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Good bye XP, Temelíne, Kryme…
Sbohem XPčka, sbohem nové temelínské bloky… To jsou dvě zásadní záležitosti, za něž řada lidí 

a firem nerada zamáčkne slzu rozloučení. To první celosvětově, to druhé v našem rybníčku. Spo-

lečným jmenovatelem obou jsou hlavně sympatie a antipatie zainteresovaných a peníze, přesněji 

řečeno byznys, který se kolem nich točí. 

Povedená Windows XP bohužel nestačí požadavkům a nárokům moderní doby zaměřené na 

stále šílenější tempo, produktivitu a multimediální cirkus, a také mohou bránit záměrům prosadit 

jejich občas méně povedené nástupce slibující nový byznys. V případě Temelína jde o byznys jako 

obvykle až v první řadě. Tentokráte ovšem zdá se zvítězilo racionální uvažování, a projekt, který se 

v současných podmínkách nevyplatí, byl prozatím zastaven, resp. odložen do doby, než nastane 

třeba opět pro něj příhodný čas.

A když už jsme u témat, které jsou trhákem současné mediální scény, samozřejmě nemůže chybět 

Ukrajina. Problém je, že věci zpravidla nejsou tak jednoznačné a křišťálově průzračné, jak by se mohlo 

z podání té či oné strany zdát. Nejdou rozdělit na černou a bílou, ti dobří (kterým budeme fandit) a ti 

špatní, tzn. všichni ostatní. Dějiny tamního regionu jsou protkány událostmi, které vytvořily situaci, 

jež nemá jednoznačné, navíc jednoduché řešení, a oba hlavní protagonisté současného konfliktu 

mají na svém kontě věci, na které rozhodně nemůže být nikdo z nich hrdý.

Navíc, ať si kdo chce co chce říká, ať si mamka slzy utírá, některé věci jsou prostě tak, jak jsou, a nic 

s nimi nenaděláte, kdybyste se stavěli na hlavu a odráželi ušima. Takže Západ – konkrétněji USA, EU 

a jejich přátelé a spojenci sice (ale opatrně, velmi opatrně) dští oheň a síru na zlořečené Rusko, které 

anektovalo Krym a dělá nepořádek na Ukrajině a v mezinárodní politice vůbec, ale na druhou stranu 

si to s Rusy nikdo nechce samozřejmě úplně rozházet. Je to přece jen velmoc, významný hráč na mezi-

národní scéně, a i když se nám leccos nemusí líbit, možnosti jak přinutit Kreml nátlakovými metodami, 

aby bylo po našem, jsou velice omezené. Do otevřeného konfliktu Rusko nepůjde stejně jako NATO 

a Vladimír Putin, ať si o něm myslíme co chceme, rozhodně není blázen, ale zkušený bývalý rozvědčík 

a šachista zvyklý velice pragmaticky uvažovat, co si může dovolit a co už je za hranou – a také tak činí.

A je tu dilema: jak být zásadoví, a zároveň „neztratit tvář“? Takže již v době, kdy pro Rusko platilo ze 

strany EU embargo, si to namířil do Moskvy k jednání s Putinem šéf německého koncernu Siemens 

– přirozeně v rámci již dlouho předem plánovaného setkání. O čem spolu pánové jednali je samo-

zřejmě jen mezi nimi. Ukrajina se nepochybně mezi témata také dostala, ale s pravděpodobností 

hraničící téměř s jistotou lze předpokládat, že to, o co šlo především, byl hlavně byznys – vzhledem 

k aktivitám a zájmům, kterých má Siemens v Rusku nemálo a v rovněž nemalé hodnotě. 

Kreml navíc ve hře na embargo netahá vždy za slabší konec: Rusko je lukrativním trhem pro západní 

firmy, které se ho nebudou moci jen tak vzdát, ani kdyby chtěly (a to, že nechtějí je zřejmé, odplašit 

si lukrativní zákazníky je, politika nepolitika, mírně řečeno hloupost, které se zjevně nikdo ze zainte-

resovaných nehodlá dopustit). A kromě zmíněného otevřeného vojenského konfliktu, kde by Západ 

měl asi větší šanci, tak ve skutečnosti zase moc účinných pák na Rusko nemá, i když se to snaží před-

stírat. Nebudeme od Rusů odebírat plyn a tím jim zasadíme citelnou ránu? No problem, Rusko může 

přesměrovat své dodávky na východ, v mohutně se rozvíjející Číně se uplatnění pro plyn jistě najde. 

VISA může stopnout služby svých platebních systémů – OK, vyvineme si vlastní systém, zareagovalo 

okamžitě potrefené Rusko. A VISA zřejmě v dlouhodobém horizontu také nebude z výpadků zisků 

z ruských transakcí nadšená. Nelze také úplně přehlédnout, že ačkoli je postsovětské Rusko stále líčeno 

jako zaostalejší část světa, stále má kapacity vyvinout si řadu vlastních řešení, jak dokumentují např. 

IT technologie nebo kosmický program (mimochodem, pokud se Rusové skutečně naštvou a přeruší 

spolupráci se Západem, bude americké astronauty vozit do kosmu Čína? Asi sotva…).

A vzato do důsledků „natvrdo“, má Rusko i nejeden trumf. Třeba paladium, nepostradatelné pro 

moderní průmysl – např. automobilky se kvůli katalyzátorům, pro něž se používá, dnes bez něj už 

prakticky neobejdou. Ano, existuje alternativní řešení: platina, ale ta má jeden zásadní problém, je 

několikanásobně dražší. A světový trh s palladiem kontrolují „půl na půl“ Rusko a Jižní Afrika – tam 

se ovšem nyní stávkuje, takže výsledek si spočtěte sami…  

Je zajímavé sledovat, jak se historie půvabně opakuje: kvůli sympatiím k jedné zemi přece nebudeme 

riskovat zásadní konflikt, že? Neboli lapidárně, jak říká prostý lid, „kšeft je prostě kšeft“…

 Josef Vališka, šéfredaktor
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PŘEBYTEČNÉ LETOUNY L159 BY MĚL 
ODKOUPIT IRÁK A AMERIČANÉ

Tucet z  nepotřebných letadel 

L-159 české armády by mohl za-

mířit do Iráku. Tamní ministerstvo 

obrany stroje potřebuje k výcviku 

pilotů, kteří budou později létat 

na amerických stíhačkách F-16. 

Bagdád za české bitevníky zaplatí 

200 mil. dolarů (zhruba 4 mld. Kč), 

stroje by měly do Iráku zamířit nejpoz-

ději v září. Problém však je, že Iráčané 

by chtěli stroje hned a požadují více 

dvoumístných strojů, než je ochotna 

nabídnout česká strana, ale armáda je 

vyřadit nehodlá a přestavba letounů 

pro tyto požadavky je pro prodejce 

komplikovanou a cenově náročnou 

záležitostí. O vydání vývozní licence 

v případě L-159, jejichž vývoz podléhá 

režimu zákona o zahraničním obchodu 

s vojenským materiálem, musí však roz-

hodnout licenční správa ministerstva 

průmyslu a obchodu, ta však zatím po-

dle vyjádření tiskového oddělení dosud 

žádnou žádost o udělení vývozní licence 

k vývozu letounů L-159 neeviduje.

O letouny L-159 projevil Irák zájem 

už v roce 2012, kdy by zakázka měla 

obsahovat 28 dvoumístných letadel 

za zhruba 19,2 mld. Kč. Iráčané se ale 

ve finále rozhodli pro stroje korejské 

Aerospace Industries. Dodavatel však 

údajně nebyl schopen dodržet datum 

dodávky, takže se Bagdád opět vrátil 

k nabídce českých letadel.

Vojenské letectvo má 72 bitevníků, 

za něž zaplatilo 51 mld. Kč, ale po-

třebuje jen asi třetinu z nich, takže 

celkem 36 strojů je zakonzervováno 

a čeká na své uplatnění u potenciál-

ních kupců, které se Česko snaží zatím 

nepříliš úspěšně získat už delší dobu. 

O nákup L-159 se zajímá rovněž americká 

firma Draken International, která dodává 

letectvu USA letadla pro simulace vzduš-

ných bojů. Chce odebrat 24 provozu-

schopných strojů a čtyři na náhradní díly. 

Návrh na prodej schválila v lednu vláda 

v demisi s tím, že první stroje by do USA 

měly zamířit koncem roku, kontrakt však 

ještě podepsán nebyl. 

VSTUP DO EU ZDVOJNÁSOBIL POČET 
CIZINCŮ PRACUJÍCÍCH V ČR
Před vstupem do unie působilo 

v Česku zhruba 100 000 zahra-

ničních zaměstnanců. Ke konci 

roku 2004, v němž Česko s devíti 

dalšími státy vstoupilo do spo-

lečenství EU, pracovalo v zemi 

zhruba 108 000 cizinců, z toho 

prakticky tři čtvrtiny (kolem 

75 000) z ostatních států unie. 

Největší podíl zahraničních pra-

covníků v  ČR tvořili Slováci, 

Ukrajinci a Poláci.

Na konci následujícího roku 2005 v ČR 

pracovalo už přes 151 000 cizinců, 

z toho 96 400 bylo z EU. Nejvíc lidí ze 

zahraničí našlo v Česku zaměstnání 

v roce 2008 – koncem roku v zemi pů-

sobilo bezmála 284 600 cizinců, z toho 

zhruba polovina (141 000) z unie.

Krize počet zahraničních sil v Česku 

výrazně zredukovala, ale ani tak po-

čet zahraničních pracovníků v Česku 

neklesl pod 215 000. V době ekono-

mické recese ČR přestala vydávat 

pracovní povolení lidem ze zemí 

mimo EU, ale počet zaměstna-

ných euroobčanů klesl jen mírně. 

Ke konci roku 2011 bylo evidováno 

na 217 900 zaměstnanců z ciziny. 

Přesná čísla z posledních dvou let 

úřady práce nemají, protože v té 

době už používají nový informační 

systém, který údaje o zaměstná-

vání cizinců plně nezpracovával. 

Za předchozí dva roky jsou tak 

podle mluvčí úřadu práce Kateřiny 

Beránkové k dispozici jen kvalifiko-

vané odhady. 
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FIRMY A LIDÉ
Z Kovosvitu 
do SST
Na řádném zase-

dání Správní rady 

Svazu strojírenské 

technologie (SST) byl v dubnu 

zvolen nový ředitel SST, jímž se stal 

Ing. Oldřich Paclík, CSc., který od 

1. června letošního roku vystřídá 

na tomto postu dosavadního 

generálního ředitele Ing. Petra 

Zemánka. Svoji profesní kariéru 

zasvětil z podstatné části oboru 

obráběcích strojů ať už jako tech-

nický a obchodní ředitel společ-

nosti Kovosvit MAS, nebo ve 

službách firem Cetos a poté TOS 

Čelákovice, odkud se posléze opět 

vrátil do Kovosvitu MAS.

Nová divize 
v S602
Ředitelem nově 

vytvořené divize 

Long-Term Docs ve 

společnosti Software602 byl jme-

nován Ing. Martin Vondrouš, který 

ve společnosti působí většinu své 

profesionální kariéry. Účastnil se 

několika evropských výzkumných 

projektů a podílel se na budování 

sítě Czech POINT a Informačního 

systému datových schránek.

Výměny 
v Arevě
Novým regionál-

ním ředitelem 

společnosti Areva 

pro střední a východní Evropu byl 

jmenován Jean-André Barbosa, 

který nahradil Thomase Eprona. 

Barbosa předtím vedl zastoupení 

společnosti v Polsku, takže rozsah 

jeho zodpovědnosti se nyní rozší-

řil na celý region, který zahrnuje 

Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bul-

harsko a Rumunsko. Odcházející 

Eprona, jenž byl v pražském za-

stoupení Arevy od roku 2010, nyní 

přechází do nové pozice v rámci 

skupiny.

REDESIGN U OBALŮ ZNAČKY 
BUDWEISER BUDVAR
Budějovický Budvar uvedl na trh 

nové obaly pro pivo značky 

Budweiser Budvar. Hlavním 

cílem tohoto projektu bylo sla-

dění vzhledu obalů s hodnotami 

značky, lepší identifikace vý-

robků spotřebitelem, sní-

žení počtu variant 

etiket a zvýšení vý-

konu stáčíren lahví. 

Stávající etikety se po-

užívaly od roku 2005. 

Po zásadní změně komu-

nikace značky v roce 2010 

však starý design obalů po-

stupně přestával plnit svou 

funkci a nevyhovoval ani po-

žadavkům trhu. Pivovar proto při-

stoupil k modernizaci všech obalů. 

Příprava redesignu byla zahájena již 

v roce 2010. Bylo nutno vytvořit více 

než 200 nových obalových položek 

pro český trh i pro export. Kromě eti-

ket na lahvích se změnila například 

adjustáž plechovek a také všechny 

typy kartonových obalů.

Po nových etiketách bylo nutno 

upřesnit také názvosloví produktů, 

jež by charakterizovalo konkrétní 

příslušnost ke značce. 

Názvosloví produktů bylo upraveno 

tak, aby se spotřebitelé mohli 

na první pohled jednoduše 

zorientovat. Nové názvy pro-

duktů začínají vždy písme-

nem „B:“ – symbolem, který 

jasně identifikuje příslušnost 

ke značce Budweiser Budvar. 

Za písmenem „B“ pak násle-

duje jméno konkrétního druhu 

piva, které výstižně odráží jeho 

charakter. 

EU RÝSUJE NOVÁ PRAVIDLA 
PRO ENERGETIKU 

Evropská komise schválila nová 

pravidla pro veřejnou podporu 

v oblasti energetiky, s jejichž po-

mocí chce zajistit, aby obnovi-

telné zdroje začaly soutěžit s kon-

venčními elektrárnami na trhu, 

a snížit celkové náklady na pře-

chod k zelené energii. 

U nově instalovaných obnovitelných 

zdrojů bude postupně zrušeno sub-

vencování pevnými výkupními ce-

nami a od roku 2017 by už všechny 

nové kapacity měly o výši podpory 

soutěžit v aukcích. Místo výkupních 

cen by se měly vyplácet zelené bo-

nusy, které dorovnají rozdíl mezi tržní 

cenou elektřiny a cenou zaručující 

návratnost investice, či udělovat ob-

chodovatelné zelené certifikáty. Tato 

pravidla se nebudou vztahovat jen 

na malé výrobny do 3 MW u větrné 

elektřiny a do 500 kW u ostatních 

obnovitelných zdrojů, jako jsou např. 

střešní solární panely. 

Velké obnovitelné zdroje budou platit 

za odchylky mezi skutečnou a nahlá-

šenou výrobou, zatímco nyní je tato 

povinnost přenesena na distribuční 

firmy, které povinně ze-

lenou elektřinu odebírají. 

Základní zvýhodnění ob-

novitelných zdrojů oproti 

konvenčním však zůstane 

v podobě pravidla, že nej-

dříve jde do sítě zelená 

energie a teprve zbytek 

potřeby dodají tradiční 

elektrárny. Jadernou ener-

gii nová pravidla neřeší. 

Státy budou moci vytvá-

řet systémy kapacitních 

plateb, motivující provo-

zovatele konvenčních elektráren, aby 

ztrátové zdroje nechávali zapojené 

do sítě nebo postavili nové, aby byla 

zajištěna bezpečnost dodávek elektřiny. 

EK rovněž oficiálně povoluje úlevy pro 

energeticky náročný průmysl, o něž 

vedla spor s Německem. Připustila mož-

nost odpustit část příspěvku na OZE 

firmám, jejichž náklady na elektřinu do-

sahují minimálně pětinu (20 %) jejich 

hrubé přidané hodnoty a zároveň jsou 

vystaveny mezinárodní 

konkurenci. Tato mož-

nost se ale bude týkat jen 

vybraných odvětví (např. 

chemický, papírenský, 

keramický či hutnický 

průmysl), a oproti dosa-

vadnímu německému 

modelu, kdy energe-

ticky nejnáročnější firmy 

platily zhruba tisícinu 

z běžného poplatku, 

bude Bruselem povolená 

úleva výrazně nižší. 

ČESKÝ VÝVOZ PO VSTUPU DO EU 
VÝRAZNĚ VZROSTL 
Vstup ČR do EU se příznivě od-

razil na českém exportu, který 

se během uplynulé dekády prak-

ticky zdvojnásobil. Ještě v sa-

motném roce 2004 stoupl vývoz 

ČR o téměř 26 %, zatímco o rok 

dříve export zaznamenal růst jen 

o necelou desetinu (9 %). 

Vstup do EU vedl i k větší otevřenosti 

ekonomiky – do roku 2004 činil export 

59 % hrubého domácího produktu, 

zatímco loni to bylo již téměř 79 % 

HDP. Podle analytiků export významně 

stimulovala už samotná perspektiva 

vstupu země do EU – od roku 1996, 

kdy země podala přihlášku do EU, 

do roku 2004, kdy se ČR skutečně stala 

řádným členem unie, stoupl export ČR 

více než dvojnásobně. Největší nárůst 

exportu byl zaznamenán v roce 1993, 

a to o téměř 70 %. „Za posledních 

10 let objem českého exportu v euro-

vém vyjádření narostl o 135 %, zatímco 

v celé EU dosáhl přírůstek „jen“ 67 %,“ 

konstatoval analytik UniCredit Bank 

Pavel Sobíšek s tím, že Česko nyní patří 

k otevřenějším ekonomikám v rámci 

EU a k nejotevřenějším ve své veli-

kostní skupině zemí. Na růstu exportu 

se podle něj nejvíce podílely stroje 

a dopravní prostředky, pozitivně se 

ale vyvíjel obchod s téměř všemi sku-

pinami zboží. 

volné pracovní pozice

   pro DNC, MDC
–CAM

HLEDÁME

www.t-support.cz/hledase

Stará etiketa (vlevo)
...a nové provedení (vpravo)
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ČEZ sloučí 
divize
Po 10 letech od-

chází Alan Svoboda, 

obchodní ředitel 

energetické skupiny ČEZ z jejího ve-

dení. Od května bude mít jen externí 

konzultační kontrakt, aby svým kole-

gům předal rozpracované projekty. 

ČEZ sloučí divize obchod a strategie 

do jedné a povede ji dosavadní ře-

ditel divize strategie Pavel Cyrani.

Změna ve 
Fiatu Europe
Na pozici nového 

generálního ředi-

tele společnosti 

Fiat Group Automobiles Central and 

Eastern Europe Kft., pod kterou patří 

maďarský, český a slovenský trh, byl 

jmenován Filiberto Barbero. Pro sku-

pinu Fiat od pracuje od roku 1988 

na několika významných manažer-

ských pozicích. Ve funkci nahrazuje 

László Stekla, který se rozhodl ukon-

čit profesní kariéru ve skupině Fiat.

Posily do 
Graftonu
Do Grafton Recruit-

ment nastupuje Jit - 

ka Součková jako 

nová marketingová 

manažerka pro ČR. 

Přichází z interne-

tového byznysu 

Kasa.cz, kde vedla 

marketingové od-

dělení. Od ledna 

nastoupila na po-

zici Branch Mana-

gerky pobočky 

Grafton Technologies pro Prahu 

Lucie Grollová, která předtím zastá-

vala pozici Key Account Managera, 

a pro brněnskou pobočku na po-

zici Branch Managerky zas Šárka 

Voříšková, která přišla do Graftonu 

z finanční společnosti, kde měla na 

starosti oblast HR a obchod.

Oznámení 
změny  
v Kia Czech
České zastoupení 

automobilky Kia 

Motors Czech oznámilo změnu 

na pozici PR manažera společ-

nosti. Od dubna nastoupila na 

místo odcházející Kateřiny Vokou-

nové (mateřská dovolená) Kateřina 

Jouglíčková. Předtím působila ve 

společnosti Toyota Motor Czech  

ČEŠI RÁDI VYUŽÍVAJÍ FIREMNÍ WEBY 
K NEPRACOVNÍM ÚČELŮM

Téměř 90 % českých firem při-

znává zneužívání pracovního in-

ternetu svými zaměstnanci k sou-

kromým účelům. Podniky mají 

obavy zejména ze ztráty produk-

tivity práce, úniku citlivých dat 

a zavlečení virů do firmy. 

Vyplývá to z výsledků lokálního 

průzkumu provedeného v březnu 

2014 mezi prodejními partnery spo-

lečnosti GFI ČR a Slovensko, zabýva-

jící se monitoringem využití softwaru 

ve firmách.

Tím, že zaměstnanci využívají webový 

přístup k mimopracovním účelům, si 

je jisto 61 % respondentů, 28 % firem 

se domnívá, že ke zneužívání dochází 

a jen 11 % je přesvědčena, že ke zneu-

žívání nedochází. Jako největší hrozbu 

zneužívání pracovního webu vidí pod-

nikový management ztrátu pracovní 

produktivity zaměstnanců (64 %), únik 

citlivých dat či přihlašovacích informací 

(47 %), zavlečení virů (35 %), zahlcení 

kapacity podnikové sítě (24 %) a právní 

zodpovědnost za případné porušení 

autorských práv zaměstnanci (15 %). 

Pouze 6 % respondentů nepovažuje 

soukromé brouzdání po pracovním 

internetu za hrozbu. 

„Díky raketově narůstajícímu počtu 

mobilních zařízení používaných 

v podnikových sítích a pracovních 

počítačů využívaných doma dochází 

ke stírání hranic mezi soukromým 

a pracovním životem. Nové techno-

logie a nový styl práce sice přinášejí 

značný nárůst flexibility a efektivity, 

zároveň dochází ke zvýšení rizik pro 

podnikové sítě,“ řekl Martin Říha, ře-

ditel pro strategii ve společnosti GFI 

ČR a Slovensko. 

I přes zmíněné obavy pouze 42 % 

podniků pravidelně nebo občas vy-

hodnocuje reporty o přístupu zaměst-

nanců k podnikovému webu. Téměř 

polovina respondentů (48 %) alespoň 

blokuje přístup k určitým webovým 

stránkám, ale 45 % webový přístup 

k nepracovním účelům toleruje. 

JIHOKOREJSKÝ VÝROBCE PNEUMATIK 
POTVRDIL ZÁJEM O TOVÁRNU V ČR
Ve zprávě pro jihokorejskou 

burzu koncem března oznámila 

společnost Nexen Tire, že uva-

žuje o výstavbě závodu v České 

republice. Potvrdila tak dřívější 

spekulace o možném umístění 

továrny v Česku. 

Upozornila však, že konečné rozhod-

nutí ještě nepadlo. „Zvažujeme vý-

stavbu továrny, protože potřebujeme 

rozšířit výrobní kapacitu ve středně 

dlouhém a dlouhém období. Nic 

však ještě nebylo rozhodnuto,“ uvedla 

společnost Nexen, která má v součas-

nosti závody v Jižní Koreji a v Číně, jak 

napsala agentura Reuters.

Společnost Nexen Tire Corporation, 

založená v roce 1942, se zaměřuje na 

výrobu pneumatik pro osobní auto-

mobily, lehká užitková vozidla a spor-

tovně užitková vozidla (SUV). Své 

výrobky dodává do 130 zemí světa. 

Mezi její zákazníky patří i mladobole-

slavská Škoda Auto a Hyundai. Česká 

továrna Hyundai sice mezi odběra-

tele Nexenu nepatří, ale Škoda Auto 

již oznámila, že se společností Nexen 

uzavřela v březnu dohodu o dodáv-

kách pneumatik pro modely Rapid 

a Octavia. Spolu se Škodou zároveň 

zahájil Nexen zásobování německého 

Volkswagenu, který používá pneu 

této firmy pro model VW Polo.

Premiér Bohuslav Sobotka se k in-

formaci vyjádřil, že s ohledem na 

to, že věc je v jednání, nechce tuto 

investici komentovat. Nicméně vláda 

je prý připravena podpořit veškeré 

investice, které umožní vytvořit 

stabilní práci. “Chceme být aktivní, 

aby tyto investice neodešly někam 

jinam,“ dodal premiér. 

ČESKÉ A SLOVENSKÉ ZBROJOVKY 
ZAHAJUJÍ NOVOU ETAPU SPOLUPRÁCE 

Pět českých a slovenských firem 

podepsalo 14. března memoran-

dum o vývoji a výrobě nového 

radaru středního dosahu. Radar 

s označením RL-3DM ReUNION je 

vyvíjen pro Armádu ČR a Ozbro-

jené síly SR, jako klíčové zařízení 

pro ochranu vzdušného prostoru 

obou zemí, a má i velmi vysoký 

exportní potenciál.

Cílem společného projektu firem RE-

TIA, ELDIS, Tatra Trucks a slovenských 

VOP Slovakia a EVPÚ je nahradit zasta-

ralé radary středního dosahu sovětské 

výroby. Oproti těmto zastaralým radio-

lokátorům P-19 a P-37 nabízí ReUNION 

řadu výhod. Dokáže např. přímo dodá-

vat digitální informace o pozici a výšce 

cíle, zatímco analogové informace ze 

sovětských radarů se musí převádět do 

digitální podoby a poté zobrazovat na 

obrazovce řídicího letového provozu, 

přičemž radar dodá informaci jen o po-

loze cíle, nikoliv výšce, kterou musí ob-

starat výškoměr, jehož informace se do 

digitální podoby nepřevádějí.

Radar typu ReUNION dokáže zajistit 

3D dohled nad civilním a vojenským 

leteckým provozem nad územím 

České a Slovenské republiky. Na česko-

-slovenském trhu je podle konsorcia 

prostor pro 10 mobilních radarů proti-

vzdušné obrany MADR (Mobile Air De-

fence Radar), jako je ReUNION. Česká 

armáda počítá s nákupem šesti radarů 

a slovenská by pořídila čtyři.

Přibližně 2/3 zakázky připadne českému 

průmyslu a cca 1/3 realizuje slovenský 

průmysl.  /Zdroj: RETIA/ 

Společný vývoj moderního radaru 
ReUNION, jehož název evokuje 
znovusjednocení, je průlomovým 
česko-slovenským projektem
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a poté v agentuře Havas PR Prague, 

kde zodpovídala za korporátní ko-

munikaci automobilky TPCA.

Klíčový post 
v MŠMT 
Ministerstvo škol-

ství, mládeže a tě-

lovýchovy obsa-

dilo jeden z klíčových postů této 

instituce, zaměřený na vývoj a vý-

zkum. Náměstkem ministra pro 

vysoké školství a výzkum byl od 

dubna jmenován prof. Ing. Jaromír 

Veber, CSc., bývalý děkan Fakulty 

podnikohospodářské Vysoké školy 

ekonomické v Praze, který ji vedl 

8 let, po dvě funkční období.

Nový 
obchodní 
ředitel v PS
Společnost Pacov-

ské Strojírny, a.s., 

výrobce technologických celků 

z ušlechtilých nerezových materiálů 

oznámila jmenování Radka Kadlece 

do pozice obchodního ředitele. Zod-

povědný bude za tým čítající 22 za-

městnanců. Předtím Radek Kadlec 

pracoval jako projektový manažer 

v poradenské společnosti FBE Praha.

Vedení v Toshulin  
se ujímají ženy
Odvolání dosavadního generál-

ního ředitele Toshulin ing. Kamila 

Čejky z 1. dubna nebylo aprílovou 

zprávou, ale o den později potvrze-

ným faktem, takže po 17letém pů-

sobení ve službách předního čes-

kého výrobce svislých soustruhů 

jej na této pozici vystřídala Dagmar 

Herring, místopředsedkyně před-

stavenstva a většinový vlastník, 

která od 2. dubna zastupuje pozici 

generálního ředitele. Do funkce 

finanční a ekonomické ředitelky 

byla s platností od 1. května jme-

nována Kateřina Kotková.

Inaugurace 
na VUT v Brně
Na konci února 

proběhla slavnostní 

inaugurace nového 

rektora Vysokého učení technic-

kého v Brně prof. RNDr. Ing. Petra 

Štěpánka, CSc.  Jeho specializací 

je navrhování konstrukcí, zejména 

betonových a zděných, matema-

tické modelování a aplikace, vývoj 

netradičních materiálů pro kompo-

zitní konstrukce. 

ÚSPĚŠNÁ ŠKODOVÁCKÁ KOLEJOVÁ 
VOZIDLA V ČÍNĚ 

Plzeňská Škoda Electric získala 

v  Číně kontrakt za  více než 

1,1  mld.  Kč na  dodávky 

elektrických pohonů a motorů 

pro metro v sedmimiliónovém 

městě Su-čou. První soupravy 

budou nasazeny do  provozu 

příští rok, hlavní dodávky se 

uskuteční v letech 2015 a 2016. 

Firma má v Su-čou už čtyři roky vý-

robní základnu v rámci své česko-

-čínské firmy Škoda Kingway Electric 

– společného podniku Škody Electric 

a čínské společnosti Jiangsu King-

way Transportation, který je zaměřen 

na dodávky kompletních trakčních 

pohonů, trakčních motorů a dalšího 

zařízení. Jak uvedl generální ředitel 

Škoda Electric Jaromír Šilhánek, firma 

se podílela již na dodávkách komplet-

ních výzbrojí vozů metra pro linku 

číslo dvě, kam dodala zařízení pro 

23 pětivozových souprav metra, což 

představovalo historicky první průlo-

mový kontrakt na čínském trhu v no-

vodobé historii Škodovky, a vyhrála 

i tendr na dalších 17 kompletních 

výzbrojí pětivozových souprav metra. 

Škoda, přesněji řečeno její do-

pravní divize, zaznamenala v Číně 

významný úspěch i se svými tram-

vajemi: kontrakt s firmou CSR Sifang 

podepsala Škoda Transportation 

loni v červnu a poskytla jí 10letou 

licenci k technologiím na výrobu  

až 400 tramvají Škoda ForCity (15T) 

– jde o první velkou licenci proda-

nou do zahraničí a hodnota zakázky 

může dosáhnout až 5 mld. Kč. První 

prototyp, vyrobený v Číně, už tam 

jezdí. 

ŠKODA AUTO SLAVÍ
Dne 19. března byla překročena 

magická hranice 11 mil. automobilů 

vyrobených v  závodě v  Mladé  

Boleslavi (10miliontý vyrobený  

vůz vyjel z  bran automobilky 

13. 7. 2006). Další výročí připadne 

na příští rok, kdy si Škoda připo-

mene spuštění výroby jízdních kol 

v Mladé Boleslavi roku 1895 a zahá-

jení výroby automobilů v roce 1905. 

V současnosti dosahuje kapacita vý-

robní linky závodu Škoda v Mladé Bo-

leslavi na 1200 vozů denně. Aktuálně 

z ní sjíždí 6 modelů značky: Octavia, 

Octavia Combi, Fabia, Fabia Combi, 

Rapid a Rapid Spaceback. Pro výrobu 

nových modelů iniciovala Škoda Auto 

rozsáhlý projekt modernizace a roz-

šíření závodu, zahrnující mj. rozšíření 

kapacity montážní linky z 800 na  

1200 vozů denně, novou svařovnu 

a plně automatické lakování vnitřních 

částí karoserií i novou, mimořádně 

ekologickou lisovací linku. Produkce 

mladoboleslavské továrny, která za-

městnává zhruba 10 000 lidí, předsta-

vuje více než 50 % všech vyrobených 

vozů značky Škoda. Kromě hlavního 

výrobního závodu provozuje Škoda 

Auto v ČR dva další výrobní závody: 

Kvasiny a Vrchlabí. V Kvasinách z linky 

sjíždí modely Yeti, Superb a Roomster. 

Závod ve Vrchlabí v současné době vy-

rábí dvouspojkové převodovky DQ200 

pro koncern Volkswagen. Pro výrobu 

převodovek DSG investovala česká 

automobilka společně s koncernem 

Volkswagen zhruba 170 mil. eur. 

TPCA ZVYŠUJE VÝROBU A NABÍRÁ DALŠÍ 
ZAMĚSTNANCE

Kolínská automobilka TPCA 

(Toyota Peugeot Citroën) je opět 

na vzestupu. Tempo zrychlila již 

koncem února a v březnu zvý-

šila výrobu meziročně o 6,5 %, 

takže aktuálně sjede každých 55 

vteřin z výrobní linky nový vůz 

Toyota Aygo, Peugeot 107 nebo 

Citroën C1. Důvodem je oživení 

poptávky v západní Evropě. 

Rostoucí prodeje současných modelů 

a očekávaný velký zájem o modely nové 

generace si vyžádaly i rozšíření náboru 

zaměstnanců do různých dělnických 

pozic. Zatímco náborové aktivity byly 

dosud zaměřeny zejména na Kolínsko 

a střední Čechy, nyní se rozšiřují i na další 

regiony, protože automobilka potřebuje 

obsadit do konce léta téměř 700 nových 

pozic a do konce roku 2014 plánuje zvý-

šit celkový počet zaměstnanců na 3500. 

„Vždy jsme hledali zaměstnance pri-

márně na Kolínsku. Kandidáti z regionu 

jsou pro nás stále prioritou, ale narazili 

jsme na určitý strop. Na severní a střední 

Moravě už registrujeme velký zájem. 

Díky našim nadstandardním platům 

se totiž vyplatí za prací se k nám přestě-

hovat. Nejlepší agenturní zaměstnanci 

mají navíc možnost být převedeni do 

kmenového stavu,“ komentuje zamě-

ření TPCA i na další české regiony ma-

nažer náboru Matěj Matolín. Aktuálně 

jsou téměř všichni zaměstnanci TPCA 

z ČR, část ze Slovenska. 
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BUDE NA ČVUT POBOČKA  
FRAUNHOFEROVA INSTITUTU? 

V roce svého 150. výročí fakulty strojní ČVUT v Praze má tato klíčová fakulta i nového dě-

kana, kterým se stal Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Pod jeho vedením by tradiční fakulta 

nejstarší české technické univerzity měla posílit dobré jméno českých inženýrů a dostat se 

mezi světovou elitu.

Co nyní strojní fakultu čeká? Mohl byste speci-

fikovat blíže své záměry?

Moje vize není jednoduchá, přicházím s řadou no-

vých věcí. Rád bych se vrátil k základnímu poslání 

ČVUT a posílil smysl technické vysoké školy a tak 

tradiční fakulty jako je strojní fakulta: výchova stu-

dentů pro průmysl a při tom získávání poznatků. A to 

především skutečně prakticky využitelných poznatků 

pro průmysl a jeho konkurenceschopnost. Jedním 

z klíčových bodů je, aby se středem našeho zájmu 

a komunikace stali studenti a průmysl. To je primární.

Dále fakulta by neměla být vedena jen výhradně 

jako akademická instituce, ale budeme muset sklou-

bit prvky univerzitního i firemního pohledu, akade-

mický pohled s komerčními profesionálními nástroji 

a přístupy. Přitom univerzitní pohled nesmíme nikdy 

opomenout. To je možná největší změna. 

Naším posláním je výuka nějakého oboru a samo-

zřejmě se může stát, že začne být finančně ztrátová 

nebo vynášet méně, než se očekává. Firemní přístup 

by byl jasný – zrušme to a dělejme něco jiného, 

výnosnějšího. To je samozřejmě pro univerzitu ne-

přijatelné, a proto se musíme spíše ptát, co udělat, 

abychom byli rentabilní a mohli to dlouhodobě 

udržet. Právě ta udržitelnost je podstatná.

Jsem přesvědčen, že vysoké školy rozvíjejí jen tři 

z tradičních nejméně sedmi oblastí, ve kterých by 

se měly pohybovat. Učíme, děláme výzkum, spo-

lupracujeme s průmyslem. Ale to je málo. Máme 

prodávání znalostí trhu: patentů, licencí k paten-

tům, zakládání spin-off firem… Další je poskytování 

znalostí společnosti. Ta si nás obecně platí pro to, 

že chce vedle výchovy studentů také mít zpět-

nou vazbu ze znalostí, které akumulujeme, a které 

bychom jí měli také poskytovat. Třeba technické 

aspekty dostavby Temelína – záležitost, ke které 

se můžeme technicky vyjádřit a také ji využít pro 

naše zviditelnění. Pak je to získávání a poskyto-

vání studentů a konečně sociální funkce univerzity 

v okolí svého sídla.

Prošlo vše hladce? Jde o nové zásadní věci, 

které mění zaběhnutý řád...

Situace na vysokých školách není jednoduchá, 

přístupů, různých pohledů na věc je samozřejmě 

více, a ani u nás nebyly volby jednoduché – ty, 

kdy jsem byl zvolen, jsou už třetí v pořadí během 

necelého půl roku. Ale nový senát, který mě zvolil, 

reprezentuje více než dvě třetiny akademické obce, 

byl ustaven ve volbách, kterých se zúčastnilo přes 

90 % členů akademické obce, a získal jsem velkou 

většinu. Z tohoto pohledu byly volby vcelku jasným 

rozhodováním o dalším směřování fakulty a myslím 

si, že si ty dvě třetiny akademické obce uvědomují, 

že se sebou musíme něco udělat.

Jedním z klíčových bodů mého programu je do-

sáhnout konsensu, s určitou sociální jistotou. Uvnitř 

akademické obce jsou různé přístupy, většina vý-

razněji akcentuje výzkum, ale je tu i skupina těch, 

kteří chtějí více učit. Chci nabídnout program, který 

umožní každému uplatnit se podle jeho představ, 

pokud budou směřovat k rozvoji fakulty. Proto se 

snažím najít nové zdroje financování, které tuto svo-

bodu umožní – uplatnit se více ve výzkumu, nebo 

více ve výuce, nebo ve spolupráci s průmyslem. 

Jako velice potřebnou vidím i podporu podnikání, 

symbiózu mezi univerzitou a podnikáním, což je 

ve světě běžné, v české legislativě možné, ale tou 

tradiční legislativou de facto neproveditelné – na-

příklad zakládání spin-off firem...

Sociální jistoty spatřuji v tom, že nabízím mecha-

nismus rozpočtu na několik let dopředu podle 

činností, ne jen extrapolací mzdových nákladů z mi-

nulosti a větší stabilitu tím, že máme nějaký plán, 

jak pokračovat, jak budou různé směry rozvíjeny. 

Další, co chci přinést, je podpora  týmovosti. Ve-

dení fakulty by mělo představovat tým, tvořený 

děkanem a vedoucími ústavů, a tento tým musí 

dospět k nějaké míře konsensu o určitých rozhod-

nutích, a teprve pak je možné příslušná rozhodnutí 

vykonat. Totéž musí nastat na úrovni univerzity, 

které musí být řízeny týmem, tvořeným rektorem 

a děkany fakult. Pokud se toto nenaplňuje, může 

to vést k nestabilitě. Z tohoto pohledu je týmovost 

důležitým faktorem a měla by prostupovat až dolů 

po práci a spolupráci se studenty, studentů mezi 

sebou. Aktivovat výuku a podíl studentů na ní, 

aby nebyli jen pasivními objekty výuky, ale jejími 

vlastními aktéry. 

Co si pod tím lze konkrétně představit? 

Základem je řízení kvality studia. Existují statistické 

nástroje, které umožňují během testů v semestru 

nebo s použitím historických dat o studentech 

předpovědět, jak pravděpodobně uspějí u zkoušky. 

Tyto informace je možné mít v průběhu semestru, 

a tak být schopni reagovat. Zjistit například, že ně-

jaká skupina studentů má problém s určitým před-

mětem, a nabídnout jim třeba selektivní doučování.

Na druhou stranu máme řadu studentů, kteří stu-

dium zvládají bravurně, ale mají tendence jít si 

vydělávat během studia do praxe, mít vedle školy 

i zaměstnání. Těm chceme nabídnout spíše most od 

výuky k výzkumu, abychom jejich potenciál využili 

na škole. Aby se stali sami aktéry výuky a práce na 

našem výzkumu, který ale není chápán jen jako 

čistě akademický, kdy zkoumáme něco nového, 

ale jako základní zdroj inovací pro průmysl, a pro 

to, aby v ČR byla zachována životní úroveň a kon-

kurenceschopnost.

Proto chci nabízet nové programy pro studenty, 

protože o studenty je potřeba se starat – od bu-

doucích po minulé, tedy naše absolventy. Pro bu-

doucí musíme mít nějaké programy, které je sem 

přivedou, ukážou, v čem je studium této školy za-

jímavé. Pro ty současné potřebujeme mít atraktivní 

nabídku – třeba Nadaci ČVUT Media Lab, založenou 

podle modelu MIT Media Lab, která získává peníze 

z průmyslu a nabízí je studentům pro jejich projekty, 

aby se učili tvořivosti a aplikovali ji s potenciálními 

komerčními výsledky. A v neposlední řadě je to 

samozřejmě péče o naše absolventy, pro které 

dnes bohužel zatím nemáme program, abychom 

s nimi trvale komunikovali, mohli jim něco nabízet 

a využít jejich vzpomínek na alma mater a laskavé 

podpory, kterou by nám byli schopni poskytnout 

nebo obráceně škola byla schopná poskytnout jim.

Jaké jsou vaše současné priority?

Své priority jako je sociální konsensus, posilování 

kvality a snahy, aby se naše fakulta s lidmi, kteří 

jsou zde, stala ve svém oboru jednou z nejlepších 

na světě, jsem formuloval do programu P10. De-

síti programových kroků, priorit, které je možné 
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rozdělit na oblast atraktivity, kvality a společenské 

odpovědnosti 

První z nich, v oblasti atraktivity, je samotná pověst 

fakulty, druhou prioritou je její propagace a marke-

ting, potřeba změnit náš přístup k tomu, abychom 

náš univerzitní pohled kombinovali s firemními 

metodami.

Třetí priorita je univerzitní recepce, což je analogie 

zákaznického centra nebo zákaznické linky v prů-

myslu – snaha vytvořit nový, kvalitativně jiný kanál 

komunikace jak ven, tak dovnitř. Takže kdokoli se 

na něco dotáže, průmysl, student, uchazeč, bude 

mít jedno komunikační místo, kde se dozví ne 

konečnou odpověď, ale informaci, kde ji lze najít. 

Od osobní komunikace přes e-mail, telefony, web, 

facebook, atd…

Čtvrtá priorita je péče o vztahy se studenty, ať už 

s těmi budoucími, současnými, tak absolventy. Pátá 

priorita je to, co nazývám program pro každého 

a kariérní růst pod dohledem děkana. Chci, aby 

se podporoval osobní růst, a to hlavně mladých 

asistentů. Aby každý měl svůj projekt, na něm se 

učil, jak má pracovat, a podpořil se jejich kariérní 

růst. Příkladem toho je třeba zavedení konzultač-

ních hodin děkana, kam si začínám zvát mladší 

kolegy, studenty.

Šestá priorita v oblasti kvality, se týká řízení kvality 

studia, podpora studentů a most od výuky k vý-

zkumu. Mnohdy studenty totiž zbytečně ztrácíme. 

Nejde o to, že bychom snížili laťku, ale ztrácíme je, 

protože jim chybí nějaká poslední podpora na to, aby 

tu laťku přeskočili, a pak nám zbytečně odcházejí. 

Snažíme se to řešit v mnoha směrech. Zavedli 

jsme dvojí bakalářské studium, které běží vedle 

sebe, má vlastně identické předměty, ale jedno 

má zkoušky na vyšší úrovni, tzv. alfa zkoušky od 

týchž předmětů, a pak beta zkoušky. Kdo vykoná 

všechny alfa zkoušky, má zaručeno automaticky 

navazující magisterské studium. Těm, kteří nemají 

alfa zkoušky, nabízíme po tříletém bakalářském 

studiu ještě čtvrtý ročník, který jim umožní případný 

odchod do praxe. Je tam i příprava selektivních 

pozic, které nevyžadují nejvyšší inženýrské vzdělání 

nebo je to pro ně možnost jakéhosi prodloužení, 

aby se připravili na přijímací zkoušky, které musí 

vykonávat na navazující magisterské studium. 

Sedmá priorita je udržení kvality a udržitelnosti 

ústavů, na což je zaměřena celá řada programů. Po-

třebujeme mít kariérní plán ústavů, abychom připra-

vovali jejich akreditovatelnost. To stojí samozřejmě 

na individuálním kariérním růstu každého zaměst-

nance a my se na to musíme dívat z hlediska celého 

ústavu. Pak je to plán odborného růstu ústavů, což je 

„koláč“ činností, které by měly fungovat na každém 

ústavu, a někdy bohužel nefungují. Je to výuka, zá-

kladní a aplikovaný výzkum, spolupráce s průmyslem 

a další činnosti třeba poradenské, propagační, dále 

administrace, edukace mimo školu apod.

Je tu i nástroj minimálního rozpočtu ústavu, aby 

tam byla potřebná sociální jistota. Když jsme se 

rozhodli akreditovat nějaký obor, tak i když není 

dostatek studentů k dosažení dobré ekonomické 

účinnosti, musíme vypočítat minimální počet pro-

fesorů, docentů a asistentů pro jeho realizaci. Od 

toho je pak odvozen minimální rozpočet daného 

ústavu, který budu garantovat, přestože jsem velmi 

pro motivační prostředí, kdy se příjmy na ústav 

odvíjejí podle počtu studentů, podle počtu vý-

zkumných projektů a jejich výsledků. Ale nějaká 

spodní garantovaná hranice je tam potřeba také.

Osmá priorita je kvalita procesů na fakultě. Máme 

procesy administrativní a obsahové. Na administ-

rativní se běžně používá ISO 9000, ale i když jsem 

poněkud skeptický pro jejich použití na vysoké 

škole, na druhé straně se zabýváme procesními 

mapami uvnitř univerzity a myslím, že kombinací 

dobrých idejí z ISO 9000 s našimi procesními ma-

pami jsme schopni postihnout administrativní část.

U obsahové části bych chtěl využít výsledků pro-

gramu QUESTE, což je evropský projekt pro vyhod-

nocení a řízení kvality přírodovědných a technických 

vysokých škol a pro můj ústav mechaniky jsem získal 

dvakrát jeho certifikát. Ten zakládá právě model sym-

biózy mezi univerzitou a průmyslem, mezi univerzi-

tou a praxí, kdy se jen nehodnotí “jste dobří – nejste 

dobří”, ale potencuje vnitřní růst a zlepšování kvality. 

Je tu i oblast společenské zodpovědnosti, kde je 

prioritou konkurenceschopnost průmyslu v ČR. To 

začíná právě od našich absolventů a měla by být 

posílena aktivní komunikací s průmyslem o jeho 

skutečných potřebách a aktivním vztahem s prů-

myslem. 

A desátá priorita je modernizace a zodpovědnost 

za udržitelnost investic, které přijdou na fakultu. 

Strukturální fondy pro podporu výzkumu a vý-

voje byly nedávno uvolněny i pro pražský region, 

a zúčastňujeme se s jedním projektem v aktuální 

vlně a předpokládá se, že Praha bude zahrnuta 

i v následující vlně.  Kromě toho jsem zahájil dialog 

s Fraunhoferovou společností a chtěl bych tady 

postupně založit jejich filiálku s cílovým stavem, 

kdy by v Praze existoval Fraunhoferův ústav kon-

kurenceschopného průmyslu v ČR. To samozřejmě 

zakládá možnost získat zajímavé investice do in-

frastruktury, hlavně přístrojové infrastruktury, ale 

na druhé straně je to i naše velká zodpovědnost, 

abychom rozhodli správně a udržitelně. Nejcennější 

by však byl Fraunhoferův model podpory výzkumu 

a inovací pro průmysl.

Co spolupráce akademické sféry s  průmys-

lem, nyní časté téma? 

Konkurenceschopnost průmyslu začíná obecně 

od našich absolventů. Ti jsou faktorem, který dělá 

jakoukoli instituci konkurenceschopnou a kvalitní. 

Ale to je málo a myslím, že bychom měli začít bu-

dovat aktivní komunikaci s průmyslem, abychom 

vzájemně pochopili jeho skutečné potřeby, dialog 

o tom, co opravdu potřebují, a co pro ně můžeme 

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 

absolvoval na FS ČVUT v roce 1980, obor auto-

matizované systémy řízení, kde získal doktorát, 

habilitoval se v mechanice. Na ČVUT založil jako 

první v ČR obor mechatronika, vytvořil 19 nových 

předmětů. Kromě pedagogického působení jako 

vedoucí ústavu mechaniky, biomechaniky a me-

chatroniky FS ČVUT je i sekretářem International 

Association of Vehicle System Dynamics, členem 

Euromech (European Mechanics Society) a spolu-

zakladatelem mezinárodního časopisu Multibody 

System Dynamics. V roce 2003 získal prestižní 

cenu Česká hlava – Invence. Řeší na dvě desítky 

výzkumných projektů a jeho jméno je i 13 udě-

lených a u 36 podaných mezinárodních patentů.

V novém modelu fakulty by měl mít každý šanci najít pro sebe nejlepší uplatnění
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udělat – a to platí i recipročně. Měli bychom k tomu 

přistupovat daleko aktivněji a mít přímo systém 

aktivního řízení vztahu s průmyslem. Své partnery 

a vztah s nimi musíme aktivně rozvíjet, ale partnery 

musíme i aktivně vyhledávat. 

Čím jim může škola pomoci či prospět?

Máme co nabídnout, začíná to od přístupu k našim 

studentům od prvních ročníků, pak třeba přístup 

k našim přístrojům a softwaru – firma potřebuje 

něco změřit, ale nemá odpovídající přístroje. Dál je 

to tradiční oblast výzkumu a oblast inovací a pomoci 

ve vývoji. Mnohokrát se stává, že firma dostane 

lukrativní zakázku, ale ta přesahuje její okamžité 

vývojové kapacity, takže tady bychom mohli po-

moci. Také schopnost vytvořit určitou inovaci na 

zadání, kdy je potřeba inovovat nějaký výrobek, 

je další výhoda, která by mohla přinést vzájemný 

užitek. V neposlední řadě je to společný marketing. 

Vysvětlit společnosti, že průmysl je tradiční páteř naší 

životní úrovně a konkurenceschopnosti  a předsta-

vuje stabilitu pro budoucnost, budoucí generace.

Problém je v tom, že průmysl za námi přijde ze dvou 

důvodů: buď potřebuje absolventy, nebo pomoci 

s řešením nějakého technického problému. Jenže 

nepřijde s něčím, co je snadné, jinak by si to vyřešili 

sami. Potřebují pomoci s něčím, co je těžké, ale my 

nejsme žádní čarodějové, kteří mávnutím kouzel-

ného proutku vyřeší cokoliv. Jejich představu, že to 

vyřešíme za týden, za 14 dní nebo nejpozději do dvou 

měsíců, je ve většině velmi obtížné nebo nemožné 

naplnit. A i o tom bychom měli vzájemně mluvit.

Na druhé straně máme vůči průmyslu určitý dluh, 

protože se nám spolupráci nedaří pojmout tak, 

aby byla řízená jako projekt. Tím myslím projek-

tové řízení, kde je potřeba plnit termíny, dodávat 

zprávy ve stanovené kvalitě, atd. To je obecně bolest 

vysokých škol. Náš problém je, že máme celou 

řadu povinností, zatímco v případě firmy, pokud 

přijde objednávka, tak na to nasadí příslušného 

pracovníka, který se tomu může a bude věnovat 

na 100 %. To si my ale dovolit nemůžeme, protože 

je to mimo naše primární povinnosti a zaměření. 

Takže musíme komunikovat, jak najít mechanismy 

vzájemné spolupráce. 

Když přijde firma s požadavkem na absolventa, 

bohužel je většinou už pozdě, protože absolventi 

jsou už rozebraní. Je potřeba začít daleko dříve, 

umožnit přístup k nim od prvních semestrů, vytvořit 

vhodné programy, co jim firmy mohou nabídnout, 

a začít s nimi navazovat kontakty. 

Další věc je obecný pohled na spolupráci vysokých 

škol s průmyslem. Tedy otázky typu, jaký výzkum 

máme dělat? Mám napsat článek do nejprestižněj-

šího světového časopisu, ale jeho výsledek bude 

uplatnitelný třeba až za 10, 20 let, a s velkou pravdě-

podobností ne firmou působící v ČR? Nebo pomoci 

firmě v sousedním městě, která působí tady, nějakou 

inovací, aby byla konkurenceschopná, udržela se na 

trhu a tím zajistila zaměstnání a živobytí pro naše 

občany? Odpověď je zřejmě udržitelnost – náš vý-

zkum a škola jsou placeny z daní českých poplatníků. 

To znamená podpořit tvorbu těchto daní, průmysl, 

který je produkuje. Ale podnikání ve vědě a výzkumu 

je zase natolik lukrativní, že přináší hodnoty navíc, 

které lze pak následně využít pro základní výzkum. 

A tento aspekt bychom neměli podceňovat, nebo 

se tvářit negativně k podpoře výzkumu a vývoje pro 

průmysl, k aplikovanému výzkumu. 

S tím souvisí ještě další pohled: není jednoduché 

to zorganizovat. Hledáme model, který by podpořil 

více kultivaci dialogu mezi univerzitami a průmys-

lem, naslouchání rozvojovým trendům průmyslu 

a jeho potřebám. Na druhé straně potřebujeme 

i kultivaci průmyslu, aby chápal, že se musejí zajímat 

i o oblasti, které jsou nové, a nemají hned obraz 

v jejich výrobcích, ale protože se o to třeba zajímá 

konkurence, stojí asi za to je sledovat také.

Můj kontakt s Fraunhoferovým institutem je sna-

hou sem přinést fungující modely. Protože např. 

o německém průmyslu je známo, že jeho silné 

postavení ve světě je do značné míry založeno 

na Fraunhoferově modelu. Ten funguje na prin-

cipu  1+1. Tedy, že když dostane nějakou zakázku 

z průmyslu, tak k jednomu euru z průmyslu jim stát 

přidá z veřejných prostředků jedno další. Peníze, 

které vynaloží, jsou tak podmíněny průmyslem, 

tím pádem je tam jakási garance smysluplnosti 

investice, ale na druhé straně i jasně deklarovaná 

podpora aplikovaného výzkumu.  

Kdybyste měl porovnat úroveň technického 

vzdělávání v  ČR a v  zahraničí, jak si na tom 

stojí české školství?

Myslím, že naše teoretické vzdělání je na velmi 

dobré úrovni, ale další schopnosti, které nakonec 

vedou k tomu celkovému úspěchu, by bylo potřeba 

posílit. Velkou devizou ČR bylo – a jsem přesvěd-

čen, že stále je – velmi kvalitní inženýrské vzdělání.  

Čeští inženýři se při řadě velkých emigračních vln 

vždy velmi dobře uplatnili ve světě. A když dnes 

porovnávám výjezdy studentů v ERASMU do světa, 

a porovnávám, co je učí na jiných školách, řekl bych, 

že z hlediska odborných znalostí se nemáme vůbec 

za co stydět, ba naopak, že jsme mnohdy daleko 

výše, než jiné zahraniční univerzity. Dokonce, když 

to hodně přeženu, tak v porovnání průniku zna-

lostí absolventů se špičkovými americkými školami 

máme navrch někdy asi do půlky magisterského 

studia, ale v doktorském studiu jsou pak ti američtí 

studenti lepší. Možná je to dáno právě jejich lepšími 

schopnostmi, houževnatostí, kdy mají v podstatě 

jasný cíl, za kterým jdou. 

To, v čem nejsme tak dobří, je schopnost našich 

studentů se prezentovat, prosadit, komunikovat, 

a jejich jazyková výbava, samostatnost. Tedy to, co 

se označuje jako tzv. soft skills, „měkké dovednosti“, 

které jsou však posléze právě tím klíčovým nástrojem 

k prosazení kvalitních odborných znalostí. A je to i je-

den z bodů, které chci rozvíjet – posílit komunikační 

a jazykové dovednosti studentů, ale opět, nedělat to 

tradičním způsobem. Ne rozšiřovat jazykovou výuku, 

ale přimět studenty k užívání jazyka. Aby třeba část 

referátu museli prezentovat v cizím jazyce, nebo 

jeden referát dostali zadaný v cizím jazyce. 

Školu a její prestiž dělají i lidé, neláká ty nej-

lepší obvykle více výdělečná komerční sféra?  

Ten problém samozřejmě je, ale je řešitelný. Ne-

můžeme jim nabídnout tak lukrativní výdělek, ale 

osobní růst a taková témata, aby zaměstnance 

lákaly. Když půjdu do praxe, budu mít sice možná 

více peněz, ale zase můj čas bude pod diktátem, co 

mám kdy dělat. Na univerzitě se lze dostat k věcem, 

které jsou 5, 10 i více let dopředu, a do značné míry 

si sám volit, čemu se věnovat – mám tu pověst-

nou akademickou svobodu ve směru bádání. A to 

je samozřejmě potřeba zkombinovat s nějakým 

rozumným výdělkem, který sice bude asi nižší než 

v praxi, ale kompenzován hodnotou, kterou za to 

nabídneme – práce na nových, zajímavých věcech, 

možnost osobní volby co budu zkoumat atd. 

Je dnes zájem o technické obory? V posled-

ních letech byly v centru pozornosti spíše 

obory slibující finanční atraktivitu – ekono-

mika, právo, management...

Zájem o studium není špatný, objevují se studenti, 

kteří jdou na studium velmi cíleně. Například i s mo-

tivací typu: otec má firmu a já bych ji chtěl po něm 

převzít a potřebuji se to naučit. Na druhé straně 

jsme samozřejmě pod tlakem zájmu, řekl bych 

možná nejen o výdělečné, ale i “snadnější” obory. 

Mnohdy je prostě zájem získat jakýkoli titul, bez 

ohledu na kvalitu, která za tou školou je, i když 

takový diplom pak samozřejmě na trhu práce moc 

velkou hodnotu nemá. To je ovšem živná půda 

právě pro to, abychom měli přes 70 vysokých škol, 

a všechny se uživí...

Jsme teď v složitém období, protože stále klesá 

demografická křivka, její spodní část by měla nastat 

v roce 2016. Přesto se dařilo naší fakultě v posled-

ních letech získávat meziročně každý rok o 100 

prvostudentů více, tedy absolventů SŠ, kteří se 

poprvé rozhodli zahájit studium na vysoké škole. 

A držíme stejný počet uchazečů, což lze považovat 

za úspěch, protože jinde klesá o 10 – 15 % populace, 

takže de facto o 10 – 15 % rosteme.

Ale samozřejmě obecně situace s technickými 

obory není dobrá, narážíme na to i v praxi, kdy se 

stává, že technik má nelehké studium, ale i povolání. 

Má celou řadu zodpovědností za výsledek, který vy-

robí, přesto je jeho ohodnocení menší než třeba ob-

chodníka nebo právníka. To je samozřejmě částečně 

dáno i tím, že dnes je těžší věc prodat, než vyrobit, 

nebo tím, že právní dopady jsou mnohdy fatální, 

takže v těchto oborech se všichni snaží zaplatit ty 

nejlepší, aby jejich byznys nebyl ohrožen. 

(Kompletní rozhovor si lze přečíst  

na www.techmazín.cz)

Josef Vališka
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STROJÍRENSTVÍ  JEDEN Z PILÍŘŮ 
PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

Na Slovensku se koná každoročně jarní odborná strojírenská akce, zaměřená na nové strojí-

renské technologie, obdoba podzimního strojírenského veletrhu u nás. Letošní již 21. ročník 

Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční ve dnech 20.–23. května na výstavišti 

v Nitře. Strojírenská akce si udržuje svou stálou pozici odborného a kvalitního strojírenského 

veletrhu, se kterým se letos bude prezentovat 6 technologicky úzce provázaných odvětví, jako 

je svařování, slévárenství, metalurgie, plasty pro strojírenství, logistika, měření a automatizace.

Tradičně veletrh představuje nejvýznamnější pro-

hlídku strojírenské produkce ve Slovenské republice. 

Během necelého týdne mají vystavující firmy mož-

nost nejen prezentovat své výrobky, ale porovnat je 

s úrovní domácí a zahraniční konkurence. Za dobu 

své existence dosáhl veletrh vysokého kreditu a stal 

se součástí evropských kalendářů strojírenských 

výstav a veletrhů. Každoročně jej navštěvuje stále 

více odborníků nejen z Evropy, ale i z celého světa.

I přes přetrvávající hospodářskou recesi jde o nej-

větší a nejvýznamnější slovenskou strojírenskou 

veletržní akci s vysokou odbornou úrovní. Potvrzuje 

to dlouhodobě rostoucí zájem domácí i zahraniční 

výrobní a obchodní sféry. Na loňském ročníku se 

na MSV prezentovalo 404 firem na ploše 24 100 m2 

z 25 zemí světa a přišlo přes 15 200 návštěvníků. 

V oblasti průmyslové výroby zaujímá na Slovensku 

dominantní pozici na produkci tržeb výroba moto-

rových vozidel, přívěsů a návěsů. Za rok 2013 měla 

tato oblast nejvyšší podíl na celkových tržbách 

za vlastní výkony a zboží (s podílem 34,6 %) a na 

tržbách z prodeje do zahraničí (36,7 %). Vzhledem 

k celkovému podílu na exportu průmyslových vý-

robků však jeho růst nejvíce ovlivnila výroba doprav-

ních prostředků. Odvětví strojírenství je klíčovým 

sektorem průmyslové výroby a spolu s odvětvím 

elektrotechniky patří k nosným pilířům celé sloven-

ské ekonomiky, jak z hlediska příspěvku k tvorbě 

HDP prostřednictvím podílu na přidané hodnotě, 

tak z hlediska příspěvku k celkovým tržbám průmy-

slové výroby, či k podílu na zaměstnanosti.

Divize výroby strojů a zařízení zaznamenala v roce 

2013 oproti předcházejícímu roku nárůst o 9,2 % 

na ukazateli počtu podniků, které mají více než 

20 zaměstnanců. Na ukazateli průměrného evi-

denčního počtu zaměstnanců byl zaznamenán 

nárůst o 4,2 %. Na ukazateli mezd zas nárůst o 8,6 %. 

Dle uvedených statistik se dá očekávat, že pilířem 

rozvojového potenciálu strojírenství na Slovensku 

bude i nadále automobilový průmysl. Musí však 

reagovat na nasycení zejména evropského trhu 

a hledat odbyt na trzích rozvíjejících se ekonomik, 

což dává předpoklad růstu produkce. 

Tematické výstavy na MSV
Veletrh je koncipován jako všeobecný strojírenský 

veletrh a v rámci této platformy je rozčleněn do 

23 základních komoditních skupin, z kterých šest 

tvoří specializované výstavy veletrhu. Všechny svým 

rozsahem patří mezi největší specializované výstavy 

na Slovensku.

●  Eurowelding – svařování a technologie pro 

svařování,

●  CAST – EX – slévárenství, hutnictví a metalurgie,

●  Chemplast – plasty pro strojírenství,

●  EMA – elektrotechnika, měření a automatizace,

●  Techfórum – prezentace výzkumných a vývo-

jových pracovišť vysokých škol a univerzit tech-

nického zaměření,

MSV 
NITRA 

2014
20. - 23. 5.
Rádi Vás přivítáme 
v pavilonu M2, 
stánek č. 32

Vystavované stroje:  
MCV 1000 5AX
SP 430 MC

www.kovosvit.cz

Pozvánka
do světa obráběcích strojů

21. Medzinárodný 

strojárský veľtrh 2014

20.–23. května 2014 
Agrokomplex 

– Výstavnictvo Nitra
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●  Electron – kontraktační výstava výrobců elek-

trických prvků a zařízení.

Letošní nabídka
Na letošním ročníku zatím pořadatelé evidují kolem 

400 vystavovatelů ze Slovenska, České republiky, 

Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, Francie ale 

i ze zámořských států, jako např. z Japonska či Ta-

jwanu. Jejich expozice zabírají celkovou plochu 

více než 23 000 m2.

Mezi největší vystavovatele patří společnosti ABB 

Bratislava, AMZ Považská Bystrica, ASBUD Žilina, 

Bosch Rexroth AG, DMG MORI Czech, Charvát Slo-

vakia, Fronius Slovensko, Italinox Bratislava, MAPRO 

Orovnica, Nord pohony Bratislava, Norwit Poprad, 

S & S Kovovýroba z Nových Zámků, Schneider Nitra, 

Trumpf Košice, Yamazaki MAZAK Europe z Říčan 

u Prahy, Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, Leonardo 

Technology Czech a další..

Odborný doprovodný program
Nedílnou součástí veletrhu se staly doprovodné 

odborné akce, které organizátoři připravili společně 

s odbornými institucemi. 

První den veletrhu se uskuteční 18. Mezinárodní 

vědecká konference, kterou pořádá Katedra 

kvality a strojírenských technologií SPU v Nitře 

pod záštitou děkana fakulty SPU prof. Ing. Zdenka 

Tkáče, PhD. Hlavní zaměření konference bude na 

kvalitu produkce, materiálové a technologické 

aspekty formování spolehlivosti technických 

systémů a údržbu a diagnostiku technických 

systémů.

Druhý den proběhne Strojírenský kooperační den 

– Engineering 2014 v pavilonu K, který je jedi-

nečnou příležitostí k navázání nových obchodních 

kontaktů a vzájemné spolupráce během B2B jed-

nání s potenciálními partnery ze Slovenska a dalších 

evropských zemí. 

V Presscentru mezi pavilony A a B proběhne od-

borné setkání na téma: Moudřejší rozhodnutí, 

lepší výrobky. Dále pak setkání na téma: Strojaři, 

používejte strojírenský informační systém se 

specifikací na střední a menší firmy.

Druhý a třetí den veletrhu se uskuteční v pavilonu B 

celostátní konference Electron, zaměřená na re-

vize, elektroprojekci, údržbu a montáž elektrických 

zařízení.

Po všechny dny jsou pořádány workshopy, jako 

je Provoz strojních zařízení, Aktuální témata 

a trendy pro elektroprojektanty či Aktuální 

témata a trendy pro revizní techniky a mon-

tážní společnosti v elektrooborech.

Soutěže přihlášených exponátů
Každoročně se v rámci veletrhu uskuteční i ocenění 

přihlášených exponátů do soutěže o ceny MSV. Hod-

nocení výrobků provádí hodnotitelská komise slo-

žená z odborníků z oblasti strojírenského průmyslu 

pod vedením profesora Ing. Ľubomíra Soose, PhD. 

V každé kategorii bude odměněn jeden výrobek.

V rámci hodnocení budou oceněny výrobky při-

hlášené do soutěže „Inovativní čin roku 2013“, 

kterou vyhlásilo Ministerstvo hospodářství SR 

a agentura SIEA. Svaz strojírenského průmyslu SR 

vyhodnotí také nejlepší strojírenské výrobky za 

uplynulý rok vyrobené na Slovensku a udělí jim titul 

„Strojírenský výrobek roku 2013“. 

www.agrokomplex.sk
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OZNÁMENÍ VÝROBY NOVÉHO 
PRODUKTU
Frézování závitů má i při vyšší ceně nástrojů v porov-

nání se závitníky stále vyšší oblibu a v určitých apli-

kacích se stává nezastupitelným bezpečným řešením 

výroby přesných závitů. Firma ISCAR nabízí širokou 

škálu těchto nástrojů ve formě monolitních karbido-

vých fréz, s výměnnými karbidovými břity i nástroje 

nástrčné pro ty největší velikosti závitů.  

Na základě potřeby výroby svých zákazníků rozšiřuje svoji 

řadu monolitních fréz MTECS o profily závitů UNJ a MJ. K exis-

tujícímu karbidu IC908 nově přidává nový širokorozsahový 

karbid IC708 s PVD povlakem (P10-P20), (M10-M20), (K05-K20), 

(N15-N25), (S10-S20), (H01-H10).

Stejně tak řadu fréz MTECI-A60 pro výrobu ISO závitů dopl-

ňuje o nový karbid IC708. A řadu fréz MTECI (bez vnitřního 

chlazení) pro extra malé závity (M1,6 - M5) a profily 55°, 60° 

a UN doplňuje v novém karbidu IC702 (P05-P15), (M10-

-M20), (S10-S20), (H01-H10). Ten se vyznačuje PVD povlakem 

s dlouhou životností a odolností proti deformaci, oxidaci, 

vyštipování a opotřebení při obrábění ocelí do 62 HRC, titanu 

a vysokoteplotních slitin.

Velmi zajímavou novinkou jsou monolitní frézy MTECD 

s vnitřním chlazením pro profily závitů ISO a UN. Poradí si 

se zhotovením otvoru, vyříznutím závitu a dokonce i sra-

žením hrany. To vše kruhovou interpolací. Pracovní rozsah 

těchto nástrojů je od M4 do M23. Výhodu je zkrácení cyklu 

vypuštěním operace vrtání a srážení. Nástroje lze použít jak 

pro průchozí, tak i pro slepé závity. Zatím jsou dodávány 

v jakosti karbidu IC908.

Další nástroj pro výrobu závitů v tvrdých ocelích a liti-

nách do 62 HRC, titanových slitinách a super slitinách 

(Hastel loy, slitiny na bázi niklu) jsou frézy MTECH. Nástroje 

jsou vyráběny v jakosti karbidu IC702 a umí zhotovit závit 

a srazit hranu při jedné operaci. Závitování je možné do 

hloubky 2xD.

více na: www.iscar.cz

ISCAR INFORMUJEKOREA PŘEDSTAVILA SVÉ STROJÍRENSKÉ 
AMBICE: DO ROKU 2020 HODLÁ 
ZTROJNÁSOBIT VÝROBU STROJŮ

Ve dnech 9.–13. dubna proběhl v jihokorejském Soulu čtvrtý největší světový 

veletrh obráběcích strojů: SIMTOS. Poprvé se uskutečnil v roce 1984. V letošním 

ročníku se v deseti halách moderního výstaviště Kintex na ploše přes 100 000 m2 

prezentovalo na 850 vystavovatelů ze 35 zemí světa a navštívilo jej 110 000 

návštěvníků. 

Letošní ročník veletrhu je jubilejní – SIMTOS 

letos slaví 30. výročí svého vzniku a   s vele-

trhy EMO Hannover, IMTS Chicago a CIMT 

Beijing patří nyní mezi elitní špičku světo-

vých strojírenských akcí. Ústředním tématem 

letošního ročníku bylo „Spojení výrobních 

technologií a výrobních strojů” („Conver-

gence of Manufacturing Technologies and 

Machine Tools“), v jehož rámci byly zahrnuty 

další samostatné sekce: Kovoobrábění a vý-

roba forem, lisy a tváření, řezání a svařování, 

komponenty strojů a řízení pohybu, nástroje 

a vybavení, CAD/CAM měřicí systémy, au-

tomatizace a robotizace. České výrobce 

zastupoval svým stánkem na veletrhu Svaz 

strojírenské technologie, který v Soulu před-

stavil aktuální nabídku a možnosti našich 

hlavních strojírenských firem.

Korea patří mezi současné světové strojíren-

ské velmoci – s objemem výroby 5,3 mld. 

dolarů je pátým největším výrobcem strojů, 

ale i jejich 4. největším světovým spotřebite-

lem (tamní trh absorboval stroje v hodnotě 

4,4 mld. dolarů), ale rovněž jejich význam-

ným dovozcem – ve světovém žebříčku za-

ujímá s hodnotou strojírenského 

importu 2,2 mld dolarů 7. místo. 

Z našeho pohledu země se sta-

letou strojírenskou tradicí patří 

Korea sice k relativně mladým 

hráčům – svůj první obráběcí 

stroj vyrobili Korejci v roce 1950 

– ale s pozoruhodně úspěšným 

rozvojem v tomto oboru, kdy se 

během několika dekád dostala 

mezi špičkovou skupinu glo-

bálních světových hráčů a dnes 

patří k největším výrobcům ve 

světě. V letošním roce očekává 

nárůst domácí spotřeby výrobních strojů 

o 10 % a tamní svaz výrobních strojů Komma 

prezentoval právě na veletrhu SIMTOS svou 

ambiciózní vizi, kdy země do roku 2020 plá-

nuje výrobu strojů v hodnotě 18 mld. dolarů, 

tedy více než trojnásobek současného stavu 

během zhruba 5 let.

Na rozdíl od dalšího významného asijského 

strojírenského výrobce Tchaj-wanu, který 

převážnou většinu své pro-

dukce exportuje, nachází vět-

šina korejských strojů uplat-

nění v domácích firmách, 

prakticky ve všech klíčových 

oblastech průmyslu. Dovozce, 

který chce uplatnit své stroje 

na korejském trhu musí od 

loňského roku splňovat tamní 

povinnou bezpečnostní certi-

fikaci KCs „Korean Certification 

safety“, která je podle korej-

ského svazu Komma v sou-

ladu s prohlášením o shodě ES 

doložená značkou CE. To na druhou stranu 

nabízí šanci pro evropské výrobce, stejně 

jako dohoda o volném obchodu z roku 

2011 mezi Koreou a Evropskou unií. 

Doprovodný program veletrhu zahrnoval 

i řadu odborných technických seminářů 

a konferencí: Know-how měření a nejno-

vější měřicí technologie, fórum Roboti a In-

teligentní FA technologie, Efektivní řízení 

výroby ocelových struktur a nové výrobní 

technologie, semináře Obráběcí know-how 

pro zpracování obtížně obrobitelných ma-

teriálů a představení nejnovějších nástrojů, 

Laserové výrobní technologie, Nástrojové 

technologie a CAD/CAM pro průmyslovou 

výrobu. /sst/
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CESTA ZA UDRŽENÍM POZICE  
VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE  ZÁSADNÍ 
INVESTICE DO VLASTNÍ VÝROBY
JAPONSKÝ VÝROBCE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ OKUMA INVESTOVAL 
V POSLEDNÍCH DVOU LETECH PŘES 58 MILIONŮ EUR DO INOVACE 
A ROZŠÍŘENÍ VLASTNÍ VÝROBY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ V JAPONSKU  
– A RENOVACE DALŠÍCH MATEŘSKÝCH ZÁVODŮ V JAPONSKU JSOU 
REALIZOVÁNY.

J
aponsko je zemí, která dala světu několik vý-

jimečných přístupů k vývoji a výrobě nových 

výrobků špičkové kvality. Systém „Kaizen“ je 

dobře znám i v našich končinách. Filosofie „mono-

zukuri“ je ve světě podstatně méně rozšířena, neboť 

vyžaduje vyšší míru osobního zapojení každého 

účastnícího se pracovníka a reflektuje i určitý životní 

postoj, který je u nás v dnešní době vidět jen zřídka 

kdy. Podstatou „monozukuri“ je umění neustálého 

zdokonalování se v řemeslu (u nás se dnes spíše 

než o řemeslu mluví o nejrůznějších pracovních 

pozicích). Neustálé zlepšování řemeslné/profesní 

úrovně každého pracovníka implementací nejmo-

dernějších technologií do vývoje, výroby a uplat-

nění na trhu vedou k vytvoření finálního produktu 

se špičkovými vlastnostmi a s nejvyšší kvalitou.

Yoshimaro Hanaki – prezident a generální ředitel 

společnosti Okuma Corporation – říká, že dosa-

žení dalšího zlepšení je možné pouze v případě, 

že výroba obráběcích strojů špičkové úrovně zů-

stane v Japonsku, což je důvod, proč společnost 

plánuje rozšiřování a zkvalitňování výroby ve svých 

závodech v Oguchi a Kani, v blízkosti Nagoya. Pan 

Hanaki to konstatoval u příležitosti každoročně po-

řádané výstavy strojů Okuma, který se konal v sídle 

společnosti v Oguchi v listopadu loňského roku.

„Domácí výroba“ Okumy je v protikladu s postupem 

konkurenčních  velkých výrobců obráběcích strojů, 

kteří budují továrny v různých částech světa, aby 

se dostali do blízkosti klíčových globálních trhů. 

Jejich cílem je snížit náklady na dopravu a zlepšit 

konkurenceschopnost. Náklady na dopravu ob-

vykle činí až 8 % z výrobních nákladů obráběcího 

stroje. Důvody jsou tedy pochopitelné. Nicméně, 

k udržení nejvyšší kvality, se pan Hanaki domnívá, 

že je nezbytné, aby základní výroba strojů Okuma 

zůstala v Japonsku, a to navzdory silnému jenu 

a vysokým nákladům přepravy stroje tisíce kilo-

metrů. Říká, že strojírenské schopnosti společnosti, 

zkušenosti a tradice, které jsou hluboce zakořeněny 

v její 115leté historii, sídlí v Aichi a prefektuře Gifu 

a nejsou reprodukovatelné jinde.

Výroba založená na vlastních 
pružných výrobních systémech
Nedílnou součástí inovační filozofie Okumy se tak 

stala investice do nového výrobního závodu – 

Dream Site One (DS1) – v rámci hlavního komplexu 

společnosti ve městě Oguchi. Stavba byla zahájena 

v srpnu 2012 – jednalo se o demolici původního 

výrobního zařízení a výstavbu nové budovy s pod-

lahovou plochou o 20% větší. Výrobní závod zahájil 

plnou výrobu v květnu 2013. Výrobní technologie 

naplňuje záměr japonského výrobce v realizaci 

štíhlé výroby tak, aby mohla účinněji konkurovat 

evropským výrobcům nabízejícím stroje s vysokou 

přidanou hodnotou. Současně by tento postup 

měl také pomoci v cenové soutěži s rozvojovými 

zeměmi, které využívají nízkých mezd.

Automatizované výrobní systémy zaručují obrá-

bění velkého množství rozličných komponentů 

v malých dávkách v nepřerušovaném provozu 

 i 24 hodin denně a 7 dnů  týdně, s následnou 

montáží středních až velkých víceúčelových sou-

stružnických strojů. Podařilo se tím zdvojnásobit 

produktivitu a zvýšit výrobní kapacitu tohoto pro-

vozu o 30 % na 120 jednotek za měsíc. Vysoká 

míra bezdlužnosti výrobních provozů umožnila 

snížit počet zaměstnanců obsluhy o jednu třetinu.

Pan Hanaki dále uvedl: „Za předpokladu, že světová 

ekonomika bude pokračovat na své současné cestě 

stabilního oživení, předpokládám, že výstavba DS2 

a DS3 bude zahájena v roce 2014 a dokončena do 

dvou let. Tato zařízení budou sloužit pro výrobu 

a montáž dalších výrobních strojů našeho výrob-

ního programu. Pak se znovu vrátíme k úplnému  

dokončení naší iniciativy Dream Site v Oguchi, která 

je navržena pro zefektivnění produkce kvalitních 

výrobků s nejvyšší přidanou hodnotou v Japonsku 

a upevnit tak naši pozici na vrcholu celosvětové 

výroby obráběcích strojů.

Podrobnosti o výrobním závodu 
Plocha 23 600 m2 DS1 zahrnuje dílnu s prostorem 

pro výrobu vřeten, spojenou s montážní halou just-

-in-time, ve které je kontrolní a expediční prostor. 

Obě hlavní části závodu jsou klimatizované s udr-

žováním teplotní stability. Přesto však ve srovnání 

s tradičními továrními celky, odebírá DS1 o 30 % 

méně energie ze sítě, neboť elektřina je generována 

ze solárních panelů na vnějších stěnách a střeše 

objektu. Kromě toho LED osvětlení, izolace stěn 

a realizace dalších „zelených“ opatření dále přispívá 

ke snížení energetické závislosti.

Čtyři výrobní systémy složené z horizontálních 

obráběcích center Okuma různých velikostí, plus 

pračky, tvoří jádro nové dílny. Jednotlivé výrobní 

systémy jsou vzájemně propojeny prostřednictvím 

automatického regálového zakladače finského vý-

robce Fastems.

Největší FMS – (pružný výrobní systém) je sesta-

ven z portálových obráběcích center a zajišťuje 

obrábění litinových loží a velkých prizmatických 

dílů. Další FMS jsou určeny pro výrobu vřeteníků, 

suportů a stojanů. K dispozici je také robotická 

výrobní buňka pro výrobu dílů vřeten a dílů více-

účelových strojů a vertikálních obráběcích center 

a dále výrobní buňka pro výrobu dílů brousicích 

strojů. Součástí výroby jsou i tři dvouvřetenové 

brusky Waldrich Coburg dovezené z Německa a do-

datečně vybavené řídicími systémy Okuma OSP pro 

vysoce přesné obrábění kluzných vedení. Celkem 

je ve výrobním závodě instalováno 40 výrobních 

jednotek a většina z nich je vybavena nejvyšším 

stupněm automatizace.

Celé DS1 je propojeno systémem řízení výroby 

sestávající z modulů virtuálního modelování, sle-

dování a plánování výroby, systému pro korigování 

a stanovení priorit pracovního toku, a následné 

optimalizace s ohledem na optimální využití celého 

systému. Výrobní závod je rovněž vybaven systé-

mem pro kontinuální zlepšování kvality modelu, 

známého jako PDCA (plan-do-check-akt).

Velké stroje, jako portálová obráběcí centra, stejně 



Téma: Strojírenské technologie

155/2014

jako brusky pro broušení válcových ploch a brusky 

pro vnitřní broušení jsou vyráběny v samostatném 

komplexu poblíž města Kani, kde je 5 výrobních hal 

o celkové ploše přes 105 000 m2. Také zde je vidět 

mnoho zlepšení v posledních letech.

Zajištění nárůstu vývozu
Pan Hanaki rovněž uvedl, že cílem společnosti 

Okuma je zvýšit vývoz ze současných  63 % výroby 

na 70 %, a to hned v příštím finančním roce. Evropa 

a USA jsou konkrétní cíle pro zvýšení vývozu (v sou-

časné době spotřebovávají 28 a 13 % produkce), 

stejně jako Čína a rozvíjející se trhy. Očekává, že 

nárůst vývozu bude realizován především v průmy-

slových odvětvích, jako je letectví, automobilový 

průmysl, energetika, infrastruktura a lékařství.

Okuma říká, že je jediným výrobcem CNC obrábě-

cích strojů na světě, jehož stroje, pohony, motory, 

snímače, vřetena a řídicí systém OSP na bázi PC 

jsou vyráběny na jednom místě, aby bylo zajištěno, 

že všechny prvky stroje se „dokonale doplňují a to 

bez jakýchkoli kompromisů“.

CNC soustruhy představují 29 % hodnoty obratu. 

Obráběcí centra představují 45 %, tj. vertikální, ho-

rizontální a portálová. V poslední kategorii získala 

Okuma téměř polovinu domácího trhu v loňském 

roce. Společnost je zvláště silná v 5osých CNC ob-

ráběcích centrech zejména zásluhou 10 nových 

modelů zavedených v posledních 18 měsících. 

Víceúčelové soustružnicko-frézovací stroje před-

stavují 21 % obratu. Společnost také vyrábí brusky, 

stejně jako stroje pro obrábění disků a další specia-

lizovaná zařízení.

Technický vývoj
2-3 % z obratu je investováno ročně do výzkumu 

a vývoje – což je činnost, která zahrnuje 200 lidí 

pocházejících zejména z Oguchi. Nejnovější pro-

dukt – Okuma systém automatického měření, na-

stavení a seřízení pro 5osá vertikální a horizontální 

obráběcí centra a víceúčelová výrobní zařízení – byl 

zaveden loni.

Nahrazuje ruční proces nastavení, který obvykle trvá 

až 5 h. Pětiosý auto-tuning systém provádí měření 

a kompenzace v reálném čase a umožňuje i kom-

penzaci geometrických chyb, které jsou provedeny 

během 10 min. – bez požadavku vysoké úrovně 

znalosti a dovednosti  obsluhy. Systém automa-

ticky měří stroj a kompenzuje až 13 geometrických 

odchylek, včetně volumetrických.

Další iniciativou výrobce Okuma jsou „inteligentní 

technologie“ zlepšující vlastnosti a  výkonnosti 

strojů. Patří sem „Thermo-friendly Concept“, 

kdy symetrický design stroje a další opatření eli-

minují potřebu regulace teploty prostředí obrá-

běcího stroje (přesnost je automaticky udržována 

v rozmezí do 8 μm při změnách okolní teploty 

v rozsahu 8 °C).

„Advanced collision avoidance“ je integrován 

do řídicího systému OSP a poskytuje monitorování 

a simulaci obrábění v celém pracovním prostoru 

v reálném čase, včetně nástrojů, držáků, vřetena, 

vřeteníku, komponentů, svítidel, kluzných vedení 

a krytování. Toto provádí v průběhu automatického 

obráběcího cyklu, jakož i v ručním režimu.

„Machining Navi“ funkce řídicího systému OSP 

zabraňující chvění a následné nepřesnosti výbě-

rem optimálních otáček vřetena. Pokud jsou na 

obráběcím centru detekovány vibrace (stroj je buď 

vybaven čidlem z výrobního závodu, nebo dovy-

baven mikrofonem), provede systém frekvenční 

analýzu a zobrazí doporučené nastavení pro elimi-

naci chvění. Nastavení může být aplikováno  buď 

automaticky, nebo manuálně operátorem.

Okuma tvrdí, že potlačení chvění pro soustruhy vy-

žaduje jiný přístup, zejména při soustružení v nižších 

otáčkách. Preferovanou metodou je automatická 

změna rychlosti vřetena v předem stanovených 

mezích. 

Ing. Ondřej Svoboda, Misan
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JAK NALÉZT PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ  
PRO KONSTRUKCI A VÝROBU ELEKTROD? 

Většina firem, které vyrábějí nástroje pro lisování plastů, využívá kombinaci několika techno-

logií obrábění pro zajištění výroby svého sortimentu. Jednou z nejpoužívanějších technologií 

je elektroerozivní obrábění, tzv. vyjiskřování. V této technologii je potřeba vytvořit negativ 

tvaru – elektrodu – a poté ji pomocí elektroeroze „otisknout“ do připraveného materiálu.

Ne všechny firmy ale dokážou své elektrody vy-

rábět efektivně, některé si je dokonce nechávají 

zhotovovat v kooperaci. To ovšem vede k výraz-

nému navýšení nákladů na výrobu a prodlužují 

se termíny dodávek, což má za následek zásadní 

navýšení ceny koncové zakázky. Tím ale klesá kon-

kurenceschopnost firmy a její úspěšnost v získávání 

zakázek, což v některých případech může vést až 

k ukončení činnosti.

Možná úskalí při výrobě elektrod
Jedním ze základních stavebních kamenů ce-

lého projektu je tedy efektivní výroba elektrod. 

Výroba začíná zkonstruováním modelu elektrody 

a naprogramováním obráběcích NC programů. 

Některé firmy však tento začátek výroby podceňují, 

zdráhají se investovat do kvalitního CAD softwa-

rového řešení, a aniž by si to uvědomily, vytvářejí 

si zbytečné náklady, které snižují výsledný zisk. 

Pro jeho zvýšení je důležité pracovat v řešení, 

které je vysoce progresivní a hlavně účinné. To jest 

takové, kde CAD software nabízí přednastavené 

kroky pro konstrukci elektrod. Konstruktér pak 

využívá posloupnosti předdefinovaných kroků 

k rychlejší, a tedy progresivnější konstrukci. Každý 

model ale nemusí být ideální pro použití automa-

tických funkcí, a proto je potřeba některé kroky 

nahradit manuálním zásahem konstruktéra. Zde 

je třeba dát velký pozor! Některý CAD software 

totiž předvádí tvorbu elektrod na jednoduchém 

dílu na tzv. „jedno kliknutí“. U modelů, u nichž není 

možné tyto automatické funkce použít, začíná být 

tento CAD neúčinný. Proto je potřeba volit takový 

CAD software, který plně využívá automatizovaný 

progresivní postup tvorby elektrod, ale zároveň 

podporuje plně manuální konstrukční zásahy 

a postupy konstruktéra.

Automatizovaná tvorba elektrod
Příkladem automatizované progresivní tvorby 

elektrod je postup, kdy konstruktér nejprve zvolí 

hlavní funkční plochy elekt-

rody a CAD software následně 

určí velikost její základny po-

dle nastavených pravidel. Poté 

konstruktér nastaví funkci pro 

vytvoření vedlejších funkčních 

ploch a CAD software auto-

maticky dodržuje směr tečny 

k hlavním funkčním plochám 

a délku podle nastavené výšky 

základny. Po vytvoření geome-

trie elektrody je potřeba zvo-

lit souřadnicový systém, kdy 

CAD software automaticky 

nabízí přednastavené body 

jako nejnižší bod elektrody, 

plochu základny elektrody apod. Dále je k dispo-

zici i možnost simulace pohybu elektrody a přidání 

držáku. Takto vytvořenou elektrodu by měl každý 

automatizovaný progresivní systém umět uložit 

jako šablonu a další tvarově podobné elektrody vy-

tvářet pomocí této šablony, tzv. „na jedno kliknutí“. 

Samozřejmostí každého CAD softwaru by měla být 

automatická tvorba výkresů elektrod. Dobrý CAD/ 

/CAM software pro řešení elektrod nabízí kromě 

progresivního řešení konstrukce i programování 

NC obrábění. 

CimatronE Electrode Solution
Jedno z možných automatizovaných progre-

sivních řešení tvorby elektrod nabízí CAD/CAM 

software CimatronE, který zároveň plně podpo-

ruje i manuální konstrukci elektrod bez použití 

automatizovaných funkcí. Ukázku tvorby elektrod 

v prostředí CimatronE přináší video dostupné 

na www.cimatron.cz/elektrody, kde konstruktér 

během 15 minut vytvoří 16 modelů elektrod, 

ukáže jejich manuální úpravu, automatickou 

tvorbu výkresů a následnou přípravu NC pro-

gramů pro jejich obrobení. „Díky zájmu o tento 

produkt jsme již nejednou v rámci prezentací 

u zákazníků na jejich datech ,naživo‘ ukázali, že 

video není marketingový trik, ale že představuje 

skutečné, a navíc cenově dostupné řešení, které 

dokáže výrobu elektrod výrazně zefektivnit,“ říká 

Jakub Štětina, technik společnosti technology-

-support s.r.o., která je dodavatelem tohoto řešení 

na český trh. 

Více informací o řešení  

CimatronE Electrode Solution můžete najít 

na www.cimatron.cz/elektrody.

Zuzana Doušková, zdouskova@t-support.cz

Elektroerozivní hloubení pomocí měděné elektrody

Elektroda a plastový výlisek

Příklad elektrody ze slitiny mědi

Ukázka projektu zpracovaného v CimatronE
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NOVÁ VELIKOST PRO VSTUP DO OBRÁBĚNÍ  
Z 5 STRAN S POJEZDEM X 700 mm

Společnost  DMG MORI pro obrábění jednoduchých až vysoce komplexních 
obrobků z pěti stran nyní ve svém portfoliu vedle úspěšného obráběcího centra 
DMU 50 ecoline nabízí další vysoce přesný univerzální frézovací stroj – obráběcí 
centrum DMU 70 ecoline.

D
MU 70 ecoline s delšími pojezdy a výkon-

nějším vřetenem je pokračováním úspěšné 

koncepce pro obrábění z 5 stran, určené 

uživatelům hledícím nejen na cenu, ale také na 

kvalitu. Po úspěchu centra DMU 50 ecoline nabízí 

společnost DMG MORI ve svém „vstupním“ seg-

mentu v podobě centra DMU 70 ecoline univerzální 

stroj, který se zřetelně delšími pojezdy 750 x 600 

x 520 mm v osách X / Y / Z umožňuje precizní 

a efektivní obrábění i komplexních obrobků.

Upgrade pro obrábění z 5 stran 
s 12 000 ot.min-1 a 32místným 
zásobníkem nástrojů v základním 
provedení
„Díky úspěchu centra DMU 50 ecoline jsme si 

uvědomili, že požadavky na výrobu komplex-

ních obrobků se značně zvýšily,“ vysvětluje Ralph 

Christnacht, jednatel společnost DMG ECOLINE 

AG, a vysvětluje: „Je to výsledek moderního soft-

waru CAD, pomocí něhož dnes inženýři mohou 

konstruovat díly s mnohem složitějšími funkcemi 

než ještě před několika lety. Odpověď na tuto výzvu 

nabízí DMU 70 ecoline. Díky velkému pracovnímu 

prostoru lze obrábět obrobky s malými tolerancemi 

tvaru a poloh a s většími překážejícími konturami 

z pěti stran na jedno upnutí. S vřetenem s 12 000 

ot.min-1 a velkým 32místným zásobníkem nástrojů, 

obojí jako součást základního provedení, se nyní 

vyrovnáme i se zvýšenými požadavky.“

Klíč k přesnosti: tisícinásobně 
osvědčený NC-naklápěcí otočný stůl
Pro efektivní dílenskou výrobu proto DMU 70 ecoline 

nabízí mnoho místa pro náročné úkoly. Již v základ-

ním provedení obsažený patentovaný NC-naklápěcí 

otočný stůl (rozsah naklápění -10°/+95°) umožňuje 

na upínací ploše q 800 x 620 mm zatížení 350 kg, 

a hydraulické zpevnění stolu a digitální pohony zase 

vysoce přesné obrábění i za ztížených podmínek. 

Tato vlastnost se projeví především u malých to-

lerancí tvaru a polohy protilehlých otvorů. Přímé 

odměřovací systémy a centrálně mazaná valivá 

vedení v této souvislosti zaručují vysokou trvalou 

přesnost.

Optimálních výsledků frézovacích operací se dosa-

huje výkonným vřetenem s 12 000 ot.min-1 a rych-

loposuvem lineárních os až 24 m/min. Zásobník 

nástrojů s místem na max. 32 nástrojů SK40 slibuje 

v řetězovém provedení s pouzdry a dvojitým cha-

pačem navíc i redukci přípravných časů – to vše již 

v základním provedení. Centrum DMU 70 ecoline lze 

navíc vybavit funkcí 3D quickSET pro kontrolu a ko-

rekci kinematiky stroje a připravit se tak na automati-

zaci. Kromě technických highlightů je přesvědčivým 

argumentem obráběcího centra DMU 70 ecoline 

také jeho atraktivní cena 144 900 EUR v Německu.

Moderní a zodpovědné pracoviště: 
SLIMline® s 3D řízením
S tímto vybavením a obráběcím výkonem, ergono-

mickým designem a nejmodernější 3D-řídicí tech-

nologií se centrum DMU 70 ecoline, stejně jako celý 

sortiment ECOLINE, zřetelně vzdaluje konkurenčním 

výrobkům v třídě vstupu do této oblasti obrábění. 

„Ovládací a programovací prostředí obráběcího 

stroje je rozhodující pro jeho produktivitu. To platí 

jak pro oblast high-end, tak i pro vstup do tohoto 

způsobu obrábění,“ říká Ralph Christnacht. 

„S uživatelským prostředím Operate 4.5 na řídi-

cím systému SIEMENS 840D nabízíme intuitivní 

přístup ke všem funkcím stroje relevantním pro 

výrobu. Všechny pracovní úkony se tak stávají snaz-

šími, rychlejšími a efektivnějšími. Toto prostředí 

je jedinečné ve vstupní třídě,“ potvrzuje Ralph 

Christnacht.

DMU 70 ecoline se dodává s panelem SLIMline® 15“ 

volitelně s Operate 4.5 se SIEMENS 840D solution-

line nebo s HEIDENHAIN TNC 620. Vzhledem k cílové 

složitosti obráběných dílů od jednoduššího 3osého 

frézování až po obrábění komplexních obrobků  

z 5 stran zde může CNC řízení plně uplatnit své silné 

stránky. To platí zejména pro dílenské programování 

včetně 3D simulace, kdy všechny kroky obsluhy 

i programování, např. při volbě měřicích nebo ob-

ráběcích cyklů, jsou personálu nabízeny pomocí 

intuitivně srozumitelných dialogů. 

www.dmgmori.com 

Technická data DMU 70 ecoline 

Pojezd (X / Y / Z) 750 / 600 / 520 mm

Otáčky max. (volitelně) 12 000 ot.min-1

Výkon pohonu  
(40/100 % zatíž.)

13/9 kW

Krouticí moment 
(40/100 % zatíž.)

83 / 57 Nm

Rychloposuv 24 m/min

Posuvová síla max. 6 kN

Upínací plocha q 800 x 620 mm

Zatížení stolu max. 350 kg

Rozsah naklápění osy B -10 /+95 stupňů

Počet nástrojů max. 32 ks

DMU 70 ecoline: Obrábění komplexních obrobků do 
350 kg z 5 stran

Patentovaný NC-naklápěcí otočný stůl pro obrábění 
z 5 stran s digitálními pohony pro maximální přesnost

Obráběcí centrum se dodává s panelem SLIMline® 
s 3D řízením volitelně s Operate 4.5 se SIEMENS 840D 
solutionline nebo s HEIDENHAIN TNC 620

Highlights CTX 70 ecoline
●  Maximální efektivita – obrábění jednodu-

chých i vysoce komplexních obrobků z 5 stran

●  Nejvyšší přesnost – NC-naklápěcí stůl s digi-

tálními pohony, elektronickou indikací úhlu 

a posouváním rovin s rozsahem naklápění 

-10° až +95°

●  Výkonné frézovací vřeteno 12 000 ot.min-1 

[13/9 kW, 83/57 Nm (40/100 % zatíž.)]

●  Rychloposuv lineárních os: 24 m/min

●  Dlouhé pojezdy: (X / Y / Z) 750 / 600 / 

520 mm

●  Zásobník nástrojů s 32 místy (SK40)

●  SLIMline® 15“ s Operate 4.5 se SIEMENS 840D 

solutionline nebo SLIMline® 15“ s HEIDEN-

HAIN TNC 620 s dialogy

●  Optimální využití prostoru – vynikající přístup-

nost naklápěcího otočného stolu, velký pra-

covní prostor při malých nárocích na plochu

●  PROGRESSline – přehledné zobrazení zbý-

vající doby a zbývajícího počtu kusů kom-

pletního procesu

●  SMARTkey

●  DMG Netservice
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM

Naše firma vyrostla, rozšířila své působení do dalšího oboru a původní 
informační systém už našim potřebám nestačí. Rádi bychom si tedy 
pořídili nový systém, který by plně pokrýval naše nově vzniklé 
potřeby. Zatím jsme se však nerozhodli, zda půjdeme cestou systému 
od téhož dodavatele, od něhož jsme měli systém původní, a nebo 
zakoupíme licenci od jiného dodavatele. Která cesta je lepší?

Odpovídají Michal Hanko a Jan Líbal, obchodní manažeři systémů HELIOS Asseco Solutions, a.s.

Základem je informace, zda dodavatel vašeho pů-

vodního systému vůbec disponuje dalšími produkty 

pro jinou velikost firem. Na našem trhu se totiž 

vyskytuje jen velmi málo producentů ERP, kteří 

vyvíjejí více systémů pro všechny velikosti firem, 

od nejmenších přes střední (SME) až po ty velké či 

pro skupiny společností (Enterprise).

Pokud se dozvíte, že producent vašeho původního 

systému nabízí i vhodnější produkt, v tomto případě 

vyšší, pak je třeba se ještě přesvědčit o jeho kvalitě. 

Bohužel ne všechny systémy, které se „tváří“, že 

jsou vhodné pro velké firmy, dokáží skutečně beze 

zbytku pokrýt složité podnikové procesy a specifika 

oboru. Tuto otázku vám nejlépe zodpoví referenční 

zákazníci produktu zmíněného dodavatele, a to 

ideálně zákazníci z téže země a ze stejného oboru 

podnikání, jako je ten váš.

Dejte si také pozor na takzvané „pružné“ systémy, 

jejichž tvůrci vám tvrdí, že porostou neomezeně 

spolu s vaší firmou. Je to podobný nesmysl, jako by 

vám výrobce dětských bot tvrdil, že vašemu dítěti 

budou stačit až do dospělosti. Skutečným řešením 

jsou škálované produkty, kdy u každého z nich je 

jasně dáno, pro který segment je vhodný.

Jestliže na výše uvedené otázky získáte kladnou 

odpověď, pak je zjevně lepší cestou, zůstat věrní 

dodavateli původního systému a právě od něj 

zakoupit systém nový. Proč? Především kvůli 

ochraně vaší investice. Jestliže totiž jednou in-

vestujete své peníze do produktu určitého do-

davatele systémů a pak od něj zakoupíte systém 

jiný, bývá dobrým zvykem, že vám peníze, za 

které jste koupili původní systém, vrátí při koupi 

nového formou slevy. Navíc při zavádění sys-

tému existují mnohé související náklady, z nichž 

nezanedbatelnou část při zachování stávajícího 

dodavatele ušetříte. 

Pokud byste zvolili cestu přechodu k novému do-

davateli, čekají vás následující kroky, odpovídající 

v podstatě kompletnímu výběrovému řízení:

1.  Analýza procesů ve vaší společnosti a jejich 

podrobný popis, což bývá spojeno s interním 

auditem.

2.  Vytipování potenciálních dodavatelů a jejich 

oslovení a předání jim informací, které vyplynuly 

z interního auditu a analýz.

3.  Vyhodnocení nabídek potenciálních dodavatelů, 

získávání informací o nich z co nejvíce možných 

zdrojů.

4.  Jednání o smlouvách na dodávku systému s vy-

braným vítězem tendru.

Pokud zůstanete u původního dodavatele, bod 

1 odpadá, bod 2 také, protože kvalitní dodavatel, 

jehož systém je ve vaší firmě využíván, musí přece 

vaše procesy znát. Samozřejmě, musí se seznámit 

s tím, co je nové, co původní systém zřejmě neřešil. 

Bod 3 odpadá pochopitelně také, protože naopak 

vy znáte dobře svého dodavatele. A konečně bod 4 

se zužuje na pouhou revizi a doplnění smluv stáva-

jících. To vše znamená, že při zachování stávajícího 

dodavatele (ovšem, jak už bylo řečeno, pokud má 

v nabídce systém pro větší firmy, než byl váš systém 

původní) také ušetříte mnoho vlastních, jistě ne 

levných člověkohodin. 

V rámci přechodu na nový systém je třeba pře-

vést ze starého systému do nového obrovské 

množství dat. Při přechodu z jednoho systému 

na druhý u stejného dodavatele může (měl by) 

dodavatel garantovat kompletní migraci vašich 

dat. To znamená, že je z původního systému 

získá, vyčistí je a transformuje pro použití v no-

vém systému, do něhož je nakonec naimportuje. 

Pokud přecházíte od jiného dodavatele, je těžko 

představitelné, že by souhlasil s tím, že s daty 

v jeho systému bude pracovat jeho konkurent. 

Veškerá popsaná práce s daty je tedy v takovém 

případě na zákazníkovi a nový dodavatel provede 

pouze jejich import do systému. Opět je tedy 

ve hře obrovská pracnost na straně zákazníka, 

která může představovat i měsíce práce interních 

odborníků.

Na ERP systémy ve firmě také zpravidla bývají 

napojeny nejrůznější další aplikace či samostatné 

moduly. Může jít o Groupware, e-shopy, systémy 

pro čtení čárových kódů, mobilní aplikace, Busi-

ness Intelligence a mnohé další. Pokud bude váš 

nový systém od původního dodavatele, dá se 

předpokládat, že tato propojení má již vytvořena. 

Zákazník tedy opět ušetří peníze… 

Nezanedbatelnou výhodou setrvání u stávajícího 

dodavatele je i fakt, že může garantovat zachování 

kompletní funkcionality nižšího systému i v systému 

vyšším, což nemusí být samozřejmostí. Má totiž 

detailní povědomí o tom, „co systém uměl a jak 

to dělal“.

Na závěr se podívejme na příklad firmy, která 

již mnoho let používá ERP systém pro segment 

SME. Její zaměstnanci a střední management 

už delší dobu přemýšlejí o přechodu na velký 

systém, protože ze stávajícího firma již vyrostla. 

Bohužel jsou v této společnosti dva problémy – 

kompetence a interní komunikace dvou úrovní 

pracovníků. Zatímco zaměstnanci a střední 

management dobře ví, že původní systém již 

dávno nedostačuje a brzdí je v práci, vrcholový 

management má pocit, že je vše v  pořádku. 

Bohužel střední management nemá sílu prosadit 

změnu. Tím chceme říci, že úvahy o tom, zda 

zůstat u dodavatele původního systému, nebo 

přejít k novému jsou sice na místě, ale až na dru-

hém. Prvním je postavit se čelem k rozhodnutí 

o nutnosti změny. 

Ve spolupráci s předními dodavateli podnikových informačních systémů 

pokračujeme ve vydání poradenského seriálu týkajícího se problematiky výběru 

a implementace ERP, CRM a dalších podnikových systémů, a významu různých 

pojmů z této oblasti.  

Pokud se budete chtít zeptat i vy na něco k této problematice, stačí napsat 

na e-mail: poradna@techmagazin.cz 

Seriál je zaměřen na praktické informace a zkušenosti ve vztahu k menším a středním 

firmám, kterých se problémy se správným nasazením a fungováním podnikových 

řešení dotýkají asi nejvíce.
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OD JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ KE SMÍŠENÝM BALENÍM

Supermarkety se dnes snaží ukázat na každém stojanu co nejvíce různých výrobků najednou – 

i proto je dnes důležitou součástí maloobchodního prodeje přebalování výrobků do smíšených 

balení. A pro tuto nelehkou a rutinní práci nenajdete lepšího pracovníka, než je přesný robot.

Německá společnost SVZ Maschinenbau GmbH 

se specializuje na automatizaci balicích procesů. 

Poskytuje kompletní servis od plánování a návrhu 

až po i mplementaci technologie, a to zejména 

u aplikací, kde je využití standardních strojů ne-

ekonomické, a je tak potřeba přijít s novým řešením. 

Jako příklad můžeme uvést balicí linku vyrobenou 

SVZ pro známého výrobce potravin, která využívá 

rychlosti šesti SCARA robotů Stäubli.

Zadání pro tento úkol nebylo ničím novým – po-

žadavky na podobná řešení, kdy je potřeba z jed-

notlivých balení několika produktů udělat jedno 

smíšené balení, se objevují stále častěji. Základem 

pro úspěšnou technologii je správně stanovit, jaký 

stupeň automatizace bude ideální pro danou apli-

kaci. V případě zmiňované linky bylo vybráno po-

loautomatické řešení, kdy hlavní práci – samotnou 

manipulaci s výrobky a jejich přebalení – provádí 

roboty, zatímco z dopravníků pak krabice odebírají 

lidé. „Rozhodující pro krátké časy cyklů je právě rych-

lost pick-and-place manipulace, proto jsme pro ně 

vybrali právě roboty Stäubli TS80. Na druhé straně 

u obsluhy dopravníků preferujeme flexibilitu před 

rychlostí, a proto je tato část vykonávána ručně,“ 

vysvětluje technický ředitel SVZ Bernd Bleher. 

Ideální kombinace robotů 
a ruční práce
Při prohlídce výroby pak vidíme celou linku v akci. 

Výrobky v plastových krabičkách jsou připraveny 

v krabicích v jednotlivých zásobnících, samotnou 

linku pak tvoří 12 dopravníků pro jejich dopravu 

a 6 vysoce výkonných robotů. Operátor připraví 

krabice se zamýšlenými druhy potravin na doprav-

níky, v každé z těchto krabic je 24 balení se stejným 

výrobkem. Pak již přichází ke slovu robot a roztřídí 

všechny výrobky do smíšených balení. K manipulaci 

s krabičkami využívají Scara roboty Stäubli TS80 

vakuových savek vyvinutých speciálně pro tuto apli-

kaci. Právě díky výborným dynamickým vlastnostem 

těchto robotů bylo možné dosáh-

nout požadovaných časů cyklů.

Na šesti balicích stanovištích 

může být najednou až 12 různých 

výrobků. Roboty se zároveň starají 

i o prázdné krabice – ty mají 

všechny jednotný potisk, a proto 

mohou být znovu použity a napl-

něny. Okruh je tak plně uzavřený 

a odpadá nutnost další manipu-

lace s prázdnými obaly. Jedním 

z cílů byla i uživatelská přívětivost. 

Různé programy jsou všechny 

uloženy v PLC a přes grafické roz-

hraní kontrolního panelu je může 

operátor snadno měnit. Stačí tak 

pouze krátké zaškolení a zaměst-

nanci mohou bezproblémově 

linku obsluhovat. 

Flexibilita především
Při navrhování tohoto systému kladli v SVZ velký 

důraz na jeho flexibilitu. To se týká zejména po-

čtu různých produktů, které mohou být zpraco-

vávány, a možnosti budoucího rozšíření. Systém 

pro smíšené balení byl designován tak, aby si 

poradil bez problémů se všemi běžnými rozměry 

výrobků vhodných pro tento typ balení. Přechod 

od jednoho rozměru k druhému je otázkou pár 

vteřin a několika kliknutí na ovládacím panelu. 

Díky modularitě tohoto systému je zaručena 

návratnost systému i do budoucna. Pokud bude 

zapotřebí navýšit kapacitu linky, lze ji jednoduše 

rozšířit o další balicí stanoviště. 

/ms/
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AMPO s.r.o.
Brněnská 43, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.ampo.cz

Dvacet let dodává společnost AMPO s.r.o. strojíren-

ské komponenty na český a slovenský trh. Za toto 

období si vytvořila rozsáhlou klientelu firem, které 

oceňují širokou paletu produktů, jež mohou získat 

od jednoho dodavatele. Dvacet let také ukázalo 

správnost nastoupené cesty a pevnost základů, 

kterými neotřásla žádná hospodářská krize. 

Navštivte nás na veletrhu 

MSV Nitra 
ve dnech 20.–23. 5. 2014, 
Pavilon M4, stánek č. 12

Komponenty dopravníků

Lineární pohony a posuvy

Pneumatické prvky

Elektrické vibromotory

Pohony

Díky výborným dynamickým vlastnostem robotů 
Stäubli TS80 bylo možné dosáhnout požadovaných 
časů cyklů

Speciálně vyvinuté vakuové 
savky Scara robotů pro danou 
aplikaci

Roboti si bez problémů poradí se 
všemi běžnými rozměry výrobků 
vhodných pro tento typ balení
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MOBILNÍ SVAŘOVÁNÍ: JDE TO 
I BEZ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
I KDYŽ BY SE TO MOHLO ZDÁT NEPRAVDĚPODOBNÉ VZHLEDEM 
K ENORMNÍM ENERGETICKÝM NÁROKŮM, KTERÉ SVAŘOVACÍ PRÁCE 
VYŽADUJÍ, I DO TÉTO OBLASTI UŽ DORAZILA MOBILITA. 
A SVAŘOVAT TAK LZE UŽ I TAM, KDE BY TO DOSUD BYLO TECHNICKY 
NEMOŽNÉ, PROTOŽE NEBYLO K DISPOZICI PŘIPOJENÍ NA ZDROJ 
ELEKTŘINY. DNES UŽ SI JI ALE SVÁŘEČI MOHOU NA LIBOVOLNÉ 
MÍSTO JEDNODUŠE PŘINÉST S SEBOU.

N
ěmecká společnost Lorch představila jako 

světovou novinku unikátní technologii aku-

mulátorového svařování. Zařízení s názvem 

MicorStick – umožňuje perfektní svařování elek-

trodou s možností mobilního svařování – bez sítě 

nebo generátoru.

Tajemství červeného kufříku
MicorStick 160 je první plně rezonanční invertor pro 

síť 230 V s inovativní a patentovanou technologií 

Micor firmy Lorch. Ta dává zdroji MicorStick opti-

mální vlastnosti při svařování a zajišťuje maximálně 

stabilní a účinný oblouk, dokonce i při až 200 m 

dlouhém vedení a při provozu na generátor. Systém 

nabízí vše potřebné pro bezpečné zapálení a per-

fektní vlastnosti při svařování. Automatický Hotstart 

se stará o perfektní vlastnosti zapalování oblouku, 

systém Anti-Stick spolehlivě zamezuje přilepení 

elektrody, regulace Arc-Force podporuje svařovací 

proces zvýšením stability oblouku a optimálním 

přenosem materiálu. Díky automatické funkci  

StableArc disponuje navíc MicorStick obloukem, 

který je při provozu na síť v oblastech vyššího 

proudu dodatečně cíleně stabilizován frekvenčními 

pulzy, což zajišťuje větší směrovou stabilitu, menší 

tzv. bublinový efekt a větší dynamiku.

Jak konstatuje informační prospekt výrobce, tam, 

kde jiné svařovací zdroje již se 30m prodlužovacím 

kabelem ztrácí výkon, zvětšuje MicorStick akční 

rádius až na 200 m, a i na dlouhých přívodech nabízí 

spolehlivé zapalování bez újmy na kvalitě svařování.

Zdroje MicorStick 100% odpovídají nejnovější normě 

pro připojení a mohou být bez omezení používány 

ve všech veřejných sítích. Lorch jako první výrobce 

navíc vybavil své svařovací zdroje – včetně Micor-

Sticku – speciální ochranou proti nárazu se zaruče-

nou odolností proti pádu z výšky až 80 cm.

Patentovaná technologie MICOR působí jako tur-

bodmychadlo u aut: z minimálního prostoru získává 

maximum výkonu. Jakmile se proud působením 

vnějších vlivů sníží, aktivuje MicorStick znatelně 

větší rezervy napětí a kolísání sítě vyrovnává. Spo-

lehlivě svařuje dokonce i při nestabilních a slabých 

sítích s rozsahem kolísání – 40 až +15 %. Výsledkem 

je perfektní svařování elektrodou také při nároč-

ném svařování CEL elektrodami. Tento systém je 

tak ideálním řešením např. pro montéry potrubí, 

kteří při instalaci na místě mají často k dispozici 

jen jednofázovou síť.

MicorStick díky své vynikající účinnosti také velmi 

efektivně zachází s energií a optimalizuje spotřebu 

proudu, kde jen to je možné: V případě, že detekuje 

nepoužívání svařovacího zdroje, úsporný režim 

automaticky vypne výkonovou část a ovládací pa-

nel přejde na minimální provoz. Stačí však krátké 

stisknutí tlačítka Start a zdroj je opět plně připraven 

k použití.

Energie sbalená na cesty
Sada MicorStick a separátního doplňkového 

akumulátoru MobilePower, který se připojuje na 

MicorStick 160 Accu-ready, umožňuje svářečům 

skutečnou nezávislost na dostupnosti běžné napá-

jecí sítě a práci např. i ve venkovních podmínkách, 

která by dříve nebyla možná – např. při montážních 

činnostech, na staveništích či rychlé opravy na 

dopravníkových zařízeních, stavebních a země-

dělských strojích.

V paketu MobilePower 1 jsou vestavěny vysoce vý-

konné akumulátory li-ion, jejichž kapacita je přibližně 

40krát větší než u akumulátorového šroubováku 

a v případě potřeby poskytne plný výkon. Na jedno 

nabití 600W akumulátoru lze podle výrobce svařovat 

až s 28 elektrodami o průměru 2,5 mm nebo až s 12 

elektrodami 3,2 mm, což by mělo být postačující pro 

většinu svařovacích operací tohoto typu.  Akumulá-

torové pakety lze navíc zapojovat postupně jedno-

duchým přepnutím konektoru a pokračovat tak ve 

svařování s kapacitou, která odpovídá počtu paketů.

Významnou funkcí systému ve verzi „Accu-ready“ 

je i automatické řízení proudu podle toho, jaký 

zdroj je aktuálně připojen. Prostřednictvím inteli-

gentního propojení konektorem detekuje, zda je 

připojen paket akumulátorů MobilePower, nebo 

zda je požadován provoz na jednofázovou síť 

či generátor, podle toho následně optimalizuje 

interní řízení proudu pro stabilní a účinný oblouk.

O stavu zbývající energie informuje přehledný velký 

ukazatel stavu nabití – v závislosti na typu a délce 

elektrody odpovídá jedno pole 5segmentového 

ukazatele nabití 3–4 elektrodám o průměru 2,5 mm 

nebo přibližně 2 elektrodám 3,2 mm. Podle toho 

svářeč ví, kolik svarů je pak ještě možných, kdy musí 

být akumulátor vyměněn nebo být znovu nabit 

v síti. Všechny prvky ukazatele svítící zelenou barvou 

signalizují plné nabití, poslední pole pak změní svou 

barvu na žlutou, což znamená, že zbytek energie 

stačí už jen na 1–2 elektrody.

Firma deklaruje svůj systém mobilního svařování 

jako světovou novinku, není však jediná, kdo něco 

takového nabízí. Návštěvníci loňského MSV v Brně 

si možná vzpomenou, že obdobné pozoruhodné 

zařízení bylo možné vidět i na stánku firmy Fronius. 

Její systém s označením AccuPocket je menší, resp. 

nabízí energii pro práci s až 6 kusy elektrod průměru 

3,25 mm nebo až 18 ks elektrod 2,5 mm zcela ne-

závisle na vnějším napájení. Je ovšem také o něco 

lehčí – váží jen 4,5 kg ve srovnání s téměř 5kilovým 

(4,9 kg) přístrojem firmy Lorch.

Pro  práce většího rozsahu pak nabízí Fronis alter-

nativu v podobě malé kompaktní elektrocentrály 

o výkonu 2 kVA. A to vše bez jakýchkoliv ome-

zení svařovacího výkonu či kvality oblouku. Díky 

technologii AccuBoost svařuje přístroj AccuPocket 

s maximální spolehlivostí a využívá přitom integro-

vanou výkonovou rezervu pro dosažení perfektních 

zapalovacích i svařovacích vlastností. Zdrojem je 

v tomto případě vysokovýkonný li-ion akumulá-

tor na bázi fosfátu železa (LiFePO4) s výkonovou 

kapacitou cca 400 Wh. 

Kufřík plný baterií – Paket MobilePower

Mobilní řešení firmy Fronius
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Hybridní svařování MSG laserovým paprskem
Hybridní technologie laserového paprsku a MSG spojuje přednosti dvou osvědčených svařovacích 

procesů – svařování s ochranným plynem (MSG) a svařování laserovým paprskem. Při laserovém 

svařování se zásadně rozlišuje mezi svařováním vedením tepla a hloubkovým svařováním, 

přičemž hloubkové svařování se dalekosáhle prosadilo u hybridního spojovacího svařování. 

Při této metodě laserový paprsek roztaví materiál 

pod malým ohniskem a díky vysoké energické 

hustotě pronikne hluboko do materiálu. Laserový 

paprsek vytváří v základním materiálu kapiláru vy-

plněnou parami, z ní vystupující plazma usnadňuje 

zapálení elektrického oblouku, a navíc ho stabili-

zuje. Proces MSG vytváří širší tavnou lázeň a přivádí 

ke společnému elektrickému oblouku přídavný 

materiál. Přídavný materiál opět vyplňuje trychtýř 

vzniklý laserovým paprskem a elektrický oblouk 

zajistí bezpečné napojení boků. 

Výsledek (viz obr. 1): Velmi hluboký závar, úzká zóna 

tepelného vlivu, vyšší rychlost svařování, rovněž 

velmi stabilní elektrický oblouk a značné snížení 

přívodu tepla do obrobku.

Vysoká hloubka závaru umožňuje, že především 

u silných plechů nemusí být příprava svaru již prová-

děna jako velká spára V, avšak poskytuje možnost, že 

také plechy o tloušťce až 20 mm mohou být spolu 

svařeny v dotyku I. Tím odpadá vedle přípravy svaru 

především také nutnost opět vyplnit velký objem 

spáry vícero vrstvami. To značně snižuje potřebnou 

dobu přípravy a svařování.

Tyto výhody lze využít v mnoha odvětvích prů-

myslové výroby. 

Hybridní metoda laserového a MSG svařování se 

již dříve využívala vedle automobilového průmyslu 

při stavbě lodí. Zde se jednotlivé panely svařovaly 

v dlouhých podélných svarech do velkých stropních 

částí, tzv. sendvičových panelů.  Vedle vysokých 

rychlostí svařování se zde rovněž uplatňuje pře-

devším značně snížený objem dodatečných úprav 

vlivem menších deformací. 

Avšak i jiná odvětví objevují pro své využití před-

nosti této metody. Díky jedinečnému provedení 

hlav hybridní metody laserového a MSG svařo-

vání může uživatel proces přesně upravit dle svých 

požadavků. Tak je možné svařovat buď laserovou 

hybridní metodou, nebo pouze elektrickým ob-

loukem MSG, nebo pouze laserovým paprskem. 

Poslední případ se používá mimo jiné při svařování 

tenkostěnných dílů, jako např. částí těles zeměděl-

ských a stavebních strojů. U dílu vyobrazeného na 

obrázku 2 jsou hrany přiražené k sobě zatavené do 

sebe bez přídavného materiálu. 

U větších dílů, např. mobilních jeřábů, kolejových 

vozidel nebo tlakuvzdorných zdvihových válců lze 

hybridní metodu laserového a MSG svařování po-

užít stejně jako u dílů těles nebo také při svařování 

uměleckých děl. Přitom lze vysoký výkon laseru po-

užít za prvé pro dosažení hlubokých hloubek závaru 

a za druhé pro docílení vysoké rychlosti svařování.

To bylo např. realizováno na trubkových spoje-

ních. Přitom byly obě části trubky dány k sobě 

bez přípravy svaru natupo a spojeny dohromady 

rychlostí svařování 2 m za minutu. Výsledkem 

je plně napojené trubkové spojení o tloušťce 

stěny 8 mm.

Laserová hybridní hlava existuje v nejrůznějších 

provedeních. Mezi hlavní znaky patří přitom uspořá-

dání obou nosičů procesu vůči sobě. V centru hlavy 

vede svařovací robot laserovou optiku (obr. 4 a 5). 
Kolmo k tomu je uspořádán hořák MSG, který může 

být proveden buď s pevnou montáží, nebo otáčivý 

kolem laserového paprsku (obr. 4). Kromě toho 

může být hlava vybavena různým příslušenstvím, 

např. senzorikou pro sledování svaru, kamerovými 

systémy nebo oscilačním zařízením (obr. 5).
Z důvodu razantního vývoje, obzvláště u zdrojů la-

serového paprsku, již několik let kontinuálně klesají 

investiční náklady na laserová zařízení. Podle výkonu 

zdroje – v současné době se používají v rozsahu 

1 kW až 30 kW – amortizují laserová zařízení v po-

měrně krátké době. 

Rádi Vám předvedeme hybridní technologii 

svařování laserovým paprskem a její aplikace 

v naší aplikační technice. Informace obdržíte 

na cloos@cloos.cz. 
Obr. 2 – Rohový svar na krycím plechu z hliníku 
svařeném metodou Laser-only (pouze laser)

Obr. 3 – Trubkové spojení 8 mm-I-dotyk bez přípravy 
svaru. Svařované 2 m/min metodou laserového 
hybridního svařování.

Obr. 4 a 5 – Svařovací hlavy pro svařování laserovým 
paprskem v kombinaci s MSG: Menší obr., s rotační 7. 
osou, větší s fixní 7. osou, rovněž s laserovým 
senzorem umístěným vpravo

Obr. 1 – Makro-
snímek výbrusu 
hybridního spojení 
laserového paprsku 
a MSG na 10 mm-I-
-dotyku s S355. 
Rychlost svařování 
činila 2,00 m/min.
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SVAŘOVACÍ NOVINKY VE SKANDINÁVSKÉM STYLU

Společnost Kemppi představila na posledním veletrhu Schweissen & Schneiden 2013 v Essenu 

novinky v oblasti svařovacích zdrojů, které budou postupně uváděny na trh. Mezi nimi jsou 

i tři nové svařovací zdroje.

Nové zdroje finského výrobce svařovací techniky 

zahrnují zařízení určené pro různé segmenty. Výko-

nové parametry pokrývají od malých kompaktních 

jednotek po výkonné systémy pro nejnáročnější 

aplikace.

Minarc EVO 180
Zdroj Minarc EVO 180 je určený pro svařování oba-

lenou elektrodou a metodu TIG (zkratové zapálení 

svařovacího oblouku). Novinka nabízí v kompakt-

ním formátu pozoruhodné svařovací vlastnosti a vý-

razně vyšší svařovací výkon. Výkon: 180 A při 30% 

zatížení u metody MMA a 35% zatížení při svařování 

DC TIG. Díky výborným parametrům soupravy s ní 

lze svařovat i s elektrodami o průměru 4 mm.

Master S 400/500
Další z představených novinek, Master S je nový 

výkonný kompaktní MMA svařovací zdroj vhodný 

pro všechny typy obalených elektrod. Ovládací 

panel je vybavený velkým displejem obsahujícím 

přehledné ovládací prvky pro jednoduché a přesné 

nastavení všech hlavních svařovacích parametrů. 

Zdroj je nabízen ve variantách 400 A/60 %  

a 500 A/60 % a lze k němu použít extra dlouhé 

propojovací kabely, což zlepšuje možnosti jeho 

nasazení i uživatelský komfort. Zařízení je podle 

výrobce vhodné i pro drážkování a TIG svařování 

se zkratovým zapálením oblouku. 

FastMig M
Pod označením FastMig M představila firma no-

vou generaci MIG/MAG zdrojů pro průmyslové 

svařování, která si už získala renomé díky vysoké 

kvalitě svařování, efektivitě a kompaktnímu roz-

měru. FastMig M má nový ovládací panel, který 

usnadňuje ovládání zdroje. Uživatelé mají na výběr 

mezi základním a funkčně vybavenějším synergic-

kým ovládacím panelem. Základní panel nabízí 

nastavování pomocí dvou potenciometrů a displej 

zobrazuje parametry rychlosti podávání svářecího 

proudu a napětí. Ze základní varianty lze jednoduše 

upgradovat na synergickou verzi, která obsahuje 

širokou škálu synergických svařovacích programů 

pro vysoký komfort obsluhy pro svařování oceli, 

nerezu a hliníku s různými kombinacemi svářecího 

drátu a ochranného plynu. Standartem je funkce 

náběhu proudu i vyplňování kráterů. K dispozici je  

i 5 paměťových kanálů pro uložení vlastních parame-

trů. Další možností je pak nabídka softwarů Kemppi 

Wise obsahující vyspělé svařovací funkce a procesy.

Podobně bohaté je i portfolio samotného zdroje 

– ten je dostupný hned v několika různých varian-

tách o různém výkonu: 320 A/100 %, 420 A/60 %  

a 520 A/60 %. V nabídce pro tento zdroj jsou také 

dva typy oddělitelných podavačů se čtyřklapkovým 

mechanismem: standardní MXF 65 pro podávání 

drátu z cívky a krytovaný MXF 67 určený do nároč-

ných podmínek.

Ruka podaná ke spolupráci robotům
Trojice nových zdrojů však není jedinou novinkou, 

kterou bylo možné zaznamenat u finského svařova-

cího specialisty. Firma navázala významnou spolu-

práci s robotickou divizí společnosti ABB na vývoji 

plně vybaveného „balíčku“ pro robotické svařování. 

Technologicky inovativní svařovací balíčky by měly 

být navrženy jako modulární, nákladově efektivní 

projekty, které by firmy mohly snadno instalovat 

(nebo upgradovat) do robotického svařovacího 

systému. Zařízení Kemppi budou prezentována 

na všech certifikovaných místech ABB Robotics 

welding lab, takže zákazníci budou moci provádět 

robotické svařovací zkoušky na nejnovějším robotic-

kém svařovacím zařízení, jaké je aktuálně k dispozici. 

Standardizované robotické svařovací buňky za-

ložené na konceptu „plug-and – produce“, tedy 

„zapoj a vyráběj“, vycházejí z robotické svařovací 

buňky ABB FlexArc a představují kompletní systémy 

dostupné v podobě několika variant standardních 

modulových řešení, které lze podle požadavků 

uživatele přizpůsobit na míru podmínkám a poža-

davkům konkrétní aplikace. Jejich klíčovým prvkem 

budou i modulární MIG/MAG svařovací systémy 

pro automatizaci KempArc Pulse, jejichž rozsah 

umožňuje flexibilní konfigurace podle specifických 

požadavků uživatele, resp. dané svařovací aplikace. 

Rozsah je speciálně navržen pro automatizované 

svařování MIG/MAG, k dispozici jsou dvě výkonové 

třídy, a to 350 a 450 A. Každý zdroj energie nabízí 

širokou škálu svařovacích křivek pro Pulse nebo 

Synergic MIG/MAG, což zajistí rychlé nastavení 

i v podmínkách rušného průmyslového provozu. 

Další možnost a řešení pro automatizační produkty 

nabízejí systémy inteligentního svařování, označo-

vané jako wise welding, které splňují i ty nejnároč-

nější svařovací aplikace. Zákazník tak získá jistotu 

pokrytí svařovacích požadavků nejen pro současný 

stav, ale i do budoucnosti.

Loni začala firma jako první na světě nabízet spe-

cifikace pro standardní svařovací procedury pro 

svařování na místě práce. Reagovala tak na nové 

předpisy, podle nichž od 1. července 2014 musí 

být všechny konstrukční oceli a hliníkové výrobky 

opatřeny označením CE, jak je uvedeno v nařízení 

o stavebních výrobcích (CPR). To přinese velkou 

změnu v životě dílen vyrábějících stavební výrobky, 

protože každý z nich pak musí být certifikován 

v souladu s ČSN EN 1090-2, která uvádí, že všechny 

svařovací činnosti musí být v souladu s normou  

EN ISO 3834 – „Požadavky na jakost pro tavné sva-

řování kovových materiálů“. 

Kemppi ABB Flex Cell: Nová robotická svařovací buňka vyvíjená ve spolupráci Kemppi a ABB
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NOVÉ VYSOKOVÝKONOVÉ ROBOTIZOVANÉ 
LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ V KSK

Koncem loňského roku byl technologický park společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., 

obohacen o vývojové pracoviště povrchových úprav disponující laserem s moderní skenovací 

technologií, která umožňuje přesné řízení jeho výkonu. Hlavním účelem laserového roboti-

zovaného pracoviště je laserové kalení, navařování a svařování.

Laserové kalení
Pomocí laserového paprsku je možné rychle 

a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu 

až do hloubek v jednotkách milimetrů. Možné 

je rovněž kalení litin a nahrazení cementace 

a nitridace laserovým kalením a tím dosáhnout 

úspor nákladů.

Výhody laserového kalení:

●  Nižší energetická náročnost (kalení pouze poža-

dovaných oblastí)

●  Díky robotu zpracování libovolné geometrie

●  Nízké tepelné zatížení okolního materiálu, tzn. 

eliminace trhlin a deformací

●  Řízení procesu dle aktuální teploty, tzn. možnost 

řízení hloubky prokalení a výsledné tvrdosti

●  Nízká oxidace povrchu

●  Žádná nebo minimální nutnost dalšího opra-

cování

Navařování
●  Navařování prášků je metoda, která umožňuje 

nejen opravy stávajících poškozených povrchů, 

ale i vytváření funkčních povlaků (lepší otěr, proti 

korozi a oxidaci atd.) na strojních součástech.

●  Navařování je optimální pro opravy nářadí, ná-

strojů, forem a adhezně namáhaných dílů.

●  Navařujeme prášky na bázi železa, niklu, kobaltu 

i ostatních materiálů. Díky tomu, že máme možnost 

přesného mísení prášků, jsme schopni do základ-

ního nanášeného materiálu přidat jiné složky zlep-

šující vlastnosti navařeného povrchu, jako je karbid 

wolframu i jiné keramiky, oxidy, polymery atd.

Svařování
●  Laserové svařování umožňuje spojovat jak tenké, 

tak i masivní součásti.

●  Vysoká stabilita procesu při vysokých svařo-

vacích rychlostech zajišťuje vnesení malého 

množství tepla, čímž dochází k minimálnímu 

ovlivnění základního materiálu a minimálním 

deformacím.

●  Řízení vnesené energie v závislosti na svařova-

ných materiálech zajišťuje hladký, symetrický 

svarový spoj bez pórozit.

●  Vysoká kvalita svaru s žádnou nebo minimální 

nutností dalšího opracování.

Vybavení pracoviště 

●  Šestiosý robot Motoman s pracovním rozsahem 

2000 x 7000 mm

●  Jednoosé polohovadlo – nosnost 1000 kg, upí-

nací průměr 200 mm, protočný průměr 800 mm, 

max. délka upnuté součásti 6000 mm

●  Dvouosé polohovadlo – nosnost 250 kg, velikost 

obrobku průměr 1200 mm

●  Pevný přípravkový stůl – rozměr 1000 x 1000 mm

●  Laser: Maximální výkon laserového paprsku 6 kW. 

Průměr laserového paprsku 600 μm. Vlnová délka 

1030 nm. 

www.ks-kurim.cz

Laserové kalení využívá ke vzniku kalené vrstvy 
samoochlazovací ekfet materiálu.
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EKONOMICKÁ BILANCE VÝROBNÍCH ZAKÁZEK

Když chce jakákoliv firma spočítat, jak hospodaří, vždy vychází ze základního 

vzorce: za kolik prodám, mínus kolik mě to stojí. Proces správného stanovení 

prodejní ceny je u výrobních organizací podstatně složitější než u obchodních. 

Zatímco obchodní organizace formou poptávky jednoduše zjistí cenu přímých 

nákladů, tj. nákupní cenu, výrobní organizace musí provádět „kalkulaci výrobní 

ceny“. Jak může ERP systém zefektivnit tento proces?

V
 první řadě je to práce s historickými daty. 

Zatímco kalkulační vzorce jsou v principu stále 

stejné, vstupující proměnné se výrazně liší 

firmu od firmy. Například váha mezi přímým ma-

teriálem, mzdami a výrobní režií je závislá nejen 

na druhu výroby, ale na dalších faktorech: výrobní 

kapacita, odbornost/zkušenost vlastních pracovníků, 

náročnost/požadavky zákazníků, četnost následných 

servisních zásahů atd.. Ten kdo umí využít zkušenosti 

z předchozích zakázek a promítnout je do kalku-

lací zakázek nových, je schopen získat ze stejného 

objemu zakázek větší profit. Některé firmy hledají 

„zázračné“ vzorce a funkčnosti, které jim pomohou 

dobře kalkulovat a opomíjejí poctivou práci s vlast-

ními daty. Dobrý ERP systém pro technickou/výrobní 

organizaci poskytuje uživatelům široké možnosti 

z těchto dat efektivně čerpat. Není nutné za každou 

cenu vtěsnat do ERP systému váš kalkulační vzorec 

(obvykle to znamená nutné programové zásahy od 

autorů systému) – často je daleko efektivnější využít 

pro výpočty otevřené možnosti tabulkových pro-

cesorů (např. MS Excel) a ERP systém jako datovou 

základnu pro tyto kalkulace.

Dalším klíčovým faktorem je zvolit optimální 

přesnost/detail sledování nákladů. Řada firem 

„zahltí“ sebe i systém nadbytečnou administrativou 

spojenou s evidencí nákladově marginálních polo-

žek. Nic jim to ekonomicky nepřináší a v konečném 

důsledku většinou dosáhnou pouze toho, že pra-

covníci začnou zbytečnou evidenci sabotovat a na-

konec firma přichází i o relevantní informace, které 

buď nejsou zadávány, nebo se ztrácejí v množství 

nedůležitých dat. Stanovit správnou míru detailu je 

možné pouze pohledem na celkové hospodaření 

firmy nebo výrobního úseku.

Plánování zdrojů
Provedení správné/přesné kalkulace ještě nezna-

mená, že jsme konkurenceschopní. Dobrý ERP sys-

tém by vám měl poskytnout nástroje pro optimální 

využití zdrojů a tím snížení nákladů společnosti.

V oblasti materiálových zdrojů je eminentním 

trendem snižování objemu skladových zásob. Ze-

jména u zakázkově orientovaných výrob. Zatímco 

provoz zaměřený na sériovou výrobu se smluvně 

zajištěným odběrem výrobků si může dovolit na-

kupovat podle dlouhodobě nastavených minimál-

ních/optimálních zásob, zakázkové výroby jsou 

ekonomické, pokud nakupují cíleně na konkrétní 

zakázku. Zakázkově orientované nákupy mohou 

pochopitelně na druhé straně komplikovat plnění 

termínů. Zde je možné u vhodných výrob přistoupit 

k rozdělení zakázky na etapy – informační systém 

by vám měl následně vy-

hodnotit zajištění materiá - 

lu pro každou etapu, tj. 

zda je možné spustit její 

výrobu. Často používaným 

nástrojem pro atomizaci 

zakázek je projektové ří-

zení. Dobře zpracované 

projektové řízení obvykle 

obsahuje možnost přiřa-

zení zdrojů (materiálových, 

lidských, strojů) k etapám/ 

/podzakázkám. Následně 

může systém sledovat 

a upozorňovat na kolize 

zdrojů v čase napříč zakázkami – projektové řízení 

je tedy vhodné využívat již v době, kdy je stanovo-

ván termín dokončení příští zakázky. Firma se tím 

vyhne tomu, že zákazníkovi slíbí nereálný termín 

a vystavuje se riziku smluvních pokut.

Asi hlavním smyslem projektového řízení je stano-

vení a následná prezentace termínového plánu 

(např. ve formě tzn. ganttova diagramu). Rozumní 

zákazníci již dnes od svých výrobců požadují před-

kládat termínový plán, evidovat a dokládat jeho 

změny a varianty, sledovat plnění milníků v rámci 

projektu – to je bez podpory v informačním sys-

tému velmi obtížně řešitelné.

TPV
Modulů pro technickou přípravu výroby je na čes-

kém trhu informačních systémů celá řada. Výrobním 

organizacím poskytují možnost detailně popsat 

výrobní zakázku na materiálové kusovníky a tech-

nologický postup. V případě víceúrovňové výroby je 

potom možné sdružovat výrobu polotovarů napříč 

zakázkami do větších sérií, což výrobu zefektivňuje. 

Z materiálových kusovníků čerpají ERP systémy 

podklady pro automatickou tvorbu objednávek 

k dodavatelům. Technologické postupy je možné 

použít pro plánování využití kapacity jednotlivých 

středisek, pracovišť, osádek nebo strojů. Na straně 

druhé slouží výrobní systémy pro shromažďování 

jednotlivých výrobních hlášení, z nichž se plní 

ekonomická bilance zakázky (skutečné mzdové 

náklady) a podklady pro odměňování pracovníků.

Před- a povýrobní náklady
Bolestí výrobních organizací bývá schopnost sledo-

vat náklady, které vznikají před zahájením samotné 

výroby a následně po jejím ukončení. Například 

vytvoření projektu je v některých případech činností 

v rámci obchodního jednání (získání zakázky), ale 

jde o podstatný výkon, který je žádoucí nákladově 

k zakázce sledovat. Na druhé straně nastává potřeba 

následných servisních zásahů k již dokončené/pře-

dané zakázce. V praxi se výše uvedené řeší evidencí 

samostatné obchodní a výrobní zakázky, které 

jsou v ERP systému spojeny jedním obchodním 

případem. Obchodní zakázka eviduje celkovou 

ekonomickou bilanci, zatímco výrobní je přímo 

propojena s modulem TPV a eviduje detailně přímé 

výrobní náklady. Zatímco v TPV jsou jednotlivé ope-

race plánovány v rámci technologického postupu, 

v před/po-výrobní fázi se většinou používá klasický 

systém úkolů. Řada ERP systémů nabízí v port-

foliu svých modulů také modul Workflow, který 

umožňuje definovat posloupnost úkolů v rámci 

konkrétní události (např. reklamační postup, po-

stup pro zpracování nabídky atd.). Tyto workflow 

události následně automaticky generují sled úkolů 

adresovaných jednotlivým pracovníkům a pomáhají 

společnosti celý proces sledovat.

Na závěr jedna obecná rada z realizovaných imple-

mentací: Pokud nejste schopni jednoznačně popsat 

své procesy a do jakého detailu je chcete sledovat, 

žádná investice do informačního systému vám je 

zefektivnit nepomůže. 

Pavel Pech, vedoucí konzultačního týmu  

ve společnosti J.K.R., která dodává podnikové 

informační systémy BYZNYS ERP

Plán výroby zakázek na pracovištích

Kapacitní plán



ROLNOVÉ A TELESKOPICKÉ 
LINEÁRNÍ VEDENÍ
SPOLEČNOST BIBUS ROZŠÍŘILA V LOŇSKÉM ROCE SVOU 
PRODUKTOVOU ŘADU LINEÁRNÍCH VEDENÍ O NĚMECKÉHO 
VÝROBCE FIRMU NADELLA. ŠIROKÉ PORTFOLIO VÝROBKŮ NABÍZÍ 
TELESKOPICKÉ LINEÁRNÍ VEDENÍ, NEJRŮZNĚJŠÍ POJEZDOVÉ 
ROLNY, VOZÍKY A VODICÍ KOLEJNICE Z HLINÍKU NEBO OCELI. 

T
ato vedení jsou ideálním řešením pro náročné 

aplikace, dobře odolávající prašnému pro-

středí, pro malá, střední i vysoká zatížení (od 

jednotek kilogramů, do řádu desítek tun).

Rolny (kladky) – společnost Nadella začala vyrá-

bět jehlová ložiska před více jak 50 lety. Nyní vyrábí 

celou škálu rolen, a to jak vodicích, tak kluzných. 

V rolnách jsou přímo integrovaná ložiska, a to jak 

kuličková, jehlová nebo válečková pro nejtěžší 

aplikace. Pro úsporu místa je možné rolny přímo 

integrovat do stroje klienta. Budou zajišťovat lineár 

ní nebo i zakřivený posuv po kolejnici. Rolny pro 

nastavení předepnutí jsou buď koncentrické nebo 

excentrické.

Vozíky – Nadella nabízí k téměř každé řadě kolejnic 

také kompaktní vozíky různých druhů. Tyto vozíky 

jsou dodávány spolu s rolnami nastavenými přímo 

pro danou kolejnici. Takto dodaný vozík stačí jen 

připevnit a zařízení je připraveno k lineárnímu či 

zakřivenému pohybu.

Kolejnice – základních řad kolejnic je nyní již více 

jak sedm. Každá řada má několik velikostních va riant. 

Ocelové kolejnice jsou taženy za studena z pev-

nostní ložiskové oceli a následně indukčně kaleny. 

Možností jsou také povrchové úpravy proti korozi.

Teleskopy – Nadella rozšířila portfolio o stabilní 

a robustní teleskopická provedení ve strojírenské 

kvalitě, pro zatížení od 10 do 1000 kg. Také zde je 

možná protikorozní ochrana a provedení z ušlech-

tilé oceli.

Typické použití pro:

● Dřevo zpracovatelský průmysl

● Balicí a montážní linky

● Manipulační a zdvihací techniku

● Papírenské a tiskařské stroje

● Zpracování kamene a mramoru

● Textilní stroje

● Posuvné dveře, kryty a podavače

● Dopravní a zásobovací systémy

● Slévárenské a hutní stroje

● Vysokoregálové skladovací systémy

Výhody: 

● Vysoce odolné a vhodné do prašného prostředí

● Kompenzace nepřesností

● Tichý chod

● Variabilní předepnutí

● Uzavřené bezúdržbové samomazné rolny

● Vysoká odolnost proti rázům 

Ing. Daniel Charvát, BIBUS s.r.o.

www.bibus.cz
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NÁVŠTĚVNÍ DNY U STROJAŘŮ SE VYDAŘILY

Jarní sezóna není charakteristická jen rozkvetlými parky, ale i pro strojaře a sérií prezentačních 

aktivit průmyslových firem. Třetí dubnový týden byl ve znamení zákaznických dnů – své novinky 

a záměry představily od 23. do 25. dubna Kovosvit MAS a Tajmac-ZPS, kolekci předváděcích 

akcí doplnil ještě před tím seminář firem Misan a Sandvik Coromant na počátku dubna.

I když jsou dnes Kovosvit MAS a Tajmac-ZPS kon-

kurenty, vzešly obě firmy ze stejné líhně – Baťových 

závodů ve Zlíně. Kovosvit MAS byl původně součástí 

průmyslového impéria Tomáše Bati, kdy do nově 

vybudované továrny v Sezimově Ústí u Tábora byla 

ze Zlína převedena výroba obráběcích strojů (revol-

verových a hrotových soustruhů a radiálních vrtaček) 

a později zahájena i produkce obuvnických a gumá-

renských strojů. Přejmenování a osamostatnění se 

dočkal až v poválečných letech (viz. TechMagazín 

č. 4). Dnešní Tajmac-ZPS zase navazuje na původní 

tradici strojírenského průmyslu ve Zlíně – s její historií 

se mohli seznámit i návštěvníci zákaznických dnů 

firmy na tematické výstavě, která byla jejich součástí.

Kovosvit MAS: tři čtvrtě století 
úspěšné historie
Jako první pozvala zákazníky do svého sídla a to-

várny v Sezimově Ústí společnost Kovosvit MAS, 

která si právě letos připomíná 75. let od svého 

vzniku, aby představila nejnovější strojírenské 

trendy ze světa obráběcích strojů a své produk-

tové novinky. K těm patřily letos např. linky řízené 

robotem, prezentace multifunkčních center a tech-

nologických aplikací, včetně aplikace robotizova-

ného pracoviště.  

Letošních Zákaznických dnů se zúčastnili odborníci 

ze 13 zemí světa (včetně ČR a Slovenska). Už během 

prvního dne uvítali organizátoři na čtyři stovky 

návštěvníků, a celkově se jich v na přednáškách 

v novém showroomu i na prezentacích ve výrobě 

sešlo během dvoudenní akce šest set. 

Pořadatelé pojali akci jako prezentaci a výměnu 

zkušeností z oblasti vývoje a výroby obráběcích 

strojů, v nichž má Česká republika historickou tra-

dici. České stroje se vyváží do celého světa více než 

70 let a strojírenství má v současné době více než 

30% podíl na HDP.

Multifunkční stroje a robotizované 
systémy vynesly firmu mezi elitu
Ve dvou samostatných částech, v nichž byl umístěn 

letošní showroom, se kromě Kovosvitu prezento-

valo na 40 partnerů, především dodavatelů nástrojů 

a příslušenství ke strojům. Firma představila celkem 

11 typů nejmodernějších obráběcích strojů. Mezi 

hlavní novinky byla vyzdvižena sofistikovaná mul-

tifunkční obráběcí centra. Kovosvit MAS patří mezi 

nevelkou elitní skupinu výrobců schopných vyrábět 

tato zařízení umožňující provádět na jednom stroji 

až desítky výrobních technologických operací, které 

dříve vyžadovaly specializované stroje. K dalším 

inovacím v současné nabídce firmy patří robotizo-

vané stroje určené zejména do automatizovaného 

provozu velkosériové výroby, které lze rozšířit o další 

komponenty a integrovat do celé robotické linky. 

Stěžejní část letošních Zákaznických dnů 

tvořily:

●  5osá vertikální obráběcí centra MCU 700V-5X, 

MCU 1100V-5X, MCV 1000 5AX;  

●  horizontální obráběcí centrum HMC 630;

●  portálové obráběcí centrum MMC 1500;

●  multifunkční soustružnicko-frézovací centra Mul-

ticut 630/3000, Multicut 500i;

●  vertikální obráběcí centrum MCV 1270 Power;

●  soustružnická centra SP 280 SY, SP 430 Y 2/1100;

●  univerzální hrotový soustruh Masturn 550i/800.

Mezi klíčové produkty firmy patří i software MAS 

Machine Monitor, který ve vizualizačním programu 

nainstalovaném v PC zákazníka umožňuje on-line 

sledovat časové využití stroje, a vyhodnocování 

historie provozních stavů.

Pohled do historie i za tovární brány
V rámci doprovodného programu měli účastníci 

tradičně možnost navštívit i výrobní provozy firmy, 

kde byly kromě strojů prezentovány např. odlitky pro 

různá průmyslová odvětví ze slévárny, jež je součástí 

továrny, nebo obráběcí stroj na výrobu náprav pro 

kolejovou dopravu. V sérii přednášek byly prezen-

továny zajímavé projekty realizované v Aplikačním 

centru společnosti, nabízející zpracování časových 

a technologických studií, školení technologů a operá-

torů, seřízení stroje podle výkresu, zpracování studie 

výrobních linek a realizaci kompletní dodávky. 

Letošní ročník, připomínající i 75. výročí vzniku firmy, 

představil i všechny  důležité milníky v tři čtvrtě sto-

letí trvající historii. K významnému rozvoji dochází 

zejména v poslední době. Za poslední tři roky inves-

toval Kovosvit MAS půl miliardy Kč do řady moderni-

začních projektů, mezi něž patří např. nová středofrek - 

venční tavírna v podnikové slévárně (rovněž během 

poslední dekády kompletně zmodernizované). To 

by mělo pomoci realizovat ambiciózní plán, který 

letos počítá se zdvojnásobením výroby strojů této 

značky na 700, jednou tolik než jich firma dodala na 

trh loni, kdy také otevřela v ruském Azově společný 

česko-ruský podnik MTE Kovosvit MAS na výrobu 

obráběcích strojů značky MAS v Rusku. Na tamní 

trh také nyní směřuje většina vývozu společnosti. 

TAJMACZPS PŘEDSTAVUJE PREMIÉROVÉ NOVINKY

Jen o den později, kdy ještě probíhaly zákaznické dny Kovosvitu v Sezimově Ústí, se už sjížděli 

první návštěvníci na další významnou událost, tentokráte do Zlína, kde začínala obdobná 

dvoudenní akce v režii společnosti Tajmac-ZPS.

Letošních Zákaznických dnů TAJMAC-ZPS se 

24. a 25. dubna zúčastnilo 58 firem s více jak 115 

zástupci v roli spoluvystavovatelů. Návštěvníci měli 

možnost si prohlédnout výrobní areál společnosti, 

shlédnout většinu strojů z výrobního programu 

firmy a v rámci komentovaných prohlídek se podí-

vat mj. i na proces odlévání v ZPS – Slévárna. Tuto 

příležitost využilo na 650 registrovaných účastníků, 

což představuje dosavadní rekord za celou dobu 

mnohaletého konání této tradiční akce. 

Světové premiéry ve Zlíně
Na zákaznických dnech si odbyly svou oficiální 

premiéru i některé novinky. Hlavní novinkou byl 

prototyp multifunkčního portálového obráběcího 

centra s označením MCV 7032. Jde o prvního zá-

stupce nové řady Infinity, koncipované jako vysoce 

modulární řešení, které umožňuje nabízet různé 

varianty tří – až 6osých portálových center v mnoha 

typorozměrech. Rozměrově jde o vůbec největší 

stroj vyrobený v Tajmacu s rozjezdy os X – 7000 mm 

a Z – 1500 mm, rozjezd osy X může být jako opce 

zvětšován s krokem 1000 – 28 000 mm. Stroj je 

v lecčem unikátní. Při jeho konstrukci byly uplat-

něny mechatronické výpočetní postupy a prvky 

ekodesignu. Pozoruhodnou vlastností novinky je 

např. automatický výměník hlav, vyvinutý ve spo-

lupráci s VUTS, umožňující použití různých typů 

obráběcích hlav. Automatický zásobník má kapacitu 

200 nástrojů.

Divize Manurhin na zákaznických dnech poprvé 

představila studii a parametry dlouhotočného CNC 

automatu Manurhin K´MX 816TWIST, jehož proto-

typ bude připraven k předvedení zákazníkům na 

podzim letošního roku. Stroj bude v provedení  

7, 8 a 9 lineárních os. V řezu budou až čtyři nástroje 

současně. K dispozici bude v provedení s nástrojo-

vou deskou nebo revolverovou hlavou.
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MISAN A SANDVIK SE ZAMĚŘUJÍ  
NA BEZPEČNOST A EFEKTIVITU PŘI OBRÁBĚNÍ 

Ve dnech 2. a 3. dubna se ve školicím a předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad 

Labem konal seminář pořádaný ve spolupráci s firmou Sandvik Coromant. Na akci nazvané 

„Bezpečně, efektivně, jedinečně“ se během dvou dnů sešlo na stovku zájemců o moderní 

obráběcí technologie.

Jak už dokumentuje název, byla tato zatím po-

slední v řadě odborných akcí, které mají v akti-

vitách Misanu významné místo, a v historii firmy 

dlouhou tradici, zaměřena na bezpečnou a efek-

tivní výrobu.

Výjimečné inteligentní stroje...
Spolumajitel Ing. Ondřej Svoboda z firmy Mi-

san představil možnosti a funkce obráběcích 

strojů firmy Okuma. Zaměřil se mj. na zajíma-

vosti v konstrukčních řešeních i celé filosofie 

této značky, která pro své stroje vyvíjí i vlastní 

řídicí systém. Inteligentní technologie Okuma 

zahrnují soubor hned několika klíčových funkcí 

a aplikací. Například vyspělý systém detekce 

a prevence možných kolizí, který měří geomet-

rické odchylky pomocí dotykové sondy a pomocí 

naměřených výsledků laděných na přesnost 

pohybu na 5osých strojích provádí potřebnou 

kompenzaci. Systém Thermo Friendly Concept 

(TFC) zajišťuje dlouhodobou tepelnou stabilitu 

a přesnost – stroje s TFC jsou navrženy, aby řízeně 

reagovaly na teplo v určitých směrech a zajiš-

ťovaly tak velmi přesnou kompenzací tepelné 

deformace, což umožňuje velmi stabilní přesnost 

během dlouhých souvislých běhů. Systém Navi 

operátorům navrhuje nejvhodnější parametry 

řezných podmínek a rychlosti a jejich optimali-

zací pomáhá potlačit chvění.

...i mimořádné nástroje
Aktuální novinky prezentovali i zástupci firmy 

Sandvik, včetně nové řady Inveio, uvedené na 

posledním veletrhu EMO v Hannoveru. Řada 

představuje podle výrobce nový standard v ob-

rábění oceli a soustružení litiny. Mimořádné vý-

konové parametry nových břitových destiček 

(extrémní odolností proti otěru a břity s vysokou 

životností, které si uchovávají svůj tvar i při dlou-

hých časech v řezu) byly dosaženy díky nové 

technologii využívající usměrněné krystalogra-

fické orientace krystalů v CVD povlaku z oxidu 

hlinitého. Ta působí jako ochrana proti podmín-

kám působícím v místě řezu a třískám a umož-

ňuje výrobu s vysokými rychlostmi úběru kovu. 

Odpolední blok byl tradičně věnován praktickým 

ukázkám bezpečného a efektivního obrábění 

přímo na strojích v showroomu firmy Misan. 

Obráběcí nástroje Sandvik se představily na 

strojích firmy Okuma. Účastníci semináře se tak 

mohli přesvědčit, jak si s nejrůznějšími aplika-

cemi poradí multifunkční soustružnicko-frézovací 

stroj s protivřetenem Okuma Multus B300 II-W, 

výkonné svislé 5osé obráběcí centrum s koléb-

kou Okuma MU-500VII, soustružnické centrum 

s poháněnými nástroji Okuma LB4000 EX MY 

750 nebo soustružnické centrum se dvěma 

revolverovými hlavami (horní s poháněnými 

nástroji) a koníkem Okuma LU3000EX-M 2SC 

600. Sérii prezentací doplnila ukázka na stroji 

Brother Speedio M140X1, vysokorychlostním 

5osém svislém obráběcím centru s možností 

soustružení (2000 ot.min-1). 

Divize Automaty připravila tři exponáty řady 

Mori-Say – 6vřetenový a 8vřetenový soustruž-

nický CNC automat a jednoho zástupce konvenč-

ních vícevřetenových automatů, stroj Mori-Say 

620AC. 

Atraktivní novinkou byl i prototyp rychlého ma-

nipulátoru nástrojů (čas výměny nástroj-nástroj: 

1,3 s), určený pro řadu horizontálních obráběcích 

center H 500, H 630, H 800 a H 1000. Zájem ná-

vštěvníků upoutala i ukázka plastových výrobků, 

kterou reprezentoval projekt Negri Bossi, montáž 

a výroba vstřikovacích lisů, a ukázky obrábění na 

portálovém obráběcím centru MCV 1210 (ukázka 

možnosti soustružení eliptického kužele) nebo na 

horizontálním obráběcím centru H 800 (ukázka 

5osého obrábění).

Recept na úspěch? Kvalitní organizace 
a spoluvystavovatelé
Kromě strojů Tajmac-ZPS se tak ve výrobních halách, 

které se na dva dny změnily v haly výstavní, před-

stavili i výrobci a dodavatelé nástrojů, technologií 

a aplikací. Bylo možné se setkat i s novinkami řady 

dalších renomovaných značek jako Iscar, Sandvik 

Coromant, Guhring, Mapal, GibbsCAM aj.

Výběr spoluvystavovatelů, kteří tvoří klíčovou část 

dvoudenní akce, je v režii těch nejpovolanějších, 

jak říká ředitel divize Manurhin Ing. Tomáš Dederle. 

„Vystavovatele pro zákaznické dny řeší aplikační 

oddělení, technologové – lidé, kteří osazují stroje 

a připravují technologii pro koncového zákazníka, 

zvažují jaké jsou trendy, kdo je schopen předsta-

vit skutečně atraktivní a užitečné věci. Partnerské 

firmy vybírají podle toho, co je právě nejzajímavější, 

co aktuálně nejvíce používáme a máme funkčně 

osvědčené pro naše stroje.“ 

A jak konstatuje při hodnocení letoš-

ních zákaznických dnů, setkává se 

tato koncepce u návštěvníků akce 

s pozitivním ohlasem, což potvrzuje 

i každoroční vysoká účast. Návštěv-

níci oceňují příležitost neformálních 

setkání, výměnu cenných poznatků 

z praxe a organizátoři zase možnost 

seznámit návštěvníky v reálném pro-

vozu s výrobním programem i posledními novin-

kami. „Hodnotí velice dobře to, že na rozdíl od vele-

trhů, kde si dopředu vylistujete kam jít, přijdete na 

první stánek, tam se zpozdíte, a horkotěžko dobíháte 

ostatní, s malou šancí zjistit, co skutečně nového se 

na trhu objevuje... tady, s chlebíčkem v ruce, se dá 

v klidu projít vše zajímavé. Návštěvníci oceňují i to, že 

tu najdou řešení pro svoje technologické problémy, 

protože spoluvystavovatelům umožňujeme jejich 

věci ukazovat v praxi na našich strojích. A to, co lze 

vidět zde, může být pro mnohé zajímavější než na 

některých specializovaných veletrzích, kde musí 

platit vstupné, složitě hledat kde zaparkují, celou 

akci projdou během půlhodiny a dál nemají co dělat. 

Odsud odjíždějí po několika hodinách, protože mají 

třeba vymezený čas, a ještě ani nestihli všechno. 

Takže pro některé už začíná být zajímavé jezdit sem 

na dva dny,“ konstatuje Ing. Tomáš Dederle. 

Šéfredaktor TechMagazínu zpovídá  
Ing. Tomáše Dederleho, ředitele divize Manurhin
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Divize pneumatiky BOSCH REXROTH je nyní AVENTICS

Dnes již samostatná společnost Aventics je na mezinárodním poli pneumatických pohonů 

novinkou. Vznikla počátkem roku z bývalé obchodní divize Pneumatika společnosti Bosch 

Rexroth. Tato středně velké firma bude po celém světě zajišťovat výrobu osvědčených a ino-

vativních produktů.

V novém uspořádání umožňuje nové společnosti 

Avenitcs orientaci na průmyslové oblasti, které 

nebyly dříve prioritní, jako např. speciální aplikace 

v těžkém průmyslu či v medicínské technice. Dlou-

holetá tradice a odbornost zaměstnanců poskytují 

firmě větší flexibilitu. Příkladem je nový ventilový 

systém série AV (advanced-valve), jehož diagonální 

koncepce je výsledkem 40 let zkušeností s integrací 

vysokopevnostních polymerových materiálů a elek-

troniky. Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost 

ventilů AV umožňují zvýšení energetické účinnosti 

a více aplikačních možností při konstrukci strojů.

Kromě výroby pneumatických komponent a systémů, 

ve kterých patří mezi technologickou špičku, je firma 

speciálním dodavatelem řešení pohonů pro užitková 

vozidla a také hnacích a dopravních ozubených řetězů, 

např. pro automobilový a sklářský průmysl. Sídlo firmy 

Avenitcs je v německém Laatzenu a kromě obchodních 

zastoupení ve 40 zemích světa disponuje výrobními 

závody v Německu, Francii, Maďarsku, USA a Číně. 

EXTRÉMNĚ LEHKÁ A KOMPAKTNÍ LAMPA 
PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ

Švédská společnost Labino uvedla pod názvem MidBeam na trh novou inspekční lampu, 

určenou pro použití především ve fluorescenční kapilární inspekci (Fluorescent Penetrant 

Inspection – FPI) a inspekci magnetických částic (Magnetic Particle Inspection – MPI). 

Tento ultrafialový světelný zdroj je představitelem 

nové generace produktů, založené na LED tech-

nologii, jejímž cílem je usnadnit práci uživatelům, 

kteří provádějí dlouhé a opakující se úkoly MPI/

FPI. K hlavním výhodám ruční lampy MidBeam 

patří kompaktní rozměry a nízká hmotnost. Tyto 

vlastnosti umožňují velmi snadné používání 

i přenášení lampy i v nejsložitějších inspekčních 

podmínkách a strukturách, bez kompromisů ve 

výkonu lampy, jehož intenzita představuje více 

než 4500 μw/cm2 (při 15“).

UV světelný zdroj MidBeam je k dispozici v akumulá-

torové nebo síťové napájené variantě. Síťový model 

váží pouhých 440 g a model na baterie jen o málo 

více – 560 g. U bateriové verze je snadná výměna 

napájecích článků, uložených uvnitř pistolové ruko-

jeti lampy, což činí ergonomii přístroje stabilní a od-

straňuje obavy z uvolnění víka nebo bateriového 

boxu během inspekce. Regulátor proudu, kterým 

je lampa vybavena, zajišťuje zachování konstantní 

intenzity UV záření, i když baterie slábne. Konstrukce 

síťové verze usnadňuje podporu světla na společ-

ném standu na testovací lavici.

Každá jednotka MidBeam se skládá ze čtyř UV LED 

diod, které nabízejí velmi široký rozsah a dokonce 

i světelný paprsek, a ve výbavě nechybí ani bílé LED 

světlo pro následnou kontrolu. Teplo z LED diod 

je řízeno pomocí mechanického chladicího sys-

tému, takže nevyžaduje žádné chladicí ventilátorky. 

MidBeam je 100% bez UV-B složky a žárovka díky 

speciálnímu filtru nevyzařuje téměř žádné viditelné 

světlo, což je v souladu se standardy intenzity ASTM 

UV-A a specifikací vlnových délek pro FPI a MPI.

Společnost Labino AB, 
výrobce širokého sortimentu UV světel 

technologie MPXL a LED, byla založena 

ve Švédsku před 20 lety skupinou 

švédských inženýrů. 

Nový ventilový systém série AV
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EVROPSKÁ KONFERENCE 
O NEDESTRUKTIVNÍM 
ZKOUŠENÍ  ECNDT 2014
ZÁKLADNÍM ÚKOLEM NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ (NDT), 
NAZÝVANÉHO NĚKDY DEFEKTOSKOPIE, JE IDENTIFIKACE 
A HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH I VNITŘNÍCH VAD MATERIÁLU 
VČETNĚ ZJIŠŤOVÁNÍ JEJICH CHARAKTERISTIK A ROZMĚRŮ. 
NDT JE TVOŘENO SYSTÉMEM DIAGNOSTICKÝCH METOD, KTERÉ 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KONTROLY VÝROBKŮ JAK 
V PŘEDVÝROBNÍ ETAPĚ, V PRŮBĚHU VÝROBY, TAK I V PROVOZU 
A EXPLOATACI ŠIROKÉHO OKRUHU ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ. 

B
ez NDT by nebyla zajištěna bezporuchovost, 

spolehlivost a bezpečnost na železnici, v letec-

tví, v jaderné energetice, v chemickém průmy-

slu, stavebnictví, v automobilovém průmyslu apod. 

NDT je nedílnou součástí systému managementu 

kvality ve všech vyspělých firmách. Nedestruktivní 

zkoušení se však postupně rozšiřuje i do poněkud 

netradičních oblastí, jakými jsou například apli-

kace v boji proti terorismu, využití v historických 

i uměleckých oborech. Rostoucí náročnost pou-

žívaných postupů a využívání moderních metod 

klade značné nároky na všechny uživatele, a proto 

se významně rozvíjí i systém jejich vzdělávání 

a certifikace. Nutnost zabezpečit kvalitu v oblasti 

NDT vyvolává také potřebu nových celosvětově 

jednotných standardů. Z těchto důvodů je samo-

zřejmě nezbytné i pravidelné setkávání odborníků 

z jednotlivých oblastí NDT nejen na menších spe-

cializovaných akcích, ale i na velkých konferencích 

a kongresech, zaměřených na celou problematiku 

hodnocení bez poškození materiálu.    

Celosvětové setkání poprvé v Praze
V říjnu 2014 se v pražském Kongresovém centru na 

Pankráci bude konat vrcholné setkání odborníků 

z celého světa, kteří se problematikou nedestruktiv-

ního zkoušení  a hodnocení materiálů a konstrukcí 

profesně zabývají. Konference ECNDT 2014, která 

se bude konat ve dnech 6. až 10. října 2014, se 

zúčastní nejen špičkoví odborníci z výzkumných 

organizací a vysokých škol, ale zejména uživatelé 

NDT techniky z technické praxe, kteří zde bu-

dou hledat nové možnosti využití nejmodernější 

techniky a postupů ve své praxi. Tato akce, která 

se koná pouze jednou za čtyři roky, sice nese ve 

svém názvu označení „evropská“, ale to je pouze 

informace o tom, že konference je pořádána pod 

záštitou Evropské federace pro NDT (EFNDT). Dosah 

konference je samozřejmě celosvětový.

V oblasti technických konferencí, pořádaných 

v České republice, bude mít ECNDT 2014 zcela 

mimořádný význam, protože pořadatelství bylo 

svěřeno České společnosti pro NDT. Svědčí to o vy-

sokém uznání její činnosti mezinárodní komunitou 

(ČR dostala přednost před pořadateli z Británie, 

Nizozemí, Itálie a Maďarska). Předchozí ECNDT byly 

pořádány např. v Barceloně (2002), v Berlíně (2006) 

a v Moskvě (2010).  

Organizátoři konference v současné době ob-

drželi již přibližně 600 abstraktů odborných pří-

spěvků zaměřených na rozvoj a praktické aplikace 

všech metod NDT v nejrůznějších aplikačních 

oblastech. Součástí konference bude řada 

workshopů, věnovaných např. oblasti dopravy, 

energetiky, stavebnictví atd. V rámci setkání se 

uskuteční zasedání několika mezinárodních or-

ganizací  apod. Pořadatelé očekávají účast více 

než 1200 odborníků.

Nejmodernější zkušební technika 
Nedílnou součástí všech podobných setkání jsou 

i výstavy nejmodernější zkušební techniky, vybavení 

výzkumných i průmyslových laboratoří, software, 

publikací, služeb  apod. pro všechny oblasti ne-

destruktivního zkoušení a diagnostiky. Přehlídka, 

která bude součástí ECNDT 2014, již nyní přilákala 

více než 120 vystavovatelů a prakticky všechny do-

stupné prostory jsou již nyní obsazeny. Na výstavě 

se budou prezentovat nejen všichni nejvýznamnější 

světoví výrobci, ale i řada menších firem, které se 

snaží co nejrychleji reagovat na rychlý vývoj oboru 

a mohou tak být vhodnými partnery pro účast 

v nejrůznějších výzkumných a vývojových projek-

tech. Tato historicky nejrozsáhlejší výstava z oboru 

nedestruktivního zkoušení pořádaná v České repub-

lice bude samozřejmě přístupná široké veřejnosti.

Základním cílem organizátorů je především uspo-

řádání kvalitního setkání špičkových odborníků 

z celého světa, na kterém budou prolomeny 

bariéry mezi výzkumnými obory a průmyslovou 

praxí, bude podpořen společný multidisciplinární 

výzkum a bude zdůrazněna vědecká a průmyslová 

interakce zaměřená na podporu inovací. Nicméně 

cílem ECNDT 2014 je i prohloubení obecných zna-

lostí a významné zvýšení prestiže celého oboru 

nedestruktivního zkoušení a moderní diagnostiky 

mezi odbornou veřejností v naší zemi. Zaměříme se 

současně na prohloubení spolupráce mezi technic-

kými vysokými školami, Akademií věd ČR a dalšími 

organizacemi, které působí v oblasti vědy, výzkumu 

a vzdělávání.

Srdečně zveme všechny zájemce o moderní nede-

struktivní zkoušení a diagnostiku do Kongresového 

centra v Praze ve dnech 6.–10. 10. 2014. 

Více informací: www.ecndt2014.com

Pavel Mazal, prezident ČNDT

Czech Society
for NDT

Evropská federace pro NDT a Česká společnost pro nedestruktivní zkoušení
ve spolupráci s firmou GUARANT International pořádají

11. ECNDT – Evropskou konferenci o nedestruktivním zkoušení
a výstavu NDT techniky, Praha, 6. - 10. října 2014

Hlavním cílem je podpořit rostoucí roli metod nedestruktivního zkoušení a hod-
nocení (NDT/NDE ) ve všech oblastech výroby, dopravy, v letectví, materiálovém
inženýrství, elektronice a mikroelektronice, ale i například v boji proti terorismu
atd. Na konferenci budou diskutována i témata týkající se vzdělávání, certifikace,

akreditace a standardizace v těchto oblastech.
Součástí akce je rozsáhlá výstava určená pro širokou odbornou veřejnost.. www.ecndt2014.com

11th European Conference on Non-Destructive Testing

Better NTD – Warranty of Quality, Reliability and Safety
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NOVÉ RETRAKY S AKTIVNÍ STABILIZACÍ STOŽÁRU  

První generace vysokozdvižných vozíků STILL řady FM vznikla v roce 1995, druhá v roce 2007 

už s označením FM-X a zatím poslední, nejnovější generace byla představena evropským 

novinářům letos na konci března v Berlíně. Jde o komplexně přepracovanou novou generaci 

modelové řady retraků FM-X s nosnostmi od 1 do 2,5 t. Novinka se pyšní nejen velkou hos-

podárností a moderním zpracováním, ale nabízí výjimečnou technologii aktivní stabilizace 

stožáru, tzv. ALS – Active Load Stabilization. 

Vysokozdvižné vozíky řady FM-X dostaly do vínku 

technologickou novinku, díky které dokáže obsluha 

provést překládku zboží o hodně dříve než doposud. 

Díky aktivní stabilizaci břemene, která automaticky ve 

velkých výškách vyrovnává vibrace stožáru, dokáže 

obsluha zajistit překládku až o 80 % času rychleji. 

Kývání zvedacího zařízení vysokozdvižného vozíku 

je ve vyšších výškách zdvihu náročnou a kompliko-

vanou činností pro řidiče, protože dokud se zvedací 

zařízení nestabilizuje, nelze nakládat ani zakládat 

žádná břemena. S touto časově náročnou činností 

se samozřejmě snižuje produktivita. Řidič musí čekat 

na uklidnění kývání zvedacího zařízení, a až poté 

může pokračovat v překládce či nakládce zboží. 

Díky automatickému vyrovnávacímu impulzu se 

kývání, které doprovází překládku, ve výškách efek-

tivně zastaví. Inovativní modul tím umožňuje efek-

tivní a zároveň bezpečnější manipulaci s břemenem 

v regálu. Jak sdělil Christian Baerwolff, vedoucí pro-

duktového managementu STILL, „s aktivní stabilizací 

břemene u nového FM-X se mohou čekací doby 

zkrátit až o 80 %. Kromě toho lze daleko účelněji 

využít skladových prostor. Retrak umí vysunout 

vylepšený výsuvný stožár až do maximální výšky 

13 m s nákladem do 1000 kg.“ 

U středních výšek zdvihu a během jízdy přizpůsobí 

asistenční systém řidiče Optispeed automaticky po-

hyby vozíku hmotnosti přepravovaného břemene 

a umožní rychlejší překládku zboží i na ploše. Použití 

nejmodernější techniky s proporcionálními ventily 

navíc zajišťuje jemné ovládání a plynulé řízení.

Modelová řada FM-X zahrnuje celkem 6 různých 

tříd nosnosti od 1 do 2,5 t. Až na model s nosností 

2,5 t jsou všechny vozíky nabízeny také v úzkém 

provedení pro nasazení v blokovém skladu nebo 

v Drive-in regálu. Kromě toho jsou vozíky ve verzích 

1,4; 1,7 a 2,0 t dodávány i s obutím superelastik 

a větší světlostí nad podlahou pro kombinované 

nasazení v interiéru i v exteriéru.

Pohon
Všechny pohony pojezdu, zdvihu a řízení jsou op-

timálně chráněny kompletním zapouzdřením před 

prachem, nečistotami i vlhkostí. Třífázový agregát 

pracuje s napětím 48 V a umožňuje energická 

zrychlení ve spojení s vysokými rychlostmi jízdy 

až 14 km.h-1 a rychlostmi zdvihu až 0,5 m/s. Aby 

bylo možné optimálně vybavit každý vozík dle po-

žadavku pro příslušné nasazení, nabízí firma různé 

kapacity baterie od 360 do 930 Ah. Technologie 

rekuperace energie při brzdění, energeticky nená-

ročné LED světlomety a využití efektivního režimu 

Blue-Q (aniž by to mělo vliv na výkonnost vozíku) 

pomáhá ušetřit až 10 % energie, takže na jedno 

nabití baterie je možno absolvovat i vícesměnné 

provozy. Jak dokládá téměř úplná recyklovatelnost 

všech použitých materiálů, nebere firma STILL ohle-

duplnost k životnímu prostředí a šetrné nakládání 

s přírodními zdroji na lehkou váhu.

Kokpit a bezpečnost především
Pro obsluhu je vyvíjena celá řada prvků zlepšu-

jících bezpečnost a pohodlí. Během celé směny 

se o pohodlí a bezpečnost řidiče při práci stará 

komplexní ergonomická koncepce s prostorným 

místem, nastavitelnými ovládacími prvky a velkým 

prostorem pro nohy. Na výběr je několik druhů 

kabin dle vnitřního či venkovního nasazení. Byla 

vylepšena nízká stupačka se širokým madlem, aby 

řidič mohl bezpečně a hlavně hbitě nastoupit i vy-

stoupit z kabiny. Volant je nyní výškově nastavitelný. 

Odpružené sedadlo řidiče snižuje nárazy při jízdě 

na nerovném podkladu a hlavně chrání jeho záda. 

Novinkou je proporcionálně nastavitelná podla-

hová deska, díky které lze upravit posed jakkoliv 

vysoké obsluhy. Ergonomické komfortní naklápěcí 

sedadlo umožňuje řidiči dobrý výhled nahoru 

na břemeno bez namáhání zad. Ovládání všech 

hydraulických funkcí je zabezpečeno nyní zcela bez 

přehmatávání novým ergonomickým joystickem 

nebo v druhém případě dotykovými páčkami. 

Displej řidiči přehledně zobrazuje všechny infor-

 Šest bodů, které dělají z FM-X výtečného pracanta: 
výkon, bezpečnost, přesnost, kompaktnost, ekologie 
a ergonomie

Technologie ALS působí cílenými posuvnými impulzy 
proti kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých 
výškách. Podobná technologie se nachází např. 
u hasičských vozů při výsuvu žebříku

Příčný výsuv zajišťuje optimální výhled a bezpečnou 
manipulaci i v maximální výšce

Ovládání hydraulických funkcí je zabezpečeno dotykovými páčkami nebo ergonomickým joystickem

Díky sešikmeným střešním příčníkům je téměř 
neomezený výhled nahoru
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mace, jako je připravenost k provozu, rychlost, 

programy jízdy, stav vybití baterie nebo hmotnost 

zdvihaného břemene. Výhodou je také jednotná 

koncepce ovládání. Řidiči tak mohou díky intui-

tivnímu ovládání snadno přejít na jiné stroje STILL 

bez nového zaškolování, čímž se snižují náklady 

provozovatele.

Funkce příčného výsuvu stožáru a asymetricky 

umístěný válec volného zdvihu umožňují dobrý 

výhled na břemeno bez rušivých hydraulických 

vedení na nosiči vidlic. Na přání je možno ob-

jednat předvolbu výšky zdvihu nebo kamerový 

systém na vidlicích, díky kterým pak řidič určuje 

přesné polohování vidlic, čímž je usnadněn pro-

ces zaskladňování a vyskladňování. Plně elektrické 

360° řízení umožňuje retraku FM-X snadné a velmi 

jemné polohování i s těžkými břemeny do 2,5 t. 

Díky konstantní pozici volantu na tzv. poloze 9 je 

podporována bezpečná jízda přímo i při maximál-

ních rychlostech. 

Již tak robustní vozík je chráněn rámem s ple-

chovým obložením v místech, kde je předpoklad 

největšího ohrožení najetí na překážku. Ještě 

o větší bezpečnost se stará regulace rychlosti 

jízdy při projíždění zatáček, která je závislá na 

úhlu natočení volantu (tzv. Curve Speed Control). 

Řada FM-X je také vybavena kontrolou přístupu 

k vozíku dle individuálních požadavků přes 

datovou kartu, čip RFID nebo PIN kód. Řešení 

je nabízeno v rámci systému FleetManager 4.x 

a umožňuje přidělení různých uživatelských 

oprávnění, omezení rychlosti nebo vytváření 

vyhodnocení a analýz. 

Zasloužené ocenění
Konstrukce nové řady je optimalizována pro zvý-

šený výkon překládky a přitom efektivně využívající 

čas, což přináší nemalou úsporu nákladů. Zaslou-

ženě si proto vozík FM-X odnesl ocenění od poroty 

prestižní Red Dot Award 2014, která vyzdvihla nejen 

celkový design vozíků bez ostrých rohů, ale i vy-

lepšený výhled, intuitivní ovládání a hlavně novou 

aktivní stabilizaci břemene.

Právě díky ALS, zbytkové nosnosti až 1000 kg ve 

výšce zdvihu 13 m, vysokým rychlostem pojezdu, 

delšímu nasazení na jedno nabití baterie jsou vozíky 

FM-X vhodné do každého skladu. S kompaktními 

rozměry se hodí jak do blokových skladů, tak do 

regálových uliček, nebo i pro přepravu na delší 

vzdálenosti, a to i při kombinovaném nasazení 

uvnitř nebo venku. Na evropském trhu bude k do-

stání již v letních měsících. /pk/

fi rst in intralogistics

STILL opět na veletrhu CeMAT v Hannoveru
V období od 19. do 23. května 2014 se bude konat CeMAT - přední světový veletrh 
intralogistiky - na výstavišti v Hannoveru.
www.still.cz

Nastavitelná podlahová deska umožňuje 
nejoptimálněji upravit posed řidiče

Vozík je chráněn rámem s plechovým obložením 
v místech největšího ohrožení 
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VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK, KTERÝ UZVEDNE I TANK

Na počátku dubna proběhlo předvedení výroby vysokozdvižného vozíku Linde o nosnosti 

10–18 t, jehož kompletní výroba probíhá ve státním podniku VOP CZ v Šenově u Nového 

Jičína. Na trhu je tak k dispozici vysoce kvalitní těžká technika Linde s českým původem.

Výroba těžkého vozíku 1401 pro společnost Linde 

Material Handling, která je součástí mezinárod-

ního koncernu KION Group, odstartovala v ČR, kam 

byla převedena z Irska, na podzim minulého roku. 

VOP CZ je tradičním dodavatelem dílů pro celý 

koncern KION Group již od roku 1994 a dodává 

komponenty pro manipulační techniku celé sku-

piny. Jde tedy o osvědčeného dodavatele s dlou-

holetými zkušenostmi. Z výrobní linky, kde se pů-

vodně montovaly obrněné transportéry Pandur, 

tak nyní sjíždějí neméně unikátní vysokozdvižné 

vozíky, které si svými výkonovými parametry 

s těžkou vojenskou technikou nikterak nezadají.  

Vozíky s označení Linde H100 BR1401 až H180 

BR1401 s nosností od 10 do 18 t jsou nejtěžšími 

vysokozdvižnými vozíky na trhu s citlivým hydro-

statickým pohonem a nacházejí uplatnění v mnoha 

průmyslových odvětvích. Ve výkonnostních testech 

prováděných nezávislou certifikační agenturou TÜV 

Nord byly potvrzeny ve své kategorii jako vysoko-

zdvižné vozíky s nejvyšší produktivitou a nejnižší 

spotřebou pohonných hmot. 

O jejich extrémních schopnostech měli při pří-

ležitosti prezentace výroby těžkotonážních vo-

zíků ve VOP CZ v Novém Jičíně unikátní možnost 

přesvědčit se i její účastníci – při testech byl jako 

břemeno využit čs. tank LT vz. 38, vyráběný v le-

tech 1939–1942. Vozík Linde řady H BR1401 je tak 

pravděpodobně jediným svého druhu, který pro-

kazatelně dokáže uzvednout i tank. 

ELEKTRICKÝ VOZÍK DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Nový elektrický vysokozdvižný vozík pod označením KBE20 uvedla společnost Baoli Material 

Handling Europe na evropský trh. Čtyřkolový vozík se střídavým motorem a regulátorem 

disponuje nosností 2 t. 

Ve srovnání s předchozími modely bylo odlehčeno 

a zkráceno protizávaží vozíku, takže je umožněn 

lepší zadní výhled. Výrazně byl zmenšen průměr 

volantu. Vidlice jsou v rozměru (délka x šířka x 

tloušťka): 1070 x 120 x 40 mm. Stroj je vybaven 

rekuperační funkcí brzdového systému, který dobíjí 

akumulátor v průběhu brzdění, a tím prodlužuje 

dobu provozu mezi nabíjením. Vzhledem k vy-

lepšenému designu ocelového krytu baterie je 

usnadněn přístup k baterii. Vozík KBE20 disponuje 

výškou zdvihu 3 m a je k dispozici také pro spe-

cifické zákazníky, kteří vyžadují možnost použití 

do výbušného prostředí nebo chladírenského 

provozu. 

OHŇOSTROJ INOVACÍ FIRMY JUNGHEINRICH  
NA VELETRHU CEMAT

Četné inovace a vývoj v oblasti vnitropodnikové logistiky, prezentované širokým výrobním 

programem v oblasti logistických systémů, vysokozdvižných vozíků a služeb spojených s vni-

tropodnikovým tokem materiálu připravuje společnost Jungheinrich na blížící se logistickou 

přehlídku  CeMAT 2014.

Do své expozice firma přiveze kompletně nově 

navrženou generaci vysokozdvižných vozíků se 

spalovacím motorem. Jde o vozíky s hydrodynamic-

kým pohonem typu DFG/TFG 316/320 a DFG/TFG 

425/435. Jejich využití je univerzální, transportují 

břemena o hmotnosti až 3500 kg do výšky 7,50 m 

a dosahují ve své třídě nadprůměrného překláda-

cího výkonu při nízké spotřebě energie.

Robustní vozíky jsou vybaveny součástmi s mimo-

řádně dlouhou životností, což umožňuje i extrémně 

dlouhé použití v nejrůznějších klimatických zónách. 

Základní prvky nových pohonových měničů, k nimž 

patří mj. sloup, rám a řízená náprava, jsou výsledkem 

vlastního vývoje. Na veletrhu firma představí i zcela 

nový kompaktní sloup, který umožní řidiči výrazně 

lepší výhled z vozíků s protizávažím – zorné pole 

řidiče bylo rozšířeno až o 85 %.

Ofenzívu ve vývoji a inovacích zahájil Jungheinrich 

již na veletrhu CeMAT 2011 prezentací konstrukční 

řady 2 (ETV/ETM 214-216). Loni byla uvedena nová 

konstrukční řada 3 (ETV 318), a oficiální prezentace 

vozíků typu ETV/ETM 320-325 proběhne na letoš-

ním veletrhu. 

V závodech Jungheinrich v Lüneburgu byla letos 

zahájena sériová výroba dvou typů přívěsů – GTP 

a GTE. Firma tak bude prezentovat poprvé kom-

pletní systém tahačů, jejíchž součástí jsou kromě 

zmíněných typů i nové tahače řady 5 s tažnou silou 

až 9 t. „Použití tahačů umožňuje zpracování několika 

přepravních úkolů současně, zefektivňuje výrobní 

procesy a zaručuje tak vysokou spolehlivost záso-

bování při velmi dobrém využití zdrojů“, říká Oliver 

Rosenthal, manažer výroby tahačů Jungheinrich.

Přívěsy typu GTP slouží k přepravě břemen do hmot-

nosti až 1600 kg. Jsou vybaveny volnými portálovými 

oblouky bez překážejících vzpěr, což umožňuje 

řidiči tahače velmi dobrý přehled o všech přívěsech 

v jeho jízdní soupravě. Nakládka a vykládka přívěsů 

s výškou portálu 2000 mm je snadná a ergonomická. 

Konstrukce vozíku GTP dovoluje oboustrannou na-

kládku a vykládku každého vozíku nezávisle na tom, 

kterým směrem budou za sebe přívěsy zapojovány.

Přívěsy typu GTE jsou vybaveny tzv. rámem E-Frame, 

díky němuž je možné nakládat a vykládat vozíky 

pouze z jedné strany, ale vzhledem k tomu, že přívěsy 

je možné připojovat oběma směry, je umožněna také 

kompletní nakládka a vykládka z obou stran. Vozík 

může přepravovat břemena do hmotnosti 1200 kg.

Systém GTE je vybaven vlastní plošinou ke zvedání 

a spouštění břemen. Na výběr je mechanický, hyd-

raulický nebo elektrický zdvih. Oba přívěsy dosahují 

poloměru otáčení zhruba 4000 mm a mimořádně 

dobře drží stopu, což umožňuje bezpečné a snadné 

manévrování s celou jízdní soupravou i v zúžených 

prostorech. Počet připojených vozíků je flexibilní, 

takže přepravovaná břemena je možné upravit 

podle potřeby. 
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LEPŠÍ NEŽ JAKÁKOLI  
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Nové bezpečnostní řešení CMGA od společnosti Festo je kompaktní 

bezpečnostní systém s možností integrovaného monitorování elek-

trických pohonů, který má pod kontrolou mnoho funkcí. 

Festo CMGA sleduje např. bezpeč-

nostní spínače nebo senzory rychlosti 

a polohy. Pro zpracování bezpečnost-

ních signálů jsou k dispozici předem 

nakonfigurované softwarové moduly. 

Ať už pro nouzové zastavení, dvou-

ruční ovládání, přepínač provoz-

ních režimů, nebo bezpečné za-

stavení splňují systémy vybavené 

bezpečnostním systémem CMGA 

požadavky směrnice pro strojní za-

řízení a úrovně vlastností (PL) podle  

EN ISO 13849-1. Základní provedení 

přístroje zahrnuje 14 bezpečných 

vstupů a tři bezpečné výstupy, kon-

figurace může být rozšířena až na 

65 bezpečných vstupů / výstupů. 

K dispozici jsou moduly s integro-

vaným rozhraním pro enkodér pro 

bezpečnou rychlost a snímání polohy. 

Bezpečnostní systém CMGA, který je 

certifikován společností TÜV Rhein-

land, zajišťuje shodu s požadavky 

až do kategorie řízení 4, PLe a SIL3. 

Konfiguruje se pomocí softwarového 

nástroje „Editor Festo pro bezpečnost“, 

který zahrnuje nejen předem nakonfi-

gurované bezpečnostní moduly, jako 

je nouzové zastavení nebo ochranné 

kryty, ale také funkce pro bezpečné 

technologie pohonů podle normy 

EN 61800-5-2, jako SS1, SS2, SOS, SLS, 

SLT, SLP nebo SDI. Pro komunikaci se 

standardními ovladači jsou k dispozici 

moduly pro průmyslové sítě Profibus, 

CANopen a DeviceNet. 

VOLNÉ KAPACITY

LASEROVÉ

ROBOTICKÉ

PRACOVIŠTĚ

1 / Laserové kalení povrchových vrstev

2 / Navařování povrchů různými prášky

3 / Laserové robotické svařování

Bližší informace:

Ing. Moskovský, tel.: +420 731 138 674, radek.moskovsky@ks-kurim.cz

www.ks-kurim.cz

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
„Vždy máme řešení!“

TRIBOTECHNICKÝ SEMINÁŘ  
ZVE NA DISKUZI O ÚSPORÁCH 
POMOCÍ PRŮMYSLOVÝCH MAZIV 

V hotelu Akademie Naháč, v Choceradech pořádají ve dnech  

11.–12. června společnosti KLEENTEK a ALS Czech Republic již tradiční 

22. seminář z cyklu “Strategie nulových poruch – cesta k úsporám”.  

Témata semináře jsou zaměřena pře-

devším na řešení a poznatky z praxe.  

Zástupci firem KLEENTEK, Škoda Auto, 

ALS Czech Republic, Intribo, Lukoil, 

sfe consulting, Česká zemědělská 

univerzita a další odborníci z průmy-

slové i akademické sféry se během 

dvoudenní akce budou zabývat té-

maty jako:

●  Orientace v tribotechnické proble-

matice 

●  Průmyslové oleje – typy a vlastnosti 

●  Motorové oleje – současné trendy 

●  Analýzy olejů – typy, možnosti, ren-

tabilita, zajímavosti, tribotechnická 

diagnostika 

●  Kondice oleje – vliv kondice oleje 

na produktivitu, definice 

●  Stav olejových náplní v provozních 

podmínkách 

●  Voda v oleji 

●  Filtrace procesních a extrémně zne-

čištěných kapalin 

Teoretická část semináře je zamě-

řena na témata: 

●  Předcházení vzniku odpadů v rámci 

olejového hospodářství původců 

odpadů 

●  Údržba zaměřená na bezporucho-

vost 

●  Chcete znát stav a kondici vašich 

olejů a maziv? 

V rámci semináře proběhne kromě 

přednášek a panelové diskuze také 

prezentace aktuálních technolo-

gií RULER (technologie pro rychlé 

a přesné měření životnosti průmy-

slových maziv a motorových olejů) 

a MPC (zjišťování kondice oleje) 

s možností vyzkoušet si jejich pou-

žívání a účinnost přímo na místě. 

Pro bližší informace: 

seminar@kleentek.cz

tel.: 266 021 559, fax: 272 701 181
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KLASIKA V NOVÉM
Víceúčelový řezný nástroj EcoCut společnosti WNT byl v době svého uvedení na trh v roce 1993 

prvním svého druhu. Předvídavost spojená s jeho designem se nyní osvědčuje ještě více, neboť 

obráběné komponenty jsou stále komplexnější a vyžadují provedení hned několika různých 

obráběcích operací na jediné upnutí. Spojení několika řezných nástrojů do jediného řezného 

tělesa přináší významnou výhodu v podobě zvýšené produktivity.

EcoCut byl navržen tak, aby mohly být pomocí 

jediného nástroje prováděny až čtyři různé operace. 

Díky této kombinaci obráběcích procesů jsou elimi-

novány další výměny nástrojů, což vede k podstat-

nému zkrácení doby na seřízení a ke zvýšení využití 

stroje. Počátkem roku 2014 oznámila společnost 

WNT řadu vylepšení původní koncepce EcoCut 

zahrnující nový povlak a nové karbidové substráty 

Dragonskin u sortimentu vyměnitelných břitových 

destiček. Dalším vylepšením je Highlight povlak na 

bázi niklu aplikovaný na tělese nástroje a ke zvýšení 

procesní bezpečnosti vede použití šroubů Torx Plus 

pro upínání břitových destiček.  

Provedení nástrojů EcoCut
Schopnost nástroje EcoCut vyvrtávat otvory s rov-

ným dnem v plném materiálu prostřednictvím 

rotace nástroje či obrobku, jakožto i vytváření 

vnějších a vnitřních průměrů, profilů a drážek, 

z něj udělalo jednoznačného favorita pro dílny 

zabývající se zakázkovou výrobou. Nástroje Eco-

Cut jsou dostupné ve třech různých provede-

ních: EcoCut „Mini“ je celokarbidovou variantou 

tohoto nástroje, který umožňuje výrobu otvorů 

o nejmenším průměru až 4 mm. EcoCut „Classic“ 

představuje menší provedení s vyměnitelnými bři-

tovými destičkami, které umožňuje vytvářet vnitřní 

otvory o nejmenším průměru až 8 mm, zatímco 

rozměrnější řada EcoCut „Profile Master“ začíná na 

minimálním vnitřním průměru 10 mm a navíc díky 

svému tvaru umožňuje výrobu axiálních a čelních 

zápichů a vybrání. 

K vyšší efektivitě
Změny u břitových destiček zahrnují použití po-

vlaku Dragonskin WNT a tří nových  karbidových 

substrátů, které jsou ideální pro obrábění široké 

řady materiálů v různých aplikacích. Pro všeobecné 

obrábění ocelí a litin je určen řezný materiál Dra-

gonskin HCR1425 opatřený moderním CVD po-

vlakem AL2O3-TiN poskytující vynikající odolnost 

proti opotřebení při vysokých řezných rychlostech. 

Pro všeobecné obrábění oceli je správnou vol-

bou řezný materiál Dragonskin HCR1435 s CVD 

povlakem AL2O3-TiN, který je rovněž vhodný pro 

obtížně obrobitelné materiály při přerušovaném 

řezu nebo v případech, kdy podmínky obrábění 

nejsou ideální. Konečně je zde univerzální sorta 

Dragonskin HCN2430 s TiALN PVD povlakem ur-

čená pro obrábění nerezových ocelí, žáruvzdorných 

materiálů, ocelí a litin.  

Uvedením těchto nových povlaků a substrátů došlo 

k podstatnému zvýšení výkonu nástrojů EcoCut, 

přičemž produktivita vzrostla o 30 procent, zatímco 

náklady na obrobek byly sníženy až o 19 procent. 

Například při obrábění oceli s břitovými destičkami 

z materiálu HCR1425 je dosahováno řezných rych-

lostí 100 až 150 m.min-1, posuvů 0,1-0,17 mm.ot-1 

a hloubek řezu 1–3,5 mm při živostnosti nástroje 

87 min., což představuje 40% nárůst ve srovnání se 

staršími břitovými destičkami. Nárůst životnosti je 

ještě výraznější v případě HCR1435, kdy dochází 

k prodloužení o 71 procent a v případě HCN2430 

až o 76 %.

K vyšší spolehlivosti
V souvislosti se zvýšením řezných rychlostí a posuvů 

bylo důležité zvýšit  bezpečnost upnutí břitových 

destiček, čehož společnost WNT dosáhla použitím 

systému TorxPlus. Ten zlepšuje přenos upínacího 

momentu a usnadňuje výměnu, a to díky větší 

velikosti šroubu a potažmo tužšímu upínacímu klíči.

Ačkoliv je to právě břitová destička, která bývá 

středem pozornosti konstruktérů a zlepšovatelů, 

společnost WNT dokázala zvýšit výkon a životnost 

kompletního nástroje i díky povlaku nazvaného 

Highlight, který je aplikován na tělese nástroje. 

Tento niklový povlak stříbrné barvy snižuje tření, 

snižuje abrazivní opotřebení držáku nástroje a hraje 

důležitou roli i při optimalizaci odvodu třísek. Na-

víc nástroji propůjčuje estetický vzhled, který jej 

odlišuje od původního černého provedení. Od-

vodu třísek u provedení 2,25xD rovněž napomáhá 

přidaný zpětný kanálek, tzv. „Chip-Booster“, který 

zesiluje výplach třísek z drážky. 

Prostřednictvím výše uvedených změn a inovací 

v již zavedeném sortimentu produktů EcoCut od-

pověděla společnost WNT na měnící se potřeby zá-

kazníků týkající se produktivity, maximálního využití 

řezných nástrojů a snížení výrobních nákladů. Pro 

další informace navštivte naše internetové stránky, 

nebo kontaktujte techniky WNT. 

www.wnt.com

EcoCut „Clasic“ – kouzelný i na pohled

EcoCut „Mini“ - pro otvory již od průměru 4 mm

Efektivní kombinace několika různých způsobů obrábění do jednoho nástroje přináší řadu výhod, zejména 
snížení počtu potřebných nástrojů a nákladů s tím spojených
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FASCINUJÍCÍ SVĚT ROBOTŮ SE PŘEDSTAVÍ  
V MNICHOVĚ

Roboti, kteří byli ještě před pár desítkami let hlavně rekvizitou vědeckofantastických příběhů 

už nejsou sci-fi. Najdeme je nejen v kosmu, např. na kosmické stanici ISS, ale dnes už i běžně 

kolem nás. Pomáhají operovat pacienty, pracovat v prostředí, kde by to bylo pro člověka 

obtížné či nemožné, ale třeba i dojit krávy nebo posekat trávu. 

Po celém světě funguje nyní v našich službách už 

více než 100 000 profesionálních servisních robotů 

a několikanásobně více drobných robotických za-

řízení. Jejich počet rok od roku roste o desítky pro-

cent a roboti se už stávají běžnou součástí našeho 

každodenního života. Souvisí to mj. se stálým zdo-

konalováním navigačních a pozicovacích systémů, 

senzorů a analytických, diagnostických a řídicích 

programů, které jsou klíčovou součástí pro práci 

těchto zařízení.

Automaty na vzestupu
Podstatná část těchto profesionálních robotických 

zařízení připadá na lékařství a medicínské aplikace, 

kde jsou roboti, jako např. operační systém Vinci, 

vděčným mediálním tématem. Velké uplatnění 

nacházejí servisní roboty v zemědělství, kde před-

stavují třetinu celé profesionální robotiky. Roste 

i poptávka po stavebních a demoličních systé-

mech, robotech pro profesionální čištění, kontrolu 

a údržbu systémů, robotech určených pro nasazení 

v pokročilých logistických systémech, jako jsou 

např. mobilní dopravní prostředky třeba nemoc-

nice nebo zásilkový obchod apod. Podstatnou část 

robotů tvoří i systémy využívané pro vojenské apli-

kace, např. pro ostrahu. Vojenský výzkum má rovněž 

klíčový podíl na vývoji robotů a jejich schopností. 

Podle Mezinárodní robotické federace IFR tvořilo 

v roce 2012 zhruba 6200 jednotek servisních ro-

botů pro obranné aplikace téměř 40 % z celkového 

počtu servisních robotů pro profesionální použití. 

Hlavní část z toho představují bezpilotní vzdušné 

dopravní prostředky.

Servisní robotika – ústřední téma 
automaticy
Nejmodernější trendy a výkvět aktuální servisní 

robotiky i jejich výkonných průmyslových kolegů 

se představí na mezinárodní výstavě automatica 

2014, která se koná od 3. do 6. června v Mnichově. 

Jejím ústředním tématem je právě profesionální 

servisní robotika, které jsou věnovány expozice 

v pavilonu A4, prezentující servisní roboty a kom-

ponenty, jež je možno okamžitě použít v nejrůz-

nější oblastech, jako jsou lékařství a lékařská péče, 

profesionální čištění, logistika a zemědělství. Také 

hlavní témata bohatého rámcového doprovodného 

programu se zaměří na různé aspekty robotiky 

počínaje spoluprací mezi člověkem a robotem 

přes konkrétní využití v lékařství či ve výrobě až 

po vyhlídky do budoucnosti a nové technologie.

Evropská unie vyhlásila ve vědeckém a inovačním 

programu „Horizont 2020“ robotiku za své stěžejní 

téma a v rámci spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru se hodlá výrazně zaměřit na oblast civilní 

robotiky, zdokonalit průmyslový rozvoj servisních 

robotů a na základě toho vytvořit nová pracovní 

místa.

České zastoupení organizátora veletrhu, spo-

lečnost EXPO-Consult+Service, zařídí veškerý 

návštěvnický servis od zlevněných vstupenek 

za Kč až po individuální ubytování. 

Bližší info na: www.expocs.cz
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HANNOVER MESSE OPĚT REKORDNÍ

Přes 180 000 návštěvníků z téměř 100 zemí, taková je závěrečná bilance mezinárodního veletrh, 

Hannover Messe 2014, poté, co se po pětidenním  veletržním maratonu definitivně zavřely brány 

hannoverského výstaviště, kde tato tradiční prestižní akce ve dnech 7.–11. dubna probíhala. 

Komplex průmyslových veletrhů tak dosáhl úrovně 

srovnatelné s akcí v roce 2012, a navíc přesvědčil 

výraznou odbornou kompetencí návštěvníků i mírou 

jejich pravomocí při rozhodování. Více než každý 

čtvrtý návštěvník přijel ze zahraničí – většina z nich 

z EU (57 %), jižní, východní a střední Asie (20 %). Nej-

více zahraničních návštěvníků dorazilo z Nizozemska, 

které bylo partnerskou zemí letošního ročníku, na 

druhém místě byla Čína. Také počet nizozemských 

vystavovatelů – 250 firem – dosáhl rekordní hodnoty.  

Už během slavnostního zahájení veletrhu bylo 

zjevné, že Nizozemsko se hodlá zhostit své úlohy 

jako sebevědomá a sympatická partnerská země. 

Jeho premiér Mark Rutte, při této příležitosti, kdy 

německá kancléřka dostala jako tradiční nizozem-

ský symbol – tulipán – od humanoidního robota 

prohlásil: „Nizozemsko nebývá hned napoprvé 

spojováno s technologickým pokrokem. Ale to 

neodpovídá skutečnosti. Pokud jezdíte autem s au-

tomatickou převodovkou Hightech-Automatik, 

bude se 75procentní pravděpodobností z Holand-

ska.“ A Nizozemsko také dokonale využilo příležitost, 

aby mohlo světu ukázat, že se společně účastní 

utváření budoucnosti průmyslu, a že je schopné 

nabídnout chytrá řešení. 

Vystavovatelé i organizátoři zhodnotili letošní ročník 

Hannover Messe a jeho průběh pozitivně. „Nejvý-

znamnější světový průmyslový veletrh se zaměřil 

na ústřední téma budoucnosti a představil řešení 

pro inteligentní továrny. Jako jediný svého druhu 

ukazuje celé technologické spektrum – jednotlivé 

komponenty až po funkční chytré výrobní linky. 

Bylo zřejmé, že ́ průmysl 4.0´ vystavovatelům otevírá 

dlouhodobé a zcela nové potenciály růstu a že 

zákazníci chtějí investovat,“ konstatoval Dr. Jochen 

Köckler, člen představenstva veletržní správy Deut-

sche Messe AG.  

Vize se stává skutečností: představuje 
se továrna budoucnosti 
Komplex sedmi souběžných průmyslových veletrhů 

(Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digital 

Factory, Industrial Supply, IndustrialGreenTec a Re-

search & Technology) byl letos zaměřen na hlavní 

témata: průmyslová automatizace a IT, energetické 

a ekologické technologie, průmyslové subdodávky, 

výrobní technologie a služby a výzkum a vývoj. 

Těžiště veletrhu tvořily pod heslem „Integrated In-

dustry – NEXT STEPS“ chytrá samoorganizující se 

továrna a transformace energetických systémů. 

„Průmysl 4.0 přijde rychleji, než mnozí ještě před 

rokem považovali za možné. Na veletrhu Hannover 

Messe byl znát razantní pokrok minulých měsíců 

a vystavovatelé velmi působivě prokázali, že příští 

kroky čtvrté průmyslové revoluce budou usku-

tečněny rychle a důsledně. Mnoho 

demonstračních technologií si mohli 

návštěvníci ve veletržních halách do-

slova osahat.  Je zřejmé, že ´průmysl 

4.0´ nastoupil cestu do budoucnosti,” 

řekl Dr. Jochen Köckler.”

Vedoucí téma „Integrated Industry – 

NEXT STEPS“ hrálo významnou úlohu 

i v další sekci veletrhu zaměřené na 

oblast průmyslových subdodávek.  

„Subdodavatelé jsou nepostradatel-

nými partnery při vznikání ́ průmyslu 

4.0´ a energetických technologií. Pro 

Smart Factories jsou nutné chytré 

komponenty, které zajišťují inovativní subdodava-

telé a díky těsnému propojení se podniky subdoda-

vatelského průmyslu už dnes stávají průkopníky in-

tegrovaných výrobních procesů,“ zdůraznil Köckler.  

Aktuální témata: standardizace 
a bezpečnost
Informace a své vize o průmyslu budoucnosti přijelo 

do Hannoveru prezentovat na 5000 vystavovatelů, 

kteří zde představili nejnovější výrobní a energetické 

technologie. Bylo prezentováno mnoho kompo-

nentů, které mají pro průmyslovou výrobu rozhodující 

význam. Také bilance Dr. Dietmara Hartinga, předsedy 

Rady vystavovatelů, byla pozitivní: „Digitalizace a pro-

pojení průmyslu počítačovými sítěmi jsou základem 

urychlení průmyslového rozvoje ve všech zemích naší 

planety.  Integrated Industry se proto stane také pro 

vystavovatele natrvalo prioritním tématem.“

Hannover odpověděl rovněž na velké výzvy sou-

časnosti jako je standardizace a bezpečnost IT ve 

výrobním procesu a vyzdvihl rovněž nyní vysoce 

aktuální téma bezpečnosti dat. O zabezpečení pro-

cesů a informací se diskutovalo nejen na fórech, 

kterých se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. 

Průmyslové podniky budou v budoucnu těsněji 

spolupracovat s mezinárodními firmami, které na-

bízejí Cyber Security-Software, aby se tak připravily 

na rozsáhlou digitalizaci.

V halách věnovaných energetice byla středem 

pozornosti transformace energetických systémů,  

tzn. oblast, kde je právě hostitelská země, Německo, 

nyní jakousi evropskou laboratoří umožňující získat 

cenné zkušenosti z přechodu od klasické energe-

tiky k moderní udržitelné koncepci založené na 

intenzivním prioritním využívání obnovitelných 

energetických zdrojů (OZE) – i z problémů s tím 

souvisejících. Diskutovalo se především o dalším 

prosazování obnovitelných zdrojů energie, decen-

trálních dodávkách energie a inteligentních rozvod-

ných sítích. Dalším stěžejním tématem byly inovační 

technologie, které umožňují ukládání přebytečné 

energie, kterou lze využít v časech s větší poptávkou.

Česká stopa v Hannoveru
U českého stánku, který měla na světové průmys-

lové výstavě vládní agentura na podporu investic 

CzechInvest, se zastavila řada zájemců zejména 

z Německa, Spojených států, Rakouska nebo Švý-

carska. Zástupci agentury zde odpovídali jednak 

na obecné dotazy ohledně českého investičního 

prostředí, projednali však i několik konkrétních 

poptávek na umístění investice či expandování 

v České republice. Řada návštěvníků českého stánku 

také projevila zájem o spojení s českými partnery, 

ať už jako subdodavateli, či firmami, které by měly 

zájem o kapitálový vstup.

Ve spolupráci s agenturou CzechTrade vystavo-

valy v Hannoveru i další české firmy, jako např. 

Společnost Strojírny a stavby Třinec. Možnosti čes-

kého průmyslu zde prezentovaly slévárny UXA, 

Jindra, Železárny Štěpánov, i stěžejní strojírenské 

průmyslové firmy, jako např. Vítkovice Machinery 

Group, Kovosvit MAS, ZPS Tajmac, Šmeral Brno, 

SBU Auto&Aero, divize České zbrojovky zabývající 

se subdodávkami do automobilového a leteckého 

průmyslu, dodavatelé pro sektor energetiky, jako 

EGO, ZEZ Silko či IT technologií a měřicí techniky 

Conel, Rittal Czech, Dinel, aj. 

Vítězní inovátoři
Hlavní ocenění Hannoverských veletrhů, cenu 

Hermes Award, získala letos německá firma 

SAG za řešení iNES, inteligentní systém řízení 

distribuční soustavy, který může být použit 

k převodu klasických místních sítí po etapách 

do inteligentních sítí bez ohrožení jejich stabi-

lity. Porotu zaujal jak z hlediska technologické 

inovace, tak ekonomických přínosů.

Vyhlášeni byli i vítězové soutěže 2014 ROBOTICS 

Award za vynikající výsledky v oblasti aplikované 

robotiky: nejvyšší ocenění za inovativní řízení 

robotu si z Hannoveru odvezly rakouská firma 

KEBA, FANUC Deutschland, a protože v letošním 

roce byli čtyři kandidáti namísto obvyklých tří, 

o třetí místo se tak poprvé v historii soutěže dělí 

rovnoměrně firma Robert Bosch s partnerskou 

společností firmy Continental Reifen Deutsch-

land – proccon Robotics.

Roboti se představovali na veletrhu v nejrůznějších podobách…

Skippy, Skippy… Největším hitem byl roboklokan 
firmy Festo (více na str. 49)
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pozvání na konferenci

NOVÝ PROJEKT NA PODPORU 
STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU 
V ZAHRANIČÍ
SVAZ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SPOLEČNĚ S PARTNERY 
POŘÁDÁ 10. A 11. ČERVNA 2014 V PRAZE KONFERENCI S NÁZVEM 
STROJÍRENSKÉ FÓRUM. POPRVÉ BUDE NA TOMTO FÓRU 
PŘEDSTAVEN UNIKÁTNÍ KATALOG SVAZŮ A VÝROBCŮ ZE VŠECH 
ODVĚTVÍ STROJÍRENSTVÍ „MADE IN CZ INDUSTRY“. BUDE SLOUŽIT 
JAKO OFICIÁLNÍ TISKOVINA PRO PREZENTACI ČESKÝCH 
STROJÍRENSKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ.

P
rvní ročník konference vznikl ve spolupráci s řadou 

odborných asociací. V pražském hotelu Andel’s bu-

dou s představiteli průmyslových firem hovořit zá-

stupci svazů, ministerstev průmyslu a obchodu, financí 

i školství, České exportní banky, EGAPu a řada dalších.

„Díky prvnímu ročníku Strojírenského fóra, ve kte-

rém chceme nadále pokračovat, se otevírá nový 

prostor pro jedinečné setkání zástupců napříč 

celým strojírenským oborem,“ říká Petr Zemánek, 

ředitel Svazu strojírenské technologie a dodává: 

„Chceme zde otevřeně diskutovat o možnostech 

a principech čerpání fondů EU a jejich vlivu na růst 

konkurenceschopnosti strojírenských firem.“ Závěry 

a doporučení konference budou prezentovány na 

zasedání Valného shromáždění Evropské asociace 

obráběcích strojů CECIMO v červnu 2014 v Praze.

Novým počinem na českém trhu je katalog „Made 

in CZ Industry“. Ten představí jak svazy, jejichž sou-

částí jsou české strojírenské firmy, tak i samotné 

výrobce. Katalog bude distribuován jako oficiální 

tiskovina zapojených svazů a MPO na prezentacích 

České republiky v zahraničí. Bude také k dispozici 

účastníkům na červnovém zasedání Evropské aso-

ciace obráběcích strojů v anglické mutaci.

A na jaká témata se mohou účastníci dále těšit? 

Prezentace se budou týkat finanční problematiky, 

certifikace a licencování vývozu ve strojírenství, 

reálných možností zvýšení konkurenceschopnosti 

českých firem na zahraničním trhu i otázce, jak 

mohou inovace změnit strojírenství.

„Součástí fóra je také doprovodná výstava, která je 

příležitostí pro osobní setkání, diskuse a udržování 

kontaktů, které k podnikání neodmyslitelně patří. 

Proto se v našich přípravách soustředíme i na po-

sílení společenské stránky akce,“ doplnil Aleš Pohl 

ze společnosti Exponex, spolupořadatel akce. 

O konferenci: Strojírenské fórum 2014 

Kdy: 10.–11. 6. 2014 

Kde: ANDEL‘S Hotel Prague ****

Stroupežnického 21, Praha 5

Více na: www.strojirenskeforum.cz

Organizátor: Odborný garant:

www.strojforum.cz

Partneři:

PRAHA, A
10. – 11. 6.

Program konference: Možnosti a principy čerpání fondů EU a jejich 
vliv na růst konkurenceschopnosti strojírenských firem, certifikace 
a licencování vývozu ve strojírenství, reálné možnosti zvýšení 
konkurenceschopnosti českých firem na zahraničním trhu, inovace 
ve strojírenství a další aktuální témata.



pozvání na veletrh

NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ TRADIČNÍCH PROBLÉMŮ

„Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře”, říká staré úsloví, a přesně tento 

koncept přinesl úspěch třinecké firmě Mepac CZ, jež vyvinula unikátní řešení, které je podle 

všeho jediným svého druhu na trhu. Mobilní laserový systém HCP20 pro hluboké gravírování 

malých i velkoobjemových dílů. 

Zatímco běžné systémy vyžadují dopravu před-

mětů, které mají být gravírovány k příslušnému 

zařízení, systém HCP20 lze naopak dopravit na 

místo požadované operace. Umožňuje hloubkové 

gravírování široké škály materiálů i do tvarových 

ploch, lze jej použít např. i pro snižování tvarových 

ploch, které jsou pro konvenční 

obrábění či hloubení nepřístupné, 

a to o definované hodnoty.

Speciální konstrukce a minimální 

hmotnost a rozměry laserové hlavy 

jsou světovým unikátem. Pracovní 

stojan s vypínatelným magnetic-

kým uchycením má pro nastavení 

správné polohy laserové hlavy čtyři 

nezávislé motorické pracovní osy 

(X, Y, Z a rotační osu), řízené dálko-

vým ovládačem pomocí techno-

logie bluetooth. Pojezdy umož-

ňují přesně pozicovat laserovou 

hlavu. Výkonná řídicí jednotka se 

zabudovanou digitální platformou 

pro řízení a diagnostiku procesu a komfortní SW 

vybavení umožnily vytvořit přenosný gravírovací 

systém s naprosto novou konstrukcí: z transport-

ního kufru, který obsahuje všechny části systému, 

lze v krátké době vytvořit kompaktní pracoviště.

Díky minimální hmotnosti je možné zařízení při-

pnout elektromagnetem přímo na 

formu či nástroj bez ohledu na jeho 

rozměry a hmotnost. Blok napájení 

upínacího elektromagnetu je vy-

baven funkcí UPS i akustickou sig-

nalizací výpadku síťového napětí.

Oproti CNC frézování či elektrojis-

krovému hloubení má tento pří-

stup výhodu ve výrazně nižších 

výrobních nákladech, energetické 

úspornosti, přesnosti, minimálních 

rozměrech a výrazných časových 

úsporách. Umožňuje gravírovat 

i do již zkompletovaných nástrojů, 

vynikající výsledky dosahuje při 

tvorbě nápisů do chemicky dezé-

novaných tvarů a zrcadlově leštěných povrchů. 

HCP20 vhodně doplňuje laserové navařovací 

systémy řady ACP. „Těmito lasery vyvařujeme po-

škozené tvary nástrojů či forem, návary následně 

speciálními přístroji a nástroji opracováváme do 

původních rozměrů a na toto místo gravírujeme 

nový požadovaný nápis, či tvar. Takto renovujeme 

u zákazníků i mnohatunové formy vcelku, bez nut-

nosti demontáže. Časové a finanční úspory renovací 

jsou mimořádné, kvalita vynikající,” říká jednatel 

firmy Ing. Petr Petřík. 

Ještě do nedávna bylo nutné rozměrné a těžké 

formy převážet na modifikace k firmám, které toto 

prováděly. V Mepacu tento systém naprosto obrátili: 

s laserem přijedou k zákazníkovi přímo k dané formě 

a provedou modifikaci nebo změnu popisů hned 

na místě. Také díky tomuto systému získala firma 

prestižní ocenění „Inovační firma Moravskoslezkého 

kraje 2013“. 
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UNIKÁTNÍ PLASTY NABÍDNOU NOVÉ MOŽNOSTI

Na prestižní výstavě Chinaplas 2014 představila americká firma Kraton Performance Poly-

mers nové třídy produktů – Kraton MD1648 a MD6951. Na rozdíl od současných komerčně 

dostupných výrobků nabízejí tyto nové typy produktů unikátní rovnováhu mezi vysokou 

elasticitou, mimořádnou pevností v tahu a výjimečně nízkou viskozitu taveniny. Kombinací 

těchto vlastností umožňují jedinečná řešení využití styrenových blokových kopolymerů (SBC) 

v nových aplikačních procesech, které byly dříve neproveditelné.

Oba polymery jsou rozšířením univer-

zální rodiny hydrogenovaných styre-

nových blokových kopolymerů (HSBC) 

a „gumových“ styrenových blokových 

kopolymerů (ERS) Kraton. Typ MD6951 

je nejnovější HSBC v rodině produktů 

s označením Kraton A. Má výjimeč-

nou pružnost a zvýšenou kapacitu 

průtoku, jaká nikdy předtím nebyla na 

trhu dostupná. Nabízí využití pro řadu 

možných aplikací, jako např. pouzdra 

a obaly mobilních telefonů, chrániče 

a obaly rukojetí elektrického nářadí, 

ochranné filmy a zvuk tlumicí materiály. 

Jeho zvýšená polarita umožňuje navíc 

slučitelnost s termoplastickým poly-

uretanem, polystyrenem, polyfenylen-

oxidem a vyhovuje standardům FDA.

Kraton MD1648 je rozšířením segmentu 

„gumových“ materiálů z rodiny styreno-

vých blokových kopolymerů (ERS). ERS 

polymery jsou kompatibilní s polyole-

finy, jako je polypropylen a polyethylen 

- což jsou plasty používané v materiá-

lech, jako jsou elastické netkané textilie 

pro chirurgická a ochranná oblečení, 

pleny a průmyslové textilie. Historicky 

měl SBC určitá omezení z důvodu vy-

soké viskozity, což jej činí  nevhodným pro zpracování 

jemných vláken, ale tím, že má MD1648 vysokou elas-

ticitu a pevnost spolu s mimořádně nízkou viskozitou, 

může být zpracován na stávajících technologických 

zařízeních pro foukanou taveninu. To otevírá dveře 

pro vytváření nových výrobků, které jsou pružnější, 

jemnější a mohou produkovat tkaniny měkčí kon-

strukce. Kromě toho může být MD1648 významným 

přínosem pro zlepšení polypropylenu, např. pro díly 

pro automobilový průmysl apod.

Produkty jako je zmíněný Kraton, mohou být zá-

kladem pro „superplasty“, vysoce pružné materiály  

(viz. vzorek na obr.). Tento neuvěřitelně jemný 

a odolný materiál lze natáhnout na cca osminá-

sobek původní velikosti a může být vstřikováním 

formován do libovolného tvaru. K dispozici jsou dva 

hlavní typy termoplastů používané jako náhražky za 

pryž. Tyto syntetické kaučuky obvykle lidé znají jako 

„gelové“ materiály používané např. v podložkách 

pod počítačovou myš nebo na sedáky a sedačky 

pro jízdní kola. Jsou vyrobeny právě s použitím 

materiálů na bázi produktů jako Kraton nebo Sep-

ton, které nabízejí mimořádnou pružnost a lze je 

snadno protáhnout, ale velmi těžké přetrhnout. Vysoce pružný „superplast“ 

HYBRIDNÍ VSTŘIKOVACÍ STROJ NABÍZÍ VYSOKÝ 
VÝKON A ÚSPORU ENERGIE

Společnost Sumitomo SHI Demag představila novou řadu hybridních vstřikovacích lisů na 

plasty – Systec SP. Vstřikovací procesy s technologií Systec SP mohou být realizovány během 

4–12 sekund co možná nejúčinnějším způsobem.

Stroje řady Systec SP byly vyvinuty pro speciální 

požadavky v obalovém průmyslu a jsou vhodné 

pro širokou škálu aplikací – od výroby kbelíků přes 

stohovací boxy až po krytky a uzávěry. Zařízení je už 

ve standardním provedení vybaveno inovativním 

pohonem activeDrive, který kombinuje vysoký výkon 

frekvenčně regulovaného motoru s hydraulickým 

čerpadlem a systém regulace procesu activeMo-

tionControl.  Díky tomu pracuje Systec SP rychleji 

a s větší energetickou účinností než běžné technolo-

gie. S rychlejšími pohyby a vysoce dynamickou tech-

nologií vstřikování výrazně zvyšuje výstupní frekvenci 

(vstřikovací procesy mohou být realizovány během 

4–12 s), zatímco výrazně snižuje spotřebu energie. 

Originální koncept hybridního pohonu ušetří podle 

výrobce během provozu až 60 % elektřiny. 

Větší dynamika hnacích prvků umožňuje velmi krátké 

reakce, čímž přímo ovlivňuje kvalitu vyráběných dílů. 

Uživatelé oceňují rovněž velmi tichý chod stroje.

Nově vyvinutá koncepce byla navržena na základě 

rychloběžného stroje El-Exis SP a je vhodná pro 

zvládnutí vysokých požadavků v obalovém průmy-

slu. Hybridní vstřikovací stroj je díky své robustní 

konstrukci ideálním řešením pro dlouhodobé nasa-

zení s minimálními náklady na údržbu. Integrovaná 

technologie activeMotionControl zajišťuje vysokou 

dynamiku, přesnost a opakovatelnost cyklu i stá-

lost kvality při každodenní produkci. Díky kontrol-

nímu panelu osvědčené koncepce Demag NC5+ 

je umožněno snadné a intuitivní ovládání. Rozsah 

uzavíracích sil stroje je od 1600 do 4200 kN. 

Hybridní systémy servohydraulických pohonů nabí-

zejí paralelní pohyby a krátké doby cyklu. Energeticky 

optimalizované hydraulické akumulátory umožňují 

vysoké rychlosti vstřikování, servořízení zajišťuje 

přesné polohování pro rychlé a přesné vstřikování, 

a vysoký plastifikační výstup zajišťují elektrické přímé 

pohony s vysokým krouticím momentem. 

Za pozornost stojí i propracované ovládací rozhraní. 

Tzv. dvojkliková strategie umožňuje rychlou navigaci 

a přístup na každé straně prostřednictvím maxi-

málně dvou kliknutí. Systém nabízí tzv. aktivní tlačítka 

(activeKeys) pro přímý výběr obrazovek, které jsou 

přístupné nejčastěji, a uživatelsky definované ikony, 

které mohou být nastaveny uživatelem. Ovládání 

usnadňují rychlá navigace pomocí kontextových 

tlačítek, funkční skupiny logicky souvisejících ob-

sahů obrazovky, ale k dispozici jsou prostřednictvím 

funkce activeAdjust i individuální možnosti nastavení.

Vývoj vstřikovacího tlaku může být uložen jako 

referenční křivka s volitelnými tolerancemi a odezvu 

stroje lze nastavit na základě monitoringu tolerancí. 

Takové síly jsou graficky prezentovány a při zavírání 

formy lze využít omezení sil na základě ochranné 

křivky pomocí jejího monitorování. 

Osvědčený řídicí systém NC5 a uživatelské rozhraní 

je nyní ještě intuitivnější a nabízí více možností, jak 

individuálně ovlivnit a přizpůsobit výrobní proces. 

K hlavním výhodám podle výrobce patří:

●  Riziko přeplnění snižuje přímý vstup z profilu tlaku 

vstřikování a automatické proplachování plasto-

vých tavenin po delším odstavení (čas lze nastavit)

●  Rozšířené možnosti pro optimalizaci procesů: active-

Adjust mohou být použity pro jakýkoli pohyb stroje

●  Zamezení poškození formy pomocí aktivní 

ochrany activeQ 

●  Transparentní doba zpracování analýzy prostřed-

nictvím úspor z referenčního cyklu – nominální 

/ skutečné teploty

●  Optimální individuální nastavení procesu moni-

torování tlaku vstřikování, tlak a průběh vstřiku 

mohou být uloženy jako referenční křivky. 
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NĚMECKO KROTÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE 

Německá vláda stanovila horní hranici pro stavbu nových obnovitelných zdrojů energie, aby 

zabránila nekontrolovatelnému rychlému rozvoji obnovitelných zdrojů, který by při zachování 

současných pravidel mohl znamenat riziko destabilizace dodávek elektřiny spotřebitelům. 

Snaží se tak stanovením limitů pro obnovitelné zdroje reagovat na rychlý růst cen elektřiny, 

které boom OZE vyvolal a zabrzdit jejich neuvážený nárůst.

„Transformace energetiky nemůže spočívat jen v co 

nejrychlejší výstavbě nových zdrojů, ale jde zejména 

o to, aby nový systém byl stabilní,“ uvedl ministr 

hospodářství Sigmar Gabriel, který nový zákon o pod-

poře obnovitelných zdrojů označil za začátek nové 

fáze projektu transformace německé energetiky. 

Méně výkonové kapacity,  
strop na eko-příspěvky
Německé domácnosti přispívají v současné době 

na podporu obnovitelných zdrojů částkou 6,24 

centu (1,71 Kč) za odebranou kWh elektřiny, při-

čemž loni to bylo o jeden eurocent méně (5,23 

centu). Nová právní úprava stanovuje strop na růst 

tohoto poplatku do roku 2020 na maximálně 7,7 

centu za kWh. 

Základ výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

tvoří solární a větrné elektrárny. Všechny větrné 

elektrárny v Německu představují v současnosti 

souhrnný instalovaný výkon téměř 34 000 MW, na 

fotovoltaiku připadá pak ještě o něco více – cel-

kový instalovaný výkon 36 000 MW. Ve srovnání 

s ostatními obnovitelnými zdroji mají nejnižší vý-

kupní cenu elektřiny. Podle nových pravidel by se 

obnovitelné zdroje v budoucnu měly začít samy 

prosazovat na energetickém trhu bez zvýhodnění 

v podobě zaručeného přednostního výkupu vlastní 

produkce. To se bude od roku 2017 týkat všech 

zařízení o výkonu přes 100 kW. 

Dnes je v provozu v Německu 24 000 turbín, které 

dodávají 8,4 % veškeré elektřiny a vláda původně 

plánovala jejich počet zvyšovat každý rok až do roku 

2020 o další tisícovku. Zatímco dosavadní projekty 

počítaly až s 10 000 MW celkového instalovaného 

výkonu, podle nových pravidel bude možné na 

moři stavět do konce roku 2020 větrné elektrárny 

jen do maximálního celkového instalovaného vý-

konu nejvýš 6500 MW. Na pevnině bude v Německu 

možné ročně postavit větrné elektrárny o celkovém 

instalovaném výkonu nanejvýš 2500 MW a v pří-

padě překročení této hranice nebudou mít další 

zdroje nárok na žádnou státní podporu. Strop pro 

stavbu nových solárních elektráren bude činit 

rovněž 2500 MW instalovaného výkonu ročně. 

Omezena bude podle nových pravidel i výstavba 

elektráren na biomasu, a to na maximální celkovou 

hodnotu jejich výkonu 100 MW. 

OZE bez nerozumného zvýhodnění 
a ohleduplnější k sousedům
Zákon stanovuje také rozmezí, v němž by se měl 

pohybovat podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 

na celkové výrobě elektřiny v Německu, a upravuje 

jej na hodnotu mezi 40 a 45 % předpokládanou 

v roce 2025 a mezi 55 a 60 % v roce 2035, zatímco 

současný podíl činí zhruba čtvrtinu (25 %) ener-

getického mixu. 

Ministr Gabriel poukázal rovněž na to, že trans-

formace německé energetiky nesmí ohrožovat 

sousední země neplánovanými přetoky elektřiny 

při špičkové výrobě větrných elektráren, které 

představovaly problém pro jejich rozvodné sítě. 

Ochranu před tímto problémem, který postihuje 

i Česko, by mělo zajistit vybudování podmořského 

vedení z Německa do Švédska a Norska, kde by 

bylo možné nadbytečnou elektřinu uložit pomocí 

přečerpávacích elektráren. 

Podle nových pravidel by se také měly začít obnovi-

telné zdroje samy prosazovat na energetickém trhu 

a v budoucnu by neměly mít výhodu zaručeného 

přednostního výkupu vlastní produkce. Od roku 

2017 by se to mělo týkat všech zařízení o výkonu 

přes 100 kW. 

Nad obřími větrnými a solárními parky se v Německu 
začínají stahovat mraky

Průmyslníci se soudí se státem  
kvůli odstavení atomu
I když se Německo snažilo profilovat jako lídr 

v zavádění environmentálních technologií 

a ekologických obnovitelných zdrojů ener-

gie, přehnaná podpora OZE (kterou se nyní 

vláda snaží dodatečně zkorigovat) se nesetkala 

s pochopením všech obyvatel. Např. proti 

rozšiřování větrných elektráren bojuje v zemi 

přes 500 občanských iniciativ, z nichž téměř  

350 vytvořilo nové hnutí s celoněmeckou pů-

sobností nazvané Síla rozumu. Iniciativu, která 

mj. požaduje moratorium na stavbu dalších 

větrných elektráren, zpochybňuje jejich eko-

logické přínosy a poukazuje na reálné, často 

sporné efekty, reprezentují uznávaní inženýři, 

vědci z oboru zemědělství či biologie.

 A nejsou to jen občanské iniciativy, ale i průmysl, 

kdo má k nové politice Energiewende nastolené 

před dvěma lety výhrady. Největší německý ener-

getický koncern E.on požaduje náhradu škody 

za moratorium jaderných elektráren Unterweser 

a Isar 1, přičemž odhadovaná částka činí podle 

listu Handelsblatt okolo 250 mil. eur. V případě 

zdráhání státních orgánů je firma připravena 

proti nim zahájit trestní řízení, řekl mluvčí. Ob-

dobný požadavek na odškodnění, který vznesla 

již dříve společnost RWE, byl už schválen.

ZELENÉ PLÍCE UHLÍKOVÉHO REZERVOÁRU

Ve dnech 7.–9. dubna vědci na 14. vědecké a technické radě uhlíkového rezervoáru Peugeot-ONF 

v brazilském státě Mato Grosso zhodnocovali dosažené výsledky a očekávané budoucnosti 

dlouhodobého environmentálního a vědeckého projektu. Projekt započal v roce 1999, kdy se 

automobilka Peugeot společně s francouzským Národním lesnickým úřadem (ONF) rozhodly 

realizovat ambiciózní projekt naplánovaný na 40 let, tzv. Uhlíkový rezervoár Peugeot-ONF.

Vědecká a technická rada lesního uhlíkového rezer-

voáru se konala těšně po vydání nejnovější zprávy 

Mezinárodního panelu pro změny klimatu (IPCC), 

pro podporu odborníků IPCC a k jejich tvrzení, že 

„k boji proti změně klimatu je na jedné straně třeba 

snížit emise u zdroje výrazným snížením spotřeby 

fosilních paliv a na druhé straně aktivovat veškerá 

možná úložiště uhlíku“. (Pojem „úložiště uhlíku“ 

zahrnuje jakýkoliv přírodní nebo uměle vytvořený 

systém, který absorbuje více uhlíku, než produkuje).

Původním cílem projektu rezervoáru pro uhlík 

v jihovýchodní části amazonského pralesa bylo 

zkoumat stávající vztah mezi znovuzalesňováním, 

odbouráváním uhlíku v atmosféře a regulací kli-

matu. Po více než 14 letech existence představuje 

projekt významný úspěch: na ploše 2000 ha bylo 

vysázeno celkem 2 000 000 stromů z více než  

50 různých původních druhů. V biomase tohoto 

rostoucího lesního ekosystému bylo uloženo přes 

384 650 tun CO
2
.

Do projektu se zapojuje i místní obyvatelstvo. Re-

zervoár v rámci programu enviromentální výchovy 

navštíví každoročně stovky žáků základních škol 

okolních vesnic. Vysokoškolští studenti zde navíc 

zpracovávají své vědecké práce. Uhlíkový rezervoár 

slouží jako skutečné zelené plíce pohlcující obrovské 

množství CO
2
 a demonstruje vůli automobilky Peu-

geot jako jediného automobilového výrobce trvale 

bojovat proti zhoršování skleníkového efektu nejen 

u zdroje, ale i v navazujících oblastech. /kp/
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MOBILNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA V KONTEJNERU

PSC (Power Supply Container) je malá solární elektrárna, kterou vyvinula firma Panasonic. 

Elektrárna je umístěná v kontejneru a je lehce přepravitelná. „Solární kontejner“ lze díky 

jeho rozměrům snadno přepravovat nákladním autem, lodí nebo i letecky. Jeho zapojení 

nevyžaduje speciálně zaškolené montéry či stavební práce – podle výrobce jej v podstatě 

stačí dopravit na určené místo, zapnout a připojit spotřebiče.

Přepravní kontejner vybaven nezávislým napájecím 

systémem včetně solárních panelů, akumulátorů, 

a regulátoru nabíjení/vybíjení poskytuje udržitelný 

zdroj elektrické energie v neelektrifikovaných oblas-

tech nebo místech postižených živelnou katastrofou 

apod. Mini elektrárna tvořená kombinací solárních 

článků a baterií tak může zásobovat elektrickou ener-

gii např. rozvíjející se země nebo odlehlé ostrovy. 

Jejím základem je 12 solárních panelů Panasonic 

HIT240 o celkovém výkonu 3 kW. Ty nabíjejí 24 kla-

sických olověných akumulátorů o kapacitě 17,2 kWh, 

které byly zvoleny jako optimální řešení kvůli jejich 

výrazně nižší ceně oproti 

li-ion bateriím. I když dis-

ponují menší kapacitou, 

což však, stejně jako jejich 

větší hmotnost, není u po-

dobných instalací zásadní 

problém.

Inteligentní řízení do-

dávky a požadavků na 

elektrickou energii zajiš-

ťuje elektronická jednotka 

Power Control Supply Unit (PSCU), která kontroluje 

a optimalizuje veškerou energetickou činnost elek-

trárny a prodlužuje tak životnost baterií. Umožňuje 

také připojovat další kontejnery PSC do větších sítí. 

První PSC kontejner dodá firma v létě letošního roku 

do Indonésie, kde připravuje první instalaci kon-

tejnerů PSC společně s vládou v Indonésii v rámci 

programu „Zlepšení politiky vzdělání a životního 

prostředí na vzdálených ostrovech“. Bude sloužit pro 

školy na souostroví Karimunjawa v Jávském moři. 

Tam jsou zatím jediným zdrojem elektrické energie 

naftové generátory, které vyrábějí v noci energii pro 

osvětlení domů a ulic, ale na další účely už elektřina 

nezbývá. Pokud se projekt osvědčí, kontejnery by 

mohly zásobovat energií stovky a tisíce ostrovů v celé 

jihovýchodní Asii nebo Oceánii či dalších oblastech 

s problematickým zásobováním elektřinou. 

TRYSKOVÉ MOTORY, KTERÉ POHÁNĚJÍ LODĚ 
I SUPLUJÍ LOKÁLNÍ ELEKTRÁRNY

Společnost GE vyvinula vysoce odolné plynové motory, které vycházejí z motorů používaných 

v leteckém průmyslu. Říká se jim „aeroderiváty” a představují klíčovou inovaci pro budování 

flexibilních a výkonných elektráren na zemní plyn.

Jen málokterý stroj představuje takovou kombi-

naci spolehlivosti a odolnosti jako tryskový motor. 

Společnost GE, která vyrábí největší a nejvýkonnější 

tryskové motory světa, vyvinula rovněž několik vy-

soce odolných plynových motorů, které vycházejí 

z motorů leteckých, ale neslouží pro letadla. Tzv. 

„aeroderiváty” se používají např. na vrtných ploši-

nách v těžebním průmyslu, pro pohon lodí nebo 

jako alternátory vyrábějící elektřinu.

Z letadla do nemocnice
Uplatní se zejména v případech, kdy je potřeba 

mít k dispozici dobré a výkonné záložní zdroje pro 

dodávku elektrické energie, např. pro nemocnice 

apod. Jeden z takovýchto neleteckých tryskových 

motorů je nyní nasazen ve zdravotnickém centru 

v americkém Houstonu, které představuje největší 

zdravotnický komplex na světě. Centrum, jehož roční 

rozpočet činí 15 mld. dolarů (což je dvakrát více než 

rozpočet státu Iowa), je jeden a půl krát větší než 

newyorský Central Park, každoročně ošetří 7 mili-

onů pacientů a provede na 350 000 operací. Tamní 

„aeroderivát» nabízí komplexní elektřinu, vytápění 

a chlazení. Systém zachytává i odpadní teplo a ge-

neruje páru pro vytápění a klimatizace. Elektrárna 

umožňuje – v porovnání s nákupem tepla a elektřiny 

přímo ze sítě – snížit emise oxidu uhličitého (přes 

300 000 t ročně) do takové míry, že to odpovídá 

situaci, jako kdyby ze silnic zmizelo 53 000 vozů. 

Společnost Thermal Energy Corporation (TECO), 

která zajišťuje provoz elektrárny v centru, využívá 

aeroderivativní turbínu LM6000, s jejíž pomocí ge-

neruje 48 MW elektřiny. Konstruktéři GE ji postavili 

na základě osvědčeného tryskového motoru CF6, 

který pohání řadu dopravních letadel jako Airbus 

A330, Boeing B767 a 747, včetně proslulého Air 

Force One pro prezidenta USA. Tryskový motor 

uvnitř stroje roztáčí hřídel připojenou ke generá-

toru a s její pomocí vytváří elektřinu. Z konstrukce 

motoru byl odstraněn ventilátor, jehož hlavním 

úkolem je jinak zajistit tah motoru potřebný pro 

vzlet a pohon letounu, což samozřejmě elektrárna 

nepotřebuje. Namísto něj byla přidána spojovací 

hřídel – převádí energii z turbíny, aby dodávala 

výkon. Byl rovněž optimalizován spalovací systém 

– letecké plynové turbíny jsou koncipovány pro 

využití širokého spektra různých druhů plynových 

a kapalných paliv a nízké emise. 

Inovace na energetickém trhu
„Aeroderiváty“ se osvědčily již mnohokrát, napo-

sledy během hurikánu Sandy. V říjnu 2012 bouře 

zabila několik set lidí, zničila celé obce a připravila 

o elektřinu 2,6 mil. lidí na východním pobřeží Spo-

jených států. Kogenerační elektrárna na kampusu 

univerzity v Princetonu nicméně fungovala spoleh-

livě dál, takže kampus byl vytápěn a svítil, zatímco 

zbytek města se topil ve tmě. 

„Jsme svědky rostoucího trendu mezi důležitými 

hráči v odvětví i mezi nemocnicemi a dalšími sub-

jekty, které mají zájem o efektivní a ekologickou 

lokální výrobu elektřiny,“ říká Peter Stračár, CEO GE 

pro region střední a východní Evropy.

V roce 2012 označil časopis Technology Review, vy-

dávaný při MIT, aeroderiváty jako klíčovou inovaci pro 

budování flexibilních a výkonných elektráren na zemní 

plyn. Díky tomu se GE rovněž dostala na seznam 50 

nejinovativnějších společností na světě. Aeroderiváty 

jsou součástí nové divize GE pro distribuci energie. 

Podle údajů společnosti je nyní na světě v provozu na 

21000 aeroderivativních plynových turbín, které gene-

rují elektřinu a poskytují teplo lidem v 73 zemích. 
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Kontejnerová elektrárna se solárními panely
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SVĚT VE ZNAMENÍ SUPERCLOUDU

Cisco ve spolupráci s partnery připravuje Intercloud, globální cloud cloudů, který propojí lo-

kální oblačné systémy do obří celosvětové supersítě. V příštích dvou letech plánuje investovat 

do rozvoje cloudových služeb více než miliardu amerických dolarů.

Snaha o nákladově efektivní a rychlé nasazení no-

vých aplikací a služeb vede firmy stále častěji k využí-

vání cloudu. Vzniká tak velké množství soukromých, 

veřejných i hybridních řešení. Společnost Cisco se 

rozhodla ve spolupráci se svými partnery vybudovat 

Intercloud, jakousi síť cloudů, která překonává limity 

a omezení dosavadních lokálních řešení. 

Připravte se: nastupuje IoE  
– internet všeho
Globální Intercloud umožní rozvoj služeb vedou-

cích k naplnění konceptu Internet of Everything 

(IoE). Ten přináší nové požadavky na vznik globálně 

distribuovaných a bezpečných cloudových řešení. 

Téma Intercloudu bylo významnou součástí pro-

gramu konference Cisco Connect, která proběhla 

v polovině dubna v Praze.

Propojení lokálních cloudů 

do globální sítě umožní 

vytvořit téměř neomezeně 

škálovatelnou, distribuo-

vanou a bezpečnou archi-

tekturu pro aplikace s vy-

sokou přidanou hodnotou 

či analýzy v reálném čase. 

Protože jde o propojení 

lokálních cloudů, je záro-

veň zajištěn plný soulad 

s právním prostředím v té 

které zemi. Intercloud je navíc prvním otevřeným 

řešením svého druhu, které nabízí dostupné vývo-

jářské rozhraní (API). To umožní rychlý vývoj nové 

generace aplikací využívajících cloudových služeb 

pro podniky, poskytovatele služeb i prodejce.

„Cisco Intercloud představuje prvý skutečně globálně 

budovaný cloud, jejichž využívání strmě stoupá 

s narůstající mobilitou i dalšími trendy ve využívání 

informačních technologií. Přináší zcela novou kva-

litu – téměř neomezenou škálovatelnost při lokální 

dostupnosti, především však prostředí pro budování 

bezkonkurenčního rozsahu aplikací a služeb,“ říká 

Jiří Devát, generální ředitel Cisco Česká republika.

Cisco Cloud Services budou nabízeny prostřed-

nictvím partnerů. Na projektu Intercloud Cisco 

spolupracuje s více než desítkou společností, mezi 

které patří např. australský poskytovatel služeb Tel-

stra, kanadský telekomunikační operátor Allstream, 

evropský dodavatel cloudových služeb Canopy či 

Logicalis Group, globální poskytovatel manažova-

ných služeb, a další.

Propojení partnerských datových center prostřed-

nictvím globální sítě do Intercloudu umožní nabízet 

zákazníkům cloudové aplikace a služby s přidanou 

hodnotou, které pomohou urychlit prosazení kon-

ceptu IoE v reálném životě. Propojení uživatelů, dat, 

procesů a věcí vytvoří podle odhadů společnosti 

Cisco v následující dekádě celosvětově obchodní 

příležitosti v objemu až 19 bilionů dolarů (asi 378 

bilionů korun). 

JAK SE TVOŘIL INTERCLOUD
Intercloud je mezinárodně propojený 

globální „cloud cloudů“ a rozšíření „sítě 

sítí“ internetu, na němž je tento koncept 

založen, konstatuje server Wikipedia s tím, 

že termín byl poprvé použit v roce 2007, 

kdy Kevin Kelly vyslovil představu, že 

„budeme mít intercloud ,cloud cloudů…“. 

Pojem se stal populárním na začátku roku 

2009 a také byl použit pro charakteristiku 

datového centra budoucnosti.

Scénář vychází ze základního konceptu, že kaž-

 dý jednotlivý cloud nemá nekonečné fyzické 

zdroje nebo všudypřítomný geografický dosah. 

Pokud naplní výpočetní a paměťové zdroje své 

infrastruktury, nebo je požadováno, aby využí-

val zdroje v místech, kde nemá účinný dosah, 

nabízí se možnost uspokojit takové požadavky 

žádostí o přidělení příslušné služby poslané 

jeho klienty. Intercloud by řešil situace, kdy by 

každý cloud mohl využívat výpočetní kapacity 

úložiště nebo jakýkoliv druh zdroje z infrastruk-

tury jiných cloudů. Jde v podstatě o analogii 

s tím, jak funguje internet v tom, že poskytovatel 

služby bude přistupovat (nebo zajišťovat pro-

voz z/do zdrojové / cílové adresy) mimo svou 

oblast služeb pomocí směrovacích protokolů 

internetu s jinými poskytovateli služeb, s ni-

miž má nastavenou výměnu nebo peeringový 

vztah. Analogicky se způsobem, jakým mobilní 

operátoři zajišťují roaming nebo jak funguje 

interoperabilita mezi dopravci.

V červenci roku 2009 odstartovala v Japonsku 

globální iniciativa nazvaná Inter – Cloud Techno-

logy Forum (GICTF) s cílem podporovat standar-

dizaci síťových protokolů a rozhraní, jehož pro-

střednictvím mohou cloudové systémy vzájemně 

komunikovat mezi sebou, a umožnit spolehlivější 

služby. Během několika let už zahrnovala několik 

desítek členských společností a byla publikována 

četná technická dokumentace.

V roce 2011 zahájila IEEE iniciativu připravující 

technické normy s názvem P2302 – Standard 

pro Intercloud interoperabilitu a federaci (SIIF), 

byla publikována referenční architektura NIST 

Cloud Computing, popisující hybridní cloudy 

apod. Na konci téhož roku NIST publikoval celou 

sadu technologických plánů Cloud Computing, 

včetně odkazů přístupu IEEE P2302, jako např. 

budoucí národní / globální federované cloud 

architektury.

Cisco již uvedlo první produkty zaměřené na 

Intercloud umožňující propojení privátního 

cloudu do veřejného za předpokladu, že oba 

používají spínač Cisco V1000. Detailní popis 

tohoto hybridního cloudového řešení prezen-

tovala firma v lednu roku 2014 s odkazem na 

koncept „svět mnoha cloudů“ (World of Many 

Clouds) představený před dvěma lety. Ten 

ovšem staví na proprietárních systémech, jež 

nereflektují vždy práci, vykonanou dosud insti-

tucemi jako GICTF, NIST, nebo IEEE, konstatuje 

Wikipedia. 

FAYN ZAHÁJIL TELEKOMUNIKAČNÍ REVOLUCI 

Český telekomunikační operátor Fayn Telecommunications (Fayn) nabízející služby mobilních 

sítí (VMNO) a pevných linek (VoIP) se rozhodl nasadit do souboje s konkurencí skutečně těžký 

kalibr: rozšířil nabídku svých mobilních tarifů o nejnižší paušální volání na trhu, bez zatížení 

jakýmikoli termínovými závazky.

Své tři stávající mobilní tarify, zaměřené zejména 

na méně volající uživatele, doplnil od dubna o další 

trojici tarifních programů určené pro náročnější 

klienty. „Po úspěšném vstupu na trh mobilních 

služeb v segmentu levnějších tarifů jsme se rozhodli 

rozšířit nabídku také o telekomunikační služby pro 

aktivnější zákazníky. Nabídka je tak nyní zcela kom-

plexní a plně srovnatelná s nabídkou největších 

mobilních operátorů – ovšem za výrazně výhod-

nějších a férovějších podmínek,“ říká Jiří Hlavenka, 

jednatel společnosti Fayn.

Kromě tarifu „Family“, poskytujícího neomezené 

volání ve vlastní síti a 50 volných minut do ostatních 

tuzemských sítí za necelých 200 Kč, je zajímavou 

alternativou i o necelou stokorunu dražší  tarif „Ultra“ 

s 350 volnými minutami a nízkou cenou dalších 

jednotek pro aktivní telefonisty. Zcela unikátní je 

zejména tarif „Premium“, který obsahuje neome-

zené volání a SMS do všech českých sítí. V portfoliu 

společnosti jde sice o nejdražší tarif, ale celkově je 

paušál 489 Kč za neomezenou komunikaci nej-

levnějším neomezeným mobilním tarifem na trhu 

v současné nabídce všech mobilních operátorů 

vůbec. Navíc bez nutnosti uzavírat jakékoli smluvní 

závazky, jimiž jsou zvýhodnění paušálních tarifů 

tohoto typu obvykle podmíněna. 
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Windows XP expired! KONEC JEDNÉ ÉRY?

Od 8. dubna letošního roku ukončil Microsoft oficiální technickou podporu svého, možná 

zatím historicky nejúspěšnějšího, operačního systému Windows XP. Zkratka, která se v an-

glosaském technickém světě používá obvykle k označování testovacích verzí či prototypů 

(eXPerimental) se stala ve finále oficiálním označením systému, který se na našich počítačích 

zabydlel už více než 12 let, několikanásobek doby, v níž zpravidla Microsoft přichází s novými 

verzemi svých systémů. 

„XPčka“ byl první systém, který místo nadstavby 

DOSu plně využíval jádro NT, vyvinuté původně 

pro pracovní stanice a servery. Díky svému uživa-

telsky přívětivému ovládání, přehlednosti a stabilitě, 

která jinak bývá častým terčem kritiky operačních 

systémů Microsoftu, tak přežily několik svých ná-

stupců: Visty, Windows 7, a dokonce i v éře nástupu 

masivně podporovaných Windows 8 se jich mnozí 

uživatelé odmítají vzdát.

Co dále s XPčky?
Oficiální ukončení podpory znamená, že Microsoft 

už nebude dále pro tento systém uvádět aktuali-

zace a upgrady (obvykle v podobě tzv. opravných 

balíčků, Service Packs – XP se dočkaly celkem tří 

upgradů SP a bezpočtu aktualizačních doplňků). 

Neznamená to tedy, že od dubna počítače s Win-

dows XP přestanou fungovat. Stanou se však vý-

razně zranitelnější vůči kyberútokům v případě, 

že se objeví nějaká bezpečnostní skulina, u soft-

ware celkem běžná záležitost. Ta se řeší pomocí 

tzv. záplat, které příslušnou aktualizací problém 

odstraní – v tomto případě se už však uživatelé 

verze XP nápravy od Microsoftu nedočkají. Což 

však neznamená, že to za něj neudělá někdo jiný, 

ochrana počítače je dnes do značné míry spíše 

záležitostí specializovaných dodavatelů antimal-

warového software. 

Dalším problémem je ale kompatibilita, na starých 

XP tak zřejmě nebudou fungovat ovladače pro 

některé moderní zařízení, která se časem na trhu 

objeví – i když i tady je určitá pravděpodobnost, 

že v zájmu zpřístupnit novinky co nejširšímu počtu 

potenciálních zákazníků (tedy i uživatelů Windows 

XP) výrobci těchto zařízení zpětnou kompatibilitu 

nějak zaonačí.

Z obdobného důvodu – úsilí zabránit odchodu 

významných, zejména velkých korporátních zá-

kazníků, kteří tvořili podstatnou část uživatel-

ské komunity Windows XP a zatvrzele odmítají 

opustit léty zavedený systém, by hrozilo riziko, 

že s přechodem na nový systém zvolí jinou alter-

nativu než Microsoft, jsou nezřídka dodavatelé 

ochotni (i když to příliš veřejně neprezentují) 

poskytovat do určité míry podporu XP nadále 

formou speciálních placených servisních smluv. 

Přinejmenším do doby, než je přesvědčí k pře-

chodu na novou verzi. Zdá se tedy, že nejen Lenin 

může být věčně živý…

Nejčerstvější být nemusí, a kancelář 
lze mít i zadarmo
Otázkou ovšem je, zda se to vyplatí, vzhledem 

k omezeným možnostem využívání nejnovějších 

technologií, které už XP příliš nepodporují, a nena-

hradit je např. modernějšími Windows 7. Ty budou 

dosavadním uživatelům zjevně bližší než nejnovější, 

leč zatím nepříliš oblíbené „osmičky“, a s moderními 

technologiemi posledních let si přece jen rozumí 

podstatně více. To se Microsoftu, preferujícímu své 

nejmladší dítko Windows 8 sice také příliš nelíbí, 

ale někteří výrobci při nákupu nového počítače 

dokonce přímo nabízejí možnost „downgrade“ na 

tento OS místo Windows 8, které jsou už příliš za-

měřené na tablety a dotekově ovládaná mobilní 

zařízení.

Společně s Windows XP končí i rozšířená podpora 

kancelářského balíku Office 2003, který byl po-

stupně nahrazen verzemi 2007, 2010 a aktuálně 

2013 a předplatným 365. Právě předplatné je trend, 

který se Microsoft nyní snaží pro Office prosadit. To 

však uživatele na rozdíl od oblíbené verze Windows 

příliš trápit nemusí, protože na trhu je řada alter-

nativních produktů, které MS Office dokážou plno-

hodnotně zastoupit, a některé z nich (Open Office, 

Kingsoft Office apod.), resp. aspoň jejich základní 

verze jsou dokonce k dispozici zcela zdarma. 

Známá obrazovka Windows XP: zavřete okna, 
odcházím… Ale je tomu opravdu tak?

NOVÉ SERVERY NABÍZEJÍ VYSOKÝ VÝKON, 
ALE NIŽŠÍ SPOTŘEBU

I když je firma Asus známá spíše jako jeden z hlavních výrobců notebooků a základních desek, 

její aktivity zahrnují mnohem širší spektrum. Jednou z posledních ambiciózních novinek jsou 

servery, konkrétně nejnovější řada ESC4000 G2S   velikosti 2U, založena na platformě dvoujá-

drových procesorů Intel Xeon E5-2600 v2. 

Novinka je určena zejména pro prostředí, kde je 

vyžadován vysoký výpočetní výkon (HPC), jako 

jsou např. vědecké ústavy, strojírenství, finanční 

modelování a virtualizace. Servery řady ESC4000 

G2S mají vylepšený systém chlazení, 6 pozic pro 

2,5palcové disky SATA vyměnitelné za provozu 

a 9 rozšiřujících slotů PCI Express 3.0 (PCIe 3.0) x16. 

Nabízejí také široké možnosti rozšíření, k němuž 

slouží až 8+1 slotů PCIe 3.0 x16 a jsou kompatibilní 

s řadou rozšiřujících karet (včetně nejnovějších 

řad akcelerátorů GPU Intel Xeon Phi, NVIDIA Tesla 

a GRID a grafických karet AMD FirePro). Další roz-

šiřující slot je vyhrazen pro kartu Asus PIKE (paten-

tovaná souprava pro rozšíření vstupů a výstupů), 

která představuje jednoduchý a cenově výhodný 

způsob pro upgrade úložiště SAS/SATA v různých 

konfiguracích RAID.

Zjednodušený design nabízí výpočetní výkon 

s vysokou hustotou, snadnou škálovatelnost a nižší 

provozní náklady. Servery jsou vybaveny svislými 

pozicemi pro pevné disky, což uvolňuje místo na 

obou stranách pozic disků a umožňuje lepší prou-

dění vzduchu ke grafickým procesorům a dalším 

komponentám. Ve srovnání s předchozí generací 

serverů s ventilátory běžícími na plnou rychlost 

jsou grafické procesory v serverech G2S až o 10 % 

(9 °C) chladnější. Stačí jim až o 39 W méně energie 

a při provozu jsou o 6,6 % (5 °C) chladnější než 

předchozí modely. Kromě vyšší účinnosti zvyšuje 

optimalizované proudění vzduchu výkon při dů-

ležitých výpočtech a použitích. Servery této řady 

obsahují i dvojici nezávislých napájecích zdrojů 

80 PLUS Platinum, které nabízí až 94% energetickou 

účinnost, čímž se dále snižuje spotřeba a provozní 

náklady. 
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VYSÁVÁNÍ JAKO VĚDA

Britský vynálezce a průmyslový návrhář James Dyson je proslulý tím, že vytvořil celkem 5127 

prototypů svého prvního bezsáčkového vysavače, dokud nevytvořil výrobek, se kterým by 

byl zcela spokojen – vysavač Dyson DC01. 

Od té doby, kdy bylo v r. 1993 otevřeno výzkumné 

centrum a výrobní závod Dyson v anglickém hrab-

ství Wiltshire, však prošly vysavače této značky 20le-

tým vývojem.  

K hlavním specifikům těch dnešních, patří techno-

logie Ball, která umožňuje větší rozsah pohybu, než 

s klasickými kolečky. Vysoké pohyblivosti je dosa-

ženo usazením vysavače na kulovém mechanismu, 

který tvoří centrální otočný bod s kloubovým uchy-

cením podvozku. Těžiště vysavače je proto nižší, 

což usnadňuje manévrování a pomáhá předcházet 

přetáčení, pohybu nesprávným směrem a zadrhá-

vání na okrajích koberce. K vývoji tohoto patentu se 

James Dyson inspiroval u obyčejného stavebního 

kolečka. V roce 1971 během rekonstrukce svého 

domu objevil spoustu problémů s jeho používáním. 

Kolečko se bořilo do bahna, bylo nestabilní a dochá-

zelo k defektům na jeho pneumatice. Kovový rám 

se zas zanášel vrstvou cementu. O tři roky později 

vytvořil prototyp sklolaminátového kolečka s koulí 

nahrazující kolo. Tak se zrodilo stavební kolečko 

s koulí, které se pak mimo jiné objevilo v pořadu 

britské televize BBC Tomorrow’s World (Svět zítřka).

V témže roce si vynálezce pořídil vysavač Hoover 

Junior, se kterým však nebyl spokojen, protože se 

rychle zanášel a ztrácel sací výkon. Dyson zjistil, že 

jemné tkanivo sáčku vysavače je pokryto vrstvou 

prachu, která ucpává jeho póry a brání vysavači 

v plné funkci. Zařízení pracovalo dobře pouze se 

zcela novým sáčkem. Začal se tedy zajímat o jiné 

formy filtrace a nejvíce ho zaujaly velké, 9,1 m vy-

soké průmyslové cyklonové odlučovače, s nimiž se 

setkal na místní pile. Tyto tzv. centripetální odlučo-

vače jsou nejběžnější metodou separace nečistot 

v průmyslových závodech pomocí odstředivé síly, 

nebyly však vzhledem k vyšším nákladům uplat-

ňovány v menších aplikacích. To se Dyson rozhodl 

pokusit změnit, odstranil z vysavače sáček a namon-

toval dovnitř lepenkový cyklonový odlučovač. Při 

jeho použití zjistil, že dokáže vysát větší množství 

nečistot, než varianta se sáčkem. Zrodil se tak první 

vysavač bez sáčku. Znečištěný vzduch vstoupí do 

nádoby kuželového tvaru, tedy cyklonu, kde je jeho 

proud směřován do úzké spirály. Odstředivá síla 

vrhá částečky pryč z proudícího vzduchu, ty nará-

žejí na stěny, odkud pak padají do sběrné nádoby 

a odtud pak mohou padat do koše. Vysavač využívá 

několik fází cyklonu. Výrobce uvádí, že odstředivé 

síly mohou dosahovat až 100 000 G.

Výrobní společnosti jako např. Hoover, ne-

měly o tento výrobek zájem, zřejmě i proto, že 

trh s náhradními sáčky do vysavačů v hodnotě 

500 mil. USD by jím byl ohrožen. Až v roce 1983 se 

licence tohoto řešení ujala společnost Apex, díky 

čemuž mohl Dyson se svými technologiemi prorazit 

nejprve v Japonsku a pak na celosvětovém trhu. 

VELKÁ ENERGETICKÁ REVOLUCE PRO MALÉ VĚCI

Telefon nabitý za 30 s nebo notebook během pár minut? Sen většiny uživatelů mobilních 

zařízení možná už není tak vzdálenou budoucností, jak by se mohlo zdát. Tedy aspoň pokud 

se prokáže prosadit přelomová technologie izraelských výzkumníků. Anebo je budou napájet 

miniaturní zařízení využívající k výrobě elektřiny tělesné teplo, na nichž pracují korejští vědci?

Izraelská vývojářská firma StoreDot na letošním 

Microsoft Think Next Symposiu v Tel-Avivu před-

stavila prototyp baterie, kterou lze opravdu nabít 

během půl minuty mobil z nuly na plnou kapacitu 

během neuvěřitelných 26 s. 

Revoluční akumulátor využívá princip tzv. nanoteček 

– jde o zhruba dva nanometry velké krystaly pep-

tidových molekul. Bioorganické „nanodots“ v elek-

trodě akumulátoru a elektrolytu umožňují nejen 

ultrarychlé nabíjení, ale zajišťují i to, že StoreDot vy-

bíjí baterie ve stejném poměru jako dnešní lithium-

-iontové. StoreDot baterie budou nejen schopny 

mnohem rychlejšího nabíjení než ty současné, ale 

měly by být i výrazně odolnější vůči zátěži a vydržet 

tak podstatně více nabíjecích a vybíjecích cyklů, což 

by se promítlo do výrazně delší životnosti baterie. Jak 

zdůrazňuje Doron Myersdorf, jeden ze zakladatelů 

firmy, „výroba je ekologická, poměrně jednoduchá 

a hlavně levná, protože krystaly se skládají samo-

volně na základě jednoduchého biomechanismu“. 

Ale i tak je cena těchto unikátních baterií odhado-

vána na dvojnásobek těch současných.

V současné fázi sice vše, co zatím StoreDot může 

ukázat, je poměrně objemný prototyp, nicméně 

jeho tvůrci by chtěli uvést toto zařízení v plnohod-

notné komerční podobě na trh do konce roku 2016.

Nositelná bude už i osobní elektrárna
Dalším pozoruhodným projektem v oblasti poten-

ciálních možností napájení malých elektronických za-

řízení je ohebný termoelektrický generátor, na němž 

pracují výzkumníci na Advanced Institute of Science 

and Technology (KAIST) v korejském Daejeonu.

Přeměna tepla na elektrickou energii není novinkou, 

termoelektrické generátory, které převádějí teplo 

přímo na elektřinu, se již využívají a k jejich přednos-

tem patří vysoká spolehlivost daná konstrukčním ře-

šením – neobsahují žádné pohyblivé části. Předchozí 

pokusy vytvářet energii pro osobní elektroniku se 

Schéma cyklonového vysavače

Kulový mechanismus technologie Ball umožňuje 
větší rozsah pohybu

Detail cyklonového zařízení

Jednoduché vyprázdnění sběrné nádoby zařízení

Zařízení StoreDot je schopno dobít mobil do 30 s
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týkaly hlavně ohebných solárních článků a piezo-

elektrických generátorů, které vytvářejí energii při 

stisknutí nebo ohnutí (byl mj. také vyvinut na KAIST). 

Ale je tu i jiný způsob, ideální pro nízkoenergetická 

nositelná zařízení: využít pro výrobu energie teplo 

našeho těla, které ji může dodávat 24 h denně pro-

střednictvím termoelektrického generátoru.

Doposud vyvinuté termoelektrické generátory byly 

založeny buď na organických, nebo anorganických 

materiálech. První jsou velmi flexibilní, ale jejich 

efektivita je nízká, druhé nabízejí vyšší výkon, ale jsou 

zpravidla těžké a tuhé. Výzkumníci zkombinovali „to 

nejlepší z obou“ a pomocí jednoduchého sítotisku 

v stovky mikronů tenké vrstvě na skleněných textil-

ních vláknech vytvořili nový miniaturní termoelekt-

rický generátor, který je flexibilní a má poměrně vy-

soký výkon. Jeho základem jsou sloučeniny bismutu 

a telluria Bi
2
Te

3
 (tellurid bismutu, polovodič typu N) 

a antimonu a telluria Sb
2
Te

3
 (tellurid antimonu, po-

lovodič typu P), díky čemuž má systém hmotnostní 

parametry 0,13 g/cm2, takže generátor je ohebný 

a může se přizpůsobit dané části těla. Zařízení je 

velmi tenké a mnohem efektivnější, než podobná 

zařízení založená na keramických deskách, která jsou 

těžká a neohebná. Podle výzkumníků je ohebný 

termoelektrický generátor až 14krát efektivnější. 

Dosáhli toho tím, že nejprve vytvořili kapalině po-

dobnou pastu n-typu a termoelektrické materiály 

p-typu, které propojili s lehkou a pružnou skelnou 

tkaninou. Materiály prostoupí sklo a tvoří stovky 

mikroskopických bodů n-typu a p-typu, řádně 

uspořádaných v těsné blízkosti vedle sebe. Hlavní 

výhodou jejich řešení je, že nepotřebuje další silné 

vnější vrstvy, které by strukturu mechanicky pod-

porovaly, což činilo termoelektrické generátory 

u předchozích návrhů objemné, těžké a neefektivní. 

V novém designu místo toho skelná tkanina obklo-

puje termoelektrické materiály, aniž by byla oběto-

vána tloušťka, pružnost a efektivita, což otevírá nové 

zajímavé aplikace v oblasti nositelné elektroniky.

Vědci pro testovací účely vyrobili několik veli-

kostí ohebných generátorů. Ploška o rozměrech  

10 × 10 cm je schopna z běžného těla s teplotou 

37 °C získat při okolní teplotě 20 °C výkon až 40 mW. 

Při větší ploše – pokud by např. takováto baterie 

pokrývala celou vnitřní část trička, by bylo možné 

generovat až 2 W.

Energie z košile či trička?
Další výzkumný tým z ústavu NanoCentury na KAIST 

publikoval v nedávném vydání odborného magazínu 

Nano Letters svou studii o novém typu pružné nosi-

telné baterie. V tomto případě textilní.

Stejně jako je limitujícím faktorem flexibilní elek-

troniky baterie, omezujícími faktory flexibilních 

baterií jsou elektrody, sběrač proudu, a další klíčové 

komponenty baterií, které jsou tradičně vyráběny 

z pevných, nepružných materiálů. Namísto pou-

žití uhlíkových nanomateriálů pro klíčové složky 

baterie se proto vědci zaměřili na širokou škálu 

nekonvenčních materiálů. Jako textilní substrát 

bylo nakonec zvoleno použití polyesterové příze, 

potažené niklem jako sběračem proudu. Niklový 

potah byl pak potažen polyuretanem pro vytvoření 

elektrody, spolu s pojivem a separátorem, které 

podporují elektrody.

Do textilní baterie mohou být integrovány flexibilní 

solární články a použity pro dobíjení baterie při běž-

ném nošení, což eliminuje potřebu zapojovat baterii 

do elektrické zásuvky. 

„Největší význam naší práce je to, že schopnost 

nositelnosti lithium-iontových baterií usnadní 

možnost sestavení baterie ze stejného materiálu 

jako textil. Klíčovou myšlenkou v současné práci 

je předělání systému baterie zapojením materiálů 

cílových aplikací, ke kterým jsou baterie připojené,“ 

řekl Jang Wook Choi, jeden z členů výzkumného 

týmu serveru Phys.org. Společně mohou pak tyto 

materiály vytvořit baterii, která má jak vysoký vý-

kon, tak vynikající pružnost. Výkonný sofistikovaný 

niklový povlak poskytuje baterii velmi malý odpor, 

který je o několik řádů menší než u uhlíkových na-

nomateriálů a podobný jako u hliníku používaného 

v běžných (nepružných) bateriích.

Vědci prokázali, že baterie podává dobrý výkon 

i po přeložení tím, že ji skládali každých 1,5 cm na 

pevně stlačený skládací poloměr 0,65 mm – což 

představuje extrémnější stupeň skládání, než který 

byl použit pro testování většiny ostatních textilních 

baterií. Nicméně nová baterie si i po 5500 cyklech 

skládání a rozkládání zachovala 91,8 % své původní 

kapacity. Ta činila v daném případě 13 mAh, ale po-

užitím jiného způsobu tkaní na polyesterové přízi 

může být kapacita zlepšena na 85 mAh, a vědci 

očekávají v budoucnu další zlepšení. 

Ohebný termoelektrický generátor vyrábí elektřinu 
z tepla lidského těla

Další typ ohebného zdroje z institutu KAIST

Princip nositelné textilní baterie

BAKTERIE JAKO TOVÁRNY NA RAKETOVÉ PALIVO

Bakterie Escherichia coli je většině lidí známa spíše jako užitečná součást střevní mikroflory 

teplokrevných živočichů, včetně člověka, která produkuje řadu látek bránících rozšíření pato-

genních bakterií a podílí se i na tvorbě některých vitamínů. Američtí vědci z Georgie Institute 

of Technology ovšem našli pro ni i další možné využití: jako výrobce ekvivalentu výkonného 

paliva JP-10, používaného v americké armádě a letectvu, i pro pohon raket.

Postupy, jak pomocí bakterií či jiných organismů 

produkovat uhlovodíky vhodné pro spalování 

v běžných motorech nejsou novinkou, ale problé-

mem je jejich nízká efektivita – zatím se výsledek 

žádného z takovýchto projektů nedokázal přiblížit 

ceně paliv vyráběných z ropy. Vědci proto zaměřili 

své úsilí na speciální, dražší paliva. Konkrétně na 

získání pinenu, sloučeniny, kterou v přírodě pro-

dukují některé dřeviny (např. borovice), a která 

se ukázala jako vhodný prekurzor pro produkci 

paliva odpovídajícího svými vlastnostmi ekviva-

lentu JP-10. 

Využitím kombinace genů pocházejících z růz-

ných druhů rostlin se podařilo efektivitu výroby 

palivových uhlovodíků pomocí bakterií podstatně 

(zhruba šestinásobně) zvýšit oproti předchozím 

postupům. Vědci získali kombinaci, která umož-

ňuje produkci pinenu v množství 32 mg/l. Ge-

neticky upravené bakterie ho vyrábějí nejlépe 

při 37 °C a z jejich výstupů lze vyrobit dimery 

pinenů, které již mohou být využity jako petrolej 

a palivo JP-10. 

Technologické základy by tedy byly zvládnuty. Ov-

šem, aby byl proces přijatelný i ekonomicky, bylo by 

dosažené zvýšení produkce potřeba navýšit ještě 

výrazněji, aspoň 26násobně. Nicméně i to považují 

výzkumníci z Georgie Tech za dosažitelné pomocí 

dalšího bioinženýringu bakterií. Projekt získal i pod-

poru amerického Ministerstva energetiky.

Někteří vědci jsou však skeptičtější a hlavní pro-

blém vidí nikoli v genetických úpravách, či zajiš-

tění dostatku živin v kultivačním substrátu, ale ve 

vysoké toxicitě výsledného produktu v souvislosti 

s rostoucí koncentrací pinenu v substrátu, který 

je pro bakterie nepřirozený, což by vyžadovalo 

najít řešení umožňující průběžně z kultivačního 

prostředí tuto látku odstraňovat. Nyní se proto 

tým hodlá věnovat řešení odolnosti organismů 

vůči produkované látce. 
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Saab úspěšně otestoval systémem IRST pro Gripen E

Společnost Saab úspěšně uskutečnila první let s novým čidlem IRST (Infra Red Search and 

Track), které bude součástí výbavy Gripenu E. Čidlo IRST nevysílá žádný signál a je schopno, 

aniž by odkrylo polohu samotného letounu, tiše rozpoznat, sledovat a určit všechny typy cílů.

Účelem testovacího letu bylo ověřit funkce IRST 

a jeho integraci do letounu Gripen E, který má 

oproti předchozím verzím podstatná vylepšení 

ohledně celkové výkonnosti, včetně silnějšího 

motoru, delšího doletu, více zbraní, nového elek-

tronického radaru a velkého množství vyspělé 

avioniky.

„První let testovacího letounu Gripen E s čidlem IRST 

proběhl s velmi dobrými výsledky. Podle očekávání 

bylo rozpoznáno, sledováno a učeno mnoho cílů. 

Nové čidlo Gripenu umožňuje pilotovi vidět na 

velké vzdálenosti v několika směrech,” říká velitel 

letecké perutě společnosti Saab Hans Einerth.

IRST je unikátní elektrooptický systém firmy 

Lockheed Martin umístěný na přídi letadla - pro 

Gripen E vyrábí nové čidlo firma Selex ve Skotsku 

pod označením Skyward G. 

Systém IRST je pasivní snímač, což znamená, že 

sám nevyzařuje žádnou energii, ale pouze regist-

ruje její výdej z jiných zdrojů. Umožňuje tak, aniž 

by odkryl polohu samotného letounu, nepozo-

rovaně rozpoznat, sledovat a určit všechny typy 

cílů, přičemž protivníci nemají žádný náznak, že 

Gripen E pomocí svého IRST sleduje jejich činnost. 

Čidlo se dívá dopředu v širokém pásmu a uka-

zuje tepelné emise ostatních letadel, helikoptér 

a objektů na zemi nebo na vodní hladině. Je velmi 

účinný proti vzdušným cílům s nízkou účinnou 

odraznou plochou, jako jsou např. letouny typu 

stealth. 

PŘICHÁZEJÍ TELEVIZORY S ANDROIDEM 
A WINDOWS

Smart TV, zatím nejvyspělejší přístroje ve své kategorii, už nejsou novinkou a výrobci přemýšlejí, 

čím jejich možnosti ještě rozšířit a zaujmout tak v ostrém konkurenčním boji o zákazníky. Po 

technologických extrémech typu ultravysokého rozlišení 4K či prohnutých displejích se tak na 

trh chystají televizory, které už budou pracovat přímo se standardním operačním systémem.

V malých multimediálních HD přehrávačích a TV 

příslušenstvích se Android objevil už dříve, ale do 

jeho uplatnění přímo v televizorech se výrobci 

spotřební elektroniky příliš nehrnuli, i když to byla 

víceméně jen otázka času, kdy se některý ujme této 

příležitosti. A ten čas už, jak se zdá, přišel. Prvním 

výrobcem, který hodlá nabídnout Smart TV s OS 

Android, je Philips, jež operačním systémem, zná-

mým hlavně z mobilních zařízení, vybavil přístroje 

své nové modelové řady Vision 8000. 

Philips láká na stovky TV kanálů i hry
Riziko, že to co funguje dobře na malém dotekovém 

displeji smartphonu či tabletu, nemusí stejně dobře 

fungovat na velké klasické obrazovce, postupně 

zmenšil výkonnější hardware a nové procesory. 

A tak se letos poprvé Android objeví i v přístro-

jích firmy TP Vision, vyrábějící televizory Philips, 

vybavených čtyř- a šestijádrovými procesory. Půjde 

o verzi 4.2.2 (Jelly Bean), Android nabídnou řady 

8100 a 8200 s Full HD (48 a 55“) a 8800 s 4K UHD 

rozlišením (55“). Jedná se o 3D televizory s aktivní 

technologií, které by se měly objevit na trhu ve 

druhém čtvrtletí letošního roku. Tyto přístroje jsou 

vůbec prvními zástupci TV s Androidem v Evropě, 

nabídnou přístup ke službám a funkcím Google. 

Philips Smart TV slibuje cloudové televize se stov-

kami online programů či přístup na Dropbox.

Systém Android s rychlou odezvou má umožnit 

i hry, jež bude možné ovládat kurzorem v ovladači, 

případně pomocí samostatného herního ovladače 

- gamepadu, a nejvyšší modely z řady 8000 mohou 

být ovládány kurzorem, psaním, mluvenými příkazy 

nebo gesty.

Výrobce navíc připravil ještě další bonus: I když je 

primárním systémem u nových TV Android, měly 

by být bez problémů propojitelné i se zařízeními 

s Apple IOS. Ve výbavě nechybí ani podpora Philips 

TV Remote, Wi-Fi Miracast a SimplyShare. Multi-

Room pak nabízí přenos obsahu z TV tuneru na 

další televizor v domě. Zajímavou funkcí bude 

automatická úprava ostrosti obrazu v závislosti 

na vzdálenosti mezi divákem a televizorem díky 

využití integrované kamery u modelu Philips 8800. 

Windows v TV z jižní polokoule
Brazilská Společnost Apek představila hybridní 

přístroj s označením MaxPad Touch TV, který, jak 

konstatuje výrobce, vůbec poprvé v tomto druhu 

přístrojů obsahuje předinstalovaný operační systém 

Windows 8. Jde v podstatě o dotekový televizor, 

na první pohled k nerozeznání od běžné televize, 

obsahující však prakticky plnohodnotné počítačové 

vybavení: výkonný čtyřjádrový 3,8Ghz procesor 

AMD, grafický čip Radeon HD7660D a rychlou SSD 

jednotku s kapacitou 60 GB pro svižný provoz, do-

plněnou klasickým 500GB pevným diskem pro 

uložení dat.  

Ve výbavě nechybí ani bezdrátový WiFi adaptér 

nebo zabudovaná širokoúhlá webkamera s rozli-

šením 5 Mpix a se záběrem 100°, umožňující i vi-

deokonference v rozlišení Full HD. Za pozornost 

stojí i dálkový ovladač MaxRemote, který kromě 

běžných funkčních tlačítek na své spodní straně 

obsahuje plnohodnotnou bezdrátovou QWERTY 

klávesnici, takže jej stačí jen otočit a používat TV 

pro komunikaci přes internet apod., tak jak jsme 

zvyklí u běžných počítačů. Vestavěný gyroskop zase 

podporuje ovládání gesty. Další možnosti ovládání 

nabízí AirMouse nebo samotná dotyková obrazovka 

ve variantě o úhlopříčkách 39, 50 a 64,5 palce, která 

umožňuje naklápění v libovolném směru až pod 

úhlem 45°, a i přes větší rozměry je možné přístroj 

ovládat jejím prostřednictvím obdobně jako běžný 

tablet. 

Apek si od tohoto přístroje slibuje, že by mohl v do-

mácnostech nahradit klasické počítače, protože 

zařízení je možné běžně používat, a doplnit tak 

možnosti dnešních chytrých televizorů, které na-

bízejí další funkce, na které jsme zvyklí u počítače. 

V první sérii výrobce plánuje dát na trh během 

jednoho roku tisícovku těchto zařízení, ale během 

následujících pěti let by se jejich počet měl rozšířit 

na 50 000 kusů. 

První chytrý televizor s Androidem

Dotykový televizor z Brazílie má nahradit 
v domácnostech počítače…
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…ale možnosti jeho uplatnění jsou díky 
velkoplošnému displeji mnohem širší

IRST čidlo se nachází na horní části přídě letounu 
těsně před kabinou. Vpravo dole IR obraz tanku 
detekovaného systémem.

Foto: Saab/Lockheed Martin
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MIKROSPÍNAČE MENŠÍ NEŽ PRŮMĚR VLASU

Mechanické relé se dočká znovuzrození. Skupina vědců ve výzkumném středisku GE Global 

Research vyvíjí miniaturní elektrické spínače menší než průměr lidského vlasu, které dokážou 

přenášet kilowatty elektrického výkonu. Označují se jako elektromechanické mikrosystémy 

– MEMS (micro-electro-mechanical systems). 

Technologie MEMS umožní výrobu miniaturních 

spínačů s možná obrovskými důsledky pro vý-

voj systémů, jež budou řídit mobilní přístroje bu-

doucnosti. Testování prototypu od GE ukazuje, že 

radiofrekvenční spínače MEMS mohou pomoci 

zrychlit datový přenos, zvýšit kvalitu signálu, pro-

dloužit výdrž baterie a přizpůsobit přístroje nárokům  

LTE-Advanced. 

Unikátní materiály fungují 
i v extrémních podmínkách
Tato technologie, primárně vytvářená pro průmy-

slové využití, by mohla přispět ke snížení odpado-

vého tepla a spotřeby energie ve zdravotnických 

zařízeních, leteckých systémech i dalších produk-

tech GE. To, co spínače MEMS firmy GE odlišuje od 

ostatních technologií MEMS, je unikátní soubor 

materiálů, který vyvinuli vědci GE, který umožňuje 

spínačům dosahovat životnosti v řádu miliard cyklů 

i v extrémních provozních podmínkách, např. ve 

vysoké teplotě, a zároveň si udržovat extrémně 

nízký přechodový odpor.

Vědci současně pracují na miniaturních verzích 

pro chytré telefony a tablety využívající bezdrátový 

přenos nové generace LTE-Advanced, označovaný 

též „True G4“. Byla již spuštěna v některých částech 

Asie a výhledově se stane celosvětovým měřítkem 

pro mobilní komunikaci. Umožňuje totiž stahování 

dat rychlostí, která by teoreticky mohla překonat 

3 gigabity za vteřinu, tedy 10krát rychleji než ve 

stávajících sítích 4G. Pro srovnání: 4G LTE zvládá 

300 Mb za vteřinu. Díky tomu, že LTE-Advanced 

využívá větší šíři vlnového pásma, chytřejší přenosové 

algoritmy a pracuje s více vysílači, dokáže také zajistit 

silnější spojení a vyšší kvalitu signálu. Aby bylo možné 

všechna tato vylepšení využít v praxi, musí s vývojem 

držet krok i hardware. A právě tady je příležitost pro 

uplatnění technologie spínačů MEMS od GE. 

Nejnovější generace MEMS, na které výzkumný tým 

pracuje, dokáže rozpojit a spojit obvod pouze za vyu-

žití elektrostatické síly, tedy stejné síly, která při česání 

„nabíjí“ hřeben a přitahuje k němu suché vlasy. Počet 

rozepnutí a sepnutí obvodu za vteřinu tak může díky 

těmto spínačům dosáhnout i několika tisíc.

„Zkušenosti a poznatky z oblasti materiálů, tvorby 

přístrojů, výroby, obalů, elektroniky či integrace 

systémů umožnily týmu překonat ty nejzásadnější 

výzvy spojené s miniaturizací spínačů. Dokážeme 

zmenšit velikost, snížit váhu, spotřebu energie 

i náklady našich systémů a zároveň zlepšit celkový 

výkon,“ konstatuje Chris Keimel, inženýr procesního 

vývoje ve výzkumném centru GE Global Research.

Stvořeny pro požadavky zítřka
Jak ukazují výsledky z laboratoře, radiofrekvenční 

spínače vyrobené za pomoci registrovaného 

postupu GE na zpracování kovů pro technologii 

MEMS jsou schopné splnit náročné požadavky, 

které na radiofrekvenční vstupní moduly i pro-

dukty bezdrátové infrastruktury klade mobilní síť 

příští generace LTE-Advanced. K jejich hlavním 

výhodám patří velmi vysoká linearita (zkreslení 

způsobené radiofrekvenčními komponenty totiž 

omezuje účinně využitelný pásmový rozsah sys-

tému), vložný útlum (ztráta výkonu při průchodu 

množstvím spínačů v mobilním telefonu ovlivňuje 

sílu signálu a výdrž baterie. Při 3 GHz byl naměřen 

vložný útlum nižší než 0.3 dB), izolace (schopnost 

oddělit vlnová pásma a současně zachovat nena-

rušený signál stále nabývá na významu v souvislosti 

s technologií „carrier aggregation“, tedy spojování 

nosných signálů. Laboratoře GE naměřily při 3 GHz 

izolaci mezi kanály nižší než 35 dB) a nakonec mini-

aturní velikost (spínací prvek o rozměrech zhruba  

50 x 50 μm umožňuje umístit velké množství rych-

lých spínačů na velice malou plochu). 

NOVÝ „LÉTAJÍCÍ KAMION“ PRO AMERICKOU ARMÁDU

Po Černém jestřábovi (sestřeleném) přichází Černý rytíř. Americká firma Advanced Tactics (AT) 

úspěšně dokončila první zkušební let svého projektu Black Knight Transformer: Jak napovídá 

označení, jde o hybridní zařízení pro dopravu osob i nákladu, které je z poloviny helikoptérou 

a z poloviny nákladním vozidlem. 

Konstrukční řešení stroje se svislým vzletem a přistáním 

nabízí letové schopnosti vrtulníku a jízdní schopnosti 

kamionu. To vše navíc s možností dálkového ovládání 

(i když stroj může být samozřejmě řízen jako běžný 

letoun s pilotem na palubě). Vývoj zaměřený na splnění 

požadavků americké armády, na nové evakuační vozi-

dlo, probíhal od roku 2010. Test zahrnoval z bezpečnost-

ních důvodů jen vzlet do třímetrové výšky, ale normálně 

by stroj měl být schopen operovat až ve výšce 3 km. 

Nabízí mnohostranné využití, od dodávek různého 

nákladu po víceúčelové mise zdravotní a úrazové 

evakuace pomocí bezpilotního prostředku kom-

binujícího možnost letecké i pozemní přepravy, 

a to i v oblastech a časech, které by pro člověkem 

řízené platformy byly neproveditelné, např. při nulové 

viditelnosti nebo v kontaminovaném prostředí. 

Stroj o hmotnosti téměř 2 t (1995 kg) a rozměrech  

9,5 x 5,8 x 2,5 m má 8 oddělených rotorů, které 

nabízejí vysokou stabilitu a kontrolu tím, že řízení 

diferenciálu, potřebný tah mezi nimi a zpětné vazby 

počítá vysokorychlostní elektronický ovládací systém. 

To eliminuje jak mechanickou složitost kloubového 

systému rotoru, který stabilizuje a řídí konvenční vr-

tulník, tak potřebu ocasního rotoru nebo převodovky 

motoru. Když je stroj v režimu kamionu, rotory se 

složí, což poskytuje stabilní těžiště pro jízdu a také ho 

učiní dostatečně malým, aby se vešel do transport-

ního letounu C-130 Hercules. Na zemi může dosaho-

vat rychlosti až 110 km.h-1, a pneumatiky podobné 

těm, které se používají pro velké off-roady, fungují 

také jako odpružení a tlumič nárazů při přistání. 
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GENIÁLNÍ LAHEV PRO TECHNICKÉ PLYNY

Nový typ plynové lahve uvedla na český trh společnost Linde Gas pod názvem Linde Genie. 

Novinka, která se dodává ve dvou objemech – 10 a 20 l, obsahuje řadu inovativních prvků vý-

znamně přispívajících k uživatelskému komfortu a bezpečnosti. V první fázi bude k dispozici pro 

argon, ochranný plyn pro svařování, dusík a helium, postupně přibudou další technické plyny.

Moderní konstrukce plynové lahve Genie s ino-

vativním řešením byla speciálně vyvinuta pro po-

třeby zákazníků, kteří s lahvemi často manipulují 

a potřebují mít absolutní kontrolu nad obsahem 

plynů v lahvi. 

Mezi zásadní vlastnosti lahve patří její nízká hmot-

nost. Té konstruktéři dosáhli pomocí tenkostěn-

ného ocelového jádra (tlakové nádoby), které je 

obaleno pevnou kompozitovou vrstvou zpevně-

nou karbonovým vláknem a uloženo v odolném 

a recyklovatelném obalu z polyetylenu (HDPE). 

Technologie disponuje plnicím tlakem 300 bar 

a umožňuje zvýšit objem plynu při zachování stej-

ného vodního objemu oproti klasické ocelové lahvi 

20 l/200 bar. V lahvi tak lze (v závislosti na typu 

plynu) umístit až o 45 % více plynového obsahu, 

což z praktického hlediska znamená více plynu 

a méně časté objednávání.

Jednou ze zásadních inovací lahve je unikátní inte-

ligentní digitální jednotka. Na displeji se přehledně 

zobrazují všechny potřebné základní informace: 

typ plynu, rychlost průtoku plynu při svařování 

a jednotky rychlosti průtoku plynu, zbývající obsah 

v lahvi a počet zbývajících minut času svařování – 

nebo třeba kolik balonků bude možné ještě naplnit. 

Displej je čitelný i na větší vzdálenost, jednotka se 

jednoduše obsluhuje, a navíc je vybavena funkcí 

alarmu, který obsluhu zvukově i vizuálně upozorní 

na klesající obsah plynu v lahvi.

Pro novinku byla vyvinuta i speciální řada reduk-

čních ventilů, které zaručují stabilní průtok plynu 

a provozní spolehlivost. Redukční ventil je díky svým 

kompaktním rozměrům a umístění mezi masivními 

madly bezpečně ukryt a chráněn proti poškození. Ke 

zvýšené bezpečnosti významně přispívá i odlišení 

plynů pomocí barevného prstence a nálepky na 

lahvi umožňující snadno identifikovat druh plynu.

Oproti běžným plynovým lahvím nabízí Genie pro 

uživatele nebývalý komfort. Robustní podvozek 

s kolečky umožňuje pohodlnou přepravu na jiné 

místo i na delší vzdálenosti. Díky velkému průměru 

a nízkému těžišti je mnohem stabilnější než tradiční 

ocelové lahve a jsou také snadno stohovatelné. 

Všechny materiály použité v  konstrukci nové láhve 

jsou plně recyklovatelné. Využití najdou v laborato-

řích, nemocnicích a jiných „čistých“ provozech. Jejich 

nevýhodou je zatím vysoká cena a nižší životnost 

oproti klasickým ocelovým lahvím. /dk/

1. Méně hmotnosti, více plynu; 2. Vestavěná inteli-
gence s alarmem; 3. Speciálně navržený redukční 
ventil; 4. Velký průměr lahve; 5. Odolné materiály; 
6. Masivní madla; 7. Robustní, lehce odnímatelný 
podvozek; 8. Snadná identifikace plynu v lahvi.

Digitální fotografové by měli zbystřit: Primát nejrychlejší microSD karty si může 

připsat na své konto Toshiba, která vyvinula nový typ, určený především pro mo-

derní rychlé tzv. digitální bezzrcadlovky. 

Nové microSD karty, jako vůbec první na světě, 

splňují specifika nového standardu UHS-II, což 

znamená, že sdílejí stejné výkonové parametry 

jako plnohodnotné „dospělé“ SD karty: rychlost 

zápisu 240 MB/s a čtení 260 MB/s, takže nabízejí 

8krát rychlejší záznam než předchozí nejrychlejší 

karty microSD tohoto výrobce. 

Z praktického pohledu by tyto údaje měly zname-

nat, že i malé kamery a smartphony 

budou moci např. fotografovat v sek-

venčním režimu jako profesionální pří-

stroje a dokonce umožnit i nahrávání 4K videa. 

Ne všechna zařízení však budou standard UHS-II 

podporovat, takže je potřeba si pečlivě zjistit, zda 

vybraný přístroj patří do této kategorie. Superrychlé 

karty budou k dispozici ve 32 a 64GB variantě. 

Malý kousek plastu s čipem v sobě 
skrývá dosud nejvýkonnější potenciál 
pro digitální obraz

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU: ROBOKLOKAN FESTO

Jedním z největších hitů letošního ročníku Hannover Messe byl další bionický koncept, kterým 

společnost Festo rozšířila svoji robotickou ZOO. Po rejnokovi, tučňácích, medúze, umělém rackovi 

či sloním chobotu, vyvinutých v rámci programu Bionic Learning Network, přišel na řadu klokan.

Bionický klokan je studií energeticky úsporné kine-

matiky skoku, založené na přirozeném modelu. Se 

svým bionickým klokanem se firmě Festo podařilo 

technologicky napodobit a reprodukovat unikátní 

způsob, jakým se tito australští vačnatci, kteří byli 

inspirací, pohybují. Stejně jako jeho přírodní vzor 

dokáže i jeho bionická kopie obnovit energii při ská-

kání, ukládat ji a efektivně používat pro další skoky. 

Pochopení tohoto vysoce efektivního systému se 

může hodit i v různých průmyslových aplikacích, 

kde je kladen stále větší důraz na maximální výkon 

při maximální úspoře energie.

Technické provedení vyžaduje jak sofistikované 

řídicí technologie, tak stabilní skokovou kinematiku. 

Umělý klokan inteligentně kombinuje pneumatické 

a elektrické techniky pohonu k vytvoření vysoce 

dynamického systému. Jedinečné chování při 

skákání usnadňuje konzistentní lehká konstrukce 

z pokročilých materiálů

Systém je řízen pomocí gest speciálního náramku, 

který detekuje svalové pohyby operátora. Snímač 

polohy na pásku zaznamenává pohyb ramene a paže 

a náramek vysílá tyto signály prostřednictvím tech-

nologie Bluetooth do kompaktního řídicího systému 

umělého klokana a ten zahájí interakci s operátorem.

MALÉ KARTY S OBŘÍM VÝKONEM
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Přesné pohyby a dynamické chování
Když stojí, dotýká se klokan oběma nohama a oca-

sem země – to v souhrnu dává ideální stabilní 

tříbodový kontakt. Jeho ocas zajišťuje potřebnou 

rovnováhu při skoku. Elektrický servomotor speci-

ficky řídí jeho úhel náběhu a zajišťuje odpovídající 

kompenzační pohyb, čímž klokan vyrovnává proti-

pohyb nohama, které musí být vystrčeny dopředu 

pro fázi přistání. Nohy jsou řízeny dvěma elektric-

kými servomotory

Podél každé dolní končetiny, která působí na 

nohu je připevněn lehký pneumatický válec Festo 

DSNUP 20. Kolenní a hlezenní kloub jsou připojeny 

přes tzv. pozitivní kinematické zařízení, což vede 

k propojené pohybové sekvenci. Funkce přírodní 

Achillovy šlachy zastupuje pružný skákací pryžový 

elastický prvek, upevněný v zadní části nohy para-

lelně s válcem. Umělé šlachy tlumí skok, současně 

absorbují kinetickou energii a uvolní ji pro další 

skok. Potřebnou stabilitu při skoku a přistání zajišťují 

integrované ovládací prvky a real-time, diagnostika 

monitorování stavu i přesné řídicí technologie. 

Energetický stav klokana, proměnné a úhel náběhu 

jsou neustále sledovány a vyhodnocovány. Zároveň 

řídicí systém zpracovává hodnoty řady senzorů, ná-

sledně zadávané do složitých algoritmů, které jsou 

transformovány do akčních veličin pro spouštění 

válců a motorů.

Mobilní zdroj energie sebo
Speciální pozornost věnovali vývojáři Festo způ-

sobu, jakým je využívána a dodávána mobilní ener-

gie pro umělého klokana a dokonce vytvořili pro 

tento účel dva různé koncepty. Buď malý kompre-

sor, nebo vysokotlaké úložné zařízení, které mohou 

být umístěny uvnitř robotova těla. Úkolem obou 

systémů je dodávat stlačený vzduch potřebný pro 

skákání, který je přesně dávkován dvěma solenoi-

dovými ventily Festo MHE2. Jako elektrické zařízení 

pro skladování energie slouží lithium-polymerové 

akumulátory. Zásobují energií s potřebným výko-

nem oba ventily a elektrické pohony, stejně jako 

integrovaný řídicí systém CECC.

Aby bylo možné pohybovat co nejmenší hmot-

ností, jsou všechny komponenty optimálně kon-

cipovány, vzájemně propojené a kontrolovány 

v co nejmenším prostoru. Před prvním skokem je 

pružná šlacha pneumaticky předepnuta, bionický 

klokan přesouvá těžiště dopředu a zahajuje náklon. 

Když je dosažen definovaný úhel a odpovídající 

úhlová rychlost, jsou aktivovány pneumatické 

válce, energie z šlachy se uvolní a klokan vyskočí. 

Aby doskočil co nejdále, táhne nohy v letové fázi 

vpřed. To vytváří točivý moment na boku, který 

umělé zvíře vyrovnává pohybem ocasu. Horní 

část těla zůstává téměř vodorovná. Fáze přistání 

je důležitá pro obnovení energie a klíčová pro 

efektivitu klokanova skákavého pohybu – vytváří 

zároveň energii pro další skok. Po přistání je šlacha 

opět napnuta, čímž přemění kinetickou energii 

z předchozího skoku na potenciální energii, která 

je pak uložena v systému a lze ji vyvolat pro další 

skok. Během této fáze se ocas pohybuje směrem 

k zemi, zpět do výchozí polohy

Pokud klokan pokračuje ve skákání, vede uloženou 

energii přímo do dalšího skoku, při kterém je opět 

použita potenciální energie z pružného kabelu. 

Ve správnou chvíli přepnou ventily a začíná další 

skok. Pokud chce bionický klokan zastavit, musí 

absorbovat tolik energie, kolik je jen možné. Aby 

tak učinil, jsou odpovídajícím způsobem zapnuty 

pneumatické pohony a šlachy se aktivně znovu 

napnou.

Poznatky pro výrobu budoucnosti
Kromě technického provedení unikátní kinematiky 

skoku ukazuje bionický klokan několik aspektů 

integrované automatizace najednou: Systém řeší 

např. umístění maxima komponent dohromady 

v malém prostoru. Mnoho funkcí je koordinováno 

s použitím vysoce komplexní řídicí technologie sys-

tému. Princip trvalé diagnostiky je zárukou provozní 

bezpečnosti a stability procesu – ať už pro bionické 

objekty, nebo v běžném průmyslovém prostředí. 

Dalším zajímavým aspektem je získání, skladování 

a efektivně opakované využití potenciální energie, 

a systém dodávek energie díky mobilní pneumatice. 

Získávání a obnovování energie v automatických 

systémech je velmi důležitým prvkem v oblasti 

průmyslové automatizace, znalosti o využití a skla-

dování energie hrají důležitou roli např. u rekupe-

race tepla z kompresorů nebo dodávání elektřiny 

zpět do sítě.

Inteligentní kombinace pneumatiky a elektroinsta-

lace v umělém klokanovi demonstruje možnosti 

využití kombinace pneumatických a elektrických 

pohonů ve velmi dynamickém systému. Klokan 

dosahuje svých vysokých výkonů při skoku po-

mocí pneumatiky – pneumatické pohony jsou 

obecně silné a velmi dynamické. Jsou i poměrně 

lehké a ohebné, takže působí i jako tlumiče nárazů 

klokana při doskoku. V místech, kde je požado-

vána nejvyšší přesnost polohování se používají 

elektrické motory – např. pro řízení ocasu a kyčlí. 

Stejně jako efektivní řešení a správný výběr v kaž-

dodenních průmyslových situacích, i tady závisí na 

příslušné aplikaci, zda je nejlepší řešení založeno na 

pneumatických, nebo elektrických prvcích, nebo 

kombinaci obou. 

Pitva bionického klokana
velikost: 100 cm ve vzpřímené poloze

výška při sedu: 60 cm

hmotnost: 7 kg

délka skoku: až 80 cm

výška skoku: až 40 cm

Použité prvky a systém
●  1 řídicí systém Festo CECC s rozhraním pro 

Ethernet, CAN, RS232, RS485, digitální IOS 

a IO lin

●  3 harmonické pohonné motory

●  2 standardní válce Festo DSNUP 2

●  2 rychlé ventily Festo MHE2-MS1H-5/2-M7

●  1 výškoměrný systém Xsens (Attitude Heading 

Reference Systém – AHRS

●  1 snímač/přenašeč tlaku Festo SPTE-P10R-

Q4-V-2.5K

●  1 otočný potenciometr METALLUX Hal

Technická dat
napájecí tlak: 8 bar

kinematika: části vyrobené pomocí laserového 

spékání, zesílené uhlíkovými vlákny

řídicí koncept: ovládání gesty pomocí náramku 

Myo firmy Thalmic Labs s EMG snímači svalové 

činnosti a integrovaným snímačem poloh

dosah: 50 m Bluetooth.

Přírodní vzor a jeho robotická verze s chytrou kombinaci jednotek, řídicí techniky a dodávky mobilní energie

Optimální design: Integrace mnoha funkcí 
v minimálním prostoru

Fáze skoku: dynamický start s vysokou energií díky výkonným pneumatickým pohonům ... a efektivní přistání 
s ukládáním energie pro další skok
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MALÝ FLEXIBILNÍ VAN  OPEL MERIVA 

V dubnu uvedlo české zastoupení automobilky Opel na našem trhu další, již třetí generaci 

rodinného modelu Meriva, který si odbyl svou světovou premiéru na lednovém autosalonu 

v Bruselu. Je vybaven inovovanými technologiemi a novou generací turbodieselu, který je 

dle výrobce nejtišším agregátem ve své třídě.  

Uvedením první generace v roce 2003 vytvořila 

Meriva v Evropě zcela nový segment malých vanů. 

O 7 let později přišla druhá generace s prvkem 

protisměrně se otevírajících dveří. 

Nová Meriva získala preciznější vzezření, maska 

chladiče více zdobného chromu a světlomety hezčí 

design. Světla pro denní svícení a zadní svítilny 

disponují LED technologií. Zajímavým prvkem je 

elegantní chromová lišta kopírující klikatou spodní 

linii bočních oken. Jako jediná ve svém segmentu 

je Meriva vybavena 18“ koly. Tak jako u předchozí 

Merivy i nový model má zvýšenou polohu seda-

del, takže řidič i pasažéři mají lepší výhled. Kromě 

velké plejády odkládacích schránek a prostor je 

zajímavým prvkem inovativní konzole FlexRail mezi 

předními sedadly, která se dá uzpůsobit do třech 

úrovní variabilních odkládacích schránek. 

Zájemci o tento rodinný vůz mají k dispozici čtyři 

výbavy interiéru a 12 barevných odstínů laků. I v mo-

torové nabídce je z čeho vybírat. Meriva může mít 

pod kapotou benzínový či dieselový agregát nebo 

také pohon na LPG. Všechny motory plní emisní 

normu Euro 6, která začne platit až na podzim příš-

tího roku. Největší chloubou je ale nový turbodie-

selový agregát 1,6 CDTI převzatý z modelu Zafira. 

Jde o celohliníkový čtyřválec s přímým vstřikováním 

paliva common-rail, který by měl nahradit stávající 

vznětové motory 1,3 a 1,7 CDTI. Jeho největší devi-

zou je vysoká účinnost v kombinaci s tichým cho-

dem a minimálními vibracemi. Představená verze 

dosahovala výkonu 100 kW s udávanou spotřebou 

pouze 4,4 l nafty na 100 km a maximálního točivého 

momentu 320 Nm při 2000 ot.min-1. Po 100 kW 

verzi bude následovat verze o výkonu 81 kW. Vylep-

šeny byly také převodovky, díky úpravě převodů se  

zkrátily dráhy řadicí páky. Za příplatek lze u zážeho-

vých motorů 1,4 Turbo (88 a 103 kW) zvolit kombi-

naci se 6stupňovým automatem. 

Technologické systémy
Nová Meriva disponuje infotainmentem Intelli-

Link, který optimálně integruje smartfon řidiče 

do vozu. Díky velkému dotykovému monitoru 

(17,8 cm) s vysokým rozlišením má řidič usnadněno 

ovládání. Systém je vybaven Bluetooth modulem 

pro hands-free telefonování, audio streamingem, 

přesnou navigací na hlasové ovládání a k dispozici 

je také USB vstup pro externí média. Na přání může 

být doplněn tunerem digitálního rozhlasového 

vysílání DAB+. 

Nejzajímavějším prvkem je bezesporu patentovaný 

systém protisměrně se otevírajících dveří FlexDoors  

s úhlem otevření předních i zadních dveří  

84 stupňů (u otevřených běžných dveří činí úhel jen  

68 stupňů). Tento velký úhel otevřených dveří 

usnadňuje přístup do kabiny všem pasažérům. 

Flexibilní zadní sedadla FlexSpace umožňují rych-

lou a jednoduchou proměnu kabiny podle momen-

tální potřeby např. z 5sedadlového uspořádání na 

čtyř-, troj – nebo jen dvojsedadlové uspořádání. Tím 

se také upravuje objem zavazadlového prostoru ze 

základní hodnoty 400 l až na maximálních 1500 l. 

Dalším systémem je inovativní nosič jízdních kol 

FlexFix pro odvoz dvou kol. Nosič se vysouvá ze 

zadního nárazníku jako zásuvka. Ve složeném stavu 

je ukrytý a nezmenšuje objem zavazadlového pro-

storu. Pokud je nosič kol rozložený, systém Park 

Pilot při couvání zohledňuje zvětšenou délku vozu.

Bezpečnost
Ochranu a bezpečnost posádky zajišťuje např. 

soustava 6 airbagů (2 čelní, 2 boční a 2 průběžné 

hlavové airbagy), bezpečnostní pásy předních seda-

del s dvojstupňovými napínači, systém PRS (Pedal 

Release System), který při intenzivním čelním ná-

razu odpojí brzdový a spojkový pedál od karoserie, 

aby se snížilo riziko poranění nohou řidiče. V oblasti 

aktivní bezpečnosti se např. halogenové hlavní 

světlomety AFL natáčejí do zatáčky a automaticky 

přizpůsobují rozdělení světla podle provozních 

podmínek a rychlosti jízdy. Pro usnadnění cou-

vání se rozsvítí statická odbočovací světla na obou 

stranách vozu. Systém HSA (Hill-start Assistant) 

zabrání nechtěnému couvnutí při rozjezdu tím, že 

při rozjezdu do svahu podrží tlak v brzdové soustavě 

po dobu asi dvou vteřin od uvolnění brzdového 

pedálu. Na zadních sedadlech jsou u obou krajních 

sedadel úchyty dětských sedaček ISOFIX s kotví-

cími prvky. Kromě ultrazvukových senzorů vepředu 

i vzadu pomáhajících při couvání je na přání k dis-

pozici také couvací kamera, jež zobrazuje prostor 

za vozem prostřednictvím 7palcového monitoru. 

Nová Meriva je cílena na mladé rodiny s malými 

dětmi a na aktivní seniory. Díky tomu dokáže nabíd-

nout dobrou kombinaci komfortu, funkčnosti a vý-

borného poměru ceny a užitné hodnoty. Posuďte 

sami, cena s výbavou Smile začíná na necelých 

285 000 Kč. 

Interiér nabízí prostorné a zvýšené sezení

Nosič dvou kol se vysouvá ze zadního nárazníku jako 
zásuvka

Velký 7palcový dotykový displej disponuje přesnou 
grafikou

Protisměrně se otevírající dveře FlexDoors s úhlem 
otevření 84 stupňů
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KONCEPČNÍ STUDIE NAVRŽENÁ STUDENTY

Na festivalu Milan Design Week představili studenti koncept sporťáku PassoCorto, který sami 

navrhli. Vytvoření zajímavého konceptu si automobilka Hyundai přímo objednala. Podporuje 

tím budoucí talenty v oboru designu a kreativity.

Letošního ročníku designového festivalu, který se 

konal v dubnu v italském Miláně, se automobilka 

Hyundai zúčastila již počtvrté. Koncept modelu 

PassoCorto je nyní vystaven ve slavném Istituto 

Europeo di Design. V překladu PassoCorto zna-

mená italský výraz pro «krátký rozvor». Sporťák je 

střední dvoumístný kabriolet o kompaktní délce 

4100 mm a hmotností pouhých 840 kg. Pracovalo 

na něm celkem 16 studentů IED, a i proto je jeho 

design zaměřen především na mladou generaci. 

Jak poznamenal Allan Rushforth, víceprezident Hyun-

dai Motor Europe, „design je nejdůležitějším důvodem, 

proč si evropští zákazníci vybírají vozy Hyundai.” 

SENZORY BUDOU HLÍDAT ŘIDIČE

Současné systémy rozpoznají a dokážou vyhodnotit, zda je řidič unavený nebo nedostatečně 

pozorný. Ale dle nového výzkumu, který provádí společnost Volvo, budou senzory monito-

rovat celkové chování řidiče, aby byla budoucí vozidla úzce spjata s řidičem, aby auta svého 

řidiče dokonale znala...  

Díky novým senzorům, které např. rozpoznají a doká-

žou sledovat, na co a jakým směrem se řidič právě dívá, 

zda se mu nezačínají zavírat oči nebo v jakém směru 

a úhlu má nakloněnou hlavu, můžou konstruktéři ve 

Volvu vyvinout precizní bezpečnostní systémy sledu-

jící chování řidiče. Ty budou současně umět v případě 

nutnosti zasáhnout do řízení vozu. Takový vůz nejenže 

zajistí, aby neopustil svůj jízdní pruh nebo se příliš 

nepřiblížil k automobilu před sebou, ale bude zároveň 

také schopen vzbudit řidiče, který za volantem usne.

Jde o technologie, jejichž činnost se odvíjí od infor-

mací získaných ze senzoru umístěného v palubní 

desce před řidičem. Řidič bude osvícen infračerveným 

světlem, vycházejícím z malé LED diody, a zároveň 

bude sledován senzorem. Použité infračervené záření 

bude mimo rozsah, které dokáže zachytit lidské oko, 

takže řidiče nebude nic rozptylovat. Senzory ale na-

bízejí i další možnosti. Na základě sledování pohybů 

oka může vůz přizpůsobit vnitřní a vnější osvětlení, 

aby měl řidič zajištěny co nejpříjemnější podmínky 

k jízdě. Díky senzorům rozpoznávajícím osoby (dle 

monitoringu různých bodů v obličeji) bude vůz třeba 

schopen nastavit automaticky polohu sedadla řidiče.

„Pokud vůz umí zjistit, zda řidič věnuje řízení potřebnou 

pozornost, mohou se bezpečnostní systémy dané situa - 

ci lépe přizpůsobit. Například je-li člověk za volantem 

dostatečně pozorný, aktivují se systémy na podporu 

řidiče později; jestliže se naopak na řízení adekvátně 

nesoustředí, aktivují se o něco dříve,“ vysvětluje Per 

Landfors, konstruktér společnosti Volvo a vedoucí pro-

jektu, který se soustředí na funkce podporující řidiče. 

Tyto technologie, jejichž součástí jsou některé ak-

tuálně využívané systémy (např. systém udržení 

vozidla v jízdním pruhu, systém upozornění na 

nebezpečí kolize s funkcí automatického brzdění 

nebo adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu 

v kolonách),  jsou již aplikovány v testovacích vo-

zech. Společnost Volvo ve spolupráci s Vysokou 

školou technickou Chalmers provádí výzkum s cí-

lem zjistit, jak nejefektivněji rozpoznat únavu nebo 

nepozornost. Analýza chování řidiče, díky senzo-

rům, je jedním z pilířů, na jejichž základě by mohla 

fungovat automaticky řízená vozidla budoucnosti. 

Díky těmto technologiím by se chtěla společnost 

Volvo přiblížit vytčenému cíli, aby se v roce 2020 

v nových vozech Volvo nikdo vážně nezranil ani 

nebyl usmrcen. 

ZKRATKY MODERNÍCH 
SYSTÉMŮ VOZIDEL 5

Ve spolupráci se společností Besip po-

kračujeme v přehledu zkratek (a jejich 

významu) používaných v automotive 

branži.

APS (Auto Pilot System) - inteligentní navigační 

systém. Údaje o poloze získává z GPS, okamžitý 

směr jízdy zjišťuje snímačem zemského magne-

tického pole a pak vše vyhodnocuje za pomoci 

elektronické mapy / Bosch.

ARC (Automatic Ride Control) - automatická 

kontrola jízdy, přizpůsobovaní tuhosti tlumičů 

pružení podmínkám na cestě / Ford, Jaguar.

ARF (Abgasrückführung) - zpětné přivádění 

(recirkulace) výfukových plynů do nasávaného 

vzduchu. Snižuje spotřebu a objem oxidů dusíku 

(NOx) ve výfukových plynech.

ARI (Autofahrer-Rundfunk-Information) - rá-

diový dopravní informační systém. Iinformace 

o aktuální situaci na cestě jsou přijímané au-

torádiem.

ARS (Advanced Restraint System) - pokročilý 

zádržný systém. Zahrnuje inteligentní ovlá-

dání spouštění airbagů na základě informací 

o obsazení sedadel, hmotnosti cestujících 

a poloze sedadel. Přizpůsobí objem nafouk-

nutí airbagů aktuální situaci a ovládá napínače 

pásů apod.

ASC (Automatic Stability Control) - automa-

tická kontrola stability. Rozpoznává různé otáčky 

předních a zadních kol a brání prokluzování kol, 

do 40 km.h-1 brzdí příslušné kolo, nad 40 km.h-1 

redukuje točivý moment motoru, ovládá přitom 

škrticí klapku i předstih zapalování / BMW.

ASC + T (Automatic Stability Control and Trac-

tion) - automatická kontrola stability a trakcí. 

Rozšíření systému ASC o ovládání zadních brzd, 

které umožňuje i kontrolu trakce / BMW.

ASD (Automatisches Sperr-Differential) - auto-

matická uzávěrka diferenciálu. Zapíná se, když 

je součinitel tření mezi kolem a podkladem na 

jedné straně vozu výrazně menší než na druhé, 

při brzdění se automaticky vypne, aby nebylo 

ovlivněno ABS.

ASF (Active Safety 

Four) - systém ak-

tivní bezpečnosti. 

Zahrnuje ovlá-

dání automatické 

převodovky, jakož 

i systémy ASR 

a 4WS. 

 Informace z vozidel budou sdíleny v rámci souborů 
na principu cloudů. Např. zjistí-li vozidlo, že silnice je 
zledovatělá nebo poškozená, předá informace pro-
střednictvím systému na další blížící se vozidla a také 
na správu silnic.

Komunikace mezi vozidly navzájem, včetně dopravního 
systému, otevírá neskutečné možnosti. Informace mo-
hou být sdíleny a vyměňovány. Celá technologie je za-
ložená na komunikaci mezi vysílači ve vozech a silniční 
infrastruktury, jako jsou dopravní značení či semafory.
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UŽITKOVÝ SEGMENT NA VZESTUPU

V Evropě představuje prodej tohoto segmentu mírný nárůst. Vzestupná tendence byla zazna-

menána v letech 2010 až 2013. Užitková provedení už nejsou jen pro práci, ale nabízí komfortní 

moderní interiér a bohaté nabídky verzí a vybavení, které pomáhají profesionálním řidičům. 

Francouzské automobilky Peugeot a Citröen obohatili náš trh o dva nové modely.

Značka Peugeot i Citröen se řadí, díky svým kom-

plexním nabídkám, mezi významné výrobce užitko-

vých vozidel v Evropě. Robustní nový Peugeot Boxer 

i Citroën Jumper prošly komplexními testy a zkouš-

kami v nejextrémnějších podmínkách, aby byla 

pečlivě prověřena jejích odolnost a spolehlivost.

Boxer nabízí své kvality
Letošní 4. generace (poslední 3. generace je v pro-

deji od roku 2006) by měla pomoci dynamice růstu 

užitkového segmentu Peugeot díky novým tech-

nologiím, designu, komfortnímu provedení a v ne-

poslední řadě vylepšeným motorům HDi s novým 

systémem vstřikování. K tomu se přidává pohodlný 

a elegantní interiér s příkladným odhlučněním.

Nový Boxer má v nabídce širokou škálu moderních 

a technologických podpůrných prvků řízení a bez-

pečnostních systémů. Součástí sériové výbavy je ABS, 

elektronický systém kontroly stability ESP, systém 

podpory brzdění v kritických situacích či airbag řidiče. 

Pro ochranu posádky je vybaven, ať ve standardu 

či za příplatek, řadou systémů aktivní a pasivní bez-

pečnosti, např. funkcí LAC, která přizpůsobuje ESP 

podle zatížení vozu a rozložení nákladu, protisklu-

zovým systémem (ASR), systémem varování před 

neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, indikátor 

podhuštění pneumatik, systémem pro rozjezd do 

svahu, systémem usnadňujícím jízdu na povrchu se 

zhoršenou přilnavostí, systémem regulace rychlosti 

při jízdě ze svahu, programovatelným tempomatem 

a omezovačem rychlosti, zadním parkovacím asis-

tentem nebo parkovací kamerou s funkcí overlays 

a variabilním posilovačem řízení.

Motorizace
Pro Boxer je k dispozici řada úsporných naftových 

motorů poslední generace s filtrem pevných čás-

tic, které splňují normu Euro 5. Čtyřválcový motor 

2,2 l HDi FAP disponuje výkonem 81 kW a toči-

vým momentem 250 Nm při 1750 ot.min-1. Motor  

2,2 l HDi FAP o výkonu 96 kW a točivým momentem 

320 Nm při 2000 ot.min-1 a 2,2 l HDi FAP s výko-

nem 110 kW a točivým momentem 350 Nm při  

1750 ot.min-1. Nejsilnější motor 3,0 l HDi FAP dis-

ponuje výkonem  130 kW a točivým momentem 

400 Nm při 1700 ot.min-1. 

Nejbohatší nabídka verzí
Plechové a prosklené furgony postavené na 3 různých 

rozvorech (300, 345 a 404 cm) existují ve čtyřech dél-

kách (L1, L2, L3 a L4) a třech výškách (H1, H2 a H3). Vý-

sledkem je 8 verzí karoserie s objemem od 8 do 17 m3.

K dispozici jsou i další varianty pro specifické 

profesní potřeby: furgon s vestavbou 4 sedadel  

ve 2. řadě, valník s třímístnou kabinou nebo se 

7místnou kabinou; korby s celkovou dovolenou 

hmotností 3,5 t a šasi s jednoduchou nebo dvojitou 

kabinou. Řadu dále doplňují verze COMBI pro pře-

pravu osob v konfiguraci 5 až 9 míst. Pro přestavby 

jsou v nabídce ještě předpříprava na DANGEL 4x4, 

zadní posílené odpružení pro velkoobjemovou 

karoserii se zadními dveřmi a předpříprava pro EDP 

při úpravě AL-KO. Nabídka základů pro obytný vůz 

je k dispozici u furgonů nebo šasi, včetně možnosti 

otočných sedadel.  

Efektivnost nákladového prostoru
Boxer nabízí největší užitečný objem s celkovou 

délkou pouhých 636 cm. Rovněž má v nabídce 

5 možností technicky přípustných hmotností od 

3 do 4 t. Velmi snadné nakládání je umožněno 

díky rekordní užitečné šířce 187 a 142 cm mezi 

podběhy kol a nízkému nákladovému prahu od 

493 do 602 mm.

Práh zavazadlového prostoru lze v závislosti na 

rozvoru snížit o 60–70 mm díky zadnímu pneu-

matickému odpružení. To umožní zachovat stabilní 

světlou výšku bez ohledu na zatížení a zlepšit kom-

fort při řízení. Za příplatek je k dispozici i nabídka 

tažných zařízení s pevnou koulí nebo koulí demon-

tovatelnou bez nářadí.

Citröen JUMPER
Jumper přichází s modernějším designem pro 

lepší užitnou hodnotu. Díky šířce nákladového 

prostoru mezi podběhy kol 142 cm a užitečnou 

šířkou 187 cm se řadí, podobně jako Boxer, mezi 

nejlepší ve své kategorii.

Pro větší bezpečnost disponuje technologiemi, jako 

je Inteligent Traction Control, systém Hill Descent 

Control, programovatelný tempomat/omezovač 

rychlosti, systém varování před neúmyslným opuš-

těním jízdního pruhu, detektor stavu tlaku vzduchu 

v pneumatikách a další.

Nový Jumper nabízí stejně jako sesterský Boxer 

8 rozličných tvarů karoserie od 8 do 17 m3 a je 

k dispozici v mnoha verzích pro potřeby řidičů. 

Optimalizovaný je také přístup pro snadnější ma-

nipulaci s nákladem. Boční posuvné dveře jsou až 

125 cm široké, zadní s výškou 203 cm jsou nejvyšší 

v kategorii. Jejich otevírání v úhlu 96° se dá zvětšit 

na 180° nebo, za příplatek, až na 270°. Výška ná-

kladového prahu se pohybuje od 49,3 po 60,2 cm 

a díky zadnímu pneumatickému odpružení se může 

světlá výška změnit o 7 cm.

Bezpečnostní technologie má Jumper totožné s no-

vým Boxerem. Proti vykradení vozu navíc využívá 

kameru, která automaticky zobrazuje po otevření 

zadních dveří zadní část vozu na displeji. 

U některých verzí vykazuje Jumper pokles spotřeby 

až o -15 % oproti současnému modelu (například 

furgon L3H2 HDi 130 s 6stupňovou manuální pře-

vodovkou: 8,7 l/100 km ve smíšeném režimu oproti 

7,4 l/100 km u nové verze) a také snížení emisí CO
2
.

O pohon Jumperu se stará 6 robustních a výkon-

ných naftových motorů se stejným obsahem a vý-

konem, jako spřátelený Boxer. 
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KONCERNOVÝM SOUROZENCŮM V PROVEDENÍ KOMBI ŠKODĚ 
OCTAVIA A VOLKSWAGENU GOLF VARIANT SE NARODIL PŘED 
KONCEM LOŇSKÉHO ROKU ŠPANĚLSKÝ BRATŘÍČEK SEAT LEON ST. 
DISPONUJE NEJAGILNĚJŠÍM PODVOZKEM A NABÍZÍ NEJEN 
ATRAKTIVNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ POHONU VŠECH KOL, ALE I VELMI 
ZAJÍMAVOU CENU. DO PRODEJE SE DOSTAL HNED POČÁTKEM 
LETOŠNÍHO ROKU.

N
ový Leon nabízí provokativnější design karo-

serie než předchozí generace a tato změna 

mu velmi prospěla. Zaujmou hlavně nové 

světlomety s nádechem dravosti v povedení LED, 

bohužel jen za příplatek. Jinak je technologie LED 

u kombi nižší střední třídy ojedinělou záležitostí. 

Provokativní design vhodně doplňují boční prolisy 

karoserie. Oproti škodovce je na délku jen o pár 

centimetrů menší (o 124 mm) a také u rozvoru 

náprav je nepatrný rozdíl (50 mm), proto může 

Leon nabídnout srovnatelný vnitřní prostor, ale 

s větším cenovým rozdílem. Zajímavý je tvar zpět-

ných zrcátek, který, jak nám bylo sděleno, zabraňuje 

znečištění při plískanicích.

Interiér zaujme hned svým nadstandardním pro-

storem a kvalitou zpracování. Líbil se mi velmi 

dobrý výhled z vozu, což umožnily relativně úzké 

přední sloupky a více prosklená záď. Ovládací prvky 

jsou umístěny pod vlivem koncernu, takže kdo se-

děl za volantem např. Golfu, ví přesně kam sáhnout. 

Příjemné jsou měkčené plasty na palubní desce 

a ocenil jsem jemné natočení středového panelu 

směrem k řidiči. Odhlučnění vozu je bezvadné, jen 

při vyšších rychlostech je slyšet aerodynamický 

šum od kol.

Zavazadlový prostor nového kombíku disponuje 

objemem 587 l, ale díky jednoduchému sklopení 

zadních sedadel zatažením páčky na boční stěně 

kufru, se rázem zvětší až na 1470 l. Variabilní pod-

laha se dá v případě potřeby snadno vyjmout. 

Kdyby bylo potřeba převážet dlouhé předměty, 

s tím počítá výrobce funkcí sklopného sedadla 

u předního spolujezdce, ale to je možné pouze 

za příplatek. 

Pohon Leona zajišťuje jedna z několika variant 

motorů TSI (od 86 do 180 k) nebo jeden ze čtyř 

turbodieselů. Redakce měla k dispozici čtyřvál-

covou jednotku 1,4 l TSI o výkonu 103 kW s tur-

bodmychadlem. Pružný motor krásně zrychluje 

při jakýchkoliv otáčkách. Pěkný zátah je v rozmezí 

3000 až 4000 otáček. Akcelerátor plní přesně mu 

pokyny dané řidičem, a i při šestém rychlostním 

stupni Leon nezahálí, a navíc spotřeba se ustálí 

na 6,5 l, což je pro vozidlo velikosti kombi dobrá 

hodnota. Dráhy 6stupňové manuální převodovky 

jsou přesné a dostatečně dlouhé. Čtyřválec 1,4 TSI 

(i 1,2 TSI) nyní využívá k pohonu ventilového roz-

vodu řemen místo řetězu. Ten daleko lépe pohlcuje 

rázy vzniklé náhlou změnou pracovního režimu při 

náhlé akceleraci.

Naladění podvozku je příjemné, pěkně si poradí 

s menšími nerovnostmi našich silnic a díky kvalit-

nímu zpracování interiéru cestující netrpí žádným 

vrzáním v kokpitu. 

Atraktivní, sportovně vyhlížející španělský model se 

mi líbí a příchodem na trh určitě pozvedne prodejní 

křivky automobilky. Rodinné kombi nadchne i tím, 

že oproti sesterským modelům nabízí již v základ-

ním provedení bohatou výbavu. Rodinné kombi 

za dobrou cenu nabízí pohodlí, prostor a vyvážené 

jízdní vlastnosti se silným a přitom úsporným  ben-

zínovým motorem. /pk/

SEAT LEON ST 1,4 TSI
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ČEŠI LONI PODALI REKORDNÍ  
POČET PATENTOVÝCH 
PŘIHLÁŠEK
DOMÁCÍ PŘIHLAŠOVATELÉ V ROCE 2013 PODALI U ÚŘADU 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ÚPV) CELKEM 984 NÁRODNÍCH 
PŘIHLÁŠEK VYNÁLEZŮ, COŽ PŘEDSTAVUJE 13% MEZIROČNÍ NÁRŮST. 
TO JE NEJVÍCE ZA POSLEDNÍCH 20 LET. ZÁROVEŇ ROSTE POČET TZV. 
PCT PŘIHLÁŠEK, TEDY PŘIHLÁŠEK DO ZAHRANIČÍ, KTERÝCH BYLO 
PODÁNO O ČTVRTINU (24 %) VÍCE NEŽ V ROCE 2012, KONSTATUJE SE 
VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ÚPV.

Z
e statistických údajů posledních let vyplývá, 

že si čeští přihlašovatelé postupně uvědo-

mují, jak významnou podmínkou pro úspěch 

podnikání je využívání patentového systému, tedy 

seznámení se s patentovými informacemi a ná-

sledné získání patentové ochrany.

Čtvrtinu patentových přihlášek 
podávají školy
Úřad průmyslového vlastnictví loni udělil 

613 patentů, z toho 408, tedy téměř 67 %, domácím 

přihlašovatelům, to je nejvíce za posledních 

18 let. Počet patentových přihlášek podaných 

domácími přihlašovateli byl v roce 2013 nejvyšší 

za posledních 20 let, oproti roku 2012 zaznamenal 

13% růst. Domácí přihlašovatelé v roce 2013 podali  

984 přihlášky vynálezů, nejvíce z oborů měření 

a optika, a doprava a skladování. Ve skladbě přihla-

šovatelů lze zaznamenat zvýšení aktivity ze strany 

českých vysokých škol a univerzit. Z uvedeného 

počtu přihlášek podaly více než jednu čtvrtinu, 

což oproti roku 2012 představuje navýšení o 30 %.

Počet českých patentových přihlášek zahraničních 

přihlašovatelů se v posledních letech ustálil kolem 

sta podání.

Nárůst počtu přihlášek ÚPV vidí i v tom, že spustil 

informační kampaň „Patentuj“ (www.patentuj.cz). 

Svou komunikaci v ní zaměřil především na pod-

niky, výzkumná a vývojovým centra, ke studentům 

a pracovníkům vysokých škol. „Je potěšující zjistit, 

že právě univerzity jsou v oblasti patentů stále ak-

tivnější. Oproti roku 2012 jsme od vysokých škol za-

znamenali 30% nárůst přihlášek vynálezů a užitných 

vzorů,“ říká Josef Kratochvíl, předseda ÚPV, s tím, že 

ÚPV plánuje řadu dalších informačních aktivit. „Nyní 

je třeba soustředit se více na kvalitu přihlašovaných 

řešení. Dbát, aby výzkum a vývoj začínal vždy od 

samé špice světového stavu techniky. Vyhnout 

se vynalézání vynalezeného, úsilí směřovat tam, 

kde nejsnáze nalezneme potencionální zájemce 

o naše produkty. Proto se musíme zdokonalovat ve 

využívání informačních zdrojů, které máme zdarma 

k dispozici. Jen tak můžeme pokročit na žebříčku 

konkurenceschopnosti a vytvářet nové pracovní 

příležitosti,“ konstatuje Kratochvíl.

Mezinárodní ochrana láká
Ve statistikách ÚPV také roste počet patentů poda-

ných s využitím mezinárodní přihlášky podle Smlouvy 

o patentové spolupráci (PCT) – tímto způsobem lze 

jedinou přihláškou podanou v Úřadu průmyslového 

vlastnictví získat ochranu ve 148 smluvních státech 

a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Právě 

PCT přihlášky, které jsou podávány podle Smlouvy 

o patentové spolupráci, mohou být cestou, jak patent 

prodat či poskytnout licenci především zahraničním 

firmám, vzhledem k tomu, že atraktivita systému PCT 

rok od roku roste. Dva největší hráči na patentovém 

trhu, USA a Čína, v roce 2013 dosáhli přelomového 

bodu 200 000 podaných mezinárodních přihlášek. 

Toto číslo podle ředitele ÚPV dokazuje, že systém po-

dle Smlouvy o patentové spolupráci přináší nové tržní 

možnosti a je pohonem stále více národních ekono-

mik. Úřad průmyslového vlastnictví proto na rok 2014 

chystá kampaň „Patentuj!“ dále rozšířit o informace, 

jak na patentech nejlépe vydělat. Inspirací může být 

japonská společnost Panasonic, která vloni podala 

2881 přihlášku podle Smlouvy o patentové spolupráci 

(PCT), což ji vyneslo celosvětové prvenství, a neustále 

tak zvyšuje svou tržní hodnotu.

Zahraniční přihlašovatelé v roce 2013 podali  

97 přihlášek. Počet mezinárodních přihlášek PCT vstu-

pujících do národní fáze řízení v ČR dosahuje v po-

sledních čtyřech letech několika desítek ročně. Obě 

tyto skutečnosti ukazují, že zahraniční přihlašovatelé 

upřednostňují pro získání patentové ochrany v České 

republice využití Evropského patentového systému, 

tedy podání evropské patentové přihlášky a následné 

splnění požadavků pro nabytí účinnosti uděleného 

evropského patentu na českém území, tzv. validaci. 

V loňském roce takto získali 4603 patenty platné na 

území ČR. Lze tak usuzovat, že Česká republika je teri-

toriem, které je chápáno majiteli evropských patentů 

jako oblast vhodná pro podnikání a významná pro 

ochranu investic do nových technologií a výrobků. 

Z údajů za poslední rok vyplývá, že z celkového po-

čtu udělených evropských patentů v roce 2013 bylo 

validováno v České republice kolem 8,5 % patentů.

Pomoci mohou i rešerše
Jako účinná podpora při uplatňování patentů do 

zahraničí se osvědčilo poskytovat přihlašovatelům 

k přihláškám podaným se žádostí o úplný průzkum 

také rešeršní zprávu v českém a v anglickém jazyce. 

A to ve struktuře odpovídající standardu evropského 

systému řízení kvality, v dostatečném předstihu 

před uplynutím dvanáctiměsíční prioritní lhůty. Na 

základě výsledků rešerše se přihlašovatelé mohou 

kvalifikovaněji rozhodnout, zda podat přihlášku 

na dané technické řešení také v zahraničí, protože 

mohou reálněji odhadnout výsledek zahraničního 

patentového řízení. Z údajů roku 2013 vyplývá, 

že si čeští přihlašovatelé uvědomují výhody této 

strategie: ve více než polovině (53 %) podaných 

patentových přihláškách žádají o provedení úplného 

průzkumu zároveň s podáním přihlášky. Ve 12 % žá-

dají o provedení úplného průzkumu do 3 měsíců od 

podání. V roce 2013 tak byly rešerše v potřebné lhůtě 

zpracovány k 566 přihláškám českých přihlašovatelů.

Rešerši uplatní přihlašovatelé i v případech, kdy je 

při patentovém řízení v zahraničí záznam z pro-

vedené rešerše vyžadován. Může jít např. o poža-

davek Evropského patentového úřadu vyplývající 

z příslušných ustanovení Prováděcího předpisu 

k Úmluvě o udělování evropských patentů. Podle 

nichž je přihlašovatel uplatňující právo přednosti 

povinen předložit zároveň s evropskou patento-

vou přihláškou kopii výsledků rešerše provedené 

úřadem, u kterého byla podána prioritní přihláška.

Požadavek na přiložení rešeršní zprávy vyplývá 

také ze Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Ve 

státech, s jejichž patentovými úřady se ÚPV poda-

řilo sjednat příslušnou dohodu, lze předložením 

rešeršní zprávy urychlit tamní patentové řízení. Jde 

o Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, 

Slovensko, Španělsko a USA. /upv/
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DESET LET V UNII
ČR ZÍSKALA Z EU OD SVÉHO VSTUPU PŘES 333 MILIARD Kč, 
ZAHRANIČNÍ FIRMY V ČESKU INVESTOVALY PŘES 415 MILIARD. 
TAKOVÉTO ÚDAJE NABÍZEJÍ BILANČNÍ STATISTIKY SUMARIZUJÍCÍ 
EKONOMICKÁ FAKTA DOSAVADNÍHO ČESKÉHO ČLENSTVÍ 
V EVROPSKÉ UNII

I když se v současné době často hovoří o tom, 

že vstup do EU možná pro ČR nebyl tím nejlep-

ším krokem, s poukazy na různá unijní omezení 

a bruselskou byrokracii, a stejně tak je pod palbou 

kritiky i téma přijetí společné evropské měny a jeho 

možné důsledky, ekonomické statistiky hovoří jasně: 

přinejmenším po finanční stránce se členství v unii 

ČR zatím vyplatilo.

„Evropská bilance“ ČR je v plusu
Třistatřicetři nikoli stříbrných křepeliček, ale miliard 

korun, to je zhruba částka, kterou ČR získala z Bru-

selu jako pozitivní bilanci od 1. května 2004, tzn. za 

10 let od svého vstupu do společenství zemí Ev-

ropské unie, jehož 10. výročí si právě připomínáme. 

Za dobu svého dosavadního členství v EU získávala 

ČR podle statistik Ministerstva financí každoročně 

z Bruselu víc peněz, než do něj odvedla. Vyplývá to 

z dat zveřejněných Evropskou komisí. Za toto ob-

dobí Česko dosud poslalo do bruselského rozpočtu 

342,8 mld. a naopak z něj vyčerpalo 676,2 mld. – což 

znamená, že celková plusová bilance pro Česko činí 

právě oněch zmíněných víc než 333 miliard korun. 

Podobně na tom jsou podle údajů Evropské komise 

i další nové členské země, které před 10 lety vstoupily 

do EU spolu s Českem, zatímco u původních zemí 

EU, jako jsou Německo, Francie a Itálie podle statistik 

EK (do roku 2012) naopak převažuje objem odvodů 

nad příjmy. Kromě ČR se 1. května 2004 staly novými 

členy také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Kromě Kypru, 

který dostával více peněz z EU v letech 2004 - 2006 

a 2010 - 2011, prakticky všechny tyto státy z rozpočtu 

EU získávaly více, než do něj odváděly. 

Peníze přinesli i investoři
Dalším významným ukazatelem hospodářského 

vývoje v ČR po vstupu země do EU je objem za-

hraničních investic. Přímé investice, které za tu 

dobu zprostředkovala státní agentura CzechIn-

vest, dosáhly celkové výše 415 mld. Kč a podpo-

řily podle informací CzechInvestu vznik víc než 

145 000 pracovních míst. Mezi největší investory 

patří firmy Hyundai, Mondi Packaging Paper Štětí, 

Volkswagen a Daikin Industries. Vůbec největší 

investicí představuje výstavba nové továrny au-

tomobilky Hyundai v Nošovicích roku 2006, kdy 

firma investovala do nového podniku 94 mld. Kč. 

V následujícím roce však došlo ke změně systému 

investičních pobídek a zkrácení doby pro čerpání 

slevy na dani z příjmů právnických osob na polo-

vinu ( z 10 na 5 let), což v kombinaci s nastupující 

globální ekonomickou krizí vedlo ke značnému 

pokles u počtu i objemu investic. Situace se opět 

zlepšila až v roce 2012, kdy novela zákona o in-

vestičních pobídkách opět prodloužila období, 

během něhož bylo možné čerpat investiční po-

bídky, zpět na 10 let. Umožnila tak čerpat pobídky 

technologickým centrům a centrům strategických 

služeb a zavedla tzv. strategickou investiční akci. 

Tento vzestupný trend pokračoval podle údajů 

CzechInvestu i v následujícím roce, kdy agentura 

zaznamenala rekordní množství žádostí o inves-

tiční pobídky mj. i proto, že řada investorů se sna-

žila ještě využít příznivější podmínky před tím, než 

vstoupí v platnost rozhodnutí Evropské komise 

snižující od poloviny roku 2014 míru podpory ze 

40 na 25 %. 

ČR a EU: bilance dvou pětiletek (v mld. Kč)

rok
celkové příjmy  
z rozpočtu EU

celkové platby  
do rozpočtu EU

čistá pozice ČR  
vůči rozpočtu EU

2004 25 291,00 17 963,20 7 327,90

2005 32 681,80 30 703,90 1 977,90

2006 37 310,30 30 402,30 6 908,00

2007 47 314,90 32 122,10 15 192,80

2008 58 269,55 35 448,60 22 820,95

2009 78 145,82 35 828,10 42 317,72

2010 84 393,86 37 100,07 47 293,79

2011 72 476,54 41 743,17 30 733,37

2012 113 685,38 39 846,56 73 838,82

2013 125 716,11 41 661,33 84 054,77

ČESKÁ EKONOMIKA POROSTE LETOS VÍCE,  
VÝHLED GLOBÁLNÍHO RŮSTU SE MÍRNĚ ZHORŠIL

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém novém globálním výhledu zlepšil svou předchozí 

prognózu pro Českou republiku, která pro letošek počítala s růstem 1,5 %. Podle nově ko-

rigované předpovědi by měla česká ekonomika po loňském propadu 0,9 % v letošním roce 

stoupnout o 1,9 %, a pro příští rok očekávají analytici MMF mírné zrychlení růstu na 2 %.

Spotřebitelské ceny v ČR by podle MMF měly letos 

stoupnout o 1 % a napřesrok by se mělo tempo 

jejich růstu téměř zdvojnásobit - na 1,9 %. MMF 

rovněž předpověděl, že míra nezaměstnanosti 

v Česku letos klesne na 6,7 % z loňských sedmi 

a dalšího zlepšení by měla situace na trhu práce 

doznat v příštím roce, kdy by míra nezaměstnanosti 

měla sestoupit na 6,3 %.

Se zlepšující se hospodářskou situací počítá MMF 

rovněž na Slovensku, kde by měl růst ekono-

miky v letošním roce výrazně zrychlit na 2,3 % 

z loňských 0,9 %, a v roce 2015 by slovenská 

ekonomika měla podle prognózy růst o rovná 

tři procenta.

Oproti optimističtějším výhledům pro ČR a Slo-

vensko se naopak o něco hůře, než analytici MMF 

původně předpokládali, bude vyvíjet situace ve 

světě, kde naopak vyhlídky růstu globální ekono-

miky nepatrně snížili. Z loňských 3 % by letos měla 

zrychlit na 3,6 %, přičemž v prognóze zveřejněné 

počátkem letošního roku MMF přitom předpovídal 

o desetinu rychlejší růst 3,7 %. 
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EVROPSKÝ PARLAMENT 
PODPOŘIL STRATEGII 
PRO ČISTÁ PALIVA
EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL V PRVNÍM ČTENÍ DNE 15. DUBNA 
2014 POZMĚNĚNÝ NÁVRH SMĚRNICE O ZAVÁDĚNÍ INFRASTRUKTURY 
PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA, KTEROU MU PŘEDLOŽILA EVROPSKÁ 
KOMISE V LEDNU LOŇSKÉHO ROKU. POKUD KOMISE A RADA SCHVÁ-
LENÉ ZNĚNÍ POTVRDÍ, DOJDE OD ROKU 2020 NA TRHU EU K DRAMA-
TICKÉ ZMĚNĚ INFRASTRUKTURY POHONNÝCH ZDROJŮ PRO AUTO-
MOBILY, JAKOŽ I DOSTUPNOSTI VOZIDEL NA ALTERNATIVNÍ POHON.

S
amotný návrh směrnice – jakkoliv se může jevit 

(či přímo je) revoluční ve svých důsledcích – není 

z hlediska dlouhodobé politiky EU překvapivý. 

Programovým politickým východiskem směrnice je 

strategický dokument „Evropa 2020: Strategie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ 

(z roku 2010), který dále rozvinula Bílá kniha „Plán 

jednotného evropského dopravního prostoru – vy-

tvoření konkurenceschopného dopravního systému 

účinně využívajícího zdroje“ (z roku 2011), která již 

přímo stanovila prolomení závislosti dopravy v EU 

na ropě a jako cíl stanovila snížit emise skleníkových 

plynů v dopravě do roku 2050 o 60 % proti úrovni 

v roce 1990. Konkrétně pak Bílá kniha uvedla, že Ko-

mise bude rozvíjet „udržitelnou strategii alternativních 

paliv zahrnující rovněž odpovídající infrastrukturu“ 

(iniciativa 24) a „pokyny a normy pro čerpací infra-

strukturu“ (iniciativa 26). Předložení směrnice Komisí 

a její kladné přijetí Evropským parlamentem pak bylo 

pouze legislativním vyjádřením této politiky.

Již předtím však přímo právní předpis – směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 

23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z ob-

novitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 

směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES12 stanovil cíl 

dosáhnout 10% tržní podíl pohonných hmot z ob-

novitelných zdrojů.

Věcná východiska směrnice
Pokud jde o legislativní konkretizaci uvedených po-

litických cílů, kromě směrnice se stalo východiskem 

Sdělení Komise o evropské strategii pro alternativní 

paliva (z roku 2013), které hodnotí dostupné va-

rianty alternativních paliv, která by mohla nahradit 

ropu a navrhuje seznam opatření na podporu roz-

voje trhu s alternativními palivy v Evropě. Hlavními 

alternativními variantami paliv jsou:

  I) elektřina,

  II) vodík,

 III) biopaliva,

IV)  zemní plyn – v podobě stlačeného zemního 

plynu (CNG), zkapalněného zemního plynu 

(LNG) nebo zkapalněného plynu (GTL) a

V)  zkapalněný ropný plyn (LPG).

Za hlavní překážku zavádění alternativních paliv na 

trh bylo označeno jejich přijetí spotřebiteli a ab-

sence infrastruktury pro alternativní paliva, jakož 

i absence společných technických specifikací pro 

rozhraní mezi vozidlem a infrastrukturou. Účelem 

směrnice je pak zajistit vytváření infrastruktury 

pro alternativní paliva a zavedení společných 

technických specifikací pro tuto infrastrukturu v EU. 

Právní stránka směrnice
Evropským parlamentem schválená směrnice 

stanoví konkrétní požadavky na členské státy EU 

k zavedení vnitrostátních rámců politiky pro tržní 

vývoj alternativních paliv a pro vytvoření minimální 

infrastruktury pro alternativní paliva, včetně zave-

dení společných technických specifikací.

Na prvním místě směrnice stanoví minimální po-

vinnou infrastrukturu pro elektřinu, vodík a zemní 

plyn (CNG a LNG), která má klíčový význam pro 

přijetí alternativních paliv spotřebiteli (zavedení na 

trh) a pro další rozvoj a využití těchto technologií 

v odvětví. Směrnice konkrétně stanoví požadavek, 

aby každý členský stát EU zřídil minimální počet 

dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, přičemž 

10 % z nich má být veřejně přístupných. 

Na základě vnitrostátních cílů pro elektrická vozidla, 

které již byly v mnoha členských státech stanoveny, 

a s využitím extrapolace na celkový počet očeká-

vaný pro celou Unii definuje pro každý členský stát 

minimální počty. Elektrická vozidla budou dále 

potřebovat alespoň dvě dobíjecí stanice na vozidlo 

k dispozici pro plné dobití a určitý počet veřejně 

přístupných dobíjecích stanic pro doplňkové dobití, 

aby byly překonány obavy z nedostatečného do-

jezdu. Zavedení společných technických specifikací 

je proto dle směrnice nezbytné pro rozhraní mezi 

dobíjecími stanicemi a vozidly a také pro dodávky 

pobřežní elektřiny na plavidla.

Místa pro dobíjení elektrické energie / počet vozidel v členském státě

Členské 
státy

Stávající 
infrastruktura 

(dobíjecí místa) 2011

Navrhované cílové 
úrovně infrastruktury 

pro veřejnost do roku 2020

Počet elektrických vozidel 
plánovaný členskými státy 

v roce 2020

Belgie 188 21 000 –

Bulharsko 1 7 000 –

Česká repub-
lika

23 13 000 –

Dánsko 280 5 000 200 000

Estonsko 2 1 000 –

Finsko 1 7 000 –

Francie 1 600 97 000 2 000 000

Irsko 640 2 000 350 000

Itálie 1 350 125 000 130 000 (do roku 2015)

Kypr – 2 000 –

Litva – 4 000 –

Lotyšsko 1 2 000 –

Lucembursko 7 1 000 40 000

Maďarsko 7 7 000 –

Malta – 1 000 –

Německo 1 937 150 000 1 000 000

Nizozemsko 1 700 32 000 200 000

Polsko 27 46 000 –

Portugalsko 1 350 12 000 200 000

Rakousko 489 12 000 250 000

Řecko 3 13 –

Rumunsko 1 10 000 –

Slovensko 3 4 000 –

Slovinsko 80 3 000 14 000

Spojené 
království

703 122 000 1 550 000

Španělsko 1 356 82 000 2 500 000

 Švédsko – 14 000 600 000
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Stávající vodíkové čerpací stanice, jež byly dosud 

vybudovány v rámci demonstračních projektů vodí-

kových vozidel, se mají doplnit, aby byl možný provoz 

vodíkových vozidel na celém území členského státu 

EU a rovněž se umožnil jejich provoz v celé Unii – 

což by sloužilo jako základ pro případné pozdější 

vybudování celoevropské sítě. Pro vodíkové čerpací 

stanice se mají zavést společné technické specifikace.

Pokud jde o čerpací stanice s LNG, tyto se mají 

postavit v rámci základní transevropské dopravní 

sítě (TEN-T) ve všech námořních a vnitrozemských 

přístavech a s maximálními možnými rozestupy na 

dálnicích. Pro čerpací stanice s LNG a také pro čer-

pací stanice s CNG pro motorová vozidla se mají za-

vést společné technické specifikace. Čerpací stanice 

s CNG se mají vybudovat v rozsahu nutném k tomu, 

aby byl možný provoz vozidel na CNG v celé Unii.

Pro účely směrnice se stanoví definice „alternativ-

ních paliv“, kterými se dle směrnice rozumí paliva, 

která nahrazují zdroje fosilní ropy v dodávkách ener-

gie pro dopravu a která mají potenciál přispět k její 

dekarbonizaci. Patří mezi ně:

● elektřina,

● vodík,

●  biopaliva podle definice ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/28/ES,

●  syntetická paliva (které EP navrhl rozšířit o para-

finická paliva, včetně methanolu),

●  zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné formě 

(stlačený zemní plyn – CNG) a ve zkapalněné 

formě (zkapalněný zemní plyn – LNG), a

●  zkapalněný ropný plyn (LPG).

Směrnice dále mj. stanoví, že pokud jde o dodávky 

elektřiny pro dopravu, členské státy zajistí, aby byl 

do 31. prosince 2020 zaveden minimální počet dobí-

jecích stanic pro elektrická vozidla, a to alespoň počet 

uvedený v příloze II (viz připojenou tabulku). Alespoň 

10 % dobíjecích stanic musí být veřejně přístupných. 

Pomalé dobíjecí stanice pro elektrická vozidla musí 

do 31. prosince 2015 splnit požadavky technických 

specifikací (uvedených v příloze III bodě 1. 1. směrnice) 

a rychlé dobíjecí stanice musí tyto požadavky splnit do 

31. prosince 2017 (dle přílohy III bodu 1. 2. směrnice).

Pokud jde o dodávky vodíku pro dopravu, člen-

ské státy, na jejichž území ke dni vstupu směrnice 

v platnost již existují vodíkové čerpací stanice, zajistí, 

aby byl do 31. prosince 2020 k dispozici dostatečný 

počet veřejně přístupných čerpacích stanic vzdále-

ných od sebe nejvýše 300 km, umožňující provoz 

vodíkových vozidel na území celého státu.

Co se týče dodávek zemního plynu pro dopravu, 

členské státy zajistí, aby byly do 31. prosince 2020 

ve všech námořních přístavech hlavní sítě trans-

evropské dopravní sítě (TEN-T) k dispozici veřejně 

přístupné čerpací stanice s LNG pro námořní a vni-

trozemskou vodní dopravu.

V případě biopaliv, které již tvoří téměř 5 % trhu, 

tyto se používají se v rámci palivových směsí, a tudíž 

jim směrnice nestanoví žádnou speciální infra-

strukturu. Klíčovým úkolem bude zajištění jejich 

udržitelnosti.

Stejně tak pro LPG (zkapalněný ropný plyn) 

nejsou plánována žádná opatření, neboť základní 

infrastruktura je již k dispozici.

Závěr
Pro české podmínky aplikace směrnice jistě není 

bez zajímavosti doplnění odůvodnění v rámci Ev-

ropského parlamentu, a sice že strukturální fondy, 

zejména Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond 

soudržnosti, by měly poskytovat další možnosti 

financování a podpory zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva. Pro vnitrostátní politiku je pak 

důležité naléhat na vnitrostátní, regionální a místní 

orgány, aby zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva plně zahrnuly do svých operačních programů 

a priorit. 

/pm/

PRŮLOM V JUSTICI: SOUD ZRUŠIL FIRMU 
KVŮLI TRESTNÉ ČINNOSTI

Krajský soud v Praze potvrdil v polovině dubna přelomový rozsudek Okresního soudu 

v Benešově, kterým byla zrušena společnost Lax Prag z Pyšel, kvůli její trestné činnosti. Poprvé 

se tak před soudem vedle jednatelů ocitla i samotná firma.

„Obžalovaná právnická osoba vykonávala pouze čin-

nost spojenou s trestnou činností,“ zní odůvodnění 

verdiktu, který následně potvrdil Krajský soud v Praze, 

takže proti rozsudku se už nejde odvolat. Jednatelé 

dostali osmnástiměsíční, resp. třicetiměsíční podmí-

něný trest, firma byla rozhodnutím soudu zrušena.

Stát nyní do firmy, která poskytovala strážní služby, 

ale nepodávala daňová přiznání a neodváděla DPH, 

čímž stát připravila o necelý milion korun, pošle 

likvidátora. Ten ale už prakticky nebude mít co 

likvidovat, vzhledem k tomu, že firma je bez majetku 

a už dva roky žádnou činnost nevykovává.

Zákon platí už dva roky, “natvrdo” 
dopadl bič na firmy však až nyní
Stejnou dobu platí v Česku i zákon, podle kterého 

firmy mohou nést odpovědnost za trestné činy. 

Soudy podle něj sice vynesly už 7 pravomocných 

rozsudků, ale až nyní soud použil svou pravomoc 

k tomuto typu postihu – ke zrušení podniku – takže 

svým způsobem jde o průlomovou záležitost.

První tresty pro právnické osoby na základě nové právní 

úpravy, platné od roku 2012, padly už loni. Historicky 

první tři verdikty vynesly soudy však až na jaře loňského 

roku. Ve druhém pololetí již vedle prvních rozsudků sta-

nulo před soudem dohromady 11 obžalovaných práv-

nických osob a několik desítek dalších čelilo obvinění. 

Postihy prvních případů byly však relativně mírné. 

V pěti případech byla trestem pro firmu jen pokuta 

několik desítek tisíc korun, ve dvou pak společnosti 

musí na své náklady zveřejnit rozsudek v médiích. 

Dvě odsouzené společnosti s ručením omezeným 

a jedno občanské sdružení nedostaly nejtvrdší tresty, 

jako je zrušení právnické osoby či zákaz činnosti až na 

20 let, propadnutí majetku nebo maximální pokuta 

1,46 mld. Kč. Za přečin úvěrového podvodu soud jed-

nomu z eseróček uložil nejnižší možnou peněžitou 

sankci, 20 000 Kč, ale další odsouzená firma a sdružení 

byly už potrestány citelněji. Za neodvedení daně 

a dotační podvod s celkovou škodou přes 126 000, 

resp. 52 000 Kč jim soud nařídil zveřejnit v denním 

tisku celé znění rozsudků, což vedle úhrady nákladů 

na otištění má i negativní dopad na jejich pověst.

Novinky v justiční liteře v praxi
Do českého právního řádu zavedla nová právní 

úprava např. zcela nový pojem tzv. přičitatelnosti, 

což znamená, že přečin nebo trestný čin může být 

spáchán jak jednáním orgánu právnické osoby, tedy 

představenstvem, dozorčí radou nebo holdingem, 

tak i zaměstnancem. 

Paragrafy zákona definující trestní odpovědnost práv-

nických osob – s výjimkou zrušení či zákazu činnosti 

– se vztahují i na samosprávy takže na pozoru se musí 

mít i obce a kraje, a podniky v jejich vlastnictví. Ty by 

proto měly zajistit pomocí preventivních opatření, 

aby starostové, radní, ale ani řadoví pracovníci pokud 

možno nemohli spáchat trestnou činnost.

Česko bylo poslední zemí osmadvacítky, která 

postrádala podobnou právní úpravu. Do začátku 

ledna 2012, kdy novinka vstoupila v platnost, bylo 

možné právnické osoby stíhat a postihovat jen za 

správní delikty. Nová právní norma, už konkretizuje 

na 80 trestných činů, za které může nést trestní 

odpovědnost firma, ačkoli explicitně nezahrnuje 

např. porušování pravidel na ochranu hospodářské 

soutěže nebo povinností při správě cizího majetku. 

Zaměstnanci či jejich zaměstnavatelé jsou trestně 

odpovědní a mohou být stíháni např. za používání 

nelegálního software či záměrně zkreslené údaje 

v daňovém přiznání nebo v žádosti o evropské 

dotace, nebo poškozování či ohrožování životního 

prostředí, které patří v Evropě mezi časté delikty 

např. chemických továren. 

Nejúčinnější obrana: proškolení
Jak uvedl v deníku E15 k těmto případům tajemník 

katedry trestního práva PF UK Lukáš Bohuslav, aby 

firmy hrozbě stíhání předcházely, mělo by jak jejich ve-

dení, tak zaměstnanci být řádně proškoleni – hlavně 

seznámeni s tím, co všechno zákon obsahuje a jaká 

skrývá rizika, právnická osoba by měla umět možná 

interní i externí rizika vyhodnocovat, a mít nastavené 

účinné kontrolní mechanismy. Konkrétně to mohou 

být etické kodexy či pracovní řády. Podstatné je, že 

pokud je zaměstnanec proškolen, a přesto se dopustí 

deliktu, firma se může hájit tím, že udělala vše, co jí 

zákon ukládá, a tzv. se z trestní zodpovědnosti vyvi-

nit. Právně postižen by pak byl jen její zaměstnanec 

zodpovědný za příslušný delikt. To platí o vymezení 

odpovědnosti zaměstnance nebo člena manage-

mentu – trestnímu postihu bude v případě, když 

firma prokáže, že své zaměstnance a vedení řádně 

proškolila nebo určila jejich konkrétní odpovědnost, 

vystaven pouze jedinec. A firma jako taková se může 

trestnímu stíhání vyhnout. /jv/
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GARMIN HUD: TROCHU JINÁ NAVIGACE
Pokud se vám dosavadní navigace 

zdá příliš fádní, můžete zkusit 

systém nové generace. Firma Gar-

min rozšířila svou nabídku navi-

gací o futuristický Head – Up Dis-

play (HUD), který přijímá 

navigační informace z vašeho 

smartphonu a promítá jej na prů-

hledné fólie na čelní sklo nebo na 

přiloženém reflektoru objektivu. 

Přístroj nabízí více navigační detailů než 

jiné přenosné systémy HUD, např. zobra-

zuje ukazatel směru, vzdálenost do další 

etapy, aktuální rychlost a rychlostní limit 

a odhadovaný čas příjezdu, řazení do 

jízdních pruhů, dopravní a bezpečnostní 

upozornění na radary, stejně tak upo-

zorní, pokud překročíte rychlostní limit. 

Ke zprovoznění stačí jednoduše přiložit 

transparentní fólii na čelní sklo (nebo 

použít dodávaný reflektorový objektiv), 

umístit HUD na palubní desku vozidla 

a spárovat jej bezdrátově s kompatibil-

ním Bluetooth zařízením – iPhonem, 

Android  telefonem nebo smartpho-

nem s Windows Phone 8 vybaveným 

navigační aplikací. A pak už jen vybrat 

cíl a HUD bude promítat navigační po-

kyny, které vás k němu dovedou. HUD 

automaticky upravuje jas, aby projekce 

byla jasně viditelná i na přímém slunci 

či v noci. Integrovaný USB port napáje-

cího adaptéru / kabelu do vozidla navíc 

usnadňuje nabíjení telefonu. 

HUD displej promítá dvoubarevný ob-
raz na speciální fólii, která se nalepí na 
přední sklo, nebo na dodávané stínítko

POHODLÍ ZA DVĚ MINUTY

Netradiční multifunkční nafu-

kovací křeslo jako stvořené pro 

příznivce pohodlí. 

Nafukovací multifunkční křeslo na-

bízí konektor připojení hudebních 

zařízení a herních konzolí pomocí 

3,5 mm jacku, zabudované repro-

duktory, držátko na pití, postranní 

kapsy pro uložení knih a časopisů, 

prostor pro uložení DVD a dálko-

vého ovladače. Křeslo vyrobené 

z 0,3 mm tlustého PVC (součástí 

balení jsou PVC záplaty, pro všechny 

případy...) se jednoduše nafoukne 

pomocí přiložené šlapací pumpičky. 

A už můžete relaxovat – tedy pokud 

nevážíte více než 110 kg, což je vý-

robcem udávaná maximální nos-

nost křesla. Také pozor na plameny 

a přímý zdroj tepla, na ostré před-

měty (připínáček na podlaze mu 

rozhodně nesvědčí) a stejně pobyt 

na ostrém slunci by mohl skončit 

explozí a posezením na zemi. 

MOBILNÍ KURNÍK ANEB HITECH SLEPIČÁRNA
Vývojáři společnosti Siemens si 

mohou na své konto připsat uni-

kátní „ptákovinu“ – doslova a do 

písmene, protože v tomto případě 

je jejich novinka určena opeřen-

cům, kteří zásobují naše spižírny 

vajíčky – představili nový kontrolní 

systém pro mobilní kurníky, který 

zvyšuje pohodlí slepic a má pozi-

tivní vliv na jejich zdravotní stav. 

Mobilní kurníky představují efektivní 

způsob, jak umožnit slepicím pobyt 

v přirozeném prostředí a zároveň 

snížit riziko vzniku infekcí. Při delším 

pobytu hejna slepic na jednom místě 

se totiž v nahromaděném trusu za-

čnou množit mikrobi, kteří mohou 

být příčinou různých onemocnění. 

Mobilní kurníky se proto každý tý-

den stěhují, takže slepice jsou zdra-

vější a snášejí větší množství vajec 

(v průměru přes 90 vajec za 100 dní 

na jednu slepici). Celý kurník však 

není jen pouhá mobilní jednotka na 

kolech, ale moderní a značně auto-

matizovaný příbytek. Vývojáři do něj 

nainstalovali průmyslový kontrolní 

systém, který se běžně používá např. 

v solárních elektrárnách, při kontrole 

motorů nebo při správě inteligent-

ních budov. V tomto případě však dbá 

na pohodlí a bezpečnost drůbeže: 

Ráno otvírá dvířka a pouští slepice 

ven, na noc je zase zavírá. Přitom se  

řídí astronomickými daty východu 

a západu slunce, a slepice jsou tak 

vypouštěny během celého roku v op-

timální dobu. Ve větších kurnících 

schopných pojmout až 1200 slepic je 

automatizováno i dávkování potravy 

a odvážení trusu pomocí dopravníko-

vých pásů. Energii pro pohon všech 

součástí kurníku obstarávají solární 

panely umístěné na střeše. 

HITECH SOLÁRNÍ WC PRO ROZVOJOVÉ ZEMĚ
Revoluční, sluncem poháněné WC, 

které je vyvíjeno na Coloradské 

Boulderově univerzitě (CU – Boul-

der) na pomoc některým z 2,5 mld. 

lidí na celém světě, jimž chybí bez-

pečná a udržitelná sanitace, bylo 

představeno 22. března v  Indii 

v rámci projektu Výzva ke znovu 

vynalezení toalety financovaného 

Nadací Billa a Melindy Gatesových. 

Potraviny a voda zkažená patogeny 

z výkalů mají každý rok na svědomí 

smrt zhruba 700 000 dětí. Soběstačný 

chemický záchod, navržený a postavený 

za použití grantu 777 000 dolarů týmem 

vedeným profesorem Karlem Linde-

nem, umožňuje spalovat lidský odpad 

při dostatečně vysoké teplotě, aby se 

sterilizoval a vytvořil vysoce porézní 

biouhlí. „Půdní směs obsahující 10 % 

biouhlí může pojmout až o 50 % více 

vody a zvýšit dostupnost živin pro rost-

liny. Kromě toho může být použito jako 

palivo, které poskytuje energii srovnatel-

nou s kamenným uhlím,“ řekl Linden.

Vynález se skládá z osmi parabolic-

kých zrcadel, která koncentrují slu-

neční záření na místo ne větší než 

poštovní známka, na tyči z křemen-

ného skla připojenou k 8 svazkům 

kabelů z optických vláken, z nichž 

každý se skládá z tisíců propletených 

vláken. Vyrobená energie se přenese 

do optického vlákna systémem po-

dobným z přenosu dat. Vedení může 

zahřívat reakční komoru na více než 

600 F k sanitaci odpadního materiálu, 

dezinfekci patogenů, jako jsou výkaly 

a moč, a vytváření biouhlí.

Zatímco nápad na soustředění slu-

neční energie není nic nového, pře-

nášet ji pomocí optických kabelů 

je unikátní aspekt tohoto projektu, 

který financovala Nadace Billa a Me-

lindy Gatesových. Testy ukázaly, že 

každý z 8 optických kabelů produkuje 

80–90 W, takže celý systém může do-

dávat až 700 W energie do reakční 

komory umožňující snadno vařit 

vodu a účinně karbonizovat pevný 

odpad. Zatímco současný záchod byl 

vytvořen, aby sloužil 4–6 lidem denně, 

větší zařízení by mohlo sloužit něko-

lika domácnostem najednou. Nyní 

tým zkoumá další technologie, které 

mohou zvýšit užitečnost a funkčnost 

toaletního systému, např. k využití vy-

sokoteplotních kapalin, které mohou 

shromažďovat, uchovávat a dodávat 

teplo. 

Nové solární tepelné WC má za cíl zlepšit hygienu v rozvojových zemích

Foto: Universita Colorado
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Tiger
Anderson Thomas

Němec Thomas Anderson je specia-

listou zabývajícím se studiem němec-

kých obrněných vozidel za 2. světové 

války. Léta strávil výzkumem v ar-

chivech v Německu, zbytku Evropy 

a ve Spojených státech, kde objevil 

málo známá fakta a dosud nepubliko-

vané fotografie mocné Panzerwaffe. 

Výsledek svého bádání zúročil v této 

komplexně pojaté knize. Zpřístup-

ňuje v ní ještě nikdy nepublikované 

výňatky z hlášení velitelů jednotek, 

z osobních deníků, vzpomínek ve-

teránů, čímž umožňuje čtenáři na-

hlédnout do historie tohoto legendár-

ního obrněnce z dosud neznámých 

pohledů. Nepředkládá tedy jen po-

drobný technický popis variant tanku 

Tiger, jejich zrod a vývoj, jejich pan-

céřování, výzbroj a munici, ale zachy-

cuje i cenné autentické zkušenosti, 

hodnocení a doporučení jeho osá-

dek, taktiku jeho nasazování, změny 

v organizační struktuře tankových 

jednotek, detailní pohled na výrobní 

schopnosti německého průmyslu 

a dobovou atmosféru. Zkoumá také 

široce přijímaný názor, že Tiger byl 

konstrukčně příliš komplikovaný, při 

bojovém nasazení nespolehlivý a jeho 

výroba obtížná a složitá, ale že byl vy-

roben v dostatečně velkých počtech, 

takže měl významný efekt na boj se 

sovětskými i spojeneckými tanky.

Černobílé snímky nás až sugestivně 

vtahují do doby dávno minulé a celá 

kniha je jedinečným vhledem na his-

torii nejslavnějšího tanku, který byl 

kdy vyroben. / 256 stran, 499 Kč

Pro květnové vydání jsme připravili z katalogu Grada opět lahůdku 

z vojenské techniky. Německý těžký tank, který byl vyvinutý za druhé 

světové války se vyráběl od srpna 1942 do srpna 1944. Jde o vůbec 

první bojové vozidlo od první světové války, jehož konstrukce vychá-

zela z reálných bojových zkušeností. Svou úrovní ochrany posádky 

a palební silou překonával do té doby zkonstruovaná vozidla.

POHYBLIVÉ OBZORY ODKRÝVAJÍ 
NOVÁ POZNÁNÍ

„Ač se nám v současných převrat-

ných úspěších vědy může subjek-

tivně zdát, že je tomu naopak, 

ještě zdaleka jsme nepoznali 

a neobjevili vše podstatné a dů-

ležité. Zvednutý prst skeptiků 

dokonce poukazuje na skuteč-

nost, že proklamované pravdy 

dneška se zítra mohou proměnit 

v nepravdy, neboť jsme se – což 

je lidské – prostě mýlili. 

To je velkou výzvou pro pozemskou 

vědu, techniku i lidskou představivost. 

Mikrosvět, makrosvět a vše co je mezi 

tím, je pro člověka stále Terra inco-

gnita – země neznámá s bezpočtem 

otazníků,“ konstatuje v předmluvě 

k nové knize „Pohyblivé obzory – jevy, 

kterým ještě zcela nerozumíme“ její 

autor Milan Bauman, dlouholetý roz-

hlasový redaktor, popularizátor vědy 

a techniky a tvůrce již dříve vydaných 

populárně vědeckých knih Záhady pro 

zítřek, Na prahu neznámých světů či 

Labyrint říše rozumu, na něž místy také 

volně navazuje. Ve svém nejnovějším 

díle se zaměřuje na oblast, kterou lze 

stručně charakterizovat jako „aktuální 

záhady světa kolem nás“. Poukazuje 

rovněž na to, že v současné úzké vědní 

specializaci je čím dál víc zapotřebí 

hledat odpovědi napříč obory, neboť 

jak se ukazuje, vše ve světě kolem nás 

bývá úzce propojeno. 

Právě z pohledu těchto různých sou-

vislostí se tak může čtenář dozvědět 

spoustu zajímavých věcí, např. o pro-

blematice vnímání, času, tajemných 

hlubinách vesmíru, na jejichž okraj 

lidstvo začíná teprve nyní pomalu 

pronikat a o pozoruhodných jevech, 

s nimiž se tam lze setkat, ale i např. 

o tzv. samoorganizujících se sousta-

vách, genetickém kódu či našem, pro 

mnohé možná trochu nečekaném, 

vesmírném původu.

Čtenář se bude moci podrobněji se-

známit s pojmy jako neutrino, záhadný 

Higgsův boson, na který podnikají lov 

současní vědci, dozvědět se více o ne 

zcela odkrytých tajemstvích gravitace, 

neprobádaných záhadách antihmoty, 

ale i o současných fenoménech mo-

derní doby, jakými jsou 3D tisk a vir-

tuální realita. Na 160 stránkách čtení 

o vědě podaného srozumitelnou, ale 

rozhodně ne zjednodušující formou 

se rozhodně nebude nudit. 

Jak získat knihu zdarma 
a ještě s podpisem autora?
Jednoho z objednatelů, kteří se rozhod-

nou někoho obdarovat předplatným ča-

sopisu TechMagazín (viz. str. 58 – Darujte 

předplatné) obdaruje redakce. Z došlých 

objednávek vylosujeme výherce, který 

obdrží autorem signovaný výtisk. 
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Polní přenosné laboratoře
Pro geology, kteří se zabývají hledáním uhel-

ných ložisek, sestrojili pracovníci geologického 

ústavu v SSSR polní přenosné laboratoře. Zaří-

zení ve dvou kufřících umožní například zkrátit 

stanovení vlhkosti uhlí z dosavadních dvou 

hodin na dvě až tři minuty. Celková váha zaří-

zení činí 23 kg. 

Geotermální elektrárna 
Její vybudování je plánováno na jižní Kam-

čatce a bude pracovat s podzemní vodní parou 

vznikající v oblastech se sopečnou činností. 

V současné době se již provádějí vrty pro po-

trubí, kterými bude proudit pára k lopatkám 

turbín. 

Kamenolomy jako chladírny
Nevyužité kamenolomy v Moldavské SSSR 

budou sloužit jako chladírny masa. V Kiši-

něvě se jedna taková staví. Podle propočtů 

bude třikrát levnější než podzemní chladírny 

a na její projekci se spotřebuje 1,5krát méně 

kovů. 

Od elektroniků
V. V. Parin, tajemník Sovětské akademie lékař-

ských věd, píše v Pravdě severu o nových dia-

gnostických přístrojích. Uvádí, že vývoj směřuje 

k vícekanálovým přístrojům schopným sou-

časně zjišťovat různé ukazatele tělesných funkcí. 

Vyzývá konstruktéry, aby nezapomínali, že v lé-

kařství není třeba jen speciálních přístrojů pro 

rozeznání choroby a pro léčení, ale i přístrojů pro 

snadné, rychlé a přesné laboratorní zpracování 

různých vzorků, například pro počítání krvinek, 

měření žaludečních kyselin atd. 

Wartburg ve stopách Tatry
Po Hanzelkovi a Zikmundovi v Africe se stále 

častěji a častěji setkáváme s podobnými propa-

gačními jízdami. V rakouském časopise Austro-

motor byl nedávno uveřejněn článek rakouského 

vědce, který na voze Wartburg uskutečnil podob-

nou jízdu jako před ním čeští cestovatelé Zik-

mund a Hanzelka. Za 15 měsíců projel 53 000 km 

a s vozem byl prý nadmíru spokojen. 

Prahová odstředivka
Nákres znázorňuje odstředivku nového typu, která 

byla vyvinuta ve Švédsku. Je určena pro lékařské 

a vědecké účely. Zatímco v obyčejné odstředivce 

se oddělují nehomogenní roztoky tak, že se vloží 

do odstředivky v nádobce podobající se zkumavce 

a těžší složky jsou odstředivou silou hnány ke dnu 

a lehčí zůstávají na povrchu, nová odstředivka 

představuje dlouhou trubici, do níž se ze středu 

přivádí odstřeďovaný roztok. Trubice je rozdělena 

na pravidelné úseky pomocí výstupků (prahů), které 

zabraňují v postupu těžším složkám, aby přes tyto 

prahy prošly z jednoho úseku do druhého a nako-

nec vyšly druhým koncem trubice. Tímto způsobem 

se dosahuje dokonalejšího oddělení různých složek 

a mimoto je možno různé biologické materiály, jako 

například krev anebo odčerpané žaludeční šťávy, 

přivádět do odstředivky přímo. 

Vodní boby
Na vodních plochách zahraničních lázní se objevily 

vodní saně, které spojují bezpečnost saní s pružností 

ovládání vodních lyží. Jsou zhotoveny z hliníkové 

slitiny a vrstveného dřeva. Mají velmi dobré jízdní 

vlastnosti. V závěsu za motorovým člunem lehce 

kloužou po hladině se zátěží dvou osob. 

Umělé sítě
Americká firma Herkules Pauder vyrábí mořské sítě 

z polyetylénu. Před obyčejnými sítěmi vynikají mnoha 

přednostmi. Jsou lehké, na vodě plavou a nehnijí. 

Proti prokluzování kol
V Anglii se vyrábějí rošty, které se podkládají pod 

kola nákladních automobilů na rozbahněných 

cestách. Jsou vyrobeny z lišt z kaštanového dřeva 

uložených mezi dvě mřížky z ocelových prutů. Do-

dávají se v rozměrech 213 x 91 cm a 366 x 213 cm. 

Jednotlivé rošty lze vzájemně spojit v souvislé pásy 

speciálními sponami tvaru S. Rošty usnadňují pře-

pravu těžkých motorových vozidel a mechanizač-

ních prostředků v rozmoklém terénu, lze po nich 

přejíždět i úzké odtokové příkopy. 

Optický pyrometr
V Kalužském závodě na měřicí přístroje začali vy-

rábět optické pyrometry nové konstrukce značky 

OPK-57, kterými lze na dálku měřit teploty v rozpětí 

700 až 6000 °C. Podstatnou část tvoří měřicí přístroj, 

kterým se za pomocí optického teleskopu určí 

teplota měřeného objektu. Přenosný přístroj váží 

4 kg a napájí se suchým bateriovým článkem. 
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Pravidla sudoku jsou prostá: 

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

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstu-
penku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek 
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

5

8 6 5 9

9 7 2 8

6 2 1 4

5 1 9 2 6

9 8 4 5

3 7 9 1

9 7 4 5

2

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 4/2014:

5 1 6 8 7 4 3 9 2

9 7 4 1 2 3 5 6 8

3 8 2 9 6 5 4 7 1

1 9 5 2 4 7 6 8 3

2 6 8 3 5 1 7 4 9

4 3 7 6 8 9 1 2 5

7 4 3 5 9 8 2 1 6

6 5 9 7 1 2 8 3 4

8 2 1 4 3 6 9 5 7

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jana Beránková, Praha
Pavel Mužík, Praha
Karolína Ovesná, Kolín

Vzduch z minulosti
Vzhledem k tomu, že i nejprůzračnější led obsa-

huje malé bublinky zamrzlého vzduchu, připravují 

se vědci z USA a SSSR k chemickému rozboru 

vzduchu zamrzlého v Antarktidě. Na základě roz-

borů budou moci určit složení vzduchu z dávné 

minulosti. Jednotlivé polární expedice již dnes 

odebírají vzorky ledu z hloubky 400 m. Vzorky 

pak v laboratoři rozmrznou a rozborem vzdu-

chu se zjistí, jaké měli naší předkové na Zemi 

ovzduší. Protože se věčné ledy v Antarktidě tvořily 

ze sněhu, který v průběhu mnoha tisíciletí padal 

na jižní půl, lze pak také určit, jak probíhaly na 

Zemi jednotlivé klimatizační změny. 

Pro koupaliště
V zahraničních lázních je v provozu neobvyklá vodní 

houpačka. Na plovoucí kouli z polyesterového la-

minátu je čtyřmetrový stožár s příčkami, na jehož 

vrcholku je malá ohrazená plošina. Ve spodní polovině 

plovákové koule je zátěž 100 kg betonu, která v klidové 

poloze udržuje stožár s plošinou kolmo nad vodní hla-

dinou. Váha zátěže je volena tak, aby osoba na plošině 

mohla bez velké námahy rozkmitat stožár s plošinou 

kyvadlovým pohybem v libovolném úhlu. 

Mytí pod tlakem
Potíže s mytím oken, rozlehlých fasád, továrních hal 

a střech vyřeší nový způsob mytí proudem vody 

pod tlakem. Tlaku vody neodolá kamenolom či 

uhelná sloj – neodolá ji tedy ani trošku špíny a sazí 

na fasádě činžáku. 

Živá tkáň a střídavý proud
Elektrické vlastnosti hmoty se mění při změně frek-

vence střídavého proudu, který jí prochází. Jestliže se 

zavede do živé tkáně elektrická frekvence, měnící se od 

1 cyklu za vteřinu až na 100 000 megacyklů, lze získat 

velmi cenné informace pomocí změn elektrické ka-

pacity a vodivosti, které doprovázejí změnu frekvence 

(při větší frekvenci kapacita klesá a vodivost stoupá).

Nyní se zkouší využití těchto změn elektrických 

charakteristik k stanovení různých, z lékařského 

hlediska zajímavých vlastností a účinků. Tak napří-

klad lze této metody používat k stanovení množství 

vody vázané bílkovinami k zjišťování propustnosti 

různých blan pro ionty různých látek, ke zkoumání 

lékařského uplatnění intenzivních mikrovlnových 

rádiových vysílání a k vyloučení účinků tkáně na 

elektrokardiografický obraz srdeční činnosti. 
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13.–15. 5. Poznaň, Polsko: AUTOMA – 

veletrh robotiky, automatizace a řízení. 

EXPOPOWER – veletrh energetického 

průmyslu. GREENPOWER – veletrh pro 

obnovitelnou energii. Pořádá/info: 

Miedzynarodowe Targi Poznanskie, tel.: 

+48 61 869 2000, fax: +48 61 869 2999, 

e-mail: info@mtp.pl, www.mtp.pl/en

19.–23. 5. Hannover, Německo:

CeMAT – veletrh manipulační tech-

niky a intralogistiky. Pořádá: Deut-

sche Messe AG Hannover. Info: 

Ing. Eva Václavíková, tel.: 220 510 

057, fax: 220 510 057, e-mail: info@

hf-czechrepublic.com, www.hf-

-czechrepublic.com

20. 5. Miláno, Itálie: M2M FORUM – 

evropské fórum o komunikaci mezi 

stroji. Pořádá/info: Innovability, Srl., 

tel.: +39 02 8715 6782, fax: +39 02 

8715 3194, e-mail: segreteria@inno-

vability.it, www.innovability.it

20.–22. 5. Norimberk, Německo:

PCIM EUROPE – veletrh a konfe-

rence zaměřené na výkonovou 

elektroniku, automatizaci, pohony 

a řízení. Pořádá/info: Mesago PCIM 

GmbH, tel.: +49 711 61946-0, fax: 

+49 711 61946-96, e-mail: pcim@

mesago.de, www.mesago.de

20.–23. 5. Nitra, Slovensko: 

MSV Nitra 2014 – veletrh strojů, 

nástrojů, zařízení a technolo-

gií. Pořádá/info: Agrokomplex, 

tel.: +421 37 6572 201, fax: +421 

37 7335 859, e-mail: jenis@agro-

komplex.sk, www.agrokomplex.sk

3.–6. 6. Mnichov, Německo: 

AUTOMATICA – odborný veletrh au-

tomatizace a mechatroniky, MAIN-

TAIN – veletrh pro průmyslovou 

údržbu. Pořádá: Messe München 

GmbH, info: EXPO-Consult+Service 

spol. s r.o., tel.: +420 545 176 158, fax: 

+420 545 176 159-60, e-mail: info@

expocs.cz, www.expocs.cz

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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 SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) 

pokračujeme a každý měsíc jsou vylosování tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami. 

PRO KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Petr Vomáčka, Kralovice; Jan Rozsypal, Plzeň; Iveta Zábranská, Kroměříž

Ceny do soutěže – voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české 

nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 

přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného 

i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury 

z publikací renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské 

literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je 

spolupráce s předními odborníky technických, vědních a společenských oborů. Vylo-

sovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního 

výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Darujte předplatné! 
Chcete-li udělat radost někomu z Vašich blízkých, který má zájem o techniku a technologie a přijdou 

mu vhod zajímavé informace z těchto oborů, můžete mu darovat předplatné a zajistit tak pravidelné 

zasílání časopisu TechMagazín.

Zvýhodněné roční předplatné za plnohodnotných 12 čísel vychází na 300 Kč.

Stačí kontaktovat redakci na e-mail predplatne@techmagazin.cz a my už se postaráme o všechno 

ostatní. Vyplněný dárkový certifikát může být netradičním dárkem k narozeninám, jmeninám či jiným 

příležitostem. Certifikát zašleme obdarovanému poštou (společně s prvním výtiskem TechMagazínu).

Dárkové předplatné časopisu

od:    ...............................................................................................................................

pro:  ...............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................
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