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Svět hadím pohledem

Máme nového prezidenta a rok Hada. Asiatům vydrží Had do února příštího roku, nám prezident na 5 let. Znamení Hada je podle astrologů cha-
rakterizováno jako nejplodnější znamení Zvěrokruhu, je symbolem temnoty a vnitřní transformace. Had, který je trpělivý, nebezpečný a bdělý, má 
moc vyvolat dramatické události a zasáhnout tak do dějin. Rok Hada už sám o sobě zaručuje významné události, ať už pozitivním či negativním 
směrem. Ostatně zdá se, že první už je tady: papež oznámil, že odstupuje – událost, kterou katolická církev nepamatuje několik století! Poslední, 
který tak učinil, byl Řehoř XII roku 1415, a to ještě ne kvůli zdraví, ale politice, aby ukončil tzv. papežské schizma, kdy úřadovali dva svatí otcové sou-
časně. Z horoskopu na rok 2013 vyplývá, že rok vodního Hada bude úspěšný z hlediska rozvoje vědy, průmyslu, výzkumů, pokusů a expedic. Obecně 
pak bude vzkvétat činnost zvyšující znalostní potencionál nebo vyžadující duševní výdaje. Politická situace nebude zrovna klidná. No, takže už 
zhruba víme, na co se můžeme letos těšit, a dost z toho vypadá nadějně. Tedy aspoň pokud jde o prognózu lunárního horoskopu. U politiků je to 
problém, a výhled do budoucnosti se odhaduje těžko, protože postupný ústup a názorové změny až veletoče, jejichž výsledkem je pravý opak toho, 
na co nás lákali před volbami, patří (ovšem nejen u nás) už k takovému folklóru.
Tou pozitivní zprávou (negativních je všude kolem nás ažaž, takže nemá smysl rozšiřovat jejich výčet pečlivě hýčkaný bulvárními médii) může být, 
že ekonomičtí analytici připouštějí, že právě letošní rok už by mohl přinést začátek dlouho a netrpělivě očekávaného zlepšení oné srabiézní situace, 
v níž se světová (a evropská ekonomika tuplovaně), babrá už několik let. Ovšem hned alibisticky dodávají, že to nebude tak rychle, nebude to ve 
všech oblastech, a koneckonců rozhodně to nebude zlepšení tak velké. Tak bude to tedy vůbec? Světová banka očekává, že celosvětová ekonomika 
na tom bude letos hůře než v loňském roce. Mezinárodní měnový fond (MMF) předpovídá ve svém aktualizovaném výhledu výraznější globální 
růst (světová ekonomika podle něj letos zrychlí růst na 3,5 %), ale to se bohužel nebude týkat Eurozóny, která zůstane naopak v recesi. MMF jí věští 
pokles o 0,2 %. Takže nakonec snad trochu lepší vizi mají pro nás analytici ČSOB, podle nichž sice bude recese v ČR přítomna i v první polovině roku 
2013, ale naděje na zlepšení by se mohla začít rýsovat snad během léta. Hosana! Konečně slovo do pranice…
Nicméně zdá se, že bez ohledu na názory expertů a analytiků si svět běží prostě dál svým tempem, tu a tam se nechá vystrašit burzami – ale, jak 
říkávali naši moudří prapředci: bude pro to chleba lacinější? Nebude. Jak konstatují pesimisté, „líp už bylo“, a chtě nechtě se musíme smířit s tím, že 
současný svět není prostě na zlevňování chleba zaveden. Mávnutí motýlích křídel na druhém konci světa může sice teoreticky způsobit nedozírné 
škody v nestabilním světovém systému, ovšem Křovák v poušti Kalahari, nebo človíček ze slumu, který žije za dolar denně a snaží se jej vydělat ve 
skládkách obklopujících světové megapole o těchto zásadních věcech pravděpodobně nic nevědí, a co je zvláštní, a civilizovanému našinci může 
připadat téměř šílené je, že ti lidé, živořící podle našich měřítek hluboko pod hranicí bídy jsou usměvaví a šťastní. No vlastně bodejť ne, když je 
netrápí ani řecká dluhová krize, rozpočty, volby a další hrůzy, jimž musíme čelit my, chudáci Evropané, že? Schválně, zkuste se někdy podívat na svět 
kolem nás trochu jiným pohledem, než jaký nám sugerují média, a zaradovat se třeba jen z prostého faktu, že je venku hezký den. Možná budete 
překvapeni, že na tom vlastně nejsme až tak zle, jak by se mohlo zdát z titulků novinových zpráv...
A mimochodem, pro škarohlídy, kteří jsou přesvědčeni, že jen u nás je takový – jak to říci politicky korektně – stav, kdy je možné všechno, vizte, že 
v tom rozhodně nejsme sami. Dokladem může být třeba zpráva, že se zřejmě ztratil historický dokument stvrzující rozpad bývalého Sovětského 
svazu, v němž někdejší běloruský prezident Stanislav Šuškevič s tehdejšími prezidenty Ukrajiny a Ruska Leonidem Kravčukem a Borisem Jelcinem 
v prosinci 1991 svými podpisy stvrdili, že někdejší jaderná supervelmoc „přestává existovat jako subjekt mezinárodního práva“.
To u nás máme Zemské desky, Zlatou bulu sicilskou a další významné dokumenty z historického archivu v pořádku. Nebo že by...

 Josef Vališka, šéfredaktor
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Představitelé společností sie-
mens a ŽĎas uzavřeli dohodu 
o strategické spolupráci, která 
umožní efektivnější získávání 
zakázek oběma stranám na tu-
zemském i zahraničním trhu. 
Kromě záměru navýšit objem vzájem-
ných zakázek je předmětem dohody 
i snaha hledat společná technická 
řešení pro třetí strany a využít speci-
fické know-how obou partnerských 
firem. V rámci dosavadní reciproční 
spolupráce Siemens společnosti ŽĎAS 
dodává své produkty pro průmyslo-
vou automatizaci a techniku pohonů. 
Týmy firmy ŽĎAS naopak pro Siemens 
zpracovávají výrobní zakázky v oblasti 
energetiky a pro metalurgický průmysl. 
 „Siemens je průkopníkem v oblasti 
energetické efektivity a vývoji produktů 
šetrných vůči životnímu prostředí. Im-
plementace těchto inovativních pro-
duktů do našich zařízení zvyšuje jejich 

konkurenceschopnost na domácím i na 
zahraničním trhu. Naše spolupráce se 
však neomezuje pouze na odběr špič-
kových řídicích systémů a pohonářské 
techniky. Chceme společně realizovat 
také velké projektové celky na klíč 
a zintenzivnit spolupráci v oblasti jejich 
následného servisu,“ uvedl generální ře-
ditel společnosti ŽĎAS Miroslav Šabart.
 „ŽĎAS patří k předním českým vý-
robcům v oblasti těžkého průmyslu 
a bohaté zkušenosti s výrobou a pro-
dejem tvářecích strojů, kovacích lisů 
a zařízení pro strojírenskou metalurgii 
nám otevírají přístup k novým zakáz-
kám. Společně přispíváme ke zvyšování 
české konkurenceschopnosti a objemu 
českého exportu a významným prvkem 
je rovněž shoda v podpoře transparent-
ního a etického podnikání, které je jed-
nou z hlavních priorit obou společností,“ 
konstatoval Eduard Palíšek, generální 
ředitel Siemens ČR. ■

ŽĎas a siemens:  
dohoda o strategické spolupráci

Pivovar Budějovický Budvar, 
definitivně uhájil svá práva 
ke značce „BudWeIser“ ve 
spojeném království, které je 
klíčovým a dlouhodobým ex-
portním teritoriem pivovaru. 
Britský nejvyšší soud spoje-
ného království 8. ledna 2013 
s konečnou platností zamítl 
Žádost o souhlas s podáním 
dovolání k britskému nejvyš-
šímu soudu, kterou podala 
společnosti anheuser-Busch 
Inbev (aBI). 
V nejnovějším rozsudku britský 
Nejvyšší soud dovolání odmítl 
jako nepřípustné. Již tedy neexis-
tuje žádný způsob, jak výsledek 
sporu zvrátit a kauza je tím zcela 
ukončena. Britský Nejvyšší soud 
navíc nařídil, aby ABI uhradil Bu-
dějovickému Budvaru všechny ná-
klady vzniklé s touto žádostí. Tato 

žádost byla mimořádným pokusem 
ABI o zvrácení výsledků klíčového 
sporu o značku „Budweiser“, který 
byl dle britského práva definitivně 
ukončen.

Globální spory o ochrannou 
známku „BUDWEISER“ trvají od 
roku 1907, tedy již více než 100 let. 
Budějovický Budvar je v nich zvláště 
v posledních letech vysoce úspěšný. 
V letech 2000 - 2011 bylo defini-
tivně ukončeno 124 soudních sporů 
a správních řízení, z nichž Budějo-
vický Budvar vyhrál 88 případů  
a 8 sporů skončilo smírem. ■

budvar uhájil značku „budWeiser“ 
ve spojeném království
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z domova a ze světa

52/2013

Personálie 
ve firmách

Nový produk
tový manažer 
v Canonu 
Společnost Canon 
CZ představil Jaro

míra Štěpána jako nového pro
duktového manažera pro velko
formátový tisk. Bude zodpovědný 
za distribuci produktů určených 
pro firemní využití a bude mít na 
starost prodej velkoformátových 
tiskáren a spotřebního materiálu 
v ČR a na Slovensku.

Výměna  
v Čepru
Novým generál
ním ředitelem 
strategické státní 

společnosti Čepro se od 1. ledna 
2013 stal Jan Duspěva. Ve funkci 
nahradil Jiřího Borovce, který pod
nik řídil poslední čtyři roky a jemuž 
s loňským rokem skončil mandát 
pro tuto pozici.

Postup v rámci 
Skupiny ČEZ
Novou country 
manažerkou ČEZ 
Polsko je od 1. 

února dosavadní ředitelka komu
nikace energetické Skupiny ČEZ 
Bohdana Horáčková, která se tak 
zároveň stala historicky první že
nou na pozici country manažerky 
ve Skupině ČEZ. Na pozici vystřídá 
Kamila Čermáka, který odchází na 
manažerskou pozici mimo skupinu 
do vedení mediální společnosti 
Economia Zdeňka Bakaly.

Posila v týmu 
České  
pojišťovny  
Tým externí ko
munikace České 

pojišťovny posílila Ivana Burián
ková, která přichází z mBank, kde 
téměř dva roky působila jako tis
ková mluvčí. Předtím pracovala 
v agentuře Publicis Prague jako 
PR Manager a ve velkých mezi
národních finančních institucích 
jako jsou HSBC či GE Money. 

Jmenování 
v Dimension 
Data ČR
Společnost Dimen
sion Data jmenovala ▲

Společnost Bonett Gas Invest
ment ve spolupráci s jihočeským 
dopravcem společností ČSAD 
Jihotrans otevřela první plnicí 
stanici zemního plynu (CNG) urče
nou pro plnění vysokozdvižných 
vozíků používaných ve sklářském 
průmyslu v ČR. 
Plnicí stanice s investicí ve výši 3 mil. Kč  
byla vybudována v areálu skláren 
v Novém Sedle ve firmě OI Manu
facturing Czech Republic, která je 
předním světovým lídrem v oblasti 
výroby obalového skla. 
Nová CNG stanice, jež je součástí sítě 
Bonett Eurogas, je speciálně koncipo
vána tak, aby zabezpečila nepřetržitý 
provoz vysokozdvižných vozíků pohá
něných CNG v rámci provozu skláren. 
Kompresní technika nabízí celkový 

výkon 50 Nm3/h a výdejní zařízení 
jsou zdvojeny. Současně s dokonče
ním plnicí stanice na CNG byla do 
ČSAD Jihotrans realizována dodávka 
nových vysokozdvižných vozíků  
H40 NG řady 394 s nosností 4 t firmy 
Linde Material Handling.  
„Počet vozidel, ale i vysokozdviž
ných vozíků jezdících na stlačený 

zemní plyn roste v desítkách procent 
ročně. Tomuto trendu je nutné při
způsobit infrastrukturu. Tato stanice, 
která je naším již 25. projektem na 
CNG, je dalším vkladem Bonettu do 
sektoru vnitropodnikového fleetu, 
který hledá jak úspory v rámci pro
vozu, tak i způsob, jak šetřit životní 
prostředí,“ říká Václav Holovčák, 

místopředseda před
stavenstva Bonett Gas 
Investment. 
Síť Bonett Eurogas CNG 
je druhou nejpočetnější 
v ČR. V letošním roce 
plánuje otevřít dalších 10 
nových CNG stanic, např. 
v Olomouci, Brandýse 
nad Labem, ale i další 
stanici v Praze. ■

První cnG stanice ve sklářském Průmyslu

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) nevyhověl dal
šímu návrhu francouzské Arevy na 
pozastavení soutěže o stomiliar
dovou zakázku, z níž byla vylou
čena pro porušení podmínek ten
dru na výstavbu 3. A 4. bloku JE. 
V platnosti stále ale zůstává před
běžné opatření z loňského listopadu, 
kvůli němuž nemůže ČEZ s vítězem 
tendru uzavřít smlouvu. Nicméně 
Skupina ČEZ může pokračovat v po
suzování nabídek japonskoameric
kého Westinghousu a českoruského 
Konsorcia MIR.1200, jejichž před
běžné hodnocení nabídek by mělo 
být dokončeno koncem února. Poté 

by ČEZ měl zveřejnit pořadí uchazečů 
o dostavbu Temelína a jednat s nimi 
o jejich nabídce. Definitivního vítěze 
tendru by energetická společnost 
chtěla znát do září a do konce roku by 
pak chtěl ČEZ uzavřít smlouvu s vítěz
nou společností. Plánovaná dostavba 
Temelína by měla být dokončena nej
později v roce 2025. 
Projekt na stavbu 3. a 4. bloku elek
trárny už vyhověl požadavkům pro 
dopady na životní prostředí. V lednu 
o tom rozhodlo ministerstvo život
ního prostředí, zároveň ale stanovilo 
90 podmínek, které musí energe
tická společnost ČEZ respektovat při 
přípravě projektu, samotné stavbě 

i budoucím provozu elektrárny (např. 
zajištění ochrany vody, půdy i ovzduší, 
a minimální zátěže okolí při provozu 
elektrárny či garanci dopravy maxi
málního množství materiálu na stavbu 
elektrárny po železnici). Nevládní 
organizace a veřejnost podaly přes 
60 000 připomínek, které bylo třeba 
vypořádat.
Dalšími správními kroky nutnými 
pro dostavbu Temelína je vydání 
správního rozhodnutí a stavebního 
povolení, jež ještě ČEZ musí získat. 
Také licence k provozování nových 
reaktorů od Státního úřadu pro ja
dernou bezpečnost, který musí vy
dat povolení k umístění jaderného 
zdroje. Žádost na SÚJB předložil ČEZ 
na konci listopadu loňského roku. ■

temelínský tendr může Pokračovat

Česká firma Inekon Group za
hájila výrobu šesti unikátních 
tramvají pro americký Seattle 
v přepočtu za 600 mil. Kč. Vozy 
budou díky inovativnímu napá
jení z akumulátorů (které zatím 
nebyly nikde na světě do tramvají 
instalovány) z části nezávislé na 
trakčním vedení. 
Součástí uzavřené smlouvy je i opce na 
pořízení dalších 20 vozidel, kterou může 
město rozdělit či převést na jiného zá
kazníka (v jednání je možnost dodání 
ještě sedmé soupravy pro Seattle).
Po dokončení detailní projektové 
dokumentace začne výroba prvních 
komponentů, výrobce počítá s tím, 

že do poloviny roku budou dokon
čeny hrubé práce na karosérii první 
soupravy a poté nainstalovány speci

ální trakční baterie, díky nimž budou 
tramvaje částečně nezávislé na elek
trickém vedení. Energii z akumulátorů 
budou využívat na zhruba čtyřkilo
metrovém úseku, kde se tramvajová 
trasa bude křížit s linkami trolejbusů.
První z šesti tramvají, která má do Sea
ttlu dorazit v první polovině příštího 
roku bude ještě kompletně dokon
čena v Ostravě, kde by koncem letoš
ního roku měly proběhnout i její finální 
testy. Pro další vozidla by český vý
robce zajišťoval už jen hrubou stavbu 
a  další výrobní fáze (elektroinstalace, 
úpravy interiéru apod.) by už přímo 
v Seattlu pro Inekon prováděla part
nerská společnost Pacifica Marine ■

unikátní tramvaje mohou jezdit i bez trakce
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do čela společnosti Petra Katzera na 
pozici Obchodního ředitele, který 
nahradil Zbyszka Lugsche. Odpo-
vědný bude za řízení obchodních 
aktivit pro Českou republiku. Před-
tím pracoval na různých pozicích 
ve společnosti se zodpovědností 
za korporátní klientelu. 

V Eatonu nová 
HR ředitelka
Společnost Eaton 
Elektrotechnika 
s.r.o. jmenovala Evu 

Snopkovou na pozici ředitelky pro 
lidské zdroje. Je zodpovědná přede-
vším za tvorbu personální strategie 
pro českou, slovenskou a maďar-
skou pobočku skupiny Eaton Corpo-
ration. Před jmenováním v Eatonu 
pracovala ve společnosti Johnson  
& Johnson, kde zastávala pozici per-
sonální ředitelky pro skupinu zemí 
v regionu EMEA, divize Zdravotnická 
technika a diagnostika. 

Změna prezi-
dentského po-
stu u Hyundai
Novým preziden-
tem a CEO společ-

nost Hyundai Motor Europe je od 
ledna 2013 Byung Kwon Rhim. 
Doposud zastával post prezidenta 
společnosti Hyundai Motor Russia 
a má bohaté zkušenosti z mana-
žerských pozic v evropských po-
bočkách značky Hyundai. Řídil také 
evropskou divizi v mateřské spo-
lečnosti Hyundai Motor Company.

Dvě jmenování 
v Microsoftu
Microsoft jme-
noval od 1. ledna 
2013 dva nové 
členy top man-
agementu ve své 
české pobočce. 
Obchodním ře-
ditelem pro vý-
znamné zákazníky 

se stal Jan Přerovský, někdejší 
generální ředitel a předseda 
představenstva  společností LCS 
International a Asseco Czech 
Republic. Novou ředitelkou pro 
rozvoj obchodu se stala Iva Her-
lesová, která dosud vykonávala 
funkci výkonné ředitelky společ-
nosti Datasys. Bude zodpovídat 
za vyhledávání a rozvíjení nových 
obchodních příležitostí napříč ob-
chodními segmenty. ▲

Služba s garantovanými para-
metry je určena zejména firmám 
s nejvyššími nároky na výkon 
serverů. Nové technologie při-
nášejí vyšší výkon, spolehlivější 
zálohování a nižší energetickou 
náročnost virtuálních serverů. 
Dial Telecom nabízí novou službu 
v oblasti poskytování virtuálních 
serverů v cloud infrastruktuře. Ve 
svém zabezpečeném housingovém 
centru nově zprovoznil veřejný cloud 
– farmu serverů, datové úložiště 
a související síťovou infrastrukturu. 
Nová platforma založená na plně 
redundantní technologii umožní 
poskytovat virtuální servery s garan-
tovanými parametry pro zákazníky 
Dial Telecomu.

Výhody virtualizovaných řešení hojně 
využívá většina současných IT mana-
žerů kvůli nižším nákladům na provoz, 
snazší správu aplikací, škálovatelnost 
a pod. 
Přechodem na virtuální servery 
v cloudu dokážou zákazníci nejen 
zefektivnit fungování svého IT, ale 
oproti provozování fyzických serverů 
ve firmě rovněž i významně ušetřit. 
Specialisté Dial Telecomu jsou připra-
veni poskytnout odborné konzultace 
a poradit např. i s optimální strukturou 
softwarových licencí.
Služba cloud hosting je navržena 
pro co nejpohodlnější migraci na 
virtualizované řešení a pro výkono-
vou škálovatelnost. K dispozici jsou 
software platformy Windows nebo 

Linux, servery je možné poskytnout 
se správou i bez správy (managed/
unmanaged). Rychlé je i samotné 
vytvoření virtuálního serveru v řádu 
několika hodin. Na základě reporto-
vaného vytížení serveru lze upravovat 
přidělený výpočetní výkon, paměť 
nebo diskovou kapacitu. ■

Jedno z neJmoderněJších řešení 
v oblasti virtualizovaných serverů

Vyhledávače čerpacích stanic 
DKV Station Finder s integrova-
ným plánovačem tras získaly no-
vou funkci, díky které si zákazníci 
mohou naplánovat trasu včetně 
mýtných poplatků pro nákladní 
a osobní vozidla. Kalkulátor mýt-
ného umožňuje také výpočet 
a komplexní analýzu emisí CO2.
Nová aplikace zahrnuje do kalkulace 
všechny evropské mýtné systémy 
včetně francouzské daně z rychlostních 
silnic Ecotaxe, která bude zavedena 
v polovině roku 2013. Kalkulátor mýt-
ného vypočte po zadání místa startu 
a cíle tři alternativní trasy. Zároveň 

poskytne informace o nákladech na 
mýtné, vzdálenosti či očekávané době 
jízdy. Kalkulátor zohledňuje specifické 
nákladové faktory, jako jsou paušální 
sazba za ujetý kilometr nebo časovou 

jednotku, cena paliva a spotřeba pa-
liva. K dispozici jsou rovněž aktuální 
informace o dopravě. Uživatel může 
zadat po celé trase až 6 cílových bodů, 
např. různé adresy odběratelů zboží. ■

cenný průvodce na evropských silnicích

Podle informace ministerstva fi-
nancí obdržela ČR loni z unijního 
rozpočtu 113,7 miliardy korun 
a odvedla do něj 39,8 mld. Kč, což 
znamená, že Česká republika in-
kasovala z rozpočtu o 73,8 mld. Kč  
více, než do něj odvedla.
V porovnání s předcházejícím rokem 
je to o 43 mld. Kč více (více než dvoj-
násobek) a nejvyšší částka od vstupu 
do EU v roce 2004. Česko tak zůstalo 

stejně jako v předchozích letech čis-
tým příjemcem peněz z EU. „ČR je 
tak dlouhodobě čistým příjemcem 
prostředků z rozpočtu EU a od svého 
vstupu obdržela o čtvrt bilionu ko-
run více, než zaplatila,“ uvedl ministr 
financí Miroslav Kalousek.
Hlavním důvodem loňského růstu 
byly podle MF příjmy ze strukturál-
ních fondů a Fondu soudržnosti, 
které dosáhly 81,3 mld. Kč a tvořily 

přes 70 % celkových příjmů ČR z roz-
počtu EU. Další významnou položku 
příjmů podle MF představovaly loni 
prostředky na Společnou zeměděl-
skou politiku ve výši 29,7 mld. Kč. 
Podle Ministerstva financí se ČR do 
konce roku 2012 podařilo vyčer-
pat všechny prostředky v souladu 
s pravidly EU a o žádné prostředky ze 
strukturálních fondů a z Kohezního 
fondu tak nepřišla. ■

Čr loni z unie dostala z rozpoČtu eu historicky  
rekordní sumu: téměř 114 miliard kČ

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rozdíl mezi příjmy a zisky (v mld. Kč) 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,8 

Zdroj: Ministerstvo financí

Příjmy Česka z EU a odvody do ní
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Český Nissan 
posiluje
V rámci Nissan 
Sales Central & 
Eastern Europe 

nastoupil v polovině ledna 2013 
na pozici Sales Performance Ma-
nager Petr Holič. Předtím působil 
v automobilce Opel, kde zastá-
val funkci P&A District Manager. 
Jeho hlavním úkolem bude bez-
prostřední podpora rozrůstající se 
dealerské sítě.

Čech do čela 
retailu 
Do vedení pro-
vozu čerpacích 
stanic Shell ve 

střední a východní Evropě 
byl od 1. února 2013 jmeno-
ván předseda představenstva 
a Country Chairman společnosti 
Shell Czech Republic a.s. Petr 
Pražský. Stává se tak prvním 
Čechem v historii, který bude 
zastávat vedoucí pozici v nej-
významnější oblasti podnikání 
mateřské společnosti Royal 
Dutch Shell Plc. v regionu. 
Zodpovědný bude za provoz 
a strategii dalšího rozvoje sítě 
více než 1000 čerpacích stanic 
v celém regionu. Předsedou 
představenstva a Country Chair - 
manem Shell Czech Republic 
a.s. zůstává i nadále. 

Změny  
v Siemensu
Po odchodu dlou-
holetého ředitele 
divize Mobility 
společnosti Sie-
mens (nově jde 
o divize „Rail Sys-
tems“ a „Mobility 
and Logistics“ se 
společnou zkrat-

kou IC RL&MOL) Jana Maje do 
důchodu, převzal vedení této 
divize její dosavadní finanční 
ředitel Roman Kokšal, který 
se v nové funkci se zaměří na 
další rozvoj obchodních aktivit 
v oblasti dopravy a logistiky spo-
lečnosti Siemens v ČR. Novým 
finančním ředitelem obou divizí 
se stal Josef Capoušek, který pů-
sobí ve společnosti Siemens již 
roku 2002, a od roku 2009 vy-
konával funkci vedoucího eko-
nomického oddělení tehdejší 
dopravní divize. ■

Skupina SKF podepsala smlouvu 
s fondem Star Capital Partners 
o převzetí německého dodavatele 
lodních dílů Blohm + Voss Indus-
tries (BVI). Za 100% podíl v BVI 
zaplatí SKF 80 mil. eur a předpo-
kládané čisté úvěry/hotovost ve 
výši 18 mil. euro. Celá transakce 
musí být ještě schválena přísluš-
nými úřady. 
Tato akvizice posílí postavení SKF jako 
celosvětového specialisty, který na-
bízí komplexní řešení řízení životního 
cyklu a správy provozních zařízení pro 
stavbu námořních lodí.

Blohm + Voss Industries je dodava-
telem špičkových zařízení a služeb 
pro kritická zařízení námořních lodí 
včetně dílů hřídelů (těsnění a ložisek), 
stabilizátorů a odlučovačů zaolejo-
vaných vod. Společnost, která byla 
původně založena v roce 1877 jako 
loděnice, má přibližně 400 zaměst-
nanců. Její tržby za období 2011/2012 
dosáhly cca 100 mil. euro a provozní 
zisk je plně v souladu s požadavky 
skupiny SKF.
“Jsme velmi rádi, že se Blohm + Voss 
Industries stane součástí skupiny 
SKF. Synergické spojení nabídky vý-

robků a služeb obou společností pro 
námořní lodě posílí naše postavení 
dodavatele kritických dílů hřídelů pro 
lodní průmysl a specifických aplikací 
pro námořní lodě, které jsou určeny 
pro výrobce základních zařízení i kon-
cové uživatele,” uvedl Tom Johnstone, 
president a výkonný ředitel SKF. ■

Akvizice posílilA skupinu skF

V únoru podepsali společnosti 
T-Mobile Czech Republic a Hua-
wei Technologies smlouvu o vy-
budování mobilní sítě 4. gene-
race. Po úspěšném spuštění LTE 
technologie od Huawei v Mladé 
Boleslavi je T-Mobile připraven 
rozšířit LTE síť již letos, a to s vy-
užitím frekvencí vydražených 
v  probíhající aukci, či na stáva-
jících frekvencích. 
Řešení od čínské společnosti Huawei 
využívá nejnovější generaci techno-

logie eUTRAN, která splňuje vysoké 
požadavky na kvalitu a zároveň je 
šetrné k životnímu prostředí díky 
nízké spotřebě elektrické energie.
Dohoda mezi oběma společnostmi 
přinese zákazníkům mobilní služby 
4. generace – především mobilní 
internet s rychlostí až 150 Mbit/s. 
Dodávaná technologie je připra-
vena na provoz v rámci dostup-
ných pásem pro LTE, tedy 800, 1800 
a 2600 MHz. Infrastruktura bude také 
připravena na případné sdílení sítě  

4. generace. Díky této spolupráci 
bude LTE k dispozici českým zákaz-
níkům již v letošním roce. 
„Po letech úspěšné spolupráce se  
T-Mobile rozhodl svěřit nám vý-
stavbu mobilní sítě nové generace. 
T-Mobile a zejména jeho zákazníci 
budou mít příležitost užívat si – ve 
srovnání s existujícími sítěmi – vý-
razně vyšší rychlost a menší latenci. 
To jim přinese zcela novou uživatel-
skou zkušenost s mobilním interne-
tem,“ říká Zbyněk Pardubský, Deputy 
General Manager, PR ze společnosti 
Huawei Technologies (Czech). ■

DoDAvAtel lte inFrAstruktury – HuAwei

Japonský koncern Toyota vý-
razně navýšil výrobu a během 
roku 2012 vyprodukoval rekord-
ních 9,75 mil. aut, což je ještě 
více než výsledky z roku 2008, 
kdy Toyota s 9,23 mil. vyrobe-
ných aut dominovala světovému 
trhu naposled, než ji z této po-
zice vytlačila automobilka Ge-
neral Motors (GM). 
Loni GM zhotovila 9,29 mil. vozů 
a koncern Volkswagen Group s vý-
sledkem 9,07 mil. automobilů pro-
padl o jednu pozici na třetí místo. 
Pro Toyotu byl rok 2012 opravdu 
úspěšným, již v červenci prolomila 
hranici 200 mil. vyrobených vozů – 
a letos chce vyrobit téměř 10 (9,91) 
miliónů aut.
Zajímavá je skutečnost, že celkový 
nárůst výroby se v případě TMC opírá 
hlavně o tradiční odbytiště včetně 
Japonska a USA. V Číně Toyotě pa-

radoxně prodeje vloni mírně klesly 
(vůbec poprvé od roku 2002) a také 
v Evropě zaznamenala značka mírný 
pokles prodejů. Naproti tomu v USA 
narostly o 27 %, což znamená mezi-
roční nárůst tamního tržního podílu 

z 12,9 na 14,4 %. Toyota se tak začíná 
blížit domácí automobilové velmoci 
GM, která má v USA 17,9 % trhu. 
V domácím Japonsku Toyota navýšila 
prodeje v porovnání s rokem 2011 
ještě výrazněji – o plných 35 %. ■

nA pozici největšíHo světovéHo výrobce Automobilů  
se opět vrAcí toyotA

Popisek: Největší automobilkou světa byla vloni Toyota
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Parkovací domy pro auta se už budují, pro 
kola je takovýto projekt ale výjimečný, kdy 
a kde se vyplatí?
 V dnešní době, kdy je cyklistika a cykloturistika jako 
zdravý a ekologický způsob dopravy, podporována 
velkými investicemi např. do cyklistických stezek, 
je třeba se zabývat i neméně důležitým bodem, 
jako je bezpečné parkování jízdních kol. Bez toho 
totiž budou lidé ve využití kola jako dopravního 
prostředku stále omezeni. I proto je potřeba se na 
tento projekt podívat ze dvou stran. První pohled je 
právě podpora cyklistiky a snaha např. omezit auta 
v centrech měst. V tomto případě by si měl systém 
vydělat na svůj provoz a údržbu, a počáteční inves-

tice by mohla vzejít ze stejných zdrojů, ze kterých se 
financují např. právě cyklistické stezky. Tedy z fondů 
na podporu cyklistiky nebo z rozpočtů měst a obcí. 
Případně spojením těchto dvou nebo i více zdrojů. 
Ve druhém případě, kdy bude tento nový způsob 
parkování jízdních kol postaven do reality běžné 
návratnosti vložené vstupní investice, nabízí se 
jeho další využití. Pokud budeme předpokládat, 
že si systém výběrem parkovacího poplatku vydělá 
na provozní režii, bude třeba zajistit financování 
vstupní investice například i z marketingového 
využití obvodového pláště „kolárny“. Ten v případě 
pilotního modulu v Hradci Králové nabízí reklamní 
plochu až 280 m2. Dále se dá k reklamě využít velký 
monitor ve vstupu, který přenáší záběry z kamer, 

plocha žetonu, který dostane cyklista jako doklad 
o zaparkování svého kola atd. Podle orientačních 
ceníků např. billboardových ploch by se touto aktivi-
tou návratnost investice pohybovala zhruba kolem 
pěti let. Vše samozřejmě ale ukáže budoucnost. 
Odpověď na položenou otázku tedy zní asi takto, 
tento způsob parkování jízdních kol se dá využít 
například před nádražím v každém větším městě 
a kromě nádraží nebo ostatních dopravních ter-
minálů mohou být další zajímavou lokalitou pro 
umístění „kolárny“ školní a sportovní komplexy, ne-
mocnice, ale i bytová zástavba. A podle přístupu 
zastupitelů ke vstupní investici v daném místě, se 
pak vyplatí všude tam, kde to podpoří jízdu na kole 

na úkor automobilů, nebo kde velká průchodnost 
lidí v místě je zajímavá například pro ty reklamní 
agentury, které by chtěli provozovat tento moderní 
víceúčelový reklamní nosič. Víme třeba, že prostorem 
Riegrova náměstí v Hradci Králové projde nebo 
projede denně až 33 000 lidí, nebo prostorem před 
nádražní budovou v Kolíně 11 000 lidí denně. Víme 
také, že před nádražím v Pardubicích parkuje v sou-
časných stojanech přes 200 ks jízdních kol i například 
v lednu, v sobotu odpoledne a při teplotě -15 °C. To 
jsou všechno informace, které vedou k prosazování 
tohoto projektu. Jak z hlediska podpory cyklistiky, tak 
i z hlediska reklamního oslovení právě této klientely.

Myšlenka je chráněna patentem, resp. ochran-
nými známkami, je to originální český projekt?
Myšlenka na tento způsob parkování jízdních kol 
vznikla v hlavách inženýrů firmy na skladové za-
kladače na Taiwanu, kde jsem se s tímto nápadem 
seznámil. Tam šlo však o poloautomatickou verzi, 
navíc zkonstruovanou lidmi bez zkušeností z cyk-
listiky. Výsledkem nebo jakýmsi polotovarem byla 
tedy parkovací věž, kde za klávesnicí počítače byla 
obsluha. Navíc uchopovací mechanismus byl vy-
vinut pouze pro jediný rozměr jízdního kola a tím 
byl rozměr kol MTB. Proto, aby se jednalo o plně 
automatický výrobek a provoz mohl být nonstop, 

bylo zapotřebí systém doplnit o celou řadu senzorů, 
kamer a čidel a naučit to všechno dohromady spolu 
komunikovat. A využít znalost a zkušenosti z cyklis-
tiky. V praxi to znamenalo počítat s tím, že na kole 
mohou být brašny, nástavce řidítek, nákupní košíky, 
stojánky a další příslušenství. Že kola jsou i dětská 
a nejen dospělá, nebo že jsou nejen horská, ale 
i crossová, trekingová nebo silniční. Pláště široké, ale 
i velmi úzké. Všechny tyto informace bylo potřeba 
do systému doplnit a celý systém pak naučit je 
rozpoznávat. Celkem zhruba 1,5 roku dalšího vývoje, 

spoustu konzultací a někdy i konfrontací. Výsledkem 
je plně automatické parkovací zařízení pro cyklisty, 
na které vlastní průmyslové a užitné vzory pro země 
EU společnost Systematica s.r.o. V případě zájmu 
o další takovéto zařízení počítáme s tím, že budeme 
již vše vyrábět v České republice. Státní zkušebna 
měla určité výhrady k některým nestandardním 
řešením z hlediska EU a certifikace takovéhoto 
zařízení byla tím pádem složitější a časově i finančně 
nákladnější právě proto, že byla vyrobena mimo EU. 

Na webu se zmiňuje první instalace v Evropě, 
máte v úmyslu rozšířit ji i do jiných zemí, pří-
padně do mimoevropského zahraničí? Např. 
v Asii jsou kola velmi rozšířený dopravní pro-
středek a bezpečný systém jejich parkování 
by tam zřejmě našel uplatnění...
Osobně si myslím, že tento projekt má velkou naději 
na větší prosazení se všude tam, kde je cyklistika 
oblíbeným pohybem, sportem nebo dopravním 
prostředkem. A v případě zájmu jsme samozřejmě 
připraveni dodávat všem zájemcům.

V čem vidíte výhody oproti běžným parkova-
cím místům pro kola? Investoři budou argu-
mentovat určitě hlavně tím, že klasická místa 
jsou levnější, čím je chcete přesvědčit?

Dům, kDe byDlí spokojená kola…

Ve východočeské metropoli funguje od loňského roku unikátní projekt, který je nejen českou, 
ale i evropskou raritou: automatický parkovací dům, který je obdobou podobných zařízení, jako 
jsou automatické garáže pro auta, ovšem ten v Hradci Králové slouží cyklistům. Na podrobnosti 
tohoto pozoruhodného zařízení jsme se zeptali jednoho z autorů projektu Rudolfa Bernata.

První automatizovaný kolodům už slouží cyklistům v Hradci Králové. „Hlavní výhodou řešení je možnost zaparkovat bezpečně na malé ploše přes stovku kol“, říká Rudolf 
Bernat, spoluautor projektu.
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Myslím, že výhoda tohoto způsobu parkování je 
viditelná na první pohled. V našem prvním modelu 
je na ploše 64 m2 možné zaparkovat 116 jízdních 
kol. Na venkovním prostoru při využití klasických 
stojanů potřebujete ke stejnému počtu kol více jak 
trojnásobek plochy, kterou lze vždy využít i jinak. Buď 
pronájmem plochy pro další aktivitu, ze které pote-
čou finance do městského rozpočtu nebo například 
k rozšíření městské zeleně nebo parkových úprav. 
V Hradci Králové před budovou nádraží je 84 jízd-
ních kol zaparkováno v běžných stojanech na ploše 
360 m2. Na tato kola může pršet, sněžit a hlavně si 
na něm nemůžete nechat žádné příslušenství, jako 
jsou třeba cyklocomputery, blikačky, lampy, brašny 
atd. A že byste zanechali na řidítkách svého kola 
pověšenou přilbu, u běžných stojanů nepřichází 
v úvahu. Toto všechno však nový způsob parko-

vání umožňuje. Umožňuje pronajmout ušetřenou 
plochu, kterou by zabraly běžné stojany a také po-
nechat na kole veškeré příslušenství. Na kolo neprší 
ani nechumelí, ani vám ho nikdo nemůže poškodit 
neopatrností při parkování na vedlejší pozici. 

Pro investory z toho tedy plynou tyto informace: 
Jedná se o víceúčelové zařízení, které si při správném 
využití vydělá na provoz i pořizovací investici. Přispívá 
ke zlepšení vzhledu prostoru určenému k parkování 
a odkládání jízdních kol. Zařízení je možné využít 
pro reklamní účely. Věřím, že se dá také prosadit do 
připravovaných projektů bytové zástavby. V dnešní 
době z hlediska úspor a co nejnižších nákladů na po-
řízení bytu, nejsou nabízeny žádné sklepní prostory 
a v menších bytech je uskladnění kol velmi obtížné. 
Proto možnost nabídnout parkovací místo, nebo 
místa pro jízdní kola, v pojištěném a bezpečném pro-
středí by jistě byla ze strany zájemců o byty uvítána.

Proč byl pro realizaci parkovacího domu vy-
brán právě Hradec Králové, za jak dlouho se dá 
projekt zrealizovat a jaká investice je k tomu 
zapotřebí?
V Hradci Králové žiji a pracuji, a protože jsem se 
setkal i s podporou zastupitelů města, bylo o umís-
tění pilotního modulu rychle rozhodnuto. Realizace 
tohoto prvního zařízení trvá v současné době čtyři 
měsíce, ale jenom certifikace a odstraňování připo-
mínek Státní zkušebny je více než polovina uvedené 
doby. Věřím, že při další realizaci se i se základovou 
deskou vejdeme do tří měsíců. Výška investice se 
pohybuje kolem 7 mil. Kč, ale vše se ještě přepo-
čítává a dolaďuje, protože předpokládáme českou 
výrobu a dáváme dohromady nabídky jednotlivých 
dodavatelských firem.

Kola se hodně kradou, tzn., že uživatelé k par-
kování mimo svůj dozor musejí mít důvěru. 
Jak je řešen systém zabezpečení?
Bezpečnost uložených kol je zajištěna samotným 
způsobem provozu. Tedy tím, že cyklista zůstává se 
svým kolem do doby, než se za kolem zavřou dveře 
zařízení. Následně je mu vydán žeton s čipem, který 
nese informaci o parkovací pozici a čase zaparko-
vání. Vše je přenášeno kamerami do vstupního 
modulu na monitor, takže cyklista přesně vidí, co se 
s jeho kolem za zavřenými dveřmi děje. Totéž je při 
odebírání kola. Cyklista vhodí žeton, systém spočítá 
parkovací poplatek a vydá kolo zpět do vstupního 
modulu. Kamerový systém se záznamovým zaříze-
ním vše monitoruje a celý objekt je napojen na PCO. 
Svůj díl bezpečnosti nese i smlouva s pojišťovnou.

Podstatná je i ekonomická stránka projektu, 
na kolik přijde např. uživatele možnost dlou-
hodobého parkování, jak vypadá obchodní 
model projektu?
Jak jsem již uvedl, je důležité, jak se celý projekt 
uchopí. Bude-li vnímán jako podpora cyklistiky, 
zdravého způsobu života, jako podpora akcí typu 
„Město bez aut“ nebo „ Do práce na kole“, mělo by si 
parkovací zařízení vydělat na svůj provoz a údržbu 
a výška vstupní investice by neměla ovlivňovat 
parkovací poplatek. Vždyť například vodotrysk nebo 
fontána zkrášlující vzhled města, má nemalou pro-
vozní režii, na kterou si nikdy nevydělá, protože se 
žádné poplatky nevybírají. V případě „kolárny“ jde 
navíc o službu obyvatelstvu. 

V případě, že se bude jednat o čistě podnikatel-
ský záměr, může se to samozřejmě odrazit i na 
výši parkovného, ale ještě bude velmi záležet, 
jak to případný investor pojme. Pokud to bude 
pořizováno za reklamní nosič a úschovna jízd-
ních kol bude pouze vedlejší produkt, pořád by 
to nemuselo znamenat „sedřít cyklistu z kůže“ 
vysokým parkovacím poplatkem. V Hradci Králové 
proto začínáme na částce 5,- Kč za den. Budeme 
sledovat zájem cyklistů a dobu využívání. Během 
zkušebního provozu se bude nadále vyjasňovat 
situace kolem umístění reklamy na plášť objektu 
a projekt se marketingově určitě někam posune. 
Zkusíme umístit naše novodobé parkovací zařízení 
do projektů EU nebo MMR, protože budováním 
cyklostezek jsme v České republice podpořili cyk-
listy jenom částečně. Ještě je potřeba je zbavit 
obav o své kolo, když už na něm po cyklostezkách 
pojedou do zaměstnání, do školy, za sportem 
nebo zábavou. ■

Základová deska pro kolodům zabere pouhých 64 m2

Atraktivní architektonický prvek dokáže příjemně zkrášlit městskou zástavbu, nebo nabídnout vhodnou plochu pro reklamní poutače
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Původní specializace na menší vysokorych-
lostní frézovací centra zejména pro obrábění 
neželezných kovů doznává v posledních 

letech zřetelnou proměnu. Brother neúnavně 
rozšiřuje technologické možnosti strojů přidává-
ním různého zvláštního příslušenství – například 
nabídkou široké palety vřetenových jednotek, 
odstupňované řady agregátů pro chlazení řez-
ného procesu poskytujících různý tlak i průtok, 
či možností nasazení nejrůznějších úhlových fré-
zovacích hlav, otočných a sklopných stolů, apod. 
Je tedy nasnadě, že i v našich zemích dochází 
postupně k rozšiřování nasazení těchto strojů 
do nejrůznějších oblastí strojírenství ne nutně 
spojených s velkosériovými výrobami. Pro zvý-
šení uživatelského komfortu v oblasti programo-
vání dílců nabízí nyní firma Misan zvýhodněnou 
nabídku balíčků sestávajících ze stroje Brother 
a offline programovacího softwaru GibbsCAM. 
Součástí dodávky stroje se tak stává i výkonný 
nástroj pro programování široké škály dílců v ně-
kolika stupních výbavy. Důležitým doplňkem je 
rovněž dodávka odzkoušeného postprocesoru 

pro konkrétní model stroje Brother. V základní 
variantě startovního balíčku získává uživatel fré-
zovací modul s možností načítání dat ve formá-

tech DXF nebo DWG, dále postprocesor pro stroj 
Brother v 3osé výbavě, specializované školení pro 
GibbsCAM v délce trvání dvou dnů a 14 měsíců 
bezplatné aktualizační služby. Samozřejmostí je 
telefonická podpora jak pro dotazy týkající se 
stroje a jeho periférií, tak i programovacího soft-
waru GibbsCAM. Druhá varianta označená jako 
„Ekonomická“ obsahuje v rámci programovacího 
softwaru možnost načítání objemových těles, po-
kročilou práci se souřadnicovými systémy a 2,5D 
frézování. Postprocesory jsou v tomto případě 
dle specifikace stroje buď v 3osé, nebo v 4osé 
variantě (stroj dovybaven přídavným otočným 
stolem). Konečně v poslední variantě označené 
jako „Komplexní“ lze pracovat s objemovými tělesy 
i obecnými tvarovými plochami a volit nejrůznější 
strategie obrábění. Rozhodnutí o volbě optimální 
varianty by mělo vycházet z charakteru aktuál- 
 ní, případně v budoucnu plánované výroby. 
Rovněž platí, že v případě neočekávaného rozší-
ření výroby do oblasti složitých dílců, respektive 
dílců s obecnými tvarovými plochami, lze vždy 
dodatečně rozšířit konfiguraci programovacího 
softwaru tak, aby obstál při řešení nových úkolů.
Pro konkretizaci výše popisovaných úprav strojů 
Brother směrem k malosériové výrobě uveďme 
jako příklad nově představené vřetenové jednotky: 
nové vysokootáčkové vřeteno pro frézování tva-
rových ploch představené na podzim loňského 

Spojení vySokorychloStních 
obráběcích center brother S výkonným  
programovacím SyStémem gibbscam

Japonští výrobci obráběcích stroJů Jsou svými výrobky 
proslulí po celém světě díky souboru dosahovaných 
parametrů, které těžko snesou srovnání. Jde Jak 
o parametry kvalitativní (vysoká přesnost, provozní 
spolehlivost), tak o parametry zohledňuJící produktivitu 
výroby na těchto stroJích (minimalizace hlavních 
i vedleJších časů, předpoklady pro automatizaci). v oblasti 
velkosériové a hromadné výroby představuJe Jednoho 
z významných světových výrobců frézovacích stroJů 
Japonská firma brother.

brother tc-s2d brother tc-r2b

dokončování přesného obrobku na stroji brother

simulace procesu obrábění v prostředí Gibbscam
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roku na veletrhu Jimtof v Tokiu a na druhé straně 
nová vřetenová jednotka se zvýšeným krouticím 
momentem. Vysokootáčková vřetenová jednotka 
s maximálními otáčkami 27 000 ot.min-1 je zacílena 
zejména na výrobky obsahující tvarové plochy, 
kde se předpokládá využití stopkových dokon-
čovacích nástrojů s malými průměry (například 
menší formy, zápustky, razníky, apod.). Druhou 
skupinou mohou být výrobky obsahující velmi 
malé otvory, zahloubení, frézované dutinky a další 
prvky, kde lze s výhodou využít vysokých disponi-

bilních otáček pro dosažení optimálních řezných 
rychlostí, a tudíž vysoké produktivity s vynikající 
jakostí povrchu. Předváděná „veletržní“ aplikace 
vysokootáčkového vřetena na stroji typu TC-S2D 
se soustředila zejména na oblast tvarových ploch. 
V duchu tradiční japonské obliby strojů v 3osém 
provedení bylo možné se reálně přesvědčit, že 
pro docílení požadovaných tvarů a jakosti po-
vrchu není nutně zapotřebí použít 5osý stroj. 
Druhou inovaci představují vřetenové jednotky 
v provedení se zvýšeným maximálním krouticím 

momentem. Dochází tak k dalšímu rozšíření mož-
nosti volby provedení vřetene (nyní standardně 
10 000 ot.min-1, opčně 16 000 ot.min-1) u stávajících 
modelových řad o vysoce výkonnou variantu. Mo-
tivací tohoto vývoje bylo zvýšení technologických 
možností strojů zejména v oblasti osových operací. 
Nový pohon disponuje dostatečnými parametry 
pro vrtání do plna nástrojem průměru 40 mm do 

slitin Al a průměru 30 mm do konstrukčních ocelí. 
Při závitování lze řezat až M36 do slitin Al a M27 
do konstrukčních ocelí. Za zmínku ovšem stojí 
i schopnosti stroje produktivně frézovat v celé 
škále konstrukčních ocelí. ■

Brother TC-32BNQT

Výstup z postprocesoru GibbsCAM pro stroj Brother
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Výchozím bodem pro trvalý rozvoj horizontálních 
obráběcích koncepcí firmy Handtmann byl model 
HBZ AeroCell, navržený pro vysokorychlostní obrábění 
hliníku, který nabízí stoly o velikostí 4 x 2 m až 7 x 2 m. 
Jeho „menší bratr“, HBZ CompactCell (viz TechMagazín 
1/2013) se stoly velikosti od 2 x 1 m do 4 x 1 m, se rychle 
etabloval na mezinárodním trhu, a našel uplatnění 
zejména v obrábění konstrukčních dílů pro letecký 
průmysl od západního pobřeží USA po Jižní Koreu. Obě 
horizontální obráběcí centra dnes tvoří podstatnou 
část pravidelných objednávek od zákazníků v celém 
mezinárodním leteckém průmyslu. Produktová řada 
HBZ je uznávána pro vynikající výkon, který umožňuje 
značné snížení odstávkových časů. Přidání výkonného 
systému výměny dále zvyšuje produktivitu obrábění.

Trend letošní sezóny: výkonné 
horizontání obrábění
Firma se v letošním roce hodlá ještě více zaměřit 
na zlepšení produktivity v oblasti horizontálního 
obrábění, což dokazuje i dále rozvíjené 5osé horizon-
tální obráběcí centrum HBZ Trunnion. S novým HBZ 
Trunnion vyvinul výrobce nový koncept, který kom-

binuje nejvýznamnější výhody produktivity horizon-
tálního obrábění a aplikuje je na menší komponenty. 
Výhody horizontálního obrábění jsou samozřejmě 
přenositelné i do menších konstrukčních částí: Sys-
tém HBZ Trunnion je obzvláště rychlý, ve srovnání 
s konvenčními obráběcími centry, pokud jde o obrá-
bění obrobků, které vyžadují hluboké kapsy a vrtání 
otvorů. U vodorovného obrábění vypadnou třísky 
z dutiny, a nehrozí tak žádné třísky, které by mohly 
způsobit problémy s kvalitou nebo snížením doby 
cyklu. Podle informací zákazníků může být obrá-
bění na HBZ Trunnion 80 až o 30 % produktivnější 
než obrábění na obdobných konkurenční strojích. 
Uspořádání posunu os s X, Y a Z nezávisle na obrobku 
a rotačními a naklápěcími osami C zkombinovanými 
s otočným naklápěcím NC stolem, spolu s ložem 
z jednoho kusu s tříbodovou montáží na podlahu, 
dává stroji bezkonkurenční tuhost a spolehlivost 
procesů systému  „PowerCube“.
Mezi hlavní charakteristiky řady centra HBZ Trunnion 
patří vodorovně uspořádaná vřetena, otočný NC 
stůl a tuhá konstrukce stroje. Tyto klíčové vlastnosti 
jsou kombinovány s výběrem vřeten, což umožňuje 

poskytnout optimální řešení pro prakticky každý 
požadavek zákazníka a umožnit nejekonomičtější 
obrábění titanu, oceli, hliníku a kompozitů. Díky 
své široké možnosti velikostí stolů a různé volby 
vřetena jsou tato zařízení vhodná pro širokou škálu 
aplikací např. pro výrobu odlévacích forem, ve vše-
obecném obrábění kovů, ve strojírenství, energetice 
a výrobě energií. Uplatnění by měly tyto stroje najít 
i v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu. 
Trunnion 80, nejmenší obráběcí centrum řady HBZ, od-
startovalo svou kariéru na veletrhu AMB ve Stuttgartu 
a na Dnu Handtmann Aerospace 2012. Další stroje této 
řady se představí na letošním veletrhu EMO v září 2013.

Výhodné vícečelové řešení pro různé 
požadavky
Aby zvýšila produktivitu zařízení, vyvinula firma systém 
výměny palety pro rychlé přepínání a výměnu ob-
robků. Po instalaci další paletové skříně může být au-
tomatizace rozšířena, aby se dala přizpůsobit prakticky 
libovolnému počtu palet. Pro plné využití všech mož-
ností, které tuhá a flexibilní konstrukce stroje nabízí, 
bude řada Trunnion vybavena možností přídavného 
soustružení. Tato možnost rozšiřuje schopnosti zařízení 
do 5osého frézovacího a soustružnického centra. Kom-
ponenty, které potřebují jak frézování, tak soustružení, 
mohou být obráběny ekonomicky na 800 ot.min-1. 
S rozšířením řady Trunnion ke kostce větší velikosti 
vytvořila firma atraktivní řešení. Se stoly velikostí 1200 
a 1600 mm nabízejí Trunnion 120 a Trunnion 160  
stejné výhody jako Trunnion 80 i pro větší obrobky. 
Také tyto větší stroje se vyznačují vysokou tuhostí 
a mohou obrábět jak titan, tak ocel.
Ložiskové těleso HBZ 120 nabízí posuv os na 1270 mm 
u X, 1100 mm pro Y a 900 mm pro osu Z, rychlostí až 
60 m.min-1. Vřetena jsou nabízena v rozsahu od 31 
do 1010 Nm, s rychlostí od 6000 do 30 000 ot.min-1 
a výkonem od 31 do 125 kW. S podobnými para-
metry posuvu os rychlostí 60 m.min-1, nabízí posuv 
os i HBZ Trunnion 160: 1670 mm (X), 1350 mm (Y) 
a 1100 mm (Z). To představuje pro stroje této velikosti 
velmi vysoký výkon a zajišťují vysokou přesnost při 
vysokorychlostním obrábění hliníku, oceli a titanu. ■

HBZ Trunnion: ješTě dokonalejší 
HoriZonTální oBráBění

V roce 2013 se firma Handtmann zaměřila na segment horizontálních obráběcích center. Na 
trh budou uvedeny další inovace pro vysoce výkonné obrábění. Výrobce dále rozvíjí svou 
řadu 5osých horizontálních obráběcích center HBZ Trunnion, která se dočká dalšího rozšíření.

Po předchozím uvedení nového systému ochrany 
pro 20kHz ultrazvukový řezací systém učinil německý 
výrobce ultrazvukových nástrojů další posun ku-
předu a vyvinul nový řezací nástroj nahrazující svého 
předchůdce, jehož použití bylo omezeno konstrukč-
ním provedením verzí využívající 20kHz technologii. 
K hlavním přednostem novinky oproti nástrojům za-
loženým na dělení 20kHz frekvenci patří nižší hmot-
nost a menší investice. Přestože menší konstrukce 
znamená, že jejich dosavadní aplikace a použití byly 
poněkud omezeny, nové materiály a design této mo-
difikace učinily tyto systémy dostupnější pro podstatně 
více aplikací pro tyto systémy, a v mnoha případech 
mohou nahradit i složitější a větší 20kHz zařízení. 
Vývojové práce zahrnují také ochranné pomůcky 
pro roboty s volným ramenem, uživatelé si nyní 
mohou vybrat z rozsáhlé skupiny standardních 
komponent řešení vyhovující optimálně pro je-
jich konkrétní aplikaci a instalační podmínky. 
Představeny byly také pomocné nástroje s karbidovými 
řeznými noži pro řezací plotry nebo speciální aplikace. ■

ulTraZvukový řeZací nůž pro Zpracování 
kompoZiTnícH maTeriálů

Na poslední výstavě Composites Europe 2012 představila německá firma EM-Systeme nový 
30kHz řezný nástroj s vylepšeným ochranným systémem, který výrazně rozšiřuje rozsah 
použití nástroje. Novinka by měla najít uplatnění např. u robotů s kloubovým ramenem na 
automatizovaných linkách.

30kHz ultrazvukový řezací nůž
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České zastoupení společnosti Mazak organizačně 
náleží do skupiny Yamazaki Mazak Central Europe 

(YMCE), která kromě ČR zahrnuje zastoupení pro 
Polsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko 
a státy bývalé Jugoslávie. Jak uvedl Sales Manager 
CZ společnosti Yamazaki Mazak Central Europe Sta-
nislav Kovanda, v ČR bylo v loňském roce prodáno 
na 60 strojů Mazak. 
Zájem o ně potvrdila i vysoká účast na Dnech otevře-
ných dveří. Možnost bližšího seznámení s novinkami 
a technickými řešeními společnosti Yamazaki Mazak 
a spolupracujících firem využilo více než 200 návštěv-
níků z řad průmyslových firem, kteří během tří dnů 
technologické centrum navštívili - hned první den 
jich do Jažlovic zavítalo na 60, následující den využilo 

nabídky více než 70 zájemců a ještě poslední den 
evidoval Mazak více než 60 návštěvníků. Na každý 
den byla pro ně připravena prohlídka showroomu 
a prezentace firmy a jejich partnerů (Iscar, Gibbs-
CAM, technology support, Renishaw, Nikken, Zoller, 
Chick, Mimatic a Wemac). V rámci doprovodného 
programu přímo v showroomu se tak kromě strojů 
značky Mazak představily i další návazné systémy 
a řešení partnerských firem, jako např. řezné nástroje 
Iscar, měřicí zařízení Zoller, sondy Renishaw, upínací 
systémy Nikken, Mimatic a Chick, filtrační jednotky 
Wemac, vysokotlaké chlazení ChipBlaster čí progra-
mování pomocí softwaru GibbsCAM. ■

Nejmladší veřejná škola v ČR, Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých Budějo-
vicích (VŠTE), zahájila pilotní provoz nového 
Informačně poradenského centra pro zra-
kově, sluchově, pohybově nebo jinak zne-
výhodněné studenty.
„Chceme se stát školou bez bariér a otevřít se 
všem, kteří chtějí studovat. A to i třeba studentům 
se specifickými poruchami učení jako je dyslexie 
nebo dysgrafie,“ říká Lukáš Kučera, manažer pro-
jektu Integrace a podpora studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami. Ten začal v červenci 2012 
a potrvá do konce března 2015. Vyžádá si celkem 
16,5 milionu korun, hrazených především z operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost, dotovaného Evropskou unií a českým státem. 
Díky projektu škola připraví vhodné studijní a vý-
ukové materiály, nakoupí didaktické a kompen-

zační pomůcky, upraví stavebně vchody do jed-
notlivých budov a vybuduje prostorově vyhovující 
výtah. „Distanční praxe“ pak těmto studentům 
umožní absolvovat odbornou praxi. 
„Jsme jedinou vysokou školou na jihu Čech, která 
takový projekt realizuje. Kvalifikované odhady 
proto počítají, že u nás bude až 250 studentů 
s nějakým typem znevýhodnění. Jsem velmi 

rád, že těmto mnohdy talentovaným dívkám 
a chlapcům vysokoškolské vzdělání, o které by 
jinak mohli přijít, umožníme,“ říká rektor Marek 
Vochozka. 
Speciální multimediální studijní materiály, 
kombinující mluvené slovo, obraz, snímkové 
prezentace a elektronický text, zahrnou na 50 
předmětů z ekonomiky a řízení, stavebnictví, 
technologie dopravy či strojírenství. „Každý ma-
teriál přitom projde recenzi odborníků z praxe. 
Zároveň už jsou objednané pomůcky jako braill-
ská tiskárna, braillský řádek nebo notebooky,“ 
říká Lukáš Kučera s tím, že přesně definovat 
potřeby znevýhodněných studentů bylo velmi 
složité. Současně s těmito učebními materiály 
vznikla i prezentace nového Informačně pora-
denského centra na sociální síti facebook – www.
facebook.com/ipcvstecb a na webu vstecb.cz 
se připravuje sekce VŠTE bez bariér, v níž bude 
i videonápověda. ■� /zz/

VŠTE – Škola bEz bariér

V Mazaku přEdsTaVily japonské obráběcí 
sTrojE i parTnErská řEŠEní

Technologické centrum firmy Yamazaki Mazak, které zahájilo provoz před necelým rokem 
v Jažlovicích u Říčan, připravilo od 5. do 7. února třídenní akci Dny otevřených dveří, během 
nichž se představily produktové portfolio i novinky v nabídce japonského výrobce obráběcích 
a laserových strojů a jeho partnerů.

Všechny břitové destičky 
nové série KSRM nabízejí až 
8 indexovatelných pozic pro 
rychlé a přesné upínání. Byly 
navrženy s vysoce pozitivní 
řeznou geometrií a silnější 
řeznou hranou pro dosažení 
nižších řezných sil při obrá-
bění titanu, pro jehož obrá-
bění jsou zejména určeny. 

Břitové destičky KSRM jsou 
dostupné v průměrech 12 
a 16 mm pro KSRM čelní 
a šroubovací frézy, Weldon 
a válcové KSRM čelní stopkové 
frézy. Destičky těchto průměrů 
jsou nabízeny v SGE a ELE pro-
vedení, které jsou první volbou 
pro aplikace frézování titanu. 
SGE destičky jsou určeny pro 

střední a těžké frézovací úlohy, zatímco ELE des-
tičky by měly být používány při nízkých řezných 
silách s vyloučením tvorby nárůstku na břitu. 
K dispozici jsou rovněž břitové destičky s prů-
měrem 20 mm určené pro KSRM čelní frézy, na-
bízené ve třech provedeních. ELF destičky pro 
nízké řezné síly s vyloučením tvorby nárůstku. 
SGF a SHF destičky pro běžné a těžké hrubování. 
Tělesa nástrojů KSRM jsou nabízena jako čelní 
frézy s vnitřním chlazením a jako stopkové frézy 
vhodné pro kapsování, rampování, ponorné fré-
zování a spirálovou interpolaci. Všechny jsou 
opatřeny velkým vybráním pro dokonalé pono-
ření, rampování a kapacitní odvod třísek. Šroub 
chráněný proti pootočení dodává nástroji vyni-
kající stabilitu při náročnějších operacích charak-
terizovaných vyššími posuvy a řeznými silami. ■

ksrM – noVé VícEúčEloVé frézoVací násTrojE

Nová řada nástrojů firmy KSRM Kennametal představuje víceúčelové řešení speciálně navr-
žené pro aplikace frézování titanu a nerezových ocelí. Jejich konstrukce umožňuje kapsování, 
kopírování, rampování a ponorné frézování do 1 mm fz.
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Nový typ univerzální hrotové brusky řady UBE 63 
CNC je určen pro broušení obrobků o maximálním 
průměru 1000 mm a délky do 6000 mm, upnutých 
mezi hroty nebo letmo ve sklíčidle v unášecím vře-
teníku, také s možností použití vnitřního broušení. 
Stroj je vybaven dvěma brousicími vřeteníky a může 

být řízen ručně nebo pracuje v plně automatickém 
brousícím cyklu. Na stroji je možno využít cyklu 
zapichovacího broušení, broušení postupným zápi-
chem, podélného broušení, broušení většího počtu 
různých průměrů na jedno upnutí a oscilace stolu, 
automatické rovinné a tvarové orovnání a meziorov-

nání s automatickou kompenzací úbytku kotouče. 
Při upnutí mezi hroty je možné brousit obrobky 
válcovité, kuželovité a tvarové s využitím lineární 
a kruhové interpolace.

Hlavní charakteristiky a možnosti UBE 63 CNC
●●  broušení středních až těžkých hřídelů a strojních 
součástí
●● uzavřená kapotáž stroje s odsávacím zařízením

 Ve speciálním provedení pak nabízí výrobce 
pro tento stroj rovněž další možnosti:
●●  brousicí vřeteník s plynulou regulací otáček - 
konstantní rychlost brousicího kotouče
●●  volitelná velikost brusného kotouče a jeho ulo-
žení
●●  dynamické vyvažování brousicího kotouče
●●  monitorování brousicího a orovnávacího procesu
●●  sklápěcí sonda pro axiální ustavení obrobku ■

Hol-Monta rozšiřuje nabídku 
univerzálnícH HrotovýcH brusek

Novinka s označením CoroDrill 460-XM je vysoce 
výkonný vrták s všestranným použitím, který 
umožňuje aplikace pro široký okruh obráběných 
materiálů. Tento vrták nabízí vysoký stupeň vyu-
žití, univerzálnost a flexibilitu. Díky tomu, že stejný 
vrták je možné použít prakticky pro všechny typy 
běžných materiálů, lze dosáhnout významného 
snížení skladových zásob nástrojů a zvýšení flexi-
bility obráběcího stroje, což se projeví zkrácením 
časů na seřízení. 
Univerzální vrták je vyroben z mikrojemnozrnného 
slinutého karbidu s vynikající kombinací tvrdosti 
a houževnatosti, která se promítá do vysoké odol-

nosti proti otěru a prodloužené životnosti nástroje, 
což je opět zdroj dalších úspor. Povlaková vrstva 
je opatřena speciální konečnou úpravou snižu-
jící koeficient tření. Pevná a odolná konstrukce 
žebra vrtáku zaručuje vynikající stabilitu v příč-
ném průřezu, díky níž se v kombinaci s větším ob-
jemem drážky vrtáku zlepšuje rovněž odvádění 
třísek. Úhel špičky 140º se ideálně hodí pro velké 
množství různých vrtacích aplikací a její konstrukce 
vyniká vysokou schopností správného vystředění 
a umožňuje snížení velikosti tlakových ploch. 
Standardně nabízený průměr vrtáků je 3–20 mm 
(0,118–0,787 inch), délky vrtáků pak mohou být 

2–5 × průměr vrtáku (DIN 6537 K a DIN 6537 L). 
Dosažitelná přesnost díry je IT8–IT9 a vrtáky jsou 
k dispozici v provedení s vnitřním nebo vnějším 
přívodem řezné kapaliny. ■

Technické specifikace

Vzdálenost hrotů mm 2000, 3000, 4000, 5000, 6000*

Průměr broušeného válce, max. mm 630, 850*, 1000*

Minimální krok osy X mm 0,001

Minimální krok osy Z mm 0,005

Obvodová rychlost brousicího kotouče m/s 33, 45, 50*

Max. hmotnost obrobku mezi hroty kg 2 500, 3 000*

Max. hmotnost obrobku vč. upínače – letmé upnutí kg 250

Průměr brousicího kotouče mm 750, 900*, 1060*

Pohon vřetene brousicího vřeteníku kW 2 × 22

Řízení CNC Siemens 840Di, Kavalir K 51-2

*Zvláštní provedení

Pražská společnost HOL-MONTA, která od svého vzniku v roce 1992 navazuje na TOS Hostivař 
a zabývá se vývojem a výrobou vlastních strojů a přestavbami starších strojů na NC a CNC 
verze, zařadila do svého portfolia novou univerzální CNC brusku pro broušení na kulato.

univerzální odolný dříč zvládá  
různé Materiály

Univerzální, vysoce výkonný vrták CoroDrill 460-XM, který zařadila firma Sandvik do své 
nabídky, disponuje všestranností. Jednou z jeho výhod je možností snížení počtu nástrojů 
a méně „ztrátového“ času potřebného k seřizování stroje.
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Celkově navštívilo akci 3536 firem, ze kterých 
přišlo 6078 návštěvníků. Více než polovina 
z nich (57 %) z Evropy a Ruska. Z regionu 

působnosti DMG/Mori Seiki Czech dorazili do 
Pfrontenu zástupci téměř stovky (96) firem. Pro-
dalo se 574 strojů v hodnotě 150 mil EUR, a DMG/
Mori Seiki Czech prodalo během zmíněného týdne 
13 strojů v objemu 3,6 mil EUR. Nejvíce nových 
nabídek bylo vygenerováno na nový model 
DMU 75 monoBlock, dále na DMU 50 ecoline a pak 
na stroj DMU 65 monoBlock.

Největší zájem mezi návštěvníky byl 
o nové trendy automatizace. Jako hlavní 
segmenty, na něž se nyní soustřeďuje 
pozornost DMG/Mori Seiki se ukazují 
průmyslové oblasti se specifickým zamě-
řením jako “Aerospace”, “Automotive”, “Medical” 
and “Energy Solutions” industries. Nemenší po-
zornosti se ale těšily i produktové novinky, z nichž 
šest mělo na Dnu otevřených dveří svou světo-
vou premiéru. Vystavených bylo 72 modelů z vý-
robní řady DMG a MORI SEIKI. Hlavní pozornost 

přitahoval model DMU 50 ecoline a 5osé 
CNC frézovací centrum DMU 65 monoBlock.
O nejzajímavějších novinkách Open House Pfron-
ten budeme podrobně informovat v následujících 
vydáních TechMagazínu. ■

OD 29. LEDNA DO 2. ÚNORA 
NABÍDL NEJVĚTŠÍ SOUČASNÝ 
VÝROBCE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, 
SPOLEČNOST DMG/MORI SEIKI 
V RÁMCI TRADIČNÍ AKCE OPEN 
HOUSE PFRONTEN MOŽNOST 
SEZNÁMIT SE S NOVINKAMI 
V OBORU I VE SVÉM 
PRODUKTOVÉM PORTFOLIU. 
LETOŠNÍ ROČNÍK SI MOHL 
PŘIPSAT HISTORICKÝ REKORD 
V NÁVŠTĚVNOSTI I VÝRAZNÝ 
PŘÍNOS V ZAKÁZKÁCH.

segmenty, na něž se nyní soustřeďuje 
pozornost DMG/Mori Seiki se ukazují 
průmyslové oblasti se specifickým zamě-
řením jako “Aerospace”, “Automotive”, “Medical” 
and “Energy Solutions” industries. Nemenší po-
zornosti se ale těšily i produktové novinky, z nichž 

přitahoval model DMU 50 ecoline a 5osé 
CNC frézovací centrum DMU 65 monoBlock.

PŘÍNOS V ZAKÁZKÁCH.

SVÁTEK OBRÁBĚNÍ VE PFRONTENU: 

přehlídku DMG/Mori Seiki
navštívilo přes 6000 lidí

Obráběcí centra DMU 125 FD monoBlock

DMU 600 P

DMU 65 
monoBlock

▲

▲
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Veletrh Hannover Messe 2013 je spojením jede-
nácti předních veletrhů: Industrial Automation, 
Motion, Drive & Automation, Energy, Wind, 

MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, 
SurfaceTechnology, IndustrialGreenTec a Research & 
Technology. Pro návštěvníky z celého světa nabízí 
mix odborných veletrhů unikátní možnost seznámit 
se s novými produkty, aktuálními technologiemi, 
trendy a inovativními vědeckými přístupy. Jak uvedl 
Jochen Koeckler, člen představenstva Deutsche  
Messe, letošní Hannoverské veletrhy se soustředí na 
5 základních klíčových témat, mezi které patří prů-
myslová automatizace a IT, energetické technologie 
a technologie pro životní prostředí, technika pohonu 
a fluidní technika, průmyslové subdodávky, výrobní 
technologie a služby, výzkum a vývoj.

Kyberfyzické systémy – propojení 
reálného a informačního prostředí
Ještě před veletrhem připravili organizátoři, společ-
nost Deutsche Messe „ochutnávku“, na níž představili 

koncepci letošního ročníku a prezentace některých 
vystavovatelů. Součástí byla i zajímavá přednáška 
prof. Manfreda Broye z Technické univerzity v Mni-
chově. Propojený průmysl – kyberfyzické systémy, 
v níž upozornil na to, jak digitalizace moderního světa 
mění i prostředí průmyslové výroby. Moderní stroje 
a zařízení jsou ve velké většině řízeny vestavnými 
systémy, které mohou komunikovat nejen s obsluhou, 
ale i mezi sebou, a vytvářet tak kyberfyzický prostor 
propojující reálné a informační prostředí. Významný je 
z toho hlediska pojem cloudových systémů, kde jsou 
data ukládána mimo fyzické zařízení v prostředí inter-
netu a vytváří se internet věcí. V případě průmyslové 
výroby jsou těmito „věcmi“ výrobky, polotovary, ale 
i výrobní stroje a nástroje. Německá vláda podporuje 
výzkum a vývoj v této oblasti programem nazvaným 
Industrie 4.0. Nicméně tento trend má i svá úskalí, a to 
především pokud jde o zabezpečení komunikace 
mezi jednotlivými účastníky v kyberprostoru, protože 
výrobní informace v prostředí webu se stávají velmi 
zranitelné a mohou se, jak ukázal např. virus Stuxnet, 
stát cílem kybernetických útoků.

Integrovaný průmysl
Vedoucí téma „integrovaného průmyslu“ signalizuje 
na veletrhu klíčové zaměření na rostoucí integraci 
všech oblastech průmyslu. „Stroje, průmyslová za-
řízení, pracovní materiál a systémové komponenty 
brzy budou schopny vyměňovat data v reálném 
čase. Tím se výrazně zvýší efektivita, bezpečnost 
a udržitelnost zdrojů ve výrobě a logistice. Od-
borníci nazvali tento technologický vývoj čtvrtou 
průmyslovou revoluci, po příchodu parního stroje, 
hromadné výroby a automatizace,“ říká Jochen 
Köckler, člen představenstva Deutsche Messe. 
Integrovaný průmysl nemůže však být definován 
jen z hlediska technického a integrací elektronic-
kých dat, ale také pokud jde o výzvu, které čelí 
firmy ve všech oblastech průmyslu, jež se snaží 
spolupracovat napříč firemní infrastrukturou a od-
větvími. Integrace by zkrátila komunikační kanály, 
aby spolupráce mohla být efektivnější. S tématy, 

jako jsou vestavěné systémy a inteligentní výroba 
v průmyslové automatizaci se dostávají do popředí 
integrovaných automatizačních procesů. Na základě 
inteligentních výrobních systémů a procesů, prová-
dění a koordinaci v sítích geograficky distribuované 
výroby je Integrovaný průmysl skutečnou výzvou. 
Dosáhnout požadovaného cíle – rychle integrovat 
všechny systémy, vyžaduje však zásadní restruktura-
lizaci výrobních procesů. V budoucnu budou moci 
inteligentní materiály říci strojům, jak je mají zpraco-
vávat a přetvářet. Díly a sestavy budou mít autonomní 
digitální produkt – vzpomínky, které umožní nepřetr-
žitou dokumentaci v průběhu celého životního cyklu. 
Komponenty tak budou moci v případě potřeby 
zahájit svou vlastní údržbu nebo požádat o opravy. 
A inteligentní komponenty složitých zařízení budou 
monitorovacím systémům nezávisle hlásit závady, 
čímž se okamžitě vyvolají potřebná nápravná opatření 
nezbytná k zabránění dalším škodám a zahájí opravy.

Unikátní sada odborných veletrhů
Na ústřední téma Integrovaného průmyslu úzce 
navazují i jednotlivé veletrhy, jako např. průmyslová 
automatizace, mezinárodní veletrh systémových 
procesů  a řešení průmyslové  a stavební automati-
zace, a mezinárodní veletrh integrovaných procesů 
a IT řešení Digital Factory, centrální ICT platforma 
situovaná v blízkosti přehlídky průmyslové automa-
tizační techniky. Tento mezinárodní veletrh integro-
vaných procesů a IT řešení bude zaměřen na proces 
integrace a interdisciplinárního vývoje produktů. 
Řešení pro CAx, Product Lifecycle Management 

Hannoverské rendez-vous průmyslové elity

Ve dnech 8.–12. dubna se na hannoverském výstavišti uskuteční nejvýznamnější letošní svě-
tová událost v oboru průmyslových technologií: mezinárodní veletrh Hannover Messe 2013. 
Představí celý řetězec tvorby hodnot a průřez všemi významnými průmyslovými odvětvími, 
přičemž zvýrazněným tématem letošního ročníku je integrovaný průmysl - „Integrated Industry“.
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(PLM), Manufacturing Execution (MES) a plánování 
podnikových zdrojů (ERP), to jsou jen některé z ob-
lastí, které zde představí poslední novinky v oboru, 
který dnes tvoří páteř moderní průmyslové výroby. 
MDA – Motion, Drive & Automation, mezinárodní 
veletrh pro přenos a řízení energie představí novinky 
v elektrickém a mechanickém přenosu energie a ří-
dicí technologie z celého světa, stejně jako nejnovější 
inovace v hydraulice a pneumatice. Klíčovou katego-
rií výrobků jsou valivá ložiska, ozubená kola, čerpadla, 
motory, převodovky, komponenty pohonného sys-
tému, spojky a brzdové systémy. Na toto zaměření 
tematicky navazují i sousední veletrhy v souvisejících 
oblastech technologií, úspor MobiliTec a Wind. 
MobiliTec – mezinárodní veletrh pro hybridní a elek-
trické technologie, mobilní skladování energie a al-
ternativních řešení mobility je nyní pevně zavedený 
jako vedoucí obchodní platforma pro technologie 
hybridní a elektrické mobility. Místo, kde jsou uza-
vírány klíčové smlouvy, projekty a zahájeny a dále 
rozvíjeny společné podniky v tomto segmentu. 
Na něj navazuje další specializovaná odborná 
přehlídka: Energy, mezinárodní veletrh pro ob-
novitelné a konvenční energie, zdroje přenosu, 
distribuci a skladování energie bude prezentovat 
kompletní přidanou hodnotu řetězce v oblasti ener-
getického průmyslu – od výroby, dodávek, přenosu 
a distribuce k transformaci a skladování elektřiny. 
Potřebujeme energetický mix pro budoucnost, 
který je efektivní, udržitelný a bezpečný. Speciální 
kategorií, která vedla až k vytvoření samostatného 
veletrhu je větrná energetika, která se v celém spek-
tru představí na odborném veletrhu Wind. Tento 
mezinárodní veletrh větrné energie a komponent, 
technologií a služeb pro tento obor dokumentuje 
význam větrné energie jako jednoho z nejrychleji 
rostoucích segmentů energetického průmyslu. 
Wind, který se stal vedoucím veletrhem v oboru, 
představuje kompletní spektrum komponent a slu-
žeb pro průmyslové aplikace a představí každý 
aspekt větrné energie – od výroby k distribučním 
sítím, kde mohou výrobci a dodavatelé součástek 
a služeb, inženýři a specialisté na financování těchto 
projektů prezentovat své produkty a služby. 
Kolekci průmyslových veletrhů doplňují ještě 
ComVac, mezinárodní veletrh pro stlačený vzduch 
a vakuovou techniku, zaměřený zejména na ener-
geticky účinná a udržitelná řešení v oblasti výroby 
a zpracování stlačeného vzduchu, až po jeho dis-
tribuci a použití ve strojích a systémech a Surface 

Technology, mezinárodní veletrh technologií pro 
povrchové úpravy. Tato přehlídka zahrnuje nej-
různější technologie pro všechny fáze zpracování 
a úprav povrchů a od předúprav pro nanášení barev 
a lakování až po elektrolytické technologie apod. 
Nedílnou součástí Hannoverských veletrhů je už 
tradičně i mezinárodní veletrh pro průmyslové 
subdodávky a lehké konstrukce Industrial Supply, na 
němž se představují inovativní produkty a řešení pro 
každou fázi průmyslového dodavatelského řetězce.
Ani letos nechybí ve spektru Hannover Messe me-
zinárodní veletrh pro techniku životního prostředí 
IndustrialGreenTec, který měl úspěšnou premiéru 
v loňském roce, a letos se přední veletrh pro tech-
nologie životního prostředí dále rozšiřuje. Témata 
řešení udržitelné výroby, techniky pro zajištění kva-
lity ovzduší a vody a recyklačního průmyslu přitahují 
velký zájem u návštěvníků i médií a jádro výstavy 
budou v roce 2013 tvořit opět „zelené technologie“, 
vyvinuté podle potřeb průmyslových odvětví. 
A konečně poslední, ale rozhodně nikoli co do 
významu součástí Hannover Mese 2013 je sekce 
Research & Technology – mezinárodní veletrh pro 
výzkum, rozvoj a transfer technologií představující 
tradičně výsledky výzkumu a nejmodernější průmy-
slové inovace. Důraz je kladen zejména na přenos 

technologií mezi vědeckou komunitou a podni-
katelskou sférou. Zástupci průmyslových firem ze 
všech odvětví průmyslu sem přicházejí hledat in-
spiraci při hledání nových nápadů pro budoucnost. 
Ukázkou takovéhoto progresivního řešení může být 
efektivní způsob kontroly kvality dodavatelského 
řetězce, který pomáhá včas odhalit problémy a snížit 
náklady, jež představí na Hannoverských veletrzích 
výzkumníci z Fraunhoferova institutu s využitím 
technologie bezdotykového rozpoznávání gest. 
V budoucnu by tato technologie, kdy zaměstnanec 
může komunikovat přímo se zkoušeným objektem, 
mohla nahradit současnou, časově náročnou pro-
ceduru. Technologie může být integrována s mi-
nimálním úsilím do stávajících výrobních systémů 
prostřednictvím modulu speciálního rozhraní.

Letošní partner – Rusko – nabízí nové 
příležitosti
Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2013 je 
Rusko. Ruská federace již dnes hraje klíčovou roli při 
přechodu na alternativní zdroje energie – Rusko je 
největším evropským dodavatelem zemního plynu 
a v současné době zahrnuje přibližně čtvrtinu celkové 
poptávky. Podle studie, kterou zpracovala energetická 
společnost ExxonMobil, se zemní plyn během příš-
tích dvou desetiletí stane nejdůležitějším zdrojem 
energie. Od roku 2030 nahradí ropu jako převládající 
zdroj energie a rozhodujícím způsobem tím přispěje 
k přechodu na alternativní energie. V současné době 
jedna třetina všech dovozů plynu je z Ruska. Země má 
největší světové zásoby zemního plynu, což předsta-
vuje čtvrtinu všech prokázaných návratných zásob. 
Ruské politické vedení však nespoléhá pouze na 
odvětví energetiky. Rozvíjí řadu  programů s vysokou 
prioritou a mohutným zapojením státních investic 
v oblasti zemědělství, bydlení a rozvoje infrastruk-
tury, které mohou být příležitostí i pro zahraniční 
firmy. Například v období do roku 2014 státní Ruské 
železnice plánují investovat asi 27 mld. eur. Hospodář-
ský vývoj Dálného východu okresu obdrží v období 
do roku 2013 státní dotace ve výši cca. 24 mld. eur. 
Prezident Vladimír Putin nedávno oznámil vytvoření 
25 milionů nových kvalifikovaných pracovních míst. 
Tím se otevírají nové možnosti pro velké evropské 
konglomeráty, stejně jako pro malé a střední podniky. 
Struktura společností působících v Rusku je podobná 
té jakou najdeme v západní Evropě: 90 % jsou malé 
a střední podniky, které mohou úspěšně prodávat 
vysoce specializované produkty. ■� /vj/
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Veletrhy For Industry, For Surface a For Weld 2013 
jsou připravovány ve spolupráci s řadou význam-
ných institucí, odborných garantů a mediálních 
partnerů. S jejich podporou nabízí nejefektivnější 
podmínky pro prezentaci firem a nových techno-
logických řešení. 
Specializované mezinárodní veletrhy představují 
jedinečnou jarní příležitost pro prezentaci mo-
derní výrobní techniky, progresivních technologií 
a inovačních trendů, které mají široké uplatnění. 
Cílem je vytvořit komplexní platformu pro řešení 
problematiky v jednotlivých odvětvích strojírenství 
s prostorem pro technologické spolupráce, na-
bídky, poptávky i prezentace pracovních příležitostí 
v technických oborech. 
V současné době je na veletrh FOR INDUSTRY přihlá-
šena řada významných firem. Mezi nimi jsou např. 
BIBUS s.r.o., který se specializuje na dodávky strojí-
renských, elektrotechnických a filtračních elementů, 
materiálů pro letecký a automobilový průmysl, tiská-
ren a skenerů pro 3D modelování; Misan s.r.o., který 

nabízí prodej a servis CNC obráběcích strojů Mazak 
a Brother, dále zastupuje firmy Okamoto – brusky, Su-
mitomo – nástroje a Parlec – seřizovací přístroje; Mi-
tutoyo Česko, s.r.o., které prezentuje globální vedoucí 
značku a výrobce širokého spektra přesných měřicích 
přístrojů včetně nabídky souvisejících technologií 
měření. Svou účast na veletrhu For Surface 2013 
potvrdily mimo jiné společnosti Chemetall, s.r.o., která 
vyrábí a dodává průmyslové chemikálie pro povr-
chové úpravy do automobilového i kovozpracujícího 
průmyslu; KF-NOVODUR s.r.o., který se specializuje na 
výrobu galvanických linek pro povrchovou úpravu 
kovů a také se zabývá svařováním titanu a nerezu; 
SURFIN, s.r.o., který bude prezentovat práškové barvy 
či technologie pro lakování a otryskávání. 
Na veletrhu For Weld bude firma ARC-H a.s. nabízet 
komplexní technologická zařízení pro zpracování 
kovů: stroje pro svařování, řezání plazmou, tryskání, 
robotizaci, tepelné zpracování, odsavače spalin, ma-
teriály pro svařování, stroje pro orbitální svařování, 
dělení, úkosování trubek a systémy pro plynovou 

ochranu kořene svaru. Profesio-
nální svařovací stroje, ochranné 
i pracovní pomůcky pro svařování, 
vrtačky a nářadí bude prezentovat 
firma hala-welding.cz s.r.o. 
Pečlivě je již také plánován do-
provodný program veletrhů ve 
spolupráci s odbornými partnery. 
Připravována jsou témata jako: 
„Štíhlá výroba – moderní metody 
a nástroje zvyšování produktivity 
a efektivity procesů“, „Podnikání 
a investice v post-sovětských 
republikách“ nebo „Digitální pro-
totypy – od návrhu po simulaci“ 
a řada dalších.
Nebudou samozřejmě chybět ve-

letržní soutěže pro návštěvníky, ani soutěže o nej-
inovativnější výrobek GRAND PRIX a o nejzdařilejší 
expozici TOP EXPO pro vystavovatele. 
Veletržní správa ABF, a.s., připravila pro vystavo-
vatele řadu zajímavých nabídek pro jejich účast, 
mezi které patří např. expozice na klíč, zvýhodněné 
ceny výstavní plochy, možnost konzultace umístění 
stánku nebo libovolný počet vstupenek na veletrh 
pro zákazníky a obchodní partnery jak v tištěné, tak 
v elektronické podobě zdarma. 
Výstaviště PVA EXPO PRAHA se nachází v Praze-Let-
ňanech. Díky svému umístění na okraji hlavního 
města je pro vystavovatele i návštěvníky strategicky 
snadno přístupné. Dne 12. 10. 2012 byl zahájen 
provoz dvou nových veletržních hal o celkové ploše 
8200 m2. V současné době jde o nejmodernější 
veletržní prostory v Praze. Průmyslové veletrhy For 
Industry, For Surface a For Weld se tedy v roce 2013 
budou poprvé konat také v těchto nových halách.
Aktuální informace lze najít na stránkách  
veletrhů: www.forindustry.cz, www.forsurface.cz  
a www.forweld.cz ■

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
tel.: 225 291 266, e-mail: prumysl@abf.cz

Veletrh For Industry 2013 – místo pro 
prezentacI technologIckých noVInek

12. ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií For Industry 2013 se bude 
konat v PVA EXPO PRAHA v termínu od 23. do 25. dubna 2013. Souběžně se uskuteční  
7. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií – For Surface 2013 a 1. ve-
letrh technologií pro svařování, pájení a lepení – For Weld, které jsou pořádány s dvouletou 
periodicitou v lichých letech.

Představenstvo akciové společnosti TOS 
Varnsdorf se rozhodlo pro novou obchodní 
strategii v oblasti prodeje strojů. 
Od ledna 2013 si tak přední český výrobce obrá-
běcích strojů zajišťuje prodej strojů v regionech 
ČR a SR pomocí vlastní nové obchodní sítě. Při 
vytvoření nového obchodního oddělení firma 
spoléhá na ostřílené pracovníky z řad svých za-
městnanců, kteří mají velké zkušenosti v oblasti 
strojírenství a letitou praxi v oblasti prodeje strojů. 
Jako manažer prodeje pro Českou a Slovenskou 

republiku bude v nově zformovaném obchodním 
útvaru působit Ing. David Jakubík, do jehož týmu 
patří Miloš Kučera s Ing. Pavlem Pirožkem v úloze 
referentů prodeje pro ČR a Ing. Juraj Tomašiak jako 
referent prodeje pro Slovensko. Jejich úkolem je 
zajišťovat spolehlivý prodejní servis pro dosavadní 
i nové zákazníky a informovat je o všech připra-
vovaných novinkách. ■

Nové obchodní oddělení pod vedením Ing. Davida 
Jakubíka (uprostřed) s týmem. Vlevo Ing. Pavel 
Pirožek a vpravo Miloš Kučera

tos Varnsdorf vytvořil novou prodejní síť v Čr a sr
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Kompresor charakterizuje jeho definice jako 
stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par 
a lidstvo už takováto zařízení používá ve svých 
službách dlouhou dobu.  Za ten čas se vyvinula 

řada druhů kompresorů, z nichž se obvykle se-
tkáváme s několika základními typy, které před-
stavují hlavně pístové (nejstarší a nejčastější typ), 
spirálové („scroll“) a rotační kompresory, patřící 
všechny do skupiny tzv. objemových kompre-
sorů. Jak už napovídá označení, tato zařízení 
pracují na principu, kdy ke zvyšování tlaku je 
využíváno zmenšování objemu pracovního 
prostoru, v němž je uzavřen stlačovaný plyn. 
Samotná skupina rotačních kompresorů zahrnuje 
ještě několik různých typů, z nichž nejznámější 
a nejčetnější jsou šroubové kompresory, které 
doplňují ještě kompresory lamelové, dvouroto-
rové a vodokružné (u nich je plyn dopravován 
v komůrkách vytvořených pevnými křídly vý-
středně uloženého rotoru a vodním prstencem, 
který obíhá ve statoru). 
Další kategorií kompresorů jsou zařízení ozna-
čovaná jako rychlostní kompresory, kde se ke 
zvýšení tlaku využívá zrychlení proudícího plynu 
a po něm následující přeměny kinetické energie 
v tlak (podle směru proudění se děli na axiální 
a radiální) - příkladem jsou třeba turbokompre-
sory používané v automobilových motorech. 
Existuje i řada dalších dělení podle různých 
parametrů na pomaloběžné, rychloběžné, ole-
jové, bezúdržbové apod.

Od starých potápěčů 
k průmyslovému využití
Asi vůbec jedněmi z prvních zařízení tohoto typu 
a předchůdců novověké kompresorové techniky 
byly jednoduché písty ke stlačování a vhánění 
vzduchu ke starodávným potápěčům – už ze sta-
rověku a středověku jsou dochována zobrazení 
potápěcích zvonů, zásobovaných vzduchovými 
pumpami. Rozmach kompresorové techniky při-
nesla hlavně průmyslová revoluce. Mimochodem, 
s jednou z jejích ikon – lokomotivou – je spojen 
i jeden ze specifických typů 
pístových kompresorů: dnes 
už zaniklý parní kompresor 
používaný právě na parních 
lokomotivách.
Časem přibývaly další kon-
strukce a také různá vy-
lepšení. Někdy pomohla 
i náhoda, která, jak známo, 
často hrála v dějinách vývoje 
techniky zcela zásadní roli. 
Například u kompresorů to 
byl objev tzv. remetalizace, 
když si nějaký chytrý údrž-
bář všiml, že kompresory 
chladících zařízení sloužily 
výrazně déle než ostatní za-
řízení tohoto typu a výrazně 
překračovaly obvyklou život-
nost. Toto zjištění vedlo ke 
hledání příčin neobvyklého 
jevu a ukázalo se, že při čer-
pání freonu, používaného jako chladivo, přes mě-
děné trubky, se z nich odlupovaly měděné částice, 
které se s prouděním freonu dostávaly k pístům 
zařízení, usazovaly se na jejich povrchu a vytvářely 

tak ochranný kovový film. Jakmile se vrstva částic 
opotřebovala třením, proces remetalizace začal 
znovu. A od kompresorů se tento objev podařilo 
aplikovat i v dalších oblastech a zasloužil se tak 
o jeden z významných prvků tribotechniky.
A vývoj samozřejmě není u konce, kompresory mají 
stále řadu možností, které stojí za to prozkoumat 
podrobněji. Například průvodní teplo a tepelný 
management - až 94 % energie z tepla vytvářeného 
vzduchem chlazeným rotačním kompresorem lze 
obnovit a využít např. pro vytápění nebo přípravu 
teplé vody.

Kompresory kolem nás
Kompresory a turbíny jsou dnes základem tech-
nologicky vyspělých motorů, ať už stacionárních 
či mobilních spalovacích turbín, a zejména au-
tomobilových a leteckých motorů. Ale pro důkaz 
významu kompresorů nemusíme chodit ani tak 

daleko jako je oblast hi-tech aplikací. Nefungovala 
by bez něj ani obyčejná lednička či klimatizace, 
která je dnes už životně nepostradatelnou součástí 
většiny domácností, nebo klimatizace, které už jsou 
také mnohde považovány za něco, bez čeho si 
nyní lidé už nedovedou život představit. A rybičky 
v akváriu už vůbec…
Bez speciálních vysoce výkonných kompresorů by 
např. nemohla vzniknout úžasná auta kategorie 
supersportů, která nás fascinují svými rychlostními 
parametry – za svoji extrémní dynamiku vděčí mj. 
právě výkonným přeplňovaným motorům, jejichž 
klíčovou součástí jsou špičkové kompresory. Stejně 
tak by se bez nich nevznesla do vzduchu moderní 
dopravní letadla, včetně nebeských gigantů jako 
je obří Airbus A380, o vojenské technice nemluvě.
Právě v extrémních aplikacích se nyní v oblasti 
vývoje kompresorů posouvají hranice možností. 
Nové materiály a technologie umožnily taková 
konstrukční řešení, která by dříve s do té doby 

KOMPRESORY  STLAČENÝ VZDUCH
sušičky, filtry, odlučovače, rozvody a příslušenství

MAGIE SÍLY STLAČENÉHO VZDUCHU

I když by se mohlo na první pohled zdát, že od dob, kdy začali lidé používat kompresory, se 
vše podstatné už v této oblasti podařilo vyvinout a dovést téměř k dokonalosti, ale není to tak 
jednoznačné. Přesněji řečeno, vývoj pokračuje dál a stále je co objevovat a zlepšovat. Dnes 
navíc s možnostmi, o nichž se předchozím generacím konstruktérů mohlo nanejvýš jen zdát.

K prvním uživatelům stlačeného vzduchu patřili 
dávní potápěči

Dvojitý rotační šroubový olejový kompresor nabízí 
lepší ekonomiku a kompresní poměr ve srovnání 
s běžnými bezolejovými šroubovými kompresory

Speciální dvoustupňový kompresor firmy PDC dokáže vyvinout tlaky od 1,5 až 
do 251 barů a je schopen zvládat hořlavé, oxidující, jedovaté i radioaktivní plyny
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dostupnými materiály nebyla realizovatelná – při-
nejmenším ne v té podobě, která by umožnila 
dlouhodobější provoz vysoce namáhaných sou-
částek a systémů, mezi něž lze zařadit i kompresory. 

Půvab i prokletí rozmanitosti
Ovšem uměním je i vybrat také správný kom-
presor pro správnou aplikaci, vzhledem k široké 
nabídce různých typů, jaké jsou dnes na trhu 
dostupné. Na jednu stranu je tak široká nabídka 
zárukou, že pro každou oblast použití se najde 
přesně odpovídající zařízení, které zajistí maxi-
mální efektivitu a výkon požadovaný pro danou 
úlohu, na druhou stranu může být pro potenciál -

ní uživatele tak široký výběr poměrně nepře-
hlednou záležitostí. Zvlášť když různí výrobci 
marketingově kamuflují možnosti jednotlivých 
produktů tak, aby logicky vynikly jejich silné 
stránky, ale ne vždy upozorňují už na to, zda 
i v ostatních parametrech je jejich výrobek sku-
tečně tím optimálním řešením. Seriózní firmy mají 
ve svém portfoliu obvykle zastoupeny výrobky 
pro prakticky všechny kategorie, ale někdy se 
může vyplatit třeba i kombinace různých značek. 
A tam je šance pro nezávislé firmy spolupracující 
s více výrobci, ale bez exkluzivní vázanosti na 
jednu či dvě značky. Nezávislí specialisté mají 
obvykle také slušný přehled o plusech i slabinách 

různých produktů, často i na základě praktických 
zkušeností, takže mohou být cennými pomocníky 
při výběru. ■

Bez kompresorů by se nevznesla do vzduchu ani 
moderní dopravní letadla, jako je obří Airbus A380

U pneumatických zařízení často nejsou instalovány 
žádné monitorovací systémy – to je však závažný omyl. 
Děje se tak proto, že 79 % nákladů na stlačený vzduch 
se zaúčtovává podle spotřeby elektrické energie, vy-
užívané pro výrobu a přípravu stlačeného vzduchu. 
Dokonce i tehdy jsou-li kompresory, rozvody a pne-
umatické pohony správně navrženy, může docházet 
ke ztrátám díky únikům (často se jedná i o úniky ve 
velikosti až 600 l/min). Co na tom, můžete si myslet, 
vždyť je to jen vzduch...  Ale například odstranění úniku 
ve výši 100 l/min může ušetřit kolem 20 000,- Kč ročně.

Potenciál pro úspory
Často se tento potenciál nedaří využít, protože 
obecně není příliš dobře známo, jak na to. Navíc, 
v mnoha případech není k dispozici technické vyba-
vení nezbytné k nalezení ztrát. A konečně zásahům 
vedoucím k úsporám energie často brání nedosta-
tek času a kapacit lidí. Právě tady Vám společnost 
Festo nabízí pomoc ve formě služby Energy Saving 
Services. Jednoduchými prostředky lze sledovat 
a optimalizovat spotřebu stlačeného vzduchu.

Snížení nákladů na energii
Součástí účinné obrany proti netěsnostem je 
kontrola stavu Vašeho výrobního vybavení spe-
cialistou. Zkušený odborník za provozu vyhledá, 
ohodnotí a zaznamená všechny úniky vzduchu 
zároveň se všemi příslušnými údaji, jako jsou např. 
i potřebné náhradní díly. Tato dokumentace Vám 
pak umožní přehledně zobrazit možnosti pro práci 
údržby včetně údajů o možných nákladech (lépe 
investicích) a jejich návratnosti ve formě úspor.

Optimalizace spotřeby stlačeného 
vzduchu
Stále více a více průmyslových podniků používá 
jako hlavní kritérium pro výběr nového zařízení 
přesné údaje o spotřebě stlačeného vzduchu. 
S podrobnou analýzou spotřeby stlačeného vzdu-
chu můžete ušetřit až 50 % a více v porovnání 

s konvenčními metodami odstraňování úniků.
Ještě před uvedením do provozu může analýza spo-
třeby stlačeného vzduchu určit přesnou spotřebu 
energie příslušného zařízení – a to jak během normál-
ního provozu, tak v klidovém stavu. To zaručuje opti-
mální návrh napájecích obvodů a omezuje zbytečné 
náklady, které by mohly být způsobeny příliš velkoryse 
navrženou výrobou a rozvodem stlačeného vzduchu.

Prodloužení životnosti
Jakékoli chyby nebo nedostatek v kvalitě stlače-
ného vzduchu (s ohledem např. na olej, vodu nebo 
mechanické nečistoty), bude zkracovat životnost 
pneumatických výrobků. Zvýší se tak spotřeba ener-
gie a provozní náklady. Služba společnosti Festo, 
tzv. analýza kvality stlačeného vzduchu, Vám poskytne 
údaje o zbytkovém obsahu oleje a tlakovém rosném 
bodu, identifikuje nedostatky a podá návrhy na 
zlepšení – např. často přehlížené výměny vložek 

filtrů v častějších intervalech. Optimalizace údržby 
umožňuje podle dosavadních zkušeností dosáhnout 
průměrných úspor až ve výši 35 % z nákladů.

Úspora stlačeného vzduchu
V ideálním případě by úsporná opatření měla za-
čínat u zdroje stlačeného vzduchu, kompresoru. 
Energetickou analýzou výroby stlačeného vzdu-
chu se stanoví podrobné profily spotřeby elektřiny 
a průtoku vzduchu, spolu s údaji o tlaku, návrhy na 
lepší řízení doby chodu kompresoru. Zajistíte si tak 
optimální využití dostupné kapacity kompresoru 
nebo kompresorů. Měření spotřeby stlačeného 
vzduchu v době nečinnosti technologie Vám po-
skytne informace o ztrátách způsobených únikem 
vzduchu, a tím i možných úsporách v systému jako 
celku – obvykle lze účinně a s krátkou návratností 
odstranit kolem 50 % ztrát.

Energy monitoring – sledování 
spotřeby elektřiny
Jakmile systém optimalizujete pomocí služeb 
úspory energie, dalším krokem je v předstihu 
zabránit potenciálním škodám a výpadkům ve 
výrobě. Festo Vám pomůže pomocí různých me-
tod sledování stavu zařízení a pomocí různých 
diagnostických prostředků.
Díky nepřetržitému monitorování kritických míst 
je možné zjistit opotřebení, změny tlaku a prů-
toku již v rané fázi potenciálního selhání, a vy-
hnout se prostojům stroje. Pokud k tomu však 
přesto dojde, diagnostické systémy zaručují, 
že příčinu potíží lze rychle nalézt a odstranit.
Energy Monitoring GFDM je kompletní systém pro 
nepřetržité sledování spotřeby stlačeného vzdu-
chu a průtoku vzduchu. Často je takový systém 
navrhován na zakázku podle Vašich konkrétních 
požadavků a podle specifických technologií.
Diagnostické systémy jsou sestaveny z funkčních 
modulů v souladu s Vašimi požadavky. K dispozici 
jsou funkce zahrnující nejen pouhé sledování spo-
třeby, ale také sledování pohonů a ventilů v čase, 
sledování úrovně podtlaku při práci s přísavkami, či 
detailní sledování pohonů (např. sledování průběhu 
síly a zjišťování poruch). ■
Budete-li potřebovat, naši techničtí poradci 
Vám rádi pomohou s jakýmkoliv dotazem, a to 
na tel. čísle 261 099 611 nebo prostřednictvím 
e-mailu: info_cz@festo.com.
Více informací na www.festo.cz

VZDUCH JSOU PENÍZE

Dobře organizované hospodaření s energií zvyšuje účinnost pneumatických systémů a prvků. 
Poskytuje ochranu proti postupně se zvyšujícím ztrátám stlačeného vzduchu a zajišťuje 
dlouhodobě nárůst výkonu prostřednictvím integrace výsledků nového technického vývoje. 
Základ pro nižší náklady na energii tvoří přesná analýza. Služby energetických úspor Festo 
mohou pomoci výrazně snížit provozní náklady.

Součástí efektivního řízení systému je zkouška těsnosti 
systému rozvodu stlačeného vzduchu během jeho 
provozu, při které specialista zaznamená každý únik 
vzduchu se všemi souvisejícími technickými údaji
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Konstrukční řada byla vyvinuta pro zlepšení vý-
konu a produktivity široké škály pneumatických 
prvků napříč planetou. Představuje vysoký průtok 
a přitom kompaktní a snadno udržovatelnou jed-

notku. Řada Global je navržená, aby pomohla pře-
devším výrobcům systémů a koncovým uživatelům 
k výraznému snížení času a ceny požadované pro 
instalaci a údržbu pneumatických systémů. Nová 
řada jednotek pro úpravu tlakového vzduchu umož-
ňuje různé kombinace, které mohou být sestaveny 
během minuty. Představuje lehkou kategorii se 
snadným sestavením a montáží, což je ideální 
v podmínkách, kde není prostoru a času nazbyt. 
Jednotky se sestavují za pomoci patentovaného 
modulárního T-třmínku, který zlepšuje manipulaci 
a snadnost instalace i upevnění. 
Global FRL filtry standardně obsahují filtrační vložku 
5 µm a 1 nebo 0,01 µm vložku pro koalescenční 
ultra jemnou filtraci v kritických aplikacích, kde je 
požadován tlakový vzduch bez olejových par. Re-
gulátory mají buď běžné připojení nebo průchozí 
napájecí otvor, což umožňuje použití montáže 

do baterií se společným přívodem, ale s různými 
výstupními tlaky. 
Robustní ale lehká hliníková konstrukce řady FRL 
Global úpravných jednotek poskytuje kompletní 
sortiment velikostí od G1/4“ do G3/4“. Navíc je 
k dispozici kompletní sortiment příslušenství jako 
jsou START/STOP ventily, proporcionální regulátory, 
uzavírací ventily, mnohonásobné bloky a montážní 
soupravy nebo manometry. 
Globální povaha tohoto systému pro úpravu tlako-
vého vzduchu znamená, že Parker může poskytnout 
za pomoci svých distributorů, kompletní zásobovací 
řetězec pro tuto technologii každému uživateli kde-
koliv na světě. Global jednotky pro úpravu tlakového 
vzduchu jsou podporovány celosvětovou firemní sítí 
výroby, prodejců a zákaznických podpůrných center.

Jednotky pro úpravu tlakového 
vzduchu – řada P3Y  
Na konstrukční řadu Global navazuje dnes již mezi 
uživateli známá řada P3Y – dříve označovaná jako 

A25. Nový koncept sběr-
ných nádobek, neoby-
čejně vysoký vstupní 
tlak, jedinečný systém 
filtrace, vysoký průtok, 
vylepšený poměr cena/
výkon, to jsou hlavní 
rysy konstrukční řady 
P3Y dodávané ve veli-
kosti G3/4“ a G1“.  

Díky nové technologii 
a materiálu tyto jednotky 

reprezentují množství skutečných aspektů výkonu. 
Pojetí nové nádobky je určeno pro drsné podmínky 
provozu a extrémní odolnost k chemikáliím. Pro dosa-
žení obou cílů slouží dvě části nádobky: vnější, kovová 
část pro velkou mechanickou pevnost; a průhledný 
plast uvnitř nádobky pro vysokou odolnost k agre-
sivním médiím. Díky této kombinaci jsou konečně 
vyřešeny problémy způsobené kompresorovými oleji 
a stopami rozpouštědel z vnitřních nátěrů vzdušníků 
v tlakovém vzduchu.  Velmi vysoké průtokové množ-
ství systému P3Y jde až na hodnoty 18 000 l/min  

a maximální vstupní tlak na 17,5 bar. Výsledkem je 
významně vyšší výkon, přesto nízká hmotnost.
Standardně s filtrační vložkou 30 µm. Pokles tlaku 
je prakticky nulový. Volitelně mohou být dodány 
s filtrační vložkou s 5 µm póry, které poskytují prů-
tokové množství ekvivalentní k tradičním 30 µm 
filtrům. To je velká výhoda pro uživatele, kteří po-
třebují optimální filtraci a vysoké průtočné množství 
v jedné jednotce.
Kromě základních přístrojů, jako je filtr, regulátor 
a maznice, jsou součástí systému mikrofiltr, uhlíkový 
filtr, START/STOP ventily, proporcionální regulátor 
nebo vakuový regulátor. Samozřejmostí je prove-
dení do prostor s nebezpečím výbuchu s klasifikací 
podle směrnice ATEX. ■� Parker/Martin Sedlák

Další informace o tomto sortimentu si můžete vyžá-
dat u největšího distributora pneumatických prvků 
Parker v ČR: FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.,  
Olomoucká 87, 627 00 Brno, tel.: 548 426 811,  
fax: 548 213 238, e-mail: brno@fluidtechnik.eu nebo 
navštivte www.fluidtechnik.eu.

Optimální výkOnnOst pneumatických prvků 
s nOvými mOdulárními jednOtkami GlObal 
Od firmy parker

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl 
do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití 
kdekoli ve světě. Jde o konstrukční řadu Global, která je společná pro všechny kontinenty 
a dostupná u všech Parker distributorů.
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Společnost Filco, která se úpravou 
vzduchu zabývá již od roku 1994, 
nabízí ve svém portfoliu zařízení 

pro úpravu stlačeného vzduchu, jako 
je filtrace, sušení i čištění vzduchu 
a plynů. Pro lékařské účely nabízí za-
řízení firmy Parker Zander Breathing 
Star BS, které produkují vzduch pro 
dýchání. Zařízení splňují přísné po-
žadavky, neboť spolehlivě dodávají 
čistý vzduch o jakosti, která převyšuje 
mezinárodní normy pro tyto medici-
nální aplikace.
Požadované úrovně kvality vzduchu 
se přitom mohou lišit podle jednotli-
vých zemí i podle konkrétních aplikací. 
V nabídce jsou proto dvě různá prove-
dení těchto zařízení. Jde o Breathing 
Star řady BSP-MT, produkující vzduch 
pro dýchání podle standardu Evrop-
ského lékopisu, resp. Lékopisu č.15.

Adsorpční sušiče BSP-MT 
s řídicím systémem 
multitronic
Jako spolehlivý zdroj vysoce kvalit-
ního vzduchu pro dýchání slouží ad-
sorpční sušiče řady BSP-MT. Úprava 
vzduchu je v tomto zařízení rozdělena 
do řady vzájemně přizpůsobených 
kroků:

 ●  předřazený filtr 1. stupně – odstra-
ňuje hrubé nečistoty
 ●  předřazený filtr 2. stupně – odstra-
ňuje kapky oleje a kondenzátu až 
na zbytkový obsah 0,01 mg/m3

 ●  ve fázi adsorpce dochází k zachycování 
vodní páry a k redukci obsahu CO

2

 ●  v 1. stupni čištění se odstraňuje 
SO

2
, NO

X
 a zbytkové komponenty 

oleje
 ●  v katalytickém stupni se přeměňuje 
CO na CO

2

 ●  v 2. stupni čištění se opět redukuje 
obsah CO

2

 ●  filtr na výstupu zachycuje pevné 
částice.

Pro citlivou aplikaci čištění vzduchu 
pro lékařské účely požádal Parker 
Zander o otestování jednotky BSP-MT 

v nezávislé instituci, zejména s ohle-
dem na maximální dovolené zbyt-
kové koncentrace nežádoucích látek 
a stabilitu obsahu kyslíku. Proto také 
Parker Zander může přiložit ke každé 
dodávané jednotce osvědčení shody 
s definovanými maximálními dovo-
lenými zbytkovými koncentracemi 
nežádoucích látek, včetně skutečně 
dosahovaných hodnot na výstupu 
z jednotek BSP-MT (viz tabulka 1).

Jednotky čištění vzduchu 
řady BSP-MT
Stlačený vzduch na výstupu z kompre-
soru obsahuje různé nečistoty – pevné 
částice, kapičky vody a oleje, pachové 
či vonné látky a nežádoucí či škod-
livé plyny. Jednotky čištění vzduchu 
pro dýchací účely Parker Zander řady 
BSP-MT tyto nečistoty ze stlačeného 
vzduchu prakticky úplně odstraňují. 
Kombinace mikrofiltrů spolehlivě sni-
žuje obsah pevných a kapalných částic; 
filtrační účinnost je na úrovni 0,01 μm 
a 0,01 mg/m3. Stlačený vzduch nasycený 
vlhkostí pak vstupuje do vlastního sušiče. 
Při adsorpci proudí zpracovávaný vzduch 
sušicí komorou zdola nahoru. Speciální 
adsorpční náplň zachycuje vlhkost a sni-
žuje obsah nežádoucích plynů potenci-
álně škodlivých pro lidský organismus. 
Z adsorbéru vystupuje vysušený čistý 
stlačený vzduch. Souběžně s adsorpč-
ním procesem v jedné komoře probíhá 
regenerace sušicí náplně v druhé ko-
moře. Část vysušeného vzduchu expan-
duje a proudí regenerovanou komorou 
v protisměru. Vynáší přitom ze sušicí 
náplně zachycenou vlhkost a odchází 
přes tlumič hluku do okolního prostředí.
V cyklickém provozu tak dochází k ne-
ustálému střídavému tlakování a od-

LÉKAŘI POTŘEBUJÍ 
DOKONALE ČISTÝ VZDUCH
NA STLAČENÝ VZDUCH, JENŽ MÁ BÝT POUŽIT PRO HUMÁNNÍ SPOTŘEBU 
V LÉKAŘSTVÍ – PRO DÝCHÁNÍ, JSOU KLADENY ZVLÁŠŤ PŘÍSNÉ POŽADAVKY 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A KVALITY. SPOLEHLIVOST DODÁVEK VZDUCHU 
PRO DÝCHÁNÍ TAKÉ ZNAMENÁ ZNAČNOU ODPOVĚDNOST. DEFINICE 
STLAČENÉHO VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ PACIENTŮ JE UVEDENA 
V AKTUALIZOVANÉM EVROPSKÉM LÉKOPISU (EUROPEAN PHARMACOPOEIA).

Tabulka 1 – Maximální dovolené zbytkové koncentrace nežádoucích látek ve vzduchu pro lékařské účely

Zbytkové koncentrace podle
Evropského lékopisu 

„Pharmacopée Européenne“

Zbytkové koncentrace 
na výstupu z jednotek 

řady BSP-MT

Oxid uhelnatý CO < 5 ppm < 2 ppm

Oxid uhličitý CO
2

< 500 ppm < 150 ppm

Vodní pára H
2
O < 870* ppm < 15 ppm

Oxid siřičitý SO
2

< 1 ppm < 0,1 ppm

Oxidy dusíku NO/NO
2

NO/NO
2
vv< 2 ppm < 1 ppm

Zbytkový obsah oleje  < 0,1 mg/m³ < 0.003 mg/m³

Koncentrace kyslíku O
2

20.4 – 21.4 % 20.8 – 21.1 %

Pachové a vonné látky žádné žádné

* platí pro stlačený vzduch pro lékařské účely upravovaný „na místě“, pmax = 10 bar, Tmin = 5°C, podmínkou je též souhlas 
kompetentního orgánu.
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Zander, mistr úpravy 
stlačeného vzduchu a plynů
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tlakování jednotlivých komor, jež musí 
probíhat postupně a plynule. Změny 
proudění vzduchu jsou náležitě syn-
chronizovány, aby nedocházelo k rázům 
při přepínání z regenerace na adsorpci.
V loži katalytického aktivního uhlí v po-
sledním čisticím stupni se odstraňují 
pachové látky, páry oleje a zbytky ne-
žádoucích plynů, zejména oxidu uhel-
natého. Univerzální filtr na výstupu 
je pojistkou proti případnému úletu 
pevných částic z adsorpčních náplní.

Příklad instalace
Pro trvalé zajištění dodávky čistého 
vzduchu pro lékařské účely podle 
DIN EN 7396-1 musí být celé zaří-
zení stále udržováno ve stavu při-
pravenosti, a to i během údržby 
a servisních zásahů. Řada BSP-MT 
od Parker Zander představuje opti-
mální základnu čištění vzduchu pro 
lékařské účely. Řídicí systém multi-
tronic dovoluje přizpůsobit provoz 
konkrétním potřebám.

Příklad dimenzování
Pro různou kapacitu čištěného vzdu-
chu jsou k dispozici také různé typy 
zařízení BSP-MT, jenž se liší také hmot-

ností a vnějšími rozměry. Pomocí jed-
noduchého vzorce lze vypočítat, který 
typ zařízení je nejvhodnější pro poža-
dovanou kapacitu čistého vzduchu. ■

Příklad:
Parametry čištěného stlačeného vzduchu:

Průtok  120 m3/h
Přetlak 13 bar(e)
Vstupní teplota 40 °C
Tlakový rosný bod -40 °C
Přepočtená kapacita = 120 : 1,47 = 81,63 m³/h
Dle takto vypočtené kapacity jsme zvolili typ BSP-MT 8, jehož 
kapacita dosahuje 86 m3/h.

www.filco.cz, www.zander.cz
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V roce 1994 nabídlo Atlas Copco trhu další vý-
znamnou novinku – zakomponovalo do kom-
presoru technologii VSD (Variable Speed Drive), 

tedy možnost regulace otáček. Šlo o jeden z nejdů-
ležitějších objevů v historii technologie stlačeného 
vzduchu, který snížil spotřebu elektrické energie až 
o 35 %. V roce 2009 představili vývojáři Atlas Copco 
pátou generaci řídící jednotky – Elektronikon, který 
ovládá hnací motor a reguluje tlak v systému. Výrazně 
se tím usnadnilo sledování činnosti celého zařízení. 
Své nejnovější inovace z oblasti kompresorové 
techniky společnost Atlas Copco představí letos 
v dubnu na výstavě ComVac v rámci veletrhu v ně-
meckém Hannoveru. Ve dnech 8.–12. dubna si tak 
budou moci návštěvníci na vlastní oči prohlédnout 
inovativní produkty Atlas Copco i ukázky toho, jak 
by instalace mohla vypadat ve výrobním procesu.

Světová premiéra nového typu 
kompresoru 
Hlavním lákadlem bude světová premiéra nového 
typu kompresoru s proměnnými otáčkami pod 
30 kW, který nabídne průlomové zlepšení v oblasti 
energetické účinnosti a výkonnosti pro všechny 
zákaznické segmenty a aplikace. Koen Lauwers, mís-

topředseda Marketingu průmyslových kompresorů, 
k tomu říká: „V roce 1994 byla společnost  Atlas Copco 
u vzniku technologie frekvenčních  měničů. Inovace, 
kterou letos představujeme, bude, jak doufáme, opět 
měřítkem v odvětví. Náš nový kompresor byl vyvinut 
výhradně in-house a kombinuje všechny zkušenosti 
a know-how v oblasti technologie kompresoru.“

Vyšší výkonnost i energetická 
účinnost nové řady šroubových 
kompresorů GA (viz obr. 1)
Šroubové kompresory se vstřikem oleje nové generace 
GA nabízí vyšší účinnost, delší životnost, snadný provoz 
a inteligentní řízení a monitorování. Ale co je hlavní, 
nabízejí až o 10 % vyšší výkonnost. Zvýšení výkonu 
kompresoru dosáhli vývojáři Atlas Copco hlavně tím, 
že se zaměřili na zlepšení hlavních komponent kom-
presoru. Šlo například o lepší rozložení komponent ve 
skříni kompresoru, díky kterému se snížily teploty na 
výstupu. Skříň kompresoru je nyní lépe přetlakově 
větraná, takže nedochází k nasávání škodlivého pra-
chu z okolního místa instalace kompresoru. To dále 
prodlužuje životnost elektrických součástí.
Všechny kompresory GA jsou k dispozici s in-
tegrovaným sušičem, který účinně odstraňuje 
vlhkost, aerosoly a částice nečistot pro ochranu 
investice. Kvalitní vzduch prodlužuje životnost 
vybavení, zvyšuje účinnost a zajišťuje kvalitu fi-
nálního výrobku. Integrovaná sušička jednotek 
GA navíc využívá ekologické chladicí médium 

AtlAs CopCo, průkopník 
A inovátor ve vývoji 
kompresorů, slAví 140 let
VýVoji kompresorů a pneumatických zařízení se firma 
Věnuje už 140 let. Byla průkopníkem pístoVého kompresoru 
a posléze i prVního šrouBoVého kompresoru se Vstřikem 
oleje. ten nechal V padesátých letech minulého století 
patentoVat profesor alf lysholm. díky neustálým inoVacím 
se tyto kompresory stáValy stále spolehliVější, 
energeticky šetrnější a také dostupnější.

obr. 1

obr. 2

(pokračování na str. 27)

▲
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Kondenzační sušička řady HDS

Společnost SPX Flow Technology Moers GmbH, jak se 
nyní jmenuje firma, která v Evropě dlouhá léta zastu-
puje americkou korporaci SPX Hankison, je i výrobní 
firmou se stejně dlouhou tradicí. Sídlí v městě Moers 
v průmyslové oblasti v Severním Porýní-Vestfálsku. 
Výroba je zaměřena především na kondenzační sušicí 
jednotky a to jak pro standardní tlaky, tak i pro vysoké 
pracovní tlaky. Originalita vyráběných zařízení vždy 
spočívá v technickém řešení zaměřeném na vysokou 
kvalitu a na úspory energie.
Firma vyrábí vysoce výkonné kondenzační jednotky 
řady HHDp, charakteristické nerezovými deskožeb-
rovými výměníky tepla „ColdWaveTM“ a energeticky 
úspornou řídicí jednotkou. Na tato zařízení kon-
cepčně navazují i skutečně originální kondenzační 
sušičky řady HDS. Ty se od sušiček řady HHDp odlišují 
především „digitálním výparníkem“ a spirálovým 
kompresorem „Scroll“ v chladivovém okruhu sušičky. 
Technologie digitálního výparníku průběžně sleduje 
tepelnou zátěž na vstupu do sušičky, aby bylo možné 
určit, kolik je aktuálně třeba energie chlazení pro udr-
žení stabilní hodnoty teploty rosného bodu. Digitální 
řídicí systém emmTM (Energy Management Monitor 
– sledování a správa spotřeby energie) interpretuje 
„surová“ data z digitálního výparníku a převádí je na 
potřebné množství energie chlazení. Digitální řídicí 
systém emmTM otvírá nebo zavírá ventil v přesných 
časových blocích, které uvádí digitální spirálový 
kompresor chladiva do stavu „pod zatížením“ nebo 
„chod naprázdno“ tak, aby jeho výkon odpovídal 
proměnnému tepelnému zatížení. Tak je stability 
teploty rosného bodu dosaženo s využitím nejmen-
šího možného množství elektrické energie. Oba typy 
kondenzačních sušiček jsou opatřeny integrovaným 

filtrem a základní kvalita stlačeného vzduchu na 
výstupu odpovídá požadavkům normy ISO 8573.1, 
částice třídy 4, obsah vlhkosti třídy 5. Při doplnění 
dalšího integrovaného filtru se tyto sušičky mohou 
stát zdrojem upraveného stlačeného vzduchu třídy 
1, tedy vzduchu bez pevných částic i bez olejových 
aerosolů.

Sušičky řady HDS se vyznačují přelomovými tech-
nologiemi v průmyslovém oboru kondenzačních 
sušiček stlačeného vzduchu. Digitální výparník tak 
pokračuje v tradici firmy SPX Hankison, jejímž cílem 
je zajištění vysoce stabilní teploty rosného bodu 
při maximálních úsporách energie. Na rozdíl od 
většiny konkurenčních výrobků, které jsou na trhu 
k dispozici, nabízejí stroje řady HDS s originální 
technologií digitálního výparníku jasné výhody 
v úsporách energie před tradičním konstrukčním ře-
šením, které používá sušicí cykly nebo i kompresory 
s proměnnou frekvencí otáček. Těchto sušiček je 
v České republice instalováno již několik a provozní 
zkušenosti z hlediska spolehlivosti i z hlediska úspor 
energie jsou zatím nepřekonatelné.
Na toto řešení navazuje i další. V případě, že je 
z technologických důvodů požadováno sušení 
stlačeného vzduchu na teplotu rosného bodu pod 
0 °C, je obvykle používána některá z adsorpčních 
sušicích jednotek. Tato zařízení se vyznačují výrazně 
vyšší spotřebou energie, která se spotřebuje na 
regeneraci adsorpční náplně.
Sušička SPX Hankison HybriDryer je kombinací kon-
denzační sušičky HDS a adsorpční sušičky s ohře-
vem regeneračního vzduchu. Nasycený stlačený 
vzduch se nejdříve přivádí do kondenzační sušičky 

typu HDS, kde se ochlazuje na teplotu +3 °C a vodní 
páry v něm obsažené jsou odstraněny kondenzací. 
Kondenzát se odděluje z proudu stlačeného vzdu-
chu ve filtru odlučovače. Stlačený vzduch potom 
opouští okruh kondenzační sušičky. Jeho teplota 
a teplota rosného bodu jsou stále +3 °C a jeho 
relativní vlhkost je 100 %! Tím jsou dosaženy ideální 
podmínky pro adsorpci. Vzhledem k tomu, že okol-
ností, kdy převážná část vodních par je odstraněna 
již kondenzací, adsorpční kolony určené pro dosu-
šení stlačeného vzduchu mohou být nízké a obsah 
jejich pracovní náplně může být podstatně menší. 
To vede i k nižší spotřebě energie potřebné pro 
regeneraci. Kondenzací upravený stlačený vzduch 
se v adsorpčních kolonách vysuší na požadovanou 
teplotu rosného bodu nastavitelnou v rozsahu 
hodnot od 25 do – 40 °C.

Stále ještě chladný vysušený stlačený vzduch pro-
chází  do integrovaného výměníku vzduch-vzduch, 
kde ochlazuje stlačený vzduch přiváděný na vstup 
do kondenzační sušičky (rekuperace chladu). Ob-
tokové potrubí ovládané v závislosti na teplotě 
okolního prostředí v kombinaci s oběma sušič-
kami umožňuje v letním období adsorpční sušičku 
obejít a používat ji pouze v zimním období podle 
aktuál ních požadavků. Takže o něco vyšší pořizovací 
náklady se tak samy o sobě daleko lépe zdůvodňují 
následnými značně nižšími náklady na provoz.
Výrazné úspory energie vykazované těmito hyb-
ridními sušičkami jsou přímo úměrné množství 
zpracovávaného stlačeného vzduchu.
První sušička tohoto druhu pro zpracování 
1500 m3/h stlačeného vzduchu byla v České re-
publice instalována koncem roku 2012 v Králové-
hradeckém kraji. ■� www.mondo.cz,

www.hankison.cz, www.matteicz.cz

hybridní technologie ŠetŘí energii pŘi úpravě 
stlačeného vzduchu – první instalace v čr

Firma MONDO s.r.o. je v letošním roce již 20 let oficiálním partnerem firmy SPX Hankison 
v České republice. Za takto dlouhou dobu spolupráce se podařilo dodat a instalovat jak velké 
množství základních prvků pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu, tak i ojedinělá zařízení 
vysoké technické kvality.

Hybridní sušička SPX Hankison HybriDryer
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Stlačený vzduch je čtvrtým energetickým médiem 
po elektřině, plynu a vodě. Bez něj by na světě 
fungovalo jen několik málo výrobních linek. Většina 
stlačeného vzduchu je vyráběna pomocí šroubo-
vých kompresorů se vstřikováním oleje. Kompre-

sorové oleje tak hrají významnou roli při výrobě 
čistého stlačeného vzduchu energeticky účinným 
způsobem. Tvoří méně než 1 % nákladů na provoz 
kompresorů, ale správně zvolený olej pomáhá uše-
třit významnou část celkových nákladů. Olej plní tři 
základní funkce – jednak zajišťuje, že rotory a jejich 
ložiska jsou v kompresorech mazány, odvádí teplo 
při procesu stlačování vzduchu a tvoří těsnicí film 
mezi rotorem a skříní kompresoru. 
Pro efektivní a bezproblémovou výrobu je vyžado-
ván olej s dlouhou životností, s dobrými teplotními 
vlastnostmi a s nízkým obsahem zbytků ve stlače-
ném vzduchu. Nicméně ve výkonu jednotlivých 
kompresorových olejů existují značné rozdíly. Synte-
tický produkt s dobře definovaným složením posky-
tuje značné výhody v porovnání s produkty na bázi 
ropného oleje, přičemž vyniká zejména optimální 
oxidační stabilitou, dobrou přilnavostí a nízkou 
tvorbou zbytků. Nově vyvinuté syntetické oleje 
vynikají ve srovnání s běžnými kompresorovými 
oleji výrazně vyšším výkonem. 

Výhody syntetických  
kompresorových olejů 
Speciální kompresorové oleje odolné proti oxidaci 
zajišťují nižší náklady na údržbu, vyšší disponibilitu 
kompresorů, snížení celkových nákladů na oleje, 

olejové filtry a odlučovače oleje, jakož i snížené 
náklady na likvidaci použitých olejů. Kromě toho 
správně zvolený kompresorový olej zvyšuje výkon 
kompresoru se stejným příkonem díky vysokému 
mazacímu účinku základového oleje v kombinaci 
s optimálním balíčkem aditiv. V průběhu stlačování 
vzduchu takovýto produkt zabraňuje rozkladu, 
oxidaci a tvorbě zbytků oleje.
Kompresor v podstatě během svého provozu „zničí“ 
používaný olej, přičemž na toto má vliv hned ně-
kolik faktorů, jako je vysoký tlak, kontinuální přívod 
čerstvého vzduchu, vysoké teploty, značné střihové 
síly, vniknutí částic a vlhkost vzduchu. Všechny tyto 
faktory zapříčiní stárnutí oleje, které je způsobeno 
především jeho oxidací. Při teplotách mezi 90 
a 100 °C a vyšších a pod stálým přívodem kyslíku, 
organických kyselin vzniklých oxidací je používaný 
olej rychle rozkládán. Koncentrace těchto kyselin 
se vyjadřuje pomocí tzv. neutralizačního čísla, čím 
nižší je jeho hodnota, tím nižší je míra oxidace.
Kondenzát vzniklý ze vzdušné vlhkosti je dalším 
faktorem, který má za následek vysoké náklady na 
údržbu, protože musí být zpracován ještě před 
jeho odvedením do kanalizačního systému. Ne-
vhodné oleje nebo méně kvalitní přísady zapříčiňují 
emulgaci kondenzátů, takže je nemožné oddělit 
olej a vodu v běžném odlučovači, což vyžaduje 
používání nákladnějších odlučovačů kondenzátu 
a zvyšuje tak náklady. Zejména v potravinářském 
a farmaceutickém průmyslu musí být obsah oleje ve 
stlačeném vzduchu co nejnižší a kompresorové oleje 
musí být registrovány podle NSF pro kategorii H1.

Přesvědčivé výsledky  
z reálného provozu
Jedním z příkladů může být přední výrobce uzenin, 
který měl potíže s používáním jeho kompresorových 
olejů registrovaných podle NSF pro kategorii H1. 
Životnost oleje byla kratší než 1000 h, což způso-

bovalo vysoké náklady na údržbu a časté prostoje 
ve výrobě. Po provedení přesných analýz jsme do-
poručili vyčištění kompresorů za chodu a následný 
přechod na používání syntetického oleje. Po vyčištění 
mohla být provozní teplota až o 15 kelvinů nižší než 
předtím. Kromě toho nebylo již třeba chladič každý 
rok demontovat a čistit, provozní hodiny se zvýšily na 
více než 4000 a náklady na údržbu se tedy výrazně 
snížily, zatímco cena oleje byla srovnatelná.
Některé syntetické oleje byly vyvinuty speciálně pro 
kompresory v potravinářském a farmaceutickém prů-
myslu, kde stlačený vzduch může během výrobního 
procesu přijít do styku s konečným výrobkem. Speci-
ální oleje s registrací podle NSF pro kategorii H1 a certi-
fikací podle ISO 21469 podporují výrobní podniky, aby 
vyhověly náročným hygienickým požadavkům. Syn-
tetické oleje mají velmi dobrou oxidační stabilitu, což 
znamená, že je přítomnost oxidačních zbytků nebo 
laků v kompresoru minimalizována. Intervaly výměny 
oleje mohou být prodlouženy například až na 5000 
provozních hodin pro šroubové kompresory se vstři-
kováním oleje. Toto umožňuje kromě snížení nákladů  
na údržbu a provozních nákladů také dosáhnout 
vyšší provozní spolehlivosti.
Dalším příkladem je výrobce dřevotřískových desek. 
Výměna kompresorového oleje byla původně nutná 
po 2000 provozních hodinách a doporučení tedy bylo 
přejít na používání syntetického kompresorového 
oleje. Po 8000 provozních hodinách odhalila labora-
torní analýza použitého oleje počátek rozkladu aditiv 
přítomných v oleji, avšak olej ještě nemusel být mě-
něn na dalších 2000 h. Tudíž životnost oleje byla 5krát 
delší než u dříve používaného kompresorového oleje. 
Sečteme-li celkové náklady na výměnu oleje, jeho 
likvidaci, náklady na olejové filtry, odlučovače olejů  
a na údržbu, ukáže se kvalitní produkt nejvíce ná-
kladově příznivým. Výpočet celkových provozních 
nákladů ve výše uvedeném příkladu tedy názorně 
ukazuje na značné úspory. Se stejnou spotřebou 
energie je možné vyrobit více stlačeného vzduchu 
(zlepšení specifického výkonu).
Speciální syntetické oleje byly vyvinuty zejména pro 
mazání silně zatížených kompresorů na stlačování 
vzduchu s plánovanými intervaly výměny oleje 
až do 10 000 provozních hodin (za normálních 
provozních podmínek). Tyto oleje jsou neutrální 
vůči většině elastomerových těsnění používaných 

Základem je čistý stlačený vZduch

Významnou roli při přípravě stlačeného vzduchu hrají dva klíčové faktory – vysoká dostupnost 
čistého stlačeného vzduchu a jeho příprava za rozumnou cenu. Nově vyvinuté syntetické 
kompresorové oleje se velmi dobře osvědčily v praxi. Dlouhá životnost oleje, vysoká účinnost 
a velmi nízký obsah oleje ve stlačeném vzduchu výrazně snižují provozní náklady.

Pomocí zkušební sady Klüber Summit T.A.N kit lze 
velmi snadno zjistit, zda a kdy je nutné provést 
výměnu oleje

Provozní životnost olejů v kompresorech používaných výrobcem dřevotřískových desek mohla být 5krát vyšší

▲

24_27_TM02.indd   26 13.2.13   14:34



272/2013

Téma: Kompresory, stlačený vzduch

272/2013

R410A, které nemá negativní vliv na ozonovou 
vrstvu a snižuje spotřebu sušičky o 50 %.

Další novinky: 
inteligentní řešení turbokompresorů 
(viz obr. 2)
Turbokompresor poslední generace ZH 350 +, 
představený v roce 2011, byl prvním průmyslovým 
třístupňovým odstředivým turbokompresorem, 
vybaveným vysokootáčkovými motory, bez použití 
převodovky. Poskytuje mimořádné úspory energie 
v porovnání s konvenčními turbokompresory a je 
určený pro zákazníky, kteří chtějí investovat do 
nejlepších provozních vlastností kompresoru, co se 
týče úspor energie a spolehlivosti. Tyto kompresory 
lze nyní nově připojit na centrální regulátory a tím 
kompletně optimalizovat jejich využití. 

Rozšíření řady kompresorů ZE vSD  
ZE VSD nízkotlaké kompresory nabízí variabilní 
průtok vzduchu s minimálními náklady na energii. 

Kompaktní konstrukce eliminuje nutnost doplňků 
a snižuje instalaci na absolutní minimum.  

nová řada adsorpčních  
sušiček využívající kompresního  
tepla XD550-3600 (viz obr. 3)
U nové řady sušiček nedochází ke ztrátám stlačeného 
vzduchu, a to díky technologii  „Zero Purge“. K dispo-
zici jsou dvě varianty pro různé tlakové rosné body. 
Jedna  z nich je s garantovaným rosným bodem 
-40 °C, druhý přináší zápornou hodnotu rosného 
bodu, která je ovlivněna okolními podmínkami. Tato 
varianta nemá dodatečné vytápění, minimalizuje 
ale spotřebu elektrické energie na několik wattů.

Premiéra rotační bubnové sušičky 
využívající kompresního tepla (viz obr. 4)
Hlavní charakteristikou nové  ND sušičky 1000 je spoleh-
livá technologie a osvědčená konstrukce. Co víc, sušička 
nabízí vynikající energetickou účinnost díky 100% prů-
točné kapacitě na výstupu, což vede k vyšším úsporám 
energie. Tato technologie má nulovou spotřebu stla-

čeného vzduchu a žádné ztráty stlačeného vzduchu 
pro regeneraci, což představuje unikátní řešení na trhu.

Zařazení technologie bezmazných 
odstředivých dmychadel ZM 
Novinkou v portfoliu společnosti Atlas Copco jsou 
také bezmazná odstředivá dmychadla ZM (tlaková 
a vakuová). Ta nabízejí zvýšenou spolehlivost a účin-
nost a mohou být použita v mnoha aplikacích, 
mimo jiných například pro čištění odpadních vod 
nebo v chemickém průmyslu.

Posouvání služeb  na vyšší úroveň
Nový, uživatelsky jednoduchý monitorovací pro-
gram Atlas Copco SmartLink je možné snadno 
nainstalovat do každého kompresoru. Nabízí zákaz-
níkům kompletní přehled výroby stlačeného vzdu-
chu. Ukazuje, jak a kde může být optimalizována 
a ušetřená energie a v neposlední řadě pomáhá 
předvídat potenciální problémy. ■
Pro více informací kontaktujte:  
PRinfo@cz.atlascopco.com

v kompresorech na stlačování vzduchu. Speciální 
inhibitory udržují vnitřní prostory kompresorů čisté, 
tak aby byly eliminovány náklady na čištění kom-
presorů a jejich neplánované prostoje.

Snadné čištění kompresorů
Kompresorové oleje na bázi ropného oleje mohou 
způsobit tvorbu lakových a karbonizačních zbytků, 
a to zejména v šroubových kompresorech se vstři-
kováním oleje a lopatkových kompresorech, kde se 
usadí v celém olejovém okruhu. V hydraulických sys-
témech mohou ropné oleje způsobit zalepení ventilů 
na horkém povrchu, což má za následek vysokou 

spotřebou energie, ucpané olejové kanálky a filtry 
a kvůli tomu vysoké náklady na údržbu a prostoje. 
K dispozici jsou účinné čisticí koncentráty na bázi 
esterových olejů s čisticími přísadami, které jsou 
používány v 10% koncentraci v olejové náplni, a to 
60 h před další plánovanou výměnou oleje. Během 
chodu kompresoru rozpouští čisticí koncentrát 
zbytky na površích a zajišťuje, že zbytky zůstá-
vají rozpuštěné v oleji, aby pak byly vypláchnuty  
ze systému při výměně oleje. Tato metoda je mno-
hem účinnější než pouze proplachování kompre-
soru pomocí normálního kompresorového oleje. 
Provozovatel zařízení může snadno zjistit, zda a kdy 

je nutné provést výměnu oleje pomocí soupravy 
určené pro rychlý test stavu kompresorových olejů, 
např. pomocí Klüber Summit T.A.N kit. Test využívá 
přítomnosti rozložených kyselin v oleji a pomocí 
barevné indikace určí míru oxidace použitého oleje.
Praktické příklady ukazují, že přechod na plně syn-
tetické kompresorové oleje může být proveden 
velmi jednoduše. Provozní životnost oleje může 
být výrazně prodloužena a výkonnost kompre-
sorů zvýšena za současného ušetření provozních 
nákladů a cenných zdrojů. ■

Robert Corna, Drahomíra Wachtlová,  
Klüber Lubrication 

Obr. 4Obr. 3

(pokračování ze str. 24)

▲
▲
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Nečistoty v systémech stlačeného 
vzduchu lze rozdělit obecně:
●●  Kvalita vzduchu, který vstupuje do 
kompresoru. Kompresory nasávají 
velké objemy vzduchu z okolí, který 
obsahuje množství nečistot nese
ných vzduchem.
●●  Typ a provoz kompresoru. Kom
presor je sám zdrojem dalšího 
znečištění sestávajícího z částic 
opotřebení chladiv a maziv.
●●  Vzdušníky kompresoru a distri
buční systém. Vzdušníky a potrubí 
rozvodu jsou navrhovány pro 
uskladnění a distribuci stlačeného 
vzduchu. Logicky se v nich zachytí 
velké množství znečišťujících látek 
nasátých do systému. Navíc se 
v rozvodu a vzdušnících stlačený 
vzduch ochlazuje a dochází ke 
kondenzaci zbytkové vlhkosti, která 
může způsobit poškození systému 
a jeho korozi.

Typy nečistot v systémech 
stlačeného vzduchu
Atmosférické nečistoty
Atmosférický vzduch v průmyslovém 
prostředí obsahuje průměrně 140 mi
lió nů částic nečistot v m3 vzduchu. 80 % 
těchto částic je menší než 2 μm a jsou 
velmi malé, aby je zachytil vstupní filtr 
kompresoru, proto přecházejí přímo do 
systému stlačeného vzduchu.
Vodní pára, kondenzovaná voda 
a vodní aerosoly
Atmosférický vzduch obsahuje vodní 
páru (voda v plynném skupenství). 
Schopnost stlačeného vzduchu udr
žet vodní páru závisí na její teplotě. 
Při vyšší teplotě se ve vzduchu na
chází větší množství vodní páry. Po 
kompresi podstatně vzroste teplota 
vzduchu, čímž se v něm udrží vstupu
jící vlhkost. Po kompresním stupni se 
vzduch zchladí na provozní teplotu. 
To sníží schopnost vzduchu udržet 
vodní páru v plynném skupenství 
a část vodní páry kondenzuje na 
vodu, která se musí odstranit v ná
sledné sušičce. Vzduch vystupující 
ze sušičky má 100% relativní vlhkost 
(nasycená vodní pára) a každé další 
ochlazení vzduchu způsobí, že se část 

vodní páry přemění na vodu. Konden
zace probíhá v různých částech sys
tému, tedy všude tam, kde se stlačený 
vzduch ochladí, např. ve vzdušníku, 
potrubích, během expanze na vzdu
chových ventilech, ve válcích, v nářadí 
a strojích. Kondenzující voda a vodní 
aerosol způsobují korozi ve vzdušníku 
a rozvodném systému, poškození vý
robního nářadí i koncového výrobku. 
Stejně tak podstatně snižuje účinnost 
výroby a zvyšuje náklady na údržbu. 
Proto se voda v jakékoliv formě musí 
ze systému odstranit, aby systém pra
coval správně a účinně.
Rez a otěr potrubí
Rez a otěr potrubí lze nalézt ve vzduš
níku a v potrubích „mokrého systému“ 
(systém bez odpovídajícího čisticího 
zařízení), nebo v systému, který byl 
v „mokrém“ provozu před instalací čis
ticího zařízení. Po čase tyto nečistoty 
zničí, nebo zablokují výrobní zařízení. 
Mohou dokonce kontaminovat vý
sledný výrobek a procesy.
Mikroorganismy
Do systému stlačeného vzduchu jsou 
nasávány také bakterie a viry. Po pře
chodu kompresorem se ohřejí a do
stanou do vlhkého prostředí, které je 
ideální pro jejich množení. Ve vzdu
chu se nachází kolem 3850 mikroor
ganizmů na m3. Pokud se jen několik 
mikroorganismů dostane do čistého 
sterilního procesu nebo systému, 
může to způsobit mimořádně zhor
šení kvality produktu, ale i následné 
stažení výrobku z distribuce.
Tekutý olej a olejové aerosoly
Většina kompresorů používá olej 
v kompresním stupni na utěsnění, 
mazání a chlazení. Během provozu 
se mazivo často dostává do stlače
ného vzduchu jako kapalný olej, nebo 
aerosol. Takto smíchaný olej s vodní 
parou ve vzduchu je často velmi ky
selý, způsobuje poškození vzdušníku 
a rozvodného systému, výrobních za
řízení i finálního výrobku.
Olejové páry
Kromě nečistoty a vodní páry se v at
mosférickém vzduchu nachází i olej 
ve formě nespálených uhlovodíků. 
Tyto jsou nasávány do kompresního 

systému a spolu s plynným olejem 
mazání kompresoru se dostávají do 
systému stlačeného vzduchu, kde 
se ochlazují, kondenzují a způsobují 
stejné poškození jako kapalný olej. 
Typická koncentrace je mezi 0,05 až 
0,5 mg na m3 okolního vzduchu.

Rozdělení aplikací podle 
použití stlačeného vzduchu
●●  kritické aplikace stlačeného vzdu
chu: farmaceutická výroba, polo
vodičový průmysl, výroba TFT/LCD 
obrazovek, výroba pamětí do PC, 
výroba elektroniky (CD, CD/RW, 
DVD, DVD/RW), výroba HD, potravi
nářský průmysl, mlékárenství, pivo
vary, CDA systémy pro elektroniku...
●●  použití velmi kvalitního vzduchu: 
výroba plastů, např. P.E.T. lahví, 
zpracování filmů, kritické přístroje, 
kosmetický průmysl, dekompresní 
komory, medicínský vzduch, den
tální vzduch, lasery a optika, roboti, 
stříkací spreje a pod.
●●  všeobecné použití stlačeného 
vzduchu: předfiltrace před ab
sorpčními sušičkami, automatizace 
ve výrobě, pneumatické nářadí, 
lisovny, slévárny, potrubní pošta, 
vzduchové motory, dílny, garáže, 
foukací pistole, míchání surovin, 
foukání/pískování...

Podle normy ISO 85731 se na vy
jádření kvality vysušení stlačeného 
vzduchu může používat pouze ozna
čení teplota tlakového rosného bodu 
°C

tpd
. Teplota atmosférického rosného 

bodu °Ctd je zavádějící a nesmí se 
používat.

Měřicí přístroje testo 
pro hodnocení kvality 
stlačeného vzduchu
Podle použití sušiček se dá rozdělit 
stlačený vzduch do dvou základních 
kategorií, podle kterých je možné si 
vybrat měřicí přístroj pro kontrolu 
a řízení výroby vzduchu. Do jedné 
kategorie patří převodníky na určení 
kvality vysoušení vzduchu a do druhé 
patří převodníky pro měření spotřeby 
vzduchu. V rámci výroby stlačeného 
vzduchu nachází přístroje své uplat
nění následovně:

Testo 6721 – jednoduché mo-
nitorování teploty rosného 
bodu stlačeného vzduchu do 
-30 °Ctpd.
Levné monitorování se dvěma 
spínacími výstupy. Optimální pou
žití pro sušičky tlakového vzduchu  
30...+30 °C

tpd 
(22...+86 °C

tpd
).

Přístroj testo 6721 se používá pro kon
trolu tlakového rosného bodu. Měří 
zbytkovou vlhkost v těchto případech:
●●  kontrola zbytkové vlhkosti vzduchu 
vstupujícího do pneumatických 
strojů,
●●  kontrola vymrazovacích sušiček 
(tlakového) vzduchu,
●●  kontrola membránových sušiček 
(tlakového) vzduchu.

Chrání spolehlivost systému výroby stla
čeného vzduchu, tj. ochrana proti zni
čení korozí. Měřicí rozsah +80...+30 °C

tpd
 

s přesností ± ¼ °C
tpd

, provozní tlak max. 
20 bar, provozní teplota 0...+60 °C, 
výstup 2 bezpotenciálové spínače 
30 V/0,5 A, napájení 20...30 VDC.
Konfigurační, kalibrační a analyzační 
program P2A nabízí přehledně a gra
ficky všechny potřebné informace 
a možnosti:
●● konfigurace jednotek (°C

tpd
/°F

tpd
),

●●  nastavení dvou mezních jednotek 
a hystereze,
●●  kalibrace (jednobodové): je po
třebný přesný referenční přístroj,
●● reset do továrního nastavení,
●● test spínacích výstupů,
●● paměť minima a maxima,
●●  historie konfigurace i kalibrace 
(všechny operace, provedené pro
gramem P2A jsou registrovány v PC, 
neukládají se v přístroji),
●●  možnost zobrazení sériového čísla 
a čísla firmwaru.

Testo 6740 – standardní pře-
vodník měření vlhkosti stlače-
ného vzduchu (plynu) a určení 
teploty tlakového rosného 
bodu.
Měřicí rozsah testo 6740 je od +30 do 
45 °C

tpd
 s přesností ± ¼ °C

tpd.
 Kompaktní 

převodník vlhkosti má proudový vý
stupní signál 4...20 mA, který odpovídá 
měřené teplotě tlakového rosného 
bodu. Proudový výstup lze nastavit 

podle některé 
z veličin, např. pro 
měřenou teplotu 
(°C), relativní vlh
kost (% rv), nebo 
teplotu rosného 
bodu (°C

td
), teplotu 

tlakového rosného 
bodu (°C

tpd
), objem 

vodní páry (ppmv) 
či absolutní vlhkost 

Přístroje testo Pro měření 
kvality stlačeného vzduchu

Při výrobě stlačeného vzduchu je třeba sledovat kvalitu stlačeného 
vzduchu a dodávané množství. Pro posouzení kvality je nutno znát 
zdroje nečistot a jednotlivé typy nečistot nacházející se ve stlačeném 
vzduchu, včetně problémů, které mohou způsobovat. Měřicí přístroje, 
představeny v tomto článku, jsou určeny právě na sledování kvality 
stlačeného vzduchu.

testo 6721
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Nejefektktk ivněji
pracuje
pod tlakem.
Měřič spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448.
Rychlá a snadná instalace i při běžící výrobě.

• Bezpečná instalace díkykyk ochrarar ně proti zpětnému rárár zu.

• Nejeje vyšší přeřeř snost měřeřeř ní díkykyk snadnému a přeřeř snému
umísísí tění přísísí troje, ktktk erý obsahuje stupnici hloubkykyk .

• Integrovaná funkce sumarizace (t(t( otalizátor)r)r i bez další
vyhodnocovací jednotkykyk .

www.testo.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu:

hala V, stánek č. 103.

(mg/m3). Napájení převodníku je dvou-
vodičové pomocí zdroje 24 VDC (10... 
30 VDC, 3 VA). Proudový výstup je také 
dvouvodičový, elektrický izolovaný. Krytí 
převodníku je IP 65.
Převodník s rozměry 199,5 x 37 x 37 mm 
se do tlakového systému instaluje po-
mocí montážního závitu G ½“. Místo 
montáže by mělo být obtékáno tlako-
vým vzduchem, aby se zkrátila časová 
konstanta senzoru vlhkosti. Provozní 
rozsah převodníku je od -1 do +50 bar.
Druhou možností montáže je ne-
přímo prostřednictvím redukčního 
adaptéru s měřicí komůrkou. Pře-
vodník se našroubuje do adaptéru 
a ten se připojuje do rozvodu přes 
standardní propojení rychlospojkou. 
Převodník je možné pomocí chladicí 
spirály připojovat i na vysokotep-
lotní odběrová místa (do +200 °C). 
Teplota na konci chladicí spirály je 
+50 °C. V případě znečištěného tlako-
vého vzduchu olejem a prachovými 
částicemi se doporučuje na senzor 
instalovat předfiltr. Stlačený vzduch 
uniká přes kapiláru z měřicí komory 
s průtokem asi 1 l/min při tlaku cca 
7 bar. Maximální provozní tlak pro 
měřicí adaptér je 15 bar.

Na 3místném LED displeji převodníku 
testo 6740 se zobrazují měřené hod-
noty a dva releové výstupy alarmu. 
Releový kontakt je dimenzován na 
napětí 230 V AC, 1 A. Nastavení alarmu 
lze programovat pomocí klávesnice. 
Velkou výhodou uvedeného řešení 
v průmyslu je, že systém kontinuálně 
monitoruje vlhkost a signalizuje její 
překročení alarmem. Díky možnosti 
natočení převodníku o 350 ° je možno 
pohodlně odečítat údaje na displeji.
Aplikace:
●●  monitorování teploty a vlhkosti ve 
stlačeném vzduchu pro všechny 
oblasti průmyslu nebo pro medi-
cínské aplikace,
●●  kontinuální monitorování vlhkosti 
tlakového vzduchu v brzdových 
systémech železničních a náklad-
ních vozidel,
●●  kontrola účinnosti sušení v chladi-
cích a adsorpčních sušičkách tlako-
vého vzduchu až do -45 °C

tpd
, např. 

při sušení elektronických součástek, 
při výrobě vláken...,
●●  kontrola vlhkosti v procesu při řízení 
a výrobě stlačeného vzduchu,

●●  kontrola kondenzátu v sušičkách 
až do 2 °C

tpd
, např. v cukrovarech.

Testo 6681/6651 – monitoro-
vání nízké vlhkosti s teplotou 
rosného bodu do -60 °Ctpd s au-
tokorekcí
Dvojice průmyslových převodníků 
testo 6651 a testo 6681, které vy-
užívají vlastnosti jedinečného vlhkost-
ního senzoru testo je možné využít 
i pro měření stopové vlhkosti v rozvo-
dech stlačeného vzduchu. Vlhkostní 
senzor disponuje dlouhodobou sta-
bilitou, přesností a nasazením i ve 
speciálních řešeních (vysoká vlhkost, 
vlhkost v atmosféře H

2
O

2
, stopová vlh-

kost, atd.). Oba přístroje se vyznačují 
novými přednostmi a model testo 
6681 i světovou inovací – jde o první 
převodník vlhkosti na světě se sběr-
nicí Profibus DP. Tato nově vyvinutá 
generace přístrojů nabízí řešení pro 
spolehlivé a bezúdržbové použití 
a vyznačuje se vysokou stabilitou 
a provozní jistotou v průmyslu.
V nabídce převodníků jsou vyměni-
telné sondy, hlášení včasného varo-
vání a široké možnosti nastavování. 
Využívají již existující technologii Testo 

externího rozhraní pro komunikaci 
s nastavovacím a parametrizačním 
programem P2A.

Převodník testo 6681 disponuje dal-
šími přednostmi:
●● přesnost do ± 1 % r.v.,
●●  preventivní údržba s funkcí včas-
ného varování pomocí sondy testo 
6617,
●●  více veličin vlhkosti, jako absolutní 
vlhkost a entalpie, atd.,
●● absolutně odolný kovový kryt,
●●  možnost měřit stopovou vlhkost 
sondou testo 6615 s auto-nasta-
vením a mimořádnou přesností až 
do -60 °C

tpd,

●●  připojení na průmyslovou sběrnici 
Profibus-DP, což je světovou inovací 
pro převodníky vlhkosti.

Právě pro tyto výhody jsou převodníky 
testo 6681 ideální pro procesy sušení,  
dodržování vlhkosti v čistých prostorách 
(farmaceutický průmysl, polovodičový 
průmysl, v sušárnách, či při výrobě 
a rozvodu stlačeného vzduchu a kli-
matizací). ■● www.testo.cz

testo 6740
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Nejdříve si položme dvě otázky:
●●  Kolik že je provozovatelů kompresorových stanic, 
kteří si z důvodu ochrany venkovních potrubí 
před zamrznutím pořídili energeticky náročné 
vybavení, aby pak v letních měsících zbytečně 
platili elektrickou energii a údržbu zařízení, jež 
vlastně od jara až do podzimu už plně nevyužijí?
●●  Kolik že je přímých investorů, kteří pravidelně 
a s velkým úsilím překalkulovávají své provozní 
náklady, hledají všemožné úspory a při tom 
provozují zařízení (v tomto případě adsorpční 
sušiče), které nebyly konstruovány s ohledem 
na maximální účinnost a nízké provozní náklady?

Tandemové sušiče Antares mohou přinést obe-
známeným investorům a uživatelům kýžený efekt 
– úsporný pružný provoz podle sezónní potřeby 
nebo minimalizaci provozních nákladů na tech-
nologicky nutné sušení stlačeného vzduchu se 
záporným rosným bodem.

Hiross Antares – nový „tandemový“ 
systém sušení stlačeného vzduchu 
Společnost Parker Hannifin a její divize Hiross uvádí 
na náš trh novinku, tzv. tandemový sušič stlačeného 
vzduchu. Název „tandemový“ v tomto technickém 
případě znamená sériové zapojení a jednotné řízení 
dvou klasických technik  sušení – kondenzačního 
a adsorpčního – v jednom skříňovém zařízení. Jde 

o nové využití ověřených technologií zaměřené na 
flexibilitu provozu a s ní spojený tlak na minimalizaci 
nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, 
popř. na redukci spotřeby stlačeného vzduchu. 
Základem úspěchu systému Antares je rutinní vyu-
žití předností techniky chlazení vzduchu a techniky 
tlakové cyklické adsorpce vlhkosti a jejich chytré 
spojení do jednoho celku zajišťujícího postupný 
proces sušení stlačeného vzduchu.

Nová myšlenka v reálné podobě 
Vlhký neupravený vzduch vstupuje do zařízení 
a nejprve prochází přes hrubší předfiltr. Po tomto 
prvním stupni filtrace se vzduch zchlazuje pro-
střednictvím tepelné směny s chladicím okruhem 
obsahujícím několik patentově chráněných kon-
strukčních prvků. Zde dochází ke snížení teploty 
a tím ke zkondenzování větší části vody obsažené 
ve stlačeném vzduchu. Po této první fázi konden-

začního sušení je vzduch filtrován vysoce účinným 
jemným koalescenčním submikrofiltrem. Na tomto 
druhém stupni filtrace je odstraněna zbytková ole-
jová mlha a případně i zbylé kapénky vody. 
Částečně upravený stlačený vzduch s rosným bo-
dem v rozmezí od +3 do +5 °C je dále upraven 
pomocí druhé fáze sušení – kompaktní adsorpční 
jednotkou pracující na bázi tlakové cyklické ad-

sorpce (PSA). Zde se snižuje vlhkost stlačeného 
vzduchu na zaručený rosný bod -40 °C. Je však na 
volbě zákazníka, zda mu vyhovuje tento standardní 
výstupní rosný bod, anebo se rozhodne pro splnění 
přesných požadavků aplikace v rozmezí od +3 do 
-70 °C nebo flexibilně řídit provoz podle ročních 
období.
Po vysušení na požadovaný rosný bod vstupuje 
chladný suchý vzduch na třetí stupeň filtrace – pra-
chový filtr, který zachycuje postupně se uvolňující 
prachové částice z adsorbentu. Ve finální fázi se 
stlačený vzduch ohřívá na cca 25 °C při pasivní 
tepelné směně s teplým stlačeným vzduchem 
vstupujícím do zařízení z kompresoru nebo z po-
trubního rozvodu. 

Výhody nekonvenčního řešení
Při porovnání nového tandemového systému 
s klasickým adsorpčním sušičem nebo s častou 
kombinací za sebou řazeného kondenzačního a ad-
sorpčního sušiče zjistíme, že nové řešení nabízí 
jednoznačné technické výhody. Tou hlavní výhodou 
je skutečnost, že se po úpravě na kondenzační 
chladicí fázi sušení a před vstupem na adsorpční 
jednotku nachází stlačený vzduch ve 100% nasy-
ceném stavu a má nízkou teplotu. Tyto dva pa-
rametry značně zlepšují sorpční charakteristicky 
ve druhé fázi (adsorpčního) sušení, než jak tomu 
je u běžného uspořádání kondenzačního sušiče 
a za ním instalovného adsorpčního sušiče. Provoz 
na výrazně zlepšených charakteristikách tlakové 
cyklické adsorpce systému Antares přináší mnohem 
nižší potřebu energie na finální dosušení vzduchu:
●●  regenerace se provádí s radikálně menším množ-
stvím vzduchu na proplach adsorbérů, než je 
tomu u klasických adsorpčních sušičů se stude-
nou regenerací;
●●  využitím ohřívače s nízkou energetickou ná-
ročností dochází k úspoře spotřeby elektřiny 
ve srovnání s podobnými běžně dostupnými 
systémy až o 44 %. 

Celý systém je v jakémkoli provozním režimu řízen 
podle požadovaného rosného bodu. Integrace 
obou zmíněných technologií sušení do jednoho 
zařízení navíc vede k úspoře prostoru a ke zjedno-
dušení řízení provozu. 
Sušiče Antares jsou vybaveny buď ručním nebo 
automaticky řízeným obtokem, takže např. uživa-
tel má možnost v létě (kdy nedochází k zamrzání 
venkovního potrubí) zcela deaktivovat nákladově 
náročnější adsorpční jednotku. V takovém případě 
dodává sušič Antares stlačený vzduch se spoleh-
livým rosným bodem v rozmezí od +3 do +5 °C, 
a to s nižší spotřebou energie než v zimním režimu.

Právě uvádíme na náš trh 
Během uplynulých tří let byly sušiče Antares inten-
zivně testovány v laboratořích výrobní divize Parker 
Hiross a prošly provozními testy u náročných zákaz-
níků v Německu, Francii a Itálii. Na konci loňského roku 
2012 byla nová řada sušičů (pro vzduchové výkony 
v rozmezí od 2,5 do 34 m3/min) uvedena na západoev-
ropský trh, na začátku roku 2013 bude systém Antares 
poprvé představen distributorům Parker Hannifin, 
odborné veřejnosti, zájemcům a uživatelů v České 
republice a na Slovensku. ■● www.parker.cz

Tandemové sušiče – skuTečné 
energeTické úspory při 
sušení sTlačeného vzduchu
Informace v tomto článku jsou určeny zejména pro ty 
odborníky z oblastI kompresorové technIky a úpravy 
stlačeného vzduchu, jež zajímají novInky zaměřené nIkolI 
prIorItně na InvestIční úspory, ale především na snížení 
spotřeby elektrIcké energIe, která je přímo nebo nepřímo 
vynakládána na odstranění vlhkostI z rozvodů 
tlakového vzduchu.
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Mattei – kompresory 
pro stlačený vzduch 
s vysokou účinností
■ dílenské kompresory
■ vzduchová centra
■ kompresory s proměnnou výkoností
■  kompresory pro stabilní výkonost 

s minimalizovanou měrnou 
spotřebou energie

■  kompresory s integrovanou 
kondenzační sušičkou

■  kompresory chlazené vodou
■  rekuperace odpadního tepla

SPX Hankison – energeticky 
úsporná zařízení pro sušení 
a filtraci stlačeného vzduchu
■  kondenzační sušičky
■  adsorpční sušičky
 ■  membránové sušičky
 ■  hybridní sušičky
■  filtry dle ISO DIN 8573-1: 2004
■  ekologická zařízení pro likvidaci 

kondenzátu s obsahem oleje

Chraňte životní prostředí a šetřete energií

ČSN EN ISO 9001:2009 

ČSN EN ISO 14001:2005

MONDO s.r.o.
Vážní 899

500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 541 212

www.mondo.cz
www.matteicz.cz
www.hankison.cz
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Historie závodu Kopos Kolín začíná na počátku 
20. století, kdy bratislavská kabelovna koupila 
v roce 1926 na okraji Kolína tovární objekt, 

aby zde o rok později zahájila výrobu plášťových 
a pancéřových elektroinstalačních trubek, včetně 
krabic a ostatního příslušenství. Během války a v po-
válečném období procházel podnik střídavými změ-
nami, kdy byl postupně začleněn do různých firem 
a ke změnám docházelo i ve výrobním programu, 
přičemž za významný lze považovat rok 1962, kdy se 
technický rozvoj závodu začal zabývat možnostmi 
technologií zpracovávání plastických hmot v sou-
vislosti s aplikacemi pro elektroinstalační úložný 
materiál. Novodobá historie kolínské „Kablovky“, už 
s novým názvem KOPOS, začíná v roce 1994, kdy 
je 1. května podnik privatizován jako společnost 
s ručením omezeným s obchodním jménem Kopos 
Kablo Kolín s.r.o., která se v lednu 1996 stala akciovou 
společností. Na rozdíl od mnoha jiných případů 
nejde v případě Koposu o zpackanou privatizaci, 
končící ve finále vytunelováním firmy, ale noví ma-
jitelé nastartovali skutečný rozmach podniku, který 
zůstal v českých rukou a úspěšně se rozvíjí s vizí 
a dlouhodobou prioritou stát se předním světovým 
výrobcem elektroinstalačního materiálu. A dosa-
vadní výsledky napovídají, že se to daří.

Z Kolína do světa
Od konce 90. let firma výrazně expanduje na zahraniční 
trhy. Během 12 let v období 1997 – 2009 byly založeny 
dceřiné společnosti na Ukrajině, v Bělorusku, Polsku, na 
Slovensku, ale také v Rusku (kde o pár let rozšířilo za-
stoupení firmy ještě pobočka ve Smolensku), Rumun-
sku, Maďarsku a v Německu. Stěžejní přelom v novo-
dobé historii podniku znamená rok 2004, kdy 10 let po 

jeho privatizaci začíná zahájení rozsáhlé modernizace, 
která obsáhne více než polovinu podniku. Současně 
s tím ale dále pokračují zahraniční aktivity – vzniká 
další dceřiná společnosti na Slovensku (KOVOFIN) a ve 
Spojených arabských emirátech, v Gruzii a v Domini-
kánské republice. Slovenské dceřiné společnosti byly 
posléze sloučeny do jedné. Celkem má Kopos nyní 
po celém světě 13 dceřiných společností, které se 
starají o jeho obchodní úspěchy. Což není jednoduchá 
záležitost, uvážíme-li, že výrobní program Koposu před-
stavuje v současné podobě nějakých 7000 výrobků.
Během posledních let byla dokončena i výstavba nové 
skladové a administrativně výrobní haly (2009) a spuš-
těna moderní výrobní linka na inovované kabelové 
žlaby řad Mars (jejichž výroba jako novinky v sorti-
mentu byla zahájena v roce 2007) a Jupiter. Od roku 
2011 má firma nový výrobní podnik i na Ukrajině, kde 
funguje moderní výrobní hala, zásobující východní trhy. 
V současné době je hlavní činností výroba elekt-
roinstalačního úložného materiálu. Jsou to přede-
vším elektroinstalační lišty a kanály, trubky pevné 
a ohebné, krabice a upevňovací materiál. K posled-
ním novinkám patří např. kabelové nosné systémy 
se zachováním funkčnosti při požáru. 
Ze zpracovávaných materiálů zaujímá největší 
objem PVC, výroba z plastů se zaměřuje stále více 
ekologicky – produkty z bezhalogenového a bez-
olovnatého materiálu.
Výroba probíhá v Kolíně nyní ve dvou moderních 
halách – v roce 2005 zahájila provoz hala na vý-
robu plastů o rozloze 12 000 m2, kterou o čtyři roky 
později doplnila další hala na výrobu s plochou 
6 900 m2. V první vznikají trubky, elektroinstalační 
žlaby, vstřikované elektromontážní krabice apod. 
Dominantní výrobu v kovovýrobní hale pak tvoří 
především dráty a kovové lišty a žlaby.

Část výroby probíhá na zakázku podle specifikací 
budoucího uživatele, ale podstatnou část výroby si 
v Koposu sami konstruují a vyvíjejí podle poznatků 
ze sledování trhu a jeho trendů. Konkurence je tvrdá, 
ale vývojáři Koposu se snaží být vždy o kousek napřed 
nejen pokud jde o nekompromisní kvalitu, ale i v uplat-
ňování různých drobných vylepšování a inovací, které 
dělají výrobky z Kolína populární mezi zákazníky. 
Například i zdánlivé maličkosti jako těsnicí mebrána 
v elektroinstalační krabici, kterou lze v případě potřeby 
pro průchod kabelu jednoduše prorazit šroubová-
kem, zachovává maximální utěsnění kolem kabelu.
Společnost se řadu let věnuje i výzkumu a vývoji v ob-

lasti odstínění radiace v jaderných zařízeních a podílela 
se na dodávkách stínicího systému pro Evropskou 
organizaci pro jaderný výzkum CERN, kde funguje obří 
urychlovač částic, což je prestižní reference, jakou se 
nemůže pochlubit mnoho evropských firem.

Lidé (nikoli) v pozadí 
O zaměstnance, kterých má firma nyní v ČR kolem 
356 (a přes 150 dalších pracuje v zahraničních za-
stoupeních), se také stará, jak dokumentuje např. 
ordinace podnikového lékaře nebo moderní útulná 
podniková jídelna. 
V říjnu loňského roku Kopos zvítězil se svým pro-
jektem Systém sledování zdravotních prohlídek za-
městnanců v národním kole soutěže „Správná praxe 
2012–2013“. Úsek řízení jakosti se snaží předcházet 
úrazům a nemocem z povolání, a proto byl v letech 
2011–2012 vytvořen dokonalejší systém sledování 
zdravotních prohlídek zaměstnanců.
O zaměstnance nemá Kopos nouzi, lidé na Kolín-
sku si práce váží, a je jim jasné, že stabilní zázemí 
prosperující firmy je v dnešní době skutečné terno. 
Většina pracuje ve firmě už dlouhé roky – průměrná 
doba působení zaměstnance v Koposu je přes 
17 let – přičemž věkový průměr zaměstnanců je 
42 let. Na druhou stranu však firma očekává od 
svých lidí i odpovídající loajalitu a respektování 
předpisů, takže např. na bezpečnost práce se dbá 
velmi přísně. I proto je Kopos držitelem certifikátu 
„Bezpečný podnik“ (získal jej již počtvrté za sebou).
O tom, že podnik se snaží zaměstnávat lidi, kteří 
jsou špičkoví ve své profesi svědčí i tradiční umís-
ťování řidičů vysokozdvižných vozíků z Koposu 
v „neoficiálním českém mistrovství“ Linde ještěrka 
cup, pořádaném společností Linde. ■  /jv/

Animovaní medvědi z populárních filmů Břetislava Pojara vyráželi do Kolína „za holkama“, 
ale my jsme se tam vydali za elektroinstalačním materiálem. Právě zde totiž funguje největší 
český výrobce tohoto sortimentu – akciová společnost Kopos Kolín.

NA NÁVŠTĚVĚ V METROPOLI 
ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU

Krabice KSK 125 s vysokým krytím IP 66 – nový 
výrobek roku 2013

Takhle se vyrábí „husí krky“

Forma na výrobu ohebných 
chrániček
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Ve dnech 19. až 22. března vypukne v moder-
ních halách brněnského výstaviště již 21. ročník 
mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektro-
niky, automatizace a komunikace AMPER 2013. 
Během čtyř dnů konání tohoto pomyslného zá-
vodu, budou jednotliví zástupci firem prezento-
vat, diskutovat, prosazovat svoji nabídku produktů, 
inovací a možných služeb, všech zastoupených 
oborů. Veletrh přesahuje svým konceptem pouhou 

přehlídku vystavovatelů, ale nabízí skvělou příle-
žitost navázání obchodní spolupráce, na národní 
i mez inárodní úrovni.
V současné době si své startovní číslo na veletrh 
AMPER 2013 zaregistrovalo více než 550 význam-
ných společností z 18 zemí světa. Vzhledem k dosa-
vadní frekvenci zpracovaných přihlášek v této chvíli 

pořadatelé vykazují 5% nárůst počtu vystavovatelů 
oproti minulému roku. Vyšší zájem o účast na ve-
letrhu vykazují firmy spadající do nomenklatury 
elektroinstalace a automatizace. Významnými re-
prezentanty 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.
Pořadatelé veletrhu budou mít své návštěvníky opět 

čím překvapit. V rámci letošního veletrhu proběhne 
prestižní soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu 
ZLATÝ AMPER 2013 a soutěž studentů elektrotech-
nických univerzit a vysokých škol AMPER TALENT. 
Pro fanoušky elektromobility je připravena exkluzivní 
přehlídka elektrických a hybridních vozidel, od skútrů 
přes osobní automobily až po autobusy a dodávky, 
využívající tento alternativní pohon. Redakce portálu 
Elektrika.cz na letošní AMPER opět připravuje aktivní 
zpravodajskou účast. Ve spolupráci s pořádající spo-
lečností a šéfredaktory renomovaných odborných 
časopisů budou živě přinášet své postřehy a rozho-
vory přímo z dění 21. ročníku. Celá událost se ponese 
v duchu karetní hry „Oko bere“, kterou si návštěvníci 
budou moci ve výstavních prostorách zahrát. Meta-
forou 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 kvalifikačních semi-
nářů, tematických konferencí a diskuzí, které jsou ur-
čeny jak odborníkům, tak i technickým nadšencům.
Kvalifikační semináře (L. P. Elektro):

 ● Inovativní kabelová řešení nkt cables
 ●  Osvětlení 2013 – Požadavky projektů na osvětlování

 ●  Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, 
související povinnosti provozovatelů
 ●  Požadavky na elektrické instalace 2013

Konference (FCC Public):
 ● Perspektivy elektromobility
 ● Perspektivy automatizace
 ● Energie pro budoucnost

Odborné semináře (DPS – Elektronika od A do Z):
 ●  Elektronické součástky a aplikace@AMPER 2013
 ● DPS a vše kolem nich

Konference (Sdělovací technika): 
 ● Elektronika, mikroelektronika a inovace
 ●  RFID – Bezdrátová komunikace v každodenním životě

Seminář (B.I.D.):
 ● OFF-GRID v ČR 2013

Soutěž (Trade Media International) 
 ● Vyhlášení soutěže Produkt roku 2012

Konference (Jihomoravské inovační centrum)
 ● 120 vteřin +

Odborné semináře (Sekce Optonika 2013) 
– Krátká historie optiky a fotoniky

 ●  Vláknové lasery – jasné světlo ze skleněných nitek
 ●  Holografie – nabídka pro paměti
 ●  LED a jejich využití
 ●  Defekty v solárních článcích snižují jejich účinnost
 ●  Přípojka FTTH – Fibre to the Home – realita a vize
 ●  Optické prvky pro výkonné lasery
 ●  Laserové odměřovací systémy pro současnou 
průmyslovou a základní metrologii
 ●  Optoelektronické integrované součástky pro 
vysoké rychlosti přenosu informace
 ●  Polymerní planární fotonické struktury
 ●  Optický jev koherenční zrnitost a jeho moderní 
využití nejen v mechanice
 ●  Optické 3D měřicí metody
 ●  Jak měřit světlo? Fotometrie a radiometrie
 ●  Silové účinky světla a jejich praktické využití 
 ●  Projekt HiPER, laserem stimulovaná jaderná fúze
 ●  Optické vláknové senzory pro vědecké a průmy-
slové aplikace. ■

AMPER 2013 JIŽ PŘEDE DVEŘMI

Čtyřdenní „maraton“ AMPER 2013, určený všem technicky nadaným jedincům, se organizačně 
blíží do své cílové rovinky. Závodníci budou mít možnost změřit své síly s konkurenčním tla-
kem našich zkušených, vytrvalých běžců, ale i s entusiasmem a energií nováčků, kteří cestu 
technického pokroku a inovací absolvují poprvé.

Redakce TechMagazínu bude opět u toho
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Výměna předchozí polypropylenové hybridní 
části za celoplastový díl znamenalo během 
vývoje nejen použití speciálního plastu  

Ultramid B3WG8, vysoce vyztuženého polyamidu, 
ale především speciálního simulačního nástroje spo-
lečnosti BASF s názvem UltraSim. To umožnilo části 
z ocelového plechu, který byl s touto konstrukční 
částí vozu spojen dříve, nyní odstranit a nahradit 

celoplastovou alternativou. Tím se podařilo výrobci 
dosáhnout nejen výrazné snížení hmotnosti před-
ního koncového modulu ve srovnání s předchozím 
modelem, ale i ušetřit montážní čas a tím náklady. 
Kromě omezeného prostoru pro instalaci obsahují 
požadavky na celoplastové části řadu velmi nároč-
ných zatěžovacích stavů: mezi nimi např. statické 
a dynamické selhání západky krytu motoru, kdy 

byly nesprávným otevíráním a zavíráním kapoty 
motoru simulovány a odzkoušeny kritické vari-
anty v nejdrsnějších podmínkách. Současně byla 
testována tuhost a chování systému při vibracích 
a přední konec s chladičem byly optimalizovány 
na základě analýzy CAE a ověřeny ve skutečné 
vibrační zkoušce.

Crash senzor: správná předpověď
Zvláštní pozornost byla věnována nárazovým sen-
zorům připojeným k přední části. V případě čelního 
nárazu zajišťují použití airbagu ve správný okamžik, 
a k tomu musí plastový díl v daném místě projevit 
určitou dynamickou tuhost a uspokojit požadavky 
automobilky pro srážkové zrychlení. V reálném testu 
vibrační odezva testované části přesně odpovídala 
tomu, co bylo navrženo a co předpověděl UltraSim. 
Základ pro design čelní strany tvoří primární zatě-
žovací stavy, z nichž může být odvozena optimali-
zovaná topologie, která poskytuje vývojářům cenné 
informace pro vytvoření konečné podoby části. Díky 
vysoce přesným předpovědím programu UltraSim, 
byly při přechodu z prototypu přední části vozidla 
do sériové výroby potřebné pouze mírné úpravy. 
To dokumentuje, jaký druh náročných aplikací 
může být řešen kombinací vhodného materiálu 
se správnými nástroji pro predikce a pro výpočty.

Simulace
Kromě toho UltraSim spolu se svými speciálními 
modely selhání, může být integrován do výpočtů 
automobilky pro životního prostředí celého vozidla. 
To však vyžaduje, aby byly k dispozici i velmi speci-
fické informace, např. relevantní data pro chování 
materiálu při srážce, pro plast, i údaje, které přesně 
popisují vliv teploty, vlhkosti a rychlosti zatěžování 
apod. Simulaci tedy předchází získání rozsáhlých 
materiálních údajů z experimentů prováděných po-
mocí komplexního vyzkoušení a měřicích přístrojů. 
Pak je simulační nástroj schopen předvídat chování, 
které může vést k selhání, závislosti rychlosti defor-
mace, a dokonce i asymetrii kompresního napětí 
jako funkci orientace vláken. ■� /basf/

Kovy odstraněny z rovnice – čelní nosič  
vW Golf vyrobený pouze z plastu

Přední nosič v novém voze Golf 7 je kompletně vyroben z plastu. V tomto případě se uplat-
nilo řešení vyvinuté ve spolupráci s firmou BASF, které umožnilo vypracovat klíčovou část 
výpočtů a simulací pro jeden z prvních čelních nosičů na světě bez kovové výztuže, jimž tato  
část vděčí za svou podobu.

Čelní nosič nového Golfu: dosavadní kovové díly se představují v nové plastové podobě, které významně 
odlehčí vozidlo. Je to díky precizním simulacím, které dokáží přesně vyhodnotit vlastnosti a chování 
plastových prvků v různých zátěžových situacích. 

Hlavním tématem letošní přehlídky, na níž se před-
staví přes 40 strojů z produktové nabídky předního 
světového výrobce zařízení na vstřikování plastů, 

je „Efektivní výroba“. Prezentovány budou „v akci“ 
elektrické, hybridní a hydraulické stroje řady All-
rounder, včetně novinek ve výrobním sortimentu, 

inovativní postupy a individuální 
automatizovaná řešení,
Experti, soustředění na 8 stano-
vištích zaměřených na klíčové 
body hodnotového řetězce 
(produktový design a konstrukce, 
technologie forem a vstřiko-
vání, strojní technologie, peri-
ferie, procesní integrace a řízení 
a plánování výroby) poskytnou 

zájemcům odpovědi na otázky jako například: 
Jaké metody mohou být použity ke sní-
žení doby vývoje nových výrobků a forem? 
Jak lze na vysoké úrovni v jednom konceptu 
formování sloučit rychlé cykly s vysokou úrovní 
přesnosti? Jaké výhody nabízejí různé koncepty 
pohonu modulární řady Arburg? Jaký potenciál 
skýtá přesné řízení teploty? Jak lze dokonale 
vyladit stroje a robotické technologie? Jak 
zlepší automatizace efektivity výroby výlisku? 
Jaké nástroje jsou k dispozici pro snadné 
programování procesů, cílené optimalizace 
a centrální sledování? Jak lze zvýšit hospodár-
nost pomocí systému hostitelského počítače?
Kromě přednášek odborníků na téma „Efektivní 
výroba“ a seznámení s rozsáhlým spektrem nabídek 
servisní sítě a služeb firmy Arburg jsou pro účast-
níky Technologických dnů připraveny i prohlídky 
závodu, které nabízejí unikátní možnost nahlédnout 
do zákulisí výroby strojů, sbírajících ocenění na 
mezinárodních veletrzích. ■

technoloGicKé dny firmy arburG

Tradiční Technologické dny, které pořádá firma Arburg na jaře ve svém výrobním závodě 
v německém Lossburgu, se letos konají od 13. do 16. března. V minulých letech přilákala tato 
prezentační akce přes 5000 návštěvníků z oboru z více než 50 zemí, a i letošní ročník slibuje 
zajímavý obsah bohatý na užitečné informace. 
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Přístroj se vyznačuje větším výkonem, možností 
regulace teploty a pohonu, snadnou manipulací 
díky ergonomickému manipulačnímu držadlu pro 
jednodušší ovládání, vysoce kvalitními nerezovými 
materiály a poměrně značnou výkonovou rezervou 
i při nízkých teplotách nebo při svařování silných 
membrán. Pokročilá geometrie trysky a automa-
tická regulace teploty vzduchu umožňuje sváření 

prakticky všech druhů běžných fólií, které lze apliko-
vat na střešní krytinu (PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE).
Uniroof E 40 je vhodný pro menší nebo začínající 
střechařské a pokrývačské firmy, které dosud použí-
valy jen ruční přístroje, a jimž usnadní přístup k auto-
matizovanému svařování. Větším firmám může zase 
výhodně posloužit jako doplněk většího přístroje Va-
rimat V2. Díky svému velkému výkonu, kompaktním 
rozměrům (420 × 280 × 210 mm) a nízké hmotnosti 
(necelých 15,5 kg včetně kabelu a přídavného závaží) 
je ideální pro použití v obtížně přístupných částech 
střech a pro atiky. 
Přístroj pracuje s příkonem 2900 W a frekvencí 
50/60 Hz, teplotu lze regulovat v širokém rozmezí 
od 20 do 600 °C, a vytvářet 40mm svary rychlostí 
1–5 m/min. Nově vyvinutá tryska široká 40 mm 
v kombinaci s přídavným závažím umístěným přímo 
nad přítlačným kolem zaručuje nejvyšší kvalitu 
svaru – a to při připojovacím proudu pouhých 13 A.
K dalším klíčovým charakteristikám novinky patří solidní 
robustní provedení v příslovečné švýcarské kvalitě 

(práškem povrstvený nerezový kryt z jakostní oceli 
a nerezové komponenty) a bezpečnostní pojistka proti 
opětovnému spuštění při nečekaném výpadku proudu.
Při vývoji přístroje kladl výrobce důraz zejména na 
nízkou hmotnost pro lehčí manipulaci na střeše. 
Vzhledem k tomu, že na staveništích není vždy 
dostupný stabilní výkon elektrické sítě, lze u tohoto 
přístroje používat pro napájení 13 A/230 V. Silný 
pohon zdolá bez námahy stoupání až 30°. Díky 
tomu lze Uniroof E 40 využít i na šikmých střechách. 
Volně nastavitelná vodicí tyč zajišťuje snadnou a po-
hodlnou manipulaci a ovládání přístroje. Pomocí 
vloženého závaží přímo nad přítlačným kolem je 
vytvářen větší přítlak, což umožňuje dosáhnout 
konstantní kvalitu svaru u všech typů membrán 
(speciálně pro TPO / FPO). Nový Uniroof je vybaven 
zatím nejsilnějším topným tělesem pro zařízení této 
řady (vytváří o 25 % více energie než u předchozího 
modelu), což přináší ještě větší výkonové rezervy 
a zaručuje kvalitní svar i při nízkých venkovních 
teplotách nebo při svařování silných materiálů. ■

KompaKtní novinKa: teplovzdušný  
svářecí automat

Na letošním únorovém veletrhu Střechy Praha představila firma Weldplast, která zastupuje švýcar-
ského výrobce profesionální techniky pro svařování plastů Leister Technologies, inovovaný horko-
vzdušný svařovací automat s označením Uniroof E 40. Přístroj s novou přeplátovací tryskou širokou 
40 mm (což je standardní šířka trysky Varimatu V2) přináší větší výkon v kompaktní třídě menších 
horkovzdušných svařovacích automatů a je ideálním řešením zejména pro menší plochy do ca 500 m².

Přizpůsobené vodicí kolečko umožňuje ještě lepší 
a jednodušší kontrolu nad svařovacím procesem

INDUSTRY+2_13_185x125.indd   1 8.2.13   11:51

Nová 40mm přeplátovací tryska
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Každý mobilní operátor, který je vlastníkem 
radiového spektra, musí mít vypracován kri-
zový plán pro případ „zásahu vyšší moci“ – 

mimořádné události nebo okolnosti vymykající se 
lidské kontrole. Během přírodní katastrofy nebo 
závažné události musí být páteřní sítě i radiové 
přístupové sítě nadstandardně zabezpečeny, aby 
zajistily kontinuitu mobilní komunikace.
Aniruddho Basu, ředitel nabídky základnových sta-
nic Ericssonu, říká: „Páteřní sítě obsahující klíčové 
informace zákazníků jsou standardně budovány 
tak, aby fungovaly i v řadě podobných událostí. 
Zpravidla jsou umístěny v dobře chráněných budo-
vách nebo v podzemí, aby odolaly povětrnostním 
vlivům a zemětřesení, zatímco radiové přístupové 
sítě mohou být náchylnější k poškození.“
I radiové přístupové sítě jsou však navrženy s vyšší 
kapacitou, než vyžaduje běžný provoz, a s plynulým 
řízením síťového provozu, díky čemuž jsou schopny 

některé výpadky kompenzovat. „Již jen svou velikostí 
a mírou pokrytí by radiová přístupová síť měla být 
schopna vypořádat se s některými výpadky, protože 
provoz nefunkčních základnových stanic převezme 
více stanic současně. Díky dobře vyvážené síti jsme při 
mimořádných událostech schopni přesměrovat pro-
voz a zajistit, aby síť dále fungovala,“ uvádí Aniruddho 
Basu s tím, že Ericsson poskytuje poradenství, jak řešit 
nepředvídatelné události, dimenzovat síť a plánovat. 

Při mimořádných událostech se provádí řada 
opatření: Páteřní síť je zabezpečena. Dojde-li k vý-
padkům, lze využít např. mikrovlnné spojení nebo 
náhradní antény. Někdy je nasazeno kontejne-
rové řešení. „Pokud síť provozujete v zemi, která má 
dobrou rozvodnou síť, nepotřebujete mít záložní 
baterie, i tak jsou však k dispozici alternativy, na-
příklad palivové články nebo fotovoltaické panely 
pro páteřní sítě i radiové přístupové sítě,“ říká Basu. 
K zákazníkům požadujícím pomoc při nepředvída-
telných a mimořádných událostech lze vyslat tzv. 
týmy rychlé reakce, které se dopraví do postižených 
oblastí a zprovozní kontejnerová řešení. K dispozici 
jsou různá řešení napájení – mobilní sítě napájené 
z rozvodné sítě nebo bez napojení na rozvodnou 
síť. Obecně lze říci, že při mimořádných událostech 
je komunikace jednou z priorit, protože fungující 
telekomunikační síť podstatně usnadňuje možnost 
spojit se s druhými a požádat o pomoc.
Stojí za povšimnutí, že lidé ve svých příspěvcích 
o bouři Sandy na Facebooku, Instagramu a Twitteru 
žádali přátele a příbuzné, aby popsali svou současnou 
situaci, namísto aby je kontaktovali telefonicky. Tento 
poznatek odpovídá zvyklostem, které vypozorovalo 
oddělení Ericssonu studující chování spotřebitelů 
během této a jiných nedávných přírodních katastrof, 
např. zemětřesení, které v roce 2011 postihlo Japonsko.
„Jelikož již téměř každý vlastní chytrý telefon, 
zejména ve významných metropolích, jakou je 
např. New York, kde náš průzkum trhu zjistil 55% 
podíl uživatelů chytrých telefonů, sociální média 
se stávají hlavním zdrojem informací, které jsou 
poté odvysílány v masmédiích. A nejen to – úřady 
v New Jersey začaly na Twitteru zveřejňovat zprávy 
o aktuální situaci určené tamním občanům,“ uvádí 
Cecilia Atterwallová, ředitelka oddělení Ericssonu 
studujícího chování spotřebitelů. ■� /kv/

Jak se zabezpečuJe  
komunikace během 
přírodní katastrofy
Bouře Sandy poté, co zpuStošila východní poBřeží uSa 
a oBlaSti KariBiKu Si vyžádala deSítKy oBětí, zanechala 
více než 8 milionů lidí Bez eleKtřiny a celKové šKody Se 
odhadují na deSítKy miliard dolarů. Během podoBných 
KataStrof je KomuniKace potřeBnější než KdyKoli jindy 
a Klíčovou roli zde hrají moBilní Sítě.

Smart Metering je ucelený systém dálkového sběru 
dat z měřičů elektřiny, plynu a studené i teplé vody, 
jehož součástí systému je i následné zpracování dat. 
Díky efektivní správě naměřených dat umožňuje 
lépe sledovat a regulovat aktuální spotřebu. Měřicí 
přístroje, které dálkový odečet umožňují, předávají 
kromě spotřeby do centrální databáze i další provozní 
a diagnostické údaje. Odběratelé pak mohou pomocí 
internetu lépe sledovat svou spotřebu a náklady, 
a díky přístupu k aktuálním statistikám snadno vyhod-
nocovat svoji spotřebu energie a lépe přizpůsobit své 
spotřebitelské chování aktuální situaci. Snáze se tak 
vyhnou např. přetápění v zimních měsících či zby-
tečné spotřebě teplé vody a elektřiny. Statistiky také 
upozorní spotřebitele na různé poruchy a havárie, 
např. prasklé potrubí nebo protékající toalety, které 
jsou nejčastější příčinou vysokých nákladů za vodu.    

S moderní technologií rovněž odpadá povinnost zpří-
stupnit byt či průmyslový objekt k odečtu. Společnost 
Enbra odhaduje, že během příštích pěti až sedmi let 
bude technologií dálkového odečtu a sběru dat vy-
baveno až 10 % všech bytových objektů v ČR. „Rozvoj 
Smart Meteringu předpokládá instalaci moderních 
měřičů spotřeby, které umožňují dálkový odečet stavu. 
Ten pak může být prováděn např. i z projíždějícího 
automobilu dodavatele, či pomocí online komunikace 
s datovým centrem. Díky rychlejším a častějším ode-
čtům pak mohou energetické firmy lépe vyhodnoco-
vat spotřebu a předvídat zatížení svých sítí,“ sdělil Petr 
Holyszewski, produktový manažer společnosti Enbra.
 „V praxi bude sledování statistik možné přes webové 
rozhraní, v němž odběratelé uvidí aktuální data o své 
spotřebě energií v grafické podobě. Systém ale 
nabídne i aktivní zasílání nejrůznějších údajů na spo-

třebitelův e-mail či mobilní telefon. Úspěch a výše 
možných úspor bude zaležet také na tom, v jak 
srozumitelné a názorné podobě dodavatelé svá data 
spotřebitelům nabídnou,“ popisuje možnosti Smart 
Meteringu pro domácnosti Petr Holyszewski. ■

nové technologie odečtů spotřeby ušetří 
až desítky procent nákladů

Od prosince 2012 začala platit nová směrnice EU, která řeší problematiku dálkového měření 
spotřeby vody a energií s možností častějšího automatického odečtu. Jak vyplývá ze statistik 
společnosti Enbra, která se specializuje na měření a rozúčtování spotřeby vody a tepla, může 
tzv. Smart Metering domácnostem i firmám ušetřit v nákladech na energie až 20 % ročně.

přístroj na dálkové odečty, tzv. smartmeter
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O stipendia se mohou ucházet i absolventi střed-
ních škol; první podmínkou pro jejich získání je 
účast ve vzdělávacím programu Skupiny ČEZ.
Výstavba 3. a 4. bloku JE Temelín znamená příležitost 
pro tisíce technicky vzdělaných pracovníků. Jenom 
s vlastním provozem vznikne okolo 500 nových 
pracovních míst. Techniků je v celé Evropě stále 
nedostatek. Energetici se je proto pro práci ve svých 
provozech snaží získat již během studií. „Stipendijní 
program Vysokoškolák je určen pro posluchače 
technických fakult vysokých škol, ale zajímají se o něj 
i středoškoláci. To nás překvapilo a potěšilo. Proto jim 

nabízíme Jadernou nebo Energetickou maturitu, což 
jsou stáže zahrnující přednášky a odborné semináře. 
Jejich absolvování je první z podmínek pro zařazení 
do stipendijního programu,“ vysvětluje Pavel Puff ze 
strategického náboru Skupiny ČEZ.
Kromě stipendií, jež ČEZ poskytuje již čtvrtým 
rokem, si mohou studenti vybrat jedno z nabíze-
ných témat své závěrečné práce. V loňském roce 
proběhla i virtuální soutěž o brigádu ve Skupině 
ČEZ, v níž zájemci zábavnou formou plnili reálné 
i smyšlené pracovní úkoly a odpovídali na otázky 
spojené s energetikou. 

Skupina ČEZ organizuje i tzv. Letní univerzity (LU), 
které vždy přilákají řadu zájemců o dvoutýdenní 
odbornou stáž v jaderné elektrárně. Na loňskou 
LU v Temelíně se hlásilo více než 120 zájemců, 
přijat byl ale jen každý třetí uchazeč s nejlepšími 
výsledky, stejně tak sítem zájemců o LU v Du-
kovanech v předchozím roce prošlo do finále 
31 uchazečů. Studenti musí splnit stejná kritéria 
jako zaměstnanci jaderné elektrárny, a to včetně 
absolvování psychotestů. Podle personalisty 
Pavla Šimáka začínají mladí lidé více chápat stu-
dium technických oborů i své budoucí uplatnění 
v technice a energetice jako dobrou perspektivu. 
„Společnost ČEZ má v České republice vybudován 
systém spolupracujících technických fakult a střed-
ních škol. S mnohými absolventy Letní univerzity 
navazujeme následnou spolupráci ještě při studiu 
a s vybranými studenty již konkrétně jednáme 
o stipendiích, jejich uplatnění v ČEZ, spolupráci při 
studiu nebo na diplomových pracích.“ ■

ČEZ nabíZí stipEndia pro jadErné inžEnýry

Čtyři studenti technických fakult, kteří obstáli v psychodiagnostických testech pro práci na 
jaderném zařízení, získali stipendium z programu Vysokoškolák. Spolu se stipendiem byla 
čtyřem budoucím technikům zajištěna i pracovní pozice s nástupem hned po skončení studia, 
takže po škole se mohou stát operátory Jaderné elektrárny Temelín.

Ta se problematiku snaží dlouhodobě řešit 
různými způsoby – v minulosti např. spustila 
kampaň, v níž upozornila neplatiče, o jaké vý-
hody, bonusy a slevy přicházejí ti zákazníci, 
když dlouhodobě dluží. Nyní přichází s tzv. 
inteligentními plynoměry, které lze dálkově 
uzavřít a tím odpojit dlužníka od dodávky plynu. 
Dodávka přitom nebude obnovena do té doby, 
než dlužník svou pohledávku vůči společnosti 
vyrovná nebo než s ní sjedná přijatelné ře-

šení celé situace. Další variantou je plynoměr, 
který umožňuje odběr plynu pouze při vlo-
žení předplacené karty. V případě vyčerpání 
kreditu, stejně jako v předcházejícím případě, 
přeruší plynoměr dodávku plynu, a to až do 
doby opětovného „nabití“ karty. Obě zmíněná 
zařízení bude postupně Pražská plynárenská 
instalovat u zákazníků, kteří opakovaně a dlou-
hodobě neplní své závazky týkající se úhrady 
spotřebovaného plynu. ■

Chytré plynoměry odpojí dlužníky od plynu

Problematika neuhrazených pohledávek patří mezi hlavní témata dnešní doby a s tímto 
problémem se dlouhodobě potýkají i dodavatelé energií. Se zcela novým a radikálním 
řešením vstupuje nyní do boje s neplatiči Pražská plynárenská.

Oba systémy jsou doplňkovým opatřením, které 
zajistí lepší integritu kontejnmentu. Patří mezi 
produkty a služby, které Westinghouse nabízí 
jaderným elektrárnám po celém světě s cílem 
zvýšit bezpečnost a eliminovat události podobné 
těm, jež nastaly v japonské elektrárně Fukušima. 
Inženýring, design, dodávka a instalace těchto 
dvou systémů pasivní bezpečnosti, včetně filt-
račních jednotek aerosoli a jódu, mají být hotovy 
v dubnu 2015.

Plně pasivní a bezúdržbový ventilační systém do-
káže účinně snížit tlak v kontejnmentu a minima-
lizovat únik radioaktivity do okolí. Tato metoda má 
oproti jiným, kromě celkově nízkým provozním 
nákladům, několik technických výhod:
●●  je prokázána vysoká účinnost odstraňování  
aerosoli a plynného jódu,
●●  je zabezpečena vysoká úroveň kontroly procesu,
●●  všechny komponenty filtru jsou odolné vůči vy-
soké teplotě a vysoké radiaci,  

●●  malý odpor průtoku filtračních jednotek,
●●  jednoduchý a zároveň robustní design s mo-
dulárními a pasivními prvky, který se přizpůsobí 
omezením daným lokalitou a dokáže odolat 
obvyklým seismickým událostem,
●●  při odstávce a údržbě není třeba dodávat žádné 
chladivo ani chemické látky.

Pasivní autokatalytické rekombinátory pomáhají 
kontrolovat a omezovat vznik vodíku při vážných 
haváriích. Jde o řešení s pasivními systémy, téměř 
nulovými náklady na údržbu, snadnou instalaci, 
možnosti testovat několik kazet najednou a tím 
zkracovat práci během odstávek a robustnosti, která 
bere ohled na povětrnostní podmínky a seismicitu.
Od roku 1983, kdy byl v JE Krško spuštěn tlakovodní 
reaktor od Westinghouse, firma dodávala elektrárně 
celou řadu produktů a služeb. Spolupráce byla dále 
rozšířena v roce 2002 díky dlouhodobému kon-
traktu na dodávky paliva a v roce 2007 smlouvou 
na poskytování servisních služeb, náhradních dílů 
a projektů na klíč. ■● /mv/

systémy pasivní bEZpEČnosti pro slovinskou 
jadErnou ElEktrárnu

Slovinská jaderná elektrárna Krško, která patří mezi 25 % nejlepších jaderných elektráren na 
světě co do stability a bezpečnosti provozu, podepsala kontrakt se společností Westinghouse 
na dodávku pasivní metody filtrace ventilačního systému kontejnmentu a pasivní autokata-
lytické rekombinátory vodíku. Jde o systémy, které vylepšují bezpečnost elektrárny v oblasti 
řízení závažných havárií.
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„Z Boxera se stal jeden z nejvýznamnějších SMS 
trojanů loňského roku a je zároveň prvním, který se 
snaží útočit v tak velkém počtu zemí,“ říká o hrozbě 
Petr Šnajdr, bezpečnostní expert společnosti Eset. 
Analýzu trojského koně zveřejnila firma nedlouho 

poté, co SMS zpráva oslavila své 20. výročí – přesně 
3. prosince 1992 byla totiž ve Velké Británii odeslána 
první textová zpráva ve znění „Veselé Vánoce“.
Podstatou tohoto škodlivého kódu je skryté přihlá-
šení mobilního telefonu do zpoplatněných SMS slu-
žeb, které provedl infikovaný mobil. Za normálních 
okolností vidí majitel smartphonu všechny přijaté 
zprávy, i ty zpoplatněné. V tomto případě však SMS 
Boxer tyto zprávy zablokoval, takže uživatel neměl 
ponětí, že jeho mobil přijímal zpoplatněné ese-
mesky. O infekci se pak dozvěděl až z vysokého 
účtu za telefon. SMS Boxer je schopen z mobilu 
získat informaci, ve které zemi se přístroj nachází 
a služby kterého operátora využívá. Na základě 
toho si z databáze vybere telefonní číslo, na které se 
přihlásí a z nějž potom přijímá zpoplatněné zprávy.
Uživatelé se SMS Boxerem mohli nakazit např. při in-
stalaci falešných aplikací ze služby Google Play nebo 
po stažení těchto aplikací z různých stránek nebo 
úložišť. V domnění, že si do mobilu stahují nezpo-
platněnou verzi neškodné aplikace, si nainstalovali 
i SMS Boxera. K nakažení tímto malwarem byly často 

využívány oblíbené hry jako Sim City Deluxe Free, 
Need for Speed   Shift Free, Assassin Creed a některé 
doplňky pro Angry Birds. V prosinci bylo v digitální 
službě Google Play nalezeno 22 aplikací infikovaných 
touto hrozbou, odkud však již byly odstraněny.
„Tvůrci této hrozby zneužili také fakt, že téměř nikdo 
nečte licenční ujednání při instalaci softwaru a při in-
stalaci se dopustili kritické chyby: dali infikované apli-
kaci povolení k odesílání a přijímání textových zpráv. 
Pokud jste se vy nebo někdo ve vašem okolí setkali 
s nevysvětlitelnými poplatky za používání mobilního 
telefonu, zkontrolujte svůj přístroj na přítomnost 
škodlivého kódu,“ říká Šnajdr. Pro kontrolu, zda není 
jejich mobil či tablet rovněž „obdařen“ nebezpečným 
malwarem, mohou uživatelé zdarma využít např. 
zkušební verzi Eset Mobile Security nebo verzi pro 
firemní zákazníky Eset Endpoint Security pro Android.
Vzhledem k atraktivitě OS Android pro tvůrce malware 
a tím i zranitelnosti tohoto populárního systému, který 
dnes dominuje na většině mobilních zařízení, se i vý-
robci bezpečnostního software rychle zaměřili na jejich 
ochranu a k dispozici je dnes řada řešení specializova-
ných na Android. Kromě zmíněných produktů firmy 
ESET je mají ve svém portfoliu Symantec, KasperskyLab, 
AVG aj. V některých případech jsou nabízeny i jako 
součást tzv. Free verze, ale vzhledem k stále sofistiko-
vanějším podobám malware zaměřeného na mobilní 
zařízení se vyplatí spíše investovat do plnohodnotné 
placené verze, schopné zachytit a eliminovat celou škálu 
hrozeb, zejména pokud máte v mobilu důležitá data. ■

EsEmEskový trojský kůň zasáhl i obyvatElE Čr

Trojský kůň SMS Boxer vyvinutý speciálně pro mobilní telefony s operačním systémem 
Android okrádal obyvatele České republiky a dalších 62 zemí. Potvrdil to nedávný výzkum 
antivirové společnosti Eset. Mezi nejvíce postižené země patří kromě Česka také Polsko, 
Německo, Rusko a Francie.

OS Android bude i letos jedním z hlavních cílů 
kyberútoků, maskovaných často jako zdánlivě 
nevinné aplikace

Nové kompaktní přístroje významně zvyšují produk-
tivitu práce. Model imageFormula DR-G1100 nabízí 

skenovací rychlost až 200, imageFormula DR-G1130 
až 260 obrázků za minutu. Oba skenery disponují 

automatickým podavačem s kapacitou 500 listů. 
Robustní přístroje s trvanlivými podávacími válci 
jsou navrženy pro doporučené denní zatížení 25, 
resp. 30 000 skenování. 
Díky novému plochému způsobu podávání pa-
píru je umožněno zpracovávat široké spektrum 
typů dokumentů od velmi jemných listů s gramáži  
20 g/m2 po kartóny 255 g/m2. S pomocí funkce folio 
mode lze dokonce skenovat dokumenty formátu 
A1. Robustní podávací mechanismus nabízí tři re-

od  jEmného papíru po kartony

Canon představil vysokorychlostní produkční skenery formátu A3, které jsou vhodné zejména 
pro nasazení v centralizovaných pracovištích, jako jsou např. digitální podatelny, specializovaná 
skenovací centra nebo finanční instituce. Prostě všude tam, kde dochází k převodu velkých 
objemů dokumentů do digitální podoby za účelem zpracování a archivace.

Oba modely dosahují vysoké kvality tisku s roz-
lišením 600 x 600 dpi s multibitovým rozšířením 
až 9600 x 600 dpi. Tisknou rychlostí až 25/13 stran 
A4/A3 za minutu. První barevnou kopii vytisknou 
již do 12 s (černobílou do 10 s), při deklarovaných 
tiskových nákladech 0,26 Kč za černobílou A4 kopii 
a 1,63 Kč za barevnou kopii. 
„Nová multifunkční zařízení mají o pětinu nižší spotřebu 
energie, snadno se instalují, používají i spravují. Jejich 
předností je také moderní design, který se hodí do 
firemních kanceláří. Představují řešení pro firmy, které 
mají obvykle omezený rozpočet, často však potřebují 
tisk profesionální kvality až do formátu A3“, uvedl Marek 
Ploc, produktový manažer společnosti Janus. 

Technologie použité v předchozích úspěšných mo-
delech tiskáren Kyocera byly u modelů FS-C8520MFP 
a FS-C8525MFP dále vylepšeny a výsledkem je další 
snížení spotřeby energie (TEC, Typical Energy Con-
sumption) o 20 %. V režimu spánku (sleep mode) je 
příkon pouhých 0,9 W. Standardní paměť strojů s ka-
pacitou 1,5 GB umožňuje využívat funkci „soukromý 
tisk“, která je určena pro tisk důvěrných dokumentů. 
Nové tiskárny disponují také vestavěnou tech-
nologii HyPAS (Hybrid Platform for Advanced 
Solutions), která optimalizuje výkon a umožňuje 
uživatelům přidat softwarové aplikace, které 
odpovídají jejich individuálním požadavkům na 
tisk. Díky této technologii je možná např. insta-

lace Embedded terminálu tiskového řešení MyQ. 
Vnitřní komponenty jsou založeny na unikátní tech-
nologii Kyocera Ecosys, díky níž vynikají svou dlouhou 
životností. Údržba je tak pro uživatele velmi snadná, 
protože se vyměňuje pouze toner. Válec a vývojnici 
je potřeba vyměnit až po vytištění 200 000 stran. ■

pokroČilá a3 multifunkČní zařízEní

Na český trh uvedla společnost Janus dvě nová pokročilá multifunkční zařízení Kyocera. Nové 
modely FS-C8520MFP a FS-C8525MFP nabízejí profesionální řešení pro menší společnosti a or-
ganizace, které požadují barevný tisk až do formátu A3. K jejich výhodám patří snadná ovlada-
telnost, kompaktní design, nízká pořizovací cena a nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO).
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Jedinečný systém dvou displejů 11,6“ nabízí nové 
možnosti práce. Oba displeje podporují rozlišení 
1080p s vysokým kontrastem a ostrým obrazem. 
Jelikož pozorovací úhel je 178°, jsou obrazy dobře 
čitelné z každé strany. Zařízení lze libovolně pře-
pínat z plnohodnotného notebooku do režimu 
tabletu, nebo je používat zároveň nezávisle na 
sobě. Je tím umožněno využití pro dva uživatele 
současně. Každý z displejů může pracovat samo-
statně ve spojení s různými aplikacemi. Displej 
notebooku se ovládá pomocí klávesnice a doty-
kového touchpadu a displej tabletu díky multi-
dotykovému ovládání a stylusu, který je dodáván 
s přístrojem. Režim dvou obrazovek se dá využít 
i při prezentaci, v tzv. režimu zrcadlení, kdy autor 
ovládá prezentaci na jednom displeji a publikum 
výsledek sleduje na druhém.
Hmotnost Taichi je pouhých 1,25 kg při rozměrech 
306 x 199 x 4,7–17,4 mm. Jeho elegantní tělo je 

povrchovou úpravou provedeno v černém hliníku. 
O vysoký výkon se stará dvoujádrový procesor 
Intel Core i7 třetí generace. Novinka disponuje 

rozhraním USB 3.0, dvoupásmovým 
připojením Wi-Fi a podporuje rychlé 
5GHz sítě. Dle údajů výrobce může 
notebook pracovat na jedno nabití 
až 5 h. Vnější fotoaparát s rozlišením 
5 Mpix díky automatickému ostření 
dokáže pořizovat kvalitní fotografie 
a nahrávat Full HD videa. Ve výbavě 
je zvuková technologie vyvinutá spo-
lečností Bang & Olufsen nabízející širší 
frekvenční rozsah, čistší vokály a bo-
haté basy.

V průběhu letošního roku se dle plánu Asusu do-
čkáme modelu Taichi 31 s většími úhlopříčkami 
displejů (13,3“) a s výdrží baterie až na 7 h. ■

Dva v jeDnom

Klasický štíhlý notebook, díky inovativní technologii, nabízí dva displeje v jednom zařízení. 
Jde o model s názvem Taichi, který představila společnost Asus pro český trh. Nový výkonný 
ultrabook disponuje v otevřeném stavu Full HD displejem. V zavřeném stavu se zařízení pro-
mění na tablet s multidotykovým také Full HD displejem, který podporuje intuitivní dotykové 
ovládání systému Windows 8 Professional.

Podsvícená klávesnice usnadňuje práci

Výkonný ultrabook 
disponuje v otevřeném 
stavu Full HD displejem 
a v zavřeném stavu se promění  
na tablet s multidotykovým také  
Full HD displejem

žimy posuvu. Ty umožňují nepřerušované, souvislé 
skenování podkladů různých velikostí v dávkách. 
Pro dosažení vyšší spolehlivosti disponují oba pří-
stroje detekčním mechanismem pro odhalování 
svorek, což zabraňuje poškození dokumentů. 
Vysoce kvalitní zpracování obrazu, které nabízejí 
oba modely, zahrnuje i zdokonalenou funkci OCR 
pro rozpoznávání znaků/písma anebo techno-
logii Multistream. S touto technologií lze zhoto-
vit současně dva snímky při jednom skenování. 
Výsledkem je schopnost velmi rychle skenovat 

obrázky pro několik aplikací současně. Výchozí 
funkcionalitu průchozího skenování lze u nových 
modelů rozšířit i o volitelné ploché lože image-
Formula Flatbed Scanner Unit 201 nebo 101, 
umožňující snímání vázaných podkladů nebo 
knih o formátu A3 a A4, která nelze skenovat 
automatickým podavačem. Skenery lze funkčně 
rozšířit o řadu dalších doplňků, včetně modulů 
post-imprinter, čtečky čárových kódů a patch kód 
dekodéru, které slouží k dodatečné automatizaci 
a kontrole skenování. ■Skener Canon imageFormula DR-G1130

Novinka je součástí komplexního portfolia Oracle pro 
zabezpečení databází a spojuje v sobě výhody obou 
samostatných produktů. Jediný systém nyní kombinuje 
analýzy v reálném čase a následné a forenzní analýzy 
provozu databází. Rozšiřuje ochranu ze samotné da-
tabáze i na další části podnikového IT, podporuje audit 
operačního systému, adresářů i dalších zdrojů dat. 
Nabízí preventivní kontroly a „detektivní“ sledování, 
zabraňující nelegitimnímu přístupu k databázím, resp. 
snahám nějak rozšířit oprávněný přístup k databázi 
(např. na další data). Právě tento problém je příčinou 
téměř všech úniků dat a kybernetických útoků.
„Oracle Audit Vault and Database Firewall není 
jen integrací dvou existujících produktů. Jde 

o jednotnou platformu pro monitorování a audit, 
která překračuje hranice databáze, propojuje za-
bezpečení a dosažení shody”, uvedl Vipin Samar, 
viceprezident divize Database Security Product 
Development v Oracle. 

Klíčové vlastnosti bezpečnostního 
řešení:
●● Firewall a monitoring činnosti databáze: 

Sledován je veškerý SQL provoz pro všechny cer-
tifikované databáze Oracle i třetích stran. Unikátní 
přístup k analýze gramatiky jazyka SQL umožňuje 
velmi přesně dělit dotazy do různých kategorií 
a škálovat je, vytvářet blacklisty (seznamy zakáza-

ných konstrukcí databázových dotazů), whistelisty 
(seznamy povolených konstrukcí databázových do-
tazů) i seznamy výjimek. To vše umožňuje snadněji 
zjistit neautorizovanou aktivitu databází, včetně 
útoků typu SQL injection.
●● Rozšířený audit na úrovni celého podniku: 

Umožňuje shromažďovat, konsolidovat a spravovat 
nativní záznamy (audity, protokoly událostí – logy 
apod.) z databází. Podporuje shromažďování auditů 
a logů ze systémů a služeb MS Windows, MS Active 
Directory, Oracle Solaris a Oracle Automatic Storage 
Management Cluster File System.
●● Konsolidace reportování a výstrah: Konsoli-

dované a centralizované úložiště pro veškerá data 
auditů a protokolů událostí mohou být analyzována 
v reálném čase podle předem definovaných politik. 
Řešení zajišťuje přehled o spouštění uložených pro-
cedur, provozu databází a rekurzivních SQL dota-
zech. Vestavěné reporty zajišťují splnění požadavků 
na shodu s předpisy (compliance) a poskytují silné 
nástroje pro varování (výstraha v případě souběhu 
předdefinovaných událostí, překročení určitých 
prahových hodnot apod.). ■

monitorování Databáze a Dat z auDitů 
zvláDne nyní jeDen systém

Na trh přichází komplexní bezpečnostní řešení Oracle Audit Vault and Database Firewall, 
který výrobce charakterizuje jako jediný produkt na současném trhu, který dokáže efektivně 
ochránit databáze pomocí monitoringu síťového provozu a analýzy dat z auditů.
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I když proběhla řada úspěšných pokusů, jak dát 
elektřině křídla… Ale je tomu tak opravdu? Me-
diálně známé jsou projekty, které jsou spojeny 

s nějakou přelomovou technologickou výzvou, 
např. jako mezikontinentální přelet letounu na 
solární pohon či rychlostní nebo výdržový rekord 
elektřinou poháněného letadla apod.
Létající stroje na baterky jsou již tady. Letadla na 
elektřinu už nejsou jen experimentálními prototypy, 
ale dají se dokonce i koupit. Kvůli zatím nepříliš 
dostačujícímu výkonu a kapacitě baterií je elekt-
řina používána spíše jako doplňkový pohon pro 
motorové kluzáky, ale uplatňuje se už i u oprav-
dových letadel.
Zajímavým projektem je např. stroj Elektra One 
Solar, společný projekt německých firem Solar 
World a PC-Aero který je zájemcům k dispozici 
již nyní. Jde o jednomístný (elektro) motorový 
kluzák, pro jehož pohonnou jednotku dodávají 
kromě baterií energii i solární články na trupu 
a na křídlech. Zhruba 6 m2 fotovoltaických článků 

dokáže dodat asi polovinu elektřiny pro létání, 
Li-ion baterie zase pomáhá dobít fotovoltaika „so-
lárního hangáru“. Díky hmotnosti pouhých 181 kg 
dosažené konstrukcí z lehkých kompozitů nabízí 

Elektra One Solar dolet až 1000 km. Pilotem ovšem 
může být jen člověk, který má kromě příslušného 
oprávnění  také hmotnost nižší než 100 kg, což je 
maximální nosnost stroje.

Komerční ligu zatím vedou Číňané
Jako první komerčně vyráběný letoun s čistě elek-
trickým pohonem je nabízen čínský lehký stroj spo-
lečnosti Yuneec s označením E430. Dvousedadlový, 
jednomotorový stroj kategorie LSA (Light Sport 
Aircraft) navržený pro snadné použití charakterizuje 
výrobce slovy: Nízká hlučnost, žádné emise, žádné 
palivo, extrémně nízké náklady na údržbu (díky pou-
hým dvěma pohyblivým částem v motoru) a šetrný 
k životnímu prostředí. Ve vzduchu nabízí E430 tichý 
hnaný let nebo plachtí jako kluzák s využitím své 
vynikající klouzavosti 25:1, letové časy se pohybují 
mezi 1,5 a 3 h (v závislosti na konfiguraci), dobíjecí 
doba činí zhruba 3 hodiny.
První fáze zprovoznění nové továrny Yuneec Inter-
national v Šanghaji, která se jako první svého druhu 

na světě věnuje výhradně výrobě elektrických  
letadel, byla zahájena v říjnu 2009. Společnost na 
ní představila program zahrnující výrobu pěti typů 
elektrických letadel, vyvíjených nebo testovaných 
s elektrickým pohonem systémů Yuneec. Při slav-
nostním otevření si firma mohla mimochodem 
připsat na své konto ještě jeden světový rekord: 
vůbec první plně elektrickou leteckou show, při níž 
se představila formace letadel poháněných elektric-
kou energií. A už za necelý půlrok, 5. února 2010, 
se konal i první let elektroletounu E430 se dvěma 
osobami – jako první si roli pasažéra v letounu na 
elektrický pohon vyzkoušela koordinátorka projektu 
Creana Ke a po ní i šéf a zakladatel firmy Yuneec, 
Tian Yu. V témže roce se stroj oficiálně představil 
na americkém leteckém veletrhu Oshkosh, kde 
vzbudil velkou pozornost a získal Lindberghovu 
cenu v kategorii elektrických letadel. A nebylo to 
jediné ocenění – obdržel i prestižní britskou cenu 
za design pro rok 2010.

Dobít baterie  
a vzhůru Do oblak…
ElEktřina si začíná razit cEstu do automobilů, na silnicích 
sE už projíždějí modErní sériově vyráběné ElEktromobily. 
na vodě (i pod ní) sE můžEmE dnEs sEtkat s ElEktricky 
poháněnými plavidly, alE v jEdné oblasti sE ElEktrická 
EnErgiE zatím příliš nEprosadila – v lEtEctví.

společnost yuneec přišla s prvním komerčně vyráběným letounem na čistě elektrický pohon 
v dvousedadlovém provedení

první let elektroletounu E430 čínské společnosti yuneec

motory yuneec

celý systém elektrického pohonu byl kompletován 
po částech z různých zdrojů, nyní yuneec nabízí 
vlastní kompletní, vyladěný napájecí systém
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Továrna na letecké elektromotory už funguje 
Jako první na světě vyvinula firma také unikátní 
„Plug In and Fly“ elektrický systém – Power Drive. 
Zatímco dříve byly elektrické pohonné systémy 
pro letadla kompletovány po částech s motory, re-
gulátory, akumulátory a nabíječkami dodávaných 
z různých zdrojů, nyní už Yuneec nabízí vlastní 
kompletní, vyladěný napájecí systém, který stačí 
připojit, nastavit a je připraven k použití. Není tak 
už potřeba obávat se o kompatibilitu motoru 
a regulátoru, nebo zda nevhodná nabíječka ne-
může způsobit poškození baterií. Yuneec navrhuje 
a vyrábí vše, co využívá ve svých strojích ve vlastní 
továrně, což umožňuje v celém výrobním procesu 
dodržovat optimální normy a zajistit požadovanou 
kvalitu, spolehlivost a výkon. Znamená to rovněž, 

že všechny součásti systému Power Drive jsou 
vyvíjeny tak, aby bezproblémově spolupracovaly. 
Pro pohon svých strojů používá firma vlastní 
bezkartáčové letecké střídavé elektromo-
tory vyráběné ve čtyřech různých výkonech 
(10, 20, 40 a 60 kW) a dvou různých rychlost-
ních provedeních (2000 a 2400 ot.min-1 pro 10 
a 20 kW). Výkonová řada se skládá ze spárova-
ných motorů, regulátorů, baterií a nabíječek. 
Všechny části systému Power Drive stačí jed-
noduše společně připojit pomocí patentova-
ného řešení Yuneec, bez nutnosti jakéhokoli 
pájení nebo dodatečných úprav. Motor se 
připojí do srovnávacího výkonového regulá-
toru, který je připojen k akcelerátoru (k dispo-
zici jsou rovněž různé typy), přístroje se zapojí 
do baterie a systém je připraven k provozu.  
Nabíjení zajišťuje vysoce sofistikovaná plně auto-
maticky vyvažovaná dobíječka, která vyrovnává 
parametry všech buněk v baterii při zaručení 
maximální kapacity nabíjení a jejího udržování. 
Nabíječky jsou nabízeny v různých provedeních, 
aby vyhovovaly aplikaci pro ni použitým bateriím.

I do vzduchu se chystají hybridy
Americká společnost Volta Volaré začala právě před 
rokem přijímat objednávky na své elektrické letadlo 
GT4, které má nabízet výjimečnou rychlost, velmi 
tichý chod a nejnižší provozní náklady mezi leta-
dly ve své třídě. Celý stroj je vyroben z uhlíkových 
vláken (včetně kompozitní tlačné vrtule umístěné 
na zádi) a charakterizuje ho tzv. kachní koncepce 
s dvěma dvojicemi křídel (zadní jsou zhruba dva-
krát větší než ty přední). Čtyřmístný letoun GT4 
není ovšem čistým „elektroletadlem“, ale spíše 
hybridem (podobně jako některé automobily) – 

čistě na elektřinu by měl podle informací výrobce 
GT4 dokázat uletět až 556 km. Elektrickou energii 
pro 220kW elektromotor EViation Drive dodávají 
lithium-polymerové baterie složené 236 článků 
o souhrnné hmotnosti 408 kg. Ovšem jakmile 

zásoba energie klesne k hranici 25 %, nastupuje 
přeplňovaný 1,5l benzínový generátor o výkonu 
130 kW. Díky 105 litrové palivové nádrži umožňuje 
GT4 zvýšit akční rádius o dalších 1296 km. Celkový 
dolet tak v závislosti na povětrnostních podmínkách 
a cestovní rychlosti (max. činí 574 km.h-1), může 
dosahovat až 1852 km. 
Nejde však o první hybridní letadlo na světě – to 
je společným dílem firmy Siemens a partnerských 
společností Diamond Aircraft a EADS. Oficiálně se 
představilo na pařížském aerosalonu Le Bourget 
2011. Jde o dvoumístný motorový kluzák DA36 
E-Star, jehož základem je upravený stroj HK36 
Super Dimona firmy Diamond Aircraft. Vrtule je 
poháněna elektromotorem Siemens o výkonu 
70 kW, kterému zajišťuje energii malý Wankelův 
motor s generátorem, jež slouží výhradně jako 
zdroj energie.

Česká stopa na elektrickém nebi
Na webu firmy Yuneec zaujme české příznivce 
letectví zřejmě i letoun E-VIVA s českou imatri-
kulací. Celokompozitní dolnoplošník s rozpětím 
křídel 17 m je „elektromotorizovanou“ verzí spor-
tovního ultralehkého dvoumístného kluzáku Viva, 
který vyvinula za přispění regionálních fondů EU 
projektu Phare česká společnost Composit Air-
planes. Ta letoun již řadu let vyrábí v Chocni pro 
německou firmu Wezel-Flugzeugtechnik, ovšem 
ve variantě s čtyřtaktním spalovacím motorem. 
Instalace 20kW eletrického systému Yuneec  mu 
otevřela další možnosti. S pomocí tohoto elek-

tromotoru je stroj schopen se sám dostat do 
vzduchu a pak pokračovat jako klasický, nebo 
motorový kluzák. Při zastaveném motoru se plně 
sklopná vrtule zasunuje do výřezu v trupu, čímž 
se snižuje tření, a poskytuje stroji vynikající letové 
vlastnosti s klesáním rychlostí pouze 0,65 m/sec 
při rychlosti 85 km.h-1.
Elektrické letadlo vyvíjí i česká společnosti Phoenix 
Air, jejíž stroj D-14 Phoenix (jde opět o motorový 
kluzák) už má za sebou první zkušební lety. Zatím 
však není připraven do komerční fáze. Nastoupit 
do ní by mohl podle odhadu představitelů firmy 
za dva až tři roky. ■� /vp/

E-VIVA s českou imatrikulací

Německý projekt z lehkých kompozitů Elektra One Solar nabízí dolet až 1000 km

Americká firma Volta Volaré vyvinula hybridní stroj z uhlíkových vláken, včetně tlačné vrtule umístěné na zádi. 
Čtyřmístný dopravní letoun GT4 uletí čistě na elektřinu necelých 560 km, ale díky benzínovému agregátu se 
jeho akční rádius zvedne o dalších 1296 km. 
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Dlouhodobé namáhání zraku při práci na počítači 
způsobuje rozmazané vidění, únavu očí, bolesti 
hlavy a další potíže. Medicína diagnostikuje tyto 

problémy jako tzv. syndrom počítačového vidění 
(Computer Vision Syndrom – CVS) a tzv. digitální 
únavu očí (Digital Eye Fatigue – DEF). A co hůře, 

zhruba po 40.–45. roce věku tyto problémy v dů-
sledku snižování zrakové ostrosti a schopnosti oka 
přizpůsobovat se různým podmínkám dále narůstají 
– tzv. presbyopie způsobuje, že člověk kolem 48 let 
má problém zaostřit na předměty vzdálené od oka 
 méně než 33 cm.

Čtecí brýle u počítače škodí
Pro práci s počítači byly proto vyvinuty různé typy 
brýlových skel, která zajišťují optimální zrakové po-
hodlí. V praxi fungují totiž tři klíčové sektory, zorné 

POUŽÍVÁTE U POČÍTAČE SPRÁVNÉ BRÝLE?

Trávíte-li před počítačem několik hodin denně, pravděpodobně zaznamenáte po čase úna-
vové syndromy, suché a podrážděné oči, případně bolesti hlavy. Nepříjemné pocity jsou často 
vyvolány pouze sníženou frekvencí mrkání (důležitým pro zvlhčování oka) a namáháním očí. 
Problémy ale může způsobovat i používání nevhodných brýlí u počítače.

Přesněji řečeno, jde o tzv. rozšířenou realitu (aug-
mented reality – AR) a na letošním veletrhu CES 
vystavovala firma Vuzix představitele už třetí 
generace takovýchto zařízení – AR brýle Vuzix 
1200 XL. Jsou určeny pro speciální jednotky, 
záchranáře, hasiče, policii apod., takže i když 
jsou již komerčně k dispozici, pro běžného uži-
vatele bude nejspíš odrazující jejich cena – suma 
zhruba 2500 dolarů rozhodně není z kategorie 
„lidových“.

To, co za ni mohou AR brýle nabídnout, se ovšem 
také na míle vymyká běžnému standardu. K novým 
vlastnostem vylepšené generace řady XL patří:

 ● 35stupňová úhlopříčka zorného pole
 ●  ekvivalent 75palcové virtuální obrazovky – tzn. od-
povídá téměř dvoumetrové (190 cm) úhlopříčce
 ● Samostatně nastavitelné oční oddíly
 ● Nová menší a lehčí 1080p HD kamera

Informace zvukem i obrazem 
ve špičkové kvalitě
STAR 1200XL je nejnovějším modelem úspěš-
ných brýlí zobrazujících informace o různých ob-
jektech v zorném poli uživatele prostřednictvím 
rozšířené reality. Oproti svým předchůdcům na-
bízí širší zorné pole, vylepšenou vysoce výkon-
nou kameru s HD rozlišením, výkonný software 

maxReality AR authoring, a je kompatibilní s vět-
šinou systému na bázi Windows authoring AR.
AR brýle Vuzix využívají patentovanou kvantovou 
optiku s průhledovou technologií, která umožňuje 
přímý pohled na skutečný svět prostřednictvím 
transparentních širokoúhlých zobrazovacích dis-
plejů, kombinovaný s počítačem generovaným 
obsahem. Počítačový obsah, jako texty, obrázky 
a videa jsou promítány v 2D nebo 3D formátu na 
displeji odpovídajícím zobrazení na 75palcové plo-

ché obrazovce z třímetrové vzdálenosti. Pro 3D ne-
jsou požadovány žádné zvláštní grafické karty nebo 
ovladače, jen průmyslový standard 3D obsahu.
Dvojice průhledových displejů formátu 16:9 
poskytuje nativní poměr stran obrazu WVGA (852 x 
480) s nejlepší možnou kvalitou zobrazení a jasu ve 
2D nebo 3D standardu s možností individuálního 
nastavení očních oddílů 
pro každé oko zvlášť.
Důležitou součástí, která 
umožňuje realistický AR 
zážitek, je snímání videa. 
Nová HD kamera kate-
gorie UVC (Universal 
Video Class) poskytuje 
návěsti nebo zacílení 
pro aplikace a funguje 

nezávisle na ostatních prvcích brýlí. Je rozeznávána 
Windows a hlavními operačními systémy jako stan-
dardní USB plug & play webkamera bez potřeby 
speciálních ovladačů.
Video je doplněno zvukem v hi-fi kvalitě, izolační 
sluchátka poskytují ostrý čistý zvuk a zároveň vý-
razně snižují rušivý vnější šum. Sluchátka se do-
dávají s různými odhlučňovacími prstenci a jsou 
oddělitelná, aby bylo možné použití alternativních 
audio systémů. 
AR aplikace může rozeznávat svou polohu přes 
hostitelské zařízení, ale GPS snímač polohy nemůže 
sdělit aktuální přímý pohled,  nebo úhel pohledu 
uživatele – o to se stará systém Tracker Wrap, který 
se zapojuje přímo do modulu STAR displeje a nabízí 
tři stupně volnosti pro informace aplikací, které tzv. 
tracking umožňují.

Připraveny pro spolupráci
Rozšířená realita je dynamický rozvíjející se trh, 
který prochází neustálými změnami a vývojem, 
takže brýle STAR 1200XL jsou navrženy tak, aby 
zajistily širokou kompatibilitu prostřednictvím roz-
sáhlého využití společných oborových standardů 
a adaptability. 
Kompatibilitu systému rozšiřují dva typy roz-
hraní hostitelských zařízení. VGA Controller 
umožňuje brýle a jejich příslušenství propo-
jit s VGA kompatibilními osobními počítači, 
a PowerPak s adaptéry připojit komponentní 
a kompozitní zařízení, jako jsou mobilní tele-
fony a tablety, a zobrazovat jejich video výstup.
Každá jednotka STAR 1200XL obsahuje software 
maxReality, softwarový balík authoring AR vy-
vinutý firmou Vuzix, což je plugin programu 
Autodesk 3ds Max, který umožňuje změnit 3ds 
Max obsah a scénu do interaktivního 3D obsahu 
s využitím rozšířené reality pomocí pár kliknutí 
myší. Speciální brýle nejsou však omezeny jen 
na maxReality, ale umožňují pracovat s většinou 
aplikací na bázi Windows authoring AR a staveb-
ního software. ■

/ff/

„SUPERBRÝLE“ VUZIX 1200 XL: 
ROZŠÍŘENÁ REALITA NA VLASTNÍ OČI

V akčních sci-fi filmech se můžeme často setkat s pohledem Terminátora či Robocopa nebo 
jiného stvoření vybaveného špičkovými technologiemi, zejména jak pomocí vyspělého 
vizuálního systému skenuje okolí, identifikuje a zaměřuje různé objekty a před očima 
se mu promítají různé informace o nich. Jenže to už není výlučně rekvizitou sci-fi, ale 
takovéto věcičky už existují i v realitě.
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pole, kam se soustřeďuje pohled. První zónu před-
stavuje vidění na blízko (cca 30 – 50 cm, obvykle 
40 cm) což je právě sektor, na který jsou určeny tzv. 
čtecí brýle. Další, střední oblast zahrnuje vzdálenosti 
mezi 50 cm až zhruba metru až dvou (což je právě 
zóna, v níž bývají situovány počítačové monitory). 
Proto např. čtecí brýle, které korigují pouze vidění 
na blízko, nejsou pro práci na počítači vhodné, 
protože fungují na vzdálenost obvyklou pro držení 
knihy, avšak na monitor, který je umístěn dále, ve 
vzdálenosti cca 80 cm, tzn. již mimo pole korekce, 
nevyhovují. A konečně třetí je tzv. dálkové vidění 
do otevřeného prostoru na vzdálenosti větší než 
několik metrů. Kromě brýlí optimalizovaných svým 
charakterem na některý z těchto konkrétních pří-
padů existují i typy kombinující vlastnosti pro sou-
středění zraku do více zón, tedy např. na dokumenty 

před námi a počítač, nebo na kolegy v kanceláři ve 
větší vzdálenosti, než by postihly pouze čtecí brýle. 
K tomu slouží různé specializované brýlové čočky, 
které lze najít v nabídce optických firem např. pod 
názvy Nulux active, úpravy Crizal, Amber Relax, 
Anti-Fatigue, Rodenstock Ergo, Biofinity Multifocal, 
degresivní kancelářské multifokální čočky apod.  
K nejmodernějším řešením patří laserová operace, při 
níž se do oka implantuje speciální tzv. trifokální čočka, 
umožňující vidět bez brýlí do dálky, na blízko při čtení 
i na střední vzdálenost. Optika čiré čočky z hydrofilního 
akrylátu je opatřena difrakční strukturou, jejímž efek-
tem je možnost zaostřovat obraz na více vzdáleností.

Jantarové oči
Specializované brýle pro práci, při níž je zrak dlouho-
době upírán na displej, vyvinula firma Gunnar. Jejich 
úkolem je snižovat únavu očí z dlouhodobého 
sledování obrazovky a eliminovat s tím související 
negativní vlivy, jako je pálení či řezání očí, bolesti 
hlavy a celková únava a podrážděnost. Pomáhají 
minimalizovat vizuální stres, zlepšují kontrast i ost-
rost vidění a pohodlí při práci. Toho je dosaženo mj. 
speciální konstrukcí čoček. Firma vyvinula vlastní 
technologii výroby čoček i-AMP Lens Technology, 
která minimalizuje namáhání očí. Speciální zaoblený 
tvar čoček, který světlo soustředí do očí, zamezuje 
proudění vzduchu kolem očí, a tím i jejich vysou-
šení. Opticky čistý materiál Diamix zajišťuje jasný 
a nezkreslený obraz, jantarové zbarvení čoček Ionik 

zvyšuje kontrast, filtruje umělé světlo a odstraňuje 
UV záření. Posledním článkem je antireflexní vrs-
tva, která umožňuje pronikání světla z obrazovky 
a eliminuje okolní odlesky a zároveň brýle chrání 
před poškrábáním.
V nabídce jsou také speciální brýle pro 3D ob-
raz s označením Premium 3D Technology a brýle 
Advanced Outdoor Technology vhodné také pro 
použití venku. Některé jsou určeny pro intenzivní 
práci s počítačem, jiné do terénu, či v decentním 
provedení pro běžné nošení či do kanceláře. Spe-
ciální brýle vyvinula firma i pro počítačové hráče, 
jimž pomáhají snížit zatížení zraku a námahu, které 
jsou jejich oči vystaveny při soustředěném pohledu 
na obrazovku. ■� /lp/

Proti počítačové únavě pomůže i jednoduchá „oční 
rozcvička“

Speciální brýle pro práci s počítačem ocení hlavně 
pracovníci dlouhodobě sledující monitory

Přírodovědecká fakulta UJEP si od svého vzniku 
v roce 2005 stihla vybudovat špičkové laboratoře 
plazmových technologií, nanotechnologií pro 
biomedicínské aplikace a počítačového designu 
nanomateriálů. Je vybavena i výkonným počíta-
čovým clusterem pro řešení nejnáročnějších úloh 
modelování a simulací procesů, mj. i pro studium 
vlastností kapalin v nanorozměrech. Spolupracuje 
s renomovanými českými, ale i zahraničními pra-
covišti na vývoji plazmových technologií, výzkumu 
v oblasti bionanotechnologií. 
Jednou z nejzajímavějších příležitostí pro stu-
denty je možnost studia pavoučího vlákna, jeho 
ultrastruktury a biologie snovacích žláz. Výsledky 
výzkumu jsou nejen výstupem pro biology, ale 
slouží jako inspirace pro vývoj nových nanoma-
teriálů. „Pavoučí sítě jsou stavěny z co nejmen-
šího množství materiálu při dosažení maximál-
ních užitných vlastností. Vlákno pavoučí sítě je 
pevnější než stejné vlákno z oceli a praskne až 
při mnohem větším protažení než ocel. Studium 
jeho struktury a způsobu produkce dává šanci 
připravit umělé materiály s těmito vlastnostmi 
a využít je v mnoha oborech,“ objasňuje děkan 

Přírodovědecké fakulty UJEP Jaroslav Pavlík.  
Jednotlivé výzkumné projekty už dnes navazují na 
studijní programy. V oblasti bionanotechnologií se 
fakulta mj. věnuje studiu a využití dendrimer – mo-
lekul se „stromovitou“ strukturou, pro biologické 
analýzy a pro biomedicínskou diagnostiku a tera-

pii. Tyto molekuly mohou na svůj povrch navázat 
či do svých vnitřních prostor pojmout nejrůznější 
léčiva, a tudíž se jeví jako velmi nadějné nosiče 
pro jejich cílený transport (např. do nádorových 
buněk či do buněk napadených virem) a dají se 
použít i jako tzv. mikrobicidy, kdy blokují vstup 
viru do buňky. 
Na nové výstupy z vědeckých projektů, i na ab-
solventy už čeká i sféra byznysu – např. globální 
centrum excelence Nafigate Corporation. Na 
Přírodovědecké fakultě UJEP bude hledat špič-
kové lidi pro spolupráci v oblasti modelování 
nanovláken. „Se zdejšími odborníky jsme zahájili 
pilotní fázi projektu, který se zabývá modelová-
ním a simulacemi nanovlákenných mate riálů. 
Výsledky chceme ihned přenášet do praxe. Po-

tenciál těchto aktivit je 
obrovský – modelování 
a simulace umožňují snížit 
náklady na výzkum a vývoj 
o desítky procent a umož-
ňují navíc proces vzniku 
nových materiálů výrazně 
urychlit,“ říká předseda 
představenstva Nafigate 
Ladislav Mareš. S vědci 
i absolventy UJEP počítá 
mj. v projektech, které 
se právě rozbíhají v Číně 
a mají směřovat k vývoji 
nové generace nanovlá-
kenných membrán pro čiš-
tění vody, textilní průmysl 
či „skladování“ energií. ■

UJEP má Unikátní výzkUm i obory:  
PavoUčí vlákna a nanomatEriály

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – otevřela 
výukovou laboratoř nanotechnologií. Přišla s netradičními výzkumnými i studijními programy 
včetně zřízení nových akreditovaných magisterských studijních programů Aplikované nano-
technologie a biologie, do nichž mohou nastoupit i bakaláři z jiných vysokých škol.

Struktura pavoučího vlákna je pevná jako ocel, i přesto, že „lepidlo“ 
vodíkových vazeb, které drží prvky vlákna pohromadě je na molekulární 
úrovni 100 až 1000 krát slabší než kovové vazby u oceli nebo kovalentní 
vazby kevlaru
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Technologie firmy Nanosys se nazývá Quantum Dot 
Enhancement Film (QDEF) a zvyšuje barevný gamut 
(nebo počet barev) v displeji až trojnásobně bez 
jakéhokoli navýšení ceny, velikosti nebo spotřeby 
energie. Tento efekt umožňují speciální plastové 
fólie, které lze použít u televizorů s displeji z teku-
tých krystalů (LED). Výsledkem bude bohatší obraz 
s více vnitřně jasnými barvami, jako jsou hlubší 
odstíny červené a zelené, což jsou barvy, jež lidské 
oko vnímá intenzivněji než ostatní. 

Barvy jsou lepší v televizorech 
s nanotechnologií
Při pohledu na demo obrázek TV na dvojici žab, 
lze jasně vidět, že žába na pravé straně je mno-

hem zelenější, zatímco žába na levé straně je 
spíše žluto-zelená. Zelenější žába má větší sytost 
barev, nebo jejich densitu (hustotu).

Nanosys dodává od loňského roku zobrazo-
vací QDEF technologii v podobě optického 
filmu, který může být použit jako nový druh 
podsvícení televizoru. V první vlně se začala 
používat nejprve na notebooky a menší po-
čítačové displeje, poté následují televizory. 
Výhodou je, že fólii lze dodávat prakticky pro 
jakékoliv velikosti TV, včetně největších modelů. 
Jak konstatoval Jeff Yurek, vedoucí podnikové 
komunikace na Nanosys, QDEF dá výrobcům 
TV a displejů konkurenční výhodu tím, že 
spotřebitelům mohou nabídnout barevnou 

Technologie QuanTum doT (QdeF)  
přináší bohaTší barvy na Tv

Společnost Nanosys, zaměřená na vývoj nových materiálů s využitím nanotechnologií, vyvinula 
řešení, umožňující plochým displejům dosahovat mnohem jasnější a pestřejší zobrazení, aniž 
by bylo nutné zvyšovat výrobní náklady, spotřebu energie nebo velikost.

Z modrého světla lze vytvořit s technologií Quantum 
dot zcela jiné barvy spektra Foto: Nanosys

Rozdíl v barevném podání mezi standardním 
zobrazením a displejem vybaveným QDEF 
technologií je dobře viditelný

Přesné označení zní hybrid Ground Combat 
Vehicle (GCV) a stroj určený pro rychlou 
dopravu vojáků na bojiště a poskytnutí 

palebné podpory by měl nahradit útočná vo-

zidla Bradley, zavedená do výzbroje počátkem  
80. let minulého století. Design je koncipován 
jako upgradovatelný, což by mělo zajistit hybrid-
nímu obrněnci možnost zůstat ve službě dalších 
zhruba 30–40 let.

Tichý noční přízrak
GCV bude mít tříčlennou posádku a možnost 
převozu devíti vojáků. Bude vybaven integrova-
nou inteligentní elektronikou, schopností propojit 
se do sítí a disponovat moderním průzkumným 
vybavením. Jako pohonná jednotka bude fungo-
vat systém Hybrid Electric Drive (HED) o výkonu 
1100 kW, který bude mít méně mechanických 
částí, nižší hmotnost i hlučnost než současné elek-
tromotory. Čistě elektrický pohon se uplatní při 
startu, kdy nabízí velký točivý moment, hladším 
pomalém chodu a tiché jízdě, která může být 
klíčovou výhodou např. při nočních operacích. 
Při běžném provozu budou energii pro dvojici 
elektromotorů pohánějících pásy dodávat dva 
výkonné dieselmotory, součástí je ovšem i vysoko-
kapacitní li-ion baterie. Na jednu nádrž by měl CGV 
urazit až 300 km, maximální rychlost je uváděna 
70 km.h-1 a zrychlení z 0 na 20 mil (32,2 km.h-1) 
dosáhne za 7,8 s. 
Zatímco páteřní tank US Army M1 Abrams ujede 
na 1 galon (3,79 l) paliva necelý kilometr, a na 
100 km má spotřebu téměř 400 l, hybridní tank 
by měl vystačit se spotřebou o pětinu nižší, což 
je v podmínkách, kdy doprava každého barelu 

paliva do zón bojových operací vyžaduje obrov-
ské náklady, nezanedbatelný faktor. Jeden galon 
benzínu stál v USA loni průměrně 3,5 dolarů, ale 
jeho doprava na bojiště už stovky dolarů. 

Pancéřová mobilní elektrárna
Ani hybridní tank sice není ještě se spotřebou 
322 l/100km úplně rekordmanem v úspornosti, 
ale významným faktorem je i menší spotřeba 
v klidovém pohotovostním stavu, kdy CGV podle 
jeho tvůrců bude spotřebovávat jen 17,5 l paliva 
za hodinu, zatímco běžné 70tunové vojenské 
auto spálí během hodiny v tomto režimu téměř 
38 l paliva. Přitom právě tento stav je typický pro 

řadu vojenských misí – vozidla spoustu času stojí, 
ale jejich motory běží, aby mohly napájet např. 
palubní elektroniku. CGV bude možné rovněž 
využít i jako mobilní elektrárnu. 
Podle dosavadních dostupných informací bude 
CGV dvakrát těžší než Bradley, jehož má nahradit 
(63,5 t oproti 27,5 t), což je dáno mj. tím, že veze 
i mohutnější systémy pro ochranu posádky a pa-
sažérů. V praxi to znamená extra pancéřování, 
které by mělo zajistit např. dokonalejší ochranu 
proti minám. ■

na bojišTě už za pár leT vyrazí hybridní Tanky

Hybridní už nejsou jen auta. Americká armáda se zřejmě již brzy dočká i hybridního tanku. 
Vyvíjí jej pro ni zbrojařský koncern BAE Systems ve spolupráci s firmou Northrop Grumman 
a dalšími partnerskými firmami. Koncem loňského roku byly představeny první oficiální 
obrázky a údaje o tomto pozoruhodném bojovém prostředku, který by mohl nastoupit do 
služby možná ještě do konce této dekády.

GCV: hybridní tank za 13 milionů dolarů

Systém Hybrid Electric Drive (HED) použitý BAE 
Systems/Northrop Grumman pro hybridní GCV
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kvalitu, kterou zatím mohli vidět jen v kinech 
a profesionálně vytisknutých fotografiích. 
Většinu obsahu je třeba omezovat dolů tak, 
aby odpovídaly omezené možnosti displejů, 
ale u QDEF displejů to nebude nutné. V pří-
padě ukázky těchto televizí v obchodě vedle 
40 dalších je patrné, že barvy jsou lepší. Rozdíl 
je ještě dramatičtější ve špičkových displejích 
jako jsou např. ty, které používá Apple pro iPad. 
Současná generace displejů u smart-
phonů, tabletů, notebooků a velkých tele-
vizorů může vyjádřit pouze 20 až 35 % z ba-
rev, které je schopno rozeznat lidské oko. 
Ale QDEF displeje budou moci dodávat na 
displeji více než 64 % viditelných barev. 
„Můžeme přesně vytvářet takové vlnové délky 
světla, které chceme, tak aby co nejlépe od-
povídaly výkonu televizoru,“ řekl Jeff Yurek.  
Pro výrobce zobrazovacích zařízení by to podle 

představitelů Nanosysu mohlo učinit produkci 
displejů – které jsou dnes vyráběny v továrnách 
za miliardy dolarů – méně kapitálově náročnou.

Kvantové tečky dokáží kouzlit 
s barvami podle přání výrobce
Nanosys dodává QDEF technologie s paten-
tovanými materiály Quantum dot. Rozptýlí je 
v polymerní matrici a vloží je do optického filmu. 
Materiál umožňuje snáze vytvořit vysoce kva-
litní bílé světlo s širokou škálou sytosti odstínů 
když zasáhne energeticky úsporné diody emi-
tující modré světlo, které jsou výrobně levnější 
než bílé. Na obrázku dokumentuje Jeff  Yurek 
jak lze svícením modrým LED světlem přes 
systém Quantum dot, zmíněného řešení v po-
době kvantových teček, vytvořit jinou barvu. 
To je přesně to, jak tyto materiály fungují v tele-
vizi. Větší než molekuly vody, ale menší než virus, 

mohou malé fosforky v kvantových tečkách této 
technologie převést modré světlo ze standard-
ního gallium nitridu obsaženého v LED diodách 
a zkonvertovat je do různých vlnových délek v zá-
vislosti na jejich velikosti. Větší tečky emitují delší 
vlnové délky (červená), zatímco menší tečky emi-
tují kratší vlnové délky (zelená). Mísením směsi 
dot barev je umožněno připravit zcela nové, 
cílené spektrum světla. V podstatě přidává během 
výroby na LCD obrazovce novou vrstvu materiálu. 
Firmě se tak podařilo jako první úspěšně komer-
cionalizovat první technologii kvantových teček 
v podobě systému Quantum Rail, konstrukčního 
prvku, který umožňuje zlepšit kvalitu LCD displejů 
menších velikostí. Technologie byla licencovaná 
firmě LG Innotek, dceřiné společnosti koncernu 
LG. Na podobných řešeních však pracují i kon-
kurenční firmy, jako např. QD Vision, včetně kon-
kurenčních OLED systémů. ■

Tažný paprsek (tractor beam) se ve vědecko-fan-
tastické literatuře objevuje už od 20. let a je často 
tvůrci sci-fi filmů a literatury využíván. Ačkoli až 
doposud šlo o pouhé sci-fi, teoreticky věda tento 
princip připouštěla. Vědcům z brněnského Ústavu 
přístrojové techniky AV ČR se jej však podařilo 
i experimentálně realizovat a jejich článek o ex-
perimentálním potvrzení tohoto principu vyšel 
v lednovém čísle prestižního vědeckého časopisu 
Nature photonics. 
Na experimentálním ověření tažného paprsku pra-
coval tým ve složení prof. RNDr. Pavel Zemánek 
Ph.D., Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D., Mgr. Martin Šiler, 
Ph.D., Mgr. Vítězslav Karásek, Ph.D, Mgr. Lukáš Chvá-
tal a Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D., který momentálně 
působí na univerzitě St.Andrews ve Skotsku.

Podivuhodné schopnosti paprsku
„Zatímco princip, kdy laserové světlo před sebou 
tlačí objekty, je známý a již ve vesmíru testovaný, 
zejména jako levný pohon tzv. slunečních plachet-
nic, my jsme v mikrosvětě prokázali opačný princip. 
Tedy, že laserový svazek, který má neměnnou inten-
zitu v ose šíření, dokáže pohybovat částicemi i proti 
směru šíření světla, doslova tyto částice přitahuje ke 
zdroji světla,“ vysvětluje prof. Pavel Zemánek, který 
stál v čele výzkumného týmu v Ústavu přístrojové 
techniky.  
Tím však úspěch jeho týmu nekončí – experiment 
také prokázal, že proud fotonů v laserovém světle 
dokáže objekty nejen přitahovat, ale i samovolně 
třídit a organizovat. „Ukázali jsme, že tímto systé-
mem lze objekty různé velikosti třídit a že se tyto 
objekty ve světle spontánně uspořádají a vytvoří 
takzvanou opticky vázanou hmotu. Částice takové 
hmoty na sebe vzájemně silově působí kombi-
novaným účinkem rozptýleného a dopadajícího 

světla a vytvářejí struktury různých tvarů. Kromě 
řetízků z částic mohou vzniknout různé rovinné 
či prostorové útvary. My jsme navíc ukázali, že 

tyto struktury se dají do samovolného pohybu 
obráceným směrem, než se pohybují jednotlivé 
částice, ze kterých jsou složeny,“ dodává prof. Pa-
vel Zemánek. Tímto způsobem lze rozpohybovat 
objekty o velikostech jednotek mikrometrů, tedy 
včetně živých mikroorganismů, volných buněk 
či jejich shluků. 

Významné nejen pro autory sci-fi
Výsledky experimentu nepotěší jen fanoušky sci-fi, 
ale hlavně vědce. Praktické využití v blízké budouc-
nosti se rýsuje především v biologii a medicíně 
např. ke třídění různých druhů bakterií nebo buněk 
přímo v optickém mikroskopu. Vzdálenější vizí 
jsou např. mikroroboti, kteří se sami poskládají 
zapnutím světla a sami se přepraví do místa určení. 
Budoucích aplikací je spousta a tato problematika 
patrně přitáhne pozornost řady vědců: „Sestavu, 
na které jsme realizovali experimenty a proká-
zali existenci tažného paprsku, si dokáže sestavit 

doslova každý a jednoduše implementovat na 
jakýkoliv optický mikroskop. Kolegům po celém 
světě se tak otevírá možnost studovat tento jev 
bez nutnosti velkých finančních investic,“ říká další 
člen týmu Dr. Oto Brzobohatý.

Funguje už i za oceánem
O sérii podobných experimentů, které provedli 
fyzikové David B. Ruffner a David G. Grier z New 
York University ve spolupráci s čínskými výzkum-
níky informoval také server PhysOrg. Vědci došli 
k závěru, že pomocí jediného laseru tzv. Besse-
lova paprsku (který se cestou nešíří a je schopen 
samoopravy po částečném přerušení překážkou) 
by mělo být světlo schopno tlačit či táhnout mi-
niaturní částečky ve svém směru. Experimenty 
se však ukázaly jako příliš dílčí, takže fyzici zkusili 
jiný postup a zjistili, že s použitím dvou překrý-
vajících se Besselových paprsků, lze vytáhnout 
malé částice (v tomto případě šlo o silikové kuličky 
o průměru 0,03 mm) směrem ke zdroji. Zvětšený 
model tohoto experimentu by však podle nich 
vyžadoval příliš mnoho energie, aby mohl fungo-
vat. Takže mimozemského únosu se zatím mohou 
obávat jen skutečně malé věci…
Vlečný duo paprsek je blíže k tradičnímu pojetí sci-fi 
konceptu dopravy na bázi světla, protože vyzařuje 
z jednoho zdroje, což je podle vědců lepší řešení, 
než se spoléhat na světlo pocházející z protilehlých 
bodů původu, aby přesouvalo hmotu tam a zpět. 
Je také údajně stabilnější než jiné možnosti. „Tyto 
optické dopravníky mají podél své osy pravidelné 
změny intenzity, které působí jako vysoce účinné 
optické pasti pro objekty v mikrometrickém mě-
řítku,“ konstatuje se v abstraktu studie. Paprskové 
dopravníky mají podle výzkumníků potenciál vy-
konávat např. práci optické pinzety, u které nelze 
vždy dosáhnout stabilní osy odchytu. 
Zatímco současná verze je vhodná pouze pro pře-
sun mikroskopických částic v řádu mikrometrů, tým 
již nyní navrhuje zlepšení tažného minipaprsku, 
včetně zlepšení rychlosti posunu pomocí jasněj-
šího dopravníkového paprsku a využití optických 
dopravníků vyšších řádů pro přesun zvláštně tva-
rovaných či nerovných objektů. ■� /joe/

Další sci-fi prvek se stává skutečností:  
věDci potvrDili existenci tažného paprsku

Fanoušci sci-fi se mohou opět radovat. Vědci prokázali, že světelný tažný paprsek, známý třeba 
z filmů Star Trek nebo Hvězdných válek, skutečně funguje.
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Kromě těchto bezplatných servisních prohlídek 
úvěr ALL-IN nabízí i další výhody, na které jsou zá-
kazníci u Ford Credit zvyklí:

 ● záruku FordProtect na 5 let / 120 000 km zdarma,
 ●  celoevropskou asistenční službu FordAssistance 
po dobu trvání úvěru,
 ● havarijní pojištění včetně pojištění skel zdarma,
 ● nulový administrativní poplatek.

„Jsme velmi rádi, že našim zákazníkům můžeme 
nabídnout tak převratnou a atraktivní novinku, 
jako je úvěr ALL-IN, který jim umožní výrazně snížit 
náklady na provoz jejich vozu,“ řekl Vladan Rojíček, 

generální ředitel společnosti 
FCE Credit, s.r.o. „Například 
pro nový Ford Focus činí 
úspory dané bezplatnými 
prohlídkami za 5 let trvání 
úvěru více než 18 000 Kč – 
a když k tomu započítáme 
i ostatní úspory spojené s tímto 

produktem, dostaneme se až k číslu 49 900 Kč. Jsem 
si tedy jist, že zákazníci náš nový ALL-IN úvěr uvítají 
a že jim usnadní jejich cestu k novému Fordu,“ 
dodává V. Rojíček.
Nový produkt vychází mimo jiné ze skutečnosti, že 
český Ford teď má pro všechny servisní prohlídky 

u osobních vozů do stáří 5 let pevně 
stanovené ceny, takže zákazník vždycky 
dopředu přesně ví, kolik bude platit. 
Úvěrovou novinku ALL-IN je při akontaci 
15–50 % možno uzavřít na nové vozy 

Ford Ka, Fiesta, Focus, B-MAX, C-MAX 
a Kuga – a to v trvání 24–60 měsíců.

Kromě zmíněné novinky bude 
společnost i v tomto 
roce nadále nabízet 
výhodné produkty 
jako Super Zero úvěr, 
Flexi úvěr, Bonus úvěr, 
Zero leasing či FLEXI 
leasing. ■

Nejmenší model značky Audi A1 zvítězil opět 
v hlasování čtenářů časopisu AMS v kategorii „Malé 
vozy“. V anketě „Nejlepší auta 2013“ zopakovalo svůj 
úspěch z předešlého roku. Jde o velmi oblíbený 
model v rodině Audi.

Druhé místo ve střední třídě obsadilo Audi A5/A5 
Sportback. Ve vyšší střední třídě získala značka se 
čtyřmi kruhy druhé a třetí místo s modely A6/A6 
allroad a A7 Sportback. V kategorii sportovních 
vozů se na třetí pozici umístilo Audi R8 a v kategorii 

terénních vozů zvolili čtenáři Audi Q5 rovněž na 
třetí příčku. Audi tak v anketě „Best Cars“ navazuje 
na své dosavadní úspěchy. ■

AUDI A1: VÍTĚZ VE TŘÍDĚ MALÝCH VOZŮ

V každoroční soutěži časopisu Auto motor und sport, kdy čtenáři volí nejlepší vozy v daných 
kategoriích, se letos již 37. ročníku zúčastnilo 112 877 čtenářů. Na výběr měli 373 zařazených 
modelů automobilových značek rozdělených do deseti tříd.

OJEDINĚLÁ NABÍDKA OD FORD CREDIT

Finanční společnost FCE Credit, která se specializuje na financování vozů Ford, přichází pro 
letošní rok s unikátní novinkou současného automobilového trhu. Jde o úvěr ALL-IN, 
který v sobě zahrnuje několik výhod pro zájemce o nový vůz značky, z nichž nej-
podstatnější jsou zcela bezplatné servisní prohlídky nového vozu u autori-
zovaného dealera Ford.

V historii testů nezávislé organizace Euro NCAP 
se tak Hyundai Santa Fe stal jedním z nejbez-
pečnějších velkých terénních vozů s pohonem 
4 x 4. Zanechal za sebou i vozy značek jako 
je Mercedes-Benz třídy M nebo Range Rover.
Pouze 8 nejlepších vozů ve svých segmentech, které 
dosahují výborných výsledků napříč všemi testy, z 36 
typů testovaných během roku 2012, získalo doporu-
čení bezpečnosti Organizace Euro NCAP. V kategorii 

„bezpečnost dospělých cestujících“ získala nová Santa 
Fe 96 %, a tím současně historicky největší počet bodů 
z boční nárazové zkoušky. V kategorii „bezpečnost 
dětí“ obdrželo SUV 89 %, zatímco prvky výbavy, jako 
je elektronicky řízený stabilizační systém, přispěly 
k dosažení 86 % v kategorii „asistenční systémy“.
Nová generace tohoto SUV je také prvním vozem 
značky Hyundai, který je vybaven aktivní kapotou, 
aktivující se při střetu s chodcem, přičemž snižuje 

intenzitu nárazu, a tím i riziko vážných zranění. 
Výsledkem je 71 % v kategorii „ochrana chodců“. 
Nová generace Santa Fe se tak může přidat do 
řady modelů značky, které dosáhly  maximálního 
5hvězdičkového hodnocení v testech bezpečnosti 
Euro NCAP. Mezi ně patří nový i20, ix20, ix35, i40, 
Veloster a nová generace i30. ■

NEJBEZPEČNĚJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ – Hyundai Santa Fe

Nová generace Hyundai Santa Fe byla organizací Euro NCAP vyhlášena, dle výsledků ve všech 
testovaných kritériích, nejbezpečnějším vozem ve své třídě za rok 2012.

generální ředitel společnosti 
FCE Credit, s.r.o. „Například 
pro nový Ford Focus činí 
úspory dané bezplatnými 
prohlídkami za 5 let trvání 
úvěru více než 18 000 Kč – 
a když k tomu započítáme 
i ostatní úspory spojené s tímto 

Nový produkt vychází mimo jiné ze skutečnosti, že 
český Ford teď má pro všechny servisní prohlídky 

u osobních vozů do stáří 5 let pevně 
stanovené ceny, takže zákazník vždycky 
dopředu přesně ví, kolik bude platit. 
Úvěrovou novinku ALL-IN je při akontaci 
15–50 % možno uzavřít na nové vozy 

Ford Ka, Fiesta, Focus, B-MAX, C-MAX 
a Kuga – a to v trvání 24–60 měsíců.

Kromě zmíněné novinky bude 
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jako Super Zero úvěr, 
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letošní rok s unikátní novinkou současného automobilového trhu. Jde o úvěr ALL-IN, 
který v sobě zahrnuje několik výhod pro zájemce o nový vůz značky, z nichž nej-
podstatnější jsou zcela bezplatné servisní prohlídky nového vozu u autori-

Tak jako v případě nejmenšího modelu Audi 
A1, zvítězil v hlasování čtenářů časopisu AMS 
model Alhambra v kategorii „nejlepší do-
vážené MPV“ ankety „Nejlepší auta 2013“.
Triumf modelu Seat Alhambra v této anketě 
třikrát po sobě znamená pro značku pokračo-
vání úspěchů, kterých model dosahuje od jeho 
uvedení na trh koncem roku 2010. Naposledy 

v listopadu 2012 získal ocenění „Auto Trophy“ 
ve čtenářské anketě časopisu „Auto Zeitung“ 
– rovněž potřetí za sebou. Předtím Alhambra 
vyhrála v anketě „Firemní auto roku 2012“ kate-
gorii „Import Maxivan“.
Oblíbený model přesvědčuje svou kvalitou a fle-
xibilní funkčností. Velkou roli v hlasování sehrál 
také zajímavý poměr cena/výkon. ■

SEAT ALHAMBRA POTŘETÍ VÍTĚZEM KATEGORIE „DOVÁŽENÉ MPV“
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Peugeot 208 se již vyrábí v Evropě, v továrnách 
v Poissy a Mulhouse ve Francii a ve slovenské Trnavě. 
Zahájení výroby v Brazílii, rok po spuštění výroby 
ve Francii, svědčí o strategii skupiny, jejímž cílem 
je prodávat vozy určené pro globální trhy, což je 
případ výše zmíněného modelu 2008. V roce 2012 
realizovala skupiny PSA Peugeot Citroën 38 % svých 

prodejů mimo 
Evropu, oproti 
24 % v roce 
2009 a je na 
dobré cestě do-
sáhnout v roce 
2015 cíle 50 %.
Vývojáři latin-
skoamerického 
Tech Centra, což 

je místní centrum skupiny pro výzkum a vývoj, 
upravili vůz na podmínky místního provozu, aby 
co nejlépe odpovídal požadavkům místních zá-
kazníků. Brazilský model 208 je vybaven motorem 
typu flex-fuel, které vyrábí skupina PSA Peugeot 
Citroën rovněž v Brazílii. ■

Po průzkumech se Peugeot zacílil na novou 
městskou generaci zákazníků, kteří dávají před-
nost dynamickému pohybu a hledají vozy 

odpovídající jejich image. Aby nový crossover co 
nejvíce zaujal tuto generaci zákazníků na evrop-
ských, čínských a jihoamerických trzích, bude se 
vyrábět co nejblíže k těmto trhům: ve Francii (Mul-
house), v Číně (Wuhan) a v Brazílii (Porto Real). Ve 
francouzské továrně v Mulhouse se budou vyrábět 
vozy nejen pro celou Evropu a také pro Turecko, 
Austrálii, Jižní Afriku, Japonsko a Rusko. 
Pouze 416 cm dlouhý crossover 2008 patřící do seg-
mentu B v sobě snoubí řízení sedanu a robustnost 
SUV. V modulární prostorné kabině je nabízen vyu-
žitelný luxus. Novinka přenáší standardy objemných 
vozů do segmentu malých automobilů. 
V dynamickém tvaru karoserie zaujmou zvláštní ob-
loukové podběhy kol, černé nárazníky a prahové lišty 

doplněné nerezovými předními a zadními ochran-
nými prvky. Přední strana vozu přebírá stylistické 
principy značky. Okraj zcela nových světlometů 
přiléhá co nejtěsněji k optice světel. S čelní maskou 
vytvářejí světlomety jednolitý celek a propůjčují vozu 
individuální charakter. Propracovaná kapota evokuje 
lehkost a přitom robustnost vozu. Crossover nabízí 

rovněž velmi elegantní sofistikovaný tvar blatníků 
a boků, které ukazují na jeho sportovní vlastnosti. 
Dynamicky tvarovaná střecha, k níž si inspiraci desig-
néři vzali z modelu RCZ, přesahuje nad zavazadlový 
prostor. Výklopná záď je orámovaná zadními světly, 
v nichž vytváří LED diody tři světelné drápy.
Pohonné jednotky poslední generace, jak uvádí 
výrobce, nabízí rekordně nízkou spotřebu. Díky 
technologii dieselových motorů e-HDi a tříválco-
vých benzínových motorů bude městský crossover 
2008 vynikat ve svém segmentu emisemi CO

2
 , které 

začínají na úrovni 99 g/km.
Kompaktní crossover Peugeot 2008 navazuje na 
úspěch modelu 3008 a bude představovat moderní 
nabídku v tomto segmentu pro městské aglome-
race. Nepůjde přitom jen o jediný model, který v le-
tošním roce přispěje k nové strategii značky, tedy 
k přesunu na luxusnější kategorii. Skupina připravuje 
další modely např. Peugeot 208 GTI, model 208 XY 
nebo Citroën DS3 Cabrio. ■� /pk/

Peugeot 2008 
– městský crossover Pro rozmanité trhy

Novinka Peugeot 2008, kterou automobilka představila, a která má být 
uvedena na trhy s jarním sluníčkem, má symbolizovat strategii skupiny 
PSA Peugeot Citroën k luxusnějším kategoriím vozů. Aby vůz zaujal 
na třech významných kontinentech, podíleli se na vývoji designéři 
z Paříže, Šanghaje a Sao Paula.

zahájená výroba vozu Peugeot 208 v brazílii

Skupina PSA Peugeot Citroën v lednu ve své brazilské továrně v Porto Real zahájila  
výrobu vozu Peugeot 208. Do přípravy, vývoje vozu a rozšíření továrny bylo investováno 
více než 305 milionů eur. Výrobní kapacita v tamní fabrice vzroste ze současných 150 000 na  
220 000 vozů/rok.
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Laboratorními testy simulovali nejtvrdší zacházení, 
jakého se automobilu může od dětí a zvířat dostat, 
včetně namáčení materiálů v mléce a sycených 
nápojích, testování textilií speciálním „palcátem“ 
a otloukání plastů těžkou pryžovou koulí. 
„Vyzkoušeli jsme všechno od rozlití nealkoholických 
nápojů po zablácené boty, abychom si byli jisti, že to 
interiér nového vozu vydrží,“ řekl Mark Montgomery, 
materiálový technik Ford of Europe. 
Na odolnost vůči tvorbě skvrn a snadnost čištění po 
24h máčení ve zmíněných tekutinách byly testo-
vány všechny typy kůží a textilu nabízené pro různé 

stupně výbavy B-MAXu. Další na řadě bylo umazání 
hlínou a mastnotou. Rovněž byla zkoušená odol-
nost látek vůči poškození od zipů, přezek a knoflíků 
na dětském oblečení či brašnách. Při „palcátovém 
testu“ se používá kovová koule s ostrými hroty, 
kterou se přes testovanou tkaninu přejede 600krát. 
Simuluje se tak drhnutí zipů a přezek na oblečení. Při 
další zkoušce je testovaný vzorek textilního potahu 
opakovaně otírán suchým zipem. Na řadu přijde 
také test odolnosti vůči opotřebení způsobenému 
opakovaným používáním, který trvá 17 h a sestává 
ze 60 000 otíracích cyklů. 

Plasty to při vývoji neměly o nic lehčí. Při nárazo-
vých testech jsou plastové díly interiéru opakovaně 
otloukány pryžovou koulí 10krát těžší než stan-
dardní fotbalový míč. Tyto zkoušky se navíc prová-
dějí při teplotě -30 °C, kdy je plast mnohem křehčí. 
K testování odolnosti plastů proti škrábancům slouží 
kovové hroty. Otěruvzdornost koberců se testuje 
na speciální stolici s drsnými abrazivními koly. ■

Dětem oDolný ForD B-mAX

Jak obtížné je udržet interiér automobilu v čistotě při přepravě dětí, zná každý rodič velmi 
dobře. Technici Fordu proto podrobili při vývoji speciálními testy všechny materiály v interiéru, 
aby vyšli maximálně vstříc mladým rodinám s malými dětmi.

Nový motor vybaven uzavřeným okruhem regulace spalování směsi a hliníkovým blokem je 
prvním vznětovým motorem značky Opel, který plní i připravovanou emisní normu Euro 6. 
Při vývoji motoru byl kladen důraz nejen na dosažení hlučnosti, vibrací a kultury chodu, 
aby byla na úrovni nejlepších agregátů v této objemové třídě, ale také na dosažení vyso-
kého měrného výkonu a točivého momentu v kombinaci s příznivou spotřebou paliva. 
Maximální výkon nového agregátu se v porovnání s dosavadním motorem 1,7 CDTI zvýšil 
na 100 kW a maximum točivého momentu na 320 Nm, přičemž spotřeba paliva je nižší 
o 10 % v porovnání se stejně výkonným 2,0 l turbodieselem. 
Turbodieselový agregát se bude vyrábět v několika výkonových verzích společně s novým 
zážehovým motorem v moderní maďarské motorárně od jara letošního roku. ■

nový turBoDiesel opelu  
již plní emisní normu euro 6

Opel zásadně obměňuje portfolio pohonných jednotek. Novinkou je nyní čtyřválcový 
turbodiesel s přímým vstřikováním nafty do válců. Po nové generaci turbodmycha-
dlem přeplňovaných zážehových motorů Sidi Ecotec představil rodinu vznětových 
motorů 1,6 CDTI Ecotec založených na principu tzv. downsizingu. Novinka nahradí 
dosavadní vznětové agregáty 1,7 CDTI a některé motory 2,0 CDTI s nižším výkonem.

Koncept, jehož design byl navržen v Německu ve spolupráci s americkou 
dcerou, má ve výbavě hybridní poháněcí ústrojí s možností vnějšího dobí-
jení (tzv. plug-in hybrid). Ten kombinuje vznětový motor TDI Clean Diesel se 
dvěma elektromotory, dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech 
kol, u něhož je zadní náprava poháněna elektricky. 
S plně nabitým lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 9,8 kWh by měl 
ujet v plně elektrickém režimu vzdálenost 23 km. Automobilka udává před-
běžnou hodnotu průměrné spotřeby paliva 2,6 l/100 km v elektrickém režimu 
a 6,7 l/100 km v hybridním režimu. Při své délce necelých 5 m a rozchodu kol 
vpředu/vzadu 1687/1697 mm, by měl překvapit dynamikou, protože jeho 
poháněcí ústrojí poskytuje nejvyšší výkon 224 kW a mohutný maximální 
točivý moment až 700 Nm. 
Výchozím režimem CrossBlue je klasický hybridní provoz. Řidič si může 
zvolit také ekonomický nebo sportovní režim. V elektrickém režimu je vůz 
poháněn pouze zadním elektromotorem o výkonu 84 kW, motor TDI je 

přitom vypnutý. Dokonce i při rychlostech až 121 km.h-1 se spalovací mo-
tor nepřipojí, pokud má akumulátor v zásobě dostatek energie. Jakmile je 
zapotřebí hnací síla motoru TDI, hybridní systém jej připojí během zlomku 
sekundy a zcela bez rázů. ■

CrossBlue pro usA A KAnADu

Volkswagen představil na autosalonu v Detroitu koncept všestranného 
SUV s názvem CrossBlue s inovativním hybridním poháněcím ústrojím, 
který byl speciálně vyvinut pro USA a Kanadu.
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O atraktivitě tohoto korejského modelu jsem 
se mohl přesvědčit v době týdenního re-
dakčního testu, když se za námi neustále 

ohlíželi kolemjdoucí. Zajímavé je, že konkurenční 
automobilky upouští u nových modelů od složitých 
tvarů, kloní se spíše k jednoduchým liniím, Hyundai 
naopak využívá různých protažení, elips a prohlubní, 
které ale v celku vypadají velmi dobře. 

Design
Na první pohled zaujme velmi pěkně zpracovaný 
předek vozu a také boční linie. Jelikož byl kombík 
vyvíjen společně s 5dveřovým hatchbackem, tak 
po B sloupek vypadá stejně jako hatchback. Od B 
sloupku je střecha protažena dozadu v pozvolném 
svažování. Designéři tím docílili dynamický ráz boč-
ního profilu. Oproti hatchbacku se prodloužila délka 
vozu o 18,5 cm. Líbilo se mi provedení denního 
svícení s LED diodami, které na rozdíl od mnoha 
jiných značek je již v základu. 

O interiéru bych mohl říct jen slova chvály. Tvůrci 
tohoto prostoru se zaměřili na každý, byť sebemenší 
detail. Stačí zkusit otevřít a zavřít dveře, mechanismus 
jde neobyčejně hladce a měkce. A tak je to se vším. 
Použité materiály jsou kvalitní, díly jsou velmi pěkně 
slícované, nic nevrže. Všechny ovladače jsou umís-
těny v dosahu, moderní palubní elektronika je dobře 
čitelná. Řidič má k dispozici příjemně padnoucí volant 
s potřebným ovládáním. I když má volant na můj 
vkus knoflíků až dost, za chvíli si na ně dá zvyknout. 
Bezklíčová technologie přispívá k většímu komfortu. 
Ve velmi prostorném interiéru najdou pohodlí i urostlí 
jedinci. Díky většímu rozvoru (2650 mm), dostatečné 
šířce a výšce nebudou strádat ani na zadních se-
dadlech. Jak už jsem uvedl, hlavní devizou tohoto 
prodlouženého modelu je zavazadlový prostor. Oproti 
předchozí generaci se zvětšil o 150 l na 528 l, čímž 
se dostal ve srovnání s konkurencí na vrchní příčky 

pomyslného řebříčku. Po otevření pátých dveří ale 
zmiňovaná velikost není vidět, protože pod podláž-
kou jsou skryté další úložné prostory. K dispozici byl 
zajímavý posuvný fixační systém pro jednoduché 
upevnění převážených věcí. Sklopením zadních 
sedadel se zavazadelník dá zvětšit až na 1642 l, ale 
bohužel nevznikne zcela rovná plocha.

Motor
Motorizací má na výběr tento krasavce z Nošovic 
dostatek. Lze si vybrat z benzínových 1,4 CVVT 
(73 kW), 1,6 CVVT (88 kW) a 1,6 GDI (99 kW) nebo 
dieselových 1,4 CRDi se 66 kW a dva 1,6 CRDi s 81 
a 94 kW. Pohon testovaného vozu zajišťoval nejvý-
konnější naftový agregát 1,6 l CRDi VGT o výkonu 
94 kW s točivým momentem 260 Nm pracujícím 
v rozsahu 1900 až 2750 ot.min-1. Nedá se říct, že by 
to byl dravec na silnici, ale ostudu rozhodně neudělá. 
Do 2500 otáček je pro klidnou jízdu a také spotřeba 
je pak bezvadná, ale pokud je potřeba zrychlení, od 
3500 otáček podává solidní výkon. Je sice víc slyšet, 
ale jinak je odhlučnění provedeno dobře. Tento 

prodloužený model i30 je stavěný spíše pro rodiny 
s malými dětmi, kde se preferuje klidná a rozvážná 
jízda. V kombinovaném provozu při klidné jízdě 
ukazoval palubní počítač 4,5 l, ale při větším vytáčení 
se počítadlo přehoupne na hodnotu o 1 až 1,5 l větší.
Naladění podvozku je komfortní. Prodloužená i30 
se řídí velmi hladce, spojka zabírá čitelně, řazení je 

krátké a přesné. Elektrický posilovač řízení umož-
ňuje různá nastavení od režimu Normal, Comfort 
až po Sport. Překvapilo mě, že zásadní rozdíl mezi 
jednotlivými režimy znát nebyl. Potěšení z jízdy do-
přeje právě propracovaný podvozek, který aniž by 
ubral ze své jistoty, dokázal tlumit i větší nerovnosti.  
Korejský kombík je v každém ohledu atraktivní mo-
del a myslím, že nejvíce jej ocení právě rodiny s ma-
lými dětmi kvůli modernímu interiéru a velikému 
kufru, ale zajímavá je i jeho cena. Automobilka díky 
těmto atraktivním modelům z Nošovic dokázala 
v segmentu nižší střední třídy pěkně promíchat 
české prodejní tabulky. ■ /pk/

HYUNDAI i30 KOMBI 
SÁZÍ NA LADNÉ KŘIVKY 
A VELIKOST KUFRU
JEDEN ZE ČTYŘ MODELŮ, KTERÝ SE VYRÁBÍ V NOŠOVICÍCH, PŘIŠEL 
NA SVĚT V LETNÍCH MĚSÍCÍCH LOŇSKÉHO ROKU A HNED SI NAŠEL 
MNOŽSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A OBDIVOVATELŮ. JDE O MODEL 
AUTOMOBILKY HYUNDAI I30 KOMBI, JEHOŽ DEVIZOU JE NEJEN 
ATRAKTIVNÍ DESIGN, ALE HLAVNĚ VELIKÝ PROSTOR 
ZAVAZADELNÍKU.

Moderní provedení palubních přístrojů v tubusech je 
velmi dobře čitelné

Na místě řidiče jsou všechny prvky pěkně rozmístěny 
na dosah

K většímu komfortu přispívá také velké 
panoramatické střešní okno

Deviza i30 – velikost zavazadlového prostoru ale není 
po otevření víka 5. dveří vidět, protože další úložné 
prostory jsou ukryté pod podlážkou, která je skoro 
v úrovni nakládací hrany 
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Téměř šest desítek ředitelů významných firem (přes-
něji řečeno 59) zastává názor, že nejhorší období už 
je za námi a očekává zvýšení tržeb. Nicméně nyní 
je o tom s jistotou přesvědčena zhruba jen pětina 
(celosvětový průměr přitom činí 36 %), zatímco 
v dlouhodobějším střednědobém horizontu tří let 
už drtivá většina – 9 z 10 dotazovaných. Pro pesimis-
tičtější variantu, tzn., že situace se letos může ještě 
zhoršit, se v průzkumu vyslovilo 41 % top manažerů. 

K růstu přes zahraničí?
Cesta k růstu vede podle oslovených generálních 
ředitelů přes získání nových a udržení dosavadních 
zákazníků. Toho chtějí dosáhnout jednak inovacemi 
v podobě vývoje nového výrobku či služby (23 %), 
případně růstem na stávajících trzích. Konsolidují 
zdroje, hledají a snaží si udržet schopné zaměst-
nance a vymýšlejí, jak získat nové zákazníky. Při tomto 
uvažování se stále více ředitelů dívá i za hranice ČR.
Překvapivé v hodnocení loňského roku je podle 
zpracovatelů šetření to, že i když se obvykle firmy 
zpravidla zaměřují na domácí trh, o něco více ge-
nerálních ředitelů vidí příležitosti k růstu na stáva-
jícím zahraničním (19 %) než na domácím (18 %) 
trhu, a pokud zahrneme ještě firmy, které plánují 
zahraniční expanzi, zjistíme, že vidí hlavní růstové 
příležitosti za hranicemi ČR až třetina dotázaných. 
Řídicí partner PwC ČR Jiří Moser to vysvětluje tím, 
že „v ČR není příliš velká ekonomika, a tak společ-

nostem, které chtějí dále růst, začíná být zdejší trh 
malý, přičemž za uplynulých 20 let tu vznikla řada 
firem, které přerostly hranice naší země. Moderní 
technologie a globalizace způsobují, že se již se-
tkáváme i s podniky, které se od začátku zaměřují 
na zahraniční trhy.“ 
Klíčovými faktory budou boj o zákazníka, efektivita 
a kvalitní lidské zdroje. Největší příležitost k rozvoji 
společnosti vidí polovina generálních ředitelů ve 
zlepšení provozní efektivnosti podniku. A zatímco 
loni provedlo znatelná úsporná opatření 67 % firem, 
letos se jich ke stejnému kroku chystá už jen necelá 
polovina, což naznačuje, že ředitelé si začali uvědo-
movat, že jen prostřednictvím škrtů se k prosperitě 
nedopracují a začínají naopak uvažovat o prorůs-
tových opatřeních. Proti loňsku tak vzrostl více než 
o polovinu podíl českých generálních ředitelů, kteří 
plánují svůj růst financovat bankovním úvěrem. 
Zatímco loni si v bance plánovalo půjčit 28 % firem, 
letos je to již téměř polovina dotázaných (48 %).

Nabírat se bude více než propouštět
Pozitivní zvěstí je určitě i zjištění, že pracovní místa 
by měla letos v Česku i ve světě spíše více vznikat, 
než se rušit, i když podíl ředitelů, kteří očekávají 
zvýšení počtu zaměstnanců, proti loňsku klesl. V ČR 
se letos chystá nabírat nové pracovníky 36 % gene-
rálních ředitelů, zatímco 32 % dotazovaných šéfů 
českých firem bude zřejmě lidi naopak propouštět. 

Oproti světu, kde hodlá nabírat 45 % ředitelů, a sni-
žovat stavy 23 %, jsou tedy čeští ředitelé ve svých 
záměrech spíše střídmější. Největší propouštění lze 
očekávat v sektorech bankovnictví, kovoprůmyslu, 
papírenství a lesnictví. Lidí by mělo naopak přibývat 
ve firemních službách, strojírenství, stavebnictví, 
maloobchodě a zdravotnictví.
Hlavním problémem je pro vedení firem obecně 
obava, že nedokážou získat (nebo si udržet) ty 
správné lidi – v Česku se nedostatku klíčových 
dovedností na trhu obává třetina generálních ře-
ditelů, celosvětově dokonce téměř 60 %. Nejvíce 
chybí odborníci v těžebním průmyslu, strojírenství, 
stavebnictví, v ICT a pojišťovnictví.
„O krizi již nehovoříme ani v souvislosti s ekono-
mickým prostředím. Já osobně tomu říkám nová 
realita. Vyznačuje se tím, že ukazatele, s nimiž pra-
cujete, jsou méně předvídatelné, musíte se více 
snažit, abyste uspokojili zákazníka, a ten vám za to 
zaplatí o něco méně než v minulosti, takže musíte 
být efektivnější a nemůžete tolik rozhazovat. Ale 
i v této nové realitě lze být úspěšný“, konstatuje 
Jiří Moser. ■� /pwc/

Jak vidí budoucnost šéfové významných 
firem působících v Čr?

Společnost Pricewaterhouse Cooper (PwC) zveřejnila výsledky svých tradičních šetření mezi 
zástupci nejvýznamnějších firem v ČR i ve světě – průzkumu názorů generálních ředitelů. Ve 
světě má za sebou studie už 16. ročník, v Česku se průzkum konal počtvrté a zúčastnila se jej 
více než stovka respondentů. Většina byla letos v hodnocení výhledu situace už optimističtější.

Hlavní zjištění průzkumu:
�●  Do tří let bude dobře (oživení je očekáváno 
už v roce 2014)
�●  Boj o zákazníka zesílí, stejně jako snaha vy-
mezit se vůči konkurenci
�● Nastartuje se bankovní úvěrování
�● Český trh už je zdejším firmám malý
�● Dále se bude zefektivňovat a šetřit
�● Vývoj ekonomiky zůstává největší hrozbou
�● Trh práce se zklidňuje
�● Řízení pevněji v rukách
�● Daňové výhody pro inovace
�● Od státu nic nečekáme

Vyřazená elektronika většinou končí v kontejnerech, 
což je ale zásadní chyba. Některé její součástky ob-
sahují nebezpečné látky, jako jsou např. halogeny, 
těžké kovy jako kadmium či olovo, a obrazovky či 
displeje navíc sloučeniny zvané luminofory. Vesměs 
jde o vysoce toxické látky, které mohou prosakovat 
do půdy nebo se uvolňovat do atmosféry, a jejich 
likvidace podléhá proto přísným pravidlům. Do 
běžného sběru tedy elektroodpad v žádném pří-
padě nepatří. 

Technická stránka elektroodpadu: 
Látky nežádoucí i žádané
Je k tomu však i další důvod: kromě zmíněných 
rizikových či přímo nebezpečných látek obsahuje 

v malém, leč v celkových objemech v nikoli ne-
podstatném množství i látky a prvky vzácné a tudíž 
velmi žádané, které je možné z vyřazené elektroniky 
zpětně recyklovat a získat pro další výrobu. Mohou 
to být drahé či vzácné kovy jako zlato a stříbro, ale 
i uhlík, kobalt, galium, germanium apod., či jiné 
ze 14 prvků, jejichž zásoby jsou unií označovány 
za kritické.
Při výrobě počítačů a mobilních telefonů se spo-
třebují tři procenta celosvětově vytěženého zlata 
a stříbra, 13 % palladia a 15 % procent kobaltu. Již 
zmíněné luminofory také obsahují tzv. kovy vzác-
ných zemin, zejména yttrium, jejichž těžba je drahá 
a necitlivá vůči životnímu prostředí. Po utlumení 
těžby v Severní Americe či Jižní Africe tyto prvky 

téměř beze zbytku pocházejí z čínského Středního 
Mongolska (90 % světové těžby a 23 % světových 
rezerv). Ačkoli se na celém světě objevují snahy 
těžbu oživit (např. v Mountain Pass Mine v Kalifornii) 
a další obrovská naleziště čekají na vytěžení v Rusku, 
dostupnost a fungování naší elektroniky je stále 
závislá na politice zemí, která nemusí být Západu 
vždy přátelsky nakloněna.
Podle statistik Programu OSN pro životní prostředí 
se množství elektroodpadu na světě ročně zvyšuje 
o 50 milionů tun. V některých zemích, například 

odpad ve světle paragrafů:  
mobil ani poČítaČ do popelnice nepatří

Nakládání s vyřazeným hardwarem má přísná, zákonem daná pravidla. Jak se jej zbavit 
legálně, levně a bezpečně? Uživatel, který se zbavuje vysloužilé počítačové a komunikační 
techniky musí totiž brát v úvahu ohled nejen na škodlivé látky a možnost recyklace prvků 
žádoucích, ale i na data.

Ke shromažďování elektroodpadu slouží speciální 
sběrné dvory, kde se vysloužilá elektronika 
soustřeďuje pro odvoz k recyklaci
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v Indii, má přitom množství elektroodpadu v této 
dekádě vzrůst až o 500 %. Ale i u nás tvoří vyřazená 
elektronika tuny.
V České republice platí zákon o odpadech  
č. 185/2001 Sb., který stanovuje hierarchii na-
kládání s odpadem a definuje základní principy 
jeho recyklace. Předpis odráží evropskou směrnici 
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronic-
kých zařízeních. Protože se v EU recykluje stále jen 
asi třetina elektrošrotu, chystá se zpřísnění unijní 
legislativy např. o povinnost recyklovat od roku 
2016 až 85 % vyřazené elektroniky. V závislosti 
na typu zařízení, měla by být kvóta opětovné 
využitelnosti 55–75 %.

Řešení v podobě leasingu?
Nezodpovědné nakládání s tímto odpadem je 
nejen protiprávní, ale představuje nebezpečí také 
z hlediska ochrany dat,“ říká Jakub Cerman, výkonný 
ředitel společnosti CSI Leasing Czech.
Produkuje-li firma za kalendářní rok více než 
100 kg odpadu nebezpečného zdraví a životnímu 

prostředí, vzniká jí ohlašovací povinnost v rámci 
Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP). Musí však také dodržovat zá-
kon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 
V této souvislosti jde především o pečlivé smazání 
osobních údajů zaměstnanců nebo zákazníků na 
vyřazených nosičích. 
„Starostí s opotřebovanou výpočetní techni-
kou firmy zbavuje operativní leasing, který jim 
umožňuje zastaralé vybavení jednoduše vrátit 
pronajímateli. Ten se také postará o bezpečnou 
likvidaci údajů na datových nosičích. Vyřazená 
technika je přijata obratem, firma se tak vyhne 
jejímu zbytečnému skladování. Například naše 
společnost vystaví zákazníkům navíc i certifikát, 
že veškeré informace na discích byly beze zbytku 
vymazán,“ říká Cerman.
Operativní leasing může být podle něj dokonce na-
staven tak, že firma platí pouze měsíční poplatek tzv. 
za pracovní místo, a o nic víc se nestará. Po skončení 
leasingu může zákazník vyměnit zařízení za nové 
a pokračovat v pronájmu za stejných podmínek. ■

Na správné nakládání s vyřazenou elektronikou je 
zaměřena řada propagačních osvětových akcí – EU 
pro elektroodpad vytváří i speciální předpisy

Efektivní vedoucí projektu je často charakterizován 
jako člověk, který má vizi, ví tedy, kam má jít, a má 
schopnost jasně formulovat úkol. Základem však 
je umět toto vše sdělit ostatním, a to předpokládá 
v prvé řadě umět veřejně vystupovat a komuni-
kovat. Je totiž třeba nejen spolupracovníkům, ale 
i nadřízeným nebo dokonce klientům vysvětlit 
časový rozvrh prací, předpokládané výsledky, ale 
i umět zdůvodnit změny, které projekt provázejí 
a v neposlední míře vysvětlit, co je nutno udělat, 
aby práce probíhaly efektivně. Sdílení společné vize 
je inspirací pro všechny zúčastněné a tím i před-
pokladem úspěchu.

Důvěra, správní lidé a kontakty 
Důležitým prvkem je i integrita vedoucího. Dobré 
vedení vyžaduje odhodlání a demonstraci etic-
kých postupů. Patří sem i vytváření norem etického 
chování pro sebe a celý kolektiv, žít podle těchto 
norem, ale i odměňovat ty, kteří jsou příkladem 
těchto praktik. Znamená to být neustále v kontaktu 
se spolupracovníky, nepřisvojovat si cizí zásluhy, 
získávat důvěru druhých.
S důvěrou souvisí i schopnost delegovat úkoly. 
Na jejím základě se manažer musí rozhodovat, jak 
moc kontrolovat a řídit práci ostatních, kolik dele-
govat a jak umožnit lidem pracovat samostatně. 
Představa, že vše zvládnete sami vlastními silami je 
zavádějící a neefektivní. Na druhé straně to vyžaduje 
umět si vybrat správné lidi do svého týmu a dobře 
je poznat. Tedy i umět jim naslouchat, mít empatii, 
snažit se chápat jejich styl myšlení a uvažování 
a konání a domyslet i případné důsledky.
Pro další rozvoj je důležité i vytváření kontaktů. Nej-
populárnější profesionální organizací pro projektové 
manažery je nezisková organizace Project Manage-
ment Institute (PMI) – její stránky lze najít na www.
pmi.org. Poskytuje informace o dalším vzdělávání, 
pořádá on-line globální komunity v rámci praktických 
volných tribun názorů a členům poskytuje mnoho 
dalších prospěšných služeb. Sdružování a komuni-
kace se skupinou profesionálních kolegů je silným 
východiskem pro dosažení vlastních profesních cílů.
V tomto případě to však chce znalost angličtiny, což 
je ale občas u technicky zaměřených profesí (zejména 

starších pracovníků) v Česku slabina. Ale určitě i u nás 
se najdou akce, kde si člověk může vyměnit názory 
a navázat zajímavé kontakty s kolegy. Jsou to např. 
různé konference, semináře nebo i školení. Pokud 
skutečně vadí slabá znalost angličtiny, stačí se podívat 
na http://cs.wikipedia.org/wiki/Řízení projektů.

Chybovat je lidské – ale nežádoucí
Samozřejmě charakteristik úspěšného projektového 
manažera je podstatně více. Patří sem třeba i umění 
zachovat klid ve vypjatých situacích a podpořit 
své kolegy, schopnost řešit nenadále problémy… 
A z druhé strany vyvarování se chyb jako je zkres-
lování stavu projektu, přehlížení zpětné vazby, vy-
žadování schválení každého kroku od nadřízeného 
či třeba nedostatečná podpora svého týmu.
Soutěž o nejlepší práci v kvalifikovaném oboru je 
stále těžká, a to platí i pro projektové řízení. Neza-
pomínat na neustálé osobní vzdělávání je před-
pokladem úspěchu i pro projektové manažery. Je 
východiskem k postupu v rámci organizace, ale i při 
hledání nových výzev mimo dosavadní zaměstnání. 
Náboroví manažeři totiž podrobně sledují v živo-
topisech, kdo na sobě jak pracuje a jaké výsledky 
má už za sebou. ■� Jan Přikryl

Být doBrým projektovým manažerem  
je umění

Jaké vlastnosti a dovednosti jsou nejdůležitější pro efektivní řízení projektů? Jsou to věci, 
kterým se může každý naučit, podobně jako jízdě na kole. Ať už člověk stojí před jasným 
půldenním úkolem, nebo složitějším a dlouhodobým projektem, základní principy projek-
tového řízení zůstávají stejné. Na co tedy dbát při svém dalším osobním a profesním rozvoji? 
Připomeňme aspoň několik priorit.
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Nyní se však může situace změnit: první varovný 
případ, jak mohou spekulanti sázející na znepří-
jemnění života jiným firmám dopadnout, se stal 
realitou, a firma neprávem navržená na insolvenci 
obdrží za šikanózní návrh nemalou satisfakci.
Až donedávna mohl teoreticky třeba i drobný věřitel 
podat návrh na insolvenci vůči velkému koncernu 
kvůli banální pohledávce v řádu několika tisíců korun 
a spekulanti této legislativní pasti hojně využívali, 
resp. zneužívali při řešení obchodních sporů. Novela 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení a ochranu podnikatelů umožňuje soudu, aby 
do sedmi dnů odmítl zjevně bezdůvodný insolvenční 
návrh, přičemž může navrhovateli za takový návrh 
uložit pořádkovou pokutu až do 50 000 Kč. To umožní 
soudcům eliminovat nedůvodné insolvenční návrhy 
např. proti velkým firmám, u kterých je zřejmé, že 
mají dostatek prostředků na úhradu pohledávky. 

Průlomový verdikt 
Městský soud v Praze vynesl 28. ledna průlomové 
rozhodnutí v oblasti šikanózních insolvenčních 
návrhů. Vyhověl žalobě akciové společnosti PSJ, 
která požadovala satisfakci za neopodstatněný 
insolvenční návrh správce konkurzní podstaty 
firmy Terrima. Ten podal 22. října 2010 proti PSJ 
insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění 
úpadku společnosti a prohlášení konkursu. Vzhle-
dem k tomu, že tvrzení uvedená v insolvenčním 
návrhu byla zcela nedostatečná, krajský obchodní 
soud v Brně insolvenční návrh žalovaného o čtyři 
dny později odmítl s tím, že navrhovatel neuvedl 
a neprokázal skutečnosti, které by osvědčovaly 
úpadek společnosti PSJ. Z návrhu zejména nevy-
plynul počet dalších věřitelů, včetně jejich určitého 
označení a uvedení způsobu jejich zjištění. 
Už tehdy soud insolvenční návrh vůči PSJ označil za 
neoprávněný a šikanózní. „Jeho cílem bylo, aby ak-
ciová společnost PSJ byla nucena k úhradě sporné, 
neprokázané a fiktivní pohledávky, jejíž existence 
nebyla navrhovatelem prokázána po dobu již čtyři 
roky trvajícího řízení,“ konstatoval soud. 
Společnost PSJ proto zahájila u Městského soudu 
v Praze soudní řízení ve smyslu ustanovení § 147 
insolvenčního zákona o jiné újmě, která podle mluv-
čího PSJ spočívala v poškození dobrého jména 

a pověsti firmy v důsledku nedůvodně zahájeného 
insolvenčního řízení na základě šikanózního ná-
vrhu. V soudním řízení se PSJ domáhala uložení 
povinnosti žalovanému ke zveřejnění omluvy a po-
skytnutí peněžité satisfakce. A tu jí také nové, byť 
zatím nepravomocné soudní rozhodnutí přiřklo: 
ukládá žalovanému povinnost zveřejnit omluvu 
v deníku Hospodářské noviny a zaplatit společ-
nosti PSJ jako náhradu i materiální újmy satisfakci 
stanovenou na 1 milion korun. Vzhledem k tomu, 
že PSJ byla v řízení úspěšná, soud ji rovněž přiznal 
plnou náhradu nákladů řízení a žalobce, který se 
neoprávněně domáhal insolvenčního verdiktu, tak 
bude muset naopak sám zaplatit nemalou sumu.
„S rozhodnutím soudu se ztotožňujeme a vítáme jej 
jako akceptovatelnou náhradu újmy, kterou společ-
nost PSJ v důsledku šikanózního návrhu žalovaného 
utrpěla. Vnímáme jej i jako preventivní ochranu 
před podáváním nedůvodných insolvenčních ná-
vrhů ze strany třetích subjektů a věříme, že tento 
precedent pomůže i dalším podobně postiženým 
společnostem,“ okomentoval rozhodnutí generální 
ředitel PSJ František Vaculík. 

Krok vpřed, ale ne úplný
Právní experti však poukazují na to, že novela přes 
svůj nesporný přínos některé problémy řeší, jiné nikoli. 
Jak upozorňuje např. partner advokátní kanceláře 
Baker & McKenzie Martin Hrodek ve stati „zákonem 
proti šikaně“ publikované v deníku E15, novela neřeší 
zneužívání postavení ze strany věřitelů, zvolených do 
věřitelského výboru, aby zastupovali zájmy všech 
věřitelů, jak to zákon ukládá. Hrozí tak riziko, že budou 
(logicky) obhajovat především jen své vlastní zájmy.

V praxi je insolvenční řízení zneužíváno k vymáhání 
sporných pohledávek, které by se jinak uplatňovaly 
ve standardním soudním nebo rozhodčím řízení. 
Ovšem až donedávna platná právní úprava umož-
ňovala také podávat návrhy na zjevně nedůvodné 
insolvenční řízení, které si jednak vynucovalo od 
žalovaných stran určité náklady na obranu proti 
těmto aktivitám, ale také mohlo mít nepříjemné 
důsledky hlavně pro velké firmy soutěžící v různých 
tendrech – zabraňovalo totiž možnosti jejich účasti 
ve veřejných zakázkách, kde je jedna z podmínek, aby 
vůči uchazeči nebylo vedeno takovéto soudní řízení. 
Samozřejmě i předchozí právní úprava umožňovala 
bránit se proti spekulantům podávajícím tyto tzv. 
šikanózní návrhy žalobami o náhradu škody, a někdy 
dokonce i úspěšně, problémem je však čas: běžně 
takové řízení může trvat i několik let, což hrálo do ka-
ret spíše těm, kdo tyto insolvenční návrhy podávali. 
Současná legislativa podrobněji upravuje právo 
dlužníka, vůči němuž bylo insolvenční řízení za-
staveno pro nedůvodnost, na náhradu škody, což 
umožňuje. Protože navrhovatel insolvenčního řízení 
může často být nastrčenou společností bez majetku, 
dlužník bude oprávněn požádat soud, aby uložil 
navrhovateli složit zálohu na náhradu případné 
škody způsobené nedůvodným návrhem, která 
může vzniknout například při vyřazení dlužníka 
z veřejné zakázky. Po novele soud nově může povolit 
provedení výkonu rozhodnutí či exekuce a uplatnění 
práva ze zajištění proti majetku dlužníka a také může 
povolit zřízení zajištění týkající se majetku dlužníka. 

Paragrafy už nejsou pro firmy likvidační
Možnost provést výkon rozhodnutí či exekuci 
a uplatnit právo ze zajištění přichází v úvahu ze-
jména při insolvenčních návrzích dlužníků, popří-
padě věřitelů spolupracujících s dlužníkem, kterými 
se dlužník či spolupracující věřitel snaží zabránit vě-
řiteli v uplatnění jeho práv. Zahájení nedůvodného 
insolvenčního řízení tak již pro věřitele nutně nemusí 
znamenat riziko, že uspokojení jeho pohledávky 
bude odloženo o řadu měsíců, či dokonce let. 
Právě možnost zřídit zajištění i po zahájení insol-
venčního řízení zamezuje likvidačním účinkům 
tohoto řízení na dlužníka, který bez poskytnutí 
zajištění nemohl získat úvěrové financování ne-
zřídka nezbytné pro další provoz jeho firmy. To 
bylo způsobeno neochotou bank poskytnout dluž-
níkovi úvěr bez přiměřeného zajištění, což samo 
o sobě vede k nedostatku likvidních prostředků 
a skutečnému úpadku z důvodu, že není schopen 
platit pohledávky po dobu delší 30 dnů, resp. tří 
měsíců. ■� /pm/

Nový bič Na spekulace s iNsolveNčNími Návrhy

Začátkem listopadu loňského roku nabyla účinnost novela insolvenčního zákona, která měla zamezit 
podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů věřitelům i dlužníkům s cílem poškodit jinou firmu.  
Až dosud to bylo spíše v teoretické rovině, spekulační insolvenční šikany sice ubylo, ale nezmizela.

Od prvního ledna letošního roku platí vyšší 
srážková daň z příjmů u poplatníků, kteří 
mají sídlo v zahraničí – zvýšila se z dosa-
vadních 15 na 35 %. Vláda chce tímto pro-
gresívnějším tarifem řešit problematiku 
zdaňování příjmů plynoucích do některých 
tzv. daňových rájů.

U příjmů daňových rezidentů ČR se nadále bude od-
vádět daň 15 % a od roku 2014 budou od daně osvo-
bozeny dividendy. Zda tento záměr bude mít skutečně 
pozitivní dopad na stav rozpočtu je ovšem otázkou 
a ekonomičtí analytici se domnívají, že stát na zvýšení 
srážkové daně zřejmě žádné výraznější příjmy nezíská. 
Jak konstatují i sami představitelé některých firem, které 

registrace svého sídla v těchto daňově výhodnějších 
místech využívají, důvodem zakládání holdingů nejsou 
jen vysoké daně, ale především stabilnější podnikatelské 
prostředí než v ČR. Řada významných mezinárodních 
holdingových struktur je již dnes nastavena tak, aby 
daňové subjekty mohly využívat smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění, k získání nižšího daňového zatížení. 
EU však rovněž zahájila tažení proti využívání daňových 
rájů svými ekonomickými subjekty (viz TM 12/2012). ■

sídlo v ciziNě od letoška pro české firmy podraží
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Tuzemské cesty
Náklady na cesty platí zaměstnavatel ze zákona 
(§ 189 zákoníku práce), jejich výši pak většinou 
v prosinci rok co rok stanovuje vyhláška Ministerstva 
práce a sociálních věcí o změně sazby základní 
náhrady za používání silničních motorových vo-
zidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 
pohonných hmot pro účely poskytování cestov-
ních náhrad. Ta letos – s ohledem na vývoj cen ve 
veřejném stravování, jak komentuje úpravy MPSV 
ČR – předepisuje o trochu vyšší stravné než dosud, 
vzhledem k tomu, že od ledna 2013 se zvyšují nej-
nižší možné sazby. A to pro cesty trvající 5 až 12 
hodin z 64 na 66 Kč, pro 12 až 18hodinové z 96 Kč 
na stokorunu. Pro delší cesty pak povinně vyplácené 
minimum činí 157 Kč, tzn. o 6 Kč víc než dosud. 
Pro podnikatelskou sféru stanoví vyhláška jen mi-
nimální sazbu (kterou ovšem zaměstnavatel může 
zvýšit) u nepodnikatelské sféry určuje vyhláška 
i maximální sazby.
U nejkratších cest je tak letos maximum o 12 Kč 
vyšší než minimum, u středně dlouhých o 20 Kč, 
u celodenních o 30 korun. Maximum je závazné 
např. tehdy, pokud je zaměstnavatelem stát, re-
gion, státní fond, některý typ příspěvkové orga-
nizace, školská právnická osoba zřízená podle 
školského zákona či veřejné neziskové ústavní 
zdravotnické zařízení. U podnikatelské sféry se výše 
poskytované sazby určuje většinou ve vnitřních 
předpisech firem (ale tyto tarify je možné upravit 
i v kolektivní nebo v pracovní smlouvě), nicméně 
platí zásada, že vždy je nutné dodržet zákonem 
stanovené minimum, a pod něj sazba klesnout 
nesmí. Pokud ovšem zaměstnavatel zabezpečí 
na pracovní cestě stoprocentně bezplatné stravo-
vání, neposkytuje se pracovníkům stravné, pokud 
je strava zajištěna částečně, diety jsou úměrně 
tomu kráceny.

Na služební cestu vlastním autem
Zaměstnanci mohou při služebních cestách využít 
i vlastní vozidlo, pokud to zaměstnavatel umožnuje, 
a vyúčtovat si za to náhrady, které letos doznaly také 
částečnou změnu. Při použití soukromého vozidla 
na služební cestu se sazby v roce 2013 o něco 
snižují, ale pouze nepatrně – z 3,70 na 3,60 Kč za 
kilometr. Tento krok zdůvodňuje ministerstvo roz-
hodnutím na základě údajů Českého statistického 
úřadu, podle nichž ceny spojené s pořízením a pro-
vozem vozidel mírně klesají. 

U skútrů, motorek či tříkolek (pokud byste jeli na 
služební cestu něčím takovým) činí sazba za použití 
vlastního stroje, která kompenzuje opotřebení auta 
a také servis, korunu za kilometr. Nárok na zákon-
nou náhradu má automaticky každý zaměstnanec, 

který se souhlasem zaměstnavatele použije ke 
služební cestě vlastní auto (bez ohledu na to, zda 
jde přímo o vůz zaměstnance nebo vypůjčený). 
Kromě toho má pracovník nárok na proplacení 
pohonných hmot, a to buď podle skutečně zapla-
cené ceny u čerpací stanice, nebo podle paušálu 
stanoveného nařízením vlády. V praxi se cena pa-
liva (ať prokázaná účtenkou, nebo podle tabulek) 
vynásobí spotřebou konkrétního auta podle jeho 
technického průkazu.

Zahraniční cesty
Oproti tuzemským dietám jsou sazby u zahra-
ničních cest, které řeší § 170 zákoníku práce 
podstatně vyšší, vzhledem k tomu, že zahraniční 
stravné se počítá v cizí měně – zpravidla jsou 
to eura (nejen v EU, ale i v případě Ruska a dal-
ších zemí) a americké dolary (Afrika, Oceánie, 
Japonsko, Izrael, státy Severní, Střední i Jižní 
Ameriky), pro Švýcarsko a Velkou Británii pak 
ve švýcarských francích a anglických librách. 
Denní sazby se (podle životních nákladů v dané 
zemi) obvykle pohybují v rozmezí 35–45 eur, či 
45–55 USD. Kompletní přehled sazeb lze najít 
na webu Ministerstva financí ČR, nebo např. 
na serveru peníze.cz v sekci zaměstnání (www.
penize.cz/zamestnani).
Ovšem pozor: zaměstnavatelé nemusejí vyplácet 
diety v plné výši, podle platných předpisů smí na-
opak v řadě případů prakticky bez omezení sáhnout 
k tzv. krácení.
●●  O čtvrtinu (na 75 % sazby) mohou snížit dietu 
kdykoliv.
●●  Výši stravného krátí v přímé úměře s trváním za-
hraniční cesty: pokud trvá jen 12 až 18 hodin, krátí 
se na dvě třetiny (66,7 %), u cesty od jedné do 
dvanácti hodin mimo ČR pak na třetinu (33,3 %). 
Pokud jede pracovník do více zemí, stanovuje 
se sazba pro stát, v němž stráví v příslušném 
konkrétním dni nejvíce času.
●●  Ke krácení dochází i v případě poskytnutí bez-
platného jídla. Zaměstnanci pak přísluší stravné 
ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné 
jídlo až o 25 %, jde-li o zahraniční stravné ve výši 
základní sazby. O 35 % nižší je stravné potom 
u dvoutřetinového a o 70 % u třetinového pro-
plácení diet. ■

Pracovní cesty v roce 2013

Pro letošní rok dochází k dalším úpravám pravidel pro vyplácení cestovních náhrad, tzv. diet, 
u služebních cest. Ve zkratce shrnuto: letošní sazby podle nově platných předpisů poskytují 
vyšší náhrady na stravování, a nižší na používání soukromých vozidel na služební cesty, ovšem 
změny jsou jen malé. Sazby však nemusí být propláceny v plné maximální výši, zaměstnavatel 
je může u stravného na služebních cestách výrazně krátit.

Na služební cesty lze použít i vlastní vozidlo, pokud 
to zaměstnavatel schválí. Předpisy pamatují 
i na skútry a tříkolky: korunou za kilometr…

Posunutí platnosti změn odůvodňuje ministerstvo 
především tím, že od roku 2014 začne platit nový 
občanský a obchodní zákoník a je nutno provést 
rozsáhlé změny v terminologii mnoha daňových 
zákonů.
Od roku 2014 by měla být např. zrušena tzv. su-
perhrubá mzda, snížen limit na odpočet úroků 

z hypoték nebo prodloužení lhůty pro osvobození 
příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky. Zá-
kony, s kterými souvisí i zřízení jednoho inkasního 
místa, přijala Poslanecká sněmovna i Senát již v roce 
2011. Senát však jejich účinnost tehdy posunul na 
rok 2015. Projekt jednoho inkasního místa, kde by 
lidé měli na jednom místě odevzdávat daňová 

přiznání, sociální a zdravotní pojištění, bude spuštěn 
ve dvou fázích.
Od ledna 2014 budou moci poplatníci dobrovolně 
podávat na jednom místě elektronicky tzv. sjedno-
cené formuláře, které se budou týkat daně z příjmů 
fyzických osob, pojistného na sociální a zdravotní 
pojištění. Od ledna následujícího roku 2015 pak bu-
dou lidé muset jedno inkasní místo využívat povinně.
Vedle toho návrh zákona předpokládá zrušení do-
savadních zákonů o dani dědické, darovací a z pře-
vodu nemovitosti. Daň dědická a darovací bude 
zahrnuta v dani z příjmů (při zachování současných 
osvobození), daň z převodu nemovitosti bude na-
hrazena daní z nabytí nemovitosti, jejíž úprava byla 
předložena samostatně a samostatně bude řešena 
i rekodifikace soukromého práva v případě zákona 
o dani z nemovitostí. ■

Daňové změny Pro rok 2015  
začnou Platit už Dříve

Většina daňových změn, které byly schváleny v roce 2011 a jež měly vstoupit v platnost od 
roku 2015, zřejmě začnou platit o rok dříve. Vyplývá to z návrhu zákona o změně daňových 
zákonů, který do připomínkového řízení poslalo ministerstvo financí, podle něhož by změny 
navrhované od roku 2014 také měly mírně snížit celkovou daňovou zátěž, informovala ČTK.
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Razantní návrat na český trh 
mobilních telefonů zahájila 
společnost Alcatel. Mezi pro-
duktovými novinkami je i ně-
kolik skutečně zajímavých mo-
delů jako např. extravagantní 
dámský mobil One touch 810 
ve tvaru pudřenky. 
Originální mobilní telefon, v němž 
se snoubí moderní technolo-
gie a stylový design. Světélkující 
vnější víko telefonu dokáže zob-
razovat různé symboly a obrazce, 
když uživateli někdo zavolá nebo 
přístroj přijme SMS zprávu. Po 
otevření nabídne plnohodnotnou 
QWERTY klávesnici a displej o ve-
likosti 2,4 palce. Mobil je vybaven 
2 Mpix fotoaparátem s možností 
nahrávání videa. K fotkám, videím 
nebo zprávám se lze dostat jediným 
kliknutím díky nastavitelným a při-

způsobitelným klávesovým zkrat-
kám. V nabídce je snadný přístup 
na sociální sítě Facebook a Twitter. 
Přístup na internet zajišťuje vesta-
věný prohlížeč Opera. ■

AlcAtel One tOuch 810:  
pudřenkA se vrAcí

Pod označením WL-330NUL před-
stavil Asus miniaturní USB router, 
který je vybaven ethernetovým 
portem pro připojení ke kabe-
lové síti a vestavěným modulem 
802.11b/g/n Wi-Fi pro rozšíření 
bezdrátové sítě. 
Novinka nabízí plnohodnotné funkce 
routeru v miniaturním provedení a je 
určena pro pohodlné a rychlé zabez-
pečené připojení k internetu zejména 
pro uživatele ultrabooků, smartphonů 
a tabletů, kteří často cestují.
Router pracuje v několika režimech - 
router, ethernet, Wi-Fi hotspot nebo 
přístupový bod a umožňuje snadné 
sdílení připojení k internetu s něko-
lika dalšími zařízeními bez ohledu 
na to, zda je k dispozici kabelové či 
bezdrátové připojení. Měří pouze 
6,5 cm a jeho hmotnost je 25 g, takže 
připomíná spíše USB flash disk. Ultra-

booky kvůli svým rozměrům často 
postrádají port kabelové sítě, takže 
jim port RJ-45 na routeru WL-330NUL 
dokáže zprostředkovat rychlejší, sta-
bilnější a bezpečnější kabelové při-
pojení. Uživatelům stačí, když router 
spárují se svým ultrabookem pomocí 
USB kabelu a následně WL-330NUL 
připojí ke zdroji kabelového internetu, 
nebo přímo do zdířky ve zdi pomocí 
ethernetového kabelu.
Router umožňuje vytvoření zabez-
pečené sítě a zajištění bezpečnosti 
dat i v případě sdílení napříč více 
zařízeními. Není potřeba složité 
nastavování. Správu sítě i řízení 
přístupu hostů lze zvládnout stis-
kem jediného tlačítka. WL-330NUL 
je kompatibilní s různými verzemi 
Windows a systémy Mac OS a iOS, 
díky čemuž dokáže spolupracovat 
s řadou zařízení. ■

nejmenší plnOhOdnOtný all-in-one 
router nA světě

Monitor Philips Brillance Ergo-
Senzor nepatří s technologií TN 
displeje mezi absolutní špičku, 
pokud jde o zobrazovací para-
metry. Nedisponuje ani HDMI 
konektorem, ale kromě tradičních 
vstupů VGA a DVI nabízí i USB 
hub se čtyřmi porty a konektor 
DisplayPort obvyklý u firemních 
notebooků, což napovídá jeho ur-
čení do kancelářského prostředí. 
To, co z něj však dělá unikátní zařízení 
ve své kategorii, je speciální senzor, na 
nějž odkazuje i jeho název. Jde o první 
monitor na světě se senzorem, který 
sleduje pozici uživatele, a v případě, že 
zjistí nějaké prohřešky vůči ergonomii, 
která je při práci v kanceláři jedním 
z trvalých problémů, uživatele na něj 
odpovídajícími „hláškami“ upozorní: 
Dejte si pauzu, projděte se. Při sezení 
se tolik nenaklánějte. Až skončíte 
s prací, použijte laskavě tlačítko pro 

odpojení od sítě, apod. Kromě této 
speciality nabízí Philips 241P4LRYES 
i možnost výškového nastavení 24” 
displeje s Full HD rozlišením, nebo oto-
čení o 90° či otáčení kolem svislé osy, 
takže lze obraz na něm lépe prezento-
vat i osobám sedícím vedle apod. ■

displej, který upOzOrňuje  
nA chyby v ergOnOmii

Doma vás může „sekýrovat“ manželka, 
v práci třeba monitor…

Palčivým problémem mo-
derních tabletů a chytrých 
mobilních telefonů je výdrž 
baterie, která při častém pou-
žívání přístroje, např. při pro-
hlížení internetu nebo přehrá-
vání multimédií, nevydrží ani 
celý den. 
Pro uživatele, kteří jsou stále na 
cestách a nemají zrovna mož-
nost dodat svému smartphonu 
potřebnou energii, připravil Ge-
nius záložní nabíječku ECO-u600, 
umožňující nabíjet chytré tele-

fony nebo tablety i na místech 
bez elektrické zásuvky. Akumu-
látor je určen pro téměř všechna 
elektronická zařízení, která lze 
nabíjet přes USB port, jako jsou 
mobily, smartphony, MP3 přehrá-
vače nebo navigace a díky nízké 
hmotnosti není problém brát ho 
všude s sebou. 
Zařízení ECO-u600 disponuje kapa-
citou 6800 mAh, což zajistí zvýšení 
provozní doby při brouzdání na 
webu až o 39 h. K propojení nabí-
ječky a mobilního zařízení slouží 

mik ro  USB 
port. LED dioda 
ukazuje aktuál - 
ní kapacitu 
akumulátoru. 
K př ipojení 
jsou integro-
vány výstupy 
5V/1A pro 
smar tphony 
a 5V/2.1A pro 
tablety, sada 
proto obsa-
huje i přepínací 
adaptér pro 
nabíjení tele-
fonu případně 
tabletu. ■

zálOžní nAbíječkA prO mObily 
A tAblety nejen nA cesty
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Britským vojákům v  Afgha-
nistánu budou kromě prince 
Harryho pomáhat i miniaturní 
létající roboti norské firmy Prox 
Dynamics, kterými budou vyba-
veny tamní jednotky. 
Black Hornet Nano, minivrtulníček, 
který může provádět vzdušný prů-
zkum a pátrat v blízkém okolí je 
zmenšenou obdobou bezpilotních 
strojů (UAV), které již vojenské jed-
notky NATO při bojových operacích 
využívají, nyní je budou mít k dispo-
zici i vojáci jako osobní průzkumný 

prostředek. Mohou létat rychlostí 
až 35 km.h-1 po naprogramované 
trase nebo podle pokynů operátora. 
Ve vzduchu vydrží 25 minut. Vesta-
věná kamera přenáší bezdrátově 
živé video nebo statické obrázky 
na vzdálenost až 800 m do příruční 
řídicí jednotky, na které je lze sle-
dovat. Tyto drony se mohou stát 
neocenitelnými pomocníky vojáků, 
kterým v bezpečném úkrytu, aniž by 
byli vystaveni ohrožení, pomohou 
zjistit překážky nebo skrytá nebez-
pečí v jejich okolí. ■

Černý nanosršeň v akci: osobní robotický průzkumník pomůže varovat britské 
vojáky před Talibánem Foto: Crown

Létající miniroboti vyrážejí do boje

Asi se už každý z nás dostal do 
situace, kdy se musel v místech 
s  nedostatečným přístupem 
světla potýkat s montáží šroubu 
či hledáním vypadlé matičky. Ře-
šení, které může pomoci takovýto 
problém elegantně vyřešit, nabízí 
sada stranových klíčů s integrova-
ným osvětlením.
Sada obsahuje 7 oboustranných klíčů 
od 3/8 „(10 mm) až 3/4“ (20 mm) s ve-
stavěnými LED diodami, které posky-
tují směrové světlo bez drátů, horké 
žárovky nebo asistenta, který bude 
držet baterku. Dioda je schovaná 
přímo mezi čelistmi klíče a ener-
gii čerpá z vestavěného akumulá-
toru, který se dobíjí v dodávaném 
stojánku. LED osvětlení zapuštěné 
v kolébce hlavy každého klíče hlavy 
umožňuje nastavit vysokou a níz-
kou intenzitu paprsku pro přesné 
sledování při práci pod kapotou auta, 

pod umyvadlem nebo kuchyňským 
dřezem nebo ve špatně osvětlených 
prostorech. Tři hodiny nabíjení do-
dají každému klíči dostatek energie 
pro 5 h světla v kuse. LED diody 
mají také nastavení režimu blesku 
pro upoutání pozornosti v krizových 
situacích. ■

Šikovné maLičkosti:  
nářadí s osvětLením

Šlapací autíčka patřila k oblíbe-
ným hračkám, než je vytlačila 
elektrická vozítka (aby se civili-
zací zhýčkané dětičky tak nena-
dřely). K nápadu se však vrátili 
před časem vývojáři firmy Honda, 
a to ve velkorysém stylu: rovnou 
v konceptu šlapacího autobusu 
„Running Bus“ v rámci soutěže 
Design Challenge. 
O jeho pohon by se starala desítka 
běžců z řad milovníků fitnessových 
aktivit, kteří „joggují“ na stacionárních 
zařízeních uvnitř vozidla a jejichž sva-
lová energie by generovala výkon po-
třebný pro jeho pohon.
Zatímco v případě Honda HP (Hu-
man Powered) Running Bus šlo 
pouze o koncept, lidskou energii 
v podobě šlapání do pedálů využila 
v reálu belgická společnost WeWatt 
u projektu svých pracovních stolů 
nazvaných WeBike, kde si takto vy-
rábějí uživatelé energii pro napá-
jení svých spotřebičů pro jakékoli 
zasunuté, resp. připojené zařízení. 

V přední části je interaktivní LED 
displej zobrazující uživateli množ-
ství generované energie. Stolky stojí 
kolem 13 000 dolarů a jsou nabízeny 
i k pronájmu. WeBike pomáhá fir-
mám ušetřit náklady na energii a zá-
roveň dbát na zdraví a pohodu svých 
zaměstnanců, protože je prokázáno, 
že fyzická aktivita zostřuje myšlení, 
a zároveň umožňuje uživatelům 
nabít si svou elektroniku např. před 
obchodními schůzkami, konstatují 
tvůrci tohoto nápadu. ■

do pedáLů!

Čínská automobilka Geely, která 
je největším věřitelem britské spo-
lečnosti Manganese Bronze, koupí 
tohoto krachujícího výrobce tra-
dičních londýnských taxíků za 
11,4 mil. liber (zhruba 342 mil. Kč).
Jak informoval server BBC, dohoda 
s auditorskou a konzultační spo-
lečností PricewaterhouseCoopers, 
která se loni v říjnu stala nuceným 
správcem Manganese Bronze, 
zajistí pokračování výroby těchto 
vozů v Coventry, tradičním místem 
výroby londýnských taxíků, a tím 
také zachová práci pro tamní za-
městnance. Geely spolupracuje 
s Manganese Bronze již několik 
let, kdy přesouvala podstatné 

části výroby taxivozů modelu TX4 
z Coventry do Šanghaje. Konečné 
montáže vozů však slíbila ponechat 
v Coventry. 
Tradiční londýnské taxíky se budou 
moci sice stále honosit známkou 
„made in England“, ale jejich výrob-
cem už bude čínská firma. Bez ní by 
jeden ze symbolů Albionu skončil 
neslavně. ■

číňané zachrániLi tradiční 
Londýnské taxíky
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Ochranný pytel na šaty je z PVC. Výhodou je, že 
se dá potisknout pestrými barvami, je omyvatelný 
a hlavně neprodyšný. 

Nádobí z plastických hmot, to už není experiment. 
V domácnostech nahrazuje porcelán, hliník i plech. 
Nádobí je nerozbitné, materiál netrpí korozí a dobře 

se z něho jí. Na snímku je kolekce Skandinávský akord 
vystavená na veletrhu v Düsseldorfu (1959).
V Anglickém Essexu navrhli ve firmě Ekco Plastics 
Ltd. pro maminky s miminkem vaničku s poly-
ténu. Vanička je lehká, dobře se udržuje a může 
být provedená v různých barvách.

Helikoptéra z polyténu je jednou z nejoblíbeněj-
ších hraček. Běžně ji už lze dostat koupit v našich 
obchodech. Létač se nerozbije, materiál je velmi 
odolný a pružný.

Souprava táců je rovněž z plastů. Umně napo-
dobuje dřevo. Materiál dobře odolává účinkům 

alkoholu, ovocných šťáv i působení různých chemi-
kálií. Neničí se ani zapálenými cigaretami. 
Umělá kůže s desénem má velkou odolnost, dá 
se omývat a hodí se k nejrůznějším účelům. Nalezla 
uplatnění i při polštářování kuchyňských židlí.

V cizině si oblíbili barevné telefonní přístroje 
z polystyrénu. Velmi pěkně působí v bílém pro-
vedení. Je hygienický a krásného tvaru. ■

CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Rychlý Francouz
Motorový vlak moderní a účelové konstrukce pro 
88 pasažérů sestrojila francouzská firma Reno. Vlak 
může rozvinout rychlost až 130 km/hod. ■

Anténa v květináči
Do prodeje dali v Anglii televizní anténu, která 
představuje kořenáč s květinami. Stébla květů jsou 
z hliníkových trubek, které tvoří teleskopickou an-
ténu a zajišťují při dostatečně silném televizním 
signálu dobrý příjem. Ladí se vysunutím stébel na 
určitou délku. ■

Jaoczin
Tak se jmenuje velká čínská zaoceánská ná-
kladní loď, která byla postavena za rekordně 
krátkou dobu – 54 dnů. Jak uvádí sovětský 
tisk, takové plavidlo by světová lodní velmoc 
Japonsko stavělo tři měsíce a Anglie dokonce 
půl roku. Délka lodi je 170 metrů, výtlak 22 000 
tun a je určena pro dopravu 13 500 tun nákladu. 
S tímto nákladem se pohybuje rychlostí 18,5 
uzlů za hodinu. Zásoby paliva vystačí na 40 
dnů nepřetržité plavby. ■

Praktické a elegantní plastické hmoty

Stratostat
Je známo, že raketové motory musí při vypouštění 
raket překonávat odpor, který kladou husté vrstvy 
atmosféry. Aby zabránili těmto ztrátám hnací ener-
gie, provedli v USA řadu pokusů s vypouštěním malé 
čtyřstupňové rakety ze stratosférického balónu.
Stratostat z polyetylénu má přibližně 61 m v prů-
měru, obsah 106 000 m³ a váhu 680 kg. Balón na-
plněný heliem vynese raketu asi 900 kg těžkou 
(užitečné zatížení je pouze 1,6 kg) do výšky přes 
30 km, odkud potom za pomoci speciálního zařízení 
odstartuje. Jedna z takto vypuštěných raket dosáhla 
rychlosti 8 km/vt a výšky 6400 km. ■
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Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.  

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 01/2013:

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:
Kamil Potičný, Praha
Ingrid Salačová, Praha
Dana Stříbrná, Kladno

7 1 9 2 8
3 4 5

8 3
3 1 9 7 5 2

5
2 5 8 1 7 4

2 8
5 3 9

8 9 2 5 1

8 1 2 4 6 7 9 3 5

7 9 4 5 2 3 1 6 8

5 3 6 8 9 1 2 4 7

3 8 7 2 1 6 5 9 4

6 2 9 7 4 5 8 1 3

4 5 1 3 8 9 6 7 2

9 7 3 6 5 8 4 2 1

1 4 5 9 7 2 3 8 6

2 6 8 1 3 4 7 5 9

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 01/2013:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 01/2013:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 01/2013:Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 01/2013:

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Pěnové sklo
Již od toku 1957 vyrábíme u nás pěnové sklo 
v Chudeřických sklárnách. Jde o výborný izolační 
materiál, který se dobře uplatnil např. při výstavbě 
československého pavilónu v Bruselu. Na snímku 
je zachycená úprava skleněného pěnového bloku 
na normalizovanou velikost. ■

Pravý vánoční puding
O anglickém pravém vánočním pudingu se 
říká, že čím starší, tím lepší. Pracovníci Britského 
výzkumného potravinářského ústavu nedávno 
zjišťovali jakost pudingu  konzervovaného před 
58 lety, a prý si velmi pochutnali. ■

Proti vypařování 
Aby se neodpařovala voda z vodojemů, používají 
v Kolorádu organické látky hexadekanolu, která 
vytváří na vodní hladině vrstvu. Asi půl kg hexa-
dekanolu zamezuje vodě, která je pod hladinou 
o ploše 40 000 m2, ve vypařování. ■

Moskva – Irkutsk
Na transsibiřské magistrále byl elektrifikován 
jeden z nejdůležitějších úseků. Jde o 5500 ki-
lometrovou trať mezi Moskvou a Irkutskem. ■

Mikroskop s velkým rozlišením
Anglická firma Philips Elektronic vyrábí 
elektronový mikroskop EM-200, který zvětší 
zkoumaný předmět 200 000krát a s foto-
grafickým zvětšením dvamiliónkrát. Roz-
lišovací schopnost mikroskopu je asi dva 
angströmy. ■

Létající talíř
V Anglii byl dokončen další projekt námořního 
zkušebního létajícího talíře, určeného pro vý-
zkumnou stanici amerického námořnictva. Jde 
o 4,5 m dlouhý, 3 m široký a 1,2 m vysoký talíř, 
který je poháněn dvěma motocyklovými motory 
Triumph T 120. Rychlost, stoupavost a dolet pří-
stroje, jenž je pilotován dvoučlennou posádkou, 
jsou nepatrné. ■ 

Jak stará je Země
Je možné určit absolutní stáří naší planety? Za po-
moci nejnovějších úspěchů vědy se povedlo odhalit 
i toto tajemství. Vědcům přispěly na pomoc radio-
aktivní metody. Zjistili, že radioaktivní rozpad che-
mických prvků půdních minerálů umožní určit stáří 
těchto nerostů, neboť rychlost rozpadu je vždycky 
stejná. Například v řadě minerálů se vyskytuje draslík, 
který se napolo rozpadne za jednu miliardu a dvě 
stě miliónu let, přičemž produktem rozpadu je nový 
prvek - argon. Aby se zjistilo, jak dlouho minerál 
existuje, je potřeba zjistit množství argonu, který se 
tvoří při rozpadu draslíku. Takovými metodami bylo 
odhadnuto též stáří Země přibližně na 4,5 miliardy let.
Stejnou cestou jsou řešeny i ostatní otázky vývoje 
Země. Shledalo se, že nejstarší horniny jsou uloženy 
na severu Země. V severských oblastech, v Karélii 
a ve Finsku se mezi naplaveninami hornin uchovaly 
nejstarší zbytky prvotního života na zeměkouli, 
odhadované na 1800 miliónů let stáří. ■
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25.–28. 2. Barcelona, Španělsko: 
MOBILE WORLD CONGRESS 2013 
– konference o mobilní telefonii. Po-
řádá/info: GSMC Limited, tel.: +44 
(0)20 7759 2300, fax: +44 (0)20 7759 
2301, www.gsmworld.com, www.
mobileworldcongress.com

 

27.–28. 2. Norimberk, Německo: 
ELECTRONIC DISPLAY – konference 
o technologiích elektronických dis-
plejů a zařízeních, která je využívají. 
Pořádá/info: NetWork-Ose GmbH, tel.: 
+49 50 33 7057, fax: +49 50 33 7944, 
e-mail: info@networkgmbh.de, www.
networkgmbh.de

 

27. 2.–3. 3. Drážďany, Německo: 
ENERGIE DRESDEN – výstava 

a konference o energetické efektivitě 
a obnovitelné energii v budovách. 
Pořádá/info: ORTEC Messe und Kon-
gress GmbH, tel.: +49 (0)351 315330, 
fax: +49 (0)351 3153310, e-mail: info@
ortec.de, www.ortec.de

 

7.–8. 3. Bilbao, Španělsko: METRO-
MEET 2013 – 9. mezinárodní konfe-
rence o  průmyslové metrologii. Po-
řádá/info: Innovalia, tel.: +34 944 795 
190, fax:+34 944 795 191, e-mail: info@
innovalia.org,  www.metromeet.org

 

5.–9. 3. Hannover, Německo: CeBIT 
2013 – mezinárodní veletrh infor-
mačních technologií a komunikací. 
Pořádá/info: Deutsche Messe AG 
Hannover, info: Ing. Eva Václavíková, 

tel.: +420 220 510 057, 220 517 837, 
e-mail: info@hf-czechrepublic.com, 
e-mail: info@messe.de, www.cebit.de

 

5.–7. 3. Stuttgart, Německo: EMV – 
Mezinárodní výstava a workshopy 
o elektromagnetické kompatibilitě. 
Pořádá/info: Mesago Messe Frankfurt 
GmbH, tel.: +49 (0) 711 61946 0, fax: 
+49 (0)711 61946 90, e-mail: info@
mesago.com, www.mesago.de

 

14.–16. 3. Praha, výstaviště PVA Letňany: 
REKLAMA/POLYGRAF – 20. ročník 
mezinárodního veletrhu, 18. ročník me-
zinárodní odborné polygrafické konfe-
rence Print-forum. Pořádá: M.I.P. Group, 
a.s., tel.: 267 315 585-8, fax: 267 315 589, 
e-mail: mip@mip.cz, www.reklama-fair.cz

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatitele
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 SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
  V novém roce opět pokračujeme v zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek 

předplatného (včetně obnovených). Každý měsíc jsou vylosování tři předplatitele, které 
odměníme věcnými cenami.

PRO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Karel Vacek, Jihlava; Marie Jiřičková, Kunčice nad Labem; Jiří Vrána, Mariánské Lázně

Ceny do soutěže – voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české 
nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 
přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného 
i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací 

renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích 
i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technických, vědních 
a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního 
výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

PRO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Karel Vacek, 
Ceny do soutěže – 
nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 

renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích 
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