 
továrně koncern General Motors.
Analytici společnosti J.P. Morgan situaci na evrop-
ském automobilovém trhu dali dokonce přídomek 
„Carmageddon“ a nevidí naději, že by se v nadchá-
zejících letech mohla nabídka a poptávka vyrovnat. 
Očekávají tvrdé cenové soupeření rozhodujících 

rivalů (které nemusí „slabší články“ automobilo-
vého průmyslu přežít) a celkové omezení výroby 
zhruba o 15 %.

Draci z východu čekají na svou šanci
Evropským a americkým automobilkám navíc šlape 
na paty další významný konkurent: Čína. Analytici 
predikují, že by letos mohla poprvé v historii před-
stihnout Evropu v produkci automobilů. Financial 
Times předpokládá, že Čína letos vyrobí 19,6 milió-
 nu vozů, zatímco Evropa 18,3 miliónu vozů.
Na pozici největšího automobilového trhu světa 
Čína vystřídala Spojené státy už v roce 2009 a nyní 
se dere i na přední příčky žebříčku hlavních svě-
tových výrobců automobilů. Paradoxně jí v tom 
pomáhají i samy zahraniční automobilky, které se 
snaží zakládáním společných podniků v Číně expan-
dovat na tamní trh ve svém úsilí kompenzovat slabší 
poptávku ve vyspělých zemích v jiných teritoriích.
Od roku 2000 se podle listu Financial Times výroba 
aut v Číně více než zdesetinásobila, a letos by mělo 
označení „made in China“ nést už každé čtvrté auto, 
zatímco Evropa se podle odhadů analytiků bude na 
globálním automobilovém trhu podílet zhruba pěti-
nou. Přitom ještě na počátku 70. let minulého století 
připadala na evropskou produkci plná polovina nově 
vyrobených vozidel, poukazuje agentura DPA. ■

2013: Carmageddon na obzoru?

Výzkumný institut R. L. Polk koncem minulého roku předpověděl, že prodej osobních auto-
mobilů v celé západní Evropě vykáže za rok 2012 osmiprocentní pokles na zhruba 11,75 mil. 
vozů. V propadu by měl prodej pokračovat i letos, kdy bude zřejmě nejnižší za poslední de-
kády. Potvrdí se chmurné statistiky, které by pro některé výrobce mohly znamenat konečnou?

Grafika: Rodrigo/Toonpool

Kritika je něco, čemu se chce snad každý rozumný 
člověk vyhnout. Přitom cílem správné kritiky je po-
moci někomu se zlepšit. Pokud se provádí správně, 
bude kritizovaný chápat, co udělal špatně, a bude 
se cítit inspirován k provedení změny k lepšímu. 
Nejen, že bychom se neměli kritice vyhýbat, ale 
měli bychom ji přijmout, protože to je způsob, 
jak můžeme i nadále profesionálně a osobně růst.
Kritika by ovšem měla obsahovat i uznání toho, 
co daná osoba udělala dobře, stejně jako vysvět-
lení, co dobře neudělala. Je snadné spíš kritizovat 
osobu, než její myšlenky. Ale jediná smysluplná 
kritika něčích myšlenek nebo činnosti se zaměřuje 
na jejich rozumnost, správnost, prospěšnost, ale 
rozhodně ne na osobní charakteristiky daného 
člověka. Musíme tedy zvážit věrohodnost tvrzení, 

a zda závěr logicky vyplývá z předpokladu. Cokoliv 
jiného je pouze pokus kritizujícího ulevit si, přenést 
svou frustraci na někoho jiného.
Co dělat, když nás někdo kritizuje? Pokud kritika 
není malicherná, brutální, osobní, nebo jinak ne-
správná, mylná, měli bychom si ji vzít k srdci. I nej-
větší odborníci z nás mohou mít prostor pro další 
zlepšení. Nemůžeme si udržet dokonalost nebo 
doufat, že se zlepšíme, pokud odmítneme na sobě 
pracovat, což také znamená, brát kritiku vážně.
Podívejme se na základní pravidla kritiky. 
Nejprve z pozice někoho, kdo chce kritizovat 
druhého:
1. Začněte tím, že najdete něco, co se vám líbí, 
nebo co můžete ocenit na osobě, kterou chcete 
kritizovat. To je nejen spravedlivé, ale také to vede 

k tomu, že kritizovaná osoba pravděpodobně bude 
vnímavější k tomu, co máte na srdci.
2. Zaměřte se na to, co tento člověk řekl nebo 
udělal, ne na něj osobně. Pouze první je relevantní 
postup a kritizovaný to pravděpodobně uzná.
3. Na závěr potvrďte svou víru, že kritizovaná osoba 
zváží to, co máte na srdci. To je jednak zdvořilý 
způsob, jak kritiku zabalit, ale také i nejlepší způ-
sob, jak zajistit, aby došlo k tomu, co je zapotřebí 
– k nápravě.

A jak reagovat na kritiku vaší osoby?
1. Odolejte nutkání kritiku odmítnout. Snažte se 
pochopit problém, kterému je věnována.
2. Uvědomte si, že nemusíte mít vždy pravdu – 
nemusíte si uvědomovat nějakou ze skutečností 
důležitých pro daný problém, nebo jste možná 
ignorovali některé z pravidel a zásad, které s ním 
souvisí.
3. Uvědomte si, že útoky ad hominem – tedy ve 
vztahu k člověku a ne k problému – vypovídají 
více o osobě, která je dělá, než o vás. Spíše než 
klesnout na úroveň takových útoků, je to moudré 
je ignorovat. ■

Jan Přikryl

Jak na to…  
přiJmout a sdělit kritiku Je uměním

Není kritika jako kritika. To co sledujeme často v médiích, ale s čím se často setkáváme i na pra-
covištích, jsou často bohužel jen osobní urážky, vulgarismy, osobní napadání… Konstruktivní 
kritika je něco jiného, než co převládá v dnešní politice. Zde je návod, jak z ní získat maximum.
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Jistota za vysokou cenu
Skončilo tak období nejistoty a spekulací kolem 
regulace DPH, ale pro řadu firem to bude znamenat 
další problémy, s novou regulací čekají další pokles 
poptávky. Nicméně daňové zatížení DPH ve výši 
21 % nebude navěky, nejde o definitivní záležitost, 
vzhledem k tomu, že v dlouhodobém výhledu se 
počítá s jednotnou DPH ve výši 17,5 % a daňový 
balíček s dvojí sazbou ve výši 15 a 21 % je pojat 
jako provizorní řešení na roky 2013 až 2015 a od 
roku 2016 má podle dříve schváleného zákona dojít 
právě ke sjednocení sazeb na 17,5 %.
Nová úprava obsahuje zejména zvýšení sazeb DPH 
o jeden procentní bod a soubor šestnácti zákonů, 
které zavádějí např. zdanění lidí s vyššími příjmy, ome-
zují výdajové paušály u živnostníků a ruší daňové slevy 
pro pracující důchodce. S vyššími daněmi (o 1 %) je 
nutné nyní počítat i u převodu nemovitostí a pro ná-
sledující tříleté období padly i horní hranice odvodů 
na zdravotní pojištění. Podle analytiků to znamená 
pro občany vyšší zátěž – např. ředitel v Daňovém 
a právním oddělení PricewaterhouseCoopers ČR Mar-
tin Diviš odhaduje, že schválené zvýšení DPH může 
odčerpat z peněženky průměrné rodiny zhruba tisí-
covku ročně. Podle analytika ČSOB Petra Dufka změna 
DPH nejvíce dopadne na rozpočet domácností bez 
dětí, jimž se měsíčně mohou zvýšit výdaje o 130 Kč.

Pozor na „nespolehlivé plátce daně“!
Pro firmy přibyla novinka v podobě institutu tzv. ne-
spolehlivého plátce daně a ručení za nezaplacenou 
DPH, schválená v rámci technické novely zákona 
o DPH. Takovýto status může získat plátce DPH, 
který závažným způsobem neplní své povinnosti ve 

vztahu ke správě daně, a firmy, které by s takovým 
subjektem obchodovaly, by se vystavily riziku ručení 
za nezaplacenou DPH. Zda je obchodní partner 
firmy důvěryhodný, bude možné zjistit v seznamu 
zveřejňovaném finančními úřady.
Významným prvkem je zrovnoprávnění papírových 
a elektronických daňových dokladů z hlediska zá-
kona, které jsou si tak od 1. ledna letošního roku for-
málně rovnocenné. Norma rovněž pro většinu pod-
nikatelů zavádí povinnost podávat přiznání k DPH 
elektronicky (reálně má ovšem platit až od roku 
2014), která se však nebude vztahovat na drobné 
živnostníky a firmy s obratem do 6 mil. Kč ročně. 
V souvislosti se zavedením tzv. druhého pilíře 
v rámci důchodové reformy, jenž zavádí možnost 
posílat sociální pojištění na účty u soukromých pen-
zijních fondů, přibude administrativa pro zaměst-
navatele, kteří budou povinni odvádět důchodové 
pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení 
i finanční úřad, kam budou muset rovněž podávat 
nová hlášení a vyúčtování.
Pro zemědělce přináší nové daňové úpravy platné 
od letošního roku ještě jednu podstatnou novinku 
v podobě snížení tzv. vratky části spotřební daně 
z daňově zvýhodněné tzv. zelené nafty, která pak od 
následujícího roku zanikne úplně, což se pravděpo-
dobně odrazí v růstu cen zemědělských produktů. 

Hlavní změny, které přináší  
„daňový balíček“
1. Solidární zvýšení daně z příjmu u fyzických 
osob. V letech 2013 až 2015 zavede zákon 7pro-
centní zdanění nadlimitních příjmů nad 48násob-
kem průměrné mzdy.

2. Omezení výdajových paušálů u živnostníků. 
Absolutní výše těchto paušálů je nyní stanovena 
u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů 
(např. lékaři, advokáti, exekutoři) a u výnosů z au-
torských práv na 800 000 Kč, a u příjmů z pronájmu 
majetku zařazeného do obchodního majetku na 
600 000 Kč. Osoby využívající výdajové paušály 
nebudou moci uplatňovat ani daňové zvýhodnění 
na vyživované dítě a na manžela či manželku bez 
vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze 
z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.
3. V letech 2013 až 2015 se zruší základní sleva 
na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.
4. Zvýšení srážkové daně z příjmů u poplat-
níků, kteří mají sídlo v zahraničí, ze současných 
15 na 35 % od 1. ledna 2013. Tato úprava podle 
vlády napomáhá řešit problematiku zdaňování 
příjmů plynoucích do některých tzv. daňových 
rájů. U příjmů daňových rezidentů ČR by se nadále 
odváděla daň 15 %. Od roku 2014 budou od daně 
osvobozeny dividendy.
5. Zvýšení obou sazeb daně z přidané hod-
noty o jeden procentní bod na 15 a 21 %. Opatření 
má platit v letech 2013 až 2015. Současně s tím se 
kvůli námitkám EU přesunou do vyšší sazby některé 
zdravotnické pomůcky a dětské pleny. Sjednocení 
sazeb na úrovni 17,5 % se odkládá na rok 2016.
6. Zrušení tzv. zelené nafty. Zákon snižuje pro 
rok 2013 vratku části spotřební daně z nafty pro 
zemědělce ze 60 na 40 %. Od roku 2014 ji zruší 
úplně. Původně chtěla vláda zrušit zelenou naftu 
již od letošního roku, poslanci to pak zmírnili na 
snížení vratky a odklad zrušení o rok.
7. Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze sou-
časných 3 na 4 %.
8. Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maxi-
mální vyměřovací základy, tzv. stropy pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění.
9. Změna rozpočtového určení daní. Kraje 
budou nově dostávat menší podíl z vybraných 
daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu 
zaměstnanců připadl státu. Podle nových pravi-
del kraje získají 7,86 % z vybrané daně z přidané 
hodnoty (nyní 8,29 %) a 8,65 % z daně z příjmu 
zaměstnanců (nyní 8,92 %). ■� /pm/

Od ledna se zvyšují daně
Je rozhodnuto: prezident před koncem loňského roku 
podepsal – byť s výhradami – vládní daňový balíček a od 
ledna letošního roku platí nová sazba dph. co přinášeJí 
nové úpravy?

Rovnoprávnost papírové 
a elektronické faktury od ledna 2013
Novela měnicí zákon č. 235/2004 Sb. o dani z při-
dané hodnoty, která vstoupila v platnost od počátku 
letošního roku, je výsledkem závazku ČR harmoni-
zovat k tomuto datu naší legislativu se směrnicí EU 
o elektronické fakturaci. Přináší, kromě řady opatření 

proti daňovým únikům, zásadní změny v pravi-
dlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, nové 
pojmy a obecněji formulované postupy. V oblasti 
elektronických dokumentů také sladila pojmy se 
společnou novelou zákona o elektronickém pod-
pisu (č. 227/2000 Sb.) a zákona o archivnictví (č. 
499/2004 Sb.), platných od července loňského roku, 

které dávají právní podklad pro archivaci elektro-
nických originálů dokumentů.

Novela urychlí přechod podnikatelů 
k elektronickým fakturám
Zavedení principu rovného zacházení s elektronic-
kým a listinným dokladem bude pro mnoho firem 

Bude přechOd na elektrOnické faktury 
impulsem i prO české firmy?

Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad 
a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Takové úpravy při-
náší novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast 
s evropskou směrnicí 2010/45/EU. O tom, jak ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, 
aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, diskutovali v závěru loňského 
roku zástupci firem a řetězců v rámci odborných seminářů Orion Days.
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znamenat impuls pro opuštění papírové formy 
fakturace, začnou se nutně měnit dosavadní návyky 
při práci s doklady. Pro firmy, které již s elektronic-
kými fakturami v souladu s dnes platnou legislati-
vou pracují, se ale v praxi zjevně nic revolučního 
nestane.“ říká Petr Ondrášek, zástupce předního 
poskytovatele služeb elektronické fakturace CCV 
Informační systémy a zástupce ICT Unie v Národním 
mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci 
při Hospodářské komoře.
Novela zavádí nové pojmy jako auditní stopa či 
kontrolní mechanismus a stanovuje povinnost, 
aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání 
zboží či poskytnutí služeb. Proto vyžaduje, aby byly 
zajištěny tři vlastnosti každého daňového dokladu: 
věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich 
obsahu a jejich čitelnost, a to od okamžiku vysta-
vení až do konce doby uchování. U plátců DPH je 
zákonem požadovaných nejméně 10 let. 

Od šanonů k důvěryhodné 
elektronické archivaci
Tyto požadavky budou mít dopad na listinnou 
archivaci, kde zajištění všech tří vlastností po tak 
dlouhé období může být náročnější než u elek-
tronické formy. Udržením integrity a autenticity 
elektronického dokumentu pomoci nástrojů jako 
elektronický podpis a časové razítko lze také sys-
témově lépe vyjít vstříc zákonnému požadavku 

zajištění spolehlivé auditní stopy v čase, bez nut-
nosti širokého vzájemného odkazování a párování 
jako tomu může být typicky v případě papírových 
dokladů a s tím související průkazností uskutečně-
ného daňového plnění (omezení možnosti podvrhu 
dokladu např. odkazováním na objednávku, dodací 
list, výpis z účtu apod.).
Elektronizace faktur a dalších dokladů a požadavky 
na věrohodnost, neporušenost a čitelnost v celé 
zákonné lhůtě tak povedou přirozeným způsobem 
k využívání důvěryhodných způsobů elektronické 
archivace. To může představovat určité úskalí, neboť 
dle vyjádření Barbory Procházkové z advokátní 
kanceláře Central European Advisory Group. „v ČR 
neexistuje doposud žádná státem garantovaná 
akreditace, atest systémů pro nakládání a archi-
vaci elektronických dokumentů“. Proto doporučuje 
využívat pouze služeb auditem a referencemi pro-
věřených poskytovatelů, kteří zajistí soulad s práv-
ními předpisy a standardy pro bezpečné uchování 
dokladů po celou zákonnou lhůtu.

Přínosy jsou v přenosu 
strukturovaných dat mezi partnery
Zmíněná novela zákona o DPH, která harmoni-
zuje českou právní úpravu se směrnicí EU o elek-
tronické fakturaci, může být startovní čarou pro 
mnohamiliardové úspory. Elektronická fakturace 
totiž umožňuje nejen kratší platební lhůty, nižší 

chybovost, náklady na tisk či poštovné, ale přináší 
i zcela zásadní časové úspory, pokud jsou faktury 
zasílány ve strukturovaném formátu tak, aby mohly 
být automatizovaně načteny do informačního sys-
tému protistrany.
V ČR jde o formáty jako XML, EDIFACT, XML EDI 
nebo ISDOC, přičemž jejich využití je až na výjimky 
velice malé a ani v segmentu firem s více než 10 
zaměstnanci nedosahuje podílu 10 %. Podle Mno-
hostranného evropského fóra pro e-fakturaci při 
EK lze přechodem na elektronickou fakturaci oče-
kávat v rámci EU úspory až 240 mld. EUR zejména 
podporou přijetí standardního modelu údajů pro 
elektronickou fakturaci napříč EU, obdobně jako je 
v současnosti využíváno v průmyslové praxi v pří-
padě mezinárodních oborových subsetů standardů 
EDI (Electronic Data Interchange). Výrazných úspor 
se podle Petra Ondráška můžeme dočkat i u nás: 
„V ČR odhadujeme pro příštích 6 let, s ohledem na 
nízké využití formátů umožňujících strukturovanou 
výměnu dat na faktuře, celkové úspory ve  výši 
kolem 23 mld. Kč.“
Přínos e-fakturace pro ekonomiku není ani tak v sa-
motné elektronizaci faktur do statických formátů, 
jako spíše umožnění automatizovaného přenosu 
strukturovaných dat bez nutnosti přepisování do 
informačních systémů, a to s využitím otevřených 
ekosystémů pro zajištění vzájemné interopera-
bility. ■

Údaje z průzkumu společnosti CCV Informační sys-
témy mezi 245 středně velkými a velkými firmami 
s ročním obratem nad 100 mil. Kč dokumentují zatím 
neutěšený stav povědomí o nových podmínkách. 
Vzhledem k tomu, že novela zákona o DPH mj. 
požaduje po každém plátci DPH zajistit věrohod-
nost původu všech faktur, neporušenost jejich 
obsahu a čitelnost po celou dobu uchování do-
kladu, vystavují se firmy pracující s elektronickými 
dokumenty neopatřenými autentizačními a ve-
rifikačními prvky do budoucna velkému riziku. 
Právě elektronické faktury opatřené elektronickým 
podpisem jsou totiž schopny ulehčit zajištění 
důležitých vlastností – neporušenosti obsahu 
a věrohodnosti původu faktury. Pokud totiž, po-
dle nového znění zákona, nepoužijí elektronický 
podpis nebo EDI (Electronic Data Interchange), 
budou muset zajistit další kontrolní mechanismy 
vytvářející spolehlivou tzv. auditní stopu. To zna-
mená např. pomocí vzájemného odkazování a pá-
rování dokladů prokázat průběh uskutečnění pří-
slušného daňového plnění s dostatečnou mírou 
jistoty třeba ze tří nezávislých stran (objednávky 
od zákazníka, dodací listy od dodavatele, výpisy 
z účtu od banky apod.). 

Zavádějící interpretace novely
„Spoléhat systémově ve středně velké firmě na 
vzájemné odkazování dokladů jako hlavní nástroj 
k zajištění požadovaných náležitostí daňového 
dokladu může být v konečném důsledku rizikem. 
Není totiž jisté, jak vše následně obstojí před da-
ňovou kontrolou. navíc se objevily zavádějící in-
formace, které interpretují novelu zákona o DPH 
tak, že při elektronické fakturaci nebude již dále 
třeba elektronický podpis a časové razítko. Opak je 
však pravdou – proto se Národní fórum usneslo, že 
bude důrazně upozorňovat na nežádoucí důsledky 
v účetní praxi plátců daně, pokud by nepoužívali při 
vystavení a doručení faktur ve formě elektronických 
dokumentů elektronický podpis nebo EDI,“ říká Petr 
Ondrášek ze společnosti CCV Informační systémy 
a zároveň zástupce ICT Unie v Národním mnoho-
stranném fóru ČR pro elektronickou fakturaci při 
Hospodářské komoře.
Novela zavádí nové obecné formulace pro výklad 
pravidel fakturace, vystavení a uchování dokladů, 
které se vztahují stejně na papírovou i elektronic-
kou formu dokumentu. Firmám, které respektovaly 
dosud platná zákonná ustanovení při využívání 
elektronické fakturace, nepřináší zásadní změnu. 

Podle dosud platné úpravy bylo možné vystavovat 
doklady pouze tak, že byly opatřeny zaručeným elek-
tronickým podpisem nebo značkou, nebo pokud 
byla zaručena věrohodnost původu a integrita ob-
sahu daňového dokladu elektronickou výměnou dat 
EDI. Zásadní rozdíl nové úpravy je v tom, že stejné 
požadavky, jaké byly dosud kladeny na elektronický 
dokument, budou platit i pro papírovou formu.

Vytisknout na papír nestačí
„Dá se očekávat, že tak jako novela zákona o DPH 
požaduje, aby faktury přesně navazovaly na prů-
běh plnění v ostatní dokumentaci, vyvolá změny 
dosud bezstarostného přístupu řady plátců DPH 
k dokladům v listinné formě. U elektronické formy 
faktury je povinnost zajistit věrohodnost původu 
a neporušenost obsahu dokladu ukotvena již v do-
sud platné úpravě,“ komentuje současný problém 
Barbora Procházková z advokátní kanceláře Central 
European Advisory Group.
Většina firem totiž dosud přistupuje k problematice 
elektronické fakturace poměrně lehkovážně. Přestože 
už více než polovina (51 %) v průzkumu oslovených 
firem vystavuje své faktury elektronicky, jen menšina 
(41 %) je opatřuje elektronickým podpisem. A pokud již 
faktury opatřeny elektronickým podpisem jsou, velmi 
často si je jejich příjemci vytisknou a dále archivují 
v tištěné podobě. Tento postup však Barbora Procház-
ková rozhodně nedoporučuje: „Pokud firma nepoužije 
autorizovanou konverzi dokumentu prostřednictvím 
notáře nebo Czech Pointu, což se samozřejmě ve 
většině případů neděje, pak časem dojde k oslabení 
autenticity původu a integrity obsahu, případně jejich 
ztrátě, a snižuje se důkazní síla dokumentu. Společnost 
pak v budoucnu ztrácí možnost pořídit jeho opis.“ ■

ELEKTRONICKÉ FAKTURY BEZ DIGITÁLNÍHO 
PODPISU VYSTAVUJÍ FIRMY ZNAČNÉMU RIZIKU

Téměř čtyři pětiny firem (82 %) si elektronicky přijatou fakturu vytisknou a dále ji uchovávají 
jen v tištěné podobě, okolo 20 % firem fakturu doručenou ve formátu PDF tiskne dokonce 
opakovaně. Ale jen necelá pětina firem, které elektronické faktury zpracovávají, požaduje po 
svých dodavatelích připojit k elektronické faktuře i elektronický podpis. 
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Unikátní „tapeta“, kterou vyvinula 
společnost Bayer MaterialScience, 
může pomoci chránit budovy 
před zemětřesením. Základem 

řešení nazvaného MapeWrap EQ 
System je využití speciální tka-
niny s vysokou odolností proti 
roztržení.

Materiál je aplikován přímo na zeď 
s využitím pružného adhesiva zná-
mého pod označením Dispercol U, 
vodní polyuretanové disperze vyvi-
nuté v laboratořích firmy Bayer, což 
vytvoří permanentní ochrannou 
vrstvu. Snahou je zabránit, aby se 
zdi kompletně zhroutily v důsledku 
otřesu. Podle výrobce je „tapeta“ 
schopna udržet pohromadě velké 
části zdiva a poskytovat jim potřeb-
nou stabilitu, což dává obyvatelům 
čas bezpečně opustit ohroženou 
budovu. Na vývoji unikátního ře-

šení se podílely i další renomované 
organizace – Technologický insti-
tut Karlsruhe (Karlsruhe Institute of 
Technology – KIT) a německý výrobce 
skelných vláken KAST. ■

TAPETA, KTERÁ CHRÁNÍ ZDI PŘI ZEMĚTŘESENÍ

Globální centrum nového století 
(New Century Global Centre), 
které vyrůstá v čínském městě 
Čcheng-tu, aspiruje na primát 
největší samostatně stojící bu-
dovy na světě. Půl kilometru 
dlouhý, 400 m široký objekt o sto-
metrové výšce s 1,7 mil m2 podla-
hové plochy svou velikostí třikrát 
přesáhne jednu z nejrozsáhlej-
ších světových budov – americký 
Pentagon a slavná Opera v Syd-
ney by se do něj vešla 20krát.
Globální centrum, které se má stát 
sídlem firemních kanceláří, konferenč-
ních sálů, univerzitního komplexu, 
dvou obchodních středisek a dvou 
5hvězdičkových hotelů s tisícovkou 
pokojů (všechny s výhledem na 
moře), pojme i kino IMAX a řadu tu-

ristických atrakcí jako „středomořskou 
vesničku“, kluziště či pirátskou loď. 
Zhruba 400 000 m2 prostoru bude 
věnováno obchodům. Dominantním 
tématem stavby, navržené čínskými 
architekty je moře, jak naznačuje zvl-
něný tvar proskleného gigantického 
komplexu, který má připomínat moř-
ské vlny. Uvnitř pak centrum oživují 
fontány, obří vodní park a umělá pláž 

o rozloze 5000 m2, jež nabídne mj. 
raftařskou dráhu i dokonalou kopii 
pobřežní promenády se slunečníky 
a obchůdky s mořskými produkty, 
která pojme na 6000 lidí. To vše bude 
osvětlovat umělé slunce, které bude 
svítit 24 h denně a bude poskytovat 
příjemnou teplotu. Systém využívá 
specializovanou světelnou technolo-
gii, která současně slouží pro vytápění 
i osvětlení. Západ a východ slunce se 
bude zračit na mohutné obrazovce 

o rozměrech 150 x 40 m a atmosféru 
přirozeného prostředí by měl také 
navozovat mořský vánek. Prostě vše 
je zaměřeno na vytvoření dokonalé 
iluze, která nabídne obyvatelům 
a návštěvníkům megaprojektu pod-
mínky zcela odlišné od mlhy a smogu, 
jež jsou jinak tradičními kulisami 
města, které je metropolí provincie 
S‘-čchuan, a má ambice stát se ob-
dobou amerického střediska počí-
tačového průmyslu Silicon Valley. ■

NEJVĚTŠÍ BUDOVU SVĚTA BUDE MÍT ČÍNA

Obří komplex nabídne umělé slunce i vnitrozemské moře

Funkční elektrické sítě, bankovní 
systém, přepravní infrastruktura 
včetně kompletní železniční sta-
nice – a dokonce i WiFi. Tak vy-
padá mnoho skutečných měst 
v USA, kromě toho, že jeho 15 000 
obyvatel je virtuálních.
Orgnizace SANS Institute, která cvičí 
vojenské a vládní úředníky v oblasti 
informační bezpečnosti zkonstruo-
vala miniaturní model města tak, aby 
simuloval realitu v případě kyberne-
tických útoků. Přes jeho miniaturní 
rozsah na ploše necelých 4,5 m2, je 
infrastruktura Cybercity navržena tak, 
aby na kybernetický útok reagovala 
technologicky a fyzicky stejně jako 
skutečné město. „Počítačové útoky již 
nejsou jen o data-hackingu a špionáži: 
Hrozby se mění. Je to stále o digitální 

bezpečnosti, ale hackeři do toho nyní 
přidali možnosti, schopné způsobit 
fyzické poškození v reálném světě,“ 
konstatuje  Ed Skoudis, zakladatel 
firmy Counter Hack a instruktor na 
Cybercity.
V reálném světě roste riziko kyberne-
tických útoků každý den a digitální 

propojenost různých komponent 
infrastruktury, jako jsou např. elek-
trárny, nemocnice, bankovní systémy 
a osobní účty apod. je činí zranitel-
nější. S naprogramovanými scénáři, 
zahrnujícími nejrůznější možnosti od 
hackerů navozujících výpadky „elek-
trárny“ až po např. vykolejení vlaků 

teroristy a převzetí 
dopravního systému, 
pomáhá Cybercity 
rozvíjet protihackerské 
schopnosti vojenských 
a vládních bezpeč-
nostních pracovníků. 
Model, obklopený pěti 
připojenými kame-
rami, poskytuje video 
streamy a další signály 
útoku pro praktikanty, 

aby se je naučili rozpoznávat a rea-
govat na ně.
Cybercity není jediný model tohoto 

druhu pro boj proti počítačovému 
terorismu. Obdobnou funkci má např. 
systém National Cyber Range, vyví-
jený agenturou DARPA, který bude 
představovat zmenšený model inter-
netu a umožní získat hlubší poznatky 
o tzv. kybernetická válce. ■

Zdroj/foto: SANS Institute/Co.Exist.

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

NABÍDKA 
NAKLADATELSTVÍ GRADA

Je z čeho vybírat. Více na: 
www.grada.cz

Londýnské autobusy od prosince 
loňského roku nabízejí cestujícím 
možnost platit bezkontaktní pla-
tební kartou. Londýnská doprava 
(TfL – Transport for London) na-
bízí bezkontaktní platby v téměř 
9 000 legendárních červených au-
tobusech, které denně přepraví 
přes 6,5 mil. cestujících. 
Pokud vlastníte bezkontaktní platební 
kartu Visa payWave, budete ji moci 
použít v londýnské městské hromadné 
dopravě k zaplacení jízdného stejně 
jako aplikaci Visa payWave pro mobilní 
telefony, které se jednoduše přiloží ke 
žlutým skenovacím zařízením určeným 
pro karty městské hromadné dopravy, 
tzv. Oyster card. Bezkontaktní platební 
terminály v autobusech budou zpo-
čátku cílené hlavně na cestující, kteří 
nemají peníze v hotovosti nebo patří 
mezi uživatele Oyster karet, jež by měly 

do roku 2017 zcela nahradit právě bez-
kontaktní platební karty Visa. Snížená 
cena jízdného uhrazená bezkontaktní 
kartou přinese uživatelům úsporu té-
měř jedné britské libry oproti ceně 
lístku, který by jinak zaplatili v hoto-
vosti. Koncem letošního roku rozšíří 
londýnská hromadná doprava své 
bezkontaktní platební terminály na-
příč všemi londýnskými zónami, které 
zahrnují již zmiňované autobusy, dále 
metro, vlaky ale také lodní dopravu. ■

LONDÝNSKÁ DOPRAVA PŘECHÁZÍ 
NA BEZKONTAKTNÍ PLATBY

Aurora Train je futuristický kon-
cept, který by podle jeho tvůrců, 
měl nabořit léta udržovaný mo-
dus železniční dopravy. Barevný 
vlak je inspirován polární září 
„aurora borealis“, odkud získal 
projekt název a unikátní exte-
riér, zatímco pro jeho elegantní 
a celočerné tělo se tvůrci inspi-
rovali u pantera. 

Vlak má unikátní design, který vy-
užívá barevně se měnicí panely 
OLED. Deska je navržena tak, aby 
ukázala vše od digitálního umění 
až po např. mapy, a zajistila, že 
vnější část vlaku je stejně jasná 
a poutavá jako vnitřek vagonů. 
Jejich interiér je hodně podobný 
jasným a zářivým kabinám letadel 
aerolinek Virgin, zatímco klasické 

vlaky jsou často 
krabicově nudné, 
říkají autoři pro-
jektu. ■

Chameleonský vlak 
Aurora disponuje 
vnějšími OLED 
panely, které 
umožňují měnit 
jeho barvy i vzhled

VLAK INSPIROVANÝ POLÁRNÍ ZÁŘÍ 
NAZNAČUJE BUDOUCNOST DOPRAVY
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CO SE PSALO PŘED 51 LETY 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Na léčení nervů
V Moskevském závodě na výrobu lékařských za-
řízení vyrobili přístroj na léčení různých bolestí 
franklinizací a aeroionizací. Franklinizace je zalo-
žena na účinku statické elektřiny na organismus. 
Velké napětí ionizuje vzduch a činí jej vodivým. 
Ten má pak léčebné účinky. Novým aparátem 
AF-3 lze léčit individuálně i skupinově nervové 
nemoci, např. nespavost apod. ■

Elektřina hubí plevel
Konstruktéři zemědělských strojů vyvinuli ori-
ginální strojní zařízení, v němž se proti plevelu 
na polích využívá elektrického proudu o na-
pětí několika tisíc voltů. Stroj je seřízen tak, že 
elektrody jednoho pólu klouzají po povrchu 
pole a po plevelu. Jako elektrody druhého pólu 
fungují radlice vřezávající se do země. Mezi 
oběma elektrodami probíhá elektrický proud 
o vysokém napětí a hubí plevel i s kořeny. ■

Speciální zařízení
Ve valašskomeziříčské Tesle vyvinuli zařízení, které 
umožňuje přesně hodnotit akustické vlastnosti tele-
fonních stanic. Dříve jsme přístroje cejchovali ve Švý-
carsku, nyní budeme speciální aparaturu i vyvážet. ■

Ohřevný ventilátor
Nezvyklou koncepci sálavého ventilátoru vyvinuli 
technici firmy Max Braun v NSR. Místo vrtulky jsou 
v něm vestavěny turbínové válce, takže proud 
vzduchu je nepřetržitý, tichý a účinný. Termostat 
automaticky zapíná a vypíná ventilátor, kdykoli 
teplota klesne nebo vzroste pod a nad nastavené 
rozmezí (mezi 10 a 30 °C). ■

Ohromný transportér
Při hotovení nové hráze na řece Missouri byl vy-
zkoušen v praxi největší vůz na dopravu zeminy. 
Celková délka tohoto mohutného zařízení měří 
14 m, jeho šířka činí 4,7 m. Při zarovnané náplni se 
vejde 61 m³ zeminy a při navršeném stavu až 84 m³ 
zeminy. Počítáme-li s průměrem asi dvě tuny na 
jeden kubický metr zeminy, činí celková ložní váha 
168 tun a s připojením vlastní váhy 12,5 tuny, zarov-
naně 180 tun. Aby bylo možno v krátké době 15 až 
18 vteřin vyklopit toto veliké množství hydraulickou 
vzpěrou dlouhou 4,10 m, bylo třeba hydraulického 
systému kapacity 2420 litrů oleje za minutu a die-
selového motoru 380 k.
Vůz má 5 os, přičemž čtyři zadní osy nesou kola 
výšky vzrostlého muže. Celková výška vozidla do-
sahuje 4,25 m. Váha vozidla v prázdném stavu je 
78,5 t, to je asi polovina ložné váhy 165 t. Transportér 
dosahuje největší dopravní rychlost 56 km za ho-
dinu. Pro otáčení potřebuje poloměr 14 až 15 m. ■

V nejvyšší sklopné poloze dosahuje horní konec výšky 
14 m, což odpovídá výšce asi čtyřposchoďového domu

Litry a koruny
Závod Hefa připravuje pro naše motoristy pěk-
nou novinku v podobě nových stojanů pro čer-
pací stanice, jejichž počítadla ukáží nejen počet 
odebraných litrů, nýbrž také cenu. Odpadne tak 
zdržování s propočítáváním, při němž může tu 
a tam dojít i k nejasnostem. Na obrázku je zatím 
vidět podobný stojan vyráběný německou firmou 
Kinzle. V nejnižších okénkách je trvale nastavena 
jednotková cena paliva. Lze ji ovšem při změně 
ceny přestavit. Ve vyšším okénku se během tan-
kování postupně ukazuje množství odebraného 
paliva. V nejvyšších okénkách se během tanko-
vání ukazuje cena dosud odebraného paliva. 
Pod těmito okénky jsou sčítající počitadla celko-
vého množství vydaného paliva i souhrn inkasa. 
Poněvadž tyto údaje slouží pouze k zúčtování 
s obsluhovatelem a pro motoristy nemají význam, 
jsou okénka pro tyto dva údaje zakryta štítky. ■

Nejhlubší vrt světa
V západním Texasu bylo nyní dosaženo nejhlubšího 
vrtu na světě, a to 7725 m. Počítá se s tím, že v roce 
1960 bude dosaženo hloubky 9 km. ■

Obří vrtačka
V Oděse byla postavena jedna z největších radiálních 
vrtaček. Umožňuje vrtat do součástek s velkými roz-
měry otvory o průměru až 100 milimetrů. Také jiné 
operace při zhotovování kovů lze s novou vrtačkou 
vykonávat. Po úspěšných zkouškách prototypu byla 
obří vrtačka zařazena do sériové výroby. ■
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Policejní pomocníci
V oblasti francouzského města Remoulins byly 
téměř odstraněny dopravní nehody. Při po-
drobném průzkumu příčiny této skutečnosti 
zjistil krajský policejní ředitel, že toho bylo 
dosaženo naprosto netechnickým opatřením. 
Městská rada Remoulinsu postavila podél sil-
nic dřevěné figuríny oblečené do policejních 
uniforem. ■

Pro kosmické cestovatele
Sovětští botanikové zjistili, že droboučké mořské 
řasy budou pravděpodobně ideální stravou pro 
cestovatele v kosmickém prostoru. Na základě 
výzkumů v botanickém ústavu Leningradské 
univerzity lze předpokládat, že některé druhy 
těchto řas obsahují více vitamínů než citróny. 
Určité druhy vydávají větší množství tuků než 
četné olejnaté plodiny. ■

Druhý největší radioteleskop
V ústavu Heinricha Herze Německé akademie věd 
v Berlíně - Adlershofu je druhý největší radiotele-
skop na světě pro průzkum záření nebeských těles. 
Na snímku je vidět obrovské parabolické zrcadlo 
o průměru 36 m, které je do průměru 20 m zhoto-
veno z hliníkových plechů a dále směrem k obvodu 
z drátěného pletiva. Ve středu zrcadla je dipolová 
anténa. Zachycené impulsy se zesilují v malé kabině 
přímo pod zrcadlem, odkud jsou vedeny k měřicím 
přístrojům v přilehlé budově. Konstrukce radiotele-
skopu je úspěchem vědců z Německé demokratické 
republiky. Vždyť celková plocha, vystavená nárazům 
větru, měří 1000 m² a radioteleskop musí přesně 
zachovávat svůj tvar i polohu při každém počasí. 

A kromě problémů z oboru statických výpočtů bylo 
nutno vyřešit i otázku vhodných materiálů odolných 
proti korozi a řadu dalších otázek. ■

Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.  

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 12/2012:

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného 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.

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Anna Javorská, Praha
Michaela Holubová, Úvaly
Josef Kočí, Praha
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Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 12/2012:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 12/2012:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 12/2012:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 12/2012:

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

„Upovídaná družice“ 
Vysílač družice Avanguard I, který je napájen 
slunečními bateriemi, je stále v činnosti. Američtí 
učenci si nevědí rady s problémem, jak jej donu-
tit k mlčení. Vedoucí organizace pro plánování 
raketových výzkumů dr. John Hagen prohlásil, 
že není dosud znám způsob pro zastavení vysí-
lání z této družice, které nyní překáží při příjmu 
signálů jiných družic. Američtí odborníci hledají 
způsob vypojení slunečního napájení na Avan-
guardu I. ■

Energetický systém
V evropské části Sovětského svazu vytvořili jed-
notný energetický systém ke koordinaci provozů. 
Dodávky proudu do všech oblastí země se řídí 
z dispečerského sálu, kde se koordinuje provoz 15 
energetických systémů. ■
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29.–31. 1. Lipsko, Německo: 
ENERTEC – mezinárodní veletrh ener-
gie, TERRATEC – mezinárodní veletrh 
environmentálních technologií a slu-
žeb. Pořádá/info: Leipziger Messe, tel.: 
+49 (0) 341 67 80, fax: +49 (0) 341 678 
87 62, e-mail: info@leipziger-messe.de, 
www.leipziger-messe.de

 

29. 1.–1. 2. Moskva, Rusko: 
INTERPLASTICA – mezinárodní 
veletrh plastů, gumy a surovin, stro-
jírenství a vybavení pro plastikářský 
a gumárenský průmysl. Pořádá: Messe 
Düsseldorf GmbH, tel.: +49-211-4560 
900, fax: +49-211-4560 668, info@
messe-duesseldorf.de, www.messe-
-duesseldorf.de

 

30.–31. 1. Tampere, Finsko: ELECTRI-
CITY NETWORKS – profesionální ve-

letrh pro elektrické a informační sítě, 
COMMUNICATION NETVWORKS 
FINLAND – veletrh telekomunikač-
ních a informačních sítí. Pořádá/info: 
Tampereen Messut Oy, tel.: +358 207 
701 200, fax: +358 207 701 201, e-mail: 
info@tampereenmessut.fi, www.tam-
pereenmessut.fi

 

2.–7. 2. San Francisco, Kaifornie, USA: 
PHOTONIC WEST – výstava optiky, 
laserových technologií, biomedicín-
ské optiky, komponent a zobrazova-
cích technologií. Pořádá/info: SPIE 
(International Society for Optical 
Engineering), tel.: +1 (360) 676-3290, 
fax: +1 (360) 647-1445, e-mail: spie@
spie.org, www.spie.org

 

4.–7. 2. Vídeň, Rakousko: EWEA – ev-
ropská konference a výstava o větrné 

energii. Pořádá/info: EWEA (European 
Wind Energy Association), tel.: +32 2 
546 1940, fax: +32 2 546 1944, e-mil: 
ewea@ewea.org, www.ewea.org

 

5.–7. 2. Kolín n. Rýnem, Německo: 
TIRE TECHNOLOGY EXPO – výstava 
pneumatikářských technologií. Po-
řádá/info: UKIP Media & Events Ltd., 
tel.: +44 1306 743744, fax: +44 1306 
887546, e-mail: a.obrien@ukintpress.
com, www.ukimpe.com

 

10.–12. 2. Praha: EUCOMAS – ev-
ropská konference o materiálech 
a strukturách v leteckém a kosmickém 
průmyslu. Pořádá/info: VDI (Verein 
Deutscher Ingenieure e.V.), tel.: +49 
(0) 2116214-0, fax: +49 (0) 2116214-
175, e-mail: mailto:ncenter@vdi.de, 
www.vdi.de 

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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