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Chladný počátek roku nám umožnil na čas zapomenout na ústřední téma poslední doby – migranty,
jejichž přísun do Evropy se sněhem polevil, a zájem médií tudíž rovněž poněkud ochladnul. Nebo
možná politici začali konečně přicházet k rozumu a pod tlakem událostí se začínají na problém
dívat realističtějším pohledem. Průlomem byly zjevně události na přelomu roku, kdy vybublalo na
povrch, že soužití asi nebude tak bezproblémové, jak se stoupenci přílivu nového genetického osvěžení
vymírající a degenerující Evropy snažili líčit. Stovky žen, kterým se nelíbilo, když jim „willkommen
boys“ sahají bez jejich dovolení na prsa a zadek (citlivějším povahám se omlouvám za uvedené
výrazy, ale my, dinosauři pamatující časy blažené politické nekorektnosti, jsme zvyklí nazývat věci
pravými jmény), a kteří si navíc (rovněž bez jejich souhlasu) přiberou i jejich mobily, se prostě už
ututlat nedaly. A ejhle – ukázalo se, že určitý stupeň nekompatibility není jen německou záležitostí,
ale i v dalších zemích, jen se tyto nežádoucí záležitosti v rámci žádoucí politické korektnosti jaksi
zametaly pod koberec a bylo na ně aplikováno cosi na způsob informačního embarga. Sice trochu
podivné praktiky ve společnosti, která si tak zakládá na své otevřenosti a demokratických principech,
ale co bychom pro blaho a klid našich občanů neudělali, že?
Nicméně, když stránky médií a minuty televizního a rozhlasového zpravodajství na čas přestaly
takřka beze zbytku vyplňovat nešťastníci, které by se snad jen ten největší asociál odvážil podezírat
z toho, že si přišli prostě přilepšit z evropského blahobytu, zbude tu a tam trochu místa i na další
marginálie, kterými se z času na čas tak rádi zabýváme. Třeba vizionářské kosmické projekty, jako
jsou konstrukce kosmických nosičů, schopných vrátit se z vesmírné mise zase „po svých“ zpátky
na Zemi, plány na osídlení Měsíce čí výhledově třeba i Marsu, nebo těžbu surovin na vzdálených
planetách. Případně to, jak to bude s roboty, které jsme stvořili k obrazu svému do té míry, že nám
začínají být podobni téměř k nerozeznání. Nebude na čase dát jim třeba i nějaká práva, abychom
případně neranili či nepotlačovali jejich kybernetickou duši?
Pan Čapek, který dal těmto umělým bytostem jméno, v tom měl, jak se zdá už před téměř sto lety,
kdy psal svou slavnou hru R.U.R., jasno: asi to nějakou samostatnost pro naše mechanické souput
níky nadané stále pokročilejší umělou inteligencí chtít bude, jinak si lidstvo zase koleduje o malér.
Ostatně – nemohli by právě roboti řešit stále častěji zmiňovaný nedostatek lidí v řadě profesí, na který
si Evropa i svět stále stěžuje? Možná dojde i na to, jak ukazují studie a průzkumy, nová průmyslová
revoluce už vyvolává mezi dělným lidem stejné obavy, jako ta první v 19. století: Nevezmou nám
stroje práci? Půjde li vývoj dál takovým tempem, jak to plánují inženýři Průmyslu 4.0, je to docela
reálné – ostatně k tomu, aby efektivněji nahradily člověka, jsou přece určeny.
V článcích, které najdete v tomto vydání, se nesnažíme dát na všechny tyto otázky jednoznačnou
odpověď (není takových záležitostí, které lze zcela jednoznačně rozhodnout s univerzální vše
obecnou platností), ale snažíme se spíše inspirovat k zamyšlení nad nimi. Není od věci se některými
záležitostmi zabývat dopředu, dříve než skutečně přijde jejich čas – a být na ně tak lépe připraveni.
Aby nás nezaskočily v nedbalkách, tak jako třeba právě zmínění migranti. I jejich „tsunami“ bylo
totiž možné čekat, pokud bychom byli ovšem místo zavírání očí před problémy současného světa
s tím, že „nás se to netýká“, ochotni vnímat signály, které je avizovaly už dříve. Jenže jsme jim prostě
nevěnovali patřičnou pozornost...
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ArcelorMittal Ostrava, největší
výrobní areál v ČR, který má celkem 190 km kolejí, mění svůj lokomotivní park – dodavatelem
nových lokomotiv je společnost
CZ Loko.
Koncem ledna převzala huť první
z plánované dodávky dvou desítek
nových strojů, které nahradí během
letošního roku 28 stávajících lokomotiv. Stávající stroje jsou ze 70.
a 80. let minulého století a v huti
každý měsíc přepraví v průměru
1,7 mil. tun materiálu. Nové lokomotivy jsou částečně
přizpůsobeny provozu na vlečce
v areálu huti a jejich hlavním úkolem
bude obsluha výroby železa a oceli,
převoz materiálu
mezi jednotlivými
závody huti i expe-

dice hotových výrobků. Od změny
si ArcelorMittal slibuje vyšší bezpečnost pro obslužný personál, snížení
hluku i emisí a zvýšení efektivity provozu. „Náhrada stávajícího lokomotivního parku složeného z pěti různých řad za univerzální lokomotivy
jedné řady přinese nejen výraznou
úsporu nákladů, díky o třetinu nižšímu počtu provozovaných vozidel,
ale i zásadní zefektivnění systému
údržby,“ uvedl Josef Gulyás, obchodní ředitel CZ Loko. ■

startuje dispečink pro řízení
železniční dopravy v čechách
Správa železniční dopravní
cesty spustila začátkem února
provoz nového centrálního dispečinku, na který se postupně
napojí 2200 km tratí. Provoz
na hlavních tratích v západní
polovině ČR se tak bude řídit
z jednoho místa.
Dispečink bude mít centrum v budově, kterou v Praze vybudovala
za více než čtvrt miliardy Kč firma
Metrostav, vítěz tendru. Na dalších
zhruba 14 mld. Kč pak vyjde do roku
2020 potřebné technologické vybavení sálů a napojovaných tratí např.

počátkem března začne zapojování prvního úseku, kterým je třetí
koridor mezi stanicemi Rokycany
a Zdice, do ostrého provozu, který
by měl být na konci března plně
řízen z Prahy. Do konce září se postupně připojí další důležité tratě
v úsecích Praha Uhříněves – Olbramovice, Česká Třebová – Kolín a Kolín – Kralupy nad Vltavou. V režimu
úplného provozu, jehož spuštění
se předpokládá v roce 2020, bude
pohyb vlaků na hlavních tratích
v Čechách řídit v jedné směně
zhruba 130 dispečerů, místní tratě

dovybavení tratí optickými kabely
či kamerami. Většinu nákladů pokryjí evropské fondy. V první fázi
byl zahájen provoz tzv. cvičného
sálu, kde se budou zaměstnanci
seznamovat s řízením svých oblastí,

zůstanou nadále v kompetenci lokálních dispečinků. Pro Moravu už
několik let funguje podobný, menší
centrální dispečink v Přerově, odkud se řídí zhruba 300 km hlavních
moravských tratí. ■

47–48

■ Test: Volkswagen Caddy 1,4 TGI - moderní volba

Firmy mohou číst zaměstnancům e-maily

ostravské hutě dostanou nové
lokomotivy
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skF buduje „metroPoli velkých
ložisek“
V německém Schweinfurtu zahájila SKF gigantickou stavbu, do níž
investuje 40 mil. eur. Ve výrobním
závodě na ložiska pro větrnou
energetiku vznikne nejvýkonnější
zkušební centrum pro velkorozměrová ložiska na světě.
Do komplexu, jehož dokončení je plánováno na rok 2017, budou umístěna
dvě nová zkušební zařízení. Jedno
určené k testování aplikací pro větrnou energii je prvním svého druhu
na světě a umožní testovat nejen
samotné hlavní ložisko větrné turbíny, ale i celé uložení, tzn. včetně
dílů zákazníka. Bude přizpůsobeno

i pro budoucí konstrukční návrhy uložení, např. turbín o výkonu 10 MW či
ještě větším. Druhé menší zařízení
bude testovat velkorozměrová ložiska
nejrůznějších provedení pro ostatní
průmyslová odvětví. Zkušební zařízení
umožní dosáhnout takových zatížení
a rychlostí otáčení, které mnohonásobně předčí vše, co bylo dosud
možné. Díky kombinaci vysokých
otáček a extrémních zatížení nebude
mít toto zařízení konkurenci.
Neobyčejně vysoký výkon zkušebního
centra umožní sledovat tyto děje úplně
z jiných úhlů a získávat tak poznatky,
které lépe „přiblíží realitě“ dosavadní

Firmy a lidé
Z TV
do investic

Simulace testovacího centra pro obří
ložiska

výpočetní simulační modely. Tím je pak
možno přizpůsobit návrh ložiska pozdějším provozním podmínkám. Přesně
přizpůsobené řešení optimalizované
pro konkrétní aplikaci umožní dosáhnout uložení, které se bude vyznačovat
nadprůměrnou výkonností, mnohem
vyšší odolností, delší trvanlivostí i výrazně vyšší účinností. ■

Pražské letiště testovalo
obří autobus

ministerstvo dopravy přestavbu nynějšího spojení z Masarykova nádraží na
Kladno, z něhož má vést odbočka na
Letiště Václava Havla. Proti projektu se
Letiště Václava Havla po úpra- E15 Filip Drápal, mluvčí společnosti však staví radnice Prahy 6, jejímž úzevách, které mu umožňují přijímat Ropid, která organizuje MHD v met- mím plánovaná trasa vede, navrhují
největší dopravní letadlo na ropoli, je to jedna z možností, kterou ekologicky ohleduplnější technické
světě, Airbus A380, mělo v únoru firma zvažuje pro řešení problematic- řešení využívající delší úsek vedený
příležitost přivítat dalšího gi- kého stavu s dopravou cestujících na tunelem.
ganta – tentokráte v oblasti po- letiště do doby, než se podaří vybudo- Počet cestujících na pražském letizemní dopravy. Ve zkušebním vat plánované železniční spojení s le- šti loni stoupl o téměř 8 % a překoprovozu testovalo dopravní ob- tištěm. To se však zatím bezvýsledně nal 12milionovou hranici a pražská
sluhu pomocí obřího autobusu.
řeší už od 90. let. Teprve loni schválilo MHD, zvláště v sezoně, nápor turistů
Na linku 119 spojující letiště
nezvládá. Na lince zajišťující
s pražským metrem byl nasaspojení z letiště na metro
jezdí standardní kloubové
zen od 10. do 19. února Mercedes Capacity L s přepravní
autobusy o délce 19 m, takže
kapacitou 193 pasažérů,
pro provoz superdlouhých
který se svými téměř 21 m
vozidel by bylo nutné vyjeddélky je nejdelším městským
nat výjimku u ministerstva
linkovým autobusem v Ev- Foto: modellbus.info
dopravy. Ropid chce kromě
ropě s jedním kloubem. Patří Díky průměru otáčení 24,47 m (přičemž vnitřní průměr
vysokokapacitního autobusu
i mezi nejdelší autobusy na otáčení činí 7,1 m) a řízené 4. nápravě nepotřebuje Capacity L Mercedes vyzkoušet i dvoukloubové autobusy. ■
světě. Jak uvedl pro deník žádnou zvláštní výjimku ve vztahu ke kruhu otáčení

roskosmos končí, kosmický
Program Převezme nová agentura
Rusko v rámci reorganizace
svého kosmického programu na
základě prezidentského výnosu
rozpustilo od ledna 2016 vesmírnou agenturu Roskosmos.
Jak uvedl místopředseda vlády Dmitrij Rogozin, který má kosmický program na starosti, nahradí Roskosmos
po 14 letech fungování nová struktura, jež má spojit všechny složky
ruského vesmírného programu pod
jednou střechou s menší byrokracií.
Kromě snahy o efektivnější fungování

celého systému chce Rusko
reorganizací svého kosmického
programu přispět k oslavám výročí
prvního letu člověka do vesmíru,
které vyvrcholí 12. dubna, kdy
uběhne 55 let od doby, kdy v lodi
Vostok 1 vzlétl na oběžnou dráhu
Jurij Gagarin. Tento významný milník v historii výzkumu vesmíru chce
připomenout mj. otevřením nového
kosmodromu. Zároveň však už třetí
rok omezuje svůj kosmický program
kvůli klesajícím cenám ropy a plynu

na světových trzích a vlivu západních sankcí a znehodnocení rublu,
které komplikují nákupy v zahraničí,
odkud Rusko pořizuje až tři čtvrtiny
potřebných komponentů raket. ■

Skafandry ruských kosmonautů už
bude zdobit jiná nášivka...

Výkonnou viceprezidentkou evropské části čínské
skupiny CEFC, která v poslední
době masivně investuje v Česku, je
od února Marcela Hrdá. Její předchozí působiště na postu ředitelky
bylo v televizní skupině Barrandov.
Nyní se bude věnovat spravování
investičních aktivit firmy a řídit její
rozvoj.

Podpora
retailu ČSOB
Novým výkonným
ředitelem obchodní podpory
retailu ČSOB se od 1. ledna stal
Václav Potůček, který ve funkci
nahradí Oldřicha Bartoně. Ten se
přesouvá do Transformační projektové kanceláře ČSOB. Před
nástupem do nové funkce řídil
Václav Potůček oddělení nefinančních rizik skupiny ČSOB.

EMC posiluje
Personální změnou v EMC Czech
Republic posílila
firma svůj tým
jmenováním Juraja Pavla do
funkce Channel Sales Managera
pro ČR a Slovensko. Juraj Pavol
se tak stal členem týmu pro trhy
východní Evropy. Od roku 2013
zastával pozici account managera
pro zákazníky v segmentu „mid-market“.

Výměna šéfů
Divize leteckého
carga spediční
společnosti
Kühne + Nagel
v ČR má od 1. ledna 2016 nového šéfa. Stal se jím Viktor
Osten, který nastoupil po odcházejícím Miloši Královi, jenž
vedl divizi téměř dvě dekády.
Viktor Osten pracuje ve firmě
teprve od loňského roku, ale za
sebou má 20leté manažerské
zkušenosti v oboru mezinárodní
nákladní přepravy a logistiky.
Zodpovědný bude za strategické řízení divize včetně implementace digitálních procesů
a nového e-commerce řešení KN
FreightNet.
▲
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Jmenování
v Linetu
Na pozici globálního obchodního
ředitele pro export
segmentu nemocničních lůžek
české firmy Linet byl jmenován
Rolf Pekař. Bude zodpovědný
za obchodně exportní aktivity
a strategii skupiny zaměřenou na
trhy Latinské Ameriky, Středního
Východu, Asie, Pacifiku a také za
blízké trhy Střední a Východní
Evropy. Rolf Pekař přišel ze společnosti Cegedim, poskytovatele
CRM řešení.

Odvolání z pozice GŘ
Dozorčí rada OHL ŽS odvolala
z vedení brněnské firmy dosavadního generálního ředitele
a předsedu představenstva Michala Štefla, který stál v čele firmy
22 let. Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem
se stal José Emílio Pont Pérez ze
španělské OHL, která vlastní většinu akcií firmy. Michal Štefl bude
v rámci skupiny OHL působit na
pozici místopředsedy dozorčí rady
OHL ŽS.

do vesmíru dorazila první část
evropského systému edrs
Ruská raketa Proton vynesla o posledním lednovém víkendu z kazašského kosmodromu Bajkonur
na oběžnou dráhu spolu se sate-

litem Eutelsat 9B i první část evropského vesmírného systému
pro přenos dat EDRS (European
Relay Data System).

Jak bude fungovat EDRS: LEO satelit
(na nízké oběžné dráze) komunikuje
s geosynchronním uzlem pomocí
laseru (terminál vlevo), a data jsou
poté s využitím radiového K-pásma
vyslána zpět na Zemi

Foto: ARS TECHNICA

Škoda otevřela nové CnC Centrum
ve svém učiliŠti
Střední odborné učiliště ŠKODA
AUTO dostalo nové CNC centrum, které je součásti dlouhodobého investičního programu. Ten
počítá s modernizací a rozšířením učiliště až do roku 2018.

V novém CNC centru (Computerized Numerical Control – počítačem
řízené obráběcí stroje) se v moderních učebnách budou žáci, budoucí
obráběči a nástrojáři, učit zacházet
s frézkami a soustruhy.

Změna
v Safině
Ve společnost Safina byl na post generálního ředitele
dosazen bývalý pilot Petr Koutský, který vystřídal Viktora Fialu.
Před nástupem do Safiny působil
jako výkonný ředitel v AAA Auto
Group a předtím ve společnosti
TON. Jeho úkolem bude zajistit
po dokončení všech postakvizičních kroků stabilizaci společnosti
a její další rozvoj v oblasti zajištění
nových zdrojů surovin a získání
nových trhů.

Obsazení
Top postů
V Top managementu společnosti
Schindler CZ došlo
od ledna ke změnám. Personální
ředitelkou se stala
Martina Možná
a technickým ředitelem Václav Bubeníček, který
ve firmě působí více než 10 let.
Martina Možná má za sebou více
než 15letou kariéru v oblasti řízení
lidských zdrojů. ■
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eu ChCe zpřísnit dohled
na sChvalování automobilů
Evropská komise představila zásadní změny způsobu, jakým jsou
v EU schvalovány nové modely
automobilů, které reagují na nedávný emisní skandál VW.
Novinky, které podle EK doplňují už
existující unijní snahu zavést testování
emisí automobilů v reálném provozu,
směřují k větší nezávislosti certifikačních testů na výrobcích aut, ale počítají i s přísnějším dohledem nad vozy,
které jsou již v provozu.

Zhruba padesátikilogramový uzel
EDRS-A, připojený k satelitu Eutelsat 9B,
bude na oběžné dráze ve výšce přibližně
35 000 km za použití laserové techniky
sbírat údaje ze satelitů a přenášet je
na Zemi. Systém označovaný někdy
jako „kosmická datová dálnice“ by měl
výrazně zlepšit přenos velkých objemů
dat ze satelitů a umožnit např. rychlejší
monitorování přírodních katastrof, jako
jsou zemětřesení či záplavy. Roskomos
za posledních 15 let už vynesl do vesmíru 11 vesmírných přístrojů společnosti
Eutelsat pomocí raket Proton. ■

EK navrhuje, aby národní technické
zkušebny, které testují způsobilost
nových vozů k provozu, nemohly
přijímat za svou práci platby přímo
od výrobců aut. Zpřísnit by se měla
i kritéria pro práci těchto center.
Úřady, které nové vozy certifikují,
mají být pod „vzájemnou“ kontrolou
orgánů z jiných členských zemí tak,
aby nebyly příliš „měkké na své automobilky“.
Podle eurokomisařky pro vnitřní trh

Ve Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO absolvují
mladí lidé tří- nebo čtyřleté vzdělání
v technických oborech, zakončených výučním listem nebo maturitou. V současnosti je v nabídce
14 učebních a studijní oborů. Mezi
nejoblíbenější tříleté obory patří
obor automechanik, autoelektrikář
a elektrikář. Ze čtyřletých oborů
s maturitou je největší zájem o obory
Průmyslový logistik a Mechatronik IT.
Studenti mohou využít i nástavbové
obory a dálkového studia.
Automobilka sází hlavně na koncept duálního vzdělávání, kde je
spojení teorie a praxe v konkrétních
podmínkách podniku. Vzdělání je
bezplatné a navíc práce vykonaná
v rámci výuky je finančně odměněna. Po ukončení vzdělání obdrží
všichni úspěšní absolventi nabídku
zaměstnání v automobilce ŠKODA
AUTO. ■

a služby Elžbiety Bieńkowské je cílem
zvýšení kvality a nezávislosti testování automobilů. Komise chce mít
pravomoc pozastavit, omezit nebo
odejmout možnost testů zkušebně,
která by pravidla uplatňovala málo
či laxně. V budoucnosti bude komise
moci provádět ověřovací zkoušky
také už povolených typů vozidel
a v případě nutnosti iniciovat jejich
stažení z trhu.
Podle návrhu počítá i s tím, že EK
bude moci také ukládat finanční
sankce, což má výrobce i zkušebny
odradit od toho, aby umožnily vstup
nevyhovujících vozidel na trh. ■
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PPP4.0  PŘIPRAVENO PRO PRŮMYSL 4.0
V současném trendu automatizace výroby, kde se stále více skloňuje pojem Průmysl 4.0,
se postupující digitalizace stále širšího spektra činností, které dosud zajišťovala analogová
zařízení nebo lidé, přesouvá do internetové sféry, označované také jako internet věcí (IoT).
Tématem a ústředním motivem diskusí na
konferenci PPP4.0 – Připraveno pro průmysl 4.0,
která se koná 17. února 2016 v pražském Obecním
domě, se bude diskutovat o praktických zkušenostech s aplikací Průmyslu 4.0 ve výrobní sféře.
Třetí blok přednášek na konferenci zahájí Vladimír
Kysela, manažer procesní automatizace společnosti
ABB v ČR a na Slovensku, kterému jsme položili několik
otázek.. Blok bude zaměřen na firmy s definovanou
digitální strategií, na základy datové kultury, integraci
datové architektury a na integrovanou automatizaci
řízenou v reálném čase.

Ve Vašem příspěvku se zabýváte inteligentními subsystémy. Můžete přiblížit konkrétní
zkušenosti s iniciativou Průmysl 4.0 ve vaší
firmě?
Pracovní skupiny, které rozvíjejí novou koncepci,
jsou velmi rozmanité. Například s názvem Industry 4.0 (v němčině Industrie 4.0) přišla pracovní
skupina vedená Německem, zatímco podobná
iniciativa ve Spojených státech dostala jméno Industrial Internet. Obě iniciativy vycházejí z technologií, které souvisejí s „internetem věcí“, což je
v zásadě všudypřítomné propojení všech přístrojů
s internetem, např. hodinek, aut nebo ledniček
a kyberfyzikálních systémů, tedy kombinace fyzických předmětů a softwarových systémů. Vedle
aktivního zapojení do činnosti relevantních iniciativ
a výborů se ABB zapojuje také do projektů v oblasti
výzkumu a vývoje, které utvářejí a ovlivňují budoucí
technické možnosti.
Jak si vaše firma stojí v přístupu k výrobě,
koncipujete ji už na základech Průmyslu 4.0?
Příkladů implementace Průmyslu 4.0 v našich výrobních závodech je mnoho. Ukázky z českých
továren zazní na konferenci a pokud bych měl nyní
vybrat jeden z příkladů zahraničních, pak by to byla
např. továrna na výrobu jističů a spínačů ve Vaase,
nacházející se ve Finsku. Po boku operátorů zde
bezpečně pracuje 24 robotů. Továrna je převážně
automatizovaná, automatizován je celý proces od
objednávky po dodávku.
únor 2016
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Záběr vaší firmy je poměrně široký, co se týče
portfolia výrobků. Můžete přiblížit, zda – a jak
– vám iniciativa Průmysl 4.0 pomáhá, pokud
už se dá hovořit o jejím nasazení ve vaší firmě?
Jednoznačnou mantrou zavádění Průmyslu 4.0
do výroby je logicky zvýšení produktivity. Odhad
pro tento vliv se uvádí někde kolem 30 % nárůstu
produktivity. Když se vrátím k předchozímu příkladu
výroby ve Finsku, pak spolehlivost dodávek je nyní
98,3 %, průměrná doba dodávky zákazníkovi od
objednávky se zkrátila z deseti na pět dnů, výrobu
lze automaticky upravit dle poptávky, počet zákaznických reklamací se snížil na polovinu.
S čím se potýkáte v souvislosti s Průmyslem 4.0
nejvíce, pokud se dá otázka takto formulovat?
Mnohé součásti čtvrté průmyslové revoluce nejsou
žádnou novinkou. Technologie cloudu, síťová zařízení, komunikační rozhraní a datové služby již běžně
fungují na mnoha trzích. Ovšem pokud má dojít
k dalšímu posunu, je nutné uzavřít mnoho dohod
a definovat principy, jako například:
● vzájemná ujednání s dodavateli o standardní
syntaxi a sémantice s cílem identifikovat, shromažďovat a ukládat data,
● vzájemná ujednání s dodavateli o standardizovaných službách na základě standardních rozhraní,
komunikačních prostředků a sémantiky,
● dostupnost služeb vytvářejících přidanou hodnotu díky dostupnosti dat od dodavatelů,
● provázanost služeb s třetími stranami,
● dynamická, částečně autonomní adaptace výrobních služeb na změny parametrů prostředí (např. aplikace systému plug and produce na výměnu strojů
nebo aktualizace softwaru bez přerušení výroby).
Myslíte si, že do budoucna iniciativa Průmysl
4.0 přinese vaší firmě výhody v tržním prostředí nad firmami, které tuto iniciativu ignorují nebo na ní včas nezareagují?
Tato nová průmyslová revoluce je fenoménem, který
nelze zastavit. Klíčové, z hlediska vyšší přidané hodnoty pro zákazníky, je lepší pochopení požadavků na
standardizaci, která umožní interakci s technologiemi
přinášenými konceptem Průmysl 4.0. Pro zákazníky
ABB se otevírají nové příležitosti, které pomohou
konsolidovat jejich konkurenční výhody na stávajících trzích a umožní vstup na další trhy. Myslím
si, že uvažovat o tom, že zůstanu jako firma mimo
Průmysl 4.0, není prozíravý podnikatelský přístup. ■
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Muž, který k náM přivezl čárový kód

Od té doby jsme již vyváželi zboží pod čs. kódem
EAN se známým prefixem 859.

V roce 1983 získala ČSSR (jako vůbec první stát východního bloku) svůj vlastní národní prefix
859 pro čárové kódy EAN, který se na obalech produktů tiskne již přes 30 let. Jak k tomu došlo,
a jak se povedlo v nové éře IT přivést ČR zpět mezi tradiční evropské průmyslové státy, nám
přiblížila osoba nejpovolanější, Jaroslav Camplík, president GS1 Czech Republic, který se
zasazuje o další rozšiřování globálních standardů u nás.

Kdy Československo začalo vyrábět vlastní
obaly s čárovými kódy?
Po počátečním tisku obalů nebo samolepicích etiket
s kódy v zahraničí, zahájilo výrobu i několik nejmodernějších tuzemských tiskáren. Vedle zmíněného
Grafobalu to byly Obchodní tiskárny Kolín, Krkonošské
papírny, Chemosvit Svit na Slovensku, Vratimovské
papírny a Jihočeské tiskárny. Materiál pro tisk se v té
době ale stále dovážel. Stejně tak filmmastery pocházely z dovozu. Vlastní zařízení pro výrobu filmových
předloh získala Grafotechna doslova až v posledních
hodinách starého režimu – na konci listopadu 1989.

Kdy a odkud přišly první podněty k zavedení
kódů EAN v tehdejším Československu?
S ohledem na izolovanost socialistického systému
jsme v otázce moderních technologií byli vždy
ve zpoždění. Impulzy proto přišly zvenčí: K přijetí
automatické identifikace nás donutil světový, především evropský trh.
Na přelomu 70. a 80. let, kdy jsem působil v národním podniku Čokoládovny, který v tehdejší ČSSR
provozoval 15 závodů, jsme vyváželi velké objemy
čokoládových dezertů do Velké Británie a jedna
z částí exportu byla určena pro společnost Tesco,
která patřila mezi řetězce s největšími obraty. Každý
rok před Vánocemi jsme do Velké Británie včetně
Tesca expedovali 900 t zboží. Šlo o poměrně velké
dodávky – pro ilustraci: náš největší odběratel, SSSR,
odebíral ročně přibližně 5000 t zboží.
Kontrakt s britským partnerem se každoročně obnovoval a během naší návštěvy v roce 1979 jsme
dostali do rukou bonboniéru, která měla na spodní
straně novinku: čárový kód. Tehdy jsme ho viděli poprvé. V Tescu právě zavedli automatickou identifikaci
spotřebitelských jednotek, a dali nám v podstatě
najevo: aby mohl obchod pokračovat, od nynějška
musejí být vaše výrobky opatřeny těmito kódy.
Jak jste se s tímto požadavkem vypořádali?
V té době u nás čárové kódy prakticky nikdo neznal,
ani polygrafové. Jedinou možností bylo poptat čárové kódy, resp. filmové předlohy pro jejich výrobu
u zákazníka prostřednictvím podniku zahraničního
obchodu Koospol. Protože náš stát nebyl členem
mezinárodní organizace EAN, byly zaslané filmmastery anglické, takže první tři roky bylo naše zboží značeno anglickými kódy. Hledali jsme tiskárnu, která
by byla schopná kódy vytisknout. Zpočátku jsme
byli nuceni zadat výrobu kódů firmě v Rakousku,
která pro nás realizovala tiskařsky náročnější obaly
určené pro zboží na vývoz do západních zemí. Na
kvalitě čárového kódu tehdy stejně jako dnes velmi
záleželo. Záhy se ale tisku obalů ujal národní podnik
Grafobal ve slovenské Skalici, který dnes patří mezi
přední středoevropské výrobce obalů.
Měli jste informace, co má čárový kód splňovat?
Bohužel, pouze nám bylo řečeno, aby byl kód čitelný. Abychom zjistili, že jsou kódy funkční, dovezli
jsme s pomocí afilace Koospolu v Londýně i kontrolní přístroj, který jsme instalovali v Grafobalu,
a s jeho pomocí jsme začali ověřovat čitelnost kódů.
To můžeme považovat za rok nula automatické
identifikace v Československu.
Dovoz tohoto zařízení současně znamenal první
série tahanic s našimi úřady, pro které byly aktivity
spojené s dovozem podobných technologií a priori
podezřelé. Vládní představitelé si nicméně uvědo-
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Ing. Jaroslav Camplík
Absolvent Vysoké školy hospodářské (obor
mezinárodní ekonomické vztahy) pracoval po
studiích v podniku zahraničního obchodu Motokov (později Merkuria). V letech 1969–1970
zastával funkci ředitele československé afilace
ve Venezuele, od roku 1971 působil v n. p. Čokoládovny, kde se postupně vypracoval až na post
generálního ředitele. Je jedním ze zakladatelů
Potravinářské komory ČR, kterou i vedl. Současně vykonával od roku 1994 funkci prezidenta
EAN ČR a na této pozici je aktivní doposud.

movali, že prvky automatické identifikace budou
napříště podmínkou vývozu a nezbytného přísunu
devizových prostředků do státního rozpočtu.
Kdy byly tuzemským podnikům přiděleny
kódy s československým prefixem?
V našem případě přišel další požadavek z NSR, kam
jsme dodávali čokoládové figurky, ale s požadavkem
na značení výrobků čárovým kódem EAN se brzy
začali přidávat další zákazníci a s touto podmínkou
se setkávaly podniky zahraničního obchodu stále
častěji, týkala se především rychloobrátkového
zboží, ale také např. gramofonových desek.
V roce 1983 vláda rozhodla o vstupu do mezinárodní asociace EAN prostřednictvím Čs. obchodní
a průmyslové komory. Byli jsme přijati jako 24. člen
a jako vůbec první stát východního bloku. Tím skončilo krátké živelné období automatické identifikace.
Začala institucionalizovaná éra čárových kódů. Prvními členy EAN Československo se vedle Sfinxu
České Budějovice, který patřil pod n. p. Čokoládovny, stalo dalších 5 podniků se silným exportem.

Které druhy zboží se v té době označovaly
kódy?
Obecně bylo jedním z prvních, které bylo
označováno čárovými kódy, potravinářské zboží.
Další sortiment začal být označován později. Zatímco jinde stále stačila normální pokladna, v řetězci
s potravinami nikoli. Jakmile se na přelomu 70. a 80.
let v západní Evropě objevily pokladny vybavené
čtečkami čárových kódů, okamžitě vznikl tlak na
výrobce potravin, aby své produkty značili kódy
EAN. Např. v roce 1986 bylo ve Velké Británii již
označováno 97 % potravinářského zboží, zatímco
u spotřebního zboží to bylo jen 40-60 %.
K rychlému zavádění vedla snaha o úsporu pracovních sil a času, potřeba přesné evidence skladových
zásob a optimalizace skladových procesů. Potravinářské výrobky následoval textil a další sortiment.
Zpočátku se označovala hlavně spotřebitelská balení, ale s nástupem moderních systémů skladování
se začala značit balení obchodní i logistická.
V předešlé éře šel člověk do obchodu, vystál frontu
a pak musel plně věřit obchodníkovi informace
o čerstvosti. Kupující si nemohl údaje ověřovat. Neexistovala nařízení o značení informací o produktech,
daná legislativa se vyvíjela. Nástup samoobsluh i přes
jasný kvalitativní posun od pultového prodeje však
žádnou revoluci neznamenal. Tu přinesla až automatická identifikace. Do příchodu čárových kódů
fungovaly samoobsluhy s pomocí štítkovače. Personál si nastavil cenu a každý kus zboží musel označit
cenovkou a podle štítku pak zboží na kase účtovali.
Označit kvanta zboží ručně představovalo neuvěřitelný objem práce navíc. Rovněž sklad byl veden
ručně, což s sebou neslo jak zvýšené nároky na pracovní sílu a čas, tak samozřejmě vysokou míru chybovosti. Automatizace a datové propojení procesů, jako
doplňování zboží apod., byla v éře skladových karet
sci-fi. Vznik supermarketů přinesl úplně jiný způsob
prodeje, který by byl bez kódů EAN nepředstavitelný.
Co bylo pro EAN Československo mezníkem?
Model našeho členství v EAN International prostřednictvím Čs. obchodní a průmyslové komory a centra
EAN při Správě federálních hmotných rezerv fungoval prakticky beze změny až do roku 1989. Stejně
jako funkce Grafotechny jako centra pro přípravu
tiskových předloh, na které měla faktický monopol.
Nedlouho po změně režimu se Jaroslavu Martinicovi podařilo prosadit strategické rozhodnutí
plného osamostatnění EAN Československo. Díky
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tomu dostala organizace optimální podmínky pro
rozvoj. To nebylo samozřejmostí – např. u polské
nebo maďarské organizace byl proces získání
autonomie na obdobných přebyrokratizovaných
aparátech delší a komplikovanější, což se negativně
projevilo na jejich pružnosti a akceschopnosti.
Po rozpadu Československa v roce 1993 se pokra
čovalo ještě rok na původní společné platformě, byť
pod jiným názvem (Centrum správy EAN pro ČR
a SR) a v roce 1994 zahájily činnost zájmové sdružení
EAN Česká republika a jeho slovenský protějšek. Za
společný stůl jsme zasedli se zástupci společností
Grafotechna, KODYS, MSB Logistik, PORS, Pronto Plus
a Čokoládovny, které se tak staly zakládajícími členy .
Nakolik byla tato organizace v rámci EAN International aktivní?
Na počátku byly dva velmi důležité momenty, které
předznamenaly budoucí velmi intenzivní spolupráci
s centrálou EAN International v Bruselu a potvrdily
naší pozici lídra v oblasti automatické identifikace
v zemích východního bloku.
Prvním byl vznik pracovní skupiny pro zavedení
systému EAN v maloobchodě při RVHP spojené s pi
lotem obchodního domu, který se měl stát vzorem
pro ostatní státy rady. Projekt obchodního domu
s oděvy a módními doplňky byl úspěšně realizo

i když jsme tam byli za exoty. Jako první ze socia
listického bloku jsme se na těchto akcích výraz
ným způsobem projevovali. Půdu jsme si připravili
aktivním přístupem v předchozích letech, kdy jsme
reagovali na činnost EAN. Nově jsme začali působit
v různých pracovních skupinách, např. pro sektor
zdravotnictví či textilní průmysl a díky našemu
aktivnímu přístupu se nám podařilo vybudovat si
mezi delegáty valných shromáždění určité renomé.
Jaká byla spolupráce EAN s americkou UCC?
Pro členské organizace EAN bylo nejsložitější pře
svědčit ke sloučení americkou stranu, což si vyžá
dalo mnoho let. Tím, jak posilovala mezinárodní
obchodní výměna (zvláště mezi USA a zeměmi
Latinské Ameriky, které využívaly systém EAN),
byla existence dvou vzájemně nekompatibilních
systémů dlouhodobě neudržitelná.
V roce 1998 byl schválen Strategický plán EAN
a UCC pro 21. století řešící praktickou stránku slou
čení. Celý proces trval 5 let. Americká strana se
zavázala k akceptaci „evropských“ 13místných kódů
a postupnému přechodu na názvosloví a identifi
kační struktury Systému EAN. U propojení dvou
dominantních standardizačních organizací jsem
byl již jako člen mezinárodního představenstva
EAN International.

„Odteď musí být vaše zboží značeno čárovým kódem EAN”, sdělil Jaroslavu Camplíkovi v roce 1979 obchodní
partner z britského Tesca

ván v roce 1986. V Domě elegance na Václavském
náměstí se tak s čárovými kódy setkali první běžní
zákazníci. Tuto československou „laboratoř“ brzy do
plnily projekty v Benešově, OD Kotva v Praze a dva
obchody v Bratislavě.
Druhým mezníkem byla naše iniciativa v pracovní sku
pině pro zavádění norem upravujících automatickou
identifikaci v rámci RVHP. Prostřednictvím Federálního
ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR)
se v bloku podařilo prosadit přijetí západních no
rem. Díky státnímu výzkumnému úkolu (grantu) byly
v roce 1987 vydány závazné normy ČSN Označování
spotřebitelských obalů čárovým kódem EAN.
A v éře samostatné české organizace?
Od vzniku EAN ČR v roce 1994 jsme již nevynechali
téměř žádný ze zásadních mezinárodních mítinků,
únor 2016
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Co tato pozice obnáší?
Mezinárodní board měl v té době 23 členů a byl
sestaven výhradně ze zástupců západních zemí.
V polovině 90. let ale sílil názor, že by bylo dobré,
aby v představenstvu působil i zástupce z východní
Evropy. A tak jsem byl na zasedání valné hromady
v Chicagu v roce 1997 zvolen, abych se zhostil
tohoto úkolu. Měl jsem vysvětlovat zástupcům
tradičních členských států fakt, že do organizace
přišly země, které nebyly s využíváním standardů tak
daleko, a že je třeba vzít na vědomí jistou zaostalost
z hlediska vybavení a zázemí a respektovat jejich
zájmy. Mluvil jsem např. za státy Afriky či Mongolska,
tedy země na úplném začátku. Mezi zástupci těchto
zemí jsem naopak propagoval zavádění nových
řešení, vysvětloval důležitost budoucích investic
s cílem vyrovnávat zpoždění ve vývoji.

GS1 je mezinárodní neziskové sdružení s národ
ními členskými organizacemi ve více než 110 ze
mích světa (správa Systému GS1 ve zbylých státech
světa spadá pod Global Office GS1 sídlící v Bruselu).
Hlavní činností je tvorba a implementace globál
ních standardů a řešení, jejichž cílem je zvyšování
efektivity a přehlednosti logistických řetězců po
celém světě a napříč průmyslovými sektory. Sys
tém GS1 je celosvětově nejrozšířenějším souborem
standardů v oblasti výroby, obchodu a logistiky.

Velkým úspěchem bylo prosazení zvolení dalšího
zástupce z východní Evropy, a to z Polska. Poté se
již bohužel nikdo z východní Evropy do předsta
venstva nedostal.
Proč je přítomnost zástupce z bývalé východní
Evropy důležitá?
V představenstvu je tendence mít zastoupení
z každého kontinentu, ale Evropa je brána jako
jeden kontinent, od rozvinutých zemí, jako jsou
Německo, Francie a Anglie, až po ty méně rozvinuté,
jako státy Balkánu nebo některé postsovětské země.
Je proto velmi obtížné respektovat odlišnou úroveň
rozvoje Systému GS1 v různých evropských zemích
a pro další úspěšný rozvoj standardizace je důležité
tyto rozdíly zmírňovat. Jako hlavní poslání GS1 vní
mám být světovým technologickým lídrem s vizemi
pro budoucnost investovat do technického rozvoje,
abychom neztratili vůdčí postavení.
Kde je v rámci globální organizace místo
a poslání GS1 ČR?
Naše role je především v aktivní spolupráci na
úrovni GS1 Europe. Na řadě projektů, které tato
regionální organizace realizuje, se snažíme podílet
podle toho, jak jsou využitelné v národním prostředí.
To byl třeba projekt evropské paletové etikety, je
hož výsledky již několik let s úspěchem zavádíme
do praxe na českém trhu. Jsou ovšem i projekty
pod vedením některé z větších evropských národ
ních organizací, které se nám prosadit na českém
trhu zatím nedaří. Nicméně věříme, že prosazování
úspěšných implementací a nových technologií pro
automatickou identifikaci a datovou komunikaci
na náš trh je jedním z klíčových poslání našeho
sdružení. Pro nás je důležité držet krok s Evropou
a současně být pro ni přínosem. Snažíme se být
také aktivní v oblasti progresivní technologie RFID.
V jakém smyslu?
Podporou výzkumu a aplikací. GS1 se ve spolupráci
se světovými univerzitami i průmyslem podílí na
dalším vývoji RFID, jenž akceleroval v roce 1999.
Profesor MIT Sanjay Sarma, člen správní rady GS1,
tehdy změnil paradigma ve světě radiofrekvenční
identifikace: koncept vysokokapacitního tagu jako
mobilní databáze doprovázející objekt nahradil stan
dardem pro jednoduchý tag nesoucí pouhé sériové
číslo propojené s online databází. RFID přestalo být
technickou kuriozitou a vydalo se v otevřených glo
bálních standardech na pomoc dodavatelskood
běratelským řetězcům. Na testování RFID se podílí
také EPC/RFID centrum při GS1 Czech Republic. ■
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více točivého momentu, tj. 220 Nm při 70 mm
kratší délce.

Jedna z představených novinek – 2. generace nejvyšší řady
velkých soustružnicko-frézovacích strojů pro 6stranné
obrábění – CTX gamma 3000 TC

DMU 160 P duoBLOCK 4. generace
Největší model výkonných frézovacích center této
typové řady představený v poslední generaci nabízí podle výrobce o 30 % vyšší přesnost, výkon
a efektivitu.

DMU 210 P 2. generace
Jde o pokračování úspěšné řady portálových frézovacích center s více než tisícovkou instalací. Nová
generace stroje, který probíhá neustálým vývojem,
přináší oproti svým předchůdcům řadu zlepšení
a nabízí opracování obrobků až do 8 t.

DMU 600 G linear

SVĚT OBRÁBĚNÍ POD HORSKÝMI VRCHOLY
Tak jako k létu patří prázdniny a k Vánocům kapři, je pro strojařský svět počátek roku časem,
kdy společnost DMG MORI zve významné zákazníky a novináře na tradiční Open House, zákaznické dny ve své centrále v bavorském Pfrontenu, na nichž představuje své novinky a záměry
pro aktuální rok. Samozřejmě jsme si tuto příležitost nenechali ujít ani letos.
Běžní návštěvníci tohoto regionu obvykle zamíří
poznávat krásy zdejší přírody nebo na turistický
magnet, výstřední zámek Neuschwanstein, který
si nechal postavit šílený král Ludvík II. Bavorský
(jeho „drobně upravenou“ podobu zná většina
lidí z úvodní sekvence disneyovek, kde posloužil
jako inspirace pro věže zámku Šípkové Růženky
v Disneylandu), strojírenští specialisté putují v této
roční době tradičně do areálu DMG MORI v nedalekém Pfrontenu v podhůří majestátních Alp.
Loni firma na Open House přivítala 9000 zákazníků
a zhruba stejný počet dorazil na 5denní akci i letos.

Co chystá DMG MORI pro rok ohnivé
opice?
Na tiskové konferenci v ústředí firmy představili
její nejvyšší představitelé Dr. Rüdiger Kapitza
a Dr. Masahiko Mori plány na příští rok, kdy se čeká
více než 4,1% nárůst trhu obráběcích strojů. Proto
i v roce 2016 pokračuje DMG MORI v posilování své
firemní kapacity. Jak bylo uvedeno na úvodní tiskové konferenci, po zvětšení produkce na 9000 m2
v japonské továrně ve městě Nara, kde přibylo
mj. i špičkové měřicí středisko, otevře společnost koncem května také nové technologické
centrum v Moskvě a další ve druhém čtvrtletí
letošního roku v Koreji. Moskevské centrum, které
bude otevřeno v květnu letošního roku, bude
zahrnovat impozantní showroom o ploše
1270 m2, korejské bude se svými 672 m2
o něco skromnější.
Co tedy bylo na letošním ročníku Open
House k vidění? Kromě standardní produkce firma představila 6 světových premiér strojů,
své záměry a aktivity v oblasti
digitální výroby a Průmyslu 4.0
a také dva tucty exkluzivních
technologických cyklů, které
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patří k chloubám značky. Právě na tyto cykly klade
DMG MORI velký důraz a jak bylo upozorněno,
jsou unikátní záležitostí. Málokterá firma tyto cykly
nabízí a ve formě, jak je vytvořila DMG MORI, prakticky nemají na trhu konkurenci. „Zatímco většina
výrobců i zákazníků uvažuje v kritériích, např. jaké
má stroj technické parametry, posuv, točivý moment, jakým typem vřetene je vybaven apod.,
technologické cykly představují jinou, pokročilejší
úroveň. Zohledňují vzájemné působení a synergii
různých faktorů a umožní dostat ze stroje vyšší
produktivitu,“ říká Miroslav Prajer, produktový manažer z české pobočky firmy, který byl ve Pfrontenu
naším průvodcem.
V showroomu a přilehlých továrních halách se
na ploše 7400 m2 představilo 90 hi-tech strojů,
většinou „na živo“ v reálném provozu na výrobních
linkách. Největší zájem se pochopitelně soustředil
na kolekci šesti světových novinek:

CTX gamma 3000 TC 2. generace
Nejnovější reprezentant nejvyšší řady velkých
soustružnicko-frézovacích zařízení pro
6stranné komplexní obrábění. Systém
compactMASTER nabízí o 120 %

Portálové centrum modulární koncepce pro
obrábění s nejlepším povrchem. Jde o zcela
nový model, novinka v XXL aréně nebyla v době
naší návštěvy v Pfrontenu ještě dokončena, ale
už bylo možné si prohlédnout stěžejní uzly tohoto stroje. K zajímavostem patří mj. jeho konstrukční řešení. Jak už napovídá název, má ve
všech osách lineární pohony, nepoužívá tedy
kuličkové šrouby jako obvyklé produkty této
kategorie.

DIXI 125
Nejmenší model řady DIXI, založený na 4. generaci
strojů duoBLOCK, představuje kompaktní řešení
pro obrábění menších částí, ultimátní volumetrická
přesnost obrábění nabízí hodnoty pozicování od
3 do 15 µm. „Jméno DIXI je známo jako symbol
vysoce přesných vyvrtávacích nebo frézovacích
strojů. Z hlediska vysokopřesnostního obrábění
v současnosti představuje skutečnou elitu,“ komentoval novinku náš průvodce.

Ultrasonic 20 linear 2. generace

Nejmodernější kompaktní 5osé frézovací centrum
pro obrábění pokročilých materiálů, vhodné pro
operace jako je např. vysokorychlostní frézování.
Některé z těchto strojů podrobněji představíme
v následujících vydáních TechMagazínu.
Kromě premiérových novinek si bylo možné však
detailně prohlédnout i řadu dalších pozoruhodných strojů, jako např. unikátní CAD/CAM hybridní systém LaserTec 65 3D – špičkové zařízení
pro nyní populární aditivní výrobu prostřednictvím laserového
natavování s technologií adaptivního řízení
é centrum
ov
ál
rt
procesů.
po
ní
Modulár
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linear, které á ve
Významnou úlohu
DMU 600 G
ív
šroubů použ
v programu Průmysl
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4.0 má v portfoliu ře-
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V Pfrontenu byla DMG Mori představena také
jako exkluzivní partner pro tým F1 Porsche, pro
nějž dodává na 60 různých komponentů. Vyčleněno je 5 specialistů, kteří se ve dvousměnném
provozu věnují výhradně produkci součástek
pro monopost této závodní značky.

šení samozřejmě uživatelské rozhraní CELOS, které
firma vyvinula vizionářsky ještě před tím, než se
téma digitální výroby a inteligentní techniky začalo
skloňovat ve všech pádech. Nyní jsou stroje se
zelenočerveným logem připraveny na další nadcházející průmyslovou revoluci, jak bývá Průmysl
4.0 označován.

Za továrními vraty
V Pfrontenu sídlí nejen vedení firmy, ale i její továrna na výrobu strojů včetně těch největších,
které má na starosti XXL Centrum, jedno z unikátních zařízení svého druhu ve světě. Kromě toho
tam však působí také technologické kompetenční
centrum, Aerospace excellence centrum a Aerospace frame (centrum excelence a výroba rámů
pro letecký průmysl). A také středisko zaměřené

na ekoenergetiku, kde se prezentují produkty
a řešení DMG MORI pro tento sektor.
Továrna, kde se vyrábí čtyři hlavní typové řady
strojů a pracuje 1250 zaměstnanců, produkuje
kolem 1500 strojů ročně. Klíčovou část tvoří řada
monoBLOCK ve standartu 5osých obráběcích strojů
– těch zde vzniká 600 ks ročně, což je výrobní kapacita závodu. Další část výroby představují stroje
řady duoBLOCK pro tvrdé hrubování nebo pro
vysokou přesnost a kategorie strojů monoBLOCK
pro hromadnou výrobu – horizontální obráběcí
centra. Impozantní je však hlavně právě výroba
velkých strojů, jako jsou portálová centra s 2 až
6m pojezdem v ose X. Pfrontenské XXL Centrum
je podle představitelů firmy prakticky poslední
Large scale machine production čili výroba extrémně velkých strojů – za rok jich tam zkonstruují
a vyrobí dvanáct.
V regionu se kromě firmy Deckel Maho Pfronten
nachází i firma Sauer, patřící také do rodiny DMG
MORI, specializovaná na výrobu ultrazvukových
a laserových strojů. Její produkci na letošní přehlídce reprezentovala právě jedna ze zmíněných
světových novinek – Ultrasonic C20 linear.
V Pfrontenu má DMG MORI kompletně nejen
vlastní výrobu, inženýry a konstruktéry, ale také

vlastní výrobu komponentů strojů (další zajišťuje
sesterský závod v Polském Famotu). To, že firma
vyrábí svou produkci na vlastních strojích dokazuje, že má plnou důvěru v jejich výkon, přesnost
a kvalitu. Na výrobních linkách při exkurzi továrny
tak zákazníci mohli vidět jak stroje, které si objednali, vznikají – od předmontáže stolů, výměníků
palet, vřeten i finální montážní linky, kde se jednotlivé typy strojů dokončují. Často, resp. dnes už
většinou, podle specifického zadání budoucího
uživatele. V kompetenčních technologických centrech továrny pracuje 60 aplikačních inženýrů,
schopných na požadavek zákazníka spolupracovat
s ním při vývoji. Takže výrobce dodává zákazníkovi
nejen stroj, ale i řešení včetně technologického
zpracování přípravků, postupů – tzn. odevzdání
produktu na klíč. ■

Odborná sekce tribotechnika ČSS Vás zve na vzdělávací kurz

NÁSTAVBOVÝ KURZ TRIBOTECHNIKY
10.–11. března 2016

Organizační sekretariát kurzu:
Česká strojnická společnost,
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1,
tel.: 221 082 203, mobil: 728 747 242,
e-mail: strojspol@csvts.cz

HOTEL SKI
Nové Město
na Moravě

www.strojnicka-spolecnost.cz,
www.tribotechnika.cz

Cíl kurzu pro pokročilé
V programu kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je
vyčleněn prostor pro diskusi a v neposlední řadě
i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků. Součástí diskuse je také výměna zkušeností
z praxe. Program je zaměřen zejména na absolventy našich základních tribotechnických kurzů.
Zásadou bude objektivita informací nezatížená
komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům
průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.
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Nástavbový kurz je určen pro: podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje,
konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří,
údržby a oprav ve všech druzích průmyslové
výroby, energetiky, dopravy i zemědělství. Bude
přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti
tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb
a tím i seriozních obchodních úspěchů. Zejména
je ale určen absolventům Základních tribotechnických kurzů, které byly realizovány v uplynulých
letech. Vítáni jsou i noví zájemci se základními
tribotechnickými znalostmi.

Kurz se koná v turisticky přitažlivé oblasti ležící
v samém středu Českomoravské vrchoviny s celou
řadou kulturních památek a přírodních zajímavostí. V okolí jsou upravené běžecké a cyklistické
tratě (15 km), které lze využít i k jízdě na inline
bruslích a lyžích. V rámci hotelového komplexu
jsou k dispozici tenisové kurty, minigolf, wellness
centrum, fitness, biatlonová střelnice, půjčovna
kol, tenisového vybavení a míčů.
Příjem přihlášek je nejpozději do 2. 3. 2016
na adresu organizačního sekretariátu ČSS,
e-mailem, poštou, nebo i telefonicky.
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Lepší zpřístupnění
konstrukčních dat
strojařům
Firmy Siemens, Sandvik Coromant, Iscar a Kennametal spolupracují s univerzitou NTB (Interstate University of
Technology Buchs), která se specializuje
na strojírenskou informatiku, aby nástrojová data ve výměnném formátu
GTC (Generic Tool Catalog) byla veřejně
dostupná. NTB už představila nové
webové stránky, gtc-tools.com, které
nabízejí informace o výměnném formátu standardu GTC pro přenos údajů
o nástrojích.
Formát výměny dat GTC rozšiřuje hlavní
standard pro výměnu a sdílení výrobních
a konstrukčních dat ISO 13399. Byl vyvinut
na základě spolupráce mezi předními výrobci
hardwaru obráběcích nástrojů a softwarového
specialisty Siemens PLM Software. Formát
GTC je k dispozici všem dodavatelům nástrojů
a vývojářům aplikací, aby jim umožnil snadněji
a přesněji sdílet řezné nástroje.
GTC umožňuje přímé spojení mezi prodejcem nástroje a aplikace bez nutnosti další
firmy jako prostředníka. Katalogy firem Iscar,
Sandvik Coromant, Kennametal a dalších dodavatelů nástrojového vybavení ve formátu
GTC jsou v současné době nasazeny do výroby
u předních výrobních společností.
Mít přístup k úplným, spolehlivým
a komplexním údajům řezných nástrojů je
základní potřebou pro automatizovanou
výrobu (CAM) a uživatele softwaru pro správu
životního cyklu výrobku (PLM). Norma ISO
13399, zřízená Mezinárodní organizací pro
standardizaci, vytvořila společný jazyk pro data
průmyslové výroby. Ale byla tu rovněž potřeba
doplnění těchto dat o další informace, jako je
např. klasifikace nástrojů, nástrojové třídy, konstrukční plány a zobrazení. GTC umožňuje tyto
doplňující informace zprostředkovat pro další
využití výrobcům a dodavatelům obráběcích
nástrojů, určuje standardní formát vhodný
pro vývojáře a odstraňuje nutnost vytvářet
rozhraní pro různé dodavatele řezných nástrojů a aplikací.
Sandvik Coromant je jedním ze zakladatelů
ISO 13399 a poskytuje katalogy ve formátu
kompatibilním se standardem GTC, který je
také podporován v aplikaci Adveon, knihovně
nástrojů vyvinuté Sandvikem. Rozhraní Adveon je k dispozici pro několik CAM systémů.
„Standard GTC je zásadním krokem vpřed
pro komunikaci potřebnou v současném
i budoucím digitálním výrobním prostředí
u 4.0,“ říká Per Nilsson, Senior manager firmy
Sandvik Coromant pro inteligentní a digitální
obrábění. ■
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kompaktní přesný otočný stůL pro detaiLy
Nový otočný stůl TRT100 s dvojitou osou společnosti Haas Automation poskytuje vysokou
rychlost, přesné 3 + 2 pozicování a plně 5osé obrábění malých a složitých dílců. Jednotka
kompaktních rozměrů s nízkou hmotností činí z TRT100 ideální dvouosé řešení vhodné pro
malá obráběcí centra. Svižné indexování zajišťuje urychlení krátké doby cyklu a výkonné
brzdy na obou osách zaručují extrémní přesnost.
Otočný stůl TRT100 používá silné střídavé servomotory poskytující výkon 47,5 W točivého momentu
vřetena na naklápěcí ose a 21,7 W na rotační ose,
s rychlostmi indexování 1000 stupňů za sekundu
na obou osách. Jednotka umožňuje sklon ± 120
stupňů a 360stupňovou rotaci polohových dílů
pro prakticky libovolný úhel pro obrábění. Přesně
broušený 100mm talíř obsahuje rozmanité pole
šroubů a přesný průchozí otvor pro všestranné
upínání. Umožňuje pozicovat díly až do průměru
21 cm. Maximální kapacita talíře je 6,9 kg pro
3 + 2osé obrábění a 2,25 kg pro 5osé obrábění.
Dva uživatelem konfigurovatelné porty na straně
TRT100 směrují trasu vzduchu přes naklápěcí osy
k rotačním osám pro ovládání pneumatických
systémů nebo jiného vzduchem aktivovaného
zařízení.
S rozměry pouhých 0,5 m na délku a méně než
33 cm hloubky se TRT100 snadno vejde do téměř
jakéhokoli obráběcího centra. Jednotka může být
také namontována na jednom konci stolu většího

Foto: Haas Automation

TRT100 – novinka, která potěší zejména výrobce
přesných menších dílů

stroje a zbytek uvolněn pro další zařízení či svěráky.
Výrobce jej doporučuje jako ideální doplněk pro
vysokorychlostní vyvrtávací centrum DT-1 nebo
vertikální obráběcí centra Haas Super Speed. Stejně
jako všechny otočné stoly Haas lze i TRT100 snadno
vyjmout, pokud právě není potřeba. ■

Lehká úhLová hLava pro přesné
a produktivní obrábění
Švýcarský výrobce obráběcích nástrojů BIG Kaiser uvedl na trh nový typ lehké úhlové hlavy
AG90 s upínacím kuželem BT30, s pevným úhlem hlavy 90 stupňů. Novinka určená pro frézování
a vrtání umožňuje provádět řadu operací na jedno upnutí bez nutnosti přestavování parametrů.
Nový přírůstek do řady úhlových hlav značky BIG
Kaiser váží méně než 2 kg, což z ní činí jednu z nejlehčích úhlových hlav na světě. Je proto vhodná
pro systémy automatické výměny nástrojů u malých strojů. Tím, že vertikální, horizontální a úhlové
operace lze pomocí těchto nástrojů provádět bez
změny polohy obrobku, zvyšují úhlové hlavy přesnost a produktivitu. Umožňují používat jen jediné
nastavení, úhel frézy lze snadno změnit nad rozsah
360 stupňů, což urychluje práci a eliminuje chyby
způsobené vícenásobným nastavováním. „Nová
hlava AG90 kombinuje pokročilé konstrukční prvky

a vysoce kvalitní komponenty, tím se zredukovala
hmotnost až na absolutní minimum. Doplňuje
stávající sortiment úhlových hlav, které uživatelům
umožňují najít správné řešení pro téměř jakoukoliv
aplikaci,“ říká Peter Elmer, generální ředitel firmy
BIG Kaiser.
Kompaktní konstrukce nové úhlové hlavy minimalizuje přesah, což dodává nástroji tuhost a pevnost,
přičemž tento přesah rovněž účinně pomáhá eliminovat interference s ATC.
Pokročilý systém těsnění zabraňuje znečištění
chladicí kapaliny částicemi lépe než jiné metody
těsnění. Unikátní chladicí plášť účinně směruje
chladicí kapalinu přicházející přes zarážku k ostří nástroje a zároveň chladí úhlovou hlavu. Aby
výrobce minimalizoval hluk a vibrace, je AG90
vyrobena z vysoce kvalitních komponent, včetně
tvrzených spirál kuželových převodů z chrom-niklové oceli, superpřesných kalených a broušených vřeten a vysoce přesných kuličkových ložisek
s kosoúhlým stykem.
Firma nabízí řadu různých typů úhlových hlav pro
frézování a vrtání, nebo s nastavitelným úhlem.
Ten je k dispozici v širokém rozsahu kuželů, délek
a vzorů. ■
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DOKONALEJŠÍ MAKINO D500
Nejpřesnější 5osý obráběcí stroj firmy Makino, vysokorychlostní vertikální obráběcí centrum
D500, je, jak zdůrazňuje výrobce, navržen tak, aby poskytoval trvalou kvalitní dynamickou
přesnost.
Toho je docíleno pomocí
technologie Makino Thermal
Stabilizer, která izoluje stroj
od měnících se dílenských
podmínek. Izolované odlitky,
kuličkové šrouby s chlazeným
jádrem, přímo poháněné DD (direct
drive) motory a vřeteno s řízením teploty – to vše
dohromady dodává stroji vysokou tepelnou stabilitu. Rotační osy nabízejí dvojnásobnou přesnost ve
srovnání s konkurenčními stroji, pro dosažení vyšší

výkonnosti a přesnost probíhá
obrábění na střed otáčení. Precizní kontrolu pohybu v osách
A a C zajišťují DD motory s ultra-vysokým točivým momentem,
osa A (naklápěcí) je řízena DD
motory s přímým pohonem na
každém konci čepu. Toto provedení
vylučuje kroucení, ke kterému často dochází při
náročném střihání a obrábění od středu otáčení.
Sestava čepu probíhá rovnoběžně s osou X, aby

ČTYŘI BŘITY VÝZNAMNĚ ZKRACUJÍ
OBRÁBĚCÍ PROCESY
U automatických převodovek je centrální součástí přepínací jednotka, která ovládá spojku
a mění převody v závislosti na zatížení motoru a rychlosti vozidla. Při výrobě jejího pouzdra
hraje klíčovou roli vrtání drážek. Pro výrazné zvýšení produktivity během jejich obrábění
vyvinula firma Mapal vícebřité PCD nástroje s trvale pájenými břity.
Pouzdra se skládají z odlitku vyráběného ze slitiny hliníku (AlSi9Cu3Mg), kde jsou kladeny mimořádně vysoké požadavky na jakost a přesné
provedení. V průběhu výroby musí být nepřetržitě a spolehlivě dosahována tolerance formy
< 8 µm, kulatost < 4 µm a povrchová úprava
s Rz < 3 µm. Tyto požadavky jsou dány na základě
většinou stupňovitých otvorů. Jejich obrábění je
rozděleno do několika obráběcích sekvencí, při
nichž se v těchto aplikacích pro počáteční fázi,
polodokončování a dokončovací práce používají
různé nástroje.
Vzhledem k tomu, že ne každý otvor vyžaduje
maximální výrobní přesnost, nabízí Mapal, vedle

jemně nastavitelných vrtacích nástrojů, také trvale
připájené PCD vyvrtávací tyče, které umožňují
značně zkrátit čas obráběcího procesu, a to i přes
rozsah tolerance, který je prodloužen pouze minimálně. Kromě toho dokazují pevné vícebřité
nástroje svou kvalitu tím, že eliminují potřebu
jemného nastavení řezných hran, čímž se minimalizuje nastavovací úsilí.
Pro střední obrábění byl vyvinut PCD nástroj se
čtyřmi hranami s pájenými břity, který může být
použit jako alternativa ke standardním dvoubřitým nástrojům tak dlouho, jak to umožňuje poměr
délka/průměr a stav zásob. Tím lze dosáhnout
podstatně kratší doby obrábění při zachování

odstranila „kolébku deformace“, k níž tradičně dochází při zrychlení lineární osy. ■

požadované polohové přesnosti, což je základem
pro finální obrábění.
Výsledná úprava závisí do značné míry na kvalitě
obrábění meziproduktu. Dříve byly vysoké standardy kladené na dokončovací práce zajišťovány
pomocí jednobřitového jemně nastavitelného SPR
vrtáku. Opět platí, že byla navržena nová spoleh-

livá a hospodárná strategie obrábění. V závislosti
na požadavku tří až šesti hran jsou pro dokončovací práce k dispozici fixní jemné PCD vyvrtávací
nástroje, které nabízejí významné zlepšení doby
obráběcího cyklu s téměř stejnou přesností. ■

KERAMICKÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
PRO SUPERSLITINY
Sortiment sialonových keramických destiček Secomax pro oblast hrubovacího a polodokončovacího obrábění firmy Seco rozšířila nová geometrie s fazetovou úpravou ostří. Břitové
destičky CS100 se sražením hrany jsou podle výrobce vhodné pro obrábění vyžadující úzké
tolerance a nízké řezné síly.
Nová řada břitových destiček s fazetkou na ostří
pro lehký řez s extrémně ostrou geometrií zajišťuje
stabilitu a udržitelný výkon při obrábění niklových
superslitin i v nestabilních podmínkách. Ostré a negativně zesílené řezné hrany pomáhají částečně
absorbovat vysoké řezné síly a tlak, který by jinak
působil na stroj i obrobky. Díky tomu tyto nové
destičky nejenže snižují riziko deformace obrobku,
zvláště u tenkostěnných součástí, ale i omezují
vibrace, které zkracující životnost nástroje a negaúnor 2016
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tivně působí na obráběný povrch. Břitové destičky
s fazetovou úpravou ostří – typ T – doplňují stávající
produkty řady CS100 typu S (honované a sražené
hrany), vyvinuté pro práci při vysokých řezných
silách v pevných soustavách za stabilních podmínek
obrábění. Jsou k dispozici s 20stupňovým sražením
od šířky 0,05 až po 0,1 mm. Destičky s úpravou
T a S jsou velmi odolné vůči otěru a maximálně
houževnaté, což umožňuje používat vyšší řezné
rychlosti při zpracovávání i tak náročných materiálů,

jakými jsou např. Inconel, MAR, RENE a Waspaloy.
Výrobce do své nabídky přidal i nové držáky pro
keramické břitové destičky, které jsou nabízeny
se standardní kvadrátovou stopkou a v provedení
Seco-Capto. Vzhledem k tomu, že v porovnání
s karbidovými destičkami nebo CBN má většina
keramických břitových destiček odlišnou tloušťku
a nemají uprostřed standardní montážní otvory, mají
nové držáky pro keramické břitové destičky speciální
konstrukci lůžka a upínacího mechanismu. ■
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pozvání na vetetrh

Soubor průmySlových veletrhů
nabírá tempo
Další ročník průmyslových veletrhů v PVA EXPO PRAHA se již blíží. Pro odborné návštěvníky
se brány výstaviště otevřou od 10. do 13. května 2016. Tradiční veletrhy FOR INDUSTRY, FOR
ENERGO a FOR LOGISTIC budou rozšířeny o veletrh 3D technologií FOR 3D a veletrh informačních systémů pro průmysl FOR INFOSYS.
Vystavovatelé předvedou pestrou nabídku nových
produktů a technologií, připraveny budou i tematické přednášky a semináře. V rámci doprovodného
programu se hned v první den, tj. 10. května, uskuteční již 2. ročník mezinárodního ENERGO SUMMITu.
Prodloužení veletrhů ze tří na čtyři dny tak uvítají
nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci.

Bude představen nový obor
Vystavovatelé mají příležitost se prezentovat na
souboru pěti veletrhů. Primárním cílem organizátora je vytvořit jedno místo pro setkávání odborníků z průmyslových oblastí a pro prezentaci všech
průmyslových výrobků, technologií a služeb. Kromě
mezinárodního veletrhu strojírenských technologií
FOR INDUSTRY se představí i vystavovatelé z oboru
logistiky, skladování a manipulace FOR LOGISTIC,
výroby, rozvodu a užití energie FOR ENERGO a 3D
technologií FOR 3D. Dále se nově představí neu-
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mimo jiné společnosti JC METAL, GRAVOTECH,
MURTFELDT PLASTY, TPV GROUP, Pružiny Praha
či firma Boukal.
V oboru logistiky se tradičně předvede Jiří Štěpánek – INDEVA, WANZL, KASYS a TENTE s novinkou
E-Drive 1. Jde o elektricky poháněné kolečko, které
umožnuje snadnou manipulaci s těžkým nákladem
a zvyšuje tím pracovní výkon. Letos poprvé se na
veletrhu představí společnost ITFutuRe s komplexní
sadou aplikací a nástrojů plusSystem, mající za cíl
urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných
operací, či společnost CCV, jež drží pozici jediné
informačně ucelené vstupní brány do světa EDI
a bezpapírové výměny obchodních a logistických
dokladů v České republice. V rámci veletrhu FOR
3D bude možné si na stánku společnosti TOBEINCO
vyzkoušet zážitek z virtuální reality na vlastní kůži
díky brýlím na virtuální realitu značek Homido,
Vrizzmo, BeeVR, PanoBoard a 360° kamer 360fly
a 360° rigy na GoPro kamery Freedom360. Hned
tři druhy 3D tiskáren typu MakerBot Replicator 2,
MakerBot Replicator 5th Gen a MakerBot Replicator Z18 a zároveň získat informace o světě 3D
technologií bude možné u stánku TECNOTRADE
OBRÁBĚCÍ STROJE.
Vystavovatelé mohou jako každý rok přihlásit své
nejinovativnější výrobky a produkty do soutěže
Grand Prix. Ocenění Top Expo si pak odnesou
nejpůsobivější expozice veletrhu a to do 50
a nad 50 m².

stále se rozvíjející obor informačních systémů pro
průmysl FOR INFOSYS.

Vystavovatelé přibývají
Mezi vystavovatele veletrhu FOR INDUSTRY se
v roce 2016 opět vrací firma TAJMAC – ZPS, která
se zúčastní se třemi stroji na ploše cca 200 m2.
Dvěma dlouhotočnými automaty a jedním obráběcím centrem. Jako atrakci pro návštěvníky
přiveze i rally speciál v brandu TAJMAC-ZPS. Ředitel
divize Manurhin Tomáš Dederle k účasti dodává:
„My v TAJMAC-ZPS ve Zlíně jsme přesvědčeni, že
pražskou výstavu potřebujeme. Vzhledem k časové náročnosti a věčné přestavbě dálnice D1 se
spousta zákazníků z oblasti Prahy a z oblastí na sever, západ a jih od Prahy do Brna vůbec nevypraví.
Ano, návštěvnost veletrhu FOR INDUSTRY není
dle potřeb naší společnosti vyhovující.Ale těžko
můžeme očekávat, že se zvýší, pokud se nezvýší
i počet vystavujících firem. Na veletrhu je nutné
posílit obory dodavatelů nástrojů a příslušenství,
a řadu dodavatelů strojů. Veletrh FOR INDUSTRY
má ambici stát se do budoucna specializovaným
veletrhem zaměřeným na obrábění a opustit svůj
charakter všeobecného průmyslového zaměření.
A je pouze na nás, jestli tuhle transformaci chceme
nebo ne, jestli pro nás je nebo není obchodně zajímavá. Pro TAJMAC-ZPS zajímavá je. Česká republika
je pro nás klíčovým trhem“. Kromě obráběcích
strojů budou na veletrhu zastoupeny i další obory,
jako např. měřicí technika. Návštěvníci se mohou
těšit na mobilní kalibrační laboratoř M&B CALIBR,
dále prezentaci společností Mitutoyo Česko či
DEOM. Dále se na veletrhu budou prezentovat

Proč se účastnit pražských
průmyslových veletrhů
Jednotliví vystavovatelé jistě bezesporu ocení velmi
vstřícnou cenovou politiku, se kterou přichází organizátor těchto veletrhů, a to nejen pro prezentaci
strojů. Velká pozornost je kladena i na propagaci
vystavujících firem od jejich přihlášení až po skončení veletrhu.
Navíc Praha je již tradičně místem setkání špičkových odborníků, obchodníků a představitelů
veřejné správy. Tomuto faktu také přispívá, že areál
PVA EXPO PRAHA je výborně dopravně dostupný
nejen pro návštěvníky, ale také pro vystavovatele.
Nachází se na konečné stanici metra, má ideální
napojení na dálnici a obchvaty hlavního města
včetně parkoviště v areálu a dalšího odstaveného
parkoviště v blízkosti.
Multifunkční areál – Největší veletržní areál v hlavním městě prošel za poslední roky rozsáhlou modernizací jak výstavních hal, tak zázemí pro návštěvníky
i vystavovatele. V PVA EXPO PRAHA se ročně uskuteční na 80 akcí s účastí přes 5600 firem z více než
30 zemí světa a návštěvností téměř 600 000. Areál
byl v březnu loňského roku rozšířen o Kongresový
sál s ojedinělou kapacitou 650 osob. ■
www.prumysloveveletrhy.cz
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téma: technika v potravinářství, obalové technologie, dopravní systémy
TECHNIKA V POTRAVINÁŘSTVÍ, OBALOVÉ TECHNOLOGIE, Salima, EmbaxPrint
Brno, 17.–20. 2. 2016
DOPRAVNÍ SYSTÉMY, TISKOVÉ TECHNOLOGIE

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
aneb VYNÁLEZ ČÁROVÉHO KÓDU
Předchůdci velkoplošných samoobslužných prodejen nabízející široký sortiment se prvně
objevili v Severní Americe mezi lety 1915 a 1920. Tradiční klasické prodejny s pultem, kde se
prodavači věnovali každému jednotlivému nakupujícímu, dostaly vážnou konkurenci. Dalším
vývojovým stupněm prodeje produktů se následně staly obchodní řetězce. Měly všechny
předpoklady pro nezadržitelnou expanzi: nabízely více druhů zboží na jednom místě, šetřily
čas a byly levnější. A to nejen ve zboží, ale i z hlediska nákladů na provoz.
Obraty maloobchodních prodejen a související
počty položek procházejících pokladnami se v období po druhé světové válce v USA výrazně zvýšily. A ruční markování každé položky začínalo být
stále obtížnější, velmi nákladné a nezvládnutelné.
Proto přišel požadavek maloobchodu o zavedení
nějakého systému, který dal podnět ke vzniku čárovému kódu.

N. J. Woodland a B. Silver v roce 1952 patentovali
vynález, který zahrnoval lineární čárový kód ve formě
soustředěných kružnic, tzv. býčí oko

V roce 1947 Samuel Friedland, majitel sítě prodejen
v Pensylvánii, nabídl zadání projektu automatického
markování zboží v Drexelově technologickém institutu ve Filadelfii. Děkanem byl však odmítnut.
Řešení problému se samostatně ujali absolventi
Norman Joseph Woodland a Bernard Silver.
Pomyslné „Newtonovo jablko“ spadlo na Woodlanda jednou na floridské pláži. Bývalý vášnivý
skaut N. J. Woodland si lámal hlavu nad možností
využití Morseova kódování písmen a čísel. Na pláži
bezděky vyryl prsty do písku čtyři čáry. Napadlo
ho: „Čáry by mohly mít různou šířku a mohly by
odpovídat tečkám nebo čárkám.“ Tedy znakům
abecedy nebo cifrám.
Společně s B. Silverem přihlásili v roce 1952 vynález „Metoda a zařízení pro klasifikaci položek
na bázi světelné odezvy na soubor čar“. Patent
zahrnoval lineární čárový kód a jeho variantu ve
formě soustředěných kružnic, tzv. býčí oko. Kódy
byly na rozdíl od těch dnešních reverzní – tvořily
únor 2016
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je bílé linie na černém podkladě. Na základě optického systému, který sloužil v kinech k synchronizaci zvuku a obrazu, oba vědci vyvinuli čtečku
čárového kódu.

Soutěž o standard a první načtení
Od vynálezu čárového kódu uběhlo téměř 20 let
a patent zůstával stále nevyužit. Systém ručního
odbavování položek na pokladnách se mezitím
stal neudržitelným. Podle americké studie z roku
1969 náklady na pracovní síly (z většiny generované
pracovníky v pokladních zónách) tvořily dvě třetiny
veškerých nákladů a dvakrát převyšovaly výdaje za
zboží od dodavatelů.
V roce 1972 byla v USA zavedena dvanáctimístná
struktura číslování produktů UPC. Vynález N. J.
Woodlanda a B. Silvera téhož roku prověřila praxe.
Zkušební provoz automatické identifikace zboží
s využitím čárového kódu tzv. býčí oko byl zahájen
v supermarketu Kroger v Cincinnati. Býčí oko se však
ukázalo jako slepá vývojová ulička – přesná reprodukce soustředných kružnic tiskem činila problémy.
Lídři průmyslu v USA, sdružení v organizaci Uniform Grocery Product Code (později Uniform Code
Council) ještě v témže roce vyhlásili soutěž o nový
nosič informace, strojově čitelný symbol, ve kterém
by byl zakódován kód UPC. Do soutěže se přihlásilo
sedm technologických firem.

Historické okamžiky:

3. dubna 1973: Zástupci UCC vybrali ze sedmi
návrhů projekt IBM.
26. června 1974: Supermarket Marsh, Ohio.
Minutu po osmé hodině ráno pokladní Sharon
Buchananová na pokladně poprvé v historii
v ostrém provozu naskenovala standardní čárový kód na obalu produktu. Bylo jím hromadné
balení žvýkaček.
V současnosti čárové kódy Systému GS1 označují přes 50 milionů různých výrobků dodávaných více než milionem firem z celé planety.

Vznik univerzálně platného standardního čárového
kódu je spjat se společností IBM. Ve vývojovém
středisku v Raleigh v Severní Karolíně, kde pracoval
i N. J. Woodland, byl zahájen vývoj čárového kódu,
který se měl stát univerzálním standardem pro

Pilotní projekt probíhal po osmnáct měsíců
v supermarketu Kroger - býčí oko se ukázalo jako
slepá vývojová větev

označování zboží. Na rozdíl od dvacet let starého
konceptu býčího oka vypadal tento kód stejně jako
kódy používané dnes.

Vznik EAN International a čárového
kódu EAN-13
Před 42 lety začala revoluce, která výrazně změnila
tvář maloobchodu. Automatická identifikace pomocí standardního čárového kódu umožnila okamžité bezchybné zadávání cen. Byl položen základ
pro další systémy, které v budoucnu napomohly
rozvoji mezinárodního obchodu a významnému
zvýšení efektivity mnoha souvisejících operací.
V sedmdesátých letech zatím standard sloužil
„pouze“ k označování zboží a rychle expandoval
do světa. Počátkem roku 1974 proběhlo setkání
delegátů z jedenácti evropských států (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie) – ředitelů velkých maloobchodních společností, výrobců
a zástupců EHS (Evropské hospodářské společenství) v Paříži. Ti rozhodli o zavedení jednotného
standardu pro automatickou identifikaci položek
k usnadnění přeshraničního obchodu v rámci EHS.
V roce 1976 byl na základě původního čárového
kódu UPC vytvořen nový datový nosič, čárový kód
EAN-13 umožňující globální využívání standardní
13místné identifikační struktury. Následujícího
roku byla založena organizace European Article
Numbering Association (E.A.N.A.), později EAN International, jako mezinárodní nezisková asociace
s ústředím v Bruselu.

Československo bylo první…
Přes rozdělení světa do dvou politicko-ekonomických systémů spolu státy obou bloků obchodovaly.
Od konce 70. let však podniky československého
zahraničního obchodu stále častěji narážely na
požadavek západních odběratelů značit exportované zboží čárovými kódy. V roce 1979 ředitel
exportu n. p. Čokoládovny Jaroslav Camplík (od
roku 1994 prezident EAN Česká republika) přivezl
z Velké Británie, od zákazníka Tesco Stores, čárový
kód EAN-13, kterým partner podmínil pokračování
obchodní výměny.
V podobné situaci se ocitli pivovarníci, výrobci gramofonových desek, uzenářských a mrazírenských
produktů, psacích potřeb nebo např. i zápalek.
Čárové kódy uváděné na československých výrob-
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cích se zprvu vyráběly v zahraničí a nesly národní
prefixy odběratelských zemí. V roce 1980 tiskárna
Grafobal ve slovenské Skalici vytiskla první čárový
kód na základě filmové předlohy dovezené z Velké
Británie a instalovala zařízení pro kontrolu kvality
čárových kódů.
Tou dobou proběhlo klíčové zasedání EAN International o dalším rozšiřování organizace. „Je nutné
a neodvratné, aby se systém stal celosvětovým,“
stojí v usnesení skupiny vedené Albertem Heijnem,
vnukem zakladatele stejnojmenného maloobchodního řetězce.
První načtení čárového kódu EAN-13 v maloobchodě mimo Evropu ohlásilo v roce 1982 Japonsko
(bylo přijato jako první mimoevropský člen v roce

Nejstarší dochovaný čárový kód EAN-13 na
československém výrobku (1979) s britským prefixem

1978). Ve stejném roce byla do EAN International
přijata Jugoslávie, následovaná roku 1983 Československem, které se tak stalo 19. členem EAN
International a prvním zástupcem východního
bloku. Ředitelem EAN Československo byl jmenován Jaroslav Martinic. Jako národní prefix, tj. první
trojčíslí numerické sekvence zakódované v symbolu
EAN-13, byla EAN International přiděleno známé
číslo 859.

Čárový kód slouží tuzemským
spotřebitelům
S exotickou technologií se brzy setkali také českoslovenští spotřebitelé. První pokladní systémy
na bázi čárových kódů se však instalovaly nikoli
v obchodech s potravinami a spotřebním zbožím,
ale v prodejnách oděvů, bytových doplňků a jiného
sortimentu. Jeden z nejstarších fungoval již v roce
1976 v obchodním domě Českého svazu výrobních
družstev Družba na Václavském náměstí v Praze.
„Neskenovalo se paprskem jako dnes, ale kódy
se přejížděly laserovou tužkou,“ vzpomíná Karel
Mádle, který v Družbě po vyučení pracoval a zažil
její slavnostní otevření. „Každý kus zboží měl mít
svoji etiketu, avšak vzhledem k tomu, že se dovážely
ze zahraničí, přišlo „důmyslné“ úsporné opatření:
Samolepky se vylepily do tlustého sešitu a každá
se používala tak dlouho, než se z ní tisk úplně otřel.

Ložiska pro papírenský průmysL
Japonský výrobce NSK vyrábí velmi spolehlivá ložiska s dlouhou trvanlivostí nejen do automobilového průmyslu, ale i do papírenských provozů.
Pro své charakteristiky, jako jsou trvanlivost a spolehlivost i při zatížení vysokými rychlostmi, se hodí
do různých průmyslových provozů, kterým zvyšuje
produktivitu a výkon. Jako příklad můžeme uvést
sítovou část mokré sekce papírenských strojů, kde
ložiska musí pracovat za velkých rychlostí a v prostředí, kde hrozí nebezpečí vniknutí procesní vody.
Tím může dojít k předčasnému selhání ložisek
a potenciálně k odstávkám stroje. Díky řešení NSK
disponují ložiska mazací technologií Molded Oil,
a jsou tak odolná pro prostředí s možnosti kontaminace vodou a prachem. Pro případy, kde musí
ložiska pracovat za extrémně velkých rychlostí,

Ložiska s mazací technologií Molded Oil jsou vhodná
do prašného nebo mokrého prostředí
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Soudečková ložiska HPS jsou dostupná s masivní
mosaznou nebo lisovanou ocelovou klecí

nabízí výrobce soudečková ložiska se zvýšeným
výkonem HPS. Tato ložiska nyní pracují v sítových
sekcích mnoha papírenských strojů.
Pro lisovou část papírenských strojů, kde špatný
výběr ložisek vystavených vysokému zatížení a rychlosti může způsobit jejich poškození, např. odloupávání povrchu oběžné dráhy, nabízí NSK valivá
ložiska se třemi kroužky. Dostupná jsou v kombinaci
válečkového a soudečkového ložiska (řada 2SL)
nebo dvou soudečkových ložisek (řada 2PSL).
V sušicí sekci papírenského stroje se nevyskytují jen
vysoká zatížení a rychlosti, ale také teploty až +150 °C.
V důsledku toho jsou vnitřní kroužky ložisek náchylné
k praskání. K odstranění tohoto problému byla vyvinuta řada soudečkových ložisek TL. Kromě speciální
tepelné úpravy, jež zaručuje velkou stabilitu rozměrů,
jsou vnitřní a vnější kroužky vyrobeny ze speciální

Hledání správné samolepky a následné mnohonásobné přejíždění kódu, než ho tužka zaregistrovala,
žádnou úsporu času tehdy nepřineslo…“
Čárový kód v mezinárodním standardu EAN-13
byl v československém obchodě poprvé načten
před třiceti lety v pražském Domě elegance. Význam tohoto pilotního projektu není dodnes plně
doceněn, i přesto, že byl vůbec prvním v zemích
RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci) a měl
sloužit jako vzor pro další implementace ve státech
s plánovaným hospodářstvím. Obchod byl otevřen
1. července 1985. Zboží neopatřené kódy od výrobců se značilo etiketami, které se tiskly na místě.
První načtení čárového kódu EAN-13 na potravinářském výrobku se uskutečnilo v obchodě Pronto.
Nízký poměr produktů značených čárovými kódy
však maloobchodníkům zpočátku činil problémy.
Např. supermarket Sip najímal studenty, kteří v noci
lepili na neoznačené produkty štítky s čárovými
kódy, aby se další den mohly prodávat. Rovněž
kvalita označení často nebyla uspokojivá. V roce
1998 podíl označených spotřebitelských jednotek
však již přesahoval 90 %. První český hypermarket byl otevřen v roce 1997 v Ústí nad Labem.
Jeho prodejní plocha činila 7534 m2, osazen byl
22 pokladnami. Tím byla éra moderního obchodu
zahájena. ■
Mikuláš Černý, GS1

slitiny, jejíž složení garantuje velkou odolnost proti
opotřebení a praskání. K dispozici jsou také válečková
ložiska s naklápěcím vnějším kroužkem (řada RUB),
která odstraňují problémy s nepravidelným opotřebením a pomáhají vyrovnat nesouososti uložení
válců. Stejně jako v sítové a lisové sekci, jsou i v sušicí
sekci populární soudečková ložiska HPS, která mohou
být vybavena buď masivní mosaznou klecí, nebo
lisovanou ocelovou klecí, podle vybraného rozsahu
rozměrů. V kalandrové sekci na konci papírenského
stroje jsou válce stroje vystaveny velkému zatížení
a otáčejí se velkou rychlostí, což může vést k únavovému opotřebení použitých soudečkových ložisek
a dilataci vnitřního kroužku. Poškození může způsobit
i vysoká teplota. Pro tyto případy byla vyvinuta řada
soudečkových ložisek NSK TL-RUB, která umožňují,
aby kalandry mohly bez omezení tepelně dilatovat.
Tím je zajištěna větší přesnost otáčení a odolnost
proti teplotám až +200 °C v nepřetržitém provozu.
Pro kalandrovou sekci jsou vhodná také soudečková
ložiska TL a HPS a ložiska s trojitým kroužkem. ■
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Fanuc nasadí dalšího
kolaborativního
robota
Do své řady zelených spolupracujících
robotů představí společnost Fanuc další
novinku. Jde o model CR-7iA s užitečným
zatížením 7 kg, který byl vyvinut (stejně jako
jejich první kolaborativní robot CR-35iA) na
základě modelu robota M-20iA. Jeho mechanice ale stál za vzor robot LR Mate 200iD.
Stejně jako v prvních dnech robotiky je i nyní
cílem automatizace přenést těžkou manipulaci
s materiálem a monotónní nebo nebezpečné

úkoly z lidí na roboty. Zatímco standardní průmyslové roboty musí být obklopeny ochrannými
bariérami, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy,
kolaborativní roboty disponují schopností pracovat bok po boku s lidskou obsluhou bez bariér.
Umožňují to jejich bezpečnostní funkce. Pro
nového robota CR-7iA budou rutinní a namáhavé práce, spolu s manipulačními úlohami na
pracovních stanicích s nepříznivými ergonomickými podmínkami optimální. Pracovníci budou
přispívat svými kognitivními a smyslovými schopnostmi k činnosti robota a společně tak budou
schopni plnit své úkoly efektivním způsobem.
Představením prvního kolaborativního robota
CR-35iA byla přilákána vysoká úroveň zájmu
v průmyslových odvětvích. Robot umožňuje
automatizovat průmyslové úkoly, kde je zapotřebí flexibilita operátora i síla robota. CR-35iA
umožňuje manipulaci až do 35 kg užitečného
zatížení. Logickým vyústěním výrobce proto bylo
pokračovat ve využívání svých osvědčených řad
robotů pro každý druh práce, a tak vznikl spolupracující robot CR-7iA s užitečným zatížením 7 kg.
Tohoto nového prototypového robota si budou moci evropští zákazníci prohlédnout v akci
v první polovině letošního roku na některých specializovaných výstavách: TechniShow (březen –
Nizozemsko), Industrie veletrh (duben – Francie),
MACH Show (duben – UK) a Automatica (červen
– Německo). ■

únor 2016

/

17

téma: technika v potravinářství, obalové technologie, dopravní systémy

Nové maNipulačNí moduly
pro vNitřNí logistiku
Uchopovací systémy neposkytují nikde tak vysoký stupeň flexibility jako ve vnitřní logistice.
To platí jak ve vztahu k obalu, velikosti a hmotnosti manipulovaného dílu, tak i pro integraci
do interních procesů.
S ohledem na stále rostoucí požadavky naráží běžné
paletizátory, svěrná nebo vakuová chapadla stále
častěji na své hranice. Jsou příliš neflexibilní, těžké
nebo nejsou vhodné na některé varianty obalů. Východisko nabízí nová mechatronická chapadla:

s inovativními uchopovacími principy, modulární
konstrukcí a pokrokovými materiály odkrývají nové
dimenze v rozmanitém světě Pick&Place.
Ve vnitřní logistice dominují v současnosti dvě
varianty uchopování: vakuová chapadla, která

uchopují manipulované objekty podtlakem a svěrná chapadla, u kterých jsou objekty mechanicky
sevřeny mezi dva nebo více uchopovacích prstů.
Uchopení vakuem se osvědčilo všude tam, kde
jsou dobré možnosti přístupu shora a výrobky
mají dostatečně tuhé a hladké povrchy. Pokud
přístup shora není možný nebo se manipuluje
např. jogurtovými kelímky v otevřených zásobnících, uchopovací princip je nepoužitelný. Při
balení do fólií vzniká navíc riziko, že se fólie během
manipulačního procesu roztrhne a chapadlo díl
ztratí. Svěrná chapadla mohou být naproti tomu
velmi flexibilně použita pro stabilní, jednotlivé díly.
Při manipulaci s poddajným nebo v těsném spojení ležícím zbožím však často selhávají, protože
nemůže být dosaženo požadovaného tlaku nebo
mezera mezi kusy není dostatečná pro bezpečné
uchopení.

Najížděcí pásové chapadlo
umožňuje alternativní
manipulační strategii

Manipulované objekty jsou na chapadlo uloženy pomocí malých dopravníkových pásů

Jako alternativu vyvinul institut Fraunhofer IPA
ve Stuttgartu společně s firmou SCHUNK v rámci
technologické studie najížděcí pásové chapadlo,
které by mělo do budoucna odstranit některé
nedostatky stávajících řešení. Jeho základním
principem jsou najížděcí pásy. Přitom se oblý
třecí element přitlačí čelně na uchopovaný objekt a rotuje v opačném směru. Třením se objekt
oddělí a transportuje na chapadlo. K zajištění co
nejvíce flexibilního využití jsou dva AWM pásové
moduly uspořádány paralelně. Jejich vzájemnou
vzdálenost je možné lineární jednotkou měnit
a manipulovat jak s různě zabalenými, tak i s různě
velkými objekty. Jelikož jsou oba prsty otočné,
může být chapadlo použito jak pro sevření, tak pro
najíždění. Je vhodné k paletování i k depaletování
zboží ze stejných nebo různých palet a může být
použito k manipulaci s kartony, krabicemi a svařenými obaly, stejně tak jako k manipulaci vaků
a sáčků. K vytvoření speciálních ukládacích vzorů
lze s objekty v probíhajícím manipulačním procesu
otáčet přímo na chapadle. K tomu se oba pásy
pohybují v opačných směrech v definovaném
pořadí. Maximální manipulační hmotnost chapadla
AWG je v současné době 40 kg. Maximální šířka
manipulovaného objektu je 1,5 m.
Podle specialistů na uchopovací systémy firmy
SCHUNK je AWG zajímavé pro tři oblasti využití:
pro práci s jednotlivými smíšenými paletami, k oddělování plochých dílů v průmyslu a pro průmyslové skladování. Tak by mohlo být využitím AWG
ve velkých skladových halách zrušeno používání
standardních dopravních systémů.
Pásové chapadlo konstrukčně navazuje na silné
stránky adaptivního paletizačního uchopovacího
systému LEG firmy SCHUNK. Oba systémy mohou
být vybaveny různými průmyslovými servomotory, což znatelně zjednodušuje integraci do stávajících zařízení. Tak mohou být moduly například
Video najížděcího pásového chapadla na http://
www.youtube.com/watch?v=xB5pJRsk7xc

Protichůdným pohybem pásů lze objekty otáčet
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integrovány přímo jako sedmá osa v robotických
aplikacích. I elektrické provedení, modulární a lehká
konstrukce byly přejaty z paletového uchopovacího
systému.

podebrání
předmětu
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dojezd

zasunutí

alternativa 2:
natažení

LEG je kompaktní a flexibilní řešení „All-in-One“
pro různé balicí úlohy. Může manipulovat s paletami, oddělovacími kartony a různými produkty.
Všechny k tomu potřebné funkce jsou již integrovány přímo v chapadle. S pevnými středními
čelistmi, individuálně nastavitelnými prsty vyrobenými z kompozitního materiálu a pneumatickým vyrážečem lze současně manipulovat s více

nadzvižení

alternativa 1:
podjetí

Variabilní vícenásobný uchopovač
zvyšuje výkon v paletizaci

Princip: V závislosti na aplikaci umožňuje AWG různé operace

velmi vysokou polohovací přesností a pracuje
flexibilně se zdvihy až 281 mm na čelist. To je
vhodné pro všechny aplikace, u kterých se s vysokým výkonem plně automatizovaně paletizují
nebo vyskládávají různé produkty – v nápojovém
průmyslu, stejně tak v potravinářství nebo u nepotravinářského zboží.

Uhlíkové kompozity místo hliníku
Flexibilní řešení vícenásobného uchopovače LEG:
v základním provedení…

Podobně inovativní přístup sleduje SCHUNK také
u chapadla s velkým zdvihem CGH. Je to první
standardizované chapadlo s velkým zdvihem,

…jako víceosý systém

produkty a tím výrazně zvýšit paletizační
výkon. V případě potřeby mohou být
uchopovací prsty ovládány odděleně
a díly odkládány jednotlivě. K tomu
může být osová vzdálenost mezi prsty
individuálně definována. V závislosti na druhu
zboží a hmotnosti je možné pracovat s minimálními rozměry mezer od 3 do 10 mm. Pokud
jsou prsty kombinovány s vakuovým efektem,
lze tyto odstupy dále redukovat. Při manipulaci
s poddajnými díly nebo choulostivými produkty
s hladkými povrchy mohou být použity prsty
s tenkou vrstvou, které uchopují velmi jemně a zároveň bezpečně, a to jak mechanicky z boku, tak
pomocí vakua. Uchopovací systém LEG disponuje
únor 2016
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jehož základní tělo je z uhlíkového kompozitu.
Univerzálně použitelný modul přesvědčuje jak
svou energetickou efektivitou, tak i hospodárností. S ním je možné zvýšit dynamiku stávajících
zařízení nebo použít menší typy robotů. Lehké
chapadlo CFG využívá ve svůj prospěch výjimečných vlastností uhlíkového kompozitu: materiál
disponuje asi čtyřnásobně vyšším modulem pružnosti a dvakrát vyšší pevností v tahu než hliník.
Zároveň váží o cca 40 % méně. Aby bylo možné
využít výhod uhlíkových kompozitů v celém jejich rozsahu a zároveň zaručit vysokou stabilitu

…k manipulaci s paletami

Hmotnost velkozdvihového chapadla CGH je díky
uhlíkovým kompozitům pouhých 11,7 kg

chapadla, byla struktura uhlíkových vláken
těla chapadla navržena pro velká zatížení.
Tělo chapadla je vyrobeno infuzní technologií
RTM. Tak bylo možné zrealizovat chapadlo lehké
a zároveň mimořádně torzně a ohybově tuhé.
S hmotností jen 11,7 kg disponuje CGH uchopovací silou 2500 N a variabilním zdvihem na prst
až 160 mm. Lze jím dynamicky manipulovat se
zbožím až do 12,8 kg. Téměř bezvůlový řemenový pohon a synchronizované prsty zaručují
precizní práci chapadla i při variabilním zdvihu.
Tak může v případě potřeby střídavě uchopovat
velké a malé díly. Pomocí ISO příruby jej lze adaptovat na nejrůznější roboty. ■
www.cz.schunk.com
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TO JE PRO NÁS ZBYTEČNÉ…
ANEB RŮST NEBO ZAKRNĚT?
Mezi obchodními a výrobními firmami se pohybuji již více než 10 let a zejména v posledních
letech se stále více projevují propastné rozdíly v přístupu k pokroku a inovacím.
Jedna skupina jsou ti, kteří fungují tak nějak ze
setrvačnosti, zatím se drží „nad vodou”, ale jediným
důvodem pro změny jsou „zákazníci, co si vymýšlí”.
Řada věcí se tak dělá prostě proto, že se to tak dělá
a změny se zavádí, až když významný odběratel
pohrozí ukončením pravidelných odběrů, a jen
v nejnutnějších mezích.
Daleko zajímavější a inspirativnější jsou ti druzí, ti,
kteří se snaží být vždy napřed a někdy až do absurdna automatizovat rutinní a nezajímavou práci.
Chápou, že čím více toho svede počítač sám, tím
dříve mohou chodit zaměstnanci domů, více se
věnovat svým rodinám a chodit do práce s novými
nápady - vždyť volný čas a čistá hlava jsou nejlepší
z benefitů. Je to vlastně tak trochu další průmyslová
revoluce, jak ji známe z hodin dějepisu - nešikovní
pracovní dobu prodlužují přesčasy, které nezaplatí,
šikovní ji mohou naopak zkracovat.

A jak na to?
Problematika je to samozřejmě složitější, ale pojďme
se podívat na pár bodů společných všem.

Sklad
U veškerého na sklad přijímaného zboží je třeba
zajistit, že bude označeno čárovými kódy, aby se
urychlily a zpřesnily veškeré skladové operace. V tuto
chvíli budete mít raději ty dodavatele, kteří jsou o krok
napřed a zboží vhodně značí a usnadňují tím práci
sobě i svým zákazníkům. Zboží od těch ostatních
budete muset polepovat sami. U koho budete objednávat raději? U toho prvního, se kterým máte méně
práce, viďte? A co vaši zákazníci, nevidí to podobně?

přepravce. Pokud se kontrola nezdařila a něco chybělo,
okamžitě se to dozví ti, kteří to řeší dále, důležité však
je, že se nemusí opravovat daňové doklady.

Cashflow a upomínky
Zákazníci s horší platební morálkou se najdou
v každém odvětví, této agendě se tedy nevyhne
nikdo. Přitom lze celý proces téměř stoprocentně
automatizovat. Každá vystavená faktura se zároveň
e-mailem odesílá zákazníkovi, v den splatnosti se
nenásilnou formou zašle opět spolu s přátelskou
připomínkou, a pokud nezabere ani toto, zašlou se
automaticky další tři upomínky „oficiálnější a výhružnější” a čtvrtý e-mail jde již právní kanceláři zajišťující
pro vás vymáhání pohledávek. Automaticky.
Po nasazení je neomylně vidět výrazný pokles pohledávek po splatnosti, větší finanční rezerva na
vlastních účtech a pokles výmluv zákazníků. Nutno
vzít v potaz i to, že mezi zákazníky je řada těch
méně pořádkumilovných a na tom, že vaši fakturu
budou mít po ruce ve chvíli nálady na placení,
můžete jen vydělat.

pomocí mobilních terminálů a čárových kódů, jak
při příjmu, tak při výdeji, budete se konečně moci
na údaje ve skladovém hospodářství spolehnout.
Ocení to zejména zákazníci. Nebo byste se snad rádi
vraceli do restaurace, kde vám donesli studenou
svíčkovou místo oblíbeného guláše?

Obchodní zástupci a motivace

Fakturace

Opravdu je to realita

V mnoha firmách je zaběhlý způsob vybavování
objednávek tak, že armáda fakturantů v kanceláři
připravuje faktury, se kterými skladníci následně běhají po skladu, propiskou zatrhávají, co už připravili.
Naši skladníci jsou dokonalí, takže sice zboží nikdy
nespletou, ale občas něco nenajdou (Kam to zase
ten Franta dal?), pak tedy běží zpět na fakturační,
aby to z faktury smazala a nějak vysvětlila zákazníkovi. Jenže ta si zrovna odskočila, tak ji to nechají
na lístečku, ona to pak udělá…. Po většinu roku to
takto jde, ale v sezóně je to zmatek nad zmatek.
Co to zkusit jinak? Jakmile přijde objednávka, pokud
je vše skladem, vytiskne se automaticky ve skladu na
tiskárně, zboží je seřazeno podle umístění ve skladu,
takže lze posbírat na jeden průchod, nejbližší skladník ji
vezme, pomocí mobilního terminálu odkontroluje a na
závěr kontroly uvede, kolik balíků zabalil. Automaticky
se vystavuje a tiskne faktura, tisknou se štítky pro

Veškerá automatizace tak, jak jsem ji popsal, je inspirována našimi reálnými instalacemi u zákazníků.
Není to o velikosti - malý živnostník, který pracuje
sám, i společnost se stamiliónovými obraty mají
mnoho společného - oba mají řadu činností, které
zdržují, ale jsou nutné a lze je automatizovat.

Firemní data jsou to nejcennější a lze z nich získávat
další a další cenné informace. Každodenní „přehled”
o měsíčním obratu, zisku, provizi daného zástupce
a pořadí v pomyslném žebříčku mezi zástupci je nejlepším motivačním nástrojem. A skutečně funguje.

Věnovali jsme proto nemalé úsilí, abychom vyvinuli spolehlivé a účinné řešení, jehož cílem je
firmám s výše uvedenými problémy pomoci
prostřednictvím jednoduše ovladatelných
funkcí, které jsou formou nadstaveb určených
primárně pro ekonomický systém Pohoda. Nabízíme a poskytujeme ale i poradenství uživatelům jiných řešení. ■
Záviš Jirásek, ITFutuRe

Expedice
Vše se zrychluje a na každé zboží na internetu najdete desítky dodavatelů. Pokud s jedním dodavatelem nebudete spokojeni, získáte příště stejné zboží
za stejnou cenu jinde. Pokud chcete, aby se k vám
zákazníci vraceli, nesmíte je zklamat dodáním nekompletní zásilky, chybné velikosti či výmluvami, že
sice objednané máte skladem, ale … Pokud budete
vše důsledně kontrolovat, nejlépe a nejjednodušeji
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● mobilní i pevné terminály ve skladu i expedici
● automatické zpracování dokladů v Pohodě
● notifikace informací z Pohody pomocí SMS a emailů
● přímá prezentace dat z Pohody
● propojení na externí systémy
● značení produktů
● řízení výroby
● pokročilé štítkování zboží
ITFutuRe s.r.o.
Hradec Králové
+420 604 434 934
info@itfuture.cz

Více informací, reference a případové studie na:

www.plussystem.cz
C2000

C4000
C3000

C4050

široké možnosti konfigurace výbavy
použití kvalitních komponent (Symbol, U:blox,...)
Windows Embedded CE6.0 a OS Android 4.x.x
vysoká užitná hodnota při konkurenceschopné ceně
včetně speciálních provedení (zdravotnictví, potravinářství)
kompletní podpora a veškerý záruční i pozáruční servis v ČR

1D Kódy

2D Kódy

RFID

GPRS

ITFutuRe s.r.o. | Hradec Králové | +420 739 422 196 | info@itfuture.cz

GPS/AGPS

Fotoaparát

Bluetooth

WI-FI

www.chainway.cz
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Rychlé a přesné Roboty scaRa
Pod označením IRB 910SC uvedla společnost ABB na trh nejnovější přírůstek do své rodiny
malých robotů SCARA. Benjamínek s nosností 6 kg se dodává ve třech konfiguracích: IRB 910SC
–3/0.45, 0.55 a 0.65 m. Všechny disponují modulární konstrukcí s různými délkami ramene
a s dosahem 450, 550 a 650 mm.
Vývojoví pracovníci ABB při konstrukci robota IRB
910SC kladli hlavní důraz na jeho vysokou rychlost
a přesnost. A i když jsou nové roboty rozměrově
malé, vyznačují se stejnými výkonovými charakteristikami a konstrukcí jako jiné manipulátory z rodiny malých robotů ABB, např. pokročilým řízením
trajektorie a vysokou přesností při malé zástavbové
ploše. Proto je jejich výhodou i to, že je lze instalovat
např. na desku pracovního stolu.
Určení robotů typu SCARA je pro řadu všeobecných aplikací, kde je vyžadováno rychlého pohybu

ABB Robotika, která je dodavatelem průmyslových robotů, poskytuje pro ně i softwarová řešení,
aplikace a periferie, periferní zařízení, modulární
výrobní buňky a také služby v oblasti svařování,
manipulace, lakování, paletizace a obsluhy strojů.

robota pro dosažení krátkých cyklových časů. Jde
např. o manipulaci s díly, paletizaci, zakládání
nebo montáž. Jsou ideální volbou pro zákazníky,

kteří vyžadují krátký čas cyklu, vysokou přesnost
a vysokou spolehlivost při montážích malých součástí. Jejich variabilní dosah (450, 550 a 650 mm)
umožňuje zákazníkům vybrat si pro daný
úkol nejvhodnější rozměrovou variantu.
Díky svým parametrům jsou tyto roboty
vhodné i pro např. automatizaci laboratoří a manipulaci s léčivy. Všechny tři
varianty rodiny SCARA mají stupeň krytí
IP54 pro optimální ochranu proti prachu
a kapalinám. ■

Robotičtí specialisté na pivovaRy

vozu tři dny v týdnu. Pivovar je za hodinu schopen
naplnit 24 000 lahví, ale roboti se 150kg nosností
jich zvládnout naložit v tom samém čase i 30 000
(1500 přepravek, z nichž každá váží naplněná 20 kg
– umožňují manipulaci se čtyřmi současně). Typ
KR150 byl zvolen jako optimální pro danou aplikaci
vzhledem k tomu, že k 80 kg, které představuje
hmotnost čtyř plných přepravek, s nimiž se manipuluje, bylo nutno přičíst ještě dalších 70 kg, které
váží koncový efektor. Nosnost robota může být
navíc malou mechanickou úpravou zvýšena až na
200 kg, což dokumentuje jeho flexibilitu.
V provozu přebírá jeden robot z válečkového přepravníku čtveřici přepravek s prázdnými lahvemi,
pak zdvihá 80 lahví a ukládá je na dopravníkový pás.
Druhý robot nabírá z pásu ten samý počet plných
lahví a zakládá je do již vyprázdněných přepravek
zpátky na dopravníkový systém. Ke vložení plných
lahví potřebuje robot 9 s, vyložení prázdných trvá
jeho kolegovi v rámci dokončení kompletního cyklu
jen o 0,6 s déle. Ve srovnání s předchozím konvenčním paletizačním systémem se nasazením robotů
podařilo zredukovat potřebnou podlahovou plochu
zhruba o 150 m2, což bylo rozhodujícím faktorem
pro jejich pořízení. Přitom náklady na robotickou
buňku byly srovnatelné s konvenčním zařízením.
Služby robota využívá i Auer-Bräu v německém
Rosenheimu, nebo rakouský pivovar Trumer
v Salzburku, kde oranžový silák zdvihá a usazuje KEG
sudy. Za hodinu jich zvládne paletizovat nebo vyložit
až 180, od 15l mini párty-sudů až po standardní 50l
KEG barely. Prázdné rozeznává pomocí 3D skeneru.
O tom, že roboty Kuka mají k pivu opravdu kvalifikovaný vztah a jsou skutečnými profesionály v této
branži, se bude firma snažit přesvědčit i ve své expozici
na letošním ročníku průmyslových veletrhů Hannover
Messe, kde bude čepovat pivo – jak jinak – robot... ■

Před časem jste si mohli v TechMagazínu přečíst reportáž z královédvorského pivovaru Tambor,
který zaměstnává jako klíčového pracovníka oranžového robota. S mechanickými pomocníky,
kteří umožňují automatizovat provoz jednoho z nejstarších tradičních řemesel, se už můžeme
setkat i v pivovarech blízko i vzdálených od našich hranic.
Možnosti a kouzlo automatizace začaly objevovat
hlavně menší pivovary. Pro pana Vaňka, alter ego
Václava Havla, který svého času “přikuloval” sudy
v trutnovském pivovaru, by to možná znělo neskutečně, ale jak se zdá, pivovary začínají stále častěji
angažovat na tyto manipulační úkony se zlatavým
mokem, tekutým chlebem národa, roboty – to jsou
paradoxy, co?

Nejmladší Američané
Kromě již zmíněného pivovaru Tambor se můžete s roboty v pivovarských službách setkat i„za velkou louží”,
v USA, kde robot provádí depaletizaci nastohovaných
pivních přepravek v malém pivovaru Widmer Brothers
Brewing v Portlandu ve státě Oregon. I v tomto případě jde o typicky oranžového robota firmy Kuka,
konkrétně model Quantec. Šestiosý robot nahradil
do té doby používaný poloautomatický depaletizační
systém na pivní lahve, který již nevyhovoval kvůli
zrychlování pracovních cyklů, což znamenalo ztrátu
produktivity. Důležitým faktorem pro jeho nasazení
byla rovněž bezpečnost: Ruční skládání přepravek
bylo problematické, práce byla extrémně namáhavá
a představovala silnou zátěž pro lidské tělo. Navíc bylo
do budoucna nutné, aby bylo možné nakládat palety
po celé výšce, a ne jen do poloviční výšky.
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Protože konvenční depaletizační zařízení bylo předem vyloučeno kvůli nízkým stropům, zvolil integrátor a oficiální systémový partner společnosti Kuka,
kterým je společnost Midwest Engineered Systems,
robotické řešení. Robot měl být schopen manipulovat s horními vrstvami doručeného nákladu palet
a nesměl mu vadit ani nosník instalovaný na místě,
pod nímž manipulace probíhá. Robot KR 270 R2700
ultra se může díky svým šesti osám snadno stropnímu nosníku vyhnout a vykládat palety naskládané
po celé výšce, což byl jeden z požadavků zadání.
Nasazený pivovarský robot KR 270 R2700 ultra
nabízí maximální flexibilitu při ideálním poměru
dosahu a nosnosti. Při uchopování i odkládání
vyniká vysokou přesností, bez problémů zvedne
270 kg a má maximální dosah 2,7 m. Díky šesti osám
je dostatečně obratný, aby zvládl složitou situaci
způsobenou nízkým stropem. Jako všechny roboty
řady Quantec se i tento model vyznačuje hmotností
o 160 kg nižší a objemem menším o 25 % oproti
předchozí typové řadě. Lehčí součásti umožňují
vyšší dynamiku a zkrácení pracovních cyklů.
„Díky robotickému pomocníkovi se zvýšila naše
produktivita o 20 %,“ řekl Rick Ginter, výrobní ředitel pivovaru Widmer Brothers Brewing s tím, že
navíc není vůbec nutné ruční vykládání přepravek
a vyloučily se problémy bezpečnosti práce v této
části výrobního procesu.

I na starém kontinentu pomáhají
s pivem roboti
Také v jednom z nejmladších německých pivovarů
v bavorském městečku Pyras působí jeden z robotů
Kuka – i když jeho prací jsou v tomto případě hlavně
limonády. Pyraser „zaměstnává” dvojici robotů
KR 150 vybavených pneumatickými uchopovači.
Dva roboti odvádí svou práci v jednosměnném pro-
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UMĚNÍ DOBŘE ZABALIT:
OD KRABIČKY PO KONTEJNER
I když pod pojmem „obal“ se většině lidí asi vybaví ozdobný papír na dárku či klasická kartonová
krabice. Obaly, stejně jako materiály používané pro jejich výrobu a s nimi spojený průmysl
jsou ve skutečnosti opravdová věda a prochází i různými vývojovými trendy, vysvětluje Mgr.
Gabriela Fabianová MBA, Country manažerka společnosti RAJAPACK s.r.o.
Mění se nějak výrazně používání obalů v čase?
Jen krabice už dnes asi nestačí, nové produkty
si vyžadují i specializovaná balení...
Ano, to máte pravdu. Klasické klopové krabice sice pořád patří k velmi často používaným balením, ale postupně vzrůstá také poptávka po speciálních obalech, jako jsou např. krabice s automatickým
dnem pro rychlé složení kartonu, výškově
nastavitelné krabice Varia pro nastavení velikosti obalu dle rozměru baleného produktu,
což uspoří výplňový materiál atd. Častěji
jsou poptávány zásilkové obaly na dotykové tablety či jiné úzké předměty, které
daleko spolehlivěji ochrání citlivé hrany
vložených výrobků než běžné krabice.
Zákazníci kladou daleko větší důraz
na urychlení procesu balení a snížení
dodatečných nákladů než tomu bylo
v minulosti. Světovým trendem, který se
objevuje i v požadavcích našich zákazníků, je dlouhodobá udržitelnost a ochrana životního prostředí
prostřednictvím eko obalů. S tímto aspektem se nejčastěji setkáváme u firem, které mají mateřské společnosti v zahraničí, kde jsou již řadu let implementovány
zásady environmentální politiky. Proto jsme do sortimentu začlenili řadu ekologických produktů, které
jsou šetrné k přírodě, recyklované, recyklovatelné či
jsou vyrobeny v souladu s ekologickými zásadami
lesního hospodářství. Společnost RAJAPACK disponuje navíc certifikací dle ISO 14001 v rámci systému
environmentálního managementu.
Jak závisí např. výběr a použití vhodného
druhu obalu pro různé typy dopravy apod.?
V otázce používání se promítá celá řada faktorů. Výběr vhodného obalu zásadně ovlivňuje bezpečnost
vloženého produktu v průběhu celého přepravního
procesu. Hlavní roli hraje především typ baleného vý-

robku – jeho hmotnost, odolnost a citlivost vůči vnějším nepříznivým vlivům, které na něj mohou působit
při transportu. Klopové krabice jsou např. k dispozici ve
třech typech: 3vrstvé pro lehčí předměty do cca 30 kg,
5vrstvé pro křehčí zboží či produkty do 70 kg nebo
extrémně zatížitelné 7vrstvé obaly, které jsou
ideální pro export, zasílání nebezpečných
látek nebo jsou určeny pro dlouhodobé
skladování. Dalším prvkem, který ovlivňuje
rozhodnutí o selekci obalu, je typ přepravy.
Čím náročnější jsou podmínky při transportu, tím je nutno zohlednit vyšší počet
vln lepenky. Sedmivrstvé krabice mají
např. vynikající pevnostní vlastnosti.
Díky tomu jsou ideální pro dlouhodobou přepravu v náročnějších podmínkách (časté přeskladňování, hrubá manipulace, vlhkost, nárazy, penetrace atd.) či
export všemi typy dopravních prostředků. Pro
silniční či železniční dopravu jsou vhodné lepenkové
kontejnery, dřevěné bedny se používají pro leteckou
přepravu, překližkový kontejner doporučujeme v případě transportu lodí atd.
V současnosti jsou hodně preferovány recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné
obaly, které nezatěžují životní prostředí. Jaké
materiály se pro takovéto obaly používají?
Ekologické obaly na www.rajapack.cz jsou vyrobeny z obnovitelných surovin, kterými jsou papír
nebo lepenka. Díky tomu dochází ke snížení spotřeby
surovin a zároveň k minimalizaci produkce odpadů.
Prostřednictvím recyklace papíru či lepenky se z 1x
použitého obalu vyrobí nový další produkt. Papír
můžeme recyklovat až 6x a lepenku dokonce až 10x,
což v konečném výsledku více než pozitivně ovlivňuje
ochranu životního prostředí. V Evropě je již recyklováno více než 72 % papíru a lepenky, takže díky osvětě
a vývoji by toto číslo mohlo rok od roku narůstat. Díky
recyklaci a trvale udržitelnému obhospodařování
lesů došlo např. od roku 1950 k 30% nárůstu lesních
porostů v Evropě. Celkově patří evropský papírový
průmysl mezi světovou jedničku v oblasti recyklace,
takže další vývoj se i v budoucnosti očekává především z našeho kontinentu.
Na jedné straně jsou tu požadavky na maximální standardizaci a unifikaci kvůli snížení
logistických a distribučních nákladů, na druhé
straně roste zájem i o specializované, personalizované produkty (potisky, formáty apod.)
na míru. Jací zákazníci využívají tyto obaly?
Personalizace obalů je dalším významným trendem
posledních let. Potisky balení preferují stále intenzivněji především malé a střední firmy, které chtějí touto
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cestou využít distribuční kanály pro zviditelnění značky
společnosti v kompletním expedičním procesu a primárně u konečného příjemce. Dále je potisk ideálním
prostředkem pro efektivní ochranu obalu vůči neoprávněné manipulaci nepovolaných osob a případné
krádeži – např. firemní pásku s vlastním potiskem na
krabici není možné po odlepení tak snadno nahradit
běžnou lepicí páskou, aniž by to na kartonu nebylo patrné. Nejčastěji jsou využívány potisky nejen již zmíněné
lepicí pásky, ale i potisky krabic či plastových obálek.
Různé personalizované či bezpečnostní pásky poptává
řada retailových společností a eshopů.

Balení není jen o obalech jako takových, ale
i obalové a balicí technice. Jakou roli má tento
segment a do jaké míry může optimalizovaný
systém, navržený např. pro potřeby konkrétní
aplikace, ovlivnit produktivitu?
Využití vhodné obalové techniky ovlivní především
efektivitu a rychlost v kompletním balicím procesu.
Díky výkonnému stroji se zvýší produktivita průměrně až o 10-20 %, jelikož nedochází k časovým
prodlevám a navíc dojde ke snížení spotřeby aplikovaného obalového materiálu (např. při balení
do stretch fólií s pomocí ovinovacího stroje). Díky
automatizaci se také sníží procento poškozených
produktů, což v konečné fázi ovlivní počet vrácených balíků od nespokojených zákazníků. Při výběru
stroje záleží samozřejmě na intenzitě použití. Není
pravdou, že balicí stroje jsou relevantní pouze pro
velké podniky. Na trhu existuje řada strojů (např. na
výrobu papírového či vzduchového výplňového
materiálu), které jsou vhodné pro podniky balicí
menší až střední počet krabic denně. Společnost
RAJAPACK disponuje v sortimentu např. strojem na
výrobu papírové výplně PadPak Junior pro nízkou
intenzitu spotřeby, model LC pro střední až vyšší
intenzitu výroby či PadPak Senior v případě velmi
výkonné produkce. To samé platí pro další obalovou
techniku a stroje. ■
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ELASTOLLAN FC PRO
POTRAVINÁŘSKÉ OBORY
Od ledna letošního roku nabízí společnost Basf speciální typ termoplastického polyuretanu
řady Elastollan pod označením FC (Food Contact). Nová elastollanová řada je určena pro použití při styku s potravinami a zahrnuje početné varianty éterových a (poly)esterových typů
plastových materiálů, které lze používat v širokém aplikačním spektru.
Novinka nese označení Elastollan (FC) Grades
a odpovídá regulím GMP (Good Manufacturing
Practice), což jsou předpisy EU 1935/2004 / ES (rámcové nařízení pro materiály a předměty určené
pro styk s potravinami) a 2023/2006 / ES (nařízení
o SVP), které stanovují, že materiály, které přicházejí
do styku s potravinami, nesmí vylučovat látky na
úrovních, jež mohou ohrozit lidské zdraví, změnit složení výrobku nebo mít vliv na chuť či vůni
potraviny. Správná výrobní praxe (SVP, resp. GMP)
je pak nástroj řízení jakosti (QM), který zahrnuje
soubor opatření s cílem zajistit konstantně vysokou kvalitu výrobků. U citlivých aplikací, jako je
vývoj a výroba zdravotnických prostředků, výroba
materiálů pro styk s potravinami a v odvětví pitné
vody, je systém zabezpečování jakosti GMP jedním
ze zásadních požadovaných pravidel. Tato opatření
se vztahují na všechny kvalitativně relevantní fáze

v rámci vnitřního procesního řetězce – od nákupu
surovin přes výrobu a schvalování produktů až po
balení a expedici.
Basf je od roku 2014 jedním z prvních výrobců
plastů, který nabídl speciální FC verzi svého PBT (polybutylentereftalát) materiálu – Ultradur B1520 FC,
disponující vysokou schopností zábrany pronikání
pro vodní páry, kyslíky a zejména vůně, bez nutnosti
jakýchkoliv dalších povlaků. Certifikace pro styk
s potravinami znamená, že materiál tohoto typu
je vhodný např. pro kávové kapsle a tenkostěnné
vstřikované obaly pro potraviny a kosmetiku. Jako
jeden z hlavních dodavatelů termoplastického
polyuretanu, nyní nastavil nejvyšší požadavky na
kvalitu a zajišťuje obecnou vhodnost pro styk s potravinami podle požadavků americké FDA (Food
and Drug Administration) a EU a regulovaných trhů
i pro tento nový produkt. Pro Elastollan FC zahrnují

KOMBINOVANÝ VOZÍK
PRO ÚZKÉ SKLADOVÉ ULIČKY
Novinku ve svém portfoliu avizuje společnost Jungheinrich. Jde o zcela nový elektrický
vysokozdvižný vozík pro třístranné zakládání / vychystávání pod označením EKX 514-516.
Tento kombinovaný vozík je primárně určen pro úzké uličky nejen potravinářských skladů.
Disponuje nosností až 1600 kg a výškou zdvihu 17,5 m.
Vozík je vybaven špičkovou řídicí elektronikou, novou technologií motoru a účinným systémem řízení
spotřeby energie. Jeho inteligentní provedení s nízkou hmotností využívá vysokopevnostních ocelí, což
umožnilo snížení hmotnosti o 150 kg. Díky tomu
výrobce zaručuje na jedno nabití baterie efektivní
a hospodárný provoz ve dvou směnách. V případě
dvousměnného provozu tak odpadá nejen potřeba
další baterie, ale není zapotřebí ani nabíjecí stanice
a ostatní zařízení. Současně se také snižují požadavky
na pracovní sílu. Pokud by náhodou nevydržela
baterie pracovat dvě směny na jedno nabití, Jungheinrich slibuje bezplatnou výměnu baterie.
Základem nových vozíků EKX 514-516 je nově
vyvinutá technologie motorů. Její součástí je
synchronní reluktanční motor (použit byl
u tohoto typu vozidla vůbec poprvé), který
spojuje vysoký výkon a energetickou
účinnost synchronních motorů s cenovými výhodami a nízkými požadavky
na údržbu třífázových asynchronních
motorů na střídavý proud.
Podle výrobce představuje faktor
účinnosti motoru IE4 nejvyšší dosažitelnou úroveň při provozu vozíků.
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tato opatření analýzu rizik, samostatné výrobní
procesy a další čisticí cykly pro vyloučení rizika
možné kontaminace. Pro výrobu jsou používány
pouze vstupní materiály od ověřených dodavatelů
surovin. Všechny ostatní produkty řady Elastollan,
které neobsahují označení FC jsou vyráběny jako
běžné, ovšem rovněž s vysokými standardy kvality.
Nové portfolio řady Elastollan FC tvoří v současné
době zhruba dvě desítky produktů jak na éterové,
tak polyesterové bázi, což, jak zdůrazňuje výrobce,
umožňuje použití pro široké spektrum aplikací pro
styk s potravinami, od dopravníkových pásů či desek
prostřednictvím fólií a tkanin až po hadice apod. ■

sluze jet po nekvalitním povrchu plynuleji a o 30 %
rychleji. Cílem je, aby vysokozdvižné vozíky pro úzké
uličky pracovaly bezpečně, a přitom hospodárně i na
podlahách, které byly původně navrženy výhradně
pro vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem – a to
i při výškách zdvihu až 10 m.
Novinka, která bude oficiálně představena v březnu
na prestižním veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu, je vybavena řadou různých modulů pro integraci procesů,
včetně technologie RFID, měření výšky a vzdálenosti
v uličce a logistického rozhraní. Pokud se přidá volitelný
systém navigace ve skladu s poloautomatickým najetím k cíli, lze zvýšit výkon při překládce až o 25 %. ■

Certifikovaný audit

Nová technologie motoru přeměňuje kolem 93 %
spotřebované energie na výkon a snižuje energetické
ztráty o polovinu. Výsledkem je snížení spotřeby
energie o dalších 15 % ve srovnání s předchozím
modelem i přesto, že výkon tohoto vozíků je
mnohem vyšší.
Poprvé vybavil Jungheinrich
tuto modelovou řadu patentovaným systémem tlumení
vibrací. Volitelný modul Floor
Pro snižuje boční vibrace
zdvihového zařízení a kabiny
řidiče způsobené nerovnými
podlahami. Umožňuje tak ob-

Společnost Jungheinrich (ČR) s.r.o. získala na
konci roku 2015 certifikát potvrzující splnění
požadavků na systém managementu kvality
ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001.
„Jsme integrovanou součástí globální společnosti
Jungheinrich AG, která má standardy pro management kvality a environmentální politiku nastaveny na nejvyšší úroveň“, říká ing. Vratislav Přibyl,
ředitel Jungheinrich (ČR), a dodává: „Poskytujeme
intralogistická řešení na klíč, což znamená nejen
prodej, pronájem a servis manipulační techniky,
ale také projektování a dodávky regálových systémů, automatických skladů, řízení materiálových
toků a financování. Je to komplexní disciplína,
která vyžaduje neustálé zdokonalování všech
systémů řízení. Certifikační orgán potvrdil, že
poskytujeme naše služby na špičkové úrovni.“
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Nejodolnější venkovní
identifikační etiketa

„Human meets Robotics“

Společnost Brady vyvinula identifikační etiketu, která
je odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům, kapalinám a oděru po dobu více než 10 let, což z ní činí
v současnosti nejodolnější identifikační etiketu pro
venkovní použití na trhu.
Nová maximálně trvanlivá samolepicí etiketa bez obsahu
halogenů přitom nevyžaduje krycí laminovací vrstvu, obvykle používanou u těchto aplikací vystavených nepříznivým
podmínkám, snadno se tiskne a aplikuje, a vydrží nalepená
a jasně čitelná po celou dobu své životnost i v náročných
podmínkách venkovního
prostředí. Je k dispozici
ve formě černého potisku na bílém povrchu
a lze ji přímo na místě
vytisknout pomocí kvalitní stolní nebo mobilní
tiskárny s termálním
potiskem. Ve spojení
se softwarem pro značení
nabízí několik možností
pro tisk čárových kódů
a sériových čísel. ■

Podle odhadu mezinárodní robotické asociace IFR bude celosvětové množství soukromě používaných servisních robotů do roku 2018 až 35 milionů ks.
Současně probíhá boom trhu pro profesionální aplikace.

9. ročník International Expert Days on Service Robotics

Experti vycházejí z toho, že spolupráce mezi člověkem a robotem bude už za pár
let samozřejmostí. Souhrnný přehled současného stavu a aktuálních trendů servisní
robotiky nabízí 9. ročník International Expert Days on Service Robotics firmy
SCHUNK, který pořádá tento komplexní lídr upínací techniky a uchopovacích systémů
od 24. do 25. února 2016 ve svém kompetenčním centru pro uchopovací systémy
v Brackenheim-Hausen poblíž Heilbronnu.
Pod mottem „Human meets Robotics“ se
účastníci celosvětově vůdčí komunikační
platformy pro aplikovanou servisní robotiku zaměří tentokrát na spolupráci mezi
člověkem a robotem.
Která technologická řešení bezprostřední
spolupráce člověka a robota se osvědčila?
Jaké bezpečnostní koncepty jsou nezbytné?
Jak je možné dosáhnout vysoké míry akceptace
lidsko-robotických aplikací?
Všechna tato témata osvětlí dvoudenní sympozium. ■
Více informací na: www.expertdays.schunk.com.

Perfektní team

Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

Pavilón V, č. stánku 43

17.2. – 20.2. 2016 17.2. – 19.2. 2016

FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz
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PACKAGING LIVE:

„Živá” linka bude na Embaxu
balit značkové pečivo
Ještě před rokem byla značka Breadway na českém trhu relativně neznámá. Pečivo dle švýcarské receptury z mateřského kvásku vyráběné v pražské pekárně si však za velmi krátkou
dobu získalo své odběratele. Dnes najdete kroucené chleby, tyčinky s příchutí či nejrůznější
bagety ve většině obchodních řetězců i dvou prvních značkových prodejnách (v Praze i Brně)
a velká poptávka je po nich i v sektoru hoteliérství. Poprvé se však tato značka představí na
brněnském výstavišti – jako partner balicí linky Packaging Live. Právě pečivo Breadway bude
totiž baleno, značeno a expedováno v pavilonu G1, a to čtyřikrát denně.
„Balicí linku letos hodně přizpůsobujeme reálnému
provozu“, vysvětluje manažerka pořádající agentury Equicom, Michaela Zachová. „Breadway bude

v blízké době řešit balení mraženého pečiva, proto
jsme zapojili do balicí linky flowpackový stroj a používáme fólii splňující přísné potravinářské nároky.

Po zabalení kusu pečiva do folie budeme vkládat
výrobek do papírového obalu, opět připraveného
na míru. Jak uvidí návštěvníci sami, snažili jsme se
u obou obalů využít jejich plochu i pro marketingové účely,“ doplňuje Michaela Zachová. Výrobek
bude v balicí lince označen datem šarže a krabičky
následně poputují díky robotovi do velkých přepravních krabic a odtud na paletu. Předvedeno
bude hned několik druhů značení, ale také třeba
fixace krabic pomocí lepidel, odkládací hydraulické plošiny, ovinovací stroj, etiketovací a lepicí
zařízení a další nezbytné technologie. Závěrem
balicí linky bude sladká tečka v reklamním balení
– stickpackový stroj bude vyrábět obrandované
cukříky do kávy. Každou sudou hodinu čeká na
hosty veletrhu vedle komentovaného předvedení
linky také losování o ceny, včetně předplatného
časopisu TechMagazín.
Balicí linka se na BVV představí již podeváté. V letošním roce se linky zúčastní tyto partneři: ■

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.

pap4ever digital s.r.o.

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM vznikla před téměř 20 lety a stala se
jedním z největších dodavatelů špičkové techniky pro označování výrobků ve
všech výrobních oborech v ČR a SR. Hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení francouzské firmy Markem Imaje. V rámci projektu Packaging Live
se o veškerý potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy partnerů
a dalšími proměnnými parametry postará tiskárna 9410 a tiskárna 5800
pro tisk na karton. Kromě tiskáren Markem Imaje představí také inkjetovou
tiskárnu XantéExcelagraphix 4200P disponující technologií MemjetWaterfall.
Tiskárna umožňuje mj. potisk souvislých kartonových obalů v metrové šířce,
skupinové balení nebo speciální obaly na palety. Každá vytištěná krabice
může být originál, a to bez zvýšených nákladů.
www.ondrasek.cz

Na trh průmyslového značení a logistiky vstoupila společnost pap4ever
digital v letošním roce. Na veletrhu uvede tři patentované novinky italského
výrobce T Trade, z nichž jsou některé i v projektu Packaging Live, např. „talking box“, unikátní řešení potisku lepicí pásky termotransferovou technologií,
která umožňuje přímý tisk variabilních dat na lepicí pásku v průběhu lepení.
Lepička krabic umožňuje rozlišit produkty až ze sedmi výrobních linek.
Dalším řešením je aplikátor logistických etiket s přímým termálním tiskem.
Etiketa je tvořena samolepící BOPP páskou, která nahrazuje klasický model
etikety navinuté na silikonovém unášeči (tzv. liner). Poslední novinkou je
produkt GT ONE určený primárně pro obchodní řetězce, kde používají váhy
s automatickým tiskem etiket s údaji o váze, ceně, slevě apod.
www.pap4ever.cz

FANUC Czech s.r.o.

ZDVIH servis s.r.o.

Letos se společnost FANUC představí poprvé nejen na Salimě s vlastní
expozicí, ale také na veletrhu EmbaxPrint, kde jsou součástí projektu
Packaging Live. V obou sekcích bude předvedena řada prvků průmyslové
automatizace vhodné pro potravinářský segment, především průmyslové
roboty. V rámci projektu Packaging Live budou k vidění:
FANUC LRM200iD – robot v lidské velikosti dodávaný s různými dosahy
a rychlostmi zápěstí. Je nejlepším kompaktním řešením rychlé manipulace
a zpracování dílů do hmotnosti 7 kg ve všech průmyslových odvětvích
včetně potravinářského a kovozpracujícího. Manipulační roboty LR Mate,
vybavené volitelnou integrovanou inteligencí (optickou a silovou) umožňující ještě vyšší úrovně přesnosti a produktivity. Dodáván je také se speciální
výbavou pro svařování, lakování a čisté provozy.
FANUC M710iC/50 – robot pochází z inovativní řady lehkých robotů, která
je navržena pro manipulaci se středním užitečným zatížením 12 až 70 kg.
Tato řada s tenkým zápěstím, tuhým ramenem a malou montážní plochou
je díky vysoké rychlosti os velmi rychlá a vhodná pro širokou paletu aplikací.
Je dodávána s dosahem až 3,1 m.
www.fanuc.cz

Ryze česká společnost pomáhá svým zákazníkům řešit problémy s vertikální
manipulací. Specializuje se na hydraulické nůžkové plošiny a unikátní pákové plošiny pro automatizované výrobní linky, montážní pracoviště nebo
komisionovací zóny. Slouží jako nákladní výtahy, vyrovnávací plošiny nebo
pracovní stoly pro zvýšení ergonomie apod. Hned na začátku linky bude
umístěna plošina CUB 1000, která díky své konstrukci (stavební výškou jen
80 mm) nepotřebuje umístit do prohlubně. Pomocí nájezdového klínu na ně
lze snadno najet paletovacím vozíkem. Typy s plošinou ve tvaru U je možné
naložit nízkozdvižným vozíkem bez nájezdového klínu. Druhým strojem je
nejrozšířenější jednolůžková plošina TL 1000B. Vyrábí se s nosností od 200
do 10 000 kg a je vhodná např. do provozu zásobování (vyrovnává úroveň
mezi prodejnou a autem), zámečnické výroby (nastavitelné svařovací stoly),
skladů (komisionovací zóny), automatizovaných výrobních a montážních
linek, divadla (jevištní zdvihadla) a další. Posledním exponátem bude
samonakladač Innolift – vysokozdvižný vozík, jediný na trhu, který se sám
dokáže naložit do nákladového prostoru dodávky.
www.zdvihservis.cz
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Viking Masek, a.s.

FIPACK s.r.o.

S celosvětovou sítí prodeje, servisu a podpory patří firma Viking Mašek
k předním výrobcům balicích strojů na trhu. Vyvíjí vysoce kvalitní inteligentní balicí technologie pro splnění náročných požadavků zákazníků.
Firma se zaměřuje zejména na potravinářský a farmaceutický průmysl.
Má zastoupení a pobočky po celém světě, které spolu úzce spolupracují
a tím tvoří velmi silnou prodejní a servisní síť. Díky této kooperaci je
firma blízko svým zákazníkům a může flexibilně řešit jejich požadavky.
Pro výrobu strojů používá nejlepší technologie a unikátní řešení – jako
je například nejrychlejší balicí stroj na světě, stroje se sofistikovanými
lineárními pohony, ultrazvukové svařovací systémy atd. To se odráží
v množství jejich celosvětových patentů a technických ocenění v posledních letech.
www.masek.cz

Jde o jedinou firmu na českém trhu, která se specializuje na ekologickou fixaci
zboží na paletách. Její snahou je dokázat, že ekologická fixace zboží může
přinést snížení nákladů, a to pomocí technologie protiskluzových nástřiků.
Nástřik dokáže zboží nejen držet na paletě, ale při rozebírání palety ho zase
pustit bez poškození obalu. Mezi další ekologické prvky patří např. fixace
zboží pomocí protiskluzové proložky, která stabilizuje paletizační náklady až
do sklonu 42° nebo fixace zboží pomocí protiskluzové lepicí pásky 2 v 1, tzn.,
že v jedné operaci se zavře kartón a součastně se tím se zafixuje karton na
paletě. Při skládání kartonu na paletu brání pásky posuvu kartonu po sobě.
Novinkou letošního roku jsou protiskluzové PE pytle – Abrafol. Speciální protiskluzová vnější vrstva pytle brání při položení pytlů na sebe jejich klouzaní.
Fixace palety z Abrafol pytlů je velmi stabilní i v případě silných vibrací, např.
při kamionové přepravě. Fixace pytlů vydrží bez problémů náklon min. 30°.
www.fipack.cz

Fuchs Oil Corporation, spol. s r.o.

Imperial Food Service s.r.o. – Breadway

Společnost Fuchs patří se svými asi 4200 zaměstnanci v 75 společnostech
k největším nezávislým olejářským společnostem na světě. Velice důležitý
je i evropský rozměr společnosti – bohaté zkušenosti z celé Evropy. Výrobní
sortiment obsahuje vysoce hodnotná maziva pro nejširší oblasti použití,
od průmyslové po automobilovou, od stavebnictví až po zemědělství.
Trvalé zvyšování úrovně kvality není pro firmu cizí pojem. Filozofie kvality
se promítá do všech vysoce výkonných produktů se značkou Fuchs –
v prospěch zákazníka. Důkazem toho je i fakt, že automobilka Škoda plní
do nových vozů oleje značky Fuchs.
www.fuchs-oil.cz

Společnost Breadway vyrábí pečivo dle metody studeného kvašení s pomocí mateřského kvásku, který působí jako přírodní konzervant. „Díky
tomu je pečivo velmi chutné a zdravé, navíc díky vysokému obsahu vody
vydrží déle čerstvé,” říká zástupce firmy. Specializovaná linka dokáže vyrobit
množství pečiva v kvalitě ruční výroby, takže pečivo umíme dodávat nejen
do řetězců za přijatelnou cenu pro koncového zákazníka, ale zároveň
výrobou prémiové řady výrobků dokážeme uspokojit zákazníky Horeca
segmentu. V neposlední řadě máme ambici se dostat do povědomí zákazníků konceptem franchisových Breadway kaváren s prodejem pečiva.
www.breadway.com

TECHNOLOGY s.r.o.

Ekobal, spol. s r.o.

Tradiční partner projektu představí dvě technologie. Primární balení pečiva
do ploché BOPP COEX fólie obstará horizontální balicí stroj GSP 65 EVO
s gilotinovými čelistmi, 4motorovým servopohonem a vrchním naváděním
fólie. Stroj je určen pro provozy se širokým sortimentem balených výrobků
a pro balení výrobků s výškou do 180 mm. Gilotinová pohyblivá svářecí hlava,
zajišťující vytvoření kvalitního příčného svaru, se pohybuje s dopravníkem
stroje. Dochází tak k prodloužení svářecích časů a docílení vysoké rychlosti
balení. Naplněné kartony pak uzavře lepicí stroj s bočním vedením GEM F 470.
Na jeho vstupu je instalován motorizovaný válečkový dopravník RLC 50,
vybavený pneumatickým centračním zařízením, který zajišťuje centraci
a plynulý přísun kartonů. Systém fotobuněk zabraňuje hromadění kartonů
na vstupu do linky. Lepička je určena pro střední a vyšší produkci balení. Je
vybavena dvěma bočními unášecími pásy a válečkovou tratí. Na stroji dochází
k automatickému přelepení spodních vrchních chlopní kartonu, přičemž lepicí
hlava s patentovým systémem reguluje nastavení síly působící na karton.
Eliminuje tak případné rozdíly v objemu naplněného kartonu.
www.technology.cz

Inovativní technické řešení spočívá v integraci několika identifikačních
nástrojů do balicího stroje – paletová váha, průmyslová kamera a ruční
scanner. Nový WMS Evident umožňuje paletu zvážit, identifikovat dle
jejího EAN kódu a vyfotografovat ji ze všech čtyř stran. Vše se pak zpracuje
v instalovaném počítači a uloží do interní paměti nebo na uživatelem definované síťové úložiště. Veškerý hardware je přizpůsoben pro nepříznivé
podmínky průmyslového využití. Stroj s intuitivním ovládáním je připraven
pro připojení k interní LAN síti klienta.
Společnost Ekobal zužitkovala přes 20 let svých zkušeností na obalovém
trhu a vyvinula unikátní koncept pro testování stability palet a jejich přepravní bezpečnosti. V rámci projektu tak představí PalForce Test pro analýzu
fixačních sil paletových jednotek a PalDynTest pro analýzu dynamické stability paletových jednotek. Pomocí těchto zařízení lze objektivně posoudit
bezpečnost a stabilitu palety a zároveň analyzovat silné a slabé stránky
balení, včetně definování prostoru pro ekonomickou optimalizaci procesu.
www.ekobal.cz
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Vše je o lidech a prostředí,
Ve kterém pracují
Přesně před rokem jsme vyzpovídali Jiřího Eigla, technického ředitele společnosti STILL, o situaci ve firmě a práci jeho technického úseku. Jelikož připravovali nový projekt, jak zefektivnit
materiálový tok ve firmách a jak dosáhnout snížení nákladů, včetně kompletního outsourcingu
řízení skladu, domluvili jsme se, že se za rok opět setkáme, abychom se dozvěděli podrobnější
informace o referenčním projektu.
Když jsem vstoupil do vaší firmy, upoutala mě
značná změna prostředí. Zdá se mi to, nebo
jste opravdu dělali nějakou reorganizaci?
Nezdá, opravdu jsme to tady přeorganizovali. Šlo
o to, celkově zefektivnit prostředí, počínaje vstupními prostory s recepcí, aby byl celý prostor více
reprezentativní. Některé části, např. oddělení fakturace, byly přepracovány jen lehce, prostory se více
zesvětlily a doznaly lepšího komfortu.

tak technickou podporu. Dále pak byl vytvořen
prostor odborného IT pracovníka, který má možnost při poruše hardwaru servisního technika vše
pohodlně opravit a připravit pro rychlé vrácení
zpět servisnímu technikovi do terénu, což bude mít
velkou přidanou hodnotu opět z pohledu efektivity,
jelikož do nedávné doby se musel tento hardware
posílat externímu poskytovateli, který se o opravy
staral. Šlo o to, aby měl celý systém pozitivní dopad

Rekonstrukce nebyla ale jen o tom, aby prostory
vypadaly dobře, pracovní prostředí je totiž jedním z motivačních prvků zaměstnanců. Když se
budou cítit dobře v pracovním klimatizovaném
prostředí, bude je práce také víc bavit a pak nebudou např. podléhat tlakům trhu. Kvalifikovaných a technicky zdatných lidí je už dnes málo,
a rozhodně nechceme riskovat, abychom přišli
o dobré lidi jen kvůli tomu, že je přestane bavit
pracovat v nevyhovujícím prostředí, kde je např.
špatná výměna vzduchu vlivem většího počtu lidí
na určitém prostoru, nebo si navzájem překážejí.
V jaké investici proběhla rekonstrukce a jaký
názor mají na změnu zaměstnanci?
Změnu jsme plánovali zhruba dva roky. Museli
jsme vymyslet, jak docílit systém kanceláří, jednak
aby to vypadalo hezky, ale hlavně, aby to ergonomicky dávalo smysl. Investovali jsme do ní zhruba
dva milióny korun, ale vyplatilo se to. A na názor
zaměstnaců k rekonstrukci se můžete zeptat sám.
Mohli byste mi dát nějakou zpětnou vazbu
na rekonstrukci, jak to vnímáte z Vaší pozice?
René Böhm, dispečer senior: Já osobně shledávám rekonstrukci jako velmi pozitivní změnu,
a myslím, že mluvím i za lidi z oddělení. Zpříjemnilo se prostředí naší kanceláře a získali jsme větší
prostor. Celkově tedy změnu vnímám velmi dobře.
Prostředí, které bylo předtím, nebylo moc vyhovující
na počet lidí versus metry čtvereční. Kdybych to měl
říci lidově, prostě se nám tam líp dýchá a je to fajn.
Ing. Pavel Strnad, vedoucí oddělení náhradních dílů: Za oddělení náhradních dílů bych chtěl
říct, že je to pro nás velká změna. Například předtím
jsme měli v kanceláři hodně nábytku a bylo to až
nepřehledné. Po rekonstrukci je nábytku míň, vše
je rozmístěno nějak jednodušeji, takže se všechno
snáze dohledává.

„Díky referenčnímu projektu nyní dokáže náš zákazník skladovat o třetinu více zboží než předtím,” říká Jiří Eigl

Ale to hlavní, proč se celá reorganizace dělala,
bylo vytvoření větších, moderních a efektivnějších
prostor centrálního servisního dispečinku. Servisní
dispečeři mají „hnízda“ oddělená protihlukovými
stěnami, aby se navzájem nerušili, a na dvou monitorech mají možnost pracovat v ERP systému,
pomocí kterého řídí práci servisních techniků. Jejich
práce je doplněna on-line systémem sledování
aktuálního pohybu servisních techniků prostřednictvím GPS. Tyto dva systémy, které vidí na monitorech, jsou nedílnou součástí jejich denní práce,
kde získávají profesionální přehled a mohou tak
řídit efektivně nejen práci servisních techniků, ale
také svoji práci servisního dispečera. Hned vedle
vzniklo další zázemí pro trenéry a servisní inženýry
s archivem technické dokumentace. Takže třeba
v případě starších vozíků nemusí pracně dohledávat
technické listy, ale mají vše po ruce. Mají k dispozici
velkou pracovní plochu, kde si mohou rozložit schémata vozíků a pohodlně tak při hot-line podpoře
komunikovat se servisními techniky a zajišťovat
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do rychlosti poskytovat podporu našim servisním
technikům a zajišťovat tak potřebný komfort, který
od nás naši klienti čím dál více očekávají jako od
značkového a profesionální dodavatele.
Abyste to zvládli, museli jste úpravy dělat
za provozu?
Pro vlastní rekonstrukci jsme si vybrali letní měsíce,
kdy je doba celozávodních dovolených. Předtím
samozřejmě předcházelo podrobné plánování
a projekt, který vypracovala vítězná firma z výběrového řízení. Ta po odsouhlasení projektu nastoupila začátkem července a 28. srpna nám upravené
prostory předala. Výhodou letních měsíců je také
to, že spousta kolegů měla vlastní plánovanou
dovolenou, tím jsme se vyhnuli tomu, abychom
neomezovali v práci všechny naše lidi.
Po nastěhování do zrekonstruovaných prostor bylo
vidět ohromné nadšení lidí z provedených změn.
Asi nejvíce to vítali servisní dispečeři a trenéři, kteří
na tom byli předtím prostorově nejhůře.

Ovlivnilo nové prostředí i Váš vztah k práci?
René Böhm, dispečer senior: Ano, když se cítíte dobře v práci, a navíc máte kolem sebe dobrý
kolektiv, tak se do práce víc těším a u nás na dispečinku je to nyní víc v pohodě. Řekl bych, že se pak
i náročnější situace zvládají mnohem lépe.
Ing. Pavel Strnad, vedoucí oddělení náhradních dílů: Naše prostory jsou nyní o hodně světlejší, což je příjemnější nejen na oči, ale díky např.
rostlinám nám připomíná více domácí prostředí.
Takže ano, ovlivnilo, cítíme se tam dobře.
Pane Eigle, chtěl bych nyní navázat na náš
předchozí rozhovor z loňského roku o referenčním projektu, který se STILLu podařilo
úspěšně zrealizovat...
Projekt, o kterém jsem se zmiňoval, se připravoval ve společnosti Keramika Soukup. Spouštěl se
1. července 2014 a dnes je již plně funkční. A co
je hlavní – zákazníkovi přinesl „ovoce“, o kterém
předtím ani neuvažoval. Dnes dokáže skladovat
o třetinu větší množství zboží než předtím. Dříve
se pohyboval na hraně 4500 paletových míst,
nyní díky zavedenému pořádku, procesu apod.
má k dispozici hodně přes 6000 paletových míst.
Podařilo se zvýšit skladovou zásobu, kterou má
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firma z marketingových důvodů na akce pro supermarkety, kde potřebuje velké množství palet
navést a také vyvézt. Ve starém skladovacím režimu byla paletová místa nevyhovující, nebylo
kam skládat palety, nebylo možné se v tom vyznat.
Kvůli nepořádku vozíky narážely do palet, vznikaly
škodní události, a jelikož jde o křehkou keramiku,
poškozené zboží se muselo likvidovat. Nemluvě
ani o tom, že vedení nemělo dostatečný přehled
o stavu zásob, takže mohlo docházet i ke zcizení
zboží. Areál nebyl zabezpečený plotem, kamerovým systémem apod. Dnes je to přesně obráceně,
jsou dané přesné zóny, kde se zboží může skladovat, vše je pod kamerovým systémem a zabezpečeno. Pokud tam nejsou naši lidé, hlídá prostory
najatá agentura, ale největší přidaná hodnota
je v tom, že firma má perfektní evidenci o zboží
a nedochází k žádným inventurním rozdílům. Což
potvrdila i poslední inventura, která dopadla nad
očekávání majitele firmy. Nové uspořádání prostor
umožnilo zvětšení kapacity na skladování, díky čemuž může firma vycházet vstříc velkým zakázkám.

Jestli tomu dobře rozumím, v Keramice Soukup jsou neustále lidi ze STILLu...
Ano, ale výraz „naši lidé“ je v uvozovkách. STILL, jak
jsem popisoval výše, navrhnul řešení, ale samotné
procesy, jak a co bude fungovat, jsme připravovali s naší partnerskou společností JK Logistika.
Společně s nimi jsme všechny procesy, jak to má
v daném skladu fungovat, vymysleli a JK Logistika
si poté celý provoz fyzicky převzala, aby jej nadále
zajišťovala svými lidmi spolu se stávajícími pracovníky firmy, které si převedla pod své smlouvy. Tzn.,
že fyzicky zajišťuje celou činnost v Keramika Soukup
pro STILL právě JK Logistika.
Když to jednoduše shrnu, tak jsme zákazníka svou
analýzou přesvědčili, připravili návrh řešení a pak
společně s partnerskou firmou připravili procesy,
které oni fyzicky obhospodařují a neustále zvelebují. Ale smlouva je mezi námi a Keramikou
Soukup. Na pravidelních měsíčních schůzkách
vznikají reporty týkající se kvality, objemu, příjezdů
a odjezdů vozidel a včasnosti nakládek. Vše je vyhodnocováno a na tomto základě se pak udělají
závěry, jak odstranit případné nedostatky apod.
Tento model je připraven do budoucna i pro jiné
projekty.

Jde o vašeho stávajícího zákazníka, nebo
o firmu, kde používali jinou manipulační
techniku?
Jde o našeho stávajícího zákazníka, stejně jako v případě společnosti Keramika Soukup. Firmy chápou,
že už nejsme pouze prodejci manipulační techniky,
ale že se zabýváme celým procesem intralogistiky.
Po domluvě jsme firmě udělali analýzu, která ukázala, kde všude jsou mezery, kde se plýtvá apod.
Poradili jsme také, jak rozmístit stroje a jak oddělit
skladovou část od výrobní, aby nic nebránilo plynulému materiálovému toku.
Jste připraveni na to, kdyby najednou chtělo
takovéto projekty zrealizovat více firem?
Připravení jsme, ale je to hlavně o lidských kapacitách a kvalitních lidí je nedostatek. Trh práce je
vydolovaný, nezaměstnanost se pohybuje mezi
5–6 %. Projevuje se větší fluktuace, protože je
sháňka po kvalitních pracovnících. Lidé musí být
v práci spokojeni, mít perfektní zázemí a vidět, že
firma je ekonomicky zdravá a že ve vedení jsou
kvalifikovaní odborníci. Práce je pak neodrazuje,
naopak, dělají ji s větším zápalem a tím pádem
nemají potřebu hledat „jiné, lepší“ místo.
Pokud si ale zaměstnavatel lidí nebude vážit
a nebude předcházet určitým konfliktům, ať je to
pracovní prostředí, vztahy na pracovišti a zdraví
ekonomiky firmy – což jsou základní principy, tak je
velké riziko, že o ty nejlepší lidi přijde. Jelikož STILL je
vyhlášený jako dobrá značka a dobrý zaměstnavatel,
tak na Vaši otázku mohu odpovědět: Ano, máme
dostatečné zdroje a myslím si, že v případě potřeby
na nás někde čekají.
Co se firmě ještě za uplynulý rok povedlo?
V loňském roce se nám dařilo, odvedli jsme velký
kus práce a za to musím poděkovat všem našim
lidem. Dosáhli jsme výborných výsledků i v počtu
prodaných strojů.
Když jsme absolvovali koncem roku 2014 audit od zákazníka Miele, byl z pohledu fungování a procesů velmi
spokojený, ale pro další spolupráci měl podmínku:
abychom nejdéle do konce roku 2015 získali certifikát
potvrzující společenskou zodpovědnost. Pak bychom

Příjemná změna prostředí ovlivnila celou firmu, od recepce až po servisní středisko...
únor 2016
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▲

Rýsuje se už další potenciální klient, pro kterého byste mohli vytvořit obdobný projekt
a tím mu pomoci?
Ano, dokonce máme už i podepsanou smlouvu.
Nyní běží přípravná fáze procesní části a připravují
se jednotlivé kroky projektu. Do konce letošního
dubna by měly být připraveny vnitřní procesy
klienta, které jsou provázány s jejich systémem
plánování, komplexní subdodávkou regálových
posuvných systémů, manipulační technikou, kamerovým systémem apod. Na rozdíl od firmy Keramika
Soukup, která je ryze obchodní společností, je tato
firma výrobně-obchodní. Pro nás to představuje
další referenční projekt – efektivně provázat ma-

teriálové toky a systémy s výrobou. Celý systém
by měl být spuštěn od 1.7. 2016.

▲

Majitel firmy tedy musel být nadmíru spokojený, že mu projekt pomohl dosáhnout tak
pozitivních výsledků...
Projekt se povedl nad jeho očekávání, ale z naší
strany tam vidíme ještě potenciál k dalšímu posunu.
Ale to je už na majiteli společnosti, který by musel
udělat systémové změny, jež by se týkaly práce
s dodavateli a se zásobami, plánování obchodních
případů a jeho obchodníci by museli dopředu
avizovat konkrétní zakázky.
Umožnili jsme jim skladovat o 2000 palet navíc,
ale to jsme sklad dimenzovali na maximálně 6000
paletových míst tak, aby byla bezproblémová
průchodnost skladem a mohli jsme plně rozvést
systém řízeného skladování, který optimalizuje
materiálové toky skladníků. Systém umí pracovat
podle obrátkovosti zboží, čili v praxi to znamená, že
zboží zaskladní tak, aby měl skladník nejobrátkovější
materiál co nejblíže expediční zóně.
Řízené skladování zatím ale nemůžeme mít spuštěno, protože firma má vysoké skladové zásoby
včetně tzv. ležáků. Jelikož nyní pracujeme s jejich
zásobami, můžeme dokladovat konkrétní zboží,
které je bez pohybu třeba i celý rok. Po naší analýze
dáme doporučení, kterého zboží je lepší se zbavit

třeba na slevových akcích, aby se uvolnila místa pro
nové, obrátkové zboží. Pak by bylo možné spustit
řízené skladování a provádět řízené optimalizace.
Tím bychom jim mohli pomoci snížit i mzdové
náklady na počet skladníků a díky těmto úsporám
snížit i jejich měsíční kalkulaci, takže provoz by byl
ekonomičtější.
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▲

▲

mohli být dál dodavateli manipulační techniky do
jejich společnosti. Pro nás to byla výzva a tak, když byl
u nás prováděn kontrolní audit na stávající normy ISO
9001 a EMS 14001, který proběhl v pořádku, jsme se
zaměřili na pochopení, co vlastně společenská zodpovědnost jako norma obnáší. Ta sama o sobě není nijak
složitá, v podstatě šlo o to, že vše, co již dnes běžně
děláme, bylo nutné přeložit do kvalitářského jazyka.
Což znamenalo, že jsme museli veškeré věci týkající
se hlavně lidských zdrojů, HR, převést do směrnic ISO.
Nejdříve bylo nutno připravit první stupeň auditu, na
kterém jsme začali pracovat už v březnu loňského
roku, abychom byli koncem roku kompletně připraveni na ostrý audit. Aby toho nebylo málo, bylo nám
auditory sděleno, že pokud se nám podaří úspěšně
získat certifikát společenské zodpovědnosti, pak je
jen krůček k obhájení normy o bezpečnosti informací, protože naše práce s dokumenty a naše řešení
ochrany IT apod., to splňuje. A už tady byla další
výzva. Takže jsme se rozhodli získat oba certifikáty
najednou, jenže to jsme ještě netušili, co nás čeká.
Abych to zkrátil: po zářijovém prvním auditu jsme se
dostali k ostrému auditu v polovině listopadu, kde
jsme obhájili nejen recertifikace stávajících norem
ISO 9001 a EMS 14001, ale zároveň jsme dosáhli na
dvě nové normy, a to certifikát na společenskou
zodpovědnost a bezpečnost informací.

Co všechno patří pod společenskou zodpovědnost?
Je to vlastně o způsobu práce se zaměstnanci,
jak se k nim firma chová, ale důležitý je už prvopočátek, jakým způsobem se např. podává inzerát na nábor nových lidí po obsahové stránce,
jestli není diskriminační apod. Jak máme vytvořený systém přijímacího pohovoru, co obsahují dotazníky, jakým způsobem je vytvářen
zápis z rozhovoru a pokud uchazeč odmítne, tak
udělat z toho poučení. Jakým způsobem jsou
vypracované pracovní smlouvy, jaké jsou k tomu
benefity, jaká je struktura mzdových výměrů,
popisu pracovních činností, jakým způsobem
probíhá zaškolování nových zaměstnanců, jak
probíhá zkušební doba... Pak třeba jak jsou
vyhodnocovány mzdy u žen a u mužů, jaký
je průměrný plat ve firmě, jestli nejsou nějaké
skupiny diskriminované. Je toho hodně, včetně
zaměstnaneckých dialogů atd.
Takže k získání certifikátu společenské zodpovědnosti pomohla i prodělaná rekonstrukce,
tzn. lepší pracovní prostor?
Stoprocentně ano. Ale co tomu pomohlo nejvíce,
je systém práce oddělení HR pod vedením Ing. Majerové a jejího týmu, který je vypracovaný opravdu

LEHKÉ OBALY ŠETRNÉ KE ZBOŽÍ I NÁKLADŮM
K slibně se uplatňujícím novinkám v obalových technologiích posledních let patří kartonplast – moderní ekologická alternativa
nevratných i vratných pevných obalů. Slouží
jako náhrada klasické mikrovlnné lepenky.
Kartonplast se vyrábí z PP (polypropylenového)
granulátu. Strukturu obalu tvoří dvě krycí vrstvy
vyztužené středovým, jednosměrně orientovaným žebrovím, připomínajícím vlnitou lepenku.
Žebroví vytváří dlouhé tuhé kanálky, jimiž může

volně proudit vzduch. To dává kartonplastu vysokou vzpěrovou pevnost. Materiál je zároveň pružný
a ohebný, takže je houževnatý, ale nikoli abrazivní.
K jeho dalším výhodám patří, vysoká odolnost vůči
teplu a UV záření. Je také 100% recyklovatelný a splňuje veškeré normy EU ve vztahu
k životnímu prostředí a pro styk s potravinami. Materiál je barevný a potiskovatelný, a je možné ho dále upravit
a vylepšit jeho vlastnosti antistatickou

OBALY, KTERÉ DOKÁŽOU ČELIT PADĚLATELŮM
Zvláště u významných a zavedených firem je
typický obal zpravidla důležitou složkou a marketingovým prvkem produktu, což samozřejmě
láká i podvodníky, kteří se snaží vydávat padělané zboží za originální výrobek pomocí
kopírování vzhledu obalů. Výrobci
proto investují nemalé úsilí a prostředky do bezpečnostních prvků,
které mají práci padělatelů ztížit.
Moderní inovativní bezpečnostně-ochranné prvky na obalech mohou
zabránit padělatelům ve falšování
a napodobování produktů, a kromě
toho, že garantují zákazníkům pravost zboží a jeho původu, mají díky
nim také policejní orgány a další
úřady lepší pozici v boji s falšovateli – padělané zboží se lépe
identifikuje i inventarizuje.
Kromě zavádění viditelných
bezpečnostních prvků, k nimž
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se řadí např. hologramy (zejména holografické motivy s obtížně aplikovatelnými překryvy barev, textů
a pohybujícími se motivy), se často využívají i speciální inkousty, i různé do obalu zakomponované
prvky či materiály, které nejsou lidskému oku viditelné (tzv. fyzikální markery). Tyto ochranné prvky
nelze běžně zkopírovat či jednoduše
napodobit a jejich přítomnost
je možné zjistit (nebo informace
v nich obsažené přečíst) jen pomocí speciálních zařízení. Zboží je
chráněno ještě jiným způsobem
než tím, co je vidět na obalu.
Společnost HP si ověřila, že z palety
viditelných i skrytých bezpečnostně-ochranných prvků se z hlediska rovnováhy mezi mírou zabezpečení a akceptací ze strany zákazníků osvědčily
tzv. bezpečnostní štítky, které používá
např. u obalů tiskových kazet a tonerů
a které pomocí moderních technologií

do detailu. Intenzivní práci HR oddělení vyjádřili
ostatně pochvalu sami auditoři.
Ještě závěrečnou otázku – české zastoupení
STILLu bylo vyhlášeno jako nejlepší pobočka
v Evropě, co to obnášelo a na jakém základě
proběhlo hodnocení?
Velmi podstatné jsou v první řadě finanční výsledky,
ale to je jen ta pomyslná třešnička na dortu. Firma
musí být dobře nastavená procesně, všechny procesy, které jsou nastaveny ukazateli, musí fungovat
bezvadně. U nás máme 19 zásadních ukazatelů,
které se kontrolují průběžně každý měsíc. Např. jak
funguje cash flow ve firmě, jak vypadá skóre závazky/
/pohledávky nebo jak včas daný úsek hradí apod.
Hodnocení zohledňuje i výši fixních nákladů, investice, peníze vázané do kapitálu. Např. u servisu
je nejvíce sledovaným parametrem produktivita.
Pokud by nebyla, náklady letí nahoru, což negativně
ovlivní cash flow, kapitál bychom měly vázaný v nespotřebovaných náhradních dílech, platili bychom
vysoké mzdové náklady, ale neměli tržbu.
Takto tedy vypadá systém měření kvality
a způsobilosti práce firmy neboli procesů. A na
základě dosažených výsledků, které jsou průběžně
měřeny v každé pobočce STILL, je provedeno vyhodnocení. ■

úpravou trvalého či krátkodobého charakteru nebo
pomocí kašírování netkanou textilií. Z kartonplastu tak
lze vyrobit kvalitní a pevné přepravky, proložky, mřížky,
krabice, lísky, přepravní boxy nebo tvarové výseky, které
nacházejí uplatnění hlavně v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, přepravě a skladování potravin
apod.. Používán může být i pro dekorace a izolační
účely. Obaly jsou velmi lehké (což se příznivě odráží v nižších nákladech na dopravu),
bezpečné a šetrné k obsahu i okolí,
a lze je snadno složit, což umožňuje
úspory skladového prostoru. ■

umožňují ověření pravosti produktu již v okamžiku
nákupu. Zákazník si z holografických prvků může načíst kód Quick Response (QR) do svého smartphonu
a s jeho pomocí se připojit na stránky HP Mobile
Authentication, kde si pravost štítku ověří. Po automatickém ověření systém zobrazí kladnou zprávu, která
potvrzuje, že tisková kazeta je legitimní a originální
produkt. Když je štítek vyhodnocen jako nepravý, systém zobrazí varovnou zprávu. Pokud zákazník nemá
možnost naskenovat si QR kód do telefonu, může
využít alternativní způsob validace bezpečnostního
štítku pomocí alfanumerického kódu, který se nachází
na novém typu bezpečnostního štítku vedle QR kódu.
Slibnou cestu představuje i nástup aplikací založených na technologii RFID, která se již používá
v oblasti logistiky a umožňuje vysledovat určitý
unikátní prvek (např. výrobní číslo na obalu) v podstatě kdekoliv a odkudkoliv.
Značení obalů identifikačními a ochrannými prvky
však neslouží jen v boji proti padělatelům. Má význam
rovněž tam, kde je nutné zajistit, aby nemohlo dojít
k záměně i originálních produktů – např. v distribuci
léčiv, součástek pro průmyslovou výrobu apod. ■
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EMBAXPRINT
BRNO
PAVILON G1
17.–19. 2. 2016

PACKAGING LIVE TO ROZBALÍ V PAVILONU G1
Čtvrtina výstavního pavilonu G1 bude při veletrhu
EMBAXPRINT patřit živému předvedení balicího procesu
v praxi. Tentokrát čtyřikrát denně návštěvníci uvidí, jak
se balí značkové pečivo BREADWAY. Půjde o simulaci
provozu – přípravu pro eventuální distribuci mražených
pekárenských výrobků. Nejprve se postará o balení tzv.
flowpack, který opatří pečivo průhlednou potravinářskou
folií s originálním potiskem, dále putuje produkt po dopravníku k tiskárně na označení data výroby a odtud
je manuálně ukládán do papírového obalu. Robot poté
tyto papírové obaly vkládá do velké krabice, tyto jsou
následně strojově zalepeny, opatřeny fixačním lepidlem,

označeny a odebírány paletizačním robotem na paletu.
Poloautomatický ovinovací stroj se postará o fixaci palety,
opět nechybí značení, tentokrát pomocí etikety. Součástí
výrobní linky jsou i hydraulické nůžkové a pákové plošiny
pro ukládání výrobků, dále digitální tiskárna pro potisk
kartonů, zařízení kombinující lepení a potisk nebo demo
robot. Závěrem balicí linky se představí stickpack, který
vyrobí obrandované cukříky s logy partnerů pro projektovou kavárnu. Zde bude ochutnávka pečiva Breadway
i dobré kávy. Pro návštěvníky také tradičně proběhne
losování o věcné ceny u recepce pořádající agentury
EQUICom.
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Svařování MaG zvyšuje hoSpodárnoSt
při Stavbě záSobníků a potrubí
Vedle manuálního svařování TIG a svařovacího postupu TIG-studený drát se při stavbě potrubí,
technologických zařízení a zásobníků stále více používají svařovací procesy MAG, umožňují
totiž pracovat s mimořádně vysokým stupněm efektivity. Tuto výhodnou spojovací techniku
používá pro speciální případy, ale i pro sériovou výrobu, společnost Hanser Gastechnik
GmbH. Pracovním prostředkem je přitom technicky vyspělý svařovací zdroj MIG/MAG řady
TPS/i z výroby společnosti Fronius, pracující ve spojení s manipulátory.
„Většina zákazníků, když vidí poprvé svarové spoje
provedené pomocí procesu MAG, je tím překvapena“, vysvětluje Roland Hanser, syn zakladatele
firmy a prokurista divize technologických zařízení
patřící k rakouské společnosti Hanser Gastechik
GmbH. „Tváří v tvář optickému dojmu, kterým tyto
svary působí, ani tomu nechtějí věřit, že zde nebyl
použit automat, ale že zde naopak probíhalo ruční
svařování pod ochranným plynem“.

Postup MAG pomáhá
šetřit peníze i čas
Jednou z hlavních předností, posuzováno z pohledu
prokuristy společnost Hanser, je to, že s pracovním
postupem MAG lze dosáhnout významně vyšších
svařovacích rychlostí, nežli jsou ty, které umožňuje
svařování TIG. „V případě ocelové roury o Ø 50 mm
(DN 50) se tento efekt zatím nijak výrazněji neprojeví“,
hodnotí situaci Roland Hanser.„Avšak u ocelové roury

Díky dotykovému displeji a charakteristikám pro
běžné svařovací úkoly je možno svařovací zdroje řady
TPS/i ovládat snadno a spolehlivě

DN 300, kde se musejí pro jeden svarový spoj navařit
dvě až tři vrstvy, vypadá situace zcela jinak: Svářeč
využívající postup MAG to zvládne nejdéle do osmi
minut, zatímco TIG svářeč potřebuje až dvě hodiny!“.
Úměrně velkým efektem se projeví tato přednost
v hospodárnosti i v případě, kdy se např. polovina
ze stovky svarových spojů na nějakém zařízení může
provést ve zlomku dosud vyžadovaného času.
Na základě zkušeností z minulých měsíců vycházejí odpovědní pracovníci společnosti Hanser z toho, že MAG
postup je u potrubních konstrukcí, které se mohou
svařovat (případně i za použití manipulátoru) v poloze
PA, výrazně hospodárnější už od Ø cca 80 mm. Naproti
tomu pro svarové spoje prováděné ve vynucených
polohách, případně pro svařování trub pod DN 80,
stejně tak jako pro výrobky, které musejí splňovat
zvýšené nároky na tlak, používá společnost Hanser
i nadále procesy TIG, případně TIG-studený drát.

Nové charakteristiky
a funkce vedou rychleji k cíli
Podélné a kruhové svary na zásobnících, bez zvláštních požadavků na provozní tlak, svařuje firma Hanser
Gastechnik pomocí svařovacího zdroje MAG řady TPS/i – jde o významně hospodárnější postup než TIG

Základy pro tento vysoký stupeň kvality vytvořil
výše jmenovaný výrobce v roce 2014 pořízením přístroje TPS/i. Na tento moderní svařovací
zdroj MIG/MAG sází firma Hanser vždy, když
jde o ocelové konstrukce, u kterých je možné
svařovat – případně i za pomocí manipulátoru
– v úžlabí (PA).
Svářeči firmy Hanser, když mají provádět podélné
nebo kruhové svary jednostěnných válcových zásobníků, na které nejsou kladeny žádné zvláštní
požadavky ohledně provozního tlaku, sáhnou
vždy po zdroji TPS/i. Kompletně nastehovaný obrobek se při tomto pracovním postupu nastaví
do optimální svařovací polohy pomocí dálkově
řízených kladkových polohovadel. Také při svařování potrubních armatur chladicích nebo topných
zařízení dává firma Hanser přednost svařovacímu
postupu MAG spojenému s elektricky poháněným
polohovadlem, což se používá např. při navařování
příruby na rouru.
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Svařovací zdroj TPS/i umožňuje mimořádně hospodárné a všestranně efektivní MAG svařování.
Tím je si pracovník společnosti Hanser, Markus
Pirchmoser, vyučený strojní zámečník a certifiko-

K nalezení správných parametrů u zdroje TPS/i stačí jen několik pohybů rukou spolu s krátkým zkušebním
svarem

/
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téma: obalové technologie, dopravní systémy
vaný svařovací technik, zcela jistý: „Nové charakteristiky Pulse Multi Control a Low Spatter Control,
stejně tak, jako řada malých inteligentních „pomocníčků“, k nimž patří stabilizátor délky oblouku
a stabilizátor hloubky závaru, umožňují svařovat
bez rozsáhlejších zkušeností a dosahovat přitom
výsledků, které v případě běžných svařovacích
přístrojů, předpokládají dlouhé roky zácviku“. Varianty charakteristik vytvořených „na míru“ pro určité
typické aplikace, jako je LSC Root (Low Spatter
Control Root), přitom napomáhají k rychlému nalezení správných parametrů. Dokonce ani navaření
masivní příruby na trubku o síle stěny pouhé 2 mm

Vysoká reprodukovatelnost
bez dlouholetých zkušeností
Nezávisle na zručnosti svářeče je zde zaručena
kvalita svarového spoje, která opakovaně udivuje
i takové odborníky, jako je Markus Pirchmoser:
„Absolutně fantastický je fakt, že zde získáme svar,
který je od samého začátku zcela bez rozstřiku“.
V odpovídající míře se u firmy Hanser snižuje i objem dokončovacích prací.
Jednatel firmy Roland Hanser je přesvědčený, že
k vysokému stupni hospodárnosti přispívá také promyšlená modulární konstrukce a možnost snadné
manipulace s jednotlivými díly svařovacích zdrojů:
„Veškeré šroubování na panelech přístrojů, jaké
je dnes ještě běžné u mnoha výrobců, v případě
výrobků Fronius odpadá. Zde je vše vyrobeno
v zásuvném provedení“. Tím jsou fakticky vyloučeny závady v kontaktních spojích a netěsnosti,
přičemž není zapotřebí používat pro sestavování
a demontáže přístrojů jakékoliv nástroje. Důležitým faktorem pro Rolanda Hansera je také poho-

Za použití dálkově řízených polohovadel je možné
svařovat postupem MAG (taženým hořákem) rotační
díly velmi hospodárně v optimální PA poloze

nepředstavuje pro přístroj TPS/i žádný problém.
V průběhu svařování podporují uživatele přístroje
funkce, jako je stabilizátor hloubky závaru. Ta prostřednictvím inovativní regulace rychlosti posuvu
drátu, patřící do výbavy přístroje TPS/i, vyrovnává
výkyvy v délce výletu (volného konce) drátu v případech, kdy nelze vést hořák po ideální dráze.

V případě krycích vrstev při MAG svařování je použita
charakteristika Pulse Multi Control se zapnutou
funkcí SynchroPuls, svarové spoje jsou tak prakticky
beze stop rozstřiku

tová dodávka náhradních dílů, kterou společnost
Fronius garantuje a transfer technologií nabízený
svářečskými specialisty, jenž usnadňuje vstup do
nových aplikací a výrobních technik. „Svařovací zdroj
Fronius není jen efektivním výrobním nástrojem, ale
může také zprostředkovat svému uživateli přístup
k potřebnému know-how, pokud se tato potřeba
projeví“, vyjadřuje svoje mínění Markus Pirchmoser.

Kvalita se vyplácí

Kořenová vrstva navařená pomocí charakteristiky
LSC Root v klesavé poloze (taženým hořákem) na
přírubu potrubí DN 168 o síle stěny 4,5 mm

Závěr Rolanda Hansera zní jednoznačně: „Pokud jde
o svařovací techniku, je a zůstává pro nás důležitým
partnerem společnost Fronius, se kterou můžeme
rychleji zvyšovat hospodárnost a rozvíjet know-how našeho podniku. To zároveň znamená, že
jsme připraveni zvládat jak aktuální úkoly, tak také
ty, které přijdou v budoucnu“. ■
autor a foto: Franz Joachim Rossmann,
f.rossmann@b2bkommunikation.de
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pozvání na veletrh

AMPER 2016 PRo odvážné A zvídAvé
Organizátoři veletrhu AMPER 2016, společnost Terinvest, srdečně zvou všechny odborníky, obchodníky, zástupce vrcholového managementu, studenty elektrotechnických oborů a všechny
nadšence elektroniky a elektrotechniky k návštěvě veletrhu, který proběhne již tento březen
na brněnském výstavišti od 15. do 18. března 2016.
Veletrh AMPER, jehož 24. ročník se uskuteční letos,
si právem zaslouží přízvisko největší oborové akce
střední Evropy. Veletrhy všeobecně jsou ideálním
místem pro koncentraci nabídky, poptávky a ryzího
nadšení a o veletrhu AMPER to platí dvojnásob.
Právě na tomto veletrhu se prezentují přední špičky
z elektrotechnických oborů, které předvádějí své
nejnovější technologie, mnohdy ve světové premiéře.

Novinky veletrhu

provozy procházejí, představí osobnosti ze světa
průmyslové automatizace, průmyslové informatiky a senzoriky. Toto FÓRUM AUTOMATIZACE
proběhne v nejmodernější hale V brněnského
výstaviště.
Poprvé na veletrhu AMPER proběhne celostátní
setkání elektrotechniků. Celkem tři dny nabité
informacemi, osm špičkových lektorů a témata
od norem až k příkladům z praxe. Návštěvníkům
se tak nově naskýtá jedinečná příležitost doplnit si
vzdělání v oblasti nových norem pro r. 2016 a dozvědět se aktuální informace z oboru nezbytné
pro jejich práci.
Premiéru bude mít i odborné poradenství národní skupiny KNX pro Českou Republiku.
Znalosti a zkušenosti shromážděné během 15 let
vývoje a standardizace v oblasti domovní komunikace můžete získat na stánku P 6.49.
AMPER Start Up vychází vstříc novým a začínajícím firmám, které by se rády prezentovaly na

Přijďte se podívat i vy na nejnovější trendy
v oboru, líbivé expozice vystavovatelů, odborné
přednášky a krásné hostesky. Připojte se k vystavovatelům, novinářům a návštěvníkům na
největším setkání nadšenců z oboru elektroniky
a elektrotechniky v České Republice a zažijte
jedinečnou veletržní atmosféru veletrhu AMPER.
Veletrh nabízí pro každého něco a dohromady
tvoří dokonalý zážitek, o který nechce nikdo
z nás přijít.

A samozřejmě nebude chybět doprovodný program v sekci Fóra OPTONIKA s množstvím zajímavých a populárně naučných přednášek věnovaných optice a fotonice. Letos namátkou zmiňme

V rámci doprovodného programu se můžete těšit
na významné novinky, umožňující tomuto specializovanému veletrhu být ještě zajímavějším
místem pro setkání vystavujících firem s jejich
zákazníky.
AMPER SMART CITY - reprezentuje specifické
odvětví tzv. chytrých technologií, které si kladou
za cíl zvýšit kvalitu života ve městě. Patří sem např.
systémy inteligentního řízení městského osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění prvků smart grids, systémy inteligentních
budov, elektromobilita, rozvoj městské dopravy,
dopravní telematika a parkovací systémy, ale také
moderní systémy pro komunikaci vedení města
s občany. Na prezentaci novinek přímo na stáncích vystavovatelů bude navazovat konference
„SMART CITY v praxi“ určená pro technicky
zaměřené odborníky, kteří budou tato chytrá
řešení implementovat do konkrétních řešení
v daném městě.

Živý program přednášek s podtitulem Automatizace mění průmysl zachytí, jak automatizace
posouvá průmysl směrem k naplnění koncepce
Průmysl 4.0. Změny, kterými dnes průmyslové
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výstavní ploše největšího tuzemského veletrhu ve
svém oboru bez nutnosti nákladné investice (podrobněji jsme o nich přinesly zprávu v minulém
vydání TechMagazínu). Návštěvnicko-populární
součástí veletrhu je také přehlídka elektromobilů
a nejmodernějších infrastrukturních zařízení pro
elektromobily AMPER Motion. Poprvé v rámci
tohoto programu bude vystavovat společnost
Ekova, která přiveze nový český elektrobusu
EKOVA ELECTRON 12.
Redakce portálu Elektrika.tv bude na veletrhu pokračovat ve svém živém vysílání na mediální scéně
AMPER FÓRUM a přinese živé diskuse na aktuální
témata v oboru, rozhovory o exponátech, pohledy
na veletrh očima návštěvníků, studentů, vystavovatelů, novinářů, ale také pořadatelů.

například přednášku na téma „Vesmírný výtah
– utopie nebo budoucnost?“ nebo přednášku
„Budeme neviditelní?“ ■
Kompletní program a mnoho dalších informací
o veletrhu AMPER naleznete na webových
stránkách www.amper.cz
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Zveme Vás k účasti na 24. ročníku mezinárodního veletrhu
elektrotechniky, elektroniky, automatizace,komunikace, osvětlení a zabezpečení

®

2016

• největší lídři v oboru
na jednom místě
• Bohatý doprovodný program
• novinky z oblasti
elektrotechniky a průmyslové
automatizace
• Současně proběhne
28. Celostátní setkání
elektrotechniků

15. - 18. 3. 2016

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
www.amper.cz
Facebook: VeleTRh AMPeR

Pro odVážné
a ZVídaVé

energie a energetika

BN-800: Nové jaderNé techNologie
v průmyslovém využití

Průmyslové použití
nových technologií

lojarské jaderné elektrárně, která se nachází na Uralu.
Nyní je zde uváděn do provozu reaktor BN-800
a v roce 2025 je očekáván BN-1200, který již bude
komerčním typem. Reaktor BN-800 bude vyrábět elektřinu a dodávat ji do sítě, ale jeho hlavním účelem je ověření fyziky rychlých reaktorů
při zvětšování výkonu elektrárny a vývoj nových
typů jaderného paliva. Také jde o prototyp, takže
investiční náklady jsou vyšší než v případě typových
projektů tlakovodních reaktorů. Změna má přijít až
se zmíněným reaktorem BN-1200, jehož investiční
náklady budou srovnatelné s reaktory VVER-1200
a který tedy bude určen k masovějšímu rozšíření.
Význam reaktoru BN-800 spočívá také v tom, že dochází k převádění technologií z výzkumných ústavů
do průmyslové praxe. Jde o součást projektu Proryv
(česky Průlom) ruského Rosatomu, který má za cíl
uzavřít jaderný palivový cyklus energetických bloků.
Palivo ze stávajících reaktorů je sice již dnes schopna
řada zemí přepracovávat, ale zatím nejde o příliš ekonomickou cestu. Změnit to mají nové technologie.
Příkladem může být nový postup separace americia
z použitého jaderného paliva, s kterým přišli vědci
z ruského výzkumného ústavu VNIINM (součást Palivové společnosti TVEL, která dodává jaderné palivo
na všechny české jaderné reaktory včetně výzkumných). Během provozu jsou v tlakovodních reaktorech
generovány mimo jiného transurany s dlouhým poločasem rozpadu, které jsou příčinou toho, že nepřepracované použité palivo bychom museli ukládat na
desítky tisíc let do hlubinných úložišť. Jedním z nich
je právě americium, které dnes dokážeme spalovat
v sodíkových reaktorech. Nutná je ale jeho separace
od ostatních transuranů, jejíž velice ekonomický způsob našli vědci z ústavu VNIINM. Nové technologie cílí
na spalování dalších transuranů, které by mohlo vést
až k tomu, že nevyužitelné zbytky z použitého paliva
bude nutné skladovat jen stovky let, než poklesne
jejich aktivita na úroveň přírodního pozadí.
O krok napřed je technologie výroby paliva MOX,
kterou vyvinuli vědci z ruského podniku Gorno-chimičeskij kombinat a která se již dostala do průmyslového využití. Název MOX pochází z anglického mixed oxide a znamená směs oxidů uranu a plutonia.
Klasické jaderné palivo představuje oxid uraničitý
a při výrobě paliva MOX je k němu přimícháván oxid
plutoničitý pocházející z použitého jaderného paliva.
Význam rychlých reaktorů spočívá v tom, že umožňují vícenásobné přepracování paliva. To znamená,
že maximálně využijeme energetický potenciál vytěženého uranu a budeme se zabývat ukládáním
pouze nevyužitelných zbytků po zlomek doby, který
by byl nutný v případě nepřepracovaného paliva.
Reaktor BN-800 je podstatným krokem ve vývoji
potřebných technologií a během jeho provozu
můžeme očekávat další pokroky v této oblasti. ■

S reaktorem BN-800 také přichází do komerčního použití řada nových technologií, které přinášejí dlouho očekávaný rozvoj tohoto odvětví. Ačkoliv sodíkové reaktory
se poprvé objevily již na úsvitu jaderné energetiky
(tj. v 50. letech min. stol.) na své větší komerční využití
stále čekají. Prvním komerčně využívaným sodíkovým
reaktorem se v roce 1972 stal BN-350 postavený v kazašském městě Aktau. Šlo ale o první vlaštovku svého
druhu, a ne o komerční typ reaktoru určený ke stavbě
ve větších sériích. V roce 1980 následoval BN-600 v Bě-

Tabletky paliva MOX

Začátkem prosince 2015 byl připojen k síti čtvrtý blok Bělojarské jaderné elektrárny, což
znamená významný krok ve vývoji světové jaderné energetiky. BN-800 je sodíkem chlazený
reaktor na bázi rychlých neutronů a jde o nejvýkonnější reaktor tohoto typu používaný ke
komerční výrobě elektřiny.
S tímto reaktorem je také spojena řada nových jaderných technologií, které jsou převáděny do praxe.

Reaktory IV. generace a jejich
přínosy
Současná jaderná energetika stojí na tlakovodních
a varných reaktorech tzv. generace II a pomalu nastupující III/III+. Abychom si pod těmito čísly něco
představili, tak dukovanské a temelínské reaktory patří
do II. generace a nové bloky, které jsou v obou lokalitách zamýšleny, se řadí ke generaci III+, neboť přinášejí
výhody a zlepšení v ekonomice provozu, účinnosti výroby a v neposlední řadě také v bezpečnosti provozu.

i látky, které tlakovodní reaktory nemohou využít. Např.
uran 238 může být v rychlém reaktoru přeměňován na
plutonium 239, které již je štěpitelné, a tedy energeticky využitelné. Podobně je možné spalovat i některé
transurany, které vznikají v tlakovodních reaktorech.
Použití sodíku jako chladicí látky přináší i další výhody.
Například je možné v aktivní zóně dosahovat vyšších teplot než v případě současných lehkovodních
reaktorů, což znamená zvýšení účinnosti přeměny
energie získané ze štěpení na elektrickou. Provozní
teploty jsou navíc dostatečně daleko od teploty varu
sodíku a ten je tak v aktivní zóně v podobě tekutého
kovu. Znamená to, že potrubí primárního okruhu není

Čtvrtý blok Bělojarské JE se sodíkovým reaktorem BN-800

Postupně se také objevují reaktory IV. generace,
které jsou spojeny s podstatným zvýšením účinnosti
elektrárny, zásadním zlepšením využití paliva a díky
odlišnému principu také výrazně vyšší bezpečností.
Jejich symbolem je reaktor BN-800, který znamená
přelom v jaderné energetice. Provozuje jej společnost
Rosenergoatom, patřící do skupiny Rosatom, která provozuje všechny ruské jaderné elektrárny (10 elektráren
s 35 reaktory). Nejpodstatnějším rozdílem BN-800 je
chladicí látka v primárním okruhu, kterou představuje
sodík. Díky tomu je možné štěpit palivo rychlými neutrony, což v kostce znamená, že můžeme „spalovat“

Hlavice palivových kazet s tvarem uzpůsobeným pro
chlazení sodíkem

36

namáháno tlakem, ale jen teplotně, takže je vyloučen
jeden z hlavních jevů, který by za mimořádné situace
mohl vést k jeho prasknutí. Díky tomu není nutné
elektrárnu vybavovat bezpečnostními systémy, které
mají za úkol udržet v primárním okruhu tlak v bezpečných mezích i za mimořádných událostí a elektrárna
je díky tomu o něco jednodušší a levnější. Na druhou
stranu sodík přináší jiné technologické výzvy, které
musel překonat tým projektantů z konstrukční kanceláře OKBM Afrinatov, jenž je autorem reaktorů typu BN.
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Turbína s leviTujícím roTorem

Posílení možnosTi
skladování Plynu

Po více než 100 letech od vynálezu parní turbíny přichází další technologický milník v jejich
konstrukci – tzv. bezolejová parní turbína, využívající principu magnetické levitace. Nižší tření
může navíc i zvýšit účinnost zařízení.

Design turbín je velmi přesně vypočítaný k dosažení co
nejúčinnější přeměny energie páry na rotační pohyb

zároveň nabízejí i širší možnosti pro on-line monitorování chodu turbíny. Chlazení, které je i přes absenci
tření nutné, obstarává místo oleje patentovaný systém vzduchového chlazení. Nižší tření navíc může
teoreticky vést i ke zvýšení účinnosti turbíny až o 1 %.
Což se sice na první pohled nemusí zdát mnoho,
ale v praxi každé procento výkonu navíc znamená
výrazné navýšení v produkci energie.
První turbína SST-600 s levitujícím rotorem byla uvedena do provozu nedaleko Berlína v Jänschwaldské
elektrárně, kde slouží jako jedna z dvanácti turbín
pohánějících vodní pumpy. Turbína má výkon 10 MW
a pracuje při 5700 otáčkách za minutu. Obecně lze
technologií pro levitaci rotoru vybavit turbíny s rotory
vážícími až 10 t (čemuž odpovídá výkon až 40 MW). ■

solární minielekTrárna na balkóně
Dodavatel „zelené energie», rakouská firma Oekostrom, nabízí tzv. balkónovou minielektrárnu, kterou tvoří fotovoltaický panel jednoduše připevnitelný na balkón či terasu. Ten
prostřednictvím měniče převádějícího stejnosměrný proud na střídavý může přes zásuvku
zásobovat domácnost vlastní elektřinou.
Důležité je, aby byl balkon obrácen na jih, což
splňuje zhruba polovina z přibližně dvou milionů
rakouských domácností, jak konstatuje šéf zmíněné
firmy Lukas Stühlinger. Panel o rozměrech 138 x
69 x 5 cm obsahuje celkem 32 monokrystalických
solárních článků schopných dodávat za optimálních
podmínek až 150 W (+/-10 %) stejnosměrného
proudu. Jeho hmotnost 14 kg umožňuje bezproblémové umístění. Zařízení lze pořídit za zhruba
16 000 Kč (bez upevňovací sady) a výrobce zaručuje
nejméně 95% funkčnost po dobu 5 let.
Výkon minielektrárny není sice nijak ohromující,
měl by však postačit např. na udržení veškerých
domácích spotřebičů v pohotovostním režimu
nebo k přípravě snídaně pro dvě osoby, či k vyprání
jedné náplně v pračce. Fotovoltaické zařízení na
slunném balkónu může vyrobit kolem 150 kWh
elektřiny ročně a ušetřit tak za tuto dobu rodinnému
rozpočtu 800–1400 Kč. Což sice není mnoho, ale
v ekologicky zaměřeném Rakousku, kde řada lidí
únor 2016
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Česká republika bude rozšiřovat objem
podzemních zásobníků plynu tak, aby
pokryl 50 % její roční spotřeby. Na odborné
studii pro toto řešení se podílela i Technologická agentura České republiky (TAČR).

Foto: Siemens

Výrobu většiny elektrické energie proudící v naší
síti obstarávají parní turbíny. Ty jsou založené na
systémech vytvářející páru o vysoké teplotě a tlaku,
která je vedena do parní turbíny, kde rozpínající se
pára roztáčí rotor. Na něj je většinou napojen rotor
alternátoru, který vyrábí elektrickou energii pro
potřeby daného průmyslového závodu, případně
dodávku do veřejné sítě.
Klíčovou součástí turbíny je rotor, umístěný na ložiskách, který vyžaduje promazávání (obvykle olejem),
aby při fyzickém kontaktu obou součástí turbíny nedocházelo k poškození třením. U několikatunových
rotorů elektrárenských turbín to vyžaduje sofistikovaný mazací systém zahrnující mnoho prvků: od olejového čerpadla přes zásobník až po rozvody. Vývojářům firmy Siemens se však všechny tyto součástky
podařilo odstranit a představili technologii, díky níž
už samotná turbína mazací médium nepotřebuje.
Její rotor totiž není ve fyzickém kontaktu s žádnou
nehybnou částí, kde by docházelo ke tření – celý
se vznáší působením silného magnetického pole.
Princip magnetické levitace není novou technologií,
nicméně je poměrně náročná a má zatím jen relativně omezené využití. Levitace rotoru se podařilo
konstruktérům dosáhnout instalací aktivních elektromagnetických ložisek do již existující turbíny. Poloha
rotoru v ložiscích je pak přesně sledována sestavou
senzorů a síla magnetického pole je upravována tak,
aby byl rotor při činnosti ve stabilní poloze. Senzory

touží po energetické nezávislosti a jistotě, může být
vlastní minielektrárna docela atraktivní záležitostí.
Obyvatelé městských bytů v Rakousku nemohou
jen tak instalovat fotovoltaiku na střechu domu,
brání tomu spletité předpisy, podle nichž musejí
s instalací takového zařízení souhlasit všichni nájemníci či členové společenství vlastníků. Ani pokud solární panely instaluje majitel domu na svůj
náklad, stejně podle zákona nesmí elektřinu svým
nájemníkům prodávat, protože nedostane licenci.
Proud ale může lidem v domě „darovat“. ■

TAČR podpoří projekt s názvem: Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému
vybudování dalších podzemních zásobníků pro
uskladňování zemního plynu, finančně 9 mil. Kč.
Řešitelem projektu byla Hornicko-geologická
fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, spoluřešitelem pak ostravská
akciová společnost FITE.
Zadání projektu vycházelo z narůstajícího významu skladování zemního plynu z pohledu
národohospodářského i státně strategického.
Zásobníky jsou důležitou součástí plynárenské infrastruktury, jelikož vyrovnávají sezónní
rozdíly ve spotřebě zemního plynu. Během
léta se plyn, který je v létě levnější, uskladňuje
a následně v zimním období se spotřebovává.
Zásobníky také zvyšují energetickou bezpečnost země.
Jak uvedla předsedkyně TAČR Rut Bízková,
ČR se podílem skladovací kapacity na roční
spotřebě plynu řadí mezi evropskou špičku,
přičemž dosavadní zásobníky zajišťují zhruba
37 % spotřeby. Plyn se u nás nachází v devíti
podzemních zásobnících, jejichž celková kapacita činí 2931 mil. m3, plánované navýšení
kapacity do roku 2021 činí 3700 mil. m3. Z toho
8 patří firmám RWE Gas Storage a MND Gas
Storage. Předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) Jan Valenta nedávno uvedl,
že od roku 2009 plynaři investovali do rozšíření
zásobníků tři miliardy Kč. V současnosti se plynárenská infrastruktura rozšiřuje o dva nové
zásobníky (v Rožné a v Dambořicích), postupně
se zvyšují kapacity i současných zásobníků,
ovšem možnosti dalšího posilování jejich skladovací kapacity jsou již omezené a obtížně
realizovatelné. Studie proto doporučuje navýšení kapacity zásobníků plynu spíše cestou
středně a velkoobjemovou (tedy výstavbou
nových objektů). Ze studie, jejímž cílem bylo
mj. i vytipovat vhodné lokality pro potřeby
ČR a vypracovat metodiku, která stanovuje
vhodné horninové struktury pro podzemní
zásobníky plynu, včetně sledování jejich vlivů
na životní prostředí, však vyplývá, že přírodní
podmínky ČR poskytují pro budování podzemních zásobníků plynu jen poměrně omezené
možnosti. Nicméně se zde nachází vhodné
horninové struktury, které lze potencionálně
využít jako zásobníky plynu. Tvůrci projektu se
proto zaměřili na výzkumné metody k využití
těchto struktur. ■
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Ke snižování emisí jsou
v motorech využívány
plasty s nízKým třením
Speciálně mazaný typ polyamidu Stanyl 46 byl vybrán
na výrobu kluzných patek S nízkým třením pro SyStém
čaSování u nové generace energeticky úSporných
benzínových motorů S turbovStřikováním. pro motorové
čáSti zaS nabízí nový Stanyl tW371 výhody Snížení emiSí co2
a zlepšení Spotřeby.

V

těchto nových energeticky úsporných přeplňovaných zážehových motorech se uplatnily
rozsáhlé technologické zkušenosti, dosažené
v posledních letech ve vozech formule 1, a představují nejnovější stav techniky ve zmenšování motorů
(tzv. downsizing). Nabízejí optimální kombinaci jízdních vlastností a spotřeby paliva, s výrazně nižšími
emisemi CO2, a to navzdory jejich vyššímu výkonu.

Stanyl PA46 se již nyní používá v součástech motoru, vzhledem k jeho schopnosti odolávat velmi
náročným podmínkám, jakým jsou vystaveny
kluzné patky, což obnáší vysoké teploty, vysoké
zatížení, vysoké rychlosti, drsné chemické prostředí a silné vibrace. Tento materiál má výbornou
odolnost vůči opotřebení a oděru a předčí většinu
ostatních termoplastů ve většině případů, ale zejména při vyšších teplotách a vysokém zatížení.
Podle výrobce, firmy Royal DSM, nabízí lepší vlastnosti ve srovnání s konkurenčními materiály jako
je PA6 a PA66 (odolnost proti opotřebení může
být až 7krát vyšší), polyphthalamid (PPA), acetaly
a PPS. Každý z nich má nějakou slabinu, ať už jde
o křehkost (PPS, PPA), nízká tuhost při vysokých
teplotách (POM, PPS, PA6, PA66, PPA) nebo vysoká
hrubost (PPS).
Až dosud byl současným průmyslovým standardem pro motorové součásti Stanyl TW341, ale
pro nové motory vyvinula DSM produkt s lepšími

parametry tření – Stanyl TW371. Ten nabízí další
výhody, pokud jde o snížení emisí CO2 a zlepšení
spotřeby paliva. Testy prokázaly 20% snížení tření
ve srovnání s materiálem TW371. Díly časovacího
systému jsou vyráběny na bázi přesného vstřikování
plastů belgické firmy Quadrant Creative Molding
Systems (QCMS), systémové položky jsou dodávány
společností Tsubakimoto v britském Nottinghamu.
Úzká spolupráce firem DSM, Tsubakimoto a QCMS
zajistila, že Stanyl TW371 splňuje všechna kritéria
výkonu. QCMS provedla řadu tvářecích testů pro
optimalizaci lisovacího procesu, Tsubakimoto pak
ověřování a výkonnostní testy. Materiálová novinka,
která je výsledkem této spolupráce, pomůže splnit
cíle v oblasti skleníkových plynů (oxid uhelnatý,
uhlovodíky, oxidy dusíku) a emisí pevných částic
v rámci normy Euro 6, která vstoupila v platnost
v září 2014. Všechny nové osobní vozy musí nyní
v souladu s limity EU týkajícími se emisí CO2 vypouštět méně než 130 g CO2 na kilometr.
V DSM hledají další řešení, které pomůže k výraznějšímu snížení emisí z automobilů. V současné
době probíhá u několika OEM firem hodnocení
vývojových verzí dalšího stupně polyamidu s nízkým třením Stanyl HGR1 a HGR2. ■

odolný termoplast pomáhá hondě
Na konferenci prestižní americké asociace Society of Plastics Engineers (SPE) získalo řešení
vyhřívaného vstřikovače paliva z odolného termoplastu ocenění za nejinovativnější využití
plastů v kategorii pohonné jednotky.
Program SPE Automotive Innovation Awards je
nejstarší a největší soutěž svého druhu v automobilovém a plastikářském průmyslu a hodnotitele
zaujalo řešení vyhřívaného vstřikovače Delphi Multec 3,5 Tip Port, který se používá ke zlepšení výkonu
při studeném startu v modelech Honda Fit a City,
poháněných etanolem.
„Studený start je poměrně rozšířený problém ve
vozidlech, která jezdí na 100% etanol (E100). Toto
palivo netvoří při nízkých teplotách hořlavé páry,
takže motor při startování není možné nastartovat
s konvenčním systémem. V Brazílii, kde se palivo
E100 běžně používá, je proto nutné do většiny
automobilů přidávat ještě druhý, podpůrný palivový subsystém pro spuštění motoru při teplotách
nižších než 13 °C,“ řekl Dave Dues, hlavní inženýr
Delphi pro vozidla programu flex fuel.
Výzkumný tým společností Honda, Delphi a DuPont nejenže vyřešil stávající problém se studeným
startem, ale díky absenci sekundárního palivového
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subsystému se povedlo snížit hmotnost vozu o 9 kg,
což se promítá i do snížení nákladů, zlepšení spotřeby paliva a snížení emisí. Vyhřívaný vstřikovač
paliva Multec 3,5 Tip Port má v sobě integrované
topné zařízení, které palivo rychle ohřeje, takže se
etanol může odpařit a efektivněji vznítit i v chladném počasí.
Integrovaná komponenta byla vytvořena s využitím
materiálu firmy DuPont Zytel HTN PPA. Tento plast
byl zvolen proto, že nabízí nižší viskozitu taveniny
než konkurenční PPA (polypropylenové) plasty, což
pomáhá chránit podsestavu během tvarování. Má
také lepší viskozitu a tažnost než ostatní PPA. Jeho
výhodou je přežít tepelné cyklování bez popraskání.
Poté, co byl vybrán vhodný materiál, vyvinula firma
DuPont novou elektricky vhodnou, tepelně stabilizovanou variantu, která může být také označována
laserem pro identifikaci. Byla provedena rozsáhlá
analýza formování pro zajištění optimálního plnění
formy bez rizika spečených kousků. Kromě toho

Foto: dupont

vstřikovač z odolného termoplastu pomáhá při
studených startech

byly přidány do dutiny nástrojové formy tlakové
snímače, aby se zabránilo zhroucení tenké kovové
topné trubice během formování.
Zytel HTN PPA je často používán v automobilovém
průmyslu, v aplikacích jako jsou složky systému
chlazení motoru nebo pouzdra termostatů apod.
V elektrikářském a elektrotechnickém průmyslu
se používá k výrobě bezolovnaté SMT (Surface
Mount Technology) technologii povrchové montáže a pro tradiční konektory, izolátory vysokého
napětí a strukturální konstrukční díly pro různá
zařízení. ■
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uplaTnění polymerů při Tvorbě
unikáTních sTaveb
Na seznam svých referenčních projektů si může společnost Sabic Innovative Plastics zapsat
další atraktivní bod. Její materiál Lexan se zasloužil o unikátní vzhled pozoruhodného architektonického projektu, který ukázal nové možnosti uplatnění technických plastů v architektuře
a stavebnictví.
Projekt konferenčního centra El Batel ve španělské
Cartageně, který navrhli renomovaní architekti José
Selgas a Lucía Cano, je “state-of-the-art” budova
o ploše téměř 17 000 m², která získala prestižní
ocenění na Bienále španělské architektury. Design
objektu je inspirován přístavem a ovlivněn mořem.
Kromě svého úchvatného architektonického návrhu
je budova proslulá i ambiciózním využitím inovativních materiálů. Na realizaci má tak značný podíl i výrobce plastů Sabic, který podpořil tento oceňovaný
Foto: Sabic

Využití polymerové pryskyřice Lexan umožnilo
přinést do hlediště oceněného konferenčního centra
jasné světlo a barvy

projekt tím, že vyvinul polykarbonátový materiál se
speciálními luminiscenčními pigmenty. Výsledkem
je speciální typ polykarbonátové pryskyřice Lexan,
který umožňuje přenos světla a nabízí možnost vytváření barevných efektů uvnitř i vně budovy. Kromě
toho pomáhá tento plast absorbovat sluneční
světlo a v noci osvětlovat chodby. K vytvoření povrchu více než 1500 m2 bylo použito celkem 110 t
pryskyřice Lexan v trubkách a fasádních profilech.
Společnost Sabic spolupracovala na tomto projektu
s katalánskou firmou Polimer Tecnic, specializovanou na zpracování plastů a jejich instalaci v různých
průmyslových i komerčních objektech.
Lexan se uplatnil rovněž na Světovém ekonomickém
fóru, které proběhlo koncem ledna ve švýcarském
Davosu, a to v objektu, kde se sešli přední světoví ekonomičtí, političtí a kulturní činitelé. Struktura nazvaná
ICEhouse – kde ICE není označením ledu, ale akronymem pro “Innovation for the Circular Economy”, tedy
inovací pro cyklické hospodářství – byla postavena
s použitím tohoto pokročilého plastu pro stěny,
strop, střešní krytiny a okna – vše namontované
v hliníkových rámech. Vícevrstevné polykarbonátové
pláty použité na stěnách a stropě jsou vyplněny izo-

Foto:bMcDonough+Partners

Projekt ICEhouse na Světovém ekonomickém fóru
v Davosu prezentoval principy cirkulární ekonomiky

lačním nanogelem pro lepší energetickou účinnost.
ICEhouse byl součástí areálu Hub Culture Pavilion,
který sloužil účastníkům fóra pro jednání.
„Tato struktura může být postavena i rozebrána
velmi rychle a je tak ideální pro dočasné použití.
Unikátní materiály, které kombinují flexibilitu a energetickou účinnost nabízí architektům možnost
navrhovat struktury, které jsou elegantní a trvanlivé
a lze je využít v mnoha společensky prospěšných
aplikacích,” uvedl Al-Benyan, vícepředseda a CEO
společnosti Sabic. Myšlenkovým otcem návrhu
ICEhouse, jeho designérem a stavitelem je William
McDonough, který patří k průkopníkům trendu
udržitelnosti. Cyklické hospodářství zahrnuje filosofii
designu “Cradle-to-Cradle” neboli od kolébky ke
kolébce, který boří typické dosavadní pojetí materiálových toků a nahrazuje je designem preferujícím
zachovávání materiálů a energie prostřednictvím
využívání produktů, které mají princip obnovitelnosti, možnosti recyklace a znovu využití ve své
podstatě. Cílem cyklické ekonomiky je ekonomický
růst, který není omezen zmenšující se dostupností
materiálů a rostoucími náklady. ■

Technické plasTy ensinger míří
do svěTa už 50 leT

nové posTupy
pro nižší náklady

V letošním roce slaví společnost Ensinger významné výročí: půlstoletí na trhu technických
a vysokoteplotních plastů.

Společnost Toho Tenax vyvinula dva nové
postupy pro výrobu uhlíkových vláken, které
by mohly snížit množství energie použité při
jejich výrobě.
Jako první na světě využila firma mikrovlnné energie
ke karbonizaci prekurzoru polyakrylonitrilového
(PAN) vlákna při atmosférickém tlaku a vyrobila
uhlíkové vlákno s modulem pružnosti 240 GPa
a roztažností 1,5 % před přetržením k ekvivalentním
průmyslově vyráběným produktům.
Pokročilý karbonizační proces byl vyvinut
u výzkumu tvorby struktury vláken při karbonizaci
svazků obsahujících 12 000 až 24 000 ohnivzdorných oxidovaných PAN vláken. Použitím přímého
ohřevu mikrovlnnou energií vlákno karbonizuje
plynule, aniž by k udržení vysoké teploty vyžadovalo vysokoteplotní mikrovlnnou pec, což šetří
čas a energii.
Firma vyvinula i ultrarychlou technologii přípravy
uhlíkových vláken plazmovou úpravou povrchu,
založenou na suchém procesu. Vysoce zjednodušený proces údajně snižuje spotřebu energie
o 50 % v porovnání s konvenční výrobou uhlíkových vláken, navíc ultrarychlé ošetření zlepšuje
přilnavost uhlíkových vláken do matrice kompozitní
pryskyřice. ■

Její počátky jsou spojeny s obdobím, kdy v USA
a v Evropě začala éra vysoce tepelně odolných
polymerů. Historie jednoho z významných světových hráčů v oboru technických plastů, se začala
psát právě před 50 lety, když německý inženýr
Wilfried Ensinger založil v roce 1966 v Ehingenu
poblíž Böblingenu firmu na výrobu polotovarů
a strojových součástí – v nevyužité garáži rozvinul nové metody vytlačování na zařízeních
vlastní konstrukce. Úspěšný rozvoj firmy si vynutil
z kapacitních důvodů přesídlení do blízkého
Nufringenu, což firmě umožnilo rozšířit výrobu
a prakticky znásobit výrobní kapacity. Společnost dnes tvoří celkem 28 výrobních závodů
a rozsáhlý počet prodejních zastoupení, kde
zaměstnává na 2300 spolupracovníků po celém
světě, přesto však zůstává „tradiční“ rodinnou
firmou. Pobočka v ČR, která byla založena v roce
1993, sídlí v západočeských Dobřanech. Celkem
má v ČR a na Slovensku firma 48 zaměstnanců
a zabývá se zejména výrobou CNC obráběných
plastových dílů a prodejem plastových polotovarů.
únor 2016
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Foto: Ensinger

Dnešní sídlo a továrna firmy Ensinger v Nufringenu

Ensinger působí v současné době prakticky ve
všech hlavních průmyslových odvětvích – v lehkém i těžkém strojírenství, potravinářství, lékařské
technice, v elektrotechnickém a automobilovém
průmyslu. Vyrábí a dodává polotovary z technických a vysokoteplotních plastů a lisované i CNC
obráběné díly z plastů včetně montáží a osazování,
i vstřikované plastové díly a extrudované přesné
průmyslové, stavební a izolační plastové profily
a polotovary (desky, tyče, trubky). ■
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Během pěti let Budou
stamiliony 5G připojení
Příchod 5G standardizace otevře Příležitost Pro vznik nových
Průmyslových odvětví. do roku 2021, tedy během následujících
Pěti let, naroste ve světě Počet 5G PřiPojení na 150 miliónů.
PředPokládá se, že Prvními a nejrychleji se rozvíjejícími 5G
mocnostmi budou jižní korea, jaPonsko, čína a usa.

V

yplývá to z posledního vydání studie Ericsson
Mobility Report, která se podrobně věnuje
budoucnosti 5G sítí. Zpráva studie kom
plexně aktualizuje mobilní trendy a spotřebitelské
chování a využívá analýzy velkých objemů dat
z existujících mobilních sítích. Analytici Ericssonu
předpovídají, že standard 5G propojí nové typy
zařízení a spotřebitelé i firmy se mohou těšit na
dosud nepoznané způsoby využívání zařízení
a aplikací v souvislosti s rozvojem internetu věcí
(IoT). Studie také poukazuje na výrazný nárůst
sledování videa, které dnes dominuje mobilnímu
datovému provozu. Odhaduje, že mobilní provoz
související s videem by měl do roku 2021 na běžném

chytrém telefonu narůst až 6násobně. Globální mo
bilní datový provoz by měl do roku 2021 dosáhnout
10násobku svojí dnešní velikosti, přičemž video by
se na něm mělo podílet ze 70 %. Zásluhu na tom má
především YouTube. Datová spotřeba průměrného
majitele chytrého telefonu v Severní Americe by do
roku 2021 měla narůst z dnešních 3,8 na 22 GB mě
síčně. Podobným tempem bude zřejmě růst i mo
bilní datový provoz v západní Evropě – z dnešních
2 na 18 GB. Studie dále uvádí, že každou sekundu
přibude 20 nových mobilních širokopásmových
připojení. Momentálně je ve světě asi 7,3 mld.
mobilů, což je stejný počet, jako je lidí na planetě.
V roce 2021 by toto číslo mělo narůst na 9,1 mld.
Zatím největší LTE trh
USA už dohání konti
nentální Čína – asijská
velmoc dosáhla v roce
2015 na 350 milionů LTE
připojení (zhruba 35% po
díl v globálním měřítku).
Podle předpovědí firmy
Ericsson by čínský trh do
roku 2021 mohl dosáh
nout 1,2 mld. LTE připo
jení. Z pevninské Číny se
tak stává největší LTE trh
na světě. Také v Africe po
čet mobilních připojení

také v českých
domácnostech...
Z nejnovější studie Ericsson Mobility Report, která analyzovala používání komunikačních zařízení v rámci Evropy (v ČR,
Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku,
Švédsku a Velké Británii) vyplynulo, že počet připojených zařízení v domácnostech
stále roste. Tento fakt odráží prakticky
neustálou potřebu připojení, a to jak uživatelů, tak i zařízení samotných.
Současný životní styl nutí uživatele hledat nové
způsoby využití technologií. V našich domovech
se objevuje čím dál víc inteligentních připojených
zařízení. Průměrná evropská domácnost má více
než tři připojená komunikační zařízení, zatímco
počet uživatelů smartphonů, kteří se ze svého
zařízení nikdy nepřipojili k internetu, se blíží 0 %.
Dominantní roli v použití internetu napříč všemi
oblastmi hrají smartphony, které spolu s laptopy
představují nejpopulárnější kategorii zařízení.
O připojení inteligentních zařízení v rámci do
mácnosti se zajímá až 67 % respondentů z ČR,
a to v oblastech jako je zábava, bezpečnost nebo
zdraví. Chytré telefony a tablety také přispívají
k vyššímu využití internetu mimo domov.
Zvědavost a zájem o budoucí technologie je
vysoká hlavně v metropolitních oblastech. Polo
vina obyvatel Londýna a 66 % obyvatel Moskvy
má zájem o to, aby za ně domácí práce prováděli
roboti. Očekává se, že technologie zvýší i kva
litu městského života – 2 ze 3 obyvatel Říma si
přejí, aby jejich smartphone kontroloval kvalitu
vody na veřejných místech, na 60 % uživatelů
v Paříži by zase rádo v reálném čase porovná
valo spotřebu energie s dalšími domácnostmi
v sousedství pro optimalizaci spotřeby energie.

rapidně narůstá. V roce 2010 se jednalo o 500 mi
lionů, koncem roku 2015 už to byla jedna mld. ■

moBilům se věnujeme více, než si myslíme
Od doby, kdy se probudíme, strávíme „na mobilu” až 5 hodin denně, tj. téměř třetinu času,
kdy jsme v bdělém stavu. Chytré telefony používáme ve skutečnosti zhruba dvakrát více, než
si uvědomujeme, konstatují závěry studie britských vědců.
Počítače a zejména mobily se už staly běžnou a pro
mnohé neoddělitelnou součástí životů, ale kolik
času strávíme skutečně interakcí s nimi? Na tuto
otázku se snažili získat odpověď britští vědci. Studie
publikovaná v časopise PLoS One, kterou provedl
tým výzkumníků ze dvou renomovaných britských
univerzit (Lancaster University with Nottingham
Trent, the University of Lincoln and University of
the West of England), porovnávala čas strávený pro
hlížením displeje mobilního telefonu deklarovaný
uživateli s reálnými časy měřenými pomocí spe
ciální aplikace instalované na jejich smartphonech.
Aplikace zaznamenávala v průběhu dvou týdnů
veškeré způsoby použití mobilů – např. kontrolu
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času, notifikací a zpráv ze sociálních sítí, telefonické
hovory a přehrávání hudby apod.
Test absolvovalo 23 osob ve věku 18–33 let (byl tedy
zaměřen především na mladší věkovou kategorii, které
tvoří většinu uživatelské obce moderní elektroniky),
a výsledky ukázaly, že skutečná doba, kdy se věnovali
svým mobilům, je dvojnásobná oproti té, kterou si my
sleli, že stráví touto činností. Většinu použití sice tvořily
krátké okamžiky – více jak polovina trvala méně než
půl minuty, rychlé a krátké zběžné kontroly telefonu
se staly v podstatě rutinními úkoly, které si uživatelé
už ani neuvědomují – ovšem ve svém souhrnu dávají
dohromady docela dlouhé časy: někteří uživatelé
kontrolují svůj mobil až 85krát za den. V průměru se

účastníci testu věnovali svým smartphonům zhruba
5 hodin denně a výzkumníci upozorňují, že v posu
zování informací založených na datech získaných
z odhadů samotných uživatelů bychom měli přistu
povat obezřetněji – mohou se značně lišit od reality.
Podobná loňská studie, mapující používání mobilů mezi
americkými uživateli zjistila, že zatímco dospělí nad
65 let stále preferují hlasovou komunikaci a telefono
váním stráví ca 400 min. měsíčně ve srovnání se zhruba
32 textovými zprávami, mladší generace už naopak zcela
propadla SMSkování – průměrný americký teenager
odešle měsíčně na 3300 “textovek” (což představuje
stonásobek toho, co starší lidé) a provolá 630 minut. ■
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Soumrak tradičních Sim karet na dohled?
Současné mobilní telefony budou možná jedny z posledních, které umožňují výměnu SIM
karty, tak jako nedávno začali výrobci akceptovat trend nevyjímatelných vestavěných baterií.
Nedílnou součást zařízení bude možnost dálkové aktivace i správy.
V rámci skupiny Deutsche Telekom se T-Mobile
aktivně podílí na vývoji otevřeného standardu pro
tzv. vestavěnou SIM kartu (eSIM), která bude trvalou součástí zařízení a bude možné ji aktivovat
a spravovat na dálku. V proprietárních řešeních,

které byly založeny na řešení Apple a spuštěny
v USA, ale nevidí budoucnost, proto se již několik
let podílí na vytvoření celosvětového standardu
eSIM zastřešeného celosvětovou asociací mobilních
operátorů GSMA.

Vestavěná SIM karta, která má podobu speciálního
čipu a je nedílnou součástí přístroje, obsahuje informace o profilu uživatele v síti a lze ji naprogramovat
na dálku.
Veškeré informace o zákazníkovi, zaznamenávané
dosud na samostatný čip v SIM kartě, budou nově
uloženy přímo v telefonu, do kterého budou předávány přes mobilní síť operátora. Zákazník uzavře
s operátorem smlouvu (ta může být i na více zařízení, např. kromě mobilu může zahrnovat eSIM
v tabletu, chytrých hodinkách, navigaci v autě, či
dohledové kameře) a dostane „virtuální SIM“ v podobě QR kódu. Ten poté, co je naskenován do mobilu, si sám zjistí vše, co je potřeba. Další zařízení se
připojují obdobně, nebo získají potřebné informace
od prvního registrovaného zařízení prostřednictvím
bluetooth či Wi-Fi.
„První telefony s eSIM uvedeme tento rok, masivní rozšiřování lze pak očekávat v letech 2017
a 2018. Konvenční plastové SIM karty se podle
našeho názoru přestanou používat do deseti let, což
krom jiného přinese zlepšení zákaznické zkušenosti
a zvýšení spolehlivosti zařízení. Registrace nového
přístroje na konkrétní účet je s eSIM velmi snadná –
stačí např. naskenovat nebo opsat ID kód produktu
a ihned poté dojde k aktivaci a propojení s dalšími
připojenými produkty zákazníka,“ říká Vladimír Klein,
technologický ředitel T-Mobile.
Nástup eSIM je úzce spjat zejména s procesem
připojování přístrojů a následným rozvojem tzv.
internetu věcí. Podle některých odhadů bude v roce
2020 připojeno až 200 mld. zařízení – týká se to mj.
automobilů, nositelné elektroniky, chytrých domácností, chytrého měření, e-health a dalších oblastí. ■

čipy nové generace
Když Intel oznámil akvizici firmy Altera vyrábějící specializované programovatelné čipy FPGA
(Field Programmable Gate Arrays), bylo zřejmé, že jeho další aktivita ve vývoji procesorů
se zaměří na další zvyšování jejich výkonnosti pomocí aplikace těchto technologií. Nyní už
představil i první výsledek spojenectví: světově první čip typu SIP (System in Package), který
obsahuje paměti HBM2 a integrované SoC a FPGA čipy Stratix 10.
Čipy FPGA jsou programovatelné a nabízejí vysokou
flexibilitu pro specializované zaměření na různé
výpočetní úlohy. To by mohlo v kombinaci s rychlými pamětmi HBM2 přinést integrované řešení
s výrazně vyšším výkonem oproti možnostem, které
nabízejí aktuálně dostupné procesory dosavadních
generací. Využití najde v náročných aplikacích, jako
jsou např. strojové učení, rozpoznávání obrazových
dat i zpracování velkých objemů dat nebo zpracování videa ve vysokých rozlišeních (8K) apod.
Intel již dříve kombinoval své procesory se specializovanými FPGA čipy a tento způsob navyšování
výkonu bude zřejmě u dalších generací využívat
v ještě větší míře. V případě nového řešení je
novinka charakterizována výrobcem jako první
Stratix 10 FPGA zařízení typu SIP s integrovanými
paměťmi HBM2 a architekturou HyperFlex. Rychlé
paměťové moduly HBM2 nabízejí velký potenciál
díky dobře škálovatelné kapacitě, výkonu a vysoké
energetické efektivitě dané využitím velice širokého
rozhraní, což znamená, že HBM2 nemusí k dosažení
únor 2016
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vysokého výkonu pracovat na vysokých frekvencích.
Nabízejí tak nezanedbatelnou rezervu a potenciál
do budoucna.
K potřebnému heterogennímu propojení všech
částí nového čipu použil Intel své rozhraní EMIB,
což je tzv. 2,5D zařízení, tedy obsahující datové
spoje ve více vrstvách s využitím TSV (Through-Silicon Via) vertikálních spojů propojujících vrstvy.
HyperFlex architektura založená na 14nm výrobní
technologii TriGate, použitá ve zmíněné novince,
umožňuje eliminovat kritické cesty a zpoždění
směrování. Další významné zlepšení nabízí schopnost dosáhnout dvakrát vyšší výkon základní logiky
jádra a snížení potřeby velmi širokých datových
cest a dalších konstrukčních úprav, které vyžaduje
architektura konkurenčních řešení. Architektura HyperFlex umožňuje vytvořit vysoce výkonný design
s až o 70 % nižšími nároky na napájení díky redukci
požadavků z oblasti logiky.
Design HyperFlex řeší některé z otázek, které nastupují při využití vysokých frekvencí v GHz. Hlavním

Nové řešení – první Stratix 10 FPGA zařízení typu SIP

problémem je minimalizace tzv. zpoždění propagace – čas potřebný, aby signál dorazil z jednoho
registru do druhého. Nabízí se zkusit tyto procesy
urychlit rozšířením sběrnice, aby umožňovala pohyb
více prvků současně. Takovéto řešení však vyžaduje
mnohem větší matrici a spotřebovává více energie.
Místo toho využila Altera přidání dalších registrů.
Klíčem k úspěchu je, že tyto „hyper-registry” mohou
být spojeny nejen s každým směrovacím segmentem
na čipu, ale i s dalším vybavením, jako jsou DSP a vložené paměti, a na rozdíl od běžných registrů mohou
být i odpojeny.
Na podobném řešení čipů nové generace s vysokým výkonem pracuje rovněž IBM, která uzavřela
spojenectví s firmou Xilinx, druhým klíčovým hráčem vyrábějícím programovatelné FPGA čipy. ■
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ROBOTI: LIDÉ JAKO MY?
DOKONALÉ ROBOTY VZHLEDEM ČASTO PODOBNÉ LIDEM JSME BYLI
ZVYKLÍ ZATÍM VÍDAT HLAVNĚ VE FILMECH VĚDECKOFANTASTICKÉHO ZAMĚŘENÍ. JENŽE ONI UŽ JSOU TADY. A TO DOKONCE UŽ PÁR
LET, A STÁLE SE ZDOKONALUJÍ.

D

roid C3PO z Hvězdstroj podobu malé lidské postavy,
ných válek, hlavní
nezakrývá však svou robotickou
automatický hrpodstatu. Ovšem řada dalších
dina z filmové adaphumanoidních robotů, resp.
tace románu Isaca
jejich tvůrci se snaží dovést
Asimova „Já, robot”
podobu s člověkem k dokonači jeden z posledlosti. Humanoidní roboti,
ních výtvorů hopro které se vžilo
llywoodských kouoznačení androidi,
zelníků, robotka Ava,
jsou hitem hlavně
z loni uvedeného filmu
v Japonsku a v KoEx Machina, jsou nám blízcí
reji, kde vznikla již
nejen svým vzezřením, ale
řada umělých
bytostí, které
i chováním – např. humanoidní
jsou na první
robot z filmu Robot a Frank se dokonce
naučí i lidským nectnostem. Stále jsou
pohled k neto však buď jen digitální triky filmařů
rozeznání od
nebo lidé převlečení do robotických
živých lidí,
kostýmů. Ale takovíto roboti jsou už
a vývoj dále
i realitou ve výzkumných laboratořích
pokračuje.
O prvním roboa konstrukčních kancelářích robotických firem a skutečně existují. Věttickém hotelu, který bude mj. vyTvář z pružného materiálu
šinou sice jen jako prototypy strojů, Frubber (tzv. gumové
užívat takovéto roboty jako službu
s nimiž se možná budeme setkávat maso) umožňuje robotic- na recepci, jste se mohli již dočíst
v TechMagazínu č 5/2015, jsou tu
v budoucnosti. Profesor Chetan Dube, kému Einsteinovi dělat
výkonný ředitel software firmy IPsoft, různé výrazy obličeje
však i další.
která vyvinula virtuální asistentku naKe špičce robotických vývojářů ze
zvanou Amelia, věří, že ještě v tomto desetiletí země vycházejícího slunce patří firma ATR Hiroshi
bude mít Amelia lidskou podobu k nerozeznání Ishiguro Lab. Její zakladatel, jeden z předních vědců
od skutečného člověka.
v oblasti humanoidní robotiky, inženýr Hiroši Išiguro, už vytvořil robotickou kopii sebe samého s názvem Geminoid. Svou kopii předvádí studentům
i veřejnosti, ale hlavně slouží ke studiu interakce
člověk-robot. Nejnovější verze, dálkově ovládaný
robot Geminoid HI-4 je vysoký 180 cm ( v sedu
140 cm), má kovovou kostru s plastovou lebkou,
tělo z uretanové pěny potažené silikonovou kůží.
Jeho pohybové schopnosti, věrně napodobující
lidské pohyby dané 16 stupni volnosti (12 pro hlavu,

Každý může mít svého
robofavorita…
Japonská firma A-lab kromě hyperrealistické,
byť poněkud anorekticky vyhlížející teenagerské
androidky Asuny, stvořila i plnoštíhlou actroidku
Matsuko-roid, která je kopií TV celebrity – populární konferenciérky Matsuko Deluxe, jež ji
použila ve své show Matsuko and Matsuko.
Sledovanost pořadu rapidně vzrostla.

4 pro tělo), zajišťuje 16 pneumatických aktuátorů
poháněných stlačeným vzduchem z kompresoru
a řada senzorů. Na rozdíl od většiny jiných androidů
nemá uvnitř těla žádný procesor – vše je řízeno
externě.
Má i ženskou kolegyni nazvanou Erica, což je
android vyvinutý jako výzkumná platforma pro
autonomní konverzační roboty, s cílem vytvořit
systém pro přirozenou interakci s lidmi s využitím
integrace různých technologií, jako je rozpoznávání hlasu, sledování lidí a přirozeného pohybu.
Má 19 stupňů volnosti pro oblasti obličeje, krku,
ramenou a pasu. Může vyjádřit i různé výrazy obličeje a některé pohyby pomocí gest. Pro vzhled
byla zvolena příjemná a neutrální ženská tvář, s níž
mohou lidé důvěrně komunikovat, a s nimiž mluví
syntetizovaným hlasem.
Profesor Išiguro použil při výrobě své robotické
kopie silikonovou pryž, která poměrně dobře napodobuje lidskou kůži. Jihokorejské výzkumné středisko Humanoid Robot Research Center (HUBO

Hiroši Išiguro, jeden z předních vědců humanoidní
robotiky, vytvořil svou robotickou kopii s názvem
Geminoid - slouží ke studiu interakce člověk-robot

ASIMO a ti druzí
Jakýmsi „pradědečkem” a stále ještě vzorem pro
roboty humanoidního typu, tj. s konstrukcí podobnou lidskému tělu, je populární ASIMO (Advanced
Step in Innovation Mobility) firmy Honda. Zvládne
celou řadu aplikací a je vybaven poměrně pokročilou vlastní inteligencí – vnímá zvuk, držení těla,
rozeznává dokonce i lidské tváře a pozná pohybující
se objekty. I když má zhruba metr vysoký bělostný
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Jedna z prvních robotek s humanoidní tváří - HRP-4C Miim (vlevo) a její novější kolegyně Miya (vpravo)
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Labs) založené korejskou technickou univerzitou
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and
Technology) v Soulu předvedlo už v roce 2006
robota Albert-Hubo s tváří Alberta Einsteina,
kterého rozvinula kalifornská firma Hanson Robots. Tvář hyperrealistického robota je vyrobena
z materiálu Frubber, což je akronym ze slov Flesh
Rubber (gumové maso), jak zní označení pružného
verzatilního polymeru imitujícího skutečné lidské
svalstvo a pokožku. Díky němu se robotický Einstein
dokáže usmívat i dělat různé výrazy obličeje. Ale
v budoucnu se zřejmě setkáme i se skutečnou
umělou kůží. Kosmetická firma L´Oreal se nedávno
spojila s bioinženýrským start-upem Organovo,
pracujícím na vývoji technologie 3D tisku lidské
kůže, což potenciálně může vést k ještě lidštěji
vyhlížejícím androidům.
Doktor David Hanson, zakladatel již zmíněné firmy
Hanson Robots, vytvořil ale i další stroje s realistickým vzhledem, např. Jules – bateriemi napájený konverzační robot s mimikou, vyhodnocený
jako “statisticky dokonalá neutrální androgynní
tvář “. Kombinuje různé funkce jako zpracování
přirozeného jazyka s ASR, TTS, počítačové vidění
(včetně rozeznávání a sledování tváře a udržování
očního kontaktu), komunikační „chat bot“ nástroje
s jazykem umělé inteligence (AI) a umožňuje
přirozené, interaktivní rozhovory, i simulovat
kompletní verbální a neverbální interakci. Jules

Ultrarealistický robot slouží pro výuku mladých
zubařů – s 10 stupni volnosti imituje pohyby, s nimiž
se dentisté běžně setkávají v praxi

nyní sídlí na University of West England v anglickém
Bristolu, ve spolupráci s níž byl vyvinut.

Cherchez la – actroid...
Přichází čas androidek
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Vědci na univerzitě v Pise vytvořili robota nazvaného FACE (Facial Automaton for Conveying Emotions), který prezentuje emocionální informace prostřednictvím non-verbální komunikace. Jejich cílem
je využití robota v adaptivní terapii u autistů. Robot je schopný vyjadřovat mimikou různé emoce,
včetně stavů mezi nimi. Může pomoci vcítit se do emocionálních a duševních stavů osob s autismem
a naučit je empatii a posílit jejich sociální způsobilost.

strial Science& Technology (AIST), která zaujala tím,
že uměla tančit a zpívat. Na rozdíl od ní má Actroid-SIT schopnost reagovat na různé druhy taktilních
dat a učit se lidským pohybům prostřednictvím
„odpozorování“ skutečných pohybových schopností lidí.
Jedním z tvůrců tohoto typu robotů je např. japonský tým výzkumníků Service Robotics Research
Group z institutu AIST, jehož dílem jsou roboti řady
Actroid-F. Kromě obvyklé actroidky má Actroid-F
ale i mužskou verzi (ta se však liší jen obličejem
a odpovídajícími tělesnými proporcemi. Po mechanické stránce jsou obě umělé bytosti shodné).
Tvůrci jejich prostřednictvím hodlají studovat interakci lidí s mužskými i ženskými roboty a rozdíly
v dojmu, jakým různé verze působí. Jsou přesvědčeni, že psychologický dopad komunikativních
actroidů na lidi je mnohem větší, než v případě
robotů, kteří jsou jen tvarováni jako lidská postava
nebo v podobě zvířete. Roboti typu Actroid-F dokážou prostřednictvím kamer umístěných v zorničkách očí rozeznat lidi před sebou, sledovat jejich
obličeje a reagovat na jejich přítomnost a pohyby,
a komunikovat s nimi hlasem – klást otázky a také
díky speciálnímu algoritmu na dotazy odpovídat.
Jiným robotem s podobou blonďatého fešáka
skandinávského typu s elegantní bradkou je další
Geminoid profesora Hirošiho s označením DK.
Jeho firma ATR vyvinula ve spolupráci s Ósackou
universitou i actroidku Geminoid F, označovanou

Čínská actroidka YangYang je věrnou kopií výzkumné
pracovnice Song Yang a jejích 43 stupňů volnosti ji
umožňuje mimořádnou mimiku i pohybové schopnosti

svého času za vůbec nejrealističtější roboženu,
jaká kdy byla vytvořena. Zdatně ji ale sekunduje
nejnovější Hirošiho výtvor, actroidka Asuna, která
byla předvedena loni na Tokio Designers Week, či
Kodomoroid – první robotická TV moderátorka,
která se světu představila v roce 2014. Kromě
perfektních jazykových znalostí disponuje navíc
i smyslem pro humor.

Když se science-fiction stává
realitou
Jedním z pozoruhodných výtvorů firmy Hanson
Robots je i pocta proslulému spisovateli Robertu
K. Dickovi ve formě interaktivního humanoidního robota s jeho podobou. Legenda světové
sci-fi, autor děl, jako jsou např. Temný obraz, Muž
z vysokého zámku či Blade Runner: Sní androidi
o elektronických ovečkách?, by si lepší pomník
ani nemohl přát...

A svého prvního humanoidního robota, resp.
androidku, představila loni i Čína: je dílem firmy
Shanghai Shenqing Industry (údajně jde už
o čtvrtého robota tohoto výrobce). Fyzická podoba actroidky YangYang byla vytvořena podle
jedné z výzkumných pracovnic firmy jménem
Song Yang. Mimořádné pohybové schopnosti ji
umožňují celkem 43 stupňů volnosti po celém
těle. Většina z nich je soustředěna na dokonalou
mimiku tváře. Pozoruhodné je i použití speciální
silikagelové umělé kůže, která na dotek dokonale
replikuje vlastnosti té lidské.
Další ultrarealistický robot – Showa Hanako 2, vytvořený na japonské univerzitě Showa, slouží pro výuku
mladých zubařů. Dokáže s 10 stupni volnosti imitovat
lidské pohyby, jako mimiku tváře, včetně pohybů
a mrkání očí, otevírání a zavírání úst (přičemž silikonový jazyk i ústa reagují separátně), ale i cuknutí hlavy,
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Japonsko je i domovem dalších robotů – většinou
androidek, jako je Miya (z AIST), DER 1 a její mladší
následovnice DER 2 a DER 3, nebo Actroid-SIT od
firmy Kokoro (roboty tohoto typu dodává i pro
zmíněný robotický hotel), či ReplieeQ1 (Osaka
University Ishiguro Research Team). Další reprezentantkou androidů v ženské podobě je např.
EveR z Korejského institutu průmyslové technologie
(KITECH) aj.
Mají už i svou kategorii označovanou jako fembot,
či actroidi (resp. actroidky, vzhledem k tomu, že jde
o složeninu slov actress, tj. herečka, a android), tedy
robot v podobě modelky. Název je odvozen od
jedné z prvních robotek s humanoidní tváří – šlo
o pokročilou verzi robota HRP-4C Miim vyvinutého
výzkumníky z National Institute of Advanced Indu-

Robot pro autisty

technologie

když vrtačka zasáhne “citlivé” místo, krčení ramen
apod., s nimiž se dentisté běžně setkávají ve své praxi.

Obdobné mechanické dítko vzniklo na kalifornské
univerzitě v San Diegu ve spolupráci s japonskou
robotickou firmou Kokoro. Pravda, robodítě Diego-san je trochu větší než průměrný jednoroční človíček, jehož reakce a chování má simulovat rozvíjení
dětí v prvním roce svého života, jak rozvíjejí své
schopnosti nonverbální komunikace, jako gesta
a mimiku, ale patří k pokročilým zařízením svého
druhu. Má vyměnitelnou hlavičku různých velikostí,
schopnou vyjadřovat různé pocity. S kamerkami
o vysokém rozlišení v očích a reproduktorem
v ústech a systémem akcelerometrů v uších, mu
umožňují detekovat směr a pohyb. Šikovné ruce
s pěti prstíky dokážou uchopit např. plastové lahve.
Senzory umístěné na různých kloubech v těle, detekují množství tlaku a tím mu umožní se např.
postavit ze sedu na židli.

Malí roboti s velkými ambicemi

Až roboti získají duši

Roboti a androidi zatím sice nemohou mít potomky,
ale vědci jim už nějaké stvořili. Existují totiž i robotické děti, s jejichž pomocí výzkumníci zkoumají od
přizpůsobení autosedaček či nábytku potřebám
nejmladší generace až po interakce s člověkem. To
je třeba i případ robotka CB2, vytvořeného týmem
specialistů z Ósacké univerzity. Ten se světu představil v roce 2007. Robot v podobě dítěte disponuje
obličejovou mimikou a rozvíjí své schopnosti a sociální dovednosti prostřednictvím interakce s lidmi
a sledováním jejich výrazu obličeje. Výzkumný tým
učil androida myslet jako dítě tím, že vyhodnocuje
výrazy obličeje, a zařazuje je do základních kategorií,
jako je štěstí nebo smutek.

Technická stránka věci, tj, konstrukční záležitosti
jsou v poměrně dostatečné míře už prakticky vyřešeny. Roboti – byť možná někdy ještě poněkud
toporně – dokážou imitovat lidské pohyby od hýbání končetinami až po např. mrkání očních víček
a mimiku tváře, jejíž absence byla až dosud jedna
z věcí, která umožňovala jinak vzhledově dokonalé
roboty odlišit od skutečných živých lidí.
To, na čem vývojáři nyní intenzivně pracují, je „duše
robotů“, resp. umělá inteligence, která by umožňovala jejich běžnou komunikaci s člověkem na takové
úrovni, jakou představuje normální rozhovor dvou lidí.
Jenže právě tady je ono příslovečné čertovo kopýtko neboli zakopaný pes, jak praví staré úsloví:

Robotické děti pomáhají s přizpůsobením autosedaček,
nábytku apod. pro potřeby dětské generace

▲
▲

OBYDLET MĚSÍC A PAK NA MARS
Poté, co se astronautům na Mezinárodní kosmické stanici ISS podařilo vypěstovat salát (jehož
první exempláře byly dopraveny ke zkoumání na Zemi, ale druhou sklizeň už mohla posádka
ISS ochutnat), ozdobila v polovině ledna tamní experimentální „zahradnictví“ – přesněji řečeno
Veggie plant growth facility, jak zní oficiální název zařízení (instalované na ISS před dvěma
lety) – první květina. Kosmické programy pro příští roky mají však mnohem větší ambice.
S ukončením provozu Mezinárodní vesmírné
stanice, která funguje na oběžné dráze kolem
Země už 15 let, se počítalo původně v roce 2020,

nicméně USA by chtěly její provoz prodloužit
ještě o další čtyři roky po tomto datu. Stanici na
orbitu by pak mohla vystřídat pevná základna
Systém základny složený z tzv. multidómů by byl
krytý obalem z 3D tištěného měsíčního regolitu,
jenž by chránil jejich obyvatele před kosmickým
zářením a mikrometeority

Vizualizace představy ESA o možné budoucí podobě kosmické lunární základny
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Obava z toho, aby umělá inteligence robotů nakonec s neustále rostoucím výpočetním potenciálem
moderních počítačů nepřesáhla tu naši. A nemusí
jít hned zrovna o podobný případ, jaký nám předkládá vlastním životem žijící síť SkyNet v sérii filmů
s Terminátorem Arnoldem Schwarzennegerem, jež
se vymkla lidské kontrole a vcelku logicky se snaží
eliminovat rizika, která ji mohou ohrozit – tzn. nás.
Umělá inteligence také postupuje kupředu a systémy
hlasového ovládání a komunikace s přístrojem, jaké
jsou dnes běžné např. v moderních smartphonech
a počítačích, třeba Siri firmy Apple či Cortana od Microsoftu, daleko převyšují vše, co bylo dříve vyhrazeno jen
nejvýkonnějším superpočítačům. A to není zdaleka
poslední krok. Až roboti získají vlastní inteligenci, byť
např. omezenou pojistkami proti činnostem potenciálně škodlivým člověku, a jednou třeba i schopnosti
uvědomění si sebe sama (takovéto systémy, byť jsou
ještě v plenkách, již existují), neměli by mít jako bytosti s tak rozvinutým stupněm vědomí také nějaká
osobnostní práva nebo možnost zakládat odbory?
V moderní politicky překorektní společnosti je to obvykle jen otázka času, kdy se objeví nějaká organizace
s politickými požadavky tohoto typu. Že je vám to
nějak povědomé? Ovšem – přesně tyto otázky si kladli
autoři sci-fi příběhů už v minulém století. Zdá se tedy,
že éra vizí budoucnosti, v nichž lidé už nebudou jediní,
kdo řídí chod světa, právě začala. Ale neměli bychom
zapomínat ani na to, že ne vždy byla tato vizionářská
díla, počínaje R.U.R. Karla Čapka přes povídky a romány
Ray Bradburyhoči dalších klasiků robotické science
fiction, jakými byli Stanislaw Lem, již zmíněný Philip.
K. Dick aj., příběhy se šťastným koncem... ■

na Měsíci. Tento projekt představil v lednu šéf
Evropské kosmické agentury Johann-Dietrich
Woerner, který uvedl, že takováto stálá základna
by na Měsíci mohla vzniknout kolem roku 2030.
Představu o projektu přiblížil šéf ESA v rozhovoru
pro CNN s tím, že by mělo jít podobně jako v případě budování ISS o model rozsáhlé mezinárodní
spolupráce, kdy by např. jedna země poskytla
robota, starajícího se o 3D tisk, další by mohla
dodat lunární vozidlo, tzv. rover, jiná by zase vyslala astronauty.

Vesmírní kolonisté: nejdříve roboti
Podle ESA by měsíční základnu mohli vybudovat
roboti, kteří by byli na Měsíc postupně dopravováni od roku 2020, aby připravovali zázemí pro
příchod lidí, díly pro výstavbu základny by měl
obstarat 3D tisk, a jako stavební materiál by byl
použit měsíční prach a horniny – regolit. První zkušenosti s tiskem z mimozemských materiálů už jsou
ostatně k dispozici – na letošním veletrhu CES bylo
předvedeno využití této technologie pro výrobu
objektu z meteoritického materiálu (podrobněji viz
Kaleidoskop na str. 54).
Na CESu se mj. představil i další z kosmických
projektů, lunární vozítko Audi lunar quattro, které
vyvíjí skupina berlínských inženýrů v rámci programu „Google Lunar XPRIZE“ (informaci o něm
jsme psali v TM č. 9/2015). Jeho cílem je dopravit
na Měsíc automatizované vozidlo. Pravidla soutěže požadují, aby vozítko, financované z 90 %
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Základnu by vybudovali roboti se speciální tiskovou hlavou

ze soukromých zdrojů, odstartovalo do vesmíru
nejpozději v roce 2017. Aby po přistání na Měsíci
překonalo vzdálenost minimálně půl kilometru
a odeslalo na Zemi fotografie a videa ve vysokém
rozlišení. To předpokládá, že bude schopné přežít
extrémní podmínky jako např. obrovský rozsah
teplot, kolísajících od mínus 300 °C během měsíční noci, až po plus 120 °C, na něž Slunce rozpálí
povrch Měsíce kvůli chybějící atmosféře. A s obdobnými podmínkami se bude muset vypořádat
i měsíční základna a její stavitelé.
Výstavba budoucí lunární základny s využitím
místních zdrojů by samozřejmě byla jednodušší
a levnější než z dílů dopravovaných ze Země.
Do projektu zapojila ESA i řadu průmyslových
partnerů, včetně renomované architektonické
kanceláře Foster+Partners, aby vypracovala studii
proveditelnosti za předpokladu využití měsíčního
prachu jako stavebního materiálu. Uvažovaný
projekt předpokládá pro výstavbu její počáteční
fáze použití trubkového modulu, který lze snadno
přepravovat v nákladním prostoru kosmických
lodí, z něhož by byl rozložen základ stanice. Prvotní
podpůrnou konstrukci by poskytl nafukovací dóm,
přes který by pak byla pomocí robotem ovládané
3D tiskárny položena ochranná skořepina skládaná
z regolitových vrstev.
Jako ukázka, že výroba z takovýchto materiálů
pomocí 3D tiskových technik je možná, slouží
i pokusný 1,5tunový stavební blok, vyrobený
jako demonstrace, využívající obdoby regolitu.
Konstrukce je založena na duté struktuře s uzavřenými buňkami (podobně jako jsou tvořeny
ptačí kosti) nabízející optimální kombinaci pevnosti a hmotnosti. Pro jeho výrobu byla použita
velká 3D tiskárna D-Shape britské firmy Monolite,
s mobilní matricí tiskových hlavic na 6m rámu,
která rozprašovala pojidlo na stavební materiál
podobný jemnému písku. Firma ji obvykle používá k vytváření různých skulptur nebo podpůrných struktur pro ochranu korálových útesů, nyní
bylo úkolem systému simulovat měsíční materiál
s oxidem hořečnatým na transformaci do podoby
„papíru“, použitelného pro tisk, jehož navrstvením
vznikne pomocí strukturálního pojidla (speciální
soli) pevná látka s vlastnostmi kamene.
únor 2016
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Dalším cílem je rudá planeta
Měsíční základna by měla posloužit také jako klíčová
zastávka při uvažované cestě člověka na Mars (vzdálený od Země v závislosti na postavení obou planet
56 až 400 mil. km), kterou plánuje americká NASA.
Podmínky na Měsíci jsou totiž mj. mnohem vhodnější pro simulaci těch, kterým budou vystaveni
astronauti mířící na jinou planetu, než v případě
ISS, která je chráněna magnetickým polem Země.
Navíc, jak konstatují výzkumníci z proslulého
Massachussetského technologického institutu
(MIT), pokud by raketa při startu ze Země nemusela mít veškeré palivo s sebou, ale „vyzvedla“ by
si ho ze základny na Měsíci, mohla by její celková

Pohled do nitra základnového modulu

mají stát součástí zatím nejsilnější rakety. Podle
Scotta Hubbarda ze Stanfordské univerzity bude
však pro cestu k Marsu nutné vyvinout jaderný
pohon, schopný poskytovat neustálý tah po celou
dobu letu, což by umožnilo překonat vzdálenost
mezi Zemí a rudou planetou za tři měsíce a rovněž
snížilo pro posádku radiační riziko, kterému bude
po dobu tak dlouhého letu vystavena.
NASA v současné době pro projekty v hlubším vesmíru a k vnějším planetám sluneční soustavy vyvíjí
obří raketový nosič Space Launch System (SLS) a pro
pilotované lety pak vesmírnou loď Orion, kterou
má do kosmu vynášet právě SLS. Pokud vše půjde
dobře, měla by SLS s Orionem s astronauty startovat

Pokusný blok stěny z materiálu podobného regolitu si výzkumníci vyzkoušeli pomocí 3D tiskárny D-Shape

hmotnost být až o 68 % nižší. Podle studie týmu
NexGen, tvořeného bývalými zaměstnanci NASA,
který v rámci projektu návratu člověka na Měsíc
uvažoval o možnostech vybudování obdobné stálé
lunární základny „Evolvable Lunar Architecture”
(ELA) pro pobyt čtyř astronautů po dobu 10 až
12 let – ovšem v americké režii – by takováto stanice z dlouhodobého hlediska ušetřila v rámci
cesty na Mars značné prostředky – ve zprávě je
uváděna úspora až 10 mld. dolarů ročně. Mimo
jiné i tím, že by snížila počet startů raket SLS
potřebných pro takovouto expedici z nejméně
12 předpokládaných na pouhé 3.
NASA už loni otestovala nové verze raketových
motorů RS-25, kterými by měla být vybavena připravovaná raketa Orion, s níž se počítá pro budoucí
kosmické mise, včetně výpravy prvních lidí k Marsu,
a modifikované motory z raketoplánů, které se

nejpozději v roce 2021. Odborníci z NASA a soukromých společností jsou přesvědčeni, že výprava lidí
na rudou planetu je reálná a první člověk by mohl
odletět na Mars do 20 let, za předpokladu, že se
podaří vyřešit hlavní problémy spojené s takto náročnou cestou. Jedním ze stěžejních je, jak dopravit
na Mars 30 až 40 t nákladu, který je podle propočtů
nezbytný pro přežití posádky, a zajistit dostatečné
zásoby paliva (nebo jejich výrobu během letu), aby
se astronauti mohli vrátit zpět na Zemi. Přihlásily
se už ale i dobrovolníci pro potřebný kosmický
výcvik, ochotných zúčastnit se mise i v případě, že
by byla „jednosměrná“, tzn. bez možnosti návratu.
Před odletem lidí bude ale třeba k Marsu vyslat ještě
několik robotických misí, které ověří funkci všech
letových systémů a podpory života. ■
/joe/
foto: ESA / Foster+Partners
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NissaN ozNámil výrobu vyspělejších
lithium-ioNtových baterií
Tímto krokem japonská automobilka, která je globálním lídrem v segmentu elektromobilů,
potvrzuje své úsilí o dosažení plně elektrické budoucnosti. O tom svědčí více než 200 000
prodaných elektromobilů Leaf po celém světě. Jen v Evropě si v loňském roce našlo tento
model na 15 630 zájemců.
Ve výzkumu a vývoji baterií pro elektromobily
prošel Nissan dlouhou cestu, od zinku přes nikl

až k lithium-iontové koncepci. Nové vyspělejší
baterie pro příští generace elektromobilů se
budou vyrábět v Evropě, a to v největším
Největší závod v historii automobilového průmyslu ve Spojeném království
výrobním závodě
svého druhu v britském Sunderlandu.
Nissan počítá s investicí 26,5 mil. liber
do výroby a k tomu
zajistí až 300 vysoce
kvalifikovaných míst.
Výrobní závod, který
letos slaví 30leté výročí, patří v globálním měřítku mezi
trojici továren na

sportage s Novým a výrazNějším desigNem
Jde již o čtvrtou generaci modelu Sportage, kterou nyní uvedla Kia Motors Czech na český
trh. Tento model SUV patří dlouhodobě k nejprodávanějším vozům zastoupení Kia v ČR, jeho
prodej se u nás vyšplhal až na 12 500 vozů.
Designéři vytvořili vůz kontrastující mezi hladkými a ostrými
tvary. Patrné to je na přední
masce vozidla s výrazným posunutím světlometů do boku
karoserie. Interiér je navržen pro
vysokou praktičnost s technologiemi zaměřenými na pohodlí,
bezpečnost a možnosti konektivity. Oproti předchozí generaci
se zvětšil rozvor o 30 mm, což
se odrazilo zvětšením prostoru
pro cestující. Pro větší cestovní

Vyspělejší lithium-iontové baterie se budou vyrábět
v britském Sunderlandu

baterie společnosti Nissan, jež zajišťuje moduly
baterie pro elektrické vozy Leaf a e-NV200. Dalším
z jubilantů, který letos slaví 10leté výročí, je ruský
závod v Petrohradě, honosící se titulem nejrychleji
rostoucí závod v Rusku.
Poptávka po čistých, účinných a cenově dostupných elektromobilech neustále roste. Po celém
světě se nachází takřka 10 000 rychlodobíjecích
stanic CHAdeMO, které jsou schopny vybitou baterii
vozu Leaf dobít na 80 % kapacity jen za 30 minut.
Zajímavostí je, že oznámení o výrobě vyspělejších baterií pro elektromobily přichází v době, kdy
byla na trh uvedena třetí generace modelu Leaf
s dojezdem až 250 km, zatím nejvyšší hodnotou
ve své třídě. ■

komfort došlo k zásadním změnám nastavení
zavěšení kol.
Poprvé mohou zájemci využít Sportage také ve
sportovní verzi GT Line, která je doplněna o prvky
zvyšující optickou atraktivitu a dynamický charakter. GT Line může pohánět nový zážehový motor
1,6 T-GDI o výkonu 130 kW a s točivým momentem
265 Nm a nejsilnější vznětová jednotka 2,0 CRDi
o výkonu 136 kW.
Pro ostatní verze budou k dispozici další čtyři motory – benzínový 1,6 GDI nabízející výkon 97 kW
a tři vznětové turbomotory – přeplňovaný čtyřválec
1,7 CRDi (85 kW) a dva rovněž přeplňované čtyřválce 2,0 CRDi (100 a 136 kW). Všechny propojeny
jednou ze tří převodovek a dvou systémů pohonu:
4x2 a 4x4.
Sportage je na českém trhu k dispozici už od
1. února v šesti úrovních výbavy včetně edice GT
Line a samozřejmostí je 7letá výrobní záruka na
vozidlo. ■

luxusNí vlajková loď zNačky geNesis
Automobilka Hyundai představila po čtyřletém vývoji prémiový sedan Genesis G90, který
míří na vrchol segmentu prémiových luxusních vozů. Je určen pro americký trh, Čínu, Rusko
a zemí Středního východu.
Novinka G90 je provedena ve stylistickém motivu „atletické elegance“ s prostornou kapotou,
velkorysým rozvorem, minimalizovanými převisy
a sofistikovaně tvarovanou zádí. Interiér disponuje ušlechtilými materiály, které vytvářejí atmosféru naprostého pohodlí a luxusu, ve spojení
s uživatelsky přívětivou ergonomií.
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Sedan je vybaven souborem aktivních bezpečnostních asistenčních systémů, který pokrývá
veškeré aspekty bezpečnosti, od sledování pozornosti řidiče, přes zaměření na celkovou bezpečnost cestujících, až po bezpečnost řidičů
ostatních vozidel. Mezi vyspělé technické inovace
patří například automatické nouzové brzdění

s detekcí chodců, chytrý tempomat, chytré sledování slepého úhlu a asistent pro jízdu v jízdním
pruhu. ■

/
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BUDOUCNOST SPORTOVNÍCH VOZŮ OPEL
Už zanedlouho, na ženevském autosalonu v březnu, představí Opel svou novou studii modelu
GT Concept, která je přímým následníkem legendárního modelu GT z roku 1965 i studie Monza
Concept. Má jít o čistokrevného atleta s motorem vpředu za přední nápravou a s pohonem
zadních kol.
Styling studie je zredukovaný jen na nejzákladnější atributy. Sportovní GT nabízí avantgardní
linie s absencí všeho, co by rušilo jeho čisté tvary,
jako vnější kliky dveří, vnější zpětná zrcátka či
stěrače. Dynamický charakter deklaruje rudá linka,
která dělí karoserii horizontálně a dodává vozu
osobitý styl. Design červených pneumatik na
discích z lehkých slitin evokují design kolečkových bruslí a jsou reminiscencí motocyklu Opel
Motoclub 500 (v roce 1928 zaujal rudými
pneumatikami). Na původní legendu
GT navazuje dlouhá kapota
motoru, absence víka zavazadlového prostoru
a dvojitý středový výfuk.
Kromě toho už nemá GT
Concept mnoho společného s minulostí.
Klíčovou inovací studie
jsou velké dveře s integrovanými bočními okny, které
vytvářejí plynulý přechod skla do lakovaného povrchu karoserie. Do prostorné kabiny je umožněn
přístup elektricky ovládanými dveřmi po stlačení
dotykové plošky v rudé obrysové linii. Dveře se
při otevření na patentovaných závěsech výrazně
zanoří do předních blatníků, čímž šetří prostor

a dovolují velký uhel otevření i ve stísněných prostorách, např. v městském provozu. Dvě kamery
ukryté za lemy blatníků zaručují dokonalý přehled
o situaci kolem vozu. Jejich obraz se přenáší na
monitory u levé a pravé strany kokpitu.
Stejně, jako první Opel GT a ikona amerických sportovních automobilů Chevrolet Corvette, má také
motor uložený vpředu za přední
nápravou, tzv. „vpředu-uprostřed“. Díky

tomu je těžiště vozu posunuté dolu a do středu, což je ideální řešení pro
zajištění sportovních jízdních vlastností.
Studii pohání výkonný turbodmychadlem přeplňovaný zážehový tříválec o objemu jen 1,0 l,
který konstrukčně vychází z moderního celohliní-

CES 2016 Z POHLEDU ČTYŘ KOL
Na veletrhu spotřební elektroniky CES, který se koná každoročně počátkem roku v Las Vegas,
představují kromě výrobců elektronických ultravychytávek také automobilky své technologické
novinky a koncepty. Letošní ročník byl jejich počtem výjimečný. Pohled do expozic známých
i méně známých značek ukázal, že se máme v budoucnosti, a to už i té nepříliš vzdálené,
rozhodně na co těšit.
Kromě efektních studií s využitím digitalizace (interaktivní dotekové displeje, animace a vizualizace
apod.), které jsou však zaměřeny spíše na efekt, se
na CESu prezentovala řada technologií se skutečně
užitečným praktickým využitím, jako např. různé
asistenční systémy podpory řidiče, které používání
vozu nejen zpříjemňují, ale mají i zásadní roli pro
komfort a bezpečnost jízdy.
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Rok po založení prvního designerského studia Opel, se toto expresivní kupé s technikou sériového modelu Kadett B, představilo
v roce 1965 na frankfurtském autosalonu. Už
tehdy přinesl Experimental GT takové prvky,
jako jsou výklopné reflektory nebo atraktivně
tvarovaná karoserie s perfektními proporcemi
bez zbytečných dekorací. Studie, kterou navrhl
Erhard Schnell, byla především designerským
poselstvím. Díky velké reakci veřejnosti
byl v roce 1968 sériový model GT
nabízen v autosalonech Opel.

kového motoru modelů Adam,
Corsa a Astra. Tento efektivní
high-tech agregát disponuje výkonem 107 kW a maximem točivého momentu 205 Nm, který přenáší
na kola zadní nápravy přes mechanický samosvorný
diferenciál a sekvenční 6stupňovou převodovku.
Dvoumístné kupé s pohotovostní hmotností nižší
než 1000 kg zrychluje z 0 na 100 km.h-1 za méně než
8 s a dosahuje maximální rychlosti 215 km.h-1. ■
vala mezi jinými i značka BMW, která představila např.
kamery místo zrcátek, nebo unikátní systém bezkontaktního dotekového displeje AirTouch. Technologie
nevyžaduje fyzický dotek - senzory v palubní desce
snímají ve 3D pohyb ruky řidiče a systém vymodeluje
přesnou pozici, kam by zamířil dotek prstu a jednoduchým potvrzením se provede požadovaná akce.

BUDD-e - moderní reinkarnace kultovního
mikrobusu Bulli

Podobné řešení ukázala i automobilka Volkswagen,
která předvedla koncept palubního infotainmentového systému s modernizovaným centrálním
dotykovým displejem a funkcí rozpoznání gest. Do
vínku jej dostal nový elektromobil VW e-Golf Touch.
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▲
▲

Studie od Bosche

Např. Bosch přivezl do Las Vegas studii, která má
řidičům dodat „ty správné informace v pravou chvíli“,
aniž by došlo k narušení jejich soustředění, mj.
i prostřednictvím „chameleonského“ dotykového
displeje, měnícím strukturu povrchu v závislosti na
zvolené funkci. Řidiči tak umožňuje již po hmatu
poznat, co na displeji nastavuje bez toho, aby musel
odvrátit zrak od dění na silnici.
Počítá se také se synchronizací vozu a diáře, takže systém bude přesně znát denní program řidiče a bude
schopen se mu pružně přizpůsobovat. Ve vývoji je
také nový systém varování před nebezpečím v případě, že na dálnici vjede nějaký vůz do protisměru.
V Německu, USA a Japonsku už Bosch testuje technologii autonomního řízení v reálném čase, napojenou na centrum dopravních informací, která by
se v reálném provozu měla objevit v roce 2020. To
umožní i v režimu „autopilota“ mít přehled o situaci
i tam, kam řidič běžně nevidí, např. za zatáčku.
Se systémem automatického parkování se prezento-

Opel Experimental GT
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Na konfigurovatelné obrazovce si řidič může nastavit zobrazení nejčastěji užívaných funkcí, k nimž
bude mít rychlý přístup bez nutnosti proklikávat
se v celém menu.
VW představil také studii BUDD-e (moderní reinkarnaci kultovního mikrobusu VW Transporter Typ 2,
tzv. Bulli, který se proslavil v 60. letech mezi hippies)
založenou na modulární platformě pro elektrifikované vozy. Elektromobil s pohonem všech kol má
dosahovat nejvyššího výkonu 235 kW a dojezd až
533 km v kombinovaném režimu.
Možnosti, které nabízí digitalizace pro řešení interiéru, předvedl Mercedes na modelu E-Class
projektem inovativní kabiny budoucnosti. Neméně
atraktivní je i jeho loni představený koncept IAA,
který „kombinuje dva vozy v jednom“ – resp. designový a aerodynamický mód, do něhož se vůz
automaticky přepíná. Změna nastává po překročení
rychlosti přes 80 km.h-1 kvůli dosažení optimálních
aerodynamických parametrů (jeho tvar se modifikuje pomocí proměnných prvků).

Díky pohonu tří elektromotorů o celkovém výkonu
370 kW zásobované energií z 95 kWh akumulátoru má
mít dojezd až 500 km. Na trh by měl být uveden v roce
2018. Automobilka představila i rozšíření systému
MMI, kdy řidič má v zorném poli centrální zakřivený
Amoled displej, kterému asistují dva displeje systému
MMI. Oba využívají nový způsob rozeznávání dotyku,
což umožňuje bezpečné ovládání systému, aniž by
byl řidič za jízdy rozptylován. Nový koncept vychází
z nejnovější platformy MIB2+, která je připravena na
nový standard v bezdrátové komunikaci.
Audi chce technologie pro autonomní jízdu uvést
do sériových vozů v blízké budoucnosti. Jde např.
o funkce samořiditelné jízdy v koloně či autonomního parkování. Pracuje už i na spolupráci svých
vozů na silnicích a letos chce uvést technologii „Car-to-X“ nabízející informace o omezeních rychlosti,
nebezpečných místech, o místech poruchy jiných
vozidel či namrzlé vozovky.

Virtuální svět Audi

V Las Vegas odhalilo Audi, jako první automobilka
na světě, virtuální showroom, díky kterému by se
v budoucnu mohl potenciální zákazník přímo na
prodejně seznámit s vozem pomocí brýlí s virtuální
realitou umožňující prozkoumat detaily včetně
panoramatických pohledů.
V expozici Audi, která byla zaměřena na tři trendy automobilového průmyslu: digitalizaci, elektrifikaci a autonomní jízdu, vévodilo nové sportovní SUV e-tron
quattro, které v sobě kombinuje všechny tyto trendy.

Autonomní auta?
Ano, ale s mírou...
Automobilky počítají sice v budoucnu se samořídícími vozy, některé je dokonce už mají, ale
zvyk je zvyk. Průzkum Future of Driving firmy
Volvo (která představila svůj projekt komplexně
samořídícího vozu Concept 26) mezi 10 tisíci
řidiči ukázal, že i v plně autonomních vozidlech
chtějí mít volant a možnost zasahovat do řízení
vozu. Pro kontrolu nad řízením se vyslovilo 92 %
a 88 % soudí, že výrobce by měl respektovat
požitek z řízení. Informační systémy, technologie
umožňující komunikaci s vozem a dálkové ovlá-

Volvo Concept 26

dání jeho funkcí i asistenční systémy pro komfortnější a bezpečnější jízdu však jako pomocníky
vítají, 78 % totiž zastává názor, že technologie činí
cestování hodnotnější. V případě nehody vozu
v autonomním režimu by ale podle názoru 81 %
respondentů, měl nést odpovědnost výrobce,
nikoli řidič.
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Simulátor Kia - virtuální realita samořiditelného vozu

Kia zaměřená na autonomii
Své programy a technologie pro autonomní jízdu
představila také korejská automobilka Kia. V rámci
programu Drive Wise vyvíjí hned několik systémů
– pro řízení na dálnici, ve městě, sledování vpředu
jedoucího vozidla, nouzové zastavení a asistenta
pro jízdu v koloně.
Své samořiditelné vozy testuje na veřejných komunikacích Nevady (kde získala povolení), konkrétně
systémy na podporu řízení elektromobilu Soul EV.
Díky tomu bude moci urychlit testování svých
vývojových technologií. S plánem investice
do vývoje autonomního řízení zhruba 2 mld.
dolarů chce do roku 2020 představit řadu
technologií částečně autonomního řízení
(jako je např. systém řízení v koloně, na dálnici, ve městě, systém nouzového zastavení
nebo technologie autonomního parkování) a do
roku 2030 první vůz s plně autonomním řízením.
Tyto technologie budou postupně doplněny do
současné sady systémů u nyní vyráběných modelů.
Stěžejní součást vývojových prací v programu samořiditelných aut je výzkum zaměřený na komunikaci
mezi vozidly navzájem (V2V), mezi vozidly a infrastrukturou (V2I) a mezi vozidly a jejich okolím (V2X).

Digitální design
Asi největší americkou hvězdou na veletrhu byl koncept supervozu, který předvedla kalifornská firma
Faraday Future, s čínským vlastníkem, zaměřená
na vývoj inteligentních elektromobilů. Jednomístný
sportovní vůz s výrobcem uváděnou maximální
rychlostí až 320 km.h-1 a bateriemi, které by údajně
měly nabídnout o 15 % vyšší kapacitu než Tesla

Ford chce propojit auta a drony
Kromě představení své vize autonomních
a propojených vozidel vybavených pokročilým
systémem infotainmentu na CESu Ford ohlásil,
že svou testovací flotilu samořiditelných aut
ztrojnásobí a učiní je dostupnými všem. Spolu
s firmou DJI, jedním z hlavních výrobců profesionálních dronů, vyhlásil soutěž Drone-to-Vehicle Developer Challenge pro vývojáře aplikací,
jejímž cílem je vytvořit komunikační software
propojující vozidla a bezpilotní stroje (drone-to-car). Systém, který by mohl sloužit pracovníkům
operujícím v obtížně přístupných zónách, např.
zeměměřičům nebo záchranářům, by byl řízený
z kabiny pickupu F-150. Spolu s firmou Amazon
se zase snaží propojit vozy a chytré domy.

Model S, skutečně nebylo možné přehlédnout
(Faraday by mohl jednou být konkurentem Tesly).
Vizionářský počin s názvem FFZero1 si vysloužil řadu
přídomků, snažících se popsat to, co firma veřejnosti
představila, od „extrémního tabletu na kolech“, až
po „Corvette zkřížená s Batmobilem“. Každopádně
Faraday zapůsobil. Sám tvůrce, šéfdesignér Richard
Kim prohlásil, že spíše než pojem „koncept vozu“
by bylo výstižnější použít výraz „vůz konceptů“. Ve
volantu je zabudovaný smartphone, sedadlo řidiče
pod průhlednou kupolí má sklon 45 stupňů, což je
výsledek inspirace výzkumu NASA stanovený jako
pozice nejlepší pro řidičovo pohodlí.
Stoprocentně

udržitelný elektrický elegán, který dokáže jezdit bez zásahu
řidiče, disponuje ohromujícím výkonem více než
750 kW. Výkon však není to hlavní, čím vůz návštěvníky ohromil – působivá je plejáda technologií,
které se v něm uplatnily.
Faraday je založen na variabilní platformě VPA, která
umožňuje upravovat různé aspekty a nastavení
vozu. Díky ní se může měnit počet i síla pohonných
systémů, variabilně měnit rozvor, stejně jako fyzická
velikost auta i baterií.
Výrobce se chystá vybudovat v Nevadě vlastní továrnu na výrobu hned několika modelů elektromobilů. Ale i přes exkluzivní image vystavovala firma
Faraday Future hlavně příslib, byť velmi lákavý, zatímco jiné automobilky už prezentovaly přinejmenším
funkční prototypy. ■
/re/
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automobilová technika – test

Volkswagen Caddy 1,4 TgI - moderní Volba
V loňském roce představila automobilka Volkswagen novou generaci modelu Caddy. Po úspěších třetí generace, kterou produkovala dlouhých 11 let, přišla 4. generace v designu prvků
ostatních modelů značky. A ani nyní nezapře Caddy svůj původ, a to, že patří mezi dodávkové
vozy. Mezi novými motory je k dispozici opět pohon na stlačený zemní plyn, a zrovna na tento
pohon jsme se nyní zaměřili.
Nový Caddy se přizpůsobil současným modelům
Volkswagen nejen designem karoserie a vyšší úrovní
komfortu, ale také moderními asistenčními systémy
a vyšší bezpečností. Příď je přepracovaná s větší
maskou chladiče, která přechází do hlavních světlometů. Karoserie je hladká, konzervativnějšího stylu
s lehkými výraznými prolisy, které vozu opravdu sluší.
V nabídce jsou jak skříňové dodávky, tak osobní či
kombinované verze včetně prodloužené varianty
pro 7 osob. O pohon se starají zážehové (TSI) a vznětové (TDI) motory s přímým vstřikováním paliva

a přeplňováním, které plní emisní požadavky Euro
6. Mezi těmito agregáty je i 1,4 TGI primárně určený
pro spalování zemního plynu (metanu), tzv. CNG
(Compressed Natural Gas). Podle výrobce vykazuje
průměrnou spotřebu 4,1 kg plynu na 100 km.
V současné době je pohon na CNG považován za
ekonomickou volbu, protože tvoří nejen ekologičtější alternativu k zážehovým a vznětovým motorům, ale nabízí ekonomičtější provoz. Navíc je CNG
čistší alternativou také k LPG (Liquefied Petroleum
Gas), zkapalněný ropný plyn neboli tzv. proban-butan. Motor s označením TGI je prvním agregátem
na světě, který využívá turbodmychadlo a přímé
vstřikování zemního plynu. Volkswagen u tohoto
pohonu využívá zemní plyn a technologii TSI.
Zemní plyn, jehož největší podíl tvoří metan, má velúnor 2016

/

kou výhřevnost. Díky tomu je využití paliva vysoce
efektivní a nedochází ke ztrátě výkonnosti motoru
ve srovnání s klasickými palivy. Prostě motor pracuje
efektivněji. Ve srovnání s čistě benzínovými pohony
totiž produkují motory TGI výrazně nižší emise CO2.
Provoz vozidla, jestli zvolit CNG nebo benzín, řidič
ovládat nemůže. Při vlastním startování běží motor
na benzín, poté přejde systém automaticky do
plynového režimu až do doby, než dojde v tlakové
nádrži plyn. Pak systém opět automaticky přejde
do režimu TSI. Nádrž na benzín je dojezdová, s obsahem asi 13 l. Důvody neplnohodnotné nádrže
jsou dva, jednak se menší benzinová nádrž do
vozidla lépe zakomponuje a neubírá zavazadlový
prostor a pak, proč jezdit na benzín, když plyn je
dalece levnější variantou. Přitom vozidlo jede na
CNG stejně dobře jako na benzín. Po celkovém
doplnění ukazují „budíky“ dojezd na CNG 460 km
a na benzín asi 130 km, tj. celkem 590 km.

U mnohých motoristů i nemotoristů panuje názor,
že vozidlo „na plyn» je mnohem nebezpečnější než
vozy na klasická paliva, k čemuž přispívají i někteří
majitelé garážových komplexů svými zákazy vjezdu
vozidel na plyn. Přitom ale opak je pravda. Nádrže
na klasická paliva ve vozidlech jsou mnohem více
zranitelnější, např. při nehodě, než tlaková nádoba
na CNG. Ta je vyrobena z ušlechtilé oceli bezešvou
technologií ze silnostěnných materiálů, která je pravidelně podrobovaná velmi přísným zkouškám proti
zvýšenému tlaku, nárazu i požáru. Sám jsem byl svědkem demonstrativní akce hasičského sboru, při které
se zapálilo vozidlo na CNG. Vůz byl ponechán zcela
plamenům až do konce, přitom vysokotlaká nádrž
přečkala všechno. Nádrž je vybavena bezpečnostními
ventily s elektromagnetickým uzávěrem s tlakovou
a tepelnou pojistkou, která v případě havárie vozidla
automaticky uzavře do motoru přívod paliva a kontrolovaně odpouští plyn, který např. při požáru postupně
odhoří. Díky tomu nemůže dojít k explozi nádrže.

A jak je to s vjížděním
do podzemních garáží?
Zemní plyn, na rozdíl od kapalných paliv včetně
LPG, je lehčí než vzduch, tzn., že se při uvolnění z nádrže nehromadí při zemi, ale volně se rozptýlí do
ovzduší. Protože se vozidla na CNG stále oblíbenější,
musela na to zareagovat i legislativa, od podzimu
roku 2011 došlo k úpravě vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
s tím, že majitelé vozidel na CNG mohou parkovat
v podzemních i nadzemních veřejných garážích (nákupní centra apod.). U soukromých garáží zůstává
podmínka, že majitel musí s parkováním vozidel na
CNG souhlasit a musí garážové prostory vybavit dle
norem odvětráváním a detektory plynu.
Spotřeba CNG je udávána v kg nebo v m3 na 100 km
jízdy. Pro srovnání lze převést spotřebu jednoduchým vzorcem na litry: 1 kg CNG = 1,4 l CNG = 1,4 m3
CNG, tzn., že při naší spotřebě 4,7 kg na 100 km
vychází spotřeba na 6,6 l, ale při srovnání aktuální
ceny benzínu a stlačeného zemního plynu, který
má nízkou spotřební daň, se dostaneme na zcela
jinou kalkulovanou spotřebu. Na tyto výhody přicházejí už ve velkém společnosti a soukromníci. Jak
nám potvrdili např. z firmy Linde MH, kde disponují
flotilou referentských vozidel na CNG i vysokozdvižnými vozíky na stejný pohon, firma za rok dokáže
na spotřebě ušetřit nezanedbatelné prostředky.
Výhodou navíc je u CNG vozidel s největší povolenou hmotností do 12 t nulová sazba silniční daně.
Vozidlo na CNG se chová na silnici stejně jako s pohonem na klasická paliva, jeho přednosti jsou ale
někde jinde, a to v nízkých provozních nákladech.
Návratnost investice do pořízení vozidla na CNG
se má pohybovat zhruba po najetí 70 000 km. ■
/pk/

Jednoduché plnění a bezpečnost
V místě klasického plnění benzínu jsou pod společným víkem dvě plnicí hrdla, jedno na benzín a druhé
menší na stlačený zemní plyn. Vlastní plnění plynu je
velmi jednoduché a hlavně rychlostně srovnatelné
s klasickými palivy. Rozdíl je pouze v tom, že hadice
přívodu plynu se musí po zasunutí do hrdla nádrže
zaaretovat a po dotankování opět odaretovat, což
může někomu při prvním tankování dělat problém.
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Roste zájem o české
zbRaně, výRobcům se daří
SoučaSná vyoStřená mezinárodní Situace, jak Se zdá,
pomohla k výrazně lepším ekonomickým výSledkům
i čeSkým zbrojovkám. Firmy obranného a bezpečnoStního
průmySlu už tři roky hláSí Stále vyšší tržby, konStatuje
deník e 15 ve zprávě Shrnující vývoj v tomto průmySlovém
Segmentu.

Z

atímco předloni dosáhl tuzemský zbrojní
export 11,8 mld. Kč, předběžně odhadované
výsledky za uplynulý rok se blíží 14 miliardám.

Zbrojařina je vrtkavý byznys
Prodej výrobků České zbrojovky Uherský Brod se
(bez započítání již dříve nasmlouvaných kontraktů)
loni oproti předchozímu roku zvýšil asi o 17 %,
uvedl v deníku E15 ředitel společnosti Lubomír
Kovařík s tím, že největší zájem firma zaznamenala
v USA. V loňském roce tam ČZ dodala na 70 000 ks
zbraní. Zbrojovce sice loni nevyšly některé záměry,
např. vybudování továrny v Brazílii nebo rozsáhlý
přezbrojovací tendr v Indii, ale zas naopak se ČZUB
povedlo zahájit provoz na výrobu ručních zbraní na
Slovensku v Novákách a o rok dříve výrobu součástek v polské Radomi. Její tržby loni poprvé přesáhly
třímiliardovou hranici.
K významnému posunu došlo i v Česku, kde ještě
před koncem loňského roku podepsala firma kontrakt s ministerstvem obrany na rozsáhlou dodávku
zbraní pro Armádu ČR v hodnotě 417 mil. Kč. Zbrojovka armádu vybaví 2600 útočnými puškami CZ 805
BREN s příslušenstvím. Součástí zakázky je i koupě
800 podvěsných granátometů, přepravní obaly
nebo soupravy pro zbrojíře. K útočným puškám
chce ministerstvo koupit i několik tisíc zaměřovacích
dalekohledů a systémů nebo zaměřovacích laserů.
Vojáci by měli obdržet i 5500 moderních pistolí
CZ 75 Phantom ráže 9 mm (včetně příslušenství)
za téměř 60 mil. Kč. Pro Vojenský technický ústav
pořizuje ministerstvo obrany jeden lehký obrněný

vůz na platformě automobilu Iveco za téměř 40 mil.
Kč, z něhož bude vozidlo pro zajištění nepřetržitého
dělostřeleckého průzkumu.
Na domácím trhu eviduje Česká zbrojovka za loňský
rok nárůst o 35 %, na Slovensku, kde vyhrála tendr
na dodávku pistolí pro tamní policejní složky spolu
s rakouským Glockem, uzavřela smlouvu v objemu
383 mil. Kč, takže vloni zaznamenala až 50% nárůst.

české zbraně jsou ve světě stále oblíbené - na
výstavě Shot Show 2015 v las vegas představila
uherskobrodská zbrojovka poloautomatickou cz 805
bren pS1 / Foto: all4Shooters

Ve znamení investic a mezinárodní
spolupráce
Pozitivně hodnotí poslední období rovněž průmyslový holding Excalibur Group (od ledna 2016
změnil svůj název na Czechoslovak Group, který
má vyjadřovat výrobní základnu v ČR a SR a návaznost na tradici československého průmyslu).

Významný úspěch zaznamenala firma v podobě
dohody o strategickém partnerství s izraelskou
zbrojovkou Rafael Advanced Defense Systems,
kterou oficiálně firmy podepsaly v rámci loňského
veletrhu IDET. Obdobným úspěchem se může
pochlubit i pardubická společnost Retia, která na
podzim podepsala s další významnou izraelskou
zbrojovkou, výrobcem radarů ELTA Systems, memorandum o možném přenesení výroby radaru
MMR ze systému Iron Dome do ČR.
Vlašimská muniční továrna Sellier & Bellot, která
loni oslavila 190leté výročí, zvyšuje výrobu a posílila stavy o 300 nových zaměstnanců. V roce
2014 dokončila největší investici (700 mil. Kč) za
posledních 20 let pořízením nových technologií
a rozšířením výrobních kapacit. To jí umožnilo
zvýšit výrobu pistolových a kulových nábojů.
Např. produkce moderních zápalek s patentově
chráněnou netoxickou složí Nontox, které představují absolutní špičku a o něž mají enormní zájem
světoví výrobci pistolové a kulové munice, se za
poslední čtyři roky ztrojnásobil a dosáhl hranice
1,2 mld. ks ročně.
Masivní investice 50 až 80 mil. Kč do nových
technologií realizuje i pardubický výrobce trhavin Explosia. Úspěšný byl loňský rok také pro
kopřivnickou firmu Tatra Trucks, která překonala své
předchozí výrobní a obchodní statistiky. Montážní
závod, který Tatra vybudovala v Saúdské Arábii, loni
vyrobil přes 200 vozidel a na 450 vozů odebere
na základě nového kontraktu Indie, v další fázi by
mělo následovat 700 vozů. Pro letošní rok má tak
automobilka ambiciózní záměr v němž plánuje
výrobu 1300 vozů.

Národ sobě: Do zbraně!
Zbrojí ale nejen profesionální složky, ale i občané.
I když se prodejci obvykle brání dávat zvýšený
zájem o zbraně do souvislosti s vlnami migrantů,
faktem je, že právě v poslední době prodeje osobních zbraní i počet zájemců o zbrojní průkazy
výrazně vzrostl. Např. v ČR podle údajů ministerstva vnitra stoupl počet legálně držených nových
zbraní o 40 000 (Česká zbrojovka zaregistrovala
např. o pětinu vyšší odbyt malorážek), v sousedním
Rakousku to bylo ještě o 20 000 více, takže novou
zbraň si loni pořídilo na 60 000 Rakušanů. ■

na pRáci vědců s pRůmyslem má být lépe vidět
Vláda schválila počátkem ledna koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (IS VaVaI) na období 2016 až 2020. Rozšíření dosavadní evidence má zajistit
soustřeďování informací a přehled o výsledcích inovací, o smluvním výzkumu mezi vědci
a firmami a o úrovni mezinárodní spolupráce ve vědě.
Stát si chce lépe hlídat financování vědy a výzkumu, evidence mu umožní hodnotit účelnost
vynaložených peněz a lépe plánovat rozpočet
na vědu. Cestou k tomu má být právě evidence
výsledků inovací a spolupráce vědců a firem.
Informační systém výzkumu experimentálního
vývoje a inovací, jak se novinka nazývá, je nástroj
veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu,
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vývoji a inovacích podporovaných z veřejných
prostředků, který spravuje vládní Rada pro výzkum,
vývoj a inovace. Jeho provozovatelem je Úřad
vlády ČR. „Evidence umožní sledovat vazbu mezi
podporou aplikovaného výzkumu a jeho přínosy
v podobě inovací. Inovační výkonnost ČR je totiž
ve srovnání s vyspělými zeměmi na nízké úrovni,“
uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Nově se také bude evidovat smluvní výzkum, tzn.
ten, který dělá výzkumná organizace pro firmy a mezinárodní spolupráce ve vědě. „Spolupráce mezi
výzkumníky a firmami a mezinárodní spolupráce
jsou ukazateli inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti země, které chceme v budoucnu zo-
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hledňovat i při hodnocení výzkumných organizací,“
dodal vicepremiér.
Systém bude upraven tak, aby lépe informoval o využití výsledků aplikovaného výzkumu. Nově se začnou
sledovat i aktivity výzkumných center financovaných
z EU, protože investice z evropských fondů mohou
následně vyvolávat nároky na pozdější financování ze

státních financí.„Informace o aktivitách center nám tak
umožní lépe předvídat pozdější nároky na státní rozpočet,“ doplnil Pavel Bělobrádek s tím, že s ohledem
na státní rozpočet se rovněž začnou sledovat finanční
náklady u dlouhodobých grantových projektů.
Evidovat se budou rovněž investice do vědeckých
přístrojů nad 5 mil. Kč, které byly pořízeny z veřej-

sektor sDílených poDnikových služeb
v Čr na vzestupu
Celkově sdílené podnikové služby vytvářejí obrat asi 3 mld. dolarů, tj. cca 75 mld. korun, což
představuje přibližně 1,5 % HDP České republiky. Sektor zaměstnává 65 000 lidí ve více než
180 centrech. Nejdůležitější je ale růst tohoto odvětví. Během posledních let vykazuje 15%
nárůst, který má i nadále pokračovat.
Podle průzkumu ABSL (Association of business
service leaders) je velký zájem investorů o Českou
republiku. Klíčovým trendem je změna rozsahu
služeb. Zatímco dříve se centra soustředila na centralizaci jednotlivých procesů, dnes se z většiny
z nich stala centra inovací. Soustřeďují se na zlepšování a optimalizaci procesů. S vývojem nových
IT technologií je zaznamenáno v mnoha oblastech
široké uplatnění automatizace a robotiky.

Důvod velké obliby střední Evropy je dán tím, že
společnosti působící v Evropě hledají pro SSC či
outsourcing lokality, které jsou blíže jejich domovské zemi a disponují pracovní silou s náležitou
jazykovou vybaveností a schopnostmi pro jejich

ných peněz. Díky tomu vznikne přehled vynaložených peněz a dostupných přístrojů. Bude také
zaveden mezinárodně používaný identifikátor
vědeckých pracovníků. Opatření jsou v souladu
s připravovanou Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020
s výhledem do roku 2025. ■

služeb, k nimž patří např. finance, personalistika,
technická podpora či výzkum a vývoj, ušetří až
30 % nákladů.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem
„Očekáváme rovněž příchod celé řady nových
investorů, pro které Česko představuje ideální lokalitu pro otevření jejich provozů,“ komentuje Ota
Kulhánek s tím, že pro firmy, jejichž podnikání je
rozptýleno po celé Evropě, je při volbě lokality
pro SSC nebo outsourcingové centrum stěžejním
faktorem dostupnost požadované škály jazyků.
V této oblasti si nevedeme špatně: 42 % populace
mluví jedním cizím jazykem a 24 % je schopno
mluvit dvěma.

Česká města hrají nejvyšší ligu
Průzkum českého trhu sdílených podnikových
služeb potvrdil vedoucí postavení Česka v tomto
segmentu. Poukazuje také na celosvětový význam
Prahy a Brna, nastiňuje vývoj celého sektoru a ukazuje jeho vliv na realitní trh, lidské zdroje a příchod
dalších investic.
„Segment sdílených podnikových služeb v ČR roste
rychleji, než v ostatních zemích regionu střední
Evropy, který po Asii převzal vedoucí postavení
v oblasti outsourcingu podnikových procesů. Růst
v ČR je rychlejší než např. v Indii, která byla dosud
synonymem tohoto typu služeb,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL.

Organizace ABSL sdružuje společnosti působící
v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde
o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v ČR.

Růst počtu pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb v ČR

evropské provozy. Vynikající reputaci si v rámci
celého světa vydobyla česká města, Praha se dostala na 15. místo celosvětového žebříčku Top 100
outsourcingových destinací společnosti Tholons
a Brno na 25. příčku.
Cesty k úsporám nákladů nehledají jen největší
mezinárodní společnosti, ale také firmy fungující
na regionální či národní úrovni. A právě úspory
nákladů, optimalizace procesů a dosažení jejich
transparentnosti jim umožní dosáhnout SSC či outsourcingová centra. Jak vyplynulo z průzkumu, firmy
s pomocí tohoto modelu provozu podnikových

Důležitá Digitální transformace
Podle předpovědi společnosti Dimension Data v oblasti informačních technologií na letošní
rok, budou základem firemních IT strategií – sociální spolupráce, mobilní technologie, cloud,
datové analýzy, internet věcí a tzv. „bimodální správa IT“.
„Bimodální správa IT“ umožňuje rozdělení IT na
část spravovanou tradičním způsobem, a na část
plně zohledňující digitální inovace. Dojde k nárůstu
této správy a ve výsledku bude pravděpodobné
rozdělení IT týmů, zodpovědnosti a rozpočtů. Proto
otázkou je, na co firmy zaměří své rozpočty a zdroje.
Všechny tyto trendy a technologie mají umožnit
únor 2016
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firmám změnit obchodní modely a digitalizovat
procesy, které přispějí k rychlejšímu uvádění nových
produktů a služeb, k získání konkurenčních výhod
i ke zvýšení spokojenosti klientů a zaměstnanců.
Podnikové IT strategie budou podle Dimension
Data ovlivněny změnami ve čtyřech klíčových
oblastech:

V rámci celého regionu CEE dnes segment sdílených podnikových služeb zaměstnává 335 000 lidí.
Plánovaná expanze stávajících center v ČR avizuje jen pro příští rok nárůst počtu zaměstnanců
o 17 %, k tomu však ještě přibudou nově otevřené provozy. To představuje velkou výzvu pro
personalisty, neboť budou muset na trhu práce
zabezpečit dostatek kvalitních zaměstnanců, kteří
musí být nejen odborně zdatní, ale musí ovládat
i cizí jazyky. Celkem se v českých SSC a outsourcingových centrech hovoří 31 jazyky, často i málo
obvyklými. ■

●●Digitální infrastruktura – základem je pochopení

dat a nalezení způsobů, jak data využít,
●●Hybridní cloudy – letos poroste zájem o privátní

cloudy,
●●Pracoviště

zítřka – způsoby práce budou více
ovlivněné sociálními médii,
●●Počítačová bezpečnost – vzroste zájem hackerů
o vysoce postavené manažery.
Očekává se nárůst tzv. velrybaření, tedy specifické
formy phishingu, kde se hackeři zaměří na nejvyšší manažery firem. K útokům využívají škodlivý
software typu ransomware a výjimečné nebudou
požadavky na „výkupné“ ani podvodné zneužití
získaných informací. ■
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BIČ NA NEUKÁZNĚNÉ PRACOVNÍKY:
FIRMY MOHOU ČÍST ZAMĚSTNANCŮM e-maily
Zatímco dosud platilo, že zaměstnavatelé mohli sledovat, jaké stránky zaměstnanci navštěvují
nebo jestli třeba chatují, ale samotný obsah elektronické komunikace ze strany zaměstnanců
byl tabu. Od ledna letošního roku to již tak úplně neplatí. Evropský soud pro lidská práva
(ECHR) připustil, že si nadřízení mohou přečíst i obsah komunikace.
Průlomové rozhodnutí (přijaté prakticky jednoznačně – proti byl pouze jeden ze soudců) uvádí,
že zaměstnavatelé smějí po předchozím oznámení
monitorovat komunikaci zaměstnanců na pracovních počítačích.
Propustit zaměstnance, kteří si pracovní dobu krátí
on-line nákupy, brouzdáním na internetu nebo
soukromou korespondencí bude pro zaměstnavatele snazší. Mohou se nyní totiž opřít o verdikt
Evropského soudu, který byl vynesen v případě
rumunského inženýra Bogdana Barbulesca, propuštěného v roce 2007 kvůli tomu, že si v pracovní
době vyřizoval soukromou poštu se svou přítelkyní
přes chatovací službu Yahoo Messenger. Jeho zaměstnavatel přitom používání firemních prostředků
pro soukromé účely výslovně zakazoval a upozornil
zaměstnance, jakým způsobem bude dodržování
tohoto zákazu monitorovat.

Na pracovním počítači
soukromé věci neřešte
Soud nepřijal argument stěžovatele, že se jednalo
o soukromý účet s tím, že: „nebylo bezdůvodné,
že zaměstnavatel chtěl ověřit, zda zaměstnanec
v pracovní době pracuje na dokončení svých profesních úkolů“. „Zaměstnavatel postupoval v rámci
svých disciplinárních pravomocí. Jak již shledaly
domácí (rumunské) soudy, vstoupil na účet služby
Yahoo Messenger s předpokladem, že příslušné
informace souvisejí s profesionálními aktivitami
a že zaměstnavatelův postup je tedy zákonný. Soud
nemá důvod tento závěr zpochybnit,“ konstatuje
závěr ECHR s tím, že Barbulescu byl předem upozorněn, že společnost by mohla zkontrolovat jeho
zprávy. Navíc zařízení, které bylo použito k odesílání
zpráv, patřilo zaměstnavateli (soudci v rozhodnutí
neupřesnili, zda by byl nějaký rozdíl v tom, kdyby
Barbulescu v pracovní době použil vlastní počítač).
Z vyjádření firmy truconneXion, která pomáhá
monitorovat společnostem využívání výpočetní
techniky zaměstnanci, z poflakování a prokrastinace

na pracovištích se stává závažný problém: „Např.
v prosinci minulého roku odkrojily mimopracovní
aktivity jednomu zaměstnanci z pracovní doby
v průměru až 92 minut denně, a pokud práci nedoženou později, připraví tak nezodpovědní zaměstnanci své chlebodárce za měsíc skoro o čtyři dny
práce,“ shrnuje Martin Hnízdil, AuditPro manažer
ze společnosti truconneXion.
Díky rozhodnutí ECHR bude tak nyní možné snadněji propusti ty, kteří zneužívají výpočetní techniku
zaměstnavatele ke svým účelům a závažným způsobem u počítače porušují pracovní nařízení a ohrožují tak bezpečnost firmy. Zatím u soudu nacházely
firmy zastání jen částečně, navíc s velkou mírou
právní nejistoty, takže ačkoli soudy většinou firmám
neupíraly právo na monitoring využívání pracovních prostředků zaměstnavatele, čtení soukromé
korespondence bylo považováno za protiprávní
a řada zaměstnavatelů tudíž do nejistých právních
sporů nešla,“ říká JUDr. Josef Donát z advokátní
kanceláře Rowan Legal.
„Průlomové rozhodnutí nyní firmám umožní monitorovat i soukromou elektronickou korespondenci
zaslanou prostřednictvím e-mailu, Facebooku či
populárních komunikátorů typu WhatsApp, iMessage včetně sdílení obrázků pomocí aplikací Snapchat či Instagram. Soukromé využívání těchto aplikací, pokud zaměstnavatel jejich využívání přímo
nepovoluje, může stát zaměstnance místo,” upozorňuje Josef Donát s tím, že rozhodnutí se dotýká všech zařízení ve vlastnictví firmy, tedy nejen
počítačů, ale i chytrých telefonů a tabletů. Právě
na tato zařízení se totiž v posledních dvou letech
přesunula více než polovina času využívaného pro
soukromé účely.
Zaměstnavatelé by nicméně měli všechny pracovníky seznámit s tím, jak mohou nakládat s výpočetní technikou, a upozornit je i na způsob
monitoringu výpočetní techniky. Tato pravidla
by měla být součástí pracovních smluv. Už samotné varování, že k monitoringu dochází, sníží,

LEX Nokia – historický precedens
Případ rumunského inženýra není první svého
druhu, v obdobném smyslu se už podařilo prosadit své stanovisko např. i finské společnosti
Nokia, která se kontrolou elektronické komunikace svých zaměstnanců chtěla bránit průmyslové špionáži – a uspěla. Finské firmy tak na
základě zákona (jemuž se také začalo přezdívat
Lex Nokia) schváleného tamním parlamentem,
mohou od března 2009 sledovat elektronickou
komunikaci zaměstnanců a kontrolovat, kam
a komu jejich pracovníci posílají své e-maily.
Nemohly sice (tedy až dosud, kdy jejich pravomoci v podstatě rozšířil a posílil verdikt ECHR)
kontrolovat obsah e-mailů, ale zákon jim umožnil vědět, kam a kdy který zaměstnanec poštu
posílá a jak je mail velký. Zaměstnavatelé mohou
monitorovat všechna data, která odchází z IP
adresy daného počítače. Oponenti zmíněné
normy (proti přijetí bylo 56 z 96 hlasujících)
argumentovali tím, že zákon ničemu nepomůže,
protože pokud bude chtít zaměstnanec informace o nových technologiích prodat, může vše
poslat e-mailem ze svého domova.

podle zkušeností expertů zabývajících se touto
problematikou, zneužívání na minimum. Pokud
zaměstnavatel seznámí pracovníky s pravidly
využívání firemních prostředků včetně způsobu
jejich monitorování a zaměstnanec pravidla poruší, soud by již neměl právo zaměstnavatele na
monitorování soukromé komunikace zaměstnance
zpochybňovat. To by mělo firmám výrazně usnadnit dokazování porušování pracovních povinností
zvlášť hrubým způsobem, což bylo bez možnosti
kontroly komunikace prostřednictvím pracovních
prostředků zaměstnavatele obtížné – zejména
prokázat, zda elektronická korespondence byla
soukromá nebo pracovní.
Jak vyplývá ze statistik společnosti trueconneXion,
v Česku je to už ve firmách běžná praxe – šest z deseti firem v ČR, tedy více než polovina, monitoruje
využívání výpočetní techniky, ale i pracovní mobily
a tablety. „Kromě dodržování pracovní kázně má
toto bezpečnostní opatření za cíl ochránit mnohdy
citlivá firemní data na mobilních zařízeních. Tím, že
se zaměstnanci dopouštějí rizikových aktivit, např.
stahují nelegální obsah či navštěvují pornografické
stránky, vystavují firemní zařízení riziku zavlečení
viru,“ doplňuje Martin Hnízdil.

České právo monitoring
zaměstnanců již povoluje
Právní úprava platná v ČR umožňovala takovouto
kontrolu již před zmíněným verdiktem ECHR. Zatímco dříve firmy používání služebního počítače
a telekomunikačních zařízení pro soukromé účely
často tolerovaly, přijetím evropských směrnic, které
monitorování ve všech zemích EU připouštějí, se
před pár lety situace změnila. Firmy v posledních
letech přitvrzují a snaží se zaměstnancům v mimopracovních aktivitách nesouvisejících přímo
s výkonem činnosti, za kterou jsou placeni, bránit.
A předpisy jim v tom dávají právní oporu, dle zá-
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Zákoník práce, § 316 odst. 1–3:

1/ Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní
a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně
výpočetní techniky ani jeho telekomunikační
zařízení. Dodržování zákazu podle věty první
je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.
2/ Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu
spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance
na pracovištích a ve společných prostorách
zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance
otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů,
kontrole elektronické pošty nebo kontrole
listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.
3/ Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný
důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení
kontrolních mechanismů podle odstavce 2,
je zaměstnavatel povinen přímo informovat
zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech
jejího provádění.

koníku práce (§ 316 odst. 1 až 3). Zaměstnavatel
k tomu musí mít vážné důvody a pracovník musí
být naopak na možnost, že jeho e-maily bude za
těchto podmínek někdo číst, předem upozorněn.
Tzn., že v odůvodněných případech, kdy k tomu
zaměstnavatel má vážné a prokazatelné důvody
(což může být např. podezření, že jsou ohroženy
utajované firemní skutečnosti, průmyslová špionáž
apod.), umožňuje zákoník práce číst zaměstnancovy
e-maily nebo komunikaci přes Facebook už dnes.
Ačkoli Zákoník práce neuvádí ani nekonkretizuje
žádné sankce, Nejvyšší soud ČR (jehož verdikty
jsou zpravidla brány jako závazné a referenční)
v létě 2012 při projednávání konkrétního případu
potvrdil, že zneužití služebního počítače k soukromým účelům nebo k zábavě v pracovní době může
vést až k okamžité výpovědi.

Podobné nálezy Evropského soudu jsou závazné
pro nižší soudní instance, takže lze čekat, že i tento
konkrétní případ se promítne do české soudní
praxe. Rozhodnutí ECHR je závazné pro všechny
země, které ratifikovaly Evropskou úmluvu o lidských právech, mezi něž patří i ČR.
Až dosud měl zaměstnavatel v dokazování, že pracovník stanovená pravidla porušil, jen poměrně
omezené možnosti (a tedy i šance na úspěch), jak
tuto skutečnost věrohodně a objektivně prokázat.
Mohl např. použít třeba seznam adres odesílatelů
a příjemců elektronické pošty, monitorovat adresáty
e-mailů, hlavičky zpráv (předměty, názvy) a názvy
příloh, které jsou k e-mailům připojeny, ale už ne
samotný obsah e-mailů. Sledovat obsah e-mailové
korespondence může zaměstnavatel pouze ve
výjimečných, zákonem specifikovaných případech.
Kromě obecného uplatnění předpisů může být
ovšem informace specifikující zásady a pravidla používání komunikačních technologií i přímo součástí
pracovní smlouvy nebo dodatku k ní. Pokud zaměstnavatel zvolí formu vnitřního předpisu, s nímž
seznámí zaměstnance, může v něm upravit nejen
otázky kontroly elektronické pošty, ale též stanovit, zejména pravidla efektivní práce s e-mailovým
systémem, zásady práce s důvěrnými informacemi,
pravidla firemní kultury (podoby) e-mailů aj. Vždy
by však tyto předpisy měly obsahovat i upozornění
na možnost kontroly a případné právní důsledky při
jejich nedodržení, resp. hrubého porušení.

Dříve tabu, dnes již možné:
podíváme se do vašeho e-mailu
Ještě v roce 2003 Úřad pro ochranu osobních
údajů vylučoval, že by někdo mohl nahlížet zaměstnancům do obsahu e-mailů, přestože souhlasil,
že zaměstnavatel má právo vědět, co dělají lidé
v pracovní době. „Pro výkon tohoto práva nemá
zaměstnavatel právo sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah korespondence svých zaměstnanců,“
rozhodl tehdy úřad. V roce 2011 už dal firmám
možnost sledovat počítačové aktivity svých zaměstnanců svým rozhodnutím, jímž zamítl stížnost
pracovníka jihočeské firmy na výpověď, kterou

Nový autorský zákoN Na sloveNsku
Od 1. ledna 2016 je na Slovensku účinný nový zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, který
nahradí současnou právní úpravu. Přináší množství pozitiv, ale i určité problémy.
Aby bolo dielo autorsko-právne chránené, vyžaduje nový zákon, aby bolo toto dielo „jedinečným“
výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Podľa
EÚ práva by však malo stačiť, že je toto dielo „originálne“ v zmysle, že je „výsledkom autorovej vlastnej tvorivej duševnej činnosti”. Cieľ tohto rozdielu
ostáva otázny, rovnako tak budúci prístup súdov
k tomuto rozporu nového zákona s právom EÚ.
Dôležité zmeny sa dotkli licenčných zmlúv, na ktoré
bude potrebné myslieť pri ich príprave. Nový zákon konečne výslovne umožňuje meniť dielo so
súhlasom autora. Udelený súhlas však môže autor
kedykoľvek odvolať, ak sa s nadobúdateľom licencie
nedohodne inak. Nemožnosť odvolať súhlas bude
únor 2016

/

dostal za to, že měsíčně strávil více než 100 hodin
na internetu využíváním služebních počítačů pro
soukromé účely. Byť s upozorněním, že rozhodnutí
se týká jen skutečnosti, že firma směla monitorovat
pracovníkovo počínání na internetu, ale ne už co
a komu píše.
Před několika lety se ale Český Úřad pro ochranu
osobních údajů již vyjádřil k této problematice s tím,
že „soukromý email zaměstnance smí zaměstnavatel otevřít a přečíst pouze výjimečně, v zájmu
ochrany svých práv, především, jestliže je zřejmé, že
se jedná o pracovní email, tj. lze-li tento závěr učinit
na základě údajů uvedených v hlavičce, a jestliže
je pravděpodobné, že z objektivních důvodů, jako
je dlouhodobá nemoc zaměstnance, by k jejímu
vyřízení zaměstnancem mohlo dojít natolik pozdě,
že by zaměstnavatel mohl utrpět újmu na svých
právech“. Například email doručený na emailovou
adresu obecného charakteru kupř. info@firma.cz
je už ovšem podnikovou poštou, takže do emailové schránky, která má obecnou povahu, může

preto potrebné dopĺňať do zmlúv. Ďalšia zmena
sa týka možnosti autora odstúpiť od výhradnej
licencie, ak sa nevyužíva dohodnutým spôsobom.
V praxi to síce predstavuje značné riziko, no bude ho
možné odstrániť tak, že sa v licencii výslovne uvedie,
že nadobúdateľ licenciu nie je povinný využívať.
V súčasnosti je vo väčšine prípadov tiež otázne,
akými spôsobmi môže objednávateľ používať dielo,
ktoré bolo vytvorené na jeho objednávku, ak popri
zmluve o dielo nebola udelená aj osobitná licencia.
Nový zákon tento problém čiastočne odstraňuje,
keďže po novom už platí, že autor v takom prípade
udelil súhlas na použitie diela na účel vyplývajúci
zo zmluvy. Na túto zákonnú licenciu by sa zmluvné

zaměstnavatel nahlížet a takovouto komunikaci
kontrolovat bez omezení.
K auditům aktivit zaměstnanců na internetu
přistoupilo již dříve např. Ministerstvo financí či
Dopravní podnik hl. města Prahy, Ministerstvo
zemědělství, nebo spediční firma PPL. Na základě
těchto kontrol museli někteří pracovníci zmíněné
instituce opustit. ■
/va/

strany v praxi nemali spoliehať, pretože účel nemusí
byť zo zmluvy vždy jasný. Platí to najmä v prípadoch
prípravy diela výhradne pre účely objednávateľa,
ktoré by autor nemal používať sám a predávať
tretím subjektom.
Nový zákon prináša aj mnohé ďalšie zmeny, napríklad zrušuje obmedzenie vzťahujúce sa na vydanie
bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku
obvyklej licenčnej odmeny, zavádza povinnosť pred
zničením alebo trvalým premiestnením originálneho diela umiestneného na verejnom priestranstve informovať autora (v niektorých prípadoch
príslušnú organizáciu kolektívnej správy) o zámere
zničiť alebo trvalo odstrániť toto dielo. Mnohé
zmeny sa dotkli aj oblasti kolektívnej správy práv.
V najbližších vydaniach Právnych noviniek sa budeme
venovať Novému zákonu so špecifickým zameraním
na jednotlivé oblasti, ktorých sa zmeny dotkli. ■
Peter Šuba, Vladimír Troják,
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
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55 let od největší jaderné
exploze v historii
K letošním technickým výročím patří
i připomínka experimentu s největší
jadernou bombou, jaká kdy byla vyrobena – naštěstí nebyla nikdy použita ve válečném konfliktu. V říjnu
roku 1961 shodil tehdejší Sovětský
svaz na poloostrově Novaja Zemlja
v Arktickém moři vodíkovou pumu
AN-602, která je známa pod označením Car-bomba. Výbušná síla tohoto 25,8 t těžkého monstra odpovídala ekvivalentu 3600 atomových
bomb, které byly svrženy na Hirošimu
a Nagasaki (nebo 59 milionům tun
konvenční TNT výbušniny) a to se
projevilo i v projevech exploze: atomový hřib o výšce 67 km dosáhl až do
stratosféry a tlaková vlna oběhla Zemi

třikrát, záblesk byl natolik intenzivní,
že by dokázal způsobit popáleniny
třetího stupně až do vzdálenosti
100 km. Pozorovatelé hlásili, že totálně zničené území by představovalo
plochu o rozloze Paříže. Je proto až
neuvěřitelné, že tento “experiment”
s ničivým prostředkem takového
kalibru si nevyžádal žádné oběti na
životech, ale měl naopak pozitivní vliv:
po zkušenostech s touto bombou
byly ukončeny jaderné závody o to,
které velmoci se podaří vytvořit větší
a ničivější jadernou zbraň. Repliku
této superbomby bylo možné vidět
na výstavě „Úspěch jaderné reakce –
70 let jaderného průmyslu v Rusku”
loni na podzim v Moskvě. ■

kino pro Mobil
Na veletrhu CES představil Asus
kapesní USB projektory ZenBeam,
kompatibilní s operačními systémy Android a Windows, které
mj. spolupracují se smartphony
Asus ZenFone nebo tablety Asus
ZenPad. Výstup
HDMI/MHL zaručuje
kompatibilitu s celou škálou zařízení.
Nabízejí světelnost
150 lm, technologii
DLP a rozlišení WVGA
(854 x 480) na plátně
s úhlopříčkou 22
až 80 palců (0,7
–2,58 m). Projektory
mají zabudovanou

dobíjecí baterii, která umožňuje
spustit prezentaci bez nutnosti
zapojit přístroj do zásuvky. Díky
kapacitě 6000 mAh zároveň může
sloužit jako powerbanka pro nabíjení mobilních zařízení. ■

počítače vs. lidé: další bod
pro uMělou inteligenci

Foto: Euronews

Malí giganti
na ModelářskéM nebi
Zatímco aerolinie se postupně loučí
s posledními stroji B747 a nahrazují
je nejmodernějšími velkokapacitními
nástupci – loni např. vyřadila ze služby
poslední stroj tohoto typu francouzská
letecká společnost Air France – letečtí
fanoušci se s touto ikonou letecké dopravny rozloučit nechtějí. A když už se
Boeingy B747 přestanou objevovat na
pravidelných leteckých linkách, bude
možné populární Jumbo Jet vidět aspoň v podobě leteckých modelů. Ten
největší si postavil německý modelář
Andreas Pitz a jeho stroj o úctyhodné
vzletové hmotnosti 70,8 kg je s délkou
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téměř pět metrů (4,95 m) a rozpětím
5,43 m také největším rádiem řízeným
(RC) modelem na světě. Zatím ho nepřekonal ani obří RC model největšího současného letadla světa A380
v měřítku 1:15, i když má o něco větší
rozpětí křídel (5,31 m, trup je dlouhý
4,8 m, vzletová hmotnost činí 68 kg).
Detailně zpracovaný model v barvách
britských aerolinií Virgin Atlantic je
vybaven skutečnými proudovými
motory i světly jako jeho reálný vzor,
takže iluze skutečného letounu je ve
vzduchu, kde není možnost srovnání,
dokonalá. ■

Po prohře šachové partie či ve znalostní soutěži s počítači IBM (Deep
Blue a Watson) utrpěla lidská nadřazenost nad stroji další ránu: Počítač
loni poprvé porazil člověka ve hře
Go, považované dosud pro strojovou
inteligenci za příliš obtížnou.
Proti počítači vybaveném systémem
pokročilé umělé inteligence AlphaGo,
vyvinutou britskou výzkumnou společností DeepMind, kterou v roce
2014 získali Google, nastoupil Fan Hui
– profesionální hráč čínské asociace
Go. Hrálo se celkem 10 her – 5 oficiálních a 5 neoficiálních s hodinovým
limitem a 30 s na tah, přičemž Fan Hui
vyhrál proti AlphaGo dva neoficiální
zápasy, ale ztratil všechny oficiální hry.
Síla AlphaGo spočívá podle tvůrců
systému v úspěšné aplikaci technologie neuronových sítí pro zpracování
informací takovým způsobem, který
je postaven na nervových spojeních
v lidském mozku. DeepMind si klade
za cíl vyvinout algoritmus obecného
učení, který může být aplikován na
mnoho problémů místo předem
naprogramované AI, schopné dělat
jen jednu věc (např. hrát Go, nebo
šachy). AlphaGo je tvůrci charakterizován spíše trochu jako hybrid těchto
dvou přístupů, kdy se neuronová síť
pro obecný účel „školí“ tím, že má přístup k velkému množství Go her mezi
kvalifikovanými lidmi. Takto získané
„znalosti“ v rámci procesu posiluje
možnost hrát obrovské množství her
proti sobě a detailně je vyhodnoco-

vat. Neuronové sítě zúží výběr vhodných řešení na několik doporučených
variant, z nichž potom ve druhé fázi,
využívající technologii stromového
vyhledávání, je zvolena ta, která by
měla být optimální pro daný případ.
Takže program už nemusí kalkulovat
obrovské množství variant, ale rychle
směřuje k té nejvhodnější z již předvybraných. Hluboké neuronové sítě
používané pro umělou inteligenci
a její učení se od těch běžných liší
mj. tím, že fungují jako vícevrstevné
– v případě AlphaGo probíhají výpočetní operace ve 13 vrstvách nad
sebou najednou. ■
Foto: google

Počítačový program nemá tlaky,
kterým jsou vystaveni lidé, je stabilní,
a jak komentoval svou porážku Fan
Hui: „Bylo to jako hrát proti zdi”
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MinikaMera Může natáčet
i pod vodou
Dalším miniaturním rekordmanem
z projektů Indiegogo, aspirujícím
na přídomek “nej...” svého druhu, by
se měla stát nejmenší vodotěsná
nositelná kamerka nazvaná YoCam
firmy Molify. Je určená pro záznam
všeho, co se děje v okolí jejího nositele. Zařízení o rozměrech 85 x 30
x 21 mm a hmotnosti pouhých 55 g
má podle svých tvůrců odolat vodě
při ponoru až do 6m hloubky, což by
mělo umožnit bezproblémové natáčení pod hladinou. Její možnosti rozšiřuje i další doplňková zařízení, jako je
např. dálkové BT ovládání, víceúčelový

magnetický stojánek či montážní klip.
Kamerka disponuje širokoúhlým 140°
objektivem s ohniskovou vzdáleností
f 2.0, micro USB konektorem, slotem
na microSD paměťovou kartu, a nabízí
záznam s frekvencí 30 snímků/s, obraz
s maximálním rozlišením 2,7 K, optickou stabilizaci, HDR mód i kontinuální
režim life-logging zaznamenávající
nonstop život kolem nositele z jeho
pohledu. A tím nemusí být jen člověk, který si kamerku připne na kapsu
nebo na zápěstí, ale třeba i domácí
mazlíček, protože stejně snadno lze
YoCam připevnit i na obojek. ■

dárek pro e.t.ho?
Tak trochu sci-fi představuje experiment,
který na letošním
veletrhu CES v Las
Vegas předvedly
americké firmy 3D
Systems a Planetary
Resources: vyrobily
součástku kosmické
lodě z kovového
prášku, což by samo
o sobě nebylo nic
zvláštního, technoFoto: Planetary Resources
logie laserového
spékání je dnes již První 3D objekt vytištěný z mimozemského materiálu
běžně používána,
kdyby k tomu nevyužili zcela spe- využity pro dobývání surovin na
ciální, totiž mimozemský materiál.
asteroidech. Což je přesně oblast,
Jako materiál pro tento unikátní na kterou se firma zaměřuje. Zní to
projekt posloužil prach z rozemle- sice jako sci-fi, ale podle vědců není
tého kousku meteoru, nalezeného takováto možnost nereálná. Získáv Argentinské lokalitě Campo del váním vesmírného materiálu a jeho
Cielo – konkrétně šlo o směs niklu následné využití např. pro výrobu
a železa se stopami kobaltu. Z něj součástek právě pomocí 3D tisku
poté tiskárna ProX DMP 320 pomocí v kosmu (odpadla by jejich nákladná
technologie SLS vytvořila na základě doprava ze Země), by mohlo posupočítačových CAD dat výsledný troj- nout kosmické programy výrazně
rozměrný kovový objekt. Tím byl kupředu. Experiment na CESu měl
symbolicky model části kosmické ukázat – a také poměrně přesvědlodi, podobné těm, které by podle čivě prokázal – že využití kosmicfuturistické těžařské firmy Planetary kých materiálů k těmto účelům je
Resources mohly být v budoucnosti možné již nejen teoreticky. ■
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nejMenší Bluetooth
sluchátka na světě
Aspoň podle jejich tvůrců, kteří se
na ně nyní snaží získat finance na
crowdfundigovém serveru Indiegogo, se nazývají příznačně Dot
- tzn. tečka, a jsou dílem týmu inženýrů a průmyslových designérů
Shenzen EnJoYou Electronics. Váží
jen 3,5 g a dodávají se jako jednotlivé kusy či v páru pro stereo poslech. Přes svou miniaturní velikost
obsahují vyspělé technologie zlepšující citlivost mikrofonu nebo odfiltrování rušivých šumů. Lze k nim

bezdrátově připojit až 8 Apple nebo
Windows či Android zařízení.
Schránka na minisluchátka slouží
zároveň jako jejich nabíječka (stačí
je jen založit). Plně se dobijí během
30 minut a dobíjecí proces zvládne
schránka až 6krát. Sluchátka vydrží
na jedno nabití 1–1,5 h provozu,
což s použitím zmíněné schránkové
nabíječky dává souhrnnou kombinovanou výdrž 6 h pro poslech
hudby nebo 9 h pro telefonování
či komunikaci přes Skype apod. ■

i Malá optika zvládne
velké zvětšení
Na malé věci, na které obvykle potřebujeme brýle a někdy i ti s dobrým
zrakem zvětšovací sklo, můžeme narazit všude. Ovšem ne vždy je příslušná
zvětšovací pomůcka po ruce. Ale co
si místo lupy pořídit něco lepšího –
třeba rovnou mikroskop?
Miniaturní skládací kapesní mikroskop
GroXcess nabízí 60násobné zvětšení,
průběžné zaostřování, přisvětlení LED
diodou, a dokonce emitující UV světlo,
které umožní identifikovat např. falešné bankovky – což už samo o sobě
může ušetřit řádově větší peníze, než
představuje investice do tohoto zařízení. Napájení pro osvětlovací diody
obstarávají tři 1,5V baterie. Rozměry
3,6 x 3,7 cm řadí tento miniaturní
kapesní mikroskop mezi nejmenší
zařízení této kategorie vůbec (na internetových obchodech lze najít jeho

nejrůznější varianty, všechny mají ovšem jak se zdá, společného čínského
výrobce, což ale neznamená, že tahle
pozoruhodná věcička nestojí za nic).
MicroMax LED MM-200 firmy Carson
Optical nebo obdobné klony, jako např.
ILLUMAX 100X či Gro1, které nejsou
o nic větší (resp. jen nepatrně, protože
nejsou skládací), dokážou zvětšovat
ještě výrazněji – zoomovací přístroje
nabízejí 60 až 100násobné zvětšení,
s přisvětlovací LED pro jasný obraz. Opět
v kompaktním kapesním provedení,
takže není problém mít je stále při sobě.
Tyto mikro mikroskopy jsou užitečnými
pomocníky nejen pro hodináře, klenotníky či numismatiky, ale prakticky
pro všechny, kdo pracují s malými součástkami, nebo prostě jen chtějí nahlédnout do mikrosvěta kolem nás. ■
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU

Novinky na trhu

aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”
Psaní v několika jazycích

Zázrační počtáři

V zahraničí byl vyroben psací stroj s typy v několika
jazycích. Ve speciálním člunkovitém mechanismu
jsou písmena i číslice rozmístěny v polokruhu, jehož
plošina se uvádí do pohybu stiskem klávesy. Za
listem papíru je malé kladívko, pod nímž pojíždí
plošina s typy právě požadovaného jazyka.
Mechanismus umožňuje používat tohoto psacího
stroje podle okamžité jazykové potřeby. Mezery
mezi jednotlivými řádky a odstavci lze různě upravovat se zřetelem na rozměry písma. ■

Ve třetí pětiletce se plánuje vytvořit základní předpoklady pro komplexní automatizaci výrobních
linek, obráběcích strojů, energetických a chemických výrob, válcovacích tratí a dopravy. Základním
článkem rozvoje jsou matematické stroje – počítače, které mohou podle nastaveného programu
člověkem provádět ovládací a řídicí povely více jak
1000krát rychleji než člověk.

Na náš trh přichází spousta různých novinek pro
spotřebitele. Jejich rozmanitost neustále roste. Mezi
výrobce takového zboží patří i Kovodělný podnik
hl. m. Prahy, který připravil řadu zajímavých výrobků.
Např. nový druh benzínového vařiče pro turisty,
který připomíná petrolejové primusy, je však menší
a lehčí. Jeho výkon činí 1150 kcal za hod. Nádrž
o obsahu 1/4 l benzínu vydrží hořet na plný plyn
2 a 1/4 h. Do chodu se uvádí podobně jako primus,
že se do misky okolo hořáku nalije líh nebo benzín.
Nejvhodnější je použití pevného nebo tekutého lihu.

Větší výkon
Atomová elektrárna, kterou staví sovětští odborníci u Voroněže, bude mít čtyřikrát větší výkon,
než britská v Calder Hall, a to 420 000 kW. Palivo
pro reaktor 420 t se bude skládat ze 349 tyčí
a vystačí na 18 měsíců provozu. ■

Druhým výrobkem je malý ruční leštič podlah
pro ulehčení práce hospodyňkám. Umí drhnout
podlahy, drátkovat, leštit i vytírat. Zahrnuje v sobě
dvě sady kartáčů, drátkovací nástavec a dvě závaží. Moderní kryt je lisován z plastické hmoty
v pastelových barvách.

Jeden tankovací
Pro urychlené plnění zaoceánských letadel pohonnými hmotami se na britských letištích používá
tankovacího zařízení, které má kapacitu 45 000 litrů
a dokáže přečerpávat rychlosti přes 3000 litrů na
minutu. ■

Posilikované zuby
Kažení zubů se učiní definitivní konec silikonovými potahy. Na zahraničních zubních klinikách
se již dělají pokusy s potahováním zdravých nebo
opravených zubů speciální silikonovou sloučeninou. Silikonová vrstva se nanáší zvláštní stříkací
pistolí. Povlak se pak ještě chemickými prostředky vyleští, takže vznikne umělá sklovina. ■

Kdy chcete vzbudit?
Automatické budicí zařízení začali instalovat v některých zahraničních hotelích. Namontují se do
hotelové telefonní ústředny a najednou vzbudí
bzučením telefonu všechny hosty, kteří si na stanovený čas buzení objednali. Buzení je automatické,
zcela bez zásahu operátora. ■

Nejhlubší vrt světa
V západním Texasu bylo nyní dosaženo nejhlubšího
vrtu na světě. Šlo o 7725 m, ale počítá se s tím, že
že v roce 1960 bude dosaženo hloubky 9 km. ■
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Lineární interpolátor pro řízení obráběcích strojů

Pro přímé řízení výrobních procesů se může použít dvou druhů matematických strojů: analogových
nebo číslicových počítačů. Analogové, které jsou konstrukčně jednodušší, jsou vhodné tam, kde stačí přesnost 0,1 % a počet vstupních a řízených hodnot bude
menší než 150. Číslicové počítače budou zase vhodné
pro složitější a přesnější řízené výrobní procesy.
V našem průmyslu jsou nyní již zhotoveny první speciální číslicové počítače – lineární interpolátory
pro programové řízení obráběcích strojů.
Vývojové řešení realizovaly Závody
Jana Švermy v Brně podle výzkumu Výzkumného ústavu
matematických strojů v Praze.
Použito jich bude pro programové řízení frézovacích strojů. ■
Generátor
náhodného
procesu slouží
ve spojení
s matematickými stroji
k řešení
pravděpodobnostních
problémů

Pro fotoamatéry byl připraven velmi výkonný elektronický fotoblesk. Může být v provozu na síť nebo
na vestavěný akumulátor o kapacitě 6 Ah. Na jedno
nabití akumulátoru lze udělat asi 300 záblesků.
Vestavěný kondenzátor má hodnotu 800 µF. Potřebný čas na jedno nabití činí ze sítě 2 až 3 vteřiny,
s baterií 6 až 7 vteřin.

Motoristům je zas určen malý kávovar do auta. Jde
o elektrický ponorný ohřívač s příkonem 120 W
a napětím 6 nebo 12 V. Nápoj se ohřívá ve varné
sklenici, upnuté přítlačnou opěrkou pod hlavou
kávovaru. Protože kávovar spotřebuje dosti silný
proud, doporučuje se používat ho za běhu motoru,
aby se nezatížila baterie vozu. ■
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Gibraltar

Viditelnost za každého počasí

Tato britská pevnost se po staletí zásobuje pouze dešťovou vodou, protože ani nejmodernější technické metody pro hloubkové vrty nepomohly najít dostatečné
množství pitné vody. Proto v loňském a suchém létě
(1959 – pozn. redakce) musela být voda do Gibraltaru
dopravována tankovými loděmi až z Francie. ■

Střední přerušovaná dělicí čára a obě postranní plné
čáry s reflexním účinkem jsou pro řidiče jistým vodítkem ve dne i v noci. V zemích s vysokým stupněm
motorizace se staly nepostradatelným vybavením
dálkových silnic. Nepříznivé klimatické poměry,
zvláště za sněžení, způsobují, že účinnost těchto
vodorovných značek se sníží, popřípadě zcela zmizí.
Řidič pak postrádá vodicí čáry, na které je zvyklý. Proto
bylo nutno doplnit vodorovné čáry vodicím zařízením, účinným i za nejobtížnějších povětrnostních
podmínek. Automobilní doprava vyžaduje, aby osa
a okraje vozovky byly viditelné za každého počasí
na vzdálenost několika set metrů, a to i v noci při
ztlumených světlech. Dosáhne se toho osazením

Plasty místo barevných kovů
Anglická firma Dupon vyrábí průmyslově od minulého
roku (1959, pozn. red.) plastickou hmotu, která má
vlastnosti jako barevné kovy. Hmota byla pojmenovaná Derlin a jde o polymer formaldehydu. Je o 20 %
lehčí než hliník. Její snadné mechanické opracovávaní
ji předurčuje k výrobě fotoaparátů a hodin. ■

svislých vodicích značek s reflexním účinkem, které
vozovku bočně ohraničují. Nezávislého značení osy
vozovky se dosáhne zabudováním samočisticích
reflexních zařízení systémem Gatseye, která se zřizují ve spojení s běžným označením střední dělicí
čáry. Reflexivní těleso je osazeno v gumové podušce
nad povrchem vozovky. Na obrázcích je označeno
kroužky ve spojení se střední přerušovanou dělicí
čárou. Na nebezpečných místech, kde by mohlo
při špatné viditelnosti vozidlo opustit vozovku, je
podle zkušeností nutno doplnit světelný vodicí
systém ještě ocelovými svislými značkami, rovněž
s reflexním účinkem. Viditelnost je pak zaručena za
každého počasí a skýtá tak co největší bezpečnost
i za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek. ■

Rychlá návratnost
Během šesti let postaví sovětští odborníci na řece
Jeniseji na Sibiři elektrárnu o výkonu 6 miliónů kW.
Tato elektrárna bude třikrát větší než Kujbyševská.
Elektřina bude rozváděna až na vzdálenost 2500 km
vedeními o napětí 700 000 voltů. Až bude eletrárna
v provozu, náklady na její výstavbu se vrátí během
necelého roku. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Jak se jeví reflexní těleso řidiči za dne, ukazuje obrázek vlevo – za noci je reflexní účinek zvlášť patrný (vpravo)

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
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.
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Ivana Kandlová, Praha
Zdeněk Syrový, Mladá Boleslav
Josef Kolomý, Praha
únor 2016
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veletrhy a výstavy – soutěž
23.–25. 2. Frankfurt, Německo:
FACILITY MANAGEMENT 2016 –
veletrh a kongres zaměřený na správu
a údržbu budov a související obory.
Pořádá/info: Mesago Messe Frankfurt, tel.: +49 (0) 711 61946 0, fax: +49
(0)711 61946 9, e-mail: info@mesago.
com, www.mesago.de
23.–27. 2. Düsseldorf, Německo:
METAV 2016 – veletrh kovoobrábění.
Pořádá/info: VDW (Německý svaz
výrobců obráběcích strojů), tel.:+49
69 756081-0, fax: +49 69 756081-11,
e-mail: vdw@vdw.de, www.vdw.de
1.–4. 3. Praha, PVA Letňany:
Aqua-Therm Praha – veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, re-

1.–4. 3. Varšava, Polsko: AUTOMATICON
– veletrh průmyslové automatizace
v Polsku. Pořádá/info: PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów),
tel.: +48 (022) 87-40-150, fax: +48 (022)
87-40-149, e-mail: piap@piap.pl

STOM-TOOL – veletrh obráběcích
strojů a nástrojů, STOM-LASER – veletrh průmyslových laserů a laserových
technologií, STOM-WELDING – veletrh svařování, WIRTOPROCESY –
veletrh virtualizace procesů, EXPO
SURFACE – výstava technologií protikorozní ochrany a povrchových úprav.
Pořádá/info: Targi Kielce, tel.: +48 41 365
12 22, fax: +48 41 345 62 61, e-mail:
biuro@targikielce.pl, www.targikielce.pl

9.–11. 3. Kielce, Polsko:
PNEUMATICON – veletrh pneumatiky,
hydrauliky, pohonů a řízení, CONTROL-STOM – veletrh průmyslové měřicí
techniky, STOM – salon technologií
obrábění kovů, STOM-BLECH &
CUTTING – veletrh obrábění plechů,

9.–11. 3. Brno, výstaviště: VVVI – Veletrh Výzkum Věda Inovace, pod záštitou MPO ČR propojuje vědeckou
a výzkumnou sféru s podnikatelským
prostředím. Pořádá/info: K-PROFI, tel.:
575 570 652, 605 035 647, e-mail:
info@vvvi.cz, www.vvvi.cz

gulační, sanitární a ekologické techniky.
Pořádá: Reed Exhibitions / MDL Expo.
Info: tel.: 720 317 317, 720 315 315,
e-mail: aquatherm-praha@mdlexpo.cz

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT PRO VAŠE BLÍZKÉ
Příležitostí, jak udělat někomu radost, se najdou vždy. Pokud máte
v okruhu svých blízkých či známých
někoho, koho zajímají nové technologie a technika, možná by vám
mohl přijít vhod tip na pěkný dárek
k svátku či k narozeninám, nebo
prostě jen tak.
Máme pro Vás nabídku Dárkového
certifikátu, jehož získání je velmi
jednoduché: stačí napsat na e-mail:
predplatne@techmagazin.cz pro
koho bude dárkový certifikát a po
obdržení fakturačních dat uhradit
cenu za předplatné 300 Kč.
Redakce Vám obratem zašle vytištěný a vyplněný Dárkový certifikát,
aby jej obdarovaný měl včas.

orné literatury v ČR a SR
ch titulů z 35 oborů
ení autoři
ákazníky
ovného a balného zdarma
dé internetové objednávce

www.
grada
.cz
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■ Amper a elektromobilita
■ Moderní Ekodesing strojů
■ Podnikové informační
systémy
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Váš prodejce:

Dárkový cert

V příštím čísle
připravujeme:

V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé,
které odměníme věcnými cenami.
PRO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Václav Lahmer, Jirkov; Tomáš Přikryl, Halenkov; Ivan Javořický,
Jindřichův Hradec
Ceny do soutěže – voucher na koupi knihy z katalogu Grada –
připravila společnost GRADA PUBLISHING, 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. Podrobnější informace o katalogové nabídce
nakladatelství najdete na www.grada.cz.
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