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Využít energii o 25 % efektivněji?

Rozhodně.

www.abb.cz

Kompletní energetické a automatizační řešení od ABB pomohlo největšímu 
evropskému závodu na zpracování hliníku zvýšit energetickou efektivnost 
o 25 % při současném zvýšení produktivity. Naše výzkumná a vývojová 
činnost se zaměřuje na současné zvýšení výkonu a zachovávání zdrojů. 
Neustále se snažíme šetřit energii i peníze. A také životní prostředí. 
www.abb.cz
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Kostky jsou vrženy, ale budoucnost ve hvězdách
Tak už to máme za sebou, další, tentokráte předčasné (ale spíše v nejvyšší čas, pět minut po dvanácté) 
volby vyhráli – kdo vlastně? Oficiálně sociální demokraté, neoficiálně však spíše Babišovi a Okamurovi 
populisté. I když se analytici budou teď jako obvykle předhánět ve spekulacích a nastiňování možných 
verzí dalšího vývoje, podstatné je, že ani s již známými volebními výsledky není nic jisté. Kromě toho, 
že teď nastane obvyklé období politického handrkování, osočování a výčitek. Do toho se navíc bude 
pravděpodobně snažit tradičně po svém, bez ohledu na obvyklé zvyklosti, zasahovat s vrozenou 
elegancí chobotnatce v porcelánu prezident, takže věštit, co bude po volbách, nemá velkou cenu. 
Svět, jehož jsme také součástí, má zatím úplně jiné starosti, i když si to, zaměstnáni vlastními ma-
lichernostmi obvykle prostě nepřipouštíme. Jenže dělat, že se nás to vlastně netýká, je silně krátko-
zraká taktika, a neinformovanost a nezájem se neznalým a nepřipraveným může šeredně vymstít.
Ti prozíravější, kteří vidí trochu dál, než za hranice svého dvorečku, spíše sledovali s napětím situaci 
kolem USA, které se na chvíli ocitly na pokraji státního bankrotu a bez včasného navýšení limitu 
zadlužení zemi hrozil finanční kolaps – a to už jde do tuhého. Co by takovýto průšvih nejmocnější 
ekonomiky světa udělal s tím zbytkem, je lehké si domyslet. USA ovšem nejsou Kypr, nezbankrotují, 
ani když k tomu měly letos opravdu proklatě blízko. Američané to vyřešili navýšením tzv. dluhového 
stropu, což umožnilo vládě si znovu začít půjčovat peníze (hned první den po souhlasu Kongresu si 
půjčila k doplnění státní pokladny rekordních 328 mld. dolarů, čímž státní dluh USA překročil poprvé 
v historii hranici 17 bilionů dolarů) – a jede se dál…
Ale, že s financemi má svět sakra problém, dokumentuje i návrh na rozdělení eurozóny a opuštění 
její jednotné měny. Podle manifestu sepsaného skupinou 18 evropských ekonomů (mezi signatáři 
je i viceguvernér ČNB) ohrožuje současný model eurozóny existenci EU a jejího společného trhu, 
protože kvůli euru hrozí v jižním křídle eurozóny sociální nepokoje, zatímco lidé na severu jsou kvůli 
placení dluhů jiných zemí stále skeptičtější k evropské integraci jako takové. Jeho autoři navrhují, 
aby se eurozóna rozdělila na konkurenceschopné severní státy a zadlužené jižní státy, a vidí řešení 
v odchodu hospodářsky nejsilnějších zemí z eurozóny. Euro by dočasně zůstalo slabšímu jihu a stalo 
se na čas společnou měnou tamních států, než by se i ony vrátily ke svým národním měnám.
Nicméně i ČR už si začíná s problémy finančního sektoru dělat větší starosti než dříve, takže ČNB 
vybrala klíčové banky, jejichž krach by ohrozil Česko a bude je přísněji regulovat (mj. budou muset 
mít kapitálové rezervy vyšší než ostatní). I když kvarteto „strategických“ finančních ústavů, které je 
ve výběru našich centrálních bankéřů anonymní, není těžké si domyslet, že užší skupinu bank, které 
jsou pro stabilitu české ekonomiky tak důležité, že je stát nesmí nechat padnout, tvoří s vysokou 
pravděpodobností Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank. To jen pro informaci, 
až se budete třeba rozhodovat, kam svěřit své peníze.
Pokud byste ovšem chtěli investovat např. do zlata a ukládat své peníze do drahých kovů, vyplatí 
se vám zase sledovat, jak si vede a kam kráčí globální průmysl. Ceny drahých kovů jsou totiž přímo 
ovlivněny jeho spotřebou, a ta byla v minulých letech nevalná. Negativní dopad na ceny průmyslově 
využívaných drahých kovů měl např. pokles výroby v automobilovém průmyslu. Nejdražší zůstává 
stále platina, následuje zlato, rhodium, palladium a stříbro. 
Ale nás samozřejmě zajímají spíše lokální záležitosti, a není to bohužel jen politika, která dokáže 
jednoho pěkně otrávit. Stačí třeba i nenápadná zpráva, že žluté vlaky RegioJet ze skupiny Student 
Agency pendlující mezi Prahou a Ostravou, nebudou od listopadu přepravovat vozíčkáře. Podle 
sdělení dopravce jsou hlavním důvodem pro tento krok zpoždění, jež vlaky nabíraly kvůli admi-
nistrativním a technickým potížím. Jenže konkurenční ČD a LeoExpres je asi zvládají lépe, nebo je 
prostě nemají, protože handicapované vozí pořád. Takže otázka zní: Koho vyloučí Radim Jančura 
z dopravy příště? Jinověrce? Vegetariány? Marťany? Nebo vás? Je to smutné, ale tohle bez pofi-
derních výmluv jednoznačně diskriminační rozhodnutí znamená body dolů a nehezkou skvrnu 
na pověsti a dosavadních sympatiích pro ambiciózního žlutého dopravce, který rozhýbal stojaté 
vody dopravního byznysu – aby se posléze ukázalo, že spíše než o stále deklarovaný komfort pro 
cestující mu jde, jak se zdá, výhradně jen a jen o ten byznys…

Josef Vališka, šéfredaktor
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V ČR přibýVá CNG Vozidel

V České republice je již 6300 
vozidel na stlačený zemní plyn 
(CNG). Oproti čtvrtému kvartálu 
2012 jde o nárůst 46,5 %. Nejvíce 
meziročně narostl počet osob-
ních a dodávkových vozidel, a to 
o 50 %. Na českých silnicích jezdí 
také již 410 plynových autobusů 
a 59 komunálních vozidel na CNG.
„Výše zmíněný počet vozidel na CNG 
je ve třetím čtvrtletí u nás, přičemž 
26 % všech CNG vozidel přibylo od 
letošního ledna,“ říká Zdeněk Proko-
pec, předseda představenstva Aso-
ciace NGV. Nárůst v oblasti CNG, ale 
není podle něj zase tak překvapující: 
Vozidla na zemní plyn jsou ekologická, 
bezpečná a mají i nejlevnější provoz. 
„Provoz na CNG stojí motoristy jen 1 Kč 
za ujetý km, v dnešní době tak CNG 
představuje další možnost pro domác-
nosti, jak ušetřit,“ dodává Prokopec.

Od loňského podzimu také přibylo 48 
CNG městských a linkových autobusů. 
Podle serveru www.cngplus.cz, který se 
zabývá CNG problematikou, přibude 
ještě letos dalších minimálně 15 CNG 
autobusů, a to v Českých Budějovicích. 
„Motoristům je nyní k dispozici 48 ve-
řejných CNG plnicích stanic. Zatím po-
slední byla otevřena u dálnice v lokalitě 
Beroun – Králův Dvůr a v nejbližší době 
by měly zahájit provoz další veřejné 
stanice v Příbrami, Jindřichově Hradci 
a Praze“, uvedl Zdeněk Prokopec. 
Informacím v oblasti CNG, legislativě 
i zkušenostem z provozu, se věnovala 
i celostátní odborná konferenci Au-
tosympo 2013 na konci října v Rozto-
kách u Prahy. Na ní byl mj. také veřejně 
představen projekt „LNG Masterplan 
Rýn-Mohan Dunaj“, v jehož rámci bude 
evropské vnitrozemí zásobováno zka-
palněným zemním plynem. ■

Vozy na CNG zařadila do svého výrobního programu i Škoda Auto, stlačený plyn 
pohání model Citigo /foto: Škoda Auto/

Nejmladší teChNiCká uNiVeRzita bude 
spolupRaCoVat s Českými dRahami 
Vysoká škola technická a eko-
nomická v Českých Budějovicích 
(VŠTE) získala další impuls k roz-
voji nového studijního oboru 
Technologie dopravy a přepravy, 
když uzavřela smlouvu o spolu-
práci s Českými drahami. 
„Smyslem této spolupráce je dát stu-
dentům možnost už v rámci studia 
nahlédnout do praxe, řešit skutečné, 
reálné problémy české železnice třeba 
formou diplomových prací. Věřím, že 
řadu nápadů budeme moci prakticky 
využít,“ uvedl Dalibor Zelený, gene-
rální ředitel Českých drah.
Vedle řešení zadaných témat a praxe 
studentů v provozu Českých drah obě 
instituce počítají také s expertní čin-
ností odborníků VŠTE v oblasti dopravy 
a ekonomiky drah a při vzdělávání jejich 
pracovníků. Smlouva předpokládá i or-
ganizování společných akcí či seminářů 
a výměnu informací. „Jako regionální, 
profesně orientovaná vysoká škola si 

partnerství velmi vážíme. Dává nové 
možnosti studentům i vyučujícím. Zá-
roveň ho beru jako ocenění dosavadní 
práce školy a Katedry dopravy a logis-
tiky, kde se nám podařilo soustředit 
respektované odborníky na dopravu,“ 
říká rektor VŠTE Marek Vochozka. 
VŠTE byla založena v roce 2006 a je 
nejmladší veřejnou vysokou školou 
v Česku. Letos na ní působí na 4000 
studentů v pěti bakalářských oborech: 
Strojírenství, Technologie dopravy a pře-
pravy, Konstrukce staveb, Ekonomika 
podniku a Stavební management. Obor 
Technologie dopravy a přepravy se na 
VŠTE vyučuje od roku 2012 a za dva 
roky se dočká i prvních absolventů – 
bakalářů. O studium je velký zájem 
a obor patří na škole mezi nejrychleji 
rostoucí. Díky spolupráci s Vysokou 
školou logistiky Přerov lze na VŠTE už 
druhým rokem dálkově studovat rovněž 
magisterský obor Logistika. Jde o první 
technický magisterský obor v kraji. ■
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Upgrade 
ve vedení 
Kovosvitu
Na pozici generál-
ního ředitele spo-
lečnosti Kovosvit 
MAS, a.s. byl od 
září jmenován Pe-
ter Hawlan, který 
má bohaté mezi-
národní zkušenosti 
s řízením průmys-
lových společností. 

Další posilou je Miloslav Kubala, 
který nastupuje na pozici obchod-
ního ředitele. Jeho hlavním úkolem 
bude tvorba strategie expanze na 
nové trhy a odpovědnost za další 
obchodní projekty. Peter Hawlan 
přichází ze skupiny Elmarco, z po-
zice výkonného ředitele a Miloslav 
Kubala ze společnosti ABB, kde byl 
odpovědný za obchod. 
Bývalý generální ředitel Miloslav 
Kafka, bude nově odpovědný 
za řízení strategických projektů 
celého holdingu KOVOSVIT MAS 
a Daniel Horský, který doposud za-
stával pozici obchodního ředitele, 
bude obchodně zaštiťovat trhy ČR, 
Slovenska, Polska a Ruska. 

Obchodním 
ředitelem 
Berghofu
Dodavatel podni-
kového softwaru 
IS Berghof ozná-

mil jmenování Milana Hrušky na 
pozici obchodního ředitele. Jeho 
hlavní rolí bude rozvoj obchod-
ních příležitostí v ČR a růst zákaz-
nické základny zejména ze seg-
mentu průmyslové výroby. Před 
svým nástupem do společnosti 
Berghof v roce 2009 pracoval na 
různých konzultačních pozicích 
v řadě IT společností.

Změny v D-Link
Společnost D-Link pro ČR a Slo-
vensko povede Norbert Ebinger, 
který tak rozšiřuje své dosavadní 
působení na pozici Country ma-

▲

Airbus plní plán, boeing trápí 
problémy 
Zakázky evropského výrobce 
letadel Airbus překročily za prv-
ních devět měsíců roku hranici 
1000 strojů. Firma tak již splnila 
letošní plán prodat letos více než 
tisíc letadel, přičemž původním 
cílem bylo získat přes 800 objed-
návek, což se evropskému výrobci 
podařilo téměř už během prvního 
pololetí. 
Firma do září dostala zakázky na 
1112 letadel, což i po odečtení zru-
šených objednávek znamená čistý 
počet zakázek na 1062 strojů. V loni 
Airbus zaostal za svým americkým 
konkurentem, když mu počet zakázek 
klesl o 43 % na 914 letadel, zatímco 
Boeing loni získal 1339 objednávek 
a za první pololetí letošního roku 
dostal více zakázek než Airbus, ale 
pak se karta obrátila. Boeing díky pro-
blémům se svým nejmodernějším 
strojem B787 Dreamliner ztratil ne-
dávno rozsáhlou prestižní zakázku od 
japonských aerolinií ANA, jimž došla 
trpělivost s letouny často odstave-
nými mimo provoz kvůli vyšetřování 
různých potíží, a které nakonec místo 

zrušených Boeingů nakoupily Airbusy. 
K podobnému kroku přistoupila i řada 
dalších leteckých dopravců, včetně 
české Travel Service, která zrušila svou 
objednávku jednoho stroje.
Airbus letos také představil svůj nej-
novější model A350, který má konku-
rovat Dreamlineru – 14. června stroj 
úspěšně absolvoval svůj první čtyř-
hodinový testovací let z jihofrancouz-
ského Toulouse, kde se má vyrábět. Na 
stroji firma pracovala 7 let a jeho vývoj 
stál asi 15 mld. dolarů (289 mld. Kč). 

Dodávky nových strojů chce zahájit ve 
druhém pololetí tohoto roku, a 270–
350 sedadlových verzí s doletem až 
15 000 km pak do konce roku 2014. 
Díky lehkým kompozitním materiálům 
ve více než polovině celého letadla 
má být A350 podobně úsporný jako 
Dreamliner považovaný za nejmoder-
nější dopravní letadlo světa. Airbus 
se ale rozhodl v A350 využít klasické, 
už ověřené baterie místo moderní li-
-ion varianty poté, co B787 postihlo 
několik požárů baterií, jejichž příčinu 
se zatím nepodařilo uspokojivě vy-
světlit, a které vedly k dlouhodobým 
odstávkám těchto letadel. ■

K úsporným parametrům nového Airbusu A350 přispívají nejen kompozitní 
materiály, ale i speciální zakončení křídel
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Alstom modernizuje českou energetiku
Brněnská firma Alstom a energe-
tická společnost ČEZ podepsaly 
kontrakt v hodnotě téměř čtvrt 
miliardy korun, který přinese vý-
razné snížení ekologické zátěže. 
Díky modernizaci elektrárny 
Počerady klesnou emise oxidů 
dusíku až o 60 %.
Od roku 2016 vejde v platnost 
směrnice EU ukládající všem zdro-
jům s instalovaným výkonem nad 
50 MW snížení emisí oxidů dusíku na 
hodnotu pod 200 mg/Nm3. Alstom 

provede rekonstrukci na dvou kotlích 
v elektrárně Počerady. Ukončení první 
fáze modernizace je v plánu na září 
2014, druhé na začátek roku 2015. 
Ekologické standardy tak budou 
zavedeny o rok dříve, než požaduje 
směrnice. Modernizace Počerad byla 
pro ČEZ navržena „na klíč”, Alstom 
dodá kompletní systém pro snížení 
emisí. Nainstalovány budou primární 
a sekundární opatření pro snížení 
emisí oxidu dusíku ve spalinách a bu-
dou upraveny spalovací systémy na 

dvou práškových kotlích o výkonu 
200 MWe, které spalují hnědé uhlí. 
Pro splnění nové směrnice EU byla 
nedávno podepsána i smlouva se 
švýcarskou firmou Alpiq Generation, 
pro níž Alstom zajistí modernizaci 
fluidních kotlů teplárny na Kladně, 
s dokončením v roce 2014. Výsled-
kem bude snížení emisí oxidu dusíku 
o polovinu – po modernizaci, která je 
první svého druhu v naší zemi, bude 
teplárna produkovat ještě nižší emise, 
než jaké ukládá nová směrnice. ■

nové domy v pAlo Alto již s nAbíječkou  
pro elektromobily 

Kalifornie patří mezi uznávané 
průkopníky elektromobility 
a „zelených“ technologií, a po-
slední aktivity tamních orgánů 
tomu dávají za pravdu. 
Městský úřad v Palo Alto se podle 
informací webu Green Car Reports 
rozhodl zavést podmínku, že při 
stavbě nových budov bude v rámci 
každého domu automaticky insta-

lován napájecí 240V okruh (level 2). 
Rozhodnutí, které má za úkol po-
moci doplnit veřejné nabíjecí stanice 
ve městě bylo schváleno hlasováním 
městské rady bez námitek a centrum 
kalifornského Sillicon Valley tak do-
stálo své pověsti technologického 
lídra i v této oblasti. Instalace vyjde 
na pouhých 200 dolarů, což je vzhle-
dem k cenám nemovitostí v tomto 

lukrativním koutě Kalifornie (cena 
domu se zde pohybuje kolem 1 mi-
lionu dolarů) opravdu marginální 
částka, přičemž jejich hodnota se 
tímto ještě dále zvyšuje. Městská 
rada se také dohodla na zvýšené 
podpoře elektrických automobilů. 
Inspirací pro tamní úřady byl zřejmě 
rozmach a rostoucí popularita elek-
tromobilů, za což pravděpodobně 
Kalifornie vděčí hlavně společnosti 
Tesla Motors, která právě v srdci „Kře-
míkového údolí“ sídlí. ■
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nagera D-Linku pro Maďarsko. 
Novou posilou českého týmu D-
-Linku je také Veronika Mandíková, 
která nastoupila na pozici Sales 
Ma nager Multi Channel.

Posila týmu
Novou posilou 
týmu společnosti 
Infinity se stal Mar-
tin Hruška, který od 
srpna nastoupil na 

pozici obchodního ředitele pro 
podnikové aplikace. V letech 
2002–2013 působil ve společ-
nosti Microsoft na pozici Partner 
Account Manager., kde měl mj. 
na starosti prodej podnikových 
aplikací ERP a CRM.

Změna 
prezidenta 
Kia Motors 
Europe 
Jelikož dosavadní 
prezident Kia Mo-

tors Europe Brandon Yea po dvou 
letech přešel na nový post v ma-
teřské společnosti Kia v Soulu, byl 
na jeho místo jmenován Ho Sung 
Song, který pracuje ve společnosti 
od roku 1988 na různých vysokých 
postech v rámci organizací Hyun-
dai, resp. Kia. Coby nový prezident 
Kia Motors Europe bude pracovat 
po boku Michaela Cola, COO Kia 
Motors Europe a společně povedou 
značku k dalšímu růstu v Evropě.

Z JIC do 
OK4Inovace 
Na pozici ředitele 
o l o m o u c k é h o 
technologického 
centra OK4Ino-

vace byl k začátku října jmeno-
ván Kamil Krč, MBA. Jeho úkolem 
bude realizovat v regionu opatření 
vytýčená v Regionální inovační 
strategii Olomouckého kraje, která 
se významně týkají firem z oblasti 
průmyslu. Předtím Krč působil 6 let 
v Jihomoravském inovačním cen-
tru (JIC) a poslední dva roky na 
Mendelově univerzitě v Brně.

Postup  
ve firmě
Společnost Point-
Park Properties 
jmenovala Noru 
Hategan na pozici 

Business Development Manager. 
Předtím zastávala u společnosti 

Jaderní lídři rozvíJeJí spolupráci 
s ČvuT v praze
Rusatom Overseas, dceřiná spo-
lečnost ruské státní korporace 
Rosatom, podepsala první říjnový 
týden v rámci Business dne Ruské 
federace na 55. MSV v Brně me-
morandum o porozumění s Cen-
trem pro civilní jadernou spolu-
práci při Českém vysokém učení 
v Praze. Dokument dává smluvní 
rámec pro spolupráci ruských 
a českých expertů v jaderné sféře 
v akademické a vědecké oblasti.
„Memorandum pomůže prohloubit 
a zintenzivnit již existující spolupráci 
s jedním ze světových lídrů v oblasti 
jaderných technologií. Věřím, že tato 
spolupráce pomůže ke zvýšení úrovně 
studia i získání nových výzkumných 
projektů nejen Českého vysokého 
učení technického,“ uvedl děkan 
strojní fakulty ČVUT František Hrdlička.  
Výkonný viceprezident Rusatom 
Overseas Leoš Tomíček zdůraznil, 
že zejména společná práce českých 

a ruských vědců, která se datuje od sa-
motného počátku formování českého 
jaderného průmyslu, dovolila realizovat 
tak rozsáhlé projekty, jakými jsou vý-
stavby jaderných elektráren ruského 
designu v ČR a dodávky českých spo-
lečností pro projekty Rosatomu v Rusku 
i v zahraničí. „Tato spolupráce úspěšně 
pokračuje. Čeští odborníci se podílejí 
na vývoji mezinárodního výzkumného 
reaktoru v ruském Dimitrovgradě, spo-
lupracují v rámci Spojeného ústavu 
jaderných výzkumů v Dubně. Čeští 
studenti navštěvují ruské jaderné elek-
trárny, letos navštívili již zprovozněné 
a nově budované bloky Novovoroněž-
ské jaderné elektrárny a zúčastnili se 
stáže na Rostovské jaderné elektrárně. 
Ruští profesoři přednáší na českých uni-
verzitách,“ uvedl Leoš Tomíček. 
Šestice českých studentů z pražské 
technické univerzity se zúčastnila také 
stáže u společnosti Westinghouse 
Electric Company v rámci spolu-

práce firmy s ČVUT. Jednotlivé stáže 
odstartovaly v létě a končí v průběhu 
tohoto podzimu. Studenti pracovali 
v týmech společnosti Westinghouse 
v USA na základě memoranda uza-
vřeného v prosinci loňského roku. 
Dohoda pokrývá spolupráci s růz-
nými fakultami univerzity (stavební, 
strojní, elektrotechnickou, jadernou 
a fyzikálně inženýrskou a Fakultou in-
formačních technologií) v oborech, 
které jsou relevantní pro dostavbu 
jaderné elektrárny v Temelíně a pro 
technologii AP1000. Westinghouse 
vyhledává nejlepší a nejschopnější 
studenty z  různých oborů, aby je za-
pojil do samého centra vývoje jader-
ných technologií a inovací. ■

dráhy invesTuJí do obnovy vlaků 

České dráhy mají v plánu vydat do 
roku 2030 zhruba 40 mld. Kč na 
obnovu svého vozového parku. 
Vyplývá to ze střednědobé stra-
tegie obnovy kolejových vozidel, 
kterou v říjnu schválila dozorčí 
rada společnosti. Výše roční in-
vestice by neměla být vyšší než 
2,5 mld. Kč (což představuje hod-
notu odpisů). 
Podle mluvčího drah Radka Joklíka 
je zmíněná suma 40 mld. Kč spíše 
pesimistická varianta počítající 
pouze s vnitřními zdroji, které by 
se ale mohly rozšířit o dotace z EU. 

Státní dopravce očekává, že v období 
2014–2015 by se peníze z operač-
ního programu doprava mohly po-
dílet na financování drážních vozidel 
ze 40 %, a v letech 2016–2020 pak 
předpokládá alespoň 25% podíl na 
financování z následného operač-
ního programu. Současná pravidla 
operačního programu doprava nákup 
železničních vozidel neumožňují, nic-
méně ČD podle svého mluvčího jed-
nají s ministerstvem dopravy, aby bylo 
možné tyto náklady uznávat a nákup 
vozidel z peněz EU financovat. 
Ministerstvo do konce roku plánuje 

vypsat výběrová řízení na pětici rychlí-
kových tratí, od čehož by se měly od-
víjet projekty – tzn., zda bude řešením 
nákup nových vozidel, nebo opravy 
stávajícího vozidlového parku. Kromě 
ohlášení budoucích tendrů dosud ale 
úřad neuvedl konkrétní úpravy a para-
metry vozidel, které bude pro provoz 
na těchto tratích požadovat. ■

K modernizaci ČD přispějí i nové 
jednotky RailJet od firmy Siemens

fo
to

: Č
D

nové cenTrum náhradních dílů Jungheinrich
Generální dodavatel komplet-
ních logistických systémů, 
společnost Jungheinrich  zrea-
lizovala svůj centrální sklad na 
základě nové logistické kon-
cepce s optimalizovaným ma-
nagementem náhradních dílů. 
Nové centrum náhradních dílů, 
které bylo otevřeno v září v Kalten-
kirchenu ležícím severně od Ham-
burku, je schopno dodávat náhradní 
díly non stop, tj. 24 h denně 365 dní 
v roce, a tím celosvětově poskytovat 
rychlejší a efektivnější logistiku ná-
hradních dílů.

Objem investic do obřího projektu 
činil cca 35 mil. eur. Centrum stojí 
na pozemku o rozloze 65 000 m2 
se skladovací plochou 20 000 m2 
(včetně skladu s vysokými regály 
o celkové výšce 31 m). Počítá se 
s uskladněním více než 65 000 arti-
klů na 110 000 skladovacích místech. 
Při zpracování až 1000 položek za 

hodinu budou v budoucnu náhradní 
díly dodávány do třech časových pá-
sem – Ameriky, střední Evropy a Asie. 
Administrativní budovy nového 
centra náhradních dílů jsou konci-
povány jako „Open Space Office“. 
K významným přednostem patří 
transparentní a přímé komunikační 
trasy mezi zaměstnanci, tím jsou po-
ptávky a objednávky zpracovávány 
efektivněji, takže zákazníci obdrží 
objednané náhradní díly rychleji. 
Nové centrum nabídlo perspektivní 
pracovní příležitost pro cca 250 za-
městnanců. ■
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funkci Leasing manažerka a pomá-
hala budovat pobočku v Bukurešti. 
Před nástupem do P3 pracovala 
v prodejním oddělení poradenské 
společnosti a v médiích. 

Nový GŘ 
Peugeot ČR
Do čela české po-
bočky Peugeot byl 
jmenován od 1. 
října nový generální 

ředitel Nicolas Perrin. Po ročním 
působení  vystřídal Joëla Gorina, 
který bude působit v rámci skupiny 
PSA Peugeot Citroën v Německu. 
Nicolas Perrin pracuje pro značku 
Peugeot od roku 1994 nejdřív ve 
Francii, poté v zastoupení značky 
v dalších evropských zemích.

Marketingová změna 
v Samsungu
Ve společnosti Samsung Electro-
nics Czech and Slovak nastoupil od 
října Toma Ivanovič na pozici mar-
ketingového ředitele pro Českou 
a Slovenskou republiku. Předtím 
působil společnosti Reckitt Bencki-
ser a v nové pozici zastřeší veškeré 
marketingové aktivity, tj. oddělení 
brand a retail marketingu.

Tatra s novým 
vedením
Na místo gene-
rálního ředitele 
nastoupil k 1. říjnu 
2013 Petr Karásek, 

který má Tatru celosvětově pro-
sadit jako unikátního výrobce 
užitkových vozidel do terénu. Od 
října nastoupil do funkce finanč-
ního ředitele také Radek Strouhal, 
dosavadní místopředseda před-
stavenstva a.s. Tatra Trucks. Kromě 
pozice finančního ředitele zůstane 
také v představenstvu podniku. ■

Legios dodá stovky vagonů  
na zahraniční žeLeznice 

Lounská vagónka Legios, která 
začala vyrábět drážní vozidla od 
roku 1998, předtím se zabývala jen 
jejich opravami, uzavřela zakázky 
za 400 mil. Kč do Německa a Itálie. 
Do února vyrobí 100 plošinových 
kloubových vagonů řady Sggmrss 
90´ s českou brzdou Dako pro ital-
skou společnost GTS, pro níž vyrábí 

od října 20 vozů měsíčně, a během 
května a června 2014 pak ve spolu-
práci se závodem v Horním Slavkově 
38 speciálních cisternových vagonů 
Zacens na přepravu kyseliny sírové 
pro německou firmu On Rail. Dalších 
300 vagonů za více než 600 mil. Kč 
dodá Legios do poloviny příštího roku 
do Turecka.

Firmě Legios (dříve Lostr - Lounské 
strojírny), která navazuje na tradici 
výroby a opravy železničních vozi-
del, jež v Lounech započala v roce 
1879, se v poslední době daří vý-
znamně prosazovat v zahraničí. 
V létě si objednala nákladní vagony 
i francouzská firma Ermewa, dce-
řiná společnost státních drah SNCF, 
která se specializuje na pronájem 
železničních vozů. Kontrakt na 155 
vagonů představuje objem zhruba 
300 mil. Kč. Po zakázce na téměř 200 
nákladních vozů pro francouzského 
dopravce Touax Rail z roku 2011 
jde o další významnou zakázku do 
Francie. Podobný kontrakt na 100 
vozů téže řady už Legios získal v roce 
2010 od jednoho z menších italských 
dopravců. 
Firma ve svých čtyřech výrobních 
závodech; v Lounech, Českých Vele-
nicích, Horním Slavkově a Nymburku, 
zaměstnává přibližně 1300 lidí. ■

Plošinový vagon Sggmrss 90´ ze 100kusové série pro Itálii je jen jednou z částí 
zahraničních zakázek lounského výrobce drážních vozidel

Mototechna se chystá prorazit  
do segMentu Luxusních aut

Značku Mototechna, která za-
nikla po listopadu 1989, se poda-
řilo společnosti AAA Auto opět 
oživit, a za rok nového působení 
v ČR a na Slovensku prodala 
2150 / 550 vozidel. Nyní chystá 
rozšíření portfolia o prodej seg-
mentu luxusních aut a uvedení 
nového konceptu webových 
stránek pro tablety a mobily.   
Momentálně Mototechna nabízí v ČR 
zhruba 500 a v SR 150 automobilů do 
3 let stáří a 40 000 najetých kilome-
trů. Nejprodávanějšími modely jsou 
od značek Škoda,  Hyundai, Kia nebo 
Volkswagen. Průměrný věk vozů je 
1,8 roku v ČR a 2,1 roku v SR. Jelikož 
vzrůstá zájem o ojeté luxusní vozy 
(meziročně se zvýšil o 52 %), chys-

tají „áčka“ pro Mototechnu rozšíření 
portfolia právě o tyto automobily. Se 
zavedením prémiového segmentu 
počítají už během jara příštího roku. 
Mototechna nabízí všechny běžné 
služby autosalonu, jakými jsou vý-
kup vozů protiúčtem, poskytování 
finančních produktů na nákup vozu, 
pojištění, služby servisu, prodej ná-
hradních dílů a navíc také půjčovnu 
automobilů a asistenční služby. Auta 

mají minimálně dvouletou garanci 
mechanických a elektrických závad. 
„Mototechna potvrdila, že lidé mají 
místo nových vozů, které rychle ztrá-
cejí svojí hodnotu, stále větší zájem 
o vozy zánovní, referenční, s málo 
najetými kilometry a doložitelnou 
servisní historií, včetně počtu naje-
tých kilometrů. Tyto vozy se již po 
jednom roce dají koupit až o 30-
40 % levněji než nové, a to už je silný 
ekonomický argument,“ uvedla ge-
nerální ředitelka AAA AUTO Karolína 
Topolová. ■

tveL vyrobiL 3000. paLivový soubor pro arevu

Palivo pro západní reaktory vy-
rábí společnost TVEL již 20 let. Její 
firma Strojírenské závody (MSZ) 
nedávno slavnostně předala spo-
lečnosti Areva palivový soubor 
s pořadovým číslem 3000. Za celou 
dobu trvání spolupráce s firmou 
Areva dodal TVEL na 100 překládek 
paliva, přičemž nedošlo k žádným 
netěsnostem palivových proutků.
Spolupráce s francouzsko-německou 
společností Areva (původně s němec-

kou firmou Siemens, v roce 2001 se 
stala součástí Framatome ANP, nyní 
Areva GmbH) na dodávkách jader-
ného paliva se datuje od roku 1994. 
Šlo o výrobu palivových souborů dle 
německého zadání a designu pro re-
aktory PWR (západoevropská obdoba 
VVER) a BWR (varné reaktory) s využi-
tím uranu z přepracovaného paliva. 
První soubory dodal TVEL v roce 1996 
pro německou elektrárnu Obrigheim 
a postupně začal palivo vyrábět také 

do elektráren ve Švýcarsku, Nizozemí, 
Švédsku a od roku 2008 i ve Velké 
Británii. Koncem roku 2012 využívalo 
palivo vyrobené v Rusku 10 západoev-
ropských reaktorů. Kromě západoev-
ropských zákazníků putovaly dodávky 
jaderného paliva a komponent jader-
ných elektráren odběratelům z Ruska, 
států SNS, Asie a rovněž do zemí ve 
střední a východní Evropě - v součas-
nosti dodává TVEL palivo prakticky na 
každý šestý reaktor na světě. ■
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Pramet vstuPuje  
do nové etaPy
Na letošNím veletrhu emo se představila poprvé oficiálNě 
v „Nové koNfiguraci“ i společNost pramet tools. předNí 
český výrobce zahájil Novou etapu své historie 
strategickým partNerstvím s dalšími dvěma silNými jméNy 
Na trhu obráběcích Nástrojů – v souvislosti se zNačkou 
pramet se NyNí zmiňují i společNosti safety a impero. 
podrobNější iNformace Nám k tomu poskytl prezideNt 
skupiNy ing. petr beNeš.

Co vedlo Pramet k tomuto rozhodnutí a jak 
se vytvoření nové aliance promítlo do života 
firmy?
Díky spojení s dalšími dvěma firmami, Safety a Im-
pero, se navzájem posilujeme, protože vybíráme 
ty nejlepší výrobky ze všech tří značek a vkládáme 
je do společného portfolia. Samozřejmě, realizace 
každé takové zásadní organizační změny vždy 
něco zabrzdí nebo zpomalí. S integrací jsme měli 
obrovský nápor práce, takže to trochu odpou-
talo naši pozornost od prodeje. Rosteme proto 
pouze asi jedním procentem, a to je málo. Chtěli 
bychom samozřejmě podstatně více. Budování 
nové organizační struktury však máme z větší 
části za sebou, ještě nás čekají některé věci v Itálii 
a v Německu, ale jinak se už opět můžeme kon-
centrovat na prodej.

Letošní účast Prametu na EMU lze považovat 
za rekordní, a také zvlášť významnou, vzhle-
dem k oficiálnímu představení spojenectví se 
dvěma významnými zahraničními partnery. 
Co vám spolupráce s nimi přináší?
Jednak nám přináší nové špičkové výrobky – a jim 
samozřejmě také – takže koncem roku budeme 
mít katalog skladovaných standardních výrobků, 
který bude obsahovat 8000 položek, zatímco teď 
jich má Pramet asi 5400. Kromě výrazného zvýšení 
standardních výrobků bude katalog pro příští rok 
obsahovat i nové materiály a povlaky, které jsou 
dnes na světové úrovni. 
Dalším přínosem je, že můžeme vzájemně sdílet 
zkušenosti. Máme některé své speciální aplikace, 
které známe, kolegové z Impera a Safety také své, 
které zase dobře znají oni. Toto know-how si nyní 
vyměňujeme a sdílíme tak unikátní znalosti a po-
stupy. Je toho hodně. Tyto dvě značky, tedy Safety 
a Impero, jsou navíc dobře etablované na západních 
trzích, zatímco nám se daří ve střední a východní 
Evropě a v Asii. Navzájem se dobře doplňujeme.
Do budoucna chceme posílit aktivity zaměřené 
hlavně na rozvojové a rozvíjející se země. Velmi se 
nám daří v Číně, kde dosahujeme asi 70% růstu, 
a letos tam budeme na úrovni asi 5 milionů eur. 
Díky tomu, že jsme spojili organizace Safety a Pra-
met v Číně, kde máme dnes asi 35 lidí, jde vlastně 
o největší organizaci mimo domovskou základnu 
v Šumperku. V Číně máme velké plány a dosavadní 
vývoj potvrzuje, že oprávněně.

Jeden ze současných trendů je, že součástí na-
bídky firemního portfolia se stávají i znalosti, 
týká se to i Prametu?
Zcela určitě. Soustřeďujeme se především na určité 
vybrané segmenty, ve kterých chceme být špičkoví 
a myslím si, že jsme. Úspěch v těchto segmentech 

je založen na pochopení a znalosti jejich potřeb 
a schopnosti tyto potřeby uspokojit. Samozřejmě 
základ, který musí mít každý je všeobecné strojí-
renství, ale kromě toho se zaměřujeme například 
na železnici, která představuje obrovský a velice 
dynamický trh. V řadě zemí se rozšiřuje stavba vy-
sokorychlostních železnic, které mají také vysoké 
nároky na kvalitu, ať už jde o kola, nápravy, rámy 
vagonů, výroby výhybek apod. Velký objem práce 
představuje třeba i údržba kolejnic, kde tolerance 
musí být ve dvou setinách, takže se musí pravidelně 
po určité době frézovat a brousit, a my máme po 
třech letech intenzivního vývoje k dispozici velmi 
unikátní řešení. Takže, řečeno v kostce, se mimo zmí-
něného základního strojírenství soustřeďujeme na 
železnici a metalurgii. Kromě toho máme právě díky 
spojení s novými partnery i velmi silnou nabídku 
v oblasti výroby lisovacích nástrojů, a velmi silně 
jsme posílili i naši nabídku v těžko obrobitelných 
materiálech jako jsou např. inconel či nerezy. Na 
zmíněné segmenty se nyní hodláme zvlášť zaměřit. 

Konkurence v nástrojařské branži je značná, ale 
vám se přesto v poslední dekádě podařilo růst 
více než trh. Čím jste předběhli konkurenci? 
Řekl bych, že základem je znalost aplikace zákazníka. 
Musíme vědět, co klient dělá, co k tomu potřebuje 
a občas musíme znát a vědět víc, než možná zákazník 
samotný. Takže potom mu přinášíme ty znalosti, které 
potřebuje. U železnice konkrétně bych řekl, že jsme 
zvolili řešení založené na segmentech, tzn. že fréza je 
osazená segmenty, takže v případě nějakých problémů, 
havárie apod. je daleko levnější to opravit, protože se 
vymění jen segment. Další výhodou je, že je to flexibilní 
řešení. A samozřejmě vedle toho je to i vlastní výkon 
frézy – vyvinuli jsme speciální materiál pro tuto aplikaci, 
a ten umožňuje díky svým parametrům daleko vyšší 
výkony než ty dosavadní, které se používají.
Bylo to tedy pochopení stávajících technologií na 
straně jedné, potřeb zákazníka na straně druhé 
a následně schopnost přijít s řešením, které tyto 
potřeby uspokojuje lépe než aktuální technologie 
obrábění. To je naše cesta.

Železnice je ve většině zemí doménou státu 
a domácí výrobci si ji obvykle hlídají, resp. 
snaží držet pro vlastní firmy. Čím jste kon-
krétně uspěli třeba u náročných Němců?
Známe v Německu sedm firem, které v této branži 
působí, a dnes už dodáváme čtyřem z nich. Pátá je 
na cestě, a spolupracujeme už i se dvěma výrobci 
lokomotiv.

Takže už jste členy elitního klubu…
Řekl bych, že tady ano, a rozhodně tam bodujeme. 
Důležité pro nás je, že např. víme, konkrétně u vý-
hybek, že se ve Voestalpine vyvíjí nový materiál 
pro koleje. Můžeme o něm získat informace a už 
dopředu se zaměřit na to, jaké nástroje budou 
zapotřebí, aby se dal obrábět, až přijde na trh.

Výroba v Šumperku má dlouhou tradici, ale 
neuvažovali jste někdy o umístění výroby do 
nějakého z „levnějších“ teritorií, jak dnes činí 
řada firem?
Velmi dlouho tomu bylo spíš obráceně, zvyšovali 
jsme výrobu v Šumperku. Začínáme se ale zabývat 
tím, že pokud budeme úspěšní – a do roku 2018 
bychom chtěli zdvouapůlnásobit obrat, přesněji 
řečeno dosáhnout plus 150% – budeme muset 
řešit i jinou otázku: kde to vyrobit.

To si docela věříte, většina firem má obvykle 
starost, jak zdvihat obrat o nějaké procento, vy 
uvažujete hned v desítkách a stovkách procent.
Jistě, ale zatím s naší obchodní sítí obhospoda-
řujeme asi 40 % světového potenciálu. Takže roz-
hodně je ještě kam jít a také tam systematicky 
jdeme – Čína je jeden z těch příkladů.

Pokud jde o téma všeobecné obrábění versus 
specializace – lze to chápat, že držíte obecné 
obrábění jako základ, od kterého se vše od-
ráží, ale zaměření firmy se bude spíše stále víc 
přesouvat ke specializovanějším aplikacím?
Ne úplně. Spíše půjde o cílené zaměření v souladu 
s našimi kapacitami, ale všeobecné strojírenství je 
naprostý základ, který musí mít každá firma našeho 

ing. petr beneš, prezident skupiny impero – pramet – 
safety
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typu. Že bychom se stali specializovaným výrobcem, 
úzce zaměřeným jen na některé obory, neuvažujeme. 
Chtěli bychom se stát v některých oborech lídry, ale 
zatímco my hovoříme o čtyřech nebo pěti, některé 
firmy mají trh rozdělený třeba na sedmnáct segmentů, 
z čehož všeobecné strojírenství je základ, se kterým 
stále počítáme. Mimo jiné i proto, že velkou část, a řekl 
bych skoro už trvale, prodáváme přes distributory 
a distributor právě ten všeobecný základ, který tkví ve 
všeobecném strojírenství, potřebuje. Takže abychom 
mohli dál spolupracovat s distributory, což chceme, 
potřebujeme pro ně mít velmi silnou nabídku i ve 
všeobecném strojírenství. Nicméně ve vybraných seg
mentech chceme a budeme usilovat o vedoucí pozici.

Nyní tedy už i ve spolupráci s partnerskými 
firmami Safety a Impero. Jak to bude vypadat 
v praxi?
Dohodli jsme se, že chceme mít v rámci skupiny pod 
těmito třemi značkami stejné výrobkové portfolio. 
Takže např. zákazník, který je zvyklý na svou značku, 
dostane např. ve Francii Safety a zákazník v ČR zase 
Pramet, ale půjde vždy o úplně stejný výrobek ve 
stejné kvalitě. Zajistit, aby to byl jednou výrobek Sa
fety, jednou Pramet a příště zase Impero bylo docela 
složité. Ještě počátkem roku jsme úplně do detailu 

nevěděli, jak to bude v praxi fungovat, a v dubnu už 
jsme produkty v nové podobě dodávali.
Klíčovou otázkou byla třeba volba designu obalů. 
Vybírali jsme barvu, která by byla unikátní – která není 
zaměnitelná s konkurencí, a která bude akceptována 
na trzích, kam chceme dodávat. Udělali jsme analýzu 
barev a zjistili jsme, že většina základních barev jako 
např. zelená, zlatá, stříbrná apod. jsou již na trhu 

užívány jinými značkami, takže tyto jsme museli 
zavrhnout. Až jsme nakonec postupně dospěli ke 
shodě na odstínu modré barvy interně označované 
jako „baby blue“. Sympatická barva, líbí se nám, a ni
kdo jiný ji, zatím, nemá.
Jsou to velké a zajímavé výzvy, a je to i zápas. Ale 
podstatné je, že se nám společně daří tyto věci rea
lizovat rychle. ■

Nové materiály, širší Nabídka  
sortimeNt Prametu Prochází zásadNí obměNou

Jaké novinky chystá Pramet pro následující období, to už je otázka pro ředitele oddělení 
výzkumu a vývoje Ing. Vladimíra Maixnera. 

Co můžeme čekat v nabídce firmy v příštích 
měsících?
Každý rok jsme uváděli na trh tak 600 až 1000 položek 
nových výrobků. Letos je to něco okolo 1900, takže to 
je poměrně velký nárůst. Z toho tvoří 1100 položek 
výrobky v nových materiálech a zbytek je doplnění 
sortimentu, např. nové frézovací nástroje, monolitní 
nástroje, nástroje pro zapichování a upichování.
Razantně jsme se rozhodli obměnit sortiment ma
teriálů. Začali jsme s tím asi před rokem a chceme 
kompletně obměnit všechny materiály pro sou
stružení, frézování a vrtání. 

Co nanotechnologie a nanomateriály, dnes 
jedno z populárních hi-tech témat?
Samozřejmě je také využíváme, především v ob
lasti povlakování. Třeba nový materiál s povlakem 
MTCVD je vlastně kombinace substrátu a povlaku, 
kde substrát má různé vlastnosti, pokud jde o hou
ževnatost a otěruvzdornost, což je dáno obsahem 
kobaltu, velikostí zrna a různé tloušťky povlaku. 
Povlak o tlouštkách v mikrometrech je složen z růz
ných vrstev o různých vlastnostech. Cílem je zvolit 
správnou kombinaci a nabídnout zákazníkovi 
nějaký přínos – současným trendem je dosáhnout 
větší produktivity. Toho lze dosáhnout, mimo jiné, 
intenzívnějšími pracovními podmínkami, což je 
posuv, hloubka řezu a rychlost. A nové materiály, 
s  povlakem MTCVD, jsou odolnější proti oxidaci, 
takže umožňují použít mnohem vyšší rychlosti. 
Tím může zákazník významně zvýšit produktivitu.

Spoléháte v oblasti výzkumu a vývoje jen na 
vlastní síly, nebo spolupracujete i s jinými sub-
jekty, například s technickými univerzitami?
Využíváme vysoké školy k testování našich vý
robků. Je tam také zázemí vynikajících odborníků, 
což přináší zase trochu jiný přístup a potřebné 
teorie. Asi největší spolupráci máme rozvinutou 
s výzkumným ústavem při ČVUT v Praze. Univerzity  
vidí, co se děje v průmyslu, takže je to oboustranně 
výhodné.
Pokud jde o materiály s PVD povlaky, tam dlouho
době spolupracujeme s firmou SHM v Šumperku, 
se kterou společně realizujeme vývoj v oblasti 
PVD povlaků.

Máte podobnou spolupráci i v zahraničí, na-
příklad s výzkumnými ústavy?
Samozřejmě, i tady se aktivity rozvíjejí a třeba 
některé testy či vývojové úkoly jsou prováděny ve 
spolupráci se zahraničími univerzitami, například 
v Německu.

Výzkum a vývoj vyžaduje špičkově kvalifiko-
vané odborníky. Máte je kde brát?
Máme  trochu problém, protože Šumperk je přece 
jen dál od větších metropolí, kde jsou univerzity, 
které vychovávají kvalifikované lidi. Je pro nás těžší 
získat odborníka ze školy, který je navíc vybaven 
jazykovými schopnostmi. I to je pro nás klíčové, 
neboť se pohybujeme na zahraničních trzích. Více 
než dvě třetiny produkce exportujeme.

Které z novinek byste považoval za zásadní 
ve smyslu, že výrazným způsobem ovlivnily 
nástrojovou branži?
V našem případě jsou to určitě nové materiály, je
jichž nová generace posunuje výkonnost z ní vyro
bených destiček o třídu výš. Nové materiály umož
ňují dosáhnout daleko delší životnosti a produktivity. 
Trendem je umožnit zákazníkovi dosáhnout nějaké 
úspory – buď v podobě zmíněné delší životnosti, 
nebo v podobě možnosti využití více řezných hran 
výrobku. Přišli jsme tak na trh s destičkami pro ro
vinné frézování nebo frézováni do rohu, které mají 
více řezných hran. Ty má zákazník možnost použít 
a tím dosáhnout větší životnosti nástroje jako celku.

Nejdete se zvyšováním životnosti sami proti 
sobě? Zákazníci by spotřebovali více destiček…
I to je samozřejmě jeden z možných výkladů, ale 
pro nás je podstatné, že nový výrobek nám se 
svými možnostmi a lepšími parametry umožní 
vstoupit k novým zákazníkům, ke kterým jsme 
se dříve nedostali. Posunout se do „jiné ligy“. ■

Ing. Vladimír Maixner, ředitel oddělení výzkumu 
a vývoje
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To nejlepší z MSV 2013  
– zlaTé Medaile Mají  
SVé leTošní VíTěze
Nejlepší expoNáty MeziNárodNího strojíreNského 
veletrhu v BrNě jsou tradičNě oceňováNy prestižNí zlatou 
Medailí, a NejiNak toMu Bylo i u letošNího ročNíku, který 
v historii BrNěNských průMyslových veletrhů Nese číslo 
55. číslo pět charakterizuje i počet letos oceNěNých 
expoNátů přihlášeNých do soutěže o zlaté Medaile Msv, 
jejíMiž vyhlašovateli jsou svaz průMyslu a dopravy 
a vysoké učeNí techNické v BrNě. za letošNí rok si je z BrNa 
odvážejí Následující produkty, které vyhodNotila 
MeziNárodNí odBorNá hodNotitelská koMise jako  
Nejlepší iNovativNí expoNáty:

MCU 1100V - 5X
Novinka společnosti  Kovosvit MAS, je dalším vý-
znamným příspěvkem do rozšiřujícího se portfolia 
jihočeského strojírenského výrobce s více než 70le-
tou tradicí, který má na svém kontě již řadu ocenění 
za technický přínos ve vývoji a výrobě obráběcích 
strojů v ČR. K těmto inovativním strojům nové ge-
nerace patří i nové 5osé multifunkční frézovací 

obráběcí centrum se stavebnicovou konstrukcí, 
které umožňuje komplexní opracování široké škály 
obrobků z různých materiálů. Vyznačuje se přede-
vším tím, že umožňuje vertikální 5osé obrábění. No-
vinka má vynikající technické parametry a vysokou 
technologickou hodnotu, což potvrdil i velký zájem 
zákazníků již v průběhu veletrhu. Stroj je schopen 
pracovat s obrobkem o průměru až 1200 mm, výšce 
až 1000 mm a hmotnosti až 2000 kg, nový řídicí 
systém umožňuje nejen frézování, ale i soustru-
žení. Novinka nabízí rovněž zajímavou dynamiku, 
což dovoluje rychlé a plynulé otáčení obrobku 
v prostoru, předností stroje je také tuhost, kdy při 
obrábění složitého dílce drží stabilitu a pevnost. 
Další přidanou hodnotou je autonomně řízený zá-
sobník nástrojů, využívající v různých modifikacích 
až 340 pozic, kde v operaci obrábění může využít 
nástroje o délce až 600 mm a hmotnosti 30 kg. 
Modularita nabízející využití výhod stavebnicové 

koncepce je dána možností použít celou řadu vře-
tenových jednotek s různými vlastnostmi, možností 
definovat velikost zásobníku nástrojů a různé upí-
nací systémy, možností aplikace soustružnického 
stolu a velikosti otočně sklopného stolu. Stroj, na 
jehož projektu spolupracovaly s výrobcem rovněž 
Strojní fakulta ČVUT v Praze a Fakulta strojního in-
ženýrství VUT v Brně, se vyznačuje vysokou tuhostí, 
dynamikou a aktivní teplotní stabilizací konstrukce.
Letošní Zlatá medaile, kterou v Brně porota ocenila 
MCU 1100V – 5X není jediným úspěchem tradič-
ního českého výrobce, kovosvitské stroje obdržely 
v průběhu 55leté historie veletrhu již několik těchto 
prestižních ocenění. 

Chytrý autopilot na letounu EPOS
Výrobek moravské společnosti Evektor, jedné 
ze štik nové generace českého leteckého prů-
myslu, vystavovalo na MSV 2013 Vysoké učení 
technické v Brně, s nímž výrobce na vývoji tohoto 

systému rovněž spolupracoval. Chytrý autopi-
lot představuje inovativní automatický systém 
digitálního řízení letu poskytující výrazné zvý-
šení bezpečnosti letu ( jeho specialitou je, že 
dokáže např. pilota vyvést z nebezpečné oblasti), 
který přitom zachovává pro piloty velkou míru 
autonomie a dostatek prostoru pro řízení letu. 
Systém byl uplatněn v konceptu sportovního 
letounu budoucnosti SportStar EPOS, kde se jeho 
tvůrcům ve spolupráci s firmou Evektor povedlo 
dosáhnout synergický účinek prostřednictvím 
sjednocení technologií digitálního řízení letu 
s konceptem moderního sportovního letounu. 
Stroj je poháněn elektrickým motorem s nízkými 
náklady na provoz a údržbu a vyznačuje se i pří-
větivostí k životnímu prostředí.

M2 cusing
Stroj německé firmy Concept Laser, který mohli 
návštěvníci veletrhu zhlédnout v expozici společ-
nosti Misan, je určen pro laserové spékání kovo-
vých prášků, jako např. korozivzdorné, nástrojové 
oceli, slitiny titanu, hliníku, CoCr, Inconel nebo 
drahé kovy (Au, Ag). Systém M2 cusing vyrábí sou-

části aditivní technologií, známou také jako rapid 
prototyping, kdy dochází k lokálnímu natavení ve 
vrstvách nanášeného kovového prášku pomocí 
laseru. Uplatnění najde při výrobě hotových dílů, 
které nelze běžnými výrobními metodami zho-
tovit (např. s konformním vnitřním chlazením, 
bezešvě zřetězené díly, atd.) nebo při prototy-
pové výrobě odlitků bez nutnosti výroby formy. 
Stroj lze využít v oblasti automobilového, letec-
kého, lékařského, dentálního nebo šperkařského 
průmyslu a v oblasti výroby vstřikovacích forem. 
Klíčová inovace spočívá v systému řízení kvality 
QM Meltpool, doplňkovou funkcí stroje. Přináší 
komplexní diagnostiku výrobního procesu sle-
dováním samotného spékání a současným evi-
dováním stavů klíčových parametrů stroje pro 
následné automatické zpracování zprávy o vý-
sledku procesu. Výstupem je dokonalá kontrola 
vyráběných součástí s odhalením možných vad 
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v povrchové nebo vnitřní struktuře součástí. Pří-
padné vady jsou zobrazeny v systému stroje, aby 
mohly být lokalizovány na fyzické součásti. Tato 
funkce je vyžadována zejména při výrobě součástí 
pro letecký průmysl a při výrobě nosných kostních 
náhrad a zubních protetik.

Proudový turbínový motor 
TJ100S-125
Nový proudový motor, který vyvinula a na veletrhu 
také vystavovala První brněnská strojírna Velká 
Bíteš, je navržen a vyráběn jako pohonná jednotka 
s tahem 1250 N určená především pro bezpilotní 
prostředky. Motor je jednohřídelové koncepce s jed-

nostupňovým radiálním kompresorem, prstencovou 
spalovací komorou, jednostupňovou axiální turbínou 
a výstupní tryskou. Rotor motoru je uložen na dvou 
kuličkových ložiskách, mazání zajišťuje autonomní 
olejový systém. V sání kompresoru je umístěn bezkar-
táčový startérgenerátor umožňující spouštění palubní 
sítě a generování energie v době funkce motoru. 
Regulaci motoru zajišťuje digitální řídicí systém.

Zařízení sekundární metalurgie 
VD/VOD-VIT
Produkt společnosti Vítkovice Heavy Machinery, 
za který získala firma pátou z letošních udělených 
zlatých medailí, patří mezi zařízení sekundární me-
talurgie. V tomto zařízení probíhá pod hlubokým 
vakuem rafinace kovové taveniny v pánvi umístěné 
v hermeticky uzavřeném kesonu. Kesonové zařízení 
typu VD/VOD-VIT lze využívat při masové výrobě 

ocelí, kde po vakuové rafinaci následuje odlévání 
technologií nepřetržitého lití, nebo odlévání do 
kokil, a případně následným zpracováním tech-
nologií elektrostruskového přetavování ingotů ve 
vakuu. V porovnání s další používanou alternativou, 
komorovým vakuovým zařízením typu RH/RH-Ob/
RH-KTB, má kesonové zařízení výhodu v tom, že 
v průběhu rafinačního procesu emulguje upra-
vená struska s kovovou taveninou, přičemž struska 
v tomto případě působí jako rafinační činidlo. ■

Zaujalo nás
Mezi nejpozoruhod-
nější produkty, které 
nás zaujaly na letoš-
ním ročníku MSV 
2013, byla unikátní 
zařízení v expozici 
firmy Bibus. Jednalo 
se revoluční pohonný 
systém ezWheel a chytře 
řešené manipulátory pro 
role těžké od 30 kg do 30 t. V obou případech 
jde o systémy pozoruhodné svým technickým 
či konstrukčním řešením, koncepcí a také mož-
nostmi, které nabízejí jejich uplatnění v různých 
aplikacích. V kostce řečeno: něco takového tu 
ještě nebylo. Podrobnější specifika o těchto zají-
mavých produktech přineseme v příštím vydání 
TechMagazínu. ■

Cena TechMagazínu: 
Svařovací systémy 
Fronius TPS/i a AccuPocket
I když se novinky firmy Fronius přihlášené do sou-
těže o Zlatou medaili MSV Brno 2013 nedostaly ve 
finále mezi vítězné exponáty, rozhodla se redakce 
časopisu TechMagazín udělit těmto zajímavým 
produktům speciální ocenění, které si rozhodně 
zaslouží. Rakouský výrobce nominoval na Zla-
tou medaili sadu dvou novinek, které významně 
obohacují svět svařování, rozšiřují jeho možnosti 
a nepochybně se s nimi budeme v tomto oboru 
stále častěji setkávat.
První nese označení TPS/i, a jde o kompletně 
novou platformu, která posouvá opět dále hranice 
moderní svařovací techniky. Zahrnuje vyspělé sva-
řovací přístroje nové generace (od kompaktních 
mobilních zařízení až po sofistikované robotické 
systémy), které disponují vysokou mírou vlastní 
inteligence a rozsáhlými komunikačními funk-
cemi. Jsou vybaveny rozsáhlou řadou funkcí, jimiž 
lze svařovací systém i jeho operace dokonale 
přizpůsobit individuálním požadavkům obsluhy. 

Platforma TPS/i nabízí rovněž řadu nových ře-
šení, která práci svářeče významně zjednodušují 
už od prvého použití. Mezi řadu uživatelských 
benefitů patří nejen možnost systémy indivi-
duál ně přizpůsobovat, ale pořizovat k nim jed-
noduše programové vybavení vyšší úrovně (up-
grade) pomocí softwarového přeprogramování.

Druhou absolutní novinkou v portfoliu rakous-
kého výrobce je AccuPocket – vůbec první za-
řízení svého druhu na světě: bateriový systém 
pro obloukové svařování, který díky svojí nízké 
váze 11 kg a výkonnému lithiovému akumulátoru 
umožňuje, co bylo dosud nemožné - plnou nezá-
vislost a volnost pohybu při ručním elektrodovém 
i TIG svařování. Malé, lehce přenosné kompaktní 
zařízení přitom kvalitou svaru předstihuje i mnohé 
síťově napájené elektrodové svářečky. Jeho hlavní 
uplatnění se předpokládá v servisních vozidlech 
apod., kdy umožňuje provádět velmi operativně 
pohotovostní zásahy vyžadující svařování i v mís-
tech, kde není vůbec k dispozici elektrická energie. 
Plně nabitá baterie dodává výkon dostačující pro 
práci, při níž se spotřebuje až 6 elektrod průměru 
3,5 mm nebo 16 elektrod průměru 2,5 mm. ■

manipulátory
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Trh slyší na výkonná, efekTivní, ale úsporná řešení

Největší současný světový výrobce obráběcích strojů, společnost DMG Mori Seiki, se na 
brněnském strojírenském veletrhu prezentoval poprvé už pod svým nedávno oficiálně před-
staveným, zbrusu novým logem DMG MORI, symbolizujícím ještě těsnější propojení značek 
DMG a Mori Seiki. Současně se zde prezentovaly i první konkrétní výsledky jejich vzájemné 
spolupráce v podobě nových strojů vytvořených v rámci společného vývoje po spojení obou 
firem před dvěma roky.

Do této skupiny patří i jedna z novinek s označe-
ním CTX 450 ecoline, která může i se svým větším 
bratrem CTX 650 ecoline oslovit celou řadu zákaz-
níků na českém trhu, jak uvedl jednatel českého 

zastoupení Ing. Jiří Marek. Na MSV Brno 2013 se 
představila v české premiéře. U obou modelů  jde 
o kompaktní výkonný soustruh, který nabízí para-
metry umožňující efektivně obrábět za zajímavou 
cenu – což je dnes jeden z faktorů, na který trh slyší. 
Do vývoje nových strojů jak DMG, tak Mori Seiki 
vložily své vyspělé konstrukční celky a komponenty. 
Kromě výkonu (daného např. vysokými hodnotami 
rychloposuvu), efektivity a energetické úspornosti 
se konstruktéři u této řady výrazně zaměřili i na 
design, včetně ergonomického ovládání.
Typová řada „ecoline“ je však navíc kromě konstrukč-
ního řešení i zajímavým příkladem úspěšného inova-
tivního obchodního modelu – vznikla jako projekt, 
jehož cílem bylo nabídnout technologii od známého 
výrobce vyspělých strojů i pro jednodušší výrobu 
nebo začínající  firmy. Velmi rychle se úspěšně za-
bydlela v segmentu základních (tzv. entry level) 
strojů pro soustružnické a frézovací operace a slavila 
úspěch i v dobách hospodářského poklesu.
V brněnské expozici DMG Mori Seiki se představil 
výběr z rozsáhlého portfolia strojírenského giganta, 
jehož produktová nabídka zahrnuje rozsáhlou škálu 
produktových řad, pokrývajících prakticky všechny 
myslitelné aplikace obrábění, což v celkovém sou-
hrnu představuje více než stovku typů strojů růz-
ného zaměření od jednoduchých kompaktních 
fréz a brusek až po mohutná obráběcí centra a ví-
ceúčelové stroje zvládající v jednom zařízení více 
specializovaných operací, jež dříve vyžadovaly ně-
kolik různých strojů. Právě tato multifunkční zařízení 
představují jeden z nejvýraznějších trendů v součas-
ném strojírenském průmyslu, což dokumentovalo 
i obsazení výrobců strojů na MSV Brno 2013.

Obrábění na nejvyšší úrovni
Pár týdnů před brněnským strojírenským veletrhem 
se na veletrhu EMO 2013 v Hannoveru představily 
další pozoruhodné novinky z aktuálního portfolia 

firmy, některé ve světové premiéře. K nim patří např. 
nový DMU 80 P duoBlock. Jde o představitele už 
4. generace těchto výkonných 5osých obráběcích 
center reprezentujících s přesností polohování do 
5 µm obrábění na nejvyšší úrovni, např. v leteckém 
a kosmickém průmyslu, automobilové technice, vý-
robě strojů nebo výrobě nástrojů a forem. Výrobce 
se při inovaci stroje zaměřil na optimalizovanou 
strukturu jeho součástek a spolehlivost jednotlivých 
komponent (např. větší ložiska a kuličkové šrouby, 
nové lineární vedení u osy Y apod.) a také na er-
gonomii (pracovní prostor zvětšený vertikálně na 
850 mm je zcela přístupný ze tří stran).
Oproti svým předchůdcům nabízí nový DMU 
80 P duoBlock řadu vylepšení, a podle výrobce se 
může pochlubit až o 30 % vyšší přesností, výkonem 
a efektivitou. Zásluhu na tom mají jak konstrukce, 
kde se podařilo téměř o třetinu zvýšit tuhost, a tak 
dosáhnout významného zvýšení přesnosti stroje, 
tak zejména úpravy a inovace v oblasti chlazení. So-
fistikovaný chladicí systém zahrnuje vřeteník včetně 
skříně, motor osy B, motorové vřeteno, motor osy 
C v otočném stole, motory os X a Z, osy posuvů 
a lineární vedení ve směrech X, Y a Z, přičemž vo-
litelné provedení „Přesnost“ přidává do systému 
chlazení navíc motor osy Y, matice kuličkových 
šroubů v osách X, Y a Z, lože stroje včetně tepelného 
štítu a převodovky u os C a B. Speciální senzor 
kontroluje a kompenzuje geometrické odchylky 
vřetena způsobené teplotou a otáčkami, a nový 
koncept chlazení stroje tak umožňuje dosáhnout 
až o 30 % vyšší přesnosti obrobků.

Nový design, nová výbava
Ve výbavě stroje se uplatnilo i nové vysoce výkonné 
motorové vřeteno powerMaster 1000 s osou B, 
o výkonu 77 kW, dosahující až 9000 ot.min-1, jehož 
maximální krouticí moment 1000 Nm odpovídá 
zvýšení o 130 %. To vše se promítlo do výrazného 
zlepšení obráběcího výkonu stroje, který podle 
výrobce předstihuje hodnoty běžné konkurence 
až o 75 %, ale zároveň při nižší spotřebě energie 
(až o 30 %), což činí DMU 80 P duoBlock ve své 
kategorii mimořádně efektivním.
Za pozornost stojí rovněž inovovaná přepraco-
vaná osa B, již si výrobce nechal patentovat, která 
kromě integrované kabeláže se zvýšenou odol-
ností proti rušení a o pětinu zvýšené tuhosti nově 
nabízí zvětšený rozsah naklápění 250° a možnost 
naklopení 70° záporným směrem. To umožňuje 
obrábění širšího spektra součástí a kratší obrá-
běcí časy. Unikátní parametry B-osy doplňují ne-
méně výkonné možnosti rychlého kotoučového 
kompaktního zásobníku nástrojů s minimálním 
časem výměny nástroje 0,5 s a možností přípravy 
nástrojů paralelně k hlavnímu času. Jeho max. 
kapacita činí 363 nástrojů, ale uživatelé budou 
spíše těžit právě z velmi kompaktního provedení 
zásobníku – při obsazení 123 nástrojových míst 
totiž umožňuje snížit instalační plochu stroje 
o více než 40 %.
K obráběcímu centru DMU 80 P duoBlock se bude 
dodávat od druhého kvartálu 2014 také nejmo-
dernější uživatelské prostředí firmy DMG Mori Seiki 
CELOS s pultem Ergoline 21,5“ a řízením Siemens, 
kromě toho se stroj dodává také s Operate 4.5 na Sie-
mens 840D solutionline nebo s Heidenhain TNC 640.
Charakteristiku stroje doplňují inteligentní agregáty 
přizpůsobující se aktuálním potřebám, řízený do-
pravník třísek a volitelně dodávané vybavení, jako 
např. frekvenčně řízená čerpadla pro hydraulické 
systémy apod. ■
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Tlumiče rázů

Plynové pružiny

Lineární aktuátory

Již více než 20 let nabízíme
zákazníkům na českém trhu
technickou podporu, návrhy
řešení a dodávky komponent.

Vše je v pohybu...
Všude tam, kde je třeba pohyb vyvodit
či usnadnit, jsme Vám nápomocni
volbou vhodných plynových pružin nebo
elektrických aktuátorů. Nežádoucí ná-
sledky pohybu, jako jsou např. rázy,
dokážeme naopak velmi sofistikovaně
eliminovat spolehlivým utlumením kine-
tické energie v průběhu pohybu anebo
v jeho koncové poloze.
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SKF vzdělává čeSKé KonStruKtéry

Vybraní zákazníci společnosti SKF měli ve dnech 22.–23. října možnost seznámit se hlavními 
faktory, které ovlivňují správný a efektivní provoz ložisek, a riziky, které mohou jejich život-
nost a výkonové parametry naopak ohrozit. Firma pořádala na Moravě první Technický den 
pro konstruktéry.

Letošní Konstruktérské dny byly první akcí svého 
druhu v moderní historii českého zastoupení švédské 
firmy, ale i tato akce by se mohla stát tradicí. Zhruba 
třicet konstruktérů a vývojářů z českých firem se tak 
mělo možnost nejen seznámit, ale i v praktických 
ukázkách vyzkoušet jak významnou roli hraje např. 
správná montáž ložisek pro efektivitu strojů a jejich 
bezporuchový provoz, jak lze správnou volbou op-
timálního ložiska výrazně prodloužit životnost stroje, 
ale také např. i to, jak se vyvarovat koupě padělků, 

které, jak konstatuje vedoucí marketingu českého 
zastoupení SKF Miloslav Hloušek, představují i u nás 
závažný problém. Jen v loňském a letošním roce 
asistovali představitelé SKF u řady případů, kdy celníci 
zajistili padělky ložisek – např. letos na jaře zachytili 
pracovníci Celní správy ČR v Ostravě téměř 4000 ks 
padělaných ložisek SKF o celkové hmotnosti přes 
5 t. Trh s průmyslovými součástkami je velmi konku-
renční a současná ekonomická situace nutí některé 
zákazníky využívat pro své potřeby alternativní zdroje, 
což zneužívají někteří prodejci, kteří se snaží získat 
konkurenční výhodu klamáním odběratelů.
Tyto padělky nejen poškozují originálního výrobce, 
ale mohou kvůli často pochybné kvalitě způsobit 
i nemalé problémy uživatelům strojů, v nichž jsou 
aplikovány, a způsobit škody v hodnotě mnohoná-
sobně vyšší, než představuje zdánlivá úspora díky 
použití neoriginální součástky. 

Co ohrožuje ložiska?
Právě vady ložisek byly i jedním z ústředních té-
mat, kterým byl věnován jeden z hlavních bloků 
v programu konstruktérských dnů. Konstruktéři 
se seznamovali se správným výběrem a použitím 
ložisek pro dané aplikace, jejich údržbou, zásadami 
mazání olejem a plastickými mazivy, s tím proč 
a jak ložisko stárne a jaké faktory na to mají vliv. 
Ze zkušeností SKF vyplývá, že největší díl poruch 
(36 %) má na svědomí nesprávné mazání a únava 
materiálu (34 % případů), nesprávná montáž (16 %) 
a dále pak nečistoty v ložisku (např. prach a voda, 
které jsou příčinou poškození u 14 % případů). 

Velkou roli v zachování maximální spolehlivosti 
a provozních parametrů ložisek hrají i zdánlivé 
a často opomíjené maličkosti, jako je správné sklado-
vání, nemluvě o údržbě. Do ložisek nesystematicky 
pohozených někde ve skladu se dostávají různé 
nečistoty, jejichž přítomnost se pak časem může 
projevit v podobě různých typů poškození, které 
mohou časem vést až k fatálním poruchám, jež v ko-
nečném důsledku znamenají nákladnou a časově 
náročnou odstávku stroje či zařízení. Naopak správná 
údržba – počínaje správnou montáží a usazením 
ložiska a stejně tak korektní demontáží, např. při 
kontrolách či v rámci servisu, může životnost loži-
sek výrazně prodloužit a zajistit vysokou efektivitu 
jejich provozu. V případě nesprávného zacházení, 
kdy nejsou dodržovány potřebné zásady, ohrožují 
životnost a provozní parametry ložisek např. koroze 
(ať už způsobená vlhkostí nebo třením), elektro-
eroze, různé plastické deformace, nežádoucí vtisky 
způsobené nežádoucími částicemi, lomy a trhliny 
apod. Nemenší roli hraje proto i prevence a důsledná 
diagnostika, umožňující potenciální problémy od-
halit ještě dříve, než k nim reálně dojde. 

Umění správné montáže a demontáže
Montáž a demontáž ložisek si mohli účastníci semi-
náře i vyzkoušet v druhé části věnované praktickým 
ukázkám, kde vzbudila velký zájem např. metoda 
tlakového oleje, unikátní řešení vyvinuté odborníky 
SKF. Je používána pro montáž a demontáž součástí 
s přesahem, hlavně pro valivá ložiska. Může být 
použita i u ložisek na kuželovém čepu, pro válcové 
povrchy se využívá pouze pro demontáž. Olej se 

přivádí pod tlakem mezi stykové plochy a vytváří 
tenký film, který od sebe oddělí obě plochy, což 
umožní snadnou montáž a demontáž ložiska. Tyto 
operace může značně usnadnit použití speciální 
hydraulické matice, rovněž z portfolia vybavení 
SKF, která šetří námahu i čas. 
Projektanti však často příliš nerespektují možnost 
pohodlné a snadné demontáže zařízení, které jsou 
někdy nutné např. pro servisní zásahy a údržbu – 
i proto byl jedním z účelů konstruktérských dnů SKF 
seznámit vývojáře i s těmito aspekty. ■� /jv/

Mezi praktickými ukázkami zaujala unikátní metoda 
tlakového oleje pro montáž a demontáž ložiska

 Ing. Hloušek seznamuje účastníky se záludnostmi 
padělků ložisek. Této problematice se firma společně 
s dalšími značkami intenzivně věnuje v rámci 
iniciativy www.stopfakebearings.com
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Sugino Jet Clean Center: 
troChu Jiná multifunkCe
Mezi zajíMavýMi stroji, které bylo Možné vidět na letošníM 
ročníku eMo Hannover patří bezesporu novinka, kterou 
přivezla evropská pobočka japonskéHo výrobce strojů 
sugino. pod názveM jet clean center vystavovala 
pozoruHodné Multifunkční zařízení koMbinující v sobě dvě 
význaMné tecHnologie: obrábění a vysokotlaké vyMývání.

I když japonská značka Sugino patří na našem 
trhu k relativně méně známým ve stínu svých 
globálních mamutích rivalů, rozhodně to nezna-

mená, že její výrobky jsou hodny méně pozornosti. 
Možná právě naopak. Firma, která se může opřít 
o tři čtvrtě století inženýrské historie, vyvíjí a vyrábí 
velice moderní stroje pro CNC obrábění, dělení ma-
teriálů, vysokotlaké mytí obrobků a mnoho dalších 
pokrokových technologií. Stroje Sugino Machine 
vynikají především vysokou rychlostí a přesností 
a zároveň kompaktní stavbou a někdy i velice za-

jímavým netradičním řešením. Příkladem může 
být právě řada nových víceúčelových zařízení Jet 
Clean Center. Jde o světovou novinku, která se letos 
poprvé představila veřejnosti na veletrhu EMO, ale 
jejichž zástupce mohou vidět „v akci“ i ti, kdo se letos 
do Hannoveru nedostali – na MSV v Brně.

Unikátní systém pro čištění 
a odjehlování obrobků
Multifunkce ovšem v tomto případě neznamená 
obvyklou možnost např. obrábění a frézování na 
jednom stroji, ale unikátní kombinaci kompaktního 
CNC obráběcího centra se systémem vysokotlakého 
vodního paprsku. Stroj je tak schopen nejen obrá-
bět, ale hotový obrobek i dokonale začistit v rámci 
jednoho výrobního procesu na jednom zařízení. 
Dokáže precizně vymývat špony a odjehlovávat ob-
robek, je schopen i tzv. mýt pod hladinou. „Poslední 
dobou je velmi frekventovaným tématem právě 
čistota obrobků, a to naše stroje umí dokonale“, 
říká šéf českého zastoupení firmy (které je zároveň 
evropskou centrálou) Jiří Uma. 
Speciálně vyvinutá technologie výroby a rozvodu 
vysokotlaké vody (zařízení pracují se jmenovitým 
tlakem 35 a 50 MPa) je přiváděna do revolverové 

hlavy o šesti pozicích. Každá z nich může být osa-
zena jinou vysokotlakou vodní tryskou nebo kar-
táčem, přičemž návrh a výroba trysky je vždy pro-
váděna „na míru“ každému zákazníkovi s ohledem 
na konkrétní typ výrobku a jeho tvarovou složitost. 
Speciálně vyvinutý tvar trysek dává molekulám 
vody dostatečnou kinetickou energii k odstranění 
třísek všech typů materiálů. 

Specialista na precizní obrobky
Jelikož jde o kompaktní CNC centrum, je ideální 
především pro zpracování obrobků menších 
a středních rozměrů, přičemž zaručuje vysokou 
přesnost, rychlost i shodnost výroby. Vysokotlaké 
mytí a odjehlování se uplatní zejména u obrobků, 
u kterých záleží na čistotě a dokonalém povrchu, 
jako jsou např. součásti pro automobilový průmysl, 
součásti pro hydraulické a pneumatické systémy 
a řada dalších aplikací.
Stroje řady Jet Clean Center nabízí výrobce v zá-
kladním provedení s řízením 3 os s možností rozšířit 
systém na 5 simultánně řízeních os. Jsou konci-
povány pro různé možnosti umístění: Primárně je 
Jet Clean Center navržen pro vestavbu do výrobní 
linky liniového typu např. v kombinaci s transfero-
vým dopravníkem, ale stejně tak jej lze umístit jako 
součást linky v podobě uspořádání tzv. hnízdového 
typu – např. v kombinaci s obsluhou pomocí ro-
botické ruky. ■

obrobek před odjehlením a po odjehlení

externí frézování lehkýCh  
klikovýCh hřídelí

Jednou z veletržních premiér na EMO Hannover 2013 byla i nová externí fréza RFK 10 firmy 
Heller, vyvinutá pro efektivní obrábění klikových hřídelí pro lehká užitková vozidla.

Po kladných zkušenostech v segmentu s širším 
rozsahem, výrobce konstatuje, že na základě 
osvědčeného stavebnicového systému a stejné 
filozofie je nyní možné dosáhnout značného zlep-
šení účinnosti ve vnějším frézování tří- a čtyř-
válcových klikových hřídelí o délce až 500 mm 
v lehkém automobilovém průmyslu. Na modelu 
prezentovaném v expozici firmy Heller, mohou 

obě frézovací jednotky mapovat dva nezávislé 
profily a obrábět s maximálním řezným výkonem 
a vysokou úrovní produktivity díky pružné kon-
strukci stroje a použití výhradně CNC řízených os. 
Program dokáže upravit polohu upínací jednotky 
na pravé straně, která může být volitelně ovlá-
dána pomocí samostatné NC osy. To umožňuje 
rychlý a snadný přechod na různé délky hřídelí 

až do 500 mm. Obrobky jsou upnuty a podpo-
rovány dvěma hydraulickými upínacími čelistmi 
a lunetou, jejíž pozice je přesně nastavena v NC 
programu. ■
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM

Již 20 let jsem majitelem a současně ředitelem středně velké 
strojírenské výrobní firmy. Investice realizujeme průběžně, 
přičemž převážně plynou do inovace strojového parku, 
nových technologií, vzdělávání zaměstnanců či provozní IT 
infrastruktury. Podnikový informační systém jsme dosud chápali 
jen jako nástroj na řešení ekonomicko-účetní agendy. Logistické, 
obchodní a výrobní činnosti jsou u nás řešeny dílčími programy, 
samostatnými evidencemi či intuicí a zkušenostmi. Zisk naší firmy 
je v posledních letech kolísavý, ale zatím uspokojivý. Nedávno 
k nám však přišel mladý, nagelovaný zástupce IT firmy 
v perfektním obleku a snažil se nás přesvědčit, že jediná možnost, 
jak udržet náš byznys v černých číslech, respektive tato čísla 
zvýšit, je investice do moderního výrobního ERP systému. 

NAŠE OTÁZKA ZNÍ, PROČ BYCHOM MĚLI INVESTOVAT DO NĚJAKÉHO 
EVIDENČNÍHO SOFTWARU, KDYŽ JSME VÝROBNÍ SPOLEČNOST 
A NOSITELEM PRÁCE JSOU STROJE A LIDÉ? KOUPÍM-LI NOVÝ STROJ, 
NENÍ TO PRO MNE LEPŠÍ INVESTICE, NEŽLI NABÍZENÝ VÝROBNÍ ERP? 

Odpovídá Ing. Lukáš Ontl, vedoucí analytického centra HELIOS Orange, Asseco Solutions

Odpověď na otázku, zda je lepší pořídit nový výrobní 
stroj, investovat do vzdělání svých zaměstnanců či 
do zmíněného ERP systému, je správná, ať si na ni 
odpovíme ano i ne. Není klíčové do čeho investu-
jeme, ale kdy investujeme. Tedy jaká je naše výchozí 
situace a jaká omezení nám tato situace přináší. 
Prapodstata odpovědi na tuto otázku má ale 
často kořeny hluboko ve vnímání těch, kteří 
mají o investici rozhodovat. Zkušenost říká, že 
představitelé výrobních firem „starších“ ročníků 
se stylizují do role „výrobního managera“. Tedy 
typu: „My jsme výrobní firma a našim úkolem je 
vyrábět. K tomu potřebujeme stroje, prostory, 
lidi. Ostatní (včetně ERP) je podružné a zakázky 
mi nepřinese.“
Oproti tomu mladší ročníky vnímají ICT a tedy i ERP 
jako nástroj, pomocí kterého lze dosahovat lep-
ších výsledků. Tito lidé obsazují především posty 
v obchodních, produktových či marketingových 
odděleních a uvědomují si, že bez zajištění odbytu 
je výroba pouze nákladová položka.
Je tedy cílem výrobní společnosti vyrábět proto, 
aby měla co prodávat. Nebo prodávat, aby měla 
co vyrábět? Česká republika byla a nadále zůstává 
zemí výroby, především pak ve strojírenství. Oproti 
letům minulým se však výrazně změnil trh, a to jak 
na straně odbytu, tak konkurence. Kvalita, včasnost 
a nízká cena dnes patří mezi standardy, které zá-
kazník automaticky očekává. Výrobní společnosti 
se čím dál více stávají závislými na dovednostech 
a schopnostech svých obchodníků a současně 
musí uspokojit požadavky, které jsou kladeny ze 
strany odběratele.
Pro úvahu o zacílení investice je podstatná situace, 
ve které se společnost nachází. Jinak bude uvažovat 

ta, která má garantovaný odbyt, jde tedy spíše 
o velkosériovou výrobu působící na širokém trhu, 
či o případy, kdy jde o specializovaný typ výroby, 
kde působí omezený počet konkurentů.
Většina firem se však potýká s neustálými 
výkyvy trhu, agresivní konkurenční politikou 
či s výrazně se zvyšujícími požadavky odbě-
ratelů. Výrobní společnost tehdy musí řešit 
klíčová témata, mezi která řadím:

 ● řízení nákladů
 ●  detailní výrobní kalkulace (ať plánované, tak 
reálné)
 ● řízení kooperací

 ● produktivitu práce (primárně personální)
 ●  plánování výroby a řízení obchodu 

Bez výše uvedeného dnes není možné dosáhnout 
potřebné efektivity, či dokonce uvažovat o růstové 
strategii. Zvládnout výše uvedené lze efektivně 
pouze pomocí kvalitního nástroje, jímž však tužka 
s papírem, excel či účetní SW bezpochyby není. 

Mezi hlavní atributy, které ovlivňují vážnou 
úvahu o zavedení ERP, jsou:

 ●  Velikost firmy (řízení přes struktury, nikoliv na-
přímo)
 ●  Složitost struktur a řízených procesů  
 ●  Vysoké konkurenční prostředí (tlak na cenu, ter-
mín, kvalitu, garanci, apod..)
 ●  Složitost TPV
 ● Řízení zásob
 ● Reálná aplikace kvality managementu
 ●  Náročnosti výrobních zakázek (garance termínů, 
traceability, kooperace, apod..)
 ●

V této souvislosti si připomeňme hlavní po-
žadavky na ERP:

 ●  Snížení administrativy (navýšení produktivity)
 ● Možnost efektivní kontroly
 ● Transparentnost a dohledatelnost dat
 ● Efektivní sběr, evidence a hlavně vyhodnocení dat
 ●  Minimalizace rizik (především personálních v ob-
lasti know-how)
 ● Benchmarking a forecasting

Můžeme konstatovat, že výkonnost podniku je 
dnes dána především kvalitou informací, jejich 
správným vyhodnocením a především správným 
a včasným rozhodnutím. Toho lze bez kvalitního 
ERP dosáhnout jen velmi obtížně. 
Pokud se k vám ohlásí vámi zmíněný obchodní 
zástupce, zvažte prosím výše uvedené. ERP není 
pouze o řešení dílčí ekonomické, obchodní či vý-
robní agendy. Je to komplexní nástroj pro řízení 
podniku. Svět kolem nás se stále zrychluje, množství 
dat se navyšuje a teze, které platily před pár lety, 
jsou nahrazovány novými. Dnes již není možné 
uvažovat pouze o výrobě, ale o efektivitě celé firmy. 
 A přemýšlíte-li, zda je lepší toto téma řešit v oka-
mžiku, kdy máte dostatek práce (ale jste pracovně 
vytíženi), nebo máte málo práce (ale také nemáte 
čas, neboť se snažíte práci zajistit), moje odpověď 
zní: Správný čas je tehdy, kdy jste ochotni naslouchat 
zkušenostem jiných a máte náladu na zlepšení. ■

Ve spolupráci s předními dodavateli podnikových informačních systémů jsme připravili další 
vydání poradenského seriálu týkajícího se problematiky výběru a implementace ERP, CRM 
a dalších podnikových systémů, významu různých pojmů z této oblasti apod. Jde zejména 
o praktické informace a zkušenosti ve vztahu k menším a středním firmám, kterých se 
problémy se správným nasazením a fungováním podnikových řešení dotýkají asi nejvíce. 
Pokud se budete chtít i vy na něco zeptat k této problematice, stačí napsat na e-mail: 
poradna@techmagazin.cz.

6
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OBRÁBĚCÍ KLASIKA I NOVINKY Z KOVOSVITU

Kromě premiéry svého nového vertikálního obráběcího centra MCU 1100V-5X Power Plus, 
které bylo oceněno Zlatou medailí MSV 2013, představil český výrobce ze Sezimova Ústí na 
ústředních veletržních akcích letošního roku řadu dalších zajímavých produktů ze svého 
výrobního programu.

Patří k nim např. MCV 1270 Power, tříosé vertikální 
obráběcí centrum MCV 1016 Quick, menší varian -
ta MCV 754 Quick nebo soustruh SP 430 SY. Tyto 
stroje patří k malému vzorku z nabídky výrobce, 
který se zaměřuje zejména na subdodavatele pro 
automobilový, letecký a strojírenský průmysl a ener-
getiku. Základ výrobního programu tvoří vertikální, 
horizontální a portálová obráběcí centra, vysoce 
produktivní soustružnická centra a i univer-
zální hrotové CNC soustruhy řady Masturn, 
speciální stroje a samozřejmě i nyní velmi 
žádaná multifunkční soustružnicko-ob-
ráběcí centra. 

MCV 1270 Power
Výkonné vysokorychlostní obráběcí 
centrum řady MCV pro přesné a rychlé 
obrábění různorodých částí včetně tva-
rově složitých povrchů umožňuje vr-
tání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů 
a frézování obrobků až ze čtyř stran. K přednostem 
tohoto stroje patří zejména tuhost a stabilita, vysoká 
přesnost, dynamika pohonů lineárních os a výborná 
odolnost vůči vibracím, možnost současného po-
suvu křížového stolu a vřeteníku a aplikace lineár-
ního vedení ve všech lineárních osách. Pohyblivé 
části stroje (saně, stůl, vřeteník) jsou uloženy na 
valivých lineárních vedeních, odměřování pozic 
zajišťují lineární optické snímače. Podle výrobce 
jde o zařízení díky svým parametrům zvlášť vhodné 

pro výrobu forem. K tomu slouží i možnost osazení 
různými variantami vřeten podle konkrétních po-
žadavků – pro výrobu forem jsou např. osvědčená 
vysokorychlostní vřetena s až 24 000 ot.min-1. Práci 
v automatickém cyklu výrazně usnadňuje rychlá 
výměna nástrojů ze zásobníku na 24/30 nástrojů 
pomocí otočné ruky.

MCV 1016 Quick
Klasické tříosé vertikální obráběcí centrum je 
jednou z osvědčených stálic a nosných produk-
tových skupin firmy – v Kovosvitu jich vyrobili 
už přes tisícovku. Stroj disponuje zásobníkem 
na 24 nástrojů, a k jeho charakteristikám patří 
vysoká tuhost, přesnost, spolehlivost a kvalita. 
Parametry: rychlost 10 000 ot.min-1, výkon vře-
tene je charakterizován hodnotami 17/25 kW, 

krouticí moment 162/239 Nm, rychloposuv X, 
Y, Z : 30 m.min-1.

SP 430 SY
Výkonný stroj modulárního provedení, který umož-
ňuje sestavit bohatou škálu konfigurací a technolo-
gických variant pokrývajících potřeby nejrůznějších 
soustružnických aplikací od jednoduchého soustruhu 
se dvěma osami až po precizní soustružnické cent-
rum s osou Y, protivřeteníkem a spodní nástrojovou 
hlavou s poháněnými nástroji. Spodní hlava uložená 
v kluzném vedení zajišťuje tuhost a vysokou přesnost. 
Standardní varianta zahrnuje max. průměr obrábění 
430 mm. Varianta s protivřetenem umožňuje obrábět 
průměr ještě o 10 mm větší. Řada strojů s označením 
SP je nabízena ve dvou délkách pro maximální délky 

obrobků 1100 a 2500 mm. K hlavním charak-
teristikám stroje patří vysoká tuhost a krouticí 
moment na vřetenu (až 2106 Nm na vřetenu 

A11, 25/30 kW) zaručující výkonné sou-
stružení na max. průměru, dynamika 
a vysoké rychlosti v jednotlivých osách, 

které významně zkracují vedlejší časy.

Ve znamení modernizace
Rok 2013 byl pro Kovosvit MAS významným milní-

kem z pohledu rozvoje firmy – investice v hodnotě 
přes 100 mil. Kč přispěly k zásadní modernizaci 
výroby a rozšíření výrobních kapacit. Význam-

nou část z toho tvořily např. pořízení nové stře-
dofrekvenční elektrické indukční pece do provozu 
slévárny, jejíž většina produkce (70 %) je určena na ex-
port, nebo nového výkonného 5osého portálového 
obráběcího centra Versatech V-100N (160) – Matrix 2, 
které zahájí nepřetržitý provoz koncem roku. Kovosvit 
se tak zařadil mezi jedny z mála českých výrobců, kteří 
disponují obráběcím systémem této kategorie pro 
přesné zpracování rozměrných odlitků. ■

HIWIN PŘEDSTAVUJE TREND BUDOUCNOSTI: 
POLOHOVACÍ SYSTÉMY

Brněnská společnost Hiwin, zastupující v ČR třetího největšího dodavatele lineárních tech-
nologií na světě, patří u nás už víc než 10 let ke špičce v této branži. Na letošním ročníku MSV 
v Brně přibylo k obchodním úspěchům i prestižní ocenění za technologickou inovativnost.

Produkty dodávané firmou Hiwin nejsou obvykle 
příliš vidět, ale jejich využití ve strojích a zaříze-
ních zajišťuje předním výrobcům strojů a zařízení 
efektivní a především ziskové výrobní procesy. Jde 
o pestrou škálu zařízení, z nichž řada je výsledkem 
vlastního vývoje a invence českých konstruktérů – 
i kvůli tomu firma v poslední době výrazně posiluje 
své vývojářské kapacity a investuje do nových tech-
nologií. Nabídka výrobků sahá od jednotlivých kom-
ponentů, jako jsou např. kuličkové šrouby a pouzdra, 
lineární motory a vedení, přes miniaturní vedení do 
tiskáren až po složitá polohovací zařízení. Silnou 
stránkou firmy jsou gantry systémy plně využívající 
vlastnosti moderních technologií, jako je gravírování 
a řezání laserem, vodním paprskem nebo plazmou.
Letos přichází hned s několika novinkami: Svou 
premiéru měla na MSV Brno 2013 např. poloho-

vací osa o rozměrech 700 x 3200 mm 
k přesnému polohování nebo 
nový typ křížového 
stolu X-Y pohá-
něného lineár-
ními motory. Na 
veletrhu představila 
firma také „malé gan-
try“ o velikosti 800 x 
800 mm, a vícerou 
polohovací jednotku, 
osazenou laserovým vy-
palovacím zařízením.
Firma se může pochlubit ce-
lou řadou úspěšných rea li -
zací u nás i ve světě. Jsou 
to např. speciální jednotka 

určená k polohování unikátního tomografu s nej-
vyšším rozlišením v Česku pro Centrum excelence 
Telč nebo velmi zajímavý systém na měření kvality 
kol železničních vagonů, vyrobený pro čínský trh. 
Po dosavadní úspěšné expanzi firmy na Balkán a do 
Běloruska se podle vedení firmy hodlá nyní výrazně 
zaměřit na trhy východní Evropy. ■

Křížový stůl X-Y 1200mm x 1400mm poháněný lineárními motory by měl najít 
uplatnění např. v pracovním prostoru obráběcích strojů
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VELETRHY NABITÉ ENERGIÍ

V nově vybudovaných halách areálu PVA EXPO PRAHA Letňany se bude ve dnech 19.–21. listo-
padu konat další ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky – 
FOR ELEKTRON. Představí nejen novinky z oboru elektrotechniky, jak napovídá jeho zaměření, 
ale v rámci čtyř dalších výstavních akcí se v nejmodernějších veletržních prostorách v Praze 
představí i trendy a produktové novinky ze souvisejících oblastí jako je např. automatizace, 
elektromobilita, či úspory v energetice a vytápění apod.

Souběžně s veletrhem FOR ELEKTRON se budou ko-
nat veletrhy FOR ENERGO – 2. mezinárodní veletrh 
výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTO-
MATION – 2. mezinárodní veletrh automatizační, 
regulační a měřicí techniky.  

Novinkou pro rok 2013 je specializovaný veletrh na 
téma elektromobility – FOR ELEKTRON MOTION 
a mezinárodní odborný veletrh technického zaří-
zení služeb – Voda-Klima-Vytápění. Veletrh FOR 

ELEKTRON MOTION nabídne jedinečnou přehlídku 
elektrických, hybridních dopravních prostředků a in-
frastruktury. Návštěvníky čekají testovací jízdy s elek-
tromobily a hybridy na venkovní ploše před Vstupní 
halou I a testovací jízdy elektrokol (Hala 6). Zajímavostí 
bude i představení technologií a vizí budoucnosti 
v ekologické dopravě či doprovodný program za 
účasti odborníků z oblasti elektromobility a také 
praktické zkušenosti s provozem elektromobilů.
Na letošním ročníku se bude prezentovat řada vý-
znamných firem, převážně z oborů elektroinstalační 
techniky, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické 
energie, vodiče a kabely, automatizace, měření 
a regulace.
V rámci veletrhu FOR ELEKTRON a jeho souběž-
ných akcí se mohou návštěvníci těšit na tradiční 

i nové služby a produkty. Tradičně proběhne sou-
těž o nejpřínosnější exponát veletrhu GRAND 
PRIX. Exponáty bude hodnotit odborná komise 
a nominované exponáty bude možné během 
veletrhu zhlédnout na expozicích přihlášených 

společností. Slavnostní vyhlášení proběhne v pod-
večer druhého veletržního dne tj. 20. listopadu 
2013 v prostorách PVA EXPO PRAHA Letňany. 
Odborná veřejnost se může také těšit na zajímavý 
doprovodný program plný přednášek, seminářů 
a novinek. V rámci veletrhu proběhne přednáška 
na téma „Optimalizace výroby při užívání robotů, 
možnosti nasazování strojového vidění na ro-
botická pracoviště, vliv robotizace na efektivitu 
výroby“. Součástí přednášky bude také prezentace 
nabídky robotů a ukázka robota v praxi (19. listo-
padu od 11:00 do 17:00 h, Vstupní hala 1, Konfe-
renční centrum/Sál 1). Jako každý rok zde bude 
mít svá témata přednášek i společnost Sdělovací 

technika. Letos jsou pro návštěvníky připravena 
témata „RFID a NFC Future“ (20. listopadu od 9:00 do 
17:00 h, Vstupní hala 1, Konferenční centrum/Sál 1) 
nebo „Zelená elektronika“ (21. listopadu od 9:00 
do 17:00 hod., Vstupní hala I, Konferenční cent-
rum/ Sál 2).
Veletrh FOR ELEKTRON není však jen místo pro 
setkání mnoha odborníků, ale hlavně obchodníků, 
kteří nabízí osobní jednání, jsou připraveni plno-
hodnotně zodpovědět Vaše dotazy na produkty, 
případně připravit cenové kalkulace. Tento vele-
trh je ideální příležitostí pro navázání či upevnění 
nezbytných osobních kontaktů na jednom místě. 
Pro jednotlivá jednání jsou Vám také k dispozici 
konferenční prostory. 
Pokud uvažujete o návštěvě veletrhu či účasti na 
některé z přednášek nebo seminářů, doporučujeme 

sledovat stránky www.forelectron.cz, kde naleznete 
veškeré potřebné informace.
Srdečně Vás proto zveme na 3. mezinárodní veletrh 
elektrotechniky, elektroniky a energetiky a další 
souběžné akce. ■

Team veletrhu For Elektron

FOR ELEKTRON / 19.–21. 11. 2013 / PVA EXPO PRAHA LETŇANY

For Energo, For Automation, For Elektron Motion, Voda-Klima-Vytápění
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Filtry pro vodní chladicí okruhy  
...snižujte náklady
Provoz a údržba vodních chladicích okruhů se již téměř 
neobejde bez vhodné filtrace. filtry zabraňují zbytečně 
vynaloženým nákladům na Provoz chladicího okruhu. Pro 
filtraci chladicích okruhů se využívají jednoduché výměnné 
filtry, automatické samočisticí filtry nebo sPeciální mikro 
Písková filtrace. 

Výběr správného typu filtrace vždy záleží na 
konkrétním projektu. Je však prokázáno, 
že vhodnou filtrací se dají uspořit velmi 

významné náklady spojené s provozem a údrž-
bou vodních chladicích okruhů,” říká Daniel Ley-
sek, produktový manažer pro filtrační techniku 

odštěpného závodu HYDRO-TECH společnosti 
HENNLICH.

Jednoduché výměnné filtry
Tyto filtry se používají zejména pro menší chladicí 
okruhy, kde je požadavek především na nízké po-
řizovací náklady. Filtrace je velmi účinná a dokáže 
odfiltrovat většinu suspendovaných látek, avšak 
jak je již patrné z názvu, filtrační vložky se musí 
po jejich zanesení měnit.

Automatické samočisticí filtry 
Schünemann
Pro velké projekty, které se vyznačují vysokým prů-
tokem a kde není požadavek na nejjemnější filtraci, 
se využívají automatické samočisticí filtry. „U těchto 
aplikací se jedná spíše o takzvanou „ochrannou 
filtraci” než přímo o odstranění většiny suspendova-
ných látek. Tato filtrace je na rozdíl od jednoduchých 
filtrů automatická, tudíž i provoz je bezúdržbový,” 
vysvětluje Daniel Leysek.

Mikro písková filtrace Vortisand
Tento typ filtrace kombinuje výhody obou předcho-
zích filtrací. Filtry jsou na jednu stranu plně automa-
tizované a zároveň jsou schopny odfiltrovat většinu 
suspendovaných látek o velikosti až 0,45 μm. Mikro 
písková filtrace díky svým vlastnostem přináší velké 
úspory při provozu i údržbě chladicích okruhů pře-
devším díky snížení spotřeby energetické náročnosti. 
Při použití strojních chladičů se dá dokonce přímo 
spočítat úspora elektrické energie. Mezi další přínosy 
mikro pískové filtrace patří snížení spotřeby chemi-
kálií, snížení nákladů spojených s údržbou a čištěním 
zařízení, snížení rizika poruchy zařízení v chladicím 
okruhu a výskytu bakterií, zejména legionelly. Filtrační 
systém Vortisand je navíc ekologickým řešením, které 
nemá další negativní vliv na životní prostředí. ■

www.hennlich.cz/hydro-tech

nový čistě digitální lokátor úniků vody 

Pod označením DNR-18 uvedla firma Fuji Tecom na trh pokročilý detektor úniků vody. Zařízení 
je díky své nízké hmotnosti (váží jen půl kilogramu) a vysoce citlivému půdnímu mikrofonu 
ideální pro práci v terénu, kde operátorům usnadňuje práci řada patentovaných technologií, 
jimiž moderní detektor disponuje.

Detektor úniku vody DNR-18 je vysoce pokročilý di-
gitální přístroj poslední generace s digitální redukcí 
šumu. Ve všech měřitelných parametrech v širokém 
frekvenčním pásmu výrazně převyšuje tradiční de-
tektory úniku založené na klasických filtrech. Přestože 
tradiční filtry jsou velice užitečné, nejsou schopné na 

rozdíl od digitální technologie vyčlenit některé běžné, 
ale při měření velice rušivé (zejména přerušované) zvuky 
v hraničním frekvenčním pásmu. Tradiční pásmové 
filtry filtrují stálé zvuky, jako například volnoběh motoru 
nebo vítr apod. DNR-18 však nemá jen frekvenční filtry 
na některé trvalé hluky jako zvuk motoru, ale disponuje 
i doplňkovou vlastností redukce hluku, která snižuje 
účinek přechodných hluků. NR (Noise reduction) systém 
eliminuje přechodné, proměnlivé zvuky a ponechává 
jen konstantní zvuky úniku. Úroveň NR udává zpoždění 
mezi časem zmáčknutí tlačítka a tím, než je slyšet zvuk 
v rozmezí 0,2 s, 1 s až 3 s. Účinnost této funkce zesiluje 
zvýšení hladiny redukce šumu. Po stisknutí tlačítka 
Minimum (MIN 000–999), se ukazuje hodnota úrovně 
trvalého hluku.
Pokročilý digitální CPU detektoru DNR-18 umožňuje 
takřka dokonale redukovat rušivý okolní šum a vylučuje 

také rušivé zvuky jsou např. štěkot psa, hluk kolemje-
doucích vozidel, rozhovory, nebo kroky a klapání bot. 
Hladinu zvuku na různých místech v průběhu po-
trubí lze změřit a uložit. Uložené výsledky každého 
průzkumu pak lze zobrazit do grafu podle nejsilněj-
šího zvuku úniku a pozice úniku. Servisní technik 
tak může mapovat zvuky úniku vody na pěti až 
deseti místech přímo nad potrubím, aniž by se musel 
spoléhat jen na svůj sluch, sledovat graf detektoru, 
ukládat si měřicí body a následně je vyhodnotit na 
PC. DNR-18 má volitelné příslušenství na dohledávání 
úniku vody (pinpointing) a průzkum úniku vody. ■

„
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Bezpečné zásuvkové Boxy a aC naBíjeCí 
sloupky pro venkovní prostředí 

V široké nabídce výrobků ABB pro český trh jsou nově zásuvkové boxy s hliníkovým pláštěm 
pro připojení pohyblivých přívodů ve venkovním prostředí. Boxy se velmi dobře hodí nejen 
pro veřejné parky, zahrady, tržiště, ale také pro parkoviště, přístaviště a campingy. Výborně 
využitelné jsou i v privátním bydlení.  

Zásuvkové boxy se vyrábějí ve třech velikostech. 
Pro nejjednodušší, základní použití se hodí nejlépe 
malé boxy zahradní, vybaveny dvěma jednofázo-
vými zásuvkami, alternativně osazené i proudovým 
chráničem s jističem (RCBO). Větší, servisní boxy, 
jsou osazeny podle typu například zásuvkami prů-
myslovými, jednofázovými i trojfázovými, a jsou 
vybaveny i odpovídajícími jističi a chrániči. Zásuv-
kové boxy větší velikosti navíc umožňují přidat další 
komponenty, jako jsou elektroměry, případně prvky 
pro dálkové odečítání a řízení. 

Montáž boxů
Pro parkoviště karavanů, přístaviště a další místa 
volnočasových aktivit jsou k dispozici dvě veli-
kosti boxů. Kromě běžných jističů a proudových 
chráničů mohou být jednotky vybaveny také 
elektroměrem, který je ověřen a schválen podle 
MID (Směrnice o měřicích přístrojích 2004/22/ES 
vydaná Evropskou komisí). Všechny zmíněné boxy, 
počínaje zahradními a konče boxy určenými pro 
místa relaxace, lze montovat na sloupek nebo na 
stěnu. Na jeden sloupek lze umístit jeden nebo dva 
boxy a lze k tomu použít buď originálních sloupků 
o průměru 108 mm, nebo je možné, s využitím 
speciální patky, použít vlastní sloupek o průměru 
60 mm. Patka je rovněž k dispozici v rámci celého 
sortimentu zásuvkových boxů. Pro uchycení na 
stěnu je v nabídce montážní deska, na kterou se 

po jejím uchycení vlastní box nasouvá drážkami 
vytvořenými zezadu v profilu boxu. 
Celý sortiment tohoto výrobkového portfolia dopl-
ňuje box prázdný. Ten si uživatel může osadit přístroji 
podle svých speciálních potřeb. Box je vhodné dopl-
nit předním krytem, což je deska specifického tvaru 
vyrobená z pozinkovaného plechu, kterou lze přesně 
zasunout do určeného místa v boxu a zůstává na 
zákazníkovi, aby si ji předem upravil pro uchycení 
konkrétních přístrojů podle své volby. Malé zahradní 
boxy se připojují kabelem do průřezu 6 mm2, ostatní 
boxy mají připojovací svorkovnici 5 x 16 mm2. V ori-
ginálních sloupcích průměru 108 mm je připojovací 
svorkovnice, z níž jsou vyvedeny kabelové svazky pro 
dva boxy. Každý ze svazků je ukončen konektorem 
odpovídajícím protikusu, jenž je připraven v boxu. 
Pokud se jeden z vývodů nepoužije, to znamená, že 
na sloupek bude osazen jen jeden box, může zůstat 
nevyužitý druhý vývod uvnitř sloupku. 

AC nabíjecí sloupky
Jsou zvlášť vhodné jak pro domácí použití, tak pro 
autoparky a soukromá parkoviště, kde je možné 
delší nebo kratší dobu dobíjet elektromobily. Tyto 
jednotky jsou robustního provedení s kompaktním 
sloupkem, což znamená, že je možné využít pro-
stor uvnitř sloupku pro zapojení a další elektrické 
vybavení, např. komunikační moduly pro platební 
systémy. Na liště DIN uvnitř jednotky lze nainstalo-

vat až 35 modulů DIN. Nabíjecí sloupky se dodávají 
jako kompletní jednotky s mechanickým zámkem. 
Připojují se kabelem do průřezu 5 x 25 mm2 a jsou 
uzpůsobeny pro průběžnou montáž. Výška těchto 
jednotek je 1,4 m. Všechny výrobky mají hliníkový 
plášť a osvědčují se i v extrémních povětrnostních 
podmínkách. Ukazují se jako spolehlivé a bezpečné 
ve všech, privátních i veřejných, instalacích. Horní 
a spodní část skříní je vyrobena z tlakového hliníko-
vého odlitku a opatřena šedou barvou. Boční strany 
a dveře jsou zhotoveny z eloxovaných hliníkových 
profilů. Těsnění je pryžové z EPDM. Zásuvkové boxy 
mají stupeň krytí IP 44 a jejich provedení je v sou-
ladu s EN 60 439-1,-3. Jmenovité napětí je 230/400 V, 
50 Hz a jmenovitý proud 16 A. Hmotnost je podle 
velikosti od 3,8 kg u malých zahradních boxů až po 
21 kg u kompaktních nabíjecích jednotek.
Všechny zásuvkové boxy se snadno montují a udržují, 
jsou robustní a mechanicky velmi odolné. K jejich 
výrobě se používají jen vysoce kvalitní komponenty 
zaručující maximální úroveň bezpečnosti uživatelů. 

Řešení ABB, která nabízíme pro dočasné připojování 
pohyblivých přívodů, a která se hodí i do extrémních 
povětrnostních podmínek, je mnohem bezpečnější 
než zapojování vidlic pohyblivých přívodů do leh-
kých plastových rozvodnic či sloupků, nebo dokonce 
do pohyblivých zásuvek položených na zemi.
Detailní informace o celém sortimentu zásuvkových 
boxů a údaje potřebné pro objednávku, případně 
návody k montáži a použití je možné získat na  
www.abb.cz/elektropraga. ■

Ing. Lubomír Šrek

Zásuvkový box na sloupku o průměru 108 mm

Zásuvkový box na sloupku o průměru 60 mm

Nabíjecí sloupek pro dobíjení elektromobilů

Zásuvkový box servisní typ 
CWF10K

Zásuvkový box umístěný na stěněZásuvkový box pro kempy a par-
koviště karavanů CWFB2216EK

Zásuvkový box zahradní typ CW50
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Komfortní prostředí se sálavým 
eleKtricKým vytápěním

Proti klasickému konvenčnímu vytápění má infračervené sálavé vytápění značné výhody. 
Konvekční vytápění funguje na sdílení tepla teprve vzduchem ohřátým zdrojem tepla – topným 
tělesem. Elektrická sálavá topidla ohřívají objekty s okamžitým tepelným účinkem.

Princip infračerveného ohřevu (šíření tepla radiací 
= sáláním) samozřejmě není nový. Na stejném 
principu elektromagnetických infračervených 
vln ohřívá Slunce Zemi. A to je Slunce od Země 
vzdáleno celou jednu astronomickou jednotku tj. 
cca 150 milionů km (přesně 149 597 870 700 m). 
A přestože z odhadovaného výkonu Slunce (zhruba 
4×1026 W) na Zemi dopadá jeho asi 45 miliardtin, 
dokáže Slunce pořádně Zemi zahřát.
Infračervené záření (IR, z anglického infrared) je 
elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než 
viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. 
Infračervené záření zabírá ve spektru elektromag-
netického záření tři dekády a má vlnovou délku 
mezi 760 až 2000 nm (oblast IČ A na obr. 1), resp. 
energii fotonů mezi 0,0012 a 1,63 eV.
V poslední době se na trhu ČR začala objevovat 
elektrická sálavá topidla nové generace, tzv. topná 
tělesa, jejichž výhody jsou založeny na principu 
infračerveného ohřevu. Z nejnovějších vědeckých 
poznatků firem Philips a General Electric v oboru te-
pelné techniky jsou využívány pro elektrická sálavá 
topidla trubice HeLen ze speciálního křemenného 
skla (pro maximální propustnost infračerveného zá-
ření), která obsahuje elektricky žhavené wolframové 
vlákno. Vlákno je žhaveno na teplotu 2600 °C, takže 
vyzařuje maximálně v blízké infračervené oblasti 
s vlnovou délkou okolo 1000 nm (viditelné světlo 
je v rozsahu zhruba 400 až 800 nm). 
Elektrická sálavá topidla působí s okamžitým te-
pelným účinkem na tělesa, na která dopadne in-
fračervené tepelné záření (760 až 2000 nm – oblast 
IČ A viz obr. 1).

Nejde o přímotopy
V případě elektrického sálavého vytápění nejde 
o vytápění tzv. „přímotopy“. Jde o elektrická sálavá 
topidla pracující na principu tepelných účinků in-
fračerveného záření. 
Ještě nedávno propagované a dnes stále méně 
využívané elektrické přímotopy jsou technicky 
provedeny tak, že elektricky žhaveným prvkem 
(zpravidla spirálou) nejprve ohřívají okolní vzduch. 
Teplý vzduch cirkulací v místnosti stoupá ke stropu 
a u podlahy je chladno. V interiérech, nebo dokonce 
v průmyslových prostorách, je dosažení tepelné 
pohody při použití přímotopů proto poměrně velmi 
zdlouhavé. Pro průmyslové prostory s častou ven-

kovní ventilací jsou elektrické přímotopy dokonce 
zcela nevhodné.
Výhody elektrických sálavých topidel:
– okamžitý tepelný účinek – je zabezpečen díky 
infračervenému sálavému principu radiace, tj. šíření 
tepelné energie zářením, namísto konvekce – prou-
dění tepla ohřevem okolního vzduchu v prostorách. 
Proto infračervené teplo nevyvětrává.
– odpadají ztráty tepelné energie při vedení 
tepla – většina stavebních materiálů má koeficient 
pohltivosti 80 až 90 %, pohltí tedy většinu dopa-
dajícího záření.
– zónové vytápění – protože elektrická sálavá 
topidla mohou tepelně působit pouze v daných 
sekcích (zónách), není nutné vytápět celý jinak 
nevyužívaný prostor.

– jednoduchá instalace – do výkonu 3 kW je 
možné elektrický sálavý tepelný zdroj napájet 
z běžné zásuvky 230 V.
– nepotřebují přívod kyslíku – v okolí elektric-
kých sálavých topidel nevznikají žádné spaliny, jsou 
tedy daleko šetrnější ke svému okolí než zářiče 
plynové.
– okamžitý účinek a snadná regulace – doba 
náběhu na plný výkon i doba jejich doběhu při 
vypnutí se pohybuje v řádu vteřin; elektrické sá-
lavé tepelné zdroje mohou bez potíží dosáhnout 
i maximální plošnou hustotu energie povolovanou 
hygienickými normami, to je 200 W/m2.
– ekonomické úspory – veškerá elektrická energie 
je přeměněna na využitelné teplo a nedochází ke 
ztrátám. Díky tomu lze v porovnání s jinými druhy 
vytápění dosáhnout až 80 % úspor.

Využití
Velké průmyslové prostory musejí kromě po-
žadavků na účel vyhovovat také „pracovním“ 
požadavkům, tedy požadavkům na dostatečný 

komfort práce (zákoník práce ve znění účinném 
od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem 
č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012; úplné znění 
zákona č. 262/2006 Sb.). Takovými požadavky se 
rozumí dostatečné osvětlení, přiměřená hlučnost, 
prašnost a v neposlední řadě také požadavky na 
tepelnou pohodu.
Kromě tří „klasických“ druhů vytápění velkých 
průmyslových prostor – teplovzdušné („sahary“ 
– vzduchové fukary), teplovodní (ústřední topení 
s pevnými radiátory), vytápění pevnými palivy 
(kamna, topná tělesa) je možné zvolit netradiční 
způsoby – spalování biomasy, kogenerační jed-
notky, tepelná čerpadla … Z ekonomického hle-
diska jde však u kteréhokoliv z uvedených způsobů 
vzhledem k pořizovacím nákladům o investičně 
náročnou akci. 
Díky technickému pokroku i v oblasti zdrojů 
infračerveného záření dochází ke stále vyšší 
účinnosti sálavých topidel. K nejdokonalejším 
typům elektrických sálavých topidel v současné 
době patří topidla s parabolickými hliníkovými 
reflektory, které jsou odlišné od starších typů 
křemenných zářičů.
Ke zlepšení účinnosti elektrických sálavých topidel 
nové generace jsou použity dvě speciální úpravy:
●● Vnitřek trubice z křemenného skla je pokryt spe-

ciální zlatou vrstvou, která pohlcuje značnou část 
z 5 % příkonu vyzařovaného jako viditelné světlo 
(viz obr. 2) a mění je na další infračervené záření, 
čímž roste účinnost vyzařování v infračervené ob-
lasti na 96 až 98 %.
●● Trubice je vyplněna plynným halogenem, který 

reaguje s wolframem, odpařovaným z povrchu 
vlákna, na halogenid wolframu, který se v těsné 
blízkosti povrchu vlákna vysokou teplotou rozkládá 
a způsobuje zpětnou depozici wolframu na vlákno. 
Tím je zabráněno jednak ztenčování wolframového 
vlákna jeho odpařováním, jednak snižování prů-
hlednosti trubice usazováním wolframu na jejím 

vnitřním povrchu. Tak je dosahováno velmi dlouhé 
doby životnosti křemenných zářičů, až 7000 h, a to 
bez znatelného snižování účinnosti zářiče s jeho 
stárnutím.
Relativně vysoká teplota wolframového vlákna, 
2600 °C, způsobuje, že se maximum záření sou-
střeďuje do úzké oblasti blízkého infračerveného 

Obr. 1: Rozdělení elektromagnetického záření. UV – 
ultrafialo vé záření, VIS – viditelné světlo, IČ – infračer-
vené záření

Obr. 2: Vyzařovací křivky zdrojů infračerveného záření 
pro různé teploty. Červená křivka odpovídá nejčas-
tějším případům plynových zářičů.
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Wolf se připojil k Nové zeleNé úsporám

V rámci programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám 2013 zaregistrovala 
společnost Wolf Česká republika celkem 11 svých výrobků, na jejichž pořízení lze dotaci využít. 
Jedná se o několik typů solárních kolektorů a tepelných čerpadel.

Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen 
na úspory energie a obnovitelné zdroje energie 
v rodinných domech. Cílem je zlepšení stavu 
životního prostředí snížením emisí skleníkových 
plynů prostřednictvím snížení energetické nároč-
nosti budov a podpory výstavby domů s velmi 
nízkou energetickou náročností a efektivním vy-
užitím zdrojů energie.
Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci 
rodinných domů, kteří mohou získat dotaci na 

pořízení výrobků ze schváleného seznamu vý-
robků a technologií. Seznam odborných dodava-
telů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit 
minimální standard kvality jak poskytovaných 
služeb, tak výrobků a technologií zapojených 
do programu.
Dodavatel energeticky úsporných systémů v oblasti 
vytápění, větrání a klimatizace, společnost Wolf ČR, 
má v programu zaregistrovány čtyři solární kolek-
tory a sedm typů tepelných čerpadel. ■

záření 760 až 2000 nm. Proto je účinek elektrických 
sálavých topidel nové generace mnohonásobně 
efektivnější, než tomu bylo u dosud známých tzv. 
„infrazářičů“.
Z obr. 2 je patrné, jak výhodný je tvar vyzařovací 
křivky křemenného zářiče v porovnání se staršími 
zářiči pracujícími s nižší teplotou vyzařování okolo 
900 °C (většina plynových zářičů).
Zvolená teplota zářiče odpovídá maximálnímu po-
dílu vyzařování v oblasti IČ A při ještě velmi malém 
podílu viditelného světla (u trubic HeLen je tento 

podíl ještě snížen vnitřní úpravou trubice zhruba 
na polovinu), jak znázorňuje obr. 3.
Investiční náklady na efektivní, bezporuchové vytá-
pění průmyslových prostor jsou zpravidla velmi vy-
soké. Samo zbudování klasického topného systému 
– kotel, rozvody, tělesa … znamená velkou investici, 
navíc je k tomu nutno přičíst též prováděcí projekt 
a řadu s tím spojených nezbytných administrativních 
opatření. Elektrická sálavá topidla tuto otázku zcela 
odstraňují, proto ve srovnání s jinými druhy vytápění 
jsou výhodnější a efektivnější variantou. ■� /pk/

Obr. 3: Podíl různých složek záření na celkovém 
vyzářeném výkonu pro žhavené wolframové vlákno 
v závislosti na jeho teplotě
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Když se řeKne uzamKnout eleKtrozařízení 

Pro zabezpečení strojů a zařízení přidala do svého portfolia společnost Brady Corporation tři 
nové visací zámky pro specifické situace. 

Kvalitní visací zámky jsou nezbytným prvkem ja-
kéhokoliv zabezpečení podle koncepce Lockout 
/Tagout a procedur LOTO. Jde zejména o BOZP vi-
sací zámky, s informační funkcí určené pro uza-
mykání ventilů, kabelů, elektrických zařízení apod. 
Zajišťují, aby zdroj energie byl během údržby bez-
pečně odpojen, a to až do chvíle, kdy všichni pra-
covníci údržby odemknou své bezpečnostní zámky 
zamčené jejich unikátními klíči. Ideální visací zámky 
musí být dlouhodobě spolehlivé a musí bezpečně 
zajistit uzamknutí zařízení. 

„Výběr nejvhodnějšího visacího zámku podle jeho 
funkčních a kvalitativních parametrů závisí zejména na 
pracovním prostředí, kde bude používán. Zámky jsou 
vhodné pro specifické situace, s nimiž naši zákazníci 
přicházejí do styku,“ říká Dominique Roosen, produk-
tová manažerka EMEA Safety & Facility Identification 
Solutions společnosti Brady. „Například u elektrických 
zařízení je nevyhnutelné používat nevodivé zámky. 
Do vlhkého prostředí jsou vhodné hliníkové zámky. 
Pro uzamčení elektrických rozvaděčů se osvědčují 
odlehčené zámky. Jestliže na zařízení pracuje několik 

pracovních týmů nebo subdodavatelů, barevné visací 
zámky pomohou pracovníkům rozlišit, kdo uzamknul 
přívod energie. Vhodně zvolené zámky pomohou 

pracovníkům údržby lépe zabezpečit i malá zařízení, 
uvést na těle zámků více informací nebo zajistit izo-
lační odpor u elektrických zařízení.“ ■

neviditelný spínač led osvětlení 
s neomezenou životností

Od listopadu rozšířila firma Dinel svůj sortiment o produkt zacílený do oblasti osvětlovací 
techniky. Nový kapacitní dotykový senzor CTS-41 je určen pro moderní způsob spínání LED 
osvětlení. Najde tedy uplatnění v interiérech (kuchyně, koupelny, atd.). Vzhledem k tomu, že 
zařízení nemá žádné pohyblivé části, má podle výrobce prakticky neomezenou životnost.

Kapacitní dotykové senzory 
CTS-41 jsou určeny ke spínání 
LED osvětlení nebo obdobné 
výkonové zátěže (spínací pa-
rametry jsou dány hodnotami 
10 .. 28 V DC, max. 10 A). Senzor 
je určen pro skrytou montáž za 
stěnu z nevodivého materiálu, 
která by však měla mít maximální 
sílu 3 cm, protože dotykový sen-
zor je možno aktivovat přes ne-
vodivé materiály až do tloušťky 

30 mm. Výhodou je možnost 
dokonalého ukrytí spínacího 
systému. Dotykový senzor fun-
guje přes nevodivé materiály 
(dřevo, dřevotřísku, sklo, kera-
miku, sádrokarton, apod.), takže 
ho lze instalovat do nábytku, 
za obklady nebo kamkoliv do 
interiéru. Instalaci lze snadno 
provést svépomocí s využitím 
např. (oboustranné) lepicí pásky, 
lepidla nebo šroubků.

Pro elektrické připojení (to je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu) je na senzoru ko-
nektor se dvěma vstupy. Jeden vstup je pro na-
pájení a jeden pro připojení elektrického zařízení. 
Díky schopnosti automatické regulace citlivosti 
vyrovnává změny vlastností montážní stěny a dis-
ponuje i funkcí automatického nastavení citlivosti 
při opětovném připojení napájení (např. po vý-
padku napájení) a umí rovněž korigovat pomalé 
změny dielektrických vlastností krycí stěny (např. 
její zvlhnutí). Po připojení napájení je snímač ve 
stavu rozepnuto, první dotyk jej uvede do stavu 
sepnuto, další jej opět rozepne. Stav spínače je 
indikován oranžovou LED kontrolkou – pokud 
svítí trvale, je snímač sepnutý, zhaslá kontrolka 
oznamuje, že snímač je rozpojen.
Snímač CTS-41 je opatřen ochranou proti přepó-
lování napájecího napětí, ochrana před nebezpeč-
ným dotykem je zajištěna napájením bezpečným 
napětím dle ČSN 33 2000-4-41. Kolem snímače 
také nesmí být do vzdálenosti bližší než 100 mm 
síťový rozvod 230 V. ■

Speciální „elektrozámek“ zajistí, aby přívod energie 
zůstal během údržby bezpečně odpojen a uzamčen

Systém Lockout/Tagout (LOTO)
Lockout (uzamknout/zamezit) je umístění spe-
ciálního uzávěru a osobního visacího zámku na 
místo určené pro zapnutí zdroje energie tak, aby 
se zamezilo možnosti jiným osobám odpojený 
či odstavený stroj zapnout bez použití hrubé síly.
Tagout (označit/informovat) znamená označit 
uzávěru visačkou, která informuje ostatní, že na 
stroji probíhá oprava či odstávka a zařízení je 
proto odpojeno nebo vypnuto. Visačka by měla 
v ideální podobě obsahovat základní informace 
týkající se odpojení: jméno odpovědné osoby 
a datum dokončení, na zadní straně visačky 
může být umístěn stručný text s popisem kroků, 
které je potřeba provést před vypnutím nebo 
odpojením zařízení.
Lze se setkat i se zkratkou LOTO, označující 
kombinaci zmíněných pojmů, což je pojme-
nování pro systém (proceduru), jehož účelem 
je zajistit minimalizaci rizik pro zaměstnance 
a pro všechny fyzické osoby, které se zdržují na 
pracovišti. Zmíněná rizika jsou členěna do tří 
hlavních kategorií: Mechanické (vyplývají z po-
hybu zařízení či činnosti stroje, např. v případě 
lisu, frézy, soustruhu a dalších strojů), elektrické 
riziko (riziko úrazu elektrickým proudem) a che-
mické (výskyt chemikálií, nebezpečných kapalin 
či plynu v potrubí – pára, plyn, kyselina apod). 
Předejít a zabránit jim má právě systém Lockout 
/Tagout či LOTO, kdy každý zaměstnanec nebo 
fyzická osoba, která provádí opravu, seřízení, 
servis či kontrolu stroje nebo zařízení, provede 
vždy dopředu přesně stanovená opatření, úkony 
a činnosti pro spolehlivé a dostatečné odstavení 
či vypnutí stroje od zdroje energie, aby se zabrá-
nilo náhodnému spuštění stroje. ■

Specializované visací zámky pro použití ve 
vlhkém prostředí, pro ochranu před úra-
zem elektrickým proudem nebo pro uve-
dení specifických informací na těle zámku. 
A: Hliníkový zámek vyniká svou lehkostí a je 
nejvhodnější pro zabezpečení malých zařízení. 
Hliníkové pouzdro zajišťuje robustnost a velkou 
odolnost ve vlhku nebo ve venkovním prostředí. 
B: Zámek s prodlouženým tělem je ideální pro 
zabezpečení průmyslových zařízení. Jeho tělo je 
nevodivé, chrání před zkratem a je dvakrát delší 
než tělo běžných zámků. Nabízí tak místo pro větší 
štítky s daty, nebo např. pro dvojjazyčné informace.
C: Bezpečnostní zámek má hliníkové jádro 
a ocelový třmen, obojí potažené nylonem. Má 
výbornou mechanickou odolnost a velký elek-
trický izolační odpor. Je ideální pro uzamčení 
elektrických zařízení.  

A B C
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VIZUÁLNÍ IR TEPLOMĚRY FLUKE VT DETEKUJÍ 
PROBLÉMY OKAMŽITĚ 

Infračervené měření teploty má využitelnost v oblasti kontrol v domech při kontrolách tepel-
ného zisku a tepelného zatížení a případném vyhledávání poruch - problémů horkých nebo 
studených míst, netěsnosti potrubí apod. Jejich využití je ale možné i při preventivní údržbě 
na kontrolu elektrických rozvaděčů. Užitečným pomocníkem v tom může být např. vizuální 
IR teploměr VT02 firmy Fluke.

Oproti klasickým termokamerám je vý-
znamnou výhodou vizuálních IR teplo-
měrů jejich nižší pořizovací cena, při-
čemž pro určité aplikace jsou nástrojem, 
který technikům prokáže stejné služby. 
Nezanedbatelným plusem jsou i kom-
paktní rozměry – IR teploměr VT02 je 
menší než termokamery a dostatečně 
malý, aby se vešel do zadní kapsy, je 
velmi lehký a také odolný. To je velmi 
důležité, protože při praktickém použí-
vání jsou přístroje vystaveny značnému 
namáhání. K technickými pracovníky 
oceňovaným vlastnostem patří i možnost 
záznamu snímků na SD kartu pro účely 
dokumentace a možnost záznamu veškeré 
prováděné práce.
Příkladem možné aplikace využití přístroje 
je práce technika kontrolujícího elektrická 
zařízení nebo provádějícího servisní práce, 
což zahrnuje vyhledávání, opravy a výměny. 
Infračervené měření teploty a vyhledá-
vání poruch využije v případě, kdy např. 
potřebuje kontrolovat teplotu jističů 
v elektrických rozvaděčích a hledat 
místa s výrazně vyšší teplotou. Pokud 
je detekován jistič, který je jen o 14,4 nebo 15 °C 
teplejší než okolí, je jeho obvod pravděpodobně 
pod zatížením. Pokud má ale jeden jistič 26,7 °C 
a jiný 62,7 °C, potom je pravděpodobné, že teplotní 
anomálie mohou signalizovat uvolněný kabel nebo 
jiný závažný problém. 

IR vizuální teploměr vs. laserpointer 
a termokamera
K řešení těchto úkolů jsou někdy používána např. 
laserová ukazovátka s odečítáním teplot nebo ter-
mokamera. Problém laserového ukazovátka je ale 
v tom, že je obtížné přesně určit místo, na které 
ukazujete, a který obvod je horký. Podobně základní 
termokamera sice ukáže na termosnímku horké 
místo, ale neumožňuje už např. přečíst číslo jističe. 
VT02 ale disponuje mj. zajímavou funkcí vytváření 
prolínaných snímků, která umožňuje získávat tepelné 

mapy podložené digitálními snímky ob-
jektu či prostoru, např. místnosti. Při po-
užití VT02, je tak možné zobrazení na-
stavené na 100% termosnímek snadno 
přepnout na režim prolínajících se 
snímků, kdy přístroj pořizuje a ukazuje 
50 % termosnímků kombinovaných 
s 50 % snímků s viditelným světlem. 
To umožňuje vidět jak místa s atypic-
kými teplotami (např. horké místo na 

rozvaděči), ale zároveň i snadno prohlížet 
tato místa v “běžném” zobrazení. A tak při 

kontrole jističů je možné zjistit nejen proble-
matické horké místo a okamžitě je deteko-
vat, kde se nachází, ale zároveň si i snadno 
přečíst číslo příslušného jističe. Technikovi 
stačí namířit přístroj na rozvaděč, stisknout 
tlačítko a okamžitě vidět teplotu i přečíst si 

číslo jističe a má k dispozici vizuální snímek 
předmětu, na který se právě dívá.  
Snímání a ukládání maximální absolutní 

teploty navíc poskytuje referenční 
bod, který lze uvést do záznamů 
zákazníka nebo do protokolu 
a následně použít. Užitečná je 
i možnost poskytnout vizualizaci 

z prolínajících se snímků zákazníkovi. Podstatná je 
i rychlost měření – místo procházení jednotlivých 
jističů a jejich měření klasickým IR teploměrem, což 
zabere u každého jističe minutu nebo déle, a vyhle-
dávání problémového místa, je s vizuálním IR přístro-
jem možné během 20 až 30 s najednou změřit celý 
rozvaděč a přímo najít problematický jistič. Stejně 
tak může být podle zkušeností techniků minimálně 
dvakrát rychlejší i nalezení horkého ložiska motoru 
nebo kontrola teploty motoru.
Profesionální software na úpravy a vytváření protokolů 
SmartView může pracovníkům pomoci při dokumen-
tování práce a předat zákazníkovi spolu s dokumentací 
prokazující bezchybný stav i snímky ukazující normální 
funkci zařízení. Práce techniků je důvěryhodnější, když 
mohou vytvářet protokoly – např. dokumentovat stav 
„před“ a „po“ a dokázat plynulejší funkci zařízení a vy-
tváření menších ztrát. Pokud při provádění servisních 

činností nebo běžné údržby, jako je např. kontrola zá-
suvek, zjistí technik problém, může zákazníkovi ukázat 
snímek, přičemž klient nemusí mít elektrotechnické 
znalosti, aby poznal, že červená znamená vysokou 
teplotu a že něco není v pořádku.

Nový nástupce oblíbeného modelu
Společnost Fluke představila nyní jako poslední no-
vinku vizuální IR teploměr VT04 Visual IR Thermome-
ter, nejmodernější nástroj pro vyhledávání poruch 
s vestavěným digitálním fotoaparátem a prolínající 
teplotní mapou, který překlenuje mezeru mezi tra-
dičními IR teploměry a infračervenými kamerami. 
Ultrakompaktní vizuální teploměr Fluke VT04 je plně 
automatický s integrovanou inteligencí pro rychlé 
vyhledávání poruch bez nutnosti proškolení ob-
sluhy. Vychází z populárního typu Fluke VT02, ale dis-
ponuje technologií PyroBlend Plus se čtyřnásobně 
vyšším rozlišením a automatickými funkcemi pro 
odhalování problematických míst během sekund. 
Je ideálním nástrojem pro prvotní vyhledávání pro-
blémů pro elektrotechniku, průmyslovou údržbu, kli-
matizační systémy HVAC/R a automobilový průmysl.
Typ VT04 je vybaven pokročilými funkcemi alarmu 
pro řešení přetrvávajících občasných problémů, 
včetně alarmu pro vysoké a nízké teploty, který začne 
blikat na obrazovce, když uživatelem nastavená tep-
lota překročí zvolený rozsah. Časosběrné snímkování 
s nastavitelným intervalem snímání od 30 s do jedné 
hodiny a funkce alarmu automatického sledování, 
která automaticky zahájí snímání po spuštění alarmu 
teploty, umožňuje pořizovat snímky automaticky. 
Stačí přístroj umístit na stativ před sledovaný objekt. 
VT04 zobrazuje a ukládá snímky jako plně digitální, 
plně infračervené nebo ve třech režimech prolnu-
tých obrazů (25, 50 a 75 %) se zorným polem o 40 % 
širším než u modelu VT02. Naměřená teplota je 
zobrazena ve středu displeje, značky zvýrazňují 
horká a studená místa, indikující nejvyšší a nejnižší 
teplotu na obrazovce. Snímky pořízené přístrojem 
VT04 se ukládají na microSD kartu, takže není nutné 
zapisovat jednotlivá ani kontinuální měření. ■

www.termokamery.cz

VT02 – užitečný pomocník 
k dostání za 15 860 Kč bez DPH

VT04 – poslední přírůstek do rodiny vizuálních IR 
teploměrů za cenu 19 760 Kč bez DPH

IR teploměr VT02 firmy Fluke.

Oproti klasickým termokamerám je vý-
znamnou výhodou vizuálních IR teplo-
měrů jejich nižší pořizovací cena, při-
čemž pro určité aplikace jsou nástrojem, 
který technikům prokáže stejné služby. 
Nezanedbatelným plusem jsou i kom-
paktní rozměry – IR teploměr VT02 je 
menší než termokamery a dostatečně 
malý, aby se vešel do zadní kapsy, je 
velmi lehký a také odolný. To je velmi 
důležité, protože při praktickém použí-
vání jsou přístroje vystaveny značnému 
namáhání. K technickými pracovníky 
oceňovaným vlastnostem patří i možnost 
záznamu snímků na SD kartu pro účely 
dokumentace a možnost záznamu veškeré 

Příkladem možné aplikace využití přístroje 
je práce technika kontrolujícího elektrická 
zařízení nebo provádějícího servisní práce, 
což zahrnuje vyhledávání, opravy a výměny. 
Infračervené měření teploty a vyhledá-
vání poruch využije v případě, kdy např. 
potřebuje kontrolovat teplotu jističů 
v elektrických rozvaděčích a hledat 

mapy podložené digitálními snímky ob-
jektu či prostoru, např. místnosti. Při po-
užití VT02, je tak možné zobrazení na-
stavené na 100% termosnímek snadno 
přepnout na režim prolínajících se 
snímků, kdy přístroj pořizuje a ukazuje 
50 % termosnímků kombinovaných 
s 50 % snímků s viditelným světlem. 
To umožňuje vidět jak místa s atypic-
kými teplotami (např. horké místo na 

rozvaděči), ale zároveň i snadno prohlížet 
tato místa v “běžném” zobrazení. A tak při 

kontrole jističů je možné zjistit nejen proble-
matické horké místo a okamžitě je deteko-
vat, kde se nachází, ale zároveň si i snadno 
přečíst číslo příslušného jističe. Technikovi 
stačí namířit přístroj na rozvaděč, stisknout 
tlačítko a okamžitě vidět teplotu i přečíst si 

číslo jističe a má k dispozici vizuální snímek 
předmětu, na který se právě dívá.  
Snímání a ukládání maximální absolutní 

teploty navíc poskytuje referenční 
bod, který lze uvést do záznamů 
zákazníka nebo do protokolu 
a následně použít. Užitečná je 

VT02 – užitečný pomocník 
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NANOPOVRCH S LOTOSOVÝM EFEKTEM: 
TRVALE ČISTÉ DRÁTY A KABELY

Při vývoji konceptu «Clean Plus» našla firma Helukabel účinný způsob, jak vyřešit čištění 
povrchů kabelů a drátů s využitím poznatků a možností z oboru nanotechnologie. 

Pomocí vlastního inovačního procesu nanotechnolo-
gie zdokonaluje firma všechny své kabely – a to i pokud 
jde o produkty již obsažené v rozsáhlé nabídce stan-
dardního programu značky. Proces speciální povrchové 
úpravy vytváří na kabelech a drátech snadno čistitelný 
povrch, což je vhodné pro použití ve stavebnictví a v díl-
nách, ale díky používání bezpečných materiálů i v lékař-
ské technice, při výrobě potravin a nápojů apod. I když 
je kabel znečištěný olejem, tukem nebo barvou, kaly či 
blátem, lze jej snadno čistit jednoduše pomocí vody.
Nová povrchová vrstva kabelů využívá tzv. lotosový 

efekt. Jde o jev, který je dobře známý v přírodě a nyní 
adaptovaný pomocí moderní nanotechnologie. K dis-
pozici je i pro průmyslové aplikace – umožňuje vytvářet 
povrchy, vybavené podobnou samočisticí schopností.  
Příkladem mohou být právě komponenty vyba-
vené povrchem Clean Plus, které mají vynikající 
nepřilnavé vlastnosti odpuzující částice nečistot. 
V případě jakékoliv kontaminace lze povrch snadno 
očistit opláchnutím běžnou vodou. Není proto již 
také potřeba používat pro očistu kabelů agresiv-
ních čisticích prostředků, které si obvykle vyžaduje 

čištění objektů používaných v drsném průmyslo-
vém prostředí. To znamená např., že čisticí procesy 
v případě této povrchové úpravy jsou bezpečné 
i pro potraviny, vhodné pro použití s   vysokým tla-
kem a parní čističe. ■

Čistit kabely a dráty potažené nanovrstvou Clean 
Plus je díky odolnému povrchu se samočisticí 
schopností hračka – a mohou být používány 
i v provozech s opravdu náročnými podmínkami 
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MODERNÍ ZPŮSOB PLATBY  KÓDY MÍSTO SLOŽENEK 

Faktury lze platit jednoduše pomocí chytrých telefonů a aplikací na přečtení QR kódů. Přispěla 
k tomu novela zákona o DPH, která počátkem roku zrovnoprávnila elektronické faktury na 
úroveň papírových. 

Aby byly QR kódy populární, museli 
tuto technologii podpořit velcí vysta-
vovatelé faktur, a to se za tři čtvrtě 
roku od jejich nástupu stalo. Důležitá 
byla i standardizace jediného formátu 
uznávanou oborovou organizací, kte-
rou byl Standard České bankovní aso-
ciace, jenž definuje pravidla pro sdílení 
platebních údajů v rámci tuzemského 
platebního styku prostřednictvím QR 
kódů. Technologii lze implementovat 
bez uzavírání smluv či placení licenč-
ních poplatků. Samotná implemen-
tace je navíc dle vývojářů poměrně 
snadná i do již existujících řešení bez 
jejich zásadních úprav. 
Nejdřív začaly takto zatraktivňovat své 
mobilní aplikace banky, které se přes ně 
stále více napřímo snaží prodávat finanční produkty. 
Kód obsahuje všechny nezbytné platební údaje. 
Příjemci faktury tak stačí na mobilním telefonu využít 
aplikaci pro e-bankovnictví k sejmutí kódu a rychlé 
on-line platbě. Postupně se probudil zájem i u men-
ších firem, a tak na to museli reagovat i výrobci ERP 
systémů.
„O nový update, který umožňuje vystavovat faktury 
doplněné QR kódy, je skutečně zájem. Největší užitek 
novinka přináší zejména koncovým zákazníkům 
firem a drobným živnostníkům, kteří si nevedou 
elektronickou evidenci došlých faktur. Ti upřednost-
ňují rychloplatbu pomocí QR kódu před složitější 
úhradou jiným způsobem,“ jak nám potvrdil Boleslav 
Buzek, jednatel společnosti PREMIER system. 
QR kódy jsou navržené pro snímání i za ztížených 
podmínek. Lze je bez větších potíží snímat jak na 
obyčejném papíru, tak displeji elektronického zařízení. 
I přes mírné poškození kódu mohou být informace 
stále čitelné. Lze je správně strojově číst bez ohledu 

na umístění. Kontrast barev resp. černé 
versus bílé přitom není tolik zásadní. 
K přečtení stačí zlomek sekundy, a tak 
ani roztřesená ruka není problém. Na 
rozdíl od složenek se standardním roz-
měrem, může být velikost QR kódu 
rozdílná. Údaje ze složenky si může 
přečíst kdokoli, včetně citlivých dat, 
oproti tomu QR kód nelze na první 
pohled rozluštit. 
QR kódy asi nebudou stát za záni-
kem papírových formátů, mají ale 
velkou šanci se prosadit. Smartban-
king je v rozkvětu a od institucí se 
mu dostává podpory. „Vzhledem 
k otevřenosti a rostoucímu počtu 
integrátorů, jako je implementace 

v podnikovém informačním systému 
PREMIER, jsou platební QR kódy dostupné jak tech-
nicky, tak i finančně pro všechny. Např. aktualizace 
systému PREMIER, která novou funkci obsahuje, je 
pro všechny zákazníky zdarma a nastavení je velmi 
jednoduché, stačí zatrhnout příslušnou možnost 
v menu a QR kód se zobrazí v pravém dolním rohu 
faktury,“ doplnil Boleslav Buzek.

Jak zaplatit fakturu prostřednictvím 
QR kódu: 
1)  Ve svém mobilním telefonu spustíte aplikaci 

pro mobilní bankovnictví.
2)  V příslušném menu vyberete možnost se-

jmutí QR kódu.
3)  Prostřednictvím vestavěného fotoaparátu 

sejmete QR kód z faktury (z papírové verze 
nebo z monitoru počítače).

4)  Aplikace načte potřebné platební údaje.
5)  Potvrdíte detaily platby a pošlete do banky 

požadavek na její zpracování. ■ /ks/

Co je QR kód?
QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr 
dat. Zkratka vychází z anglického „Quick Re-
sponse“, tedy kódy rychlé reakce. QR kód dokáže 
zakódovat mnohem větší množství dat, než kla-
sický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od 
června 2000 standardem ISO 18004. Standard 
byl upraven v roce 2006. Kódy jsou určeny pro 
počítačové zpracování, využívají velké množství 
technik předcházejících chybám interpretace.

Aby byly QR kódy populární, museli na umístění. Kontrast barev resp. černé 
versus bílé přitom není tolik zásadní. 
K přečtení stačí zlomek sekundy, a tak 

PODZEMNÍ ROZVADĚČE LIC
Podzemní rozvaděče firmy LIC umožňují jed-
noduše a elegantně řešit dočasné připojení na 
elektrickou síť. Lze je umístit kdekoliv – ve vozovce 
(nosnost 40 t), i v chodníku či pěší zóně (nosnost 
12,5 t). V novém provedení jsou doplněny vzdu-
chotěsnou ochranou, která jim zaručuje krytí 
IP 58. Po otočení 6hraného šroubu v poklopu se 
rozvaděče samy otevřou pomocí plynových pístů. 
Je možné je doplnit o kohouty pro připojení pitné 
vody i přípojkou pro odtok odpadní. ■
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Kopobox mini pro inteligentní budovy

Veletrhu Electron se již tradičně účastní i kolínská společnost Kopos, která na letošním ročníku 
bude představovat několik novinek. Mezi ty hlavní patří elektroinstalační krabice se zvýšenou 
odolností určené do náročných podmínek průmyslových provozů a víceúčelová krabice pro 
využití v interiérech.

Zatímco vodě a prachu odolné elektroinstalační 
krabice jsou záležitostí určenou hlavně do drs-
nějších podmínek průmyslových provozů, systém 
Kopobox mini udělá radost zejména projektantům 
„inteligentních budov“. Jde o všestranné přístrojové 
krabice pro modulární datové a silové zásuvky, jež 
lze použít do parapetních kanálů. 

Elektroinstalační krabice  
s krytím IP 66
Nové elektroinstalační krabice řady KSK chráněné 
užitným vzorem jsou určeny pro montáž na po-
vrch do prostor s vyššími nároky na ochranu elek-
troinstalace před vniknutím vody. Nabízejí tep-
lotní odolnost -25 – +60 °C a splňují nároky krytí  
IP 66 (úplnou ochranu před prachem a intenzivně 
tryskající vodou), takže mohou být montovány 
i do prostředí s vysokou vlhkostí. Díky použitému 
samozhášivému bezhalogenovému materiálu (PP, 
PC) splňují krabice požadavky na elektroinstalaci 
v prostorách se zvýšenými požadavky na ochranu 
osob a materiálních zdrojů.
Vstupy krabic jsou opatřeny měkkým přístřikem, 
který zároveň slouží jako těsnicí membrána pro 
zavedený kabel nebo elektroinstalační trubku. 
Membránu lze také zcela odstranit a použít prů-

chodky s maticí, kde se o zachování krytí postará 
integrovaný o-kroužek kolem vstupů. Na horním 
lemu je tělo krabice opatřeno těsněním, které ve 
spolupráci s víkem dokonale chrání vnitřní prostor 
krabice před vnějšími vlivy. Součástí balení jsou ne-
rezové šrouby na fixaci víka a záslepky montážních 
otvorů ve dně krabice - tyto otvory jsou navíc již 
z výroby opatřeny těsněním.

Kopobox mini 
Novinkou letošního roku v sortimentu Koposu je 
i zcela nový systém víceúčelové krabice Kopobox 
mini. Jde o všestrannou přístrojovou krabici pro 
modulární datové a silové zásuvky, kterou lze použít 
do parapetních kanálů PK 110X70 D a PK 110X70 D 
HF, jež jsou součástí produktového portfolia firmy. 
Dále je možné použít tyto krabice do omítky jako 
klasické krabice a podle výrobce je velmi vhodné 

i jejich použití do sádrokartonových stěn a nábytku. 
Své uplatnění najde také jako podlahová krabice 
v prostorech s menším provozním zatížením, 
a to v litých betonových nebo dutých podlahách.
Pro své široké použití se Kopobox mini rozděluje do 

tří sestav, jejichž víka jsou opatřena jednoduchým 
zámkem, který drží víko v základní uzavřené poloze. 
Po odjištění zámku se víko samovolně otevře a díky 
speciální pružině drží otevřené. Všechny sestavy 
jsou vyráběné z bezhalogenového materiálu (PC) 
a umožňují montáž modulárních přístrojů (3 ks  
45 x 45 nebo 6 ks 45 x 22,5).
Kopobox mini L – jde o sestavu, která je přizpů-
sobena montáži do nábytku, do dutých stěn nebo 
do zdvojených podlah o tloušťce od 6 do 38 mm. 
Montáž je velmi rychlá a jednoduchá, provádí se 
pomocí fixačních patek. Spodní zakrývací krabice 
umožňuje fixaci kabelů proti jejich vytržení. 
Kopobox mini B – tato sestava je přizpůsobena 
k montáži pod omítku nebo do litých betonových 
podlah, kde se nejprve do sádrového lože připevní 
montážní krabice, která se následně osadí rámem 
krabice Kopobox mini.
Kopobox mini P – efektivní sestava pro parapetní 
kanály PK 110X70 D a PK 110X70 D HF, kde se po-
dobně jako u Kopobox mini L přichytí pomocí 
fixačních patek. Konstrukce rámu umožňuje sou-
časné použití stínicího kanálu, který je možné pod 
Kopobox mini P instalovat. ■� /jv/

HelioS orange pro moderní fotovoltaiKu

Výrobce fotovoltaické techniky společnost FitCraft Energy, s.r.o., vyrábí bateriové systémy 
a zabývá se též monitoringem fotovoltaických elektráren. Jejími zákazníky jsou jak fyzické, 
tak právnické osoby, a to nejen v České republice, ale také v Anglii a dalších zemích, jako 
například v Rumunsku. Od léta 2013 jejím pracovníkům i managementu pomáhá informační 
systém HELIOS Orange z produkce společnosti Asseco Solutions.

V předchozích letech byl ve firmě FitCraft Energy 
používán ekonomický systém, který však sloužil 
pouze pro zpracovávání účetnictví. Postupem času 
však firma výrazně rozšířila výrobní program, s čímž 
souvisel i masivní nárůst zakázek. Účetní systém 
tyto oblasti pochopitelně nedokázal pokrýt, proto 

se vedení společnosti rozhodlo pořídit komplexní 
ERP systém. 
„Vzhledem k tomu, že několik našich klíčových 
zaměstnanců mělo z předchozích působišť dobrou 
zkušenosti s prací se systémem HELIOS Orange, 
přistoupili jsme po zvážení všech možností ke koupi 
tohoto systému,“ říká Ing. František Šatný, jednatel 
společnosti.
Implementace systému probíhala zhruba dva mě-
síce, přičemž některé části celé konfigurace, podle 
speciálních požadavků zákazníka dosud probíhají. 
V současné době jsou zde implementovány tyto mo-
duly a funkcionality: Účetnictví, Pokladna, Banka, Fak-
turace, Mzdy, Personalistika, Nástroje přizpůsobení.
Na hodnocení celkového přínosu nového systému 
je zatím brzy, ale již nyní je zřejmé, že systém dokáže 

významně přispět jak k zefektivnění výroby i dalších 
procesů, tak i k lepší možnosti vyhovět zákazníkům 
FitCraft Energy. ■
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VUT oTeVřelo V Brně VědeckoTechnický park

Vysoké učení technické v Brně dokončilo vybudování dalších nových prostor určených výzkumu 
a vývoji. Vědecko-technický park profesora Lista budou využívat také vědci z regionálního 
Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Fakulty elektrotechniky 
a komunikačních technologií VUT v Brně. 

Významným přínosem pro práci vědců z centra 
CVVOZE jsou především dvě strategické laboratoře, 
a to Laboratoř spínacích přístrojů a Laboratoř velmi 
vysokého napětí. Experti v nich budou zkoumat 
a testovat odolnost spínacích zařízení, jako jsou 

např. jističe, proti elektrickým proudům odpovída-
jícím úderu blesku. Tyto laboratoře jsou některými 
parametry a možnostmi unikátní nejen v rámci 
České republiky, ale i v okolních zemích. Příkladem 
jsou například zkratové testy spínacích zařízení pro 
fotovoltaické elektrárny při stejnosměrném proudu 
až do 50 kA. 
Laboratoř spínacích přístrojů funguje jako zkratová 
zkušebna, v níž se pomocí vhodných zdrojů elektric-
kého proudu testují elektrická zařízení a přístroje na 
průchod velmi vysokými proudy. Takto lze testovat 
například jističe a další spínací přístroje. Labora-
toř disponuje několika zkušebními zdroji proudu, 
z nichž nejvýkonnější je speciální generátor vyro-
bený společností Siemens Drásov. Toto 50tunové 

zařízení (které však bylo nutné umístit na odpružený 
betonový blok o stejné hmotnosti s přesností na 
0,01 mm) dokáže krátkodobě vygenerovat střídavý 
elektrický proud až 150 kiloampérů. Tyto největší 
proudy při zkratových zkouškách odpovídají proudu 

právě při úderu blesku. 
Teplota plazmatu elek-
trického oblouku, který při 
zkratu vznikne, dosahuje 
až 30 000 °C. Při zkratové 
zkoušce se může uvolnit 
energie až do ekvivalentu 
3 kg TNT, což je množství, 
které by dokázalo zničit 
menší rodinný domek.  
Druhá laboratoř, jejíž sou-
částí je jedna z největších 
speciálně stíněných hal 
v tuzemsku, slouží k tes-
tování zařízení na odolnost 
proti velmi vysokému na-
pětí. Vědci CVVOZE budou 
testovat např. zařízení pro 
rozvodnou síť, zda vydrží 
úder blesku. Speciální 

rázový generátor napětí totiž dokáže generovat 
napěťové vlny až do velikosti 1 megavoltu, což 
odpovídá výboji blesku. Další výzkumnou oblastí 
bude studium vlivů obnovitelných zdrojů elektrické 
energie na elektrizační soustavu. Díky špičkovému 
vybavení laboratoře bude možné simulovat napě-
ťové zkoušky i při různých klimatických podmín-
kách, jako je déšť, mlha apod.

Laboratoř spínacích přístrojů

Zkratový generátor
Součástí laboratoře je i zkratová zkušebna se 
zkratovým generátorem vyrábějícím elektrickou 
energii, která se dodává do zkratovaného elek-
trického obvodu. Při zkratech dodává zkratový 
generátor do zátěže velké množství energie 
během několika milisekund, což generuje ob-
rovské mechanické síly, které mají tendenci 
deformovat elektrické i mechanické části 
stroje. Proto je generátor naprosto výjimečný 
jak návrhem elektrického vinutí, tak i návrhem 
mechanického zpevnění všech elektrických 
i mechanických funkčních částí. 
Výroba nebyla vůbec snadná, protože se takové 
zařízení kvůli své technické složitosti, resp. využití, 
vyrábí jen jednou za 20 let. Na vývoji generátoru 
se podíleli největší odborníci ze závodů Siemens 
v Berlíně, Norimberku, Prahy a Drásova. Byly využity 
i zkušenosti bývalých zaměstnanců firmy, kteří se 
na stavbě těchto zařízení v minulosti podíleli a jsou 
dnes již v důchodu. Šlo o týmovou práci, kde se 
spojily ověřené znalosti z minulosti s nejnovějšími 
technologiemi Siemens. ■

kaBeloVá VýVodka pro čisTé proVozy

Své produktové novinky představí firma Lapp Kabel ve své expozici na veletrhu Elektron 
v Praze. Mezi jinými bude i nerezová kabelová vývodka Skintop Inox, vyvinutá speciálně pro 
použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. 

Použité materiály a tvarování vývodky vyho-
vují vysokým hygienickým požadavkům těchto 
oborů, zaoblené tvary bez ostrých úhlů a hran 
minimalizují usazování prachu, nečistot, apod. 
Nerezová kabelová vývodka Skintop Inox však 
najde uplatnění i v mnoha dalších oborech 
a aplikacích. Např. odolnost proti mořské vodě 
a korozi je předpokladem pro použití v oblasti 
„on- a off shore“. 

Zmíněná kabelová vývodka je pozoruhodná i tím, 
že je výsledkem práce českých konstruktérů. Otro-
kovická firma Lapp Kabel působí na českém a slo-
venském trhu již od roku 1993 a letos tedy slaví své 
jubilejní 20 výročí. Je jednou ze 41 distribučních 
a zároveň jednou ze 17 výrobních společností této 
značky ve světě a zároveň jednou z nejefektivněj-
ších dceřiných společností skupiny Lapp. Český 
Lapp byl zařazen i do interního mezinárodního 

programu s názvem Lapp Operation System, který 
zavádí a prohlubuje praktiky Lean Managementu 
a vede tak k optimalizaci výrobních, logistických, 
ale i administrativních procesů. ■
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ElEktroimpulzní čistírny a úpravny vody

Před 13 lety byla založena společnost Aqua-Z, s cílem získat know-how na výrobu čistíren 
a úpraven odpadních vod založené na elektroimpulsním principu – působení elektromag-
netického pole na proud čištěné vody. Původní získané know-how bylo dále modifikováno 
vlastním vývojem, který byl realizován týmem specialistů v spolupráci se špičkovými pracovišti 
UK Praha, STU Bratislava a VUT Brno. Výsledkem vývoje jsou zařízení EGGIS a ELEKO, jejichž 
princip činnosti je chráněn užitným vzorem.

Technologie čištění a úpravy vody EGGIS je pou-
žitelná pro čištění širokého spektra průmyslových 
odpadních vod a zejména komunálních odpadních 
vod, kde jsou její provozní náklady nižší nebo srov-
natelné s biologickými čistírnami, ale pořizovací 
náklady nižší až o třetinu. 
Základem této technologie je modul impulsního 
hydroreaktoru EGGIS. Funguje na bázi působení 
řízeného elektromagnetického impulsního pole na 
čištěnou vodu při průchodu reaktorem zařízení – 
tedy bez chemických prostředků a koagulantů. Po-
kud jsou chemické prostředky v rámci technologie 
EGGIS užívány, pak pouze v minimálním množství 
a to zejména pro úpravu Ph vstupní vody, případně 
k urychlení koagulace. 
Elektromagnetické pole v modulu EGGIS nastar-
tuje řadu elektrochemických procesů, jako je 
magnetická separace, oxidačně redukční procesy, 
elektroflotace a číření a zároveň se na elektrodách 
reaktoru vyvíjí ve formě jemných bublinek velké 
množství kyslíku, chloru a vodíku, které se aktivně 
účastní probíhajících elektrochemických reakcí. Pole 

pak působí jako jejich katalyzátor. V reaktoru do-
chází působením elektrického impulsního pole také 
k disociaci molekul látek obsažených v čištěných 
vodách, v důsledku čehož se vytváří makromolekuly 
těchto látek. Ty jsou vynášeny proudem stoupající 
vody a bublinek plynu na hladinu a odtud jsou 
ve formě pěny dopravním zařízením odváděny 
do kalojemu. Likvidace kalů probíhá obvyklými 
metodami. 
Technologii tvoří modul mechanického před-
čištění, nátoková nádrž, modul EGGIS, flokulátor 
a dosazovací nádrž se zdržnou kapacitou 4 až 6 h. 
Zařízení je možné standardně vyrábět v modulech 
o kapacitě 1–5 m3 vyčištěné vody za hodinu, které 
lze řadit vedle sebe ke zvýšení průtočné kapa-
city. EGGIS je možné realizovat jako komplexní 
technologickou linku, nebo v rámci intenzifikace 
nahradit modulem EGGIS některé prvky stávajících 
technologií.
Technologii je pro zvýšení účinnosti čištění 
možné doplnit elektrokoagulační jednotkou 
ELEKO. Zařízení pracuje bez použití chemických 

či biochemických prostředků a je široce využi-
telné v oblasti úpravy pitné a bazénové vody či 
ve spojení s technologií EGGIS jako koagulační 
jednotka.
Zařízení ELEKO (viz. obr.) se skládá z lamelového 
reaktoru a zdroje ss napětí. Reaktor čistírny je po-
nořen na dno nádrže, nebo zavěšen na plovák, 
možnou variantou je i průtočné provedení, kdy 
reaktor je umístěn v komoře, zařazené do přívodu 
vody do nádrže. Působením ss napětí vznikají na 
elektrodách reaktoru kladně nabité ionty Al3+, 
které dále reagují s molekulami vody. Kladně na-
bité částice koagulují s částicemi nečistot koloidní 
povahy, nesoucími záporný náboj a vytvářejí tak 
separovatelné vločkovité suspenze. Dochází také 
k sorbci organických nečistot. Doba činnosti re-
aktoru je závislá na velikosti čištěné nádrže – je 
potřeba aby se vznikající hydroxidové sloučeniny 
rozptýlily v celém objemu nádrže. Poté, co se 
vločkovitá suspenze usadí na dně nádrže, je od-
tamtud odsáta. ■
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Facility management  
není jen správa budov
Termín faciliTy managemenT (fm) v sobě propojuje dva 
výrazy: faciliTy – označující snadnosT, lehkosT, obraTnosT, 
dovednosT, vhodné zařízení či prosTředek, plynulosT, 
zručnosT, nadání, TalenT, vlohy, a pojem managemenT čili 
vedení, správa, řízení, či zacházení. ve své prakTické podobě 
v sobě pak spojuje celou řadu činnosTí, procesů a oblasTí, 
jejichž společným jmenovaTelem je zajišťování provozu  
a údržby různých objekTů, budov či celých areálů.

Khlavním výhodám, které facility manage-
ment přináší, patří možnost uvolnit kapa-
city hlavnímu předmětu podnikání řízením 

všech podpůrných činností (podnik na ně nemusí 
vyčleňovat své vlastní zaměstnance, což nabízí 
zeštíhlení organizační struktury snížením počtu 
vlastních zaměstnanců a tím i fixních nákladů or-
ganizace), získání výhody nízkých nákladů v celém 
hodnotovém řetězci a zjednodušení administrativy 
– odpovědnost na zajištění podpůrných činností 
přechází na jednoho dodavatele.

Novinka ze zámoří
Fenomén, označovaný jako facility management 
má svůj původ v USA v 70. letech minulého století – 
jeho náplní byly především služby související s pro-
vozem a správou budov a nemovitého majetku. 

V Evropě se etabloval až počátkem 90. let a k nám 
mu to trvalo ještě zhruba o dekádu déle. Potom se 
z FM už poměrně rychle vyvinul komplexní obor. 
Jeho současnou podobu zformovalo postupně 
několik významných faktorů. Prvním z nich byl ná-
stup kancelářských prostor s volně přestavitelnými 
příčkami, což dalo možnost využití modulárních 
stavebnicových systémů místo klasického nábytku. 
O druhou revoluční změnu se zasloužily počítače 
a nutnost přizpůsobit pracovní prostředí jejich 
nasazení. V praxi to znamenalo zakomponovat 

kabeláž, osvětlení, řešit akustiku a bezpečnostní 
a ergonomické požadavky na pracovišti. Ke službám 
spojeným s běžným provozem (úklid, údržba, apod.) 
postupně přibyly další, tzv. podpůrné činnosti, často 
i specializovanějšího charakteru (správa IT, energií, 

revize a opravy technického zařízení budovy či 
odpadové hospodářství, kurýrní a poštovní služby, 
datacentra a zpracování dat…).

Co je a není FM
Rozhodně však nejde jen o pouhou „lepší správu 
nemovitostí“, jak je často FM chápán, ale o vysoce 
komplexní záležitost.
Facility management je v evropské normě EN 15221 
Facility management (ČSN EN 15221-1), která je 
základní oborovou normou v celé EU, definován 
jako „integrace činností v rámci organizace k zajiš-
tění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují 
a zvyšují efektivitu její vlastní základní činnosti“. 
Jde tedy o služby zaměřené na řízení a správu – 
zejména technickou správu objektů s cílem opti-
malizace nákladů. Facility management společně 
řídí všechny činnosti (procesy), které vedení firmy 
vnímá jako podpůrné, týkající se správy budov 
a souvisejících činností. 
V EN 15221 se uvádí toto dělení:
1 Prostor a infrastruktura
1.1 Ubytovací a prostorové služby
1.2 Pracoviště
1.3 Technická infrastruktura
1.4 Úklidy a čištění

2 Lidé a organizace
2.1 Zdraví, bezpečnost a ochrana
2.2 Péče o uživatele objektů
2.3 ICT (výpočetní a komunikační technologie)
2.4 Logistika
Za všechny tyto činnosti je zodpovědný příslušný 
facility manažer společnosti, jehož hlavním úkolem 
je plánování, řízení, kontrola a vyhodnocení těchto 
zmíněných aktivit. Jde zpravidla o pracovníka na 
vyšší úrovni řízení, který má na starosti nastavení 
standardů a definici jednotlivých procesů a způsobu 
jejich měření, (ve spolupráci s úsekem nákupu) výběr 
externích dodavatelů a vyjednání smluv,  kontrolu 
výkonu a kvalit dodávek externích poskytovatelů, 
finanční plánování (včetně vytváření návrhů na in-
vestiční plány rekonstrukcí a velkých oprav), kontrolu 
plnění finančního plánu a rozpočtu, a v neposlední 
řadě i (pravidelné) vyhodnocování a doporučení 
zkvalitnění jednotlivých i celkových procesů. Zatímco 
techničtí pracovníci (údržba, apod.) jsou většinou 
zaměřeni na konkrétní detailní úkoly, od facility ma-
nažera se očekává spíše strategický nadhled. A věcí, 
za které bude v souhrnu zodpovědný, není málo: 
Ve svém komplexním pojetí zahrnuje FM (lze se 
setkat i s pojmem Integrovaný Facility Manage-
ment – IFM) údržbu (včetně preventivní) a provoz 
technologií a zařízení budov, servis a pravidelné 
revize technologických zařízení, kam patří např. 
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elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS), elek-
trická požární signalizace (EPS) a ostatní elektrická 
zařízení, výtahy, vytápění, vzduchotechnika a kli-
matizace (HVAC) či sanitární zařízení. Pravidelnou 
revizi vyžadují i elektro, plyn, infrazářiče, tlakové 
nádoby, VN (trafostanice) a NN (rozvody elektro) 
systémy, kancelářské spotřebiče, datové sítě apod.
Patří sem rovněž provoz recepce a ostrahy, požární 
ochrana, vnější a vnitřní úklid, manipulace s od-
pady, údržbářské práce, havarijní služba, opravy, ale 

i drobné stavební úpravy a rekonstrukce, reporting, 
vedení dokumentace a pasportizace všech tech-
nických zařízení či různé audity (technické, energe-
tické…). Průkaz energetické náročnosti budovy tzv. 
(PENB) – ve většině případů je některý z certifikátů 
energetické náročnosti prvotní dokument v pro-
cesu posuzování energetického stavu budovy, např. 

při žádosti o dotaci bývá tento dokument povinný. 
K dispozici mají dnes pracovníci facility manage-
mentu naštěstí nejrůznější podpůrné nástroje, které 
tyto činnosti usnadňují a umožňují mít o nich do-
konalý komplexní přehled. Jsou to zejména vyspělé 
softwarové systémy umožňující detailní evidenci 
objektů a jejich vybavení i vztahů a vazeb mezi nimi, 
což umožňuje pracovníkům FM detailně plánovat 
potřebné operace.

Ve službách průmyslu
Speciální kategorií FM je správa a údržba průmyslo-
vých areálů, kde kromě běžných procesů přistupují 
navíc ještě další požadavky, např. bezpečnostní 
předpisy určené pro speciální případy, jako jsou 
rizikové zóny apod. v chemických provozech, 
technologické parky, průmyslové podniky nebo 
čerpací stanice pohonných hmot. Ať už z hle-
diska toho, že průmyslové areály bývají nezřídka 
velmi zanedbané, což zvyšuje riziko havarijních 
situací, nebo naopak může jít o vysoce speciali-
zované provozy v rámci např. technologických 
parků, fungující ve zvláštním režimu se specific-
kými požadavky (clean rooms vyžadující extrémní 
čistotu, spolehlivou vzduchotechniku apod.).
Právě na tento segment se specializují některé 
firmy jako např. společnost Ormonde, Tegamo, 
Okin, TVO, Cofely, Skanska, Hochtief aj. nabízející 
tzv. integrovaný facility management zaměřený na 
čištění a úklid výrobních závodů a služby týkající 
se průmyslových provozů, strojní údržba a elek-
troúdržba, revize, údržba čerpacích stanic a vodo-
hospodářských zařízení, čištění lapačů tuků a ORL.

Příklad uplatnění nových technologií pro monitoring stavu budov  
a aktivaci potřebných opatření či zásahu technické údržby

Všechny budovy mohou využívat centralizované 
služby. Pomocí technických prostředků vzá-
jemně propojených (kabeláží, nebo dnes stále 
častěji bezdrátově) je monitorován řádný provoz 
zařízení představující technické vybavení budov 
(osvětlení, HVAC, výtahy, požární ochrana, nou-
zové generátory, zabezpečení, CCTV, rozhlasové 
systémy), kvalitu ovzduší atd. a v případě poru-
chy nebo alarmu z některého z objektů je oka-

mžitě upozorněn příslušný podpůrný personál, 
jako jsou technici (např. prostřednictvím SMS) 
a přijata potřebná a vhodná opatření. 
Dodavatel outsorcovaných může reagovat 
rychleji, ale náklady na údržbu mohou být 
díky takovémuto systému výrazně sníženy, pro-
tože pohotovostní technici nemusí být stále 
fyzicky přítomni, ale mohou sledovat zařízení 
dálkově. ■

Co znamená, když se řekne…
V oblasti FM se pravděpodobně setkáte s něko-
lika klíčovými pojmy, využívanými při definování 
a kontrole sjednaných služeb, což jsou:
●● Dohoda o úrovni poskytovaných služeb 

(SLA – Service Level Agreement). Tvorba SLA 
i obecný doporučený postup při tvorbě smluv 
je popsán v normě ČSN EN 15221-2: Facility ma-
nagement – Část 2: Průvodce přípravou smluv 
o facility managementu.
●● Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI – Key 

Performance Indicator, někdy také Key Point 
Indicator nebo Key Success Indicator) – jsou 
základním prvkem systémů pro měření výkon-
nosti a jde o konkrétní měřitelnou hodnotu při 
vykonávání daného procesu. 
●● Pasportizace. Pasport představuje tech-

nický popis všech nemovitostí v daném areálu 
z hlediska jejich technologického vybavení. 
V praxi má obvykle podobu tabulky (dnes už 
obvykle v digitální podobě), obsahující údaje 
o jednotlivých zařízeních (výtahy, klimatizační 
jednotky, VZT jednotky apod.), která kromě 
jejich seznamu obsahuje i základní parame-
try nutné k jejich ocenění a údržbě. Pasport 
strojního parku je definován obdobně, jako 
soupis těchto zařízení včetně relevantních 
informací o jejich údržbě a umístění v rámci 
areálu. Pasport však nezahrnuje pouze tech-
nologické vybavení, ale i stavební či technické 
vybavení a popis prostor. Jeho součástí mohou 
být i další doplňkové informace související 
s majetkem.
●● Správa podnikových zdrojů (EAM – En-

terprise asset management). Zdroje ve smyslu 
EAM představují všechny výrobní stroje, zařízení, 
suroviny, náhradní díly ale i budovy, vozový 
park apod. Společné je jim to, že se v rámci 
vnitropodnikových procesů buď spotřebovávají 
(např. přímo jako suroviny, nebo stárnou a opo-
třebovávají se jako výrobní zařízení).
●● Systémy pro plánování a řízení pod-

půrných procesů (CAFM – computer aided 
facility management). Informační systémy 
zaměřené na potřeby FM, aplikační software, 
který zjednodušuje FM činnosti do jednotného 
systému.
●● Modelování informací o budovách 

(BIM – building information model(ing), je 
soubor digitalizovaných informací o budově, 
někdy překládáno jako informační nebo di-
gitální model budovy. Inteligentní proces 
pro tvorbu a správu projektů založený na 
modelu, který usnadňuje výměnu informací 
v rámci procesu návrhu projektu, výstavby 
a používání budovy.
●● Topení, ventilace, klimatizace (HVAC – 

Heating, Ventilation, Air-Conditioning)
●● Kamerové systémy, pracující v uzavře-

ném televizním okruhu (CCTV – Closed 
Circuit Television). Součást bezpečnostního 
zajištění nebo dohledového systému – umož-
ňují vizuální kontrolu a monitorování daného 
prostoru. /ik/

Senzory sbírají nejrůznější typy informací, s jejichž 
využitím řídí monitorovací centrum optimální provoz 
budovy.
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Bezpečnostní kamery 
s rozšířenou půsoBností
S roStoucím počtem vloupání roSte i nabídka bezpečnoStní 
techniky na trhu. ne vždy Se však jedná o Spolehlivé 
zařízení. o Situaci v Sortimentu bezpečnoStních kamer 
jSme Si povídali S paní milenou buSchtovou, buSineSS 
development managerkou ze SpolečnoSti jablotron, 
předního výrobce SyStémů elektronického zabezpečení.

Podle čeho se dají rozdělit bezpečnostní ka-
mery?
Bezpečnostní kamery dělíme podle technologie, na 
kterých kamera pracuje. Můžete tak mít IP kamery, 
wifi kamery nebo kamery GSM. A podle toho se 
odvíjí ten zbytek. IP kamery jsou dnes poměrně 
rozšířené a tím, že využívají internetové připojení, 
tak už jejich provoz nenese nějaké další náklady, 
nicméně nainstalovat je tak, aby správně fungovaly, 
není příliš jednoduché. Podobné je to u wifi kamer, 
ale obecně, bez ohledu na zvolenou technolo-
gii, si musí zájemce umět odpovědět na otázku, 
co konkrétně od bezpečnostní kamery očekává. 
Pokud chcete pouze monitorovat určený prostor 
a sledovat co se děje okolo, tak to stačí.

Na českém trhu je již několik let vaše GSM 
kamera, Jablotron EYE-02, která zároveň fun-
guje jako ústředna. Čím je unikátní?
Kamera EYE-02 v sobě zahrnuje sedm vestavěných 
detektorů. Zajímavá je např. funkce pretrigger, kdy 
kamera permanentně nahrává a ve chvíli, kdy se 
spustí poplach, tak kamera odešle majiteli relevant-
ních 5 obrázků. To ostatní kamery nedělají, protože 
slepě nahrávají a je na vás, abyste si v záznamu našel 
to, co potřebujete. A to pro zaměstnaného a vytíže-
ného člověka může být problém. Pokud si kameru 
nainstaluji, aby mi hlídala dům nebo chalupu, tak 
asi nebudu mít čas 24 hodin sedět u monitoru. Ta 
kamera to sice umí, ale je to z časového hlediska 
nepohodlné. Obvykle vás budou zajímat záznamy 

bezprostředně před a během poplachu, a ty vám 
kamera vyselektuje. Samozřejmě, pokud budu 
chtít, je možné podívat se přes mobil či počítač, 
co se ve sledovaném místě děje – kamera umí 
fotit i streemovat.

Podíváme-li se na současnou nabídku bezpeč-
nostních kamer na trhu, jaká je zde situace? 
Na trhu najdeme mnoho kamer různých úrovní. Ty 
nejjednodušší nemají žádné zabezpečovací funkce 
a jen nahrávají hlídaný prostor. Pak jsou kamery, které 
mají alespoň jeden PIR detektor pohybu, ale zde se 
často stává, že zloděj projde a vy na záznamu vidíte 
pouze rameno nebo záda. A právě tady se ukazuje 
výhoda funkce pretrigger. Kamery se dále liší roz-
lišením, spotřebou nebo schopností vidět ve tmě.

Co musí kvalitní kamera umět? 
Základním kritériem, podle kterého poznáte kvalitní 
kameru, je rozlišení a schopnost vidět ve tmě. Levná 
kamera koupená za pár stovek v tržnici někdy ve 
výsledku nerozezná člověka od stromu, a ve tmě 
je to ještě horší. Proto je dobré před koupí kamery 
vidět nějaký záznam, abyste si mohli porovnat, jak 
zařízení vlastně pracuje.

Jakou dobu vydrží kamera pouze na baterii?
Spotřeba je další důležité kriterium. Kamera může být 
sice napojena přes adaptér do zásuvky, ale často je 
třeba hlídat rekreační objekt nebo rozestavěný dům, 
kde elektřina není. Tady se pak dostáváme k záložní 
baterii, a zde se láme chleba. Kamery Jablotron mají 
svou výhodu díky funkci SafeMode, kdy je vypnut 
příjem GSM, takže kamera pracuje co nejúsporněji, 
a to až do chvíle, kdy je detekován poplach. Teprve 
pak se opět nahodí GSM a kamera plnohodnotně 
pracuje. Díky tomu je schopna naše kamera vydržet 
30 dní provozu bez nabíjení, což je skvělé pro hlídání 
zahrádek, chat, rekreačních objektů nebo staveniště.

Jak je to s nastavením kamery. Zvládne ji zá-
kazník sám? 
Snadnost nastavení kamery je rovněž důležitá. Žá-
doucí je koupit si kameru, kterou uvedu do provozu 
během 15 minut a nic dalšího k tomu nebudu 
potřebovat – žádný modem či další komponenty. 
Totéž platí i pro zálohu dat, abyste si ke kameře 
nemusel kupovat za další tisíce úložiště dat. Protože 
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pokud mi někdo zcizí kameru i s daty, tak mi to není 
k ničemu. Je to jeden z parametrů, na který se musí 
myslet při výběru kamery.

A co další funkce, které kamera Jablotron nabízí?
Pokročilá kamera má schopnost detekovat změnu 
polohy i v režimu odjištěno. Toho lze využít např. 
v situaci, kdy někdo přijde na návštěvu, a ví, že 
je bezpečnostní systém kamery vypnut, a proto 
při odchodu kameru natočí např. do stropu, aby 
nic neviděla. U levné kamery by se nic nestalo, 
ale pokročilá kamera vydá upozornění, že s ní je 
manipulováno. Další výhoda pokročilých kamer je, 
že než se jí zloděj stačí zmocnit nebo ji zničit, tak 
jsou jeho snímky dávno odeslány na server. Takže 
i kdyby kameru rozbil nebo z ní vytáhl SD kartu, 
nebo kameru rovnou odnesl, tak jeho portrét je již 
předtím odeslán mimo střežený prostor. Důležitá 
je ale také autonomie kamery, tedy nezávislost na 
internetu. Aby kamera mohla pracovat, stačí pouze 
pokrytí GSM signálem. Kamera od Jablotronu má 
v sobě zabudovaná čidla a detektory a další detek-
tory k ní můžete připojit. Z pouhé kamery se tak 
stává srdce bezpečnostního systému, který nahradí 
ústřednu. Ke kameře lze připojit např. kouřový de-
tektor nebo detektor pohybu nebo přes kameru 
mohu ovládat i topení nebo zavlažování zahrady či 
skleníku. Snadno si lze představit situaci, kdy jsem 
na dovolené mimo Evropu a na mobilu či na tabletu 
díky kameře uvidím, že mi doma na zahradě vadnou 
růže v záhonu, tak odešlu pokyn a spustím zavla-
žovací zařízení. Nebo když jedu v zimě na chalupu, 
tak dvě hodiny před předpokládaným příjezdem 
spustím topení, abych přijel do tepla. A to všechno 
díky rozšířeným funkcím kamery. Takže kamera mně 
střeží, můžu se díky ní podívat na střežený prostor, 

ale zároveň mi umožňuje ovládat některé systémy 
v domě (topení, klimatizace atd.). Celé se to děje 
díky aplikaci pro mobilní telefon či počítač, kterou 
máte k dispozici po zakoupení kamery.

A co rušení signálu? 
Kamera posílá na server pravidelné hlášení o při-
pojení a funkčnosti. Například pokud by někdo 
přišel s rušičkou signálu, tak to kamera pozná. Ale 
to se nestává – naši zloději nejsou žádní Jamesové 
Bondové.  

Jaký je dosah kamery?
Abychom viděli detail člověka, tak se jedná o pět až 
deset metrů. Další možností je tzv. noise detektor, 
který snímá hlukovou hladinu. To je sice v exteriéru 
problematičtější, protože venku je mnoho různých 
hluků, ale dá se to nastavením upravit. Například, 
pokud víte, že kolem dvora, který kamera hlídá, jezdí 
tramvaj nebo vlak, tak se tato hluková frekvence 
dá odrušit.

Co v prosklených prostorách, kde se mění tep-
loty a slunce může vytvářet odrazy?
Tím, že jsou v kameře detektory pohybu, tak si 
zde opět můžu mnoho věcí upravit. Jedna věc je 
IR snímání tepla v prostoru, které se kombinuje 
s porovnáváním pohybu na jednotlivých záběrech 
kamery. Dá se totiž nastavit závislost jednoho po-
hybového detektoru na druhém. Jeden detektor 
ověří situaci a může probudit detektor druhý, který 
daný stav zkontroluje a ověří. Pokud se před oknem 
bude kývat větev, může spustit detektor pohybu 
porovnávající jednotlivé snímky, ale infrapasivní 
detektor snímající teplo ten poplach nepotvrdí. 
Vše závisí na vyladění spolupráce jednotlivých 
detektorů mezi sebou v závislosti na konkrétním 
místě střežení.

Nemůže to být pro zákazníka docela složité?
V tomhle jsme urazili velký kus cesty a změnili jsme 
přístup. Dříve jsme zákazníkovi ponechávali velkou 
volnost v nastavování, teď se spíš snažíme vše vy-
ladit tak, aby kamera fungovala, a s tím zákazníka 
tolik nezatěžujeme. Takže vám zbývá pořád dostatek 
prostoru pro nastavování, ale defaultně se snažíme 
nastavení kamery vyladit podle našich mnohole-
tých zkušeností s různými typickými situacemi. 

Umístíme-li kameru do nějakého prostoru 
s ne typickým charakterem, tak se dá nasta-
vení přizpůsobit?
Jsou dva typy lidí, takzvaní hračičkové, které to 
baví a kteří si s nastavením rádi pohrají, a lidé, 

za které to rádi vymyslí a udělají technici, kteří 
kameru instalují. 

Kdy stačí kamera a kdy je potřeba nastavit 
ústřednu?
Rozdíl je v tom, že ústřednu se snažíme schovat, 
kdežto kamera je na ráně a je napadnutelná. Někdy 
chcete vyloženě vykřičet, sem nelezte, zde je kamera. 
Ale jestli chcete mít velké množství čidel, je lepší 
ústředna. Kamera má omezení v počtu uživatelů 
a počtu detektorů. Kamera je ideální na chaty, garáže, 
chalupy. Ne každý chce mít také kameru v obytných 
místnostech. Síla kamery je ale v přenositelnosti, 
například při hlídání staveb či zahrad, kde nemám 
častokrát elektřinu či internet. Síla zabezpečení 
s ústřednou je zase v možnosti různých okruhů 
střežení. Můžu hlídat jen přízemí, když jsem v patře 
v ložnici. Kamera s integrovanými i přidanými detek-
tory totiž funguje pouze jako jeden okruh. Obecně 
se tedy jedná o dva různé systémy a každý má své 
opodstatnění, kamera i ústředna. Tyto systémy navíc 
mohou fungovat vedle sebe a mohou být propojeny. 

Pokud mám chalupu a kamera mi hlídá před-
síň, odkud se dá dostat do všech místností, ale 
hrozí, že mi zloději polezou zezadu přes zeď 
na dvůr, a já dám na dvůr např. detektor po-
hybu, porozumí si s ním kamera?
Ano, je to možné a je to ideální řešení. Kamera sice 
dvůr nesejme obrázkově, ale odešle vám zprávu, že 
detektor s např. názvem Dvůr zaznamenal pohyb. 
Ještě lepší by ale bylo řešení, kdy dvůr pohlídá 
kamera a do předsíně dám pohybový detektor, 
detektor akustický a na dveře detektor otevření 
dveří. Kamera mě upozorní, že někdo vlezl na dvůr 
a já vidím, kdo to je. A o zbytek se postarají další 
detektory. Je zajímavé a zároveň smutné, že zloději 
často bývají sousedé, tedy lidi, které znáte.

A co tzv. fotopast?
Odhlédneme-li od tržnicových fotopastí za pár sto-
vek, tak ty dražší modely mají např. díky tužkovým 
baterkám jistý díl autonomie, ale dá se říci, že to 
jsou jen fotoaparáty se samospouští. Nejedná se 
o tak sofistikované zařízení, jako je kamera. Může 
se pak stát, že na snímku je pouze zlodějovo ra-
meno. Další nevýhodou je neexistence zálohy dat 
a pouze lokální ovládání klávesnicí. Fotopastě odesí-
lají pouze MMS, což je nepoměrně drahé. Fotopastě 
jsou dobré do lesa, ale na dvoře či na chalupě je 
nepoměrně lepší kamera. A to nemluvím o celé 
řadě důležitých rozšířených funkcí, které fotopast 
nemá, přitom pořizovací cena je podobná jako 
u kamery. ■� /fil/

Fotografie 
z kamery jsou 
dostatečně ostré 
a zřetelné
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chytré domy a Stavby zvané inteligentní

Pojem „inteligentní“ či „chytré“ budovy se začal objevovat zejména v posledních letech, kdy se 
začaly prosazovat moderní technologie zaměřené na úspory energií a automatizaci některých 
procesů a činností nejdříve v průmyslových objektech a business centrech. 

Nyní se tyto technologie stěhují i do rezidenční vý-
stavby, a už i domácnosti tak mohou využívat různé 
vymoženosti, které posouvají komfort bydlení na 
novou úroveň – automatizované systémy regulace 
vzájemně slaďují požadavky obyvatel budovy na 
pohodlí s jejím úsporným provozem. 

Jak funguje chytrý dům?
V domě hlídaném elektronickými systémy se člo-
věk nemusí starat o zbytečně rozsvícené žárovky, 
nehlídá vytápění, otevřená okna a klimatizaci, 
nemusí se vracet, aby se ujistil, že nezapomněl 
nic vypnout, zavřít, zamknout. To může udělat 
– prakticky z kteréhokoli místa na světě – přes 
internet, stejně jako snadno kontrolovat a měnit 
nastavení domu. Elektronika pak ohlídá domácí 

spotřebiče, reguluje nastavení žaluzií podle slu-
nečního svitu, vytápění, zapíná a vypíná klima-
tizaci, větrá a pod. 
Základem technického zařízení inteligentních 
budov je jejich infrastruktura, tj. strukturovaná 
kabeláž, rozvody audio a videosignálu, počíta-

čová síť nebo wifi, ochrana spotřebičů proti po-
ruchám v síti atd., umožňující vzájemné propojení 
a součinnost techniky instalované v budově či 
jejím okolí. 
Ideální je samozřejmě případ, pokud lze dystémovou 
elektroinstalaci zakomponovat už ve fázi projekto-
vání u novostavby a počítá se s ní přímo v projektu. 
Lze ji však, nebo aspoň některé prvky, aplikovat i na 
stávající budovy. Tím se celý objekt zhodnocuje 
a je připraven na nejnovější trendy. Náklady přitom 
nejsou až tak výrazně vyšší, než by se na první po-
hled mohlo zdát. Jak konstatuje Jan Průcha, ředitel 
společnosti Insight Home, která se specializuje na 
projekty domovní automatizace, cena takovéhoto 
systému, který dům ozdobí přívlastkem „inteligentní“, 
činí zhruba 2,5 až 10 % nákladů průměrné novo-
stavby. Podobně náklady na systémovou elektro-
instalaci jsou poměrně malé – představují zhruba 
pětinu navíc, oproti té konvenční. K tomu se tato 
investice zpravidla poměrně rychle vrátí – chytré 
budovy totiž umožňují dosáhnout výrazné (až 30%) 
úspory energií. Další výhodou instalace je kompati-
bilita a součinnost všech systémů. 

Chytrý řídicí systém,  
který dokáže ovládat i dítě
Klíčovým prvkem chytrého domu je řídicí sys-
tém, který řídí veškerý provoz připojené techniky 
– vytápění, ventilaci, klimatizaci, stínění, ohřev 
teplé vody, zavlažování, zabezpečovací techniku, 
bezpečnostní kamery, čidla, osvětlení, provoz spo-
třebičů, komunikaci, distribuci TV a video signálu, 
rádia a hudby, telefonů a internetu a také ovládá 
alarm včetně mechanického zabezpečení (zámky, 
rolety, venkovní žaluzie). Umožňuje na základě 
uživateli nastavených požadavků např. regulovat 
vytápění na potřebnou teplotu, zajistit ohřev teplé 

vody, ovládat klimatizaci, stínící techniku (rolety, 
žaluzie, markýzy, závěsy), až třeba po automa-
tické zavlažování zahrady. Kromě toho umožňuje 
i dálkové zapnutí nebo vypnutí elektrospotřebičů 
– např. pračku, myčku na nádobí, apod. Podstat-
nými součástmi jsou prvky zaměřené na ener-
getiku – např. chytrý elektroměr (smartmeter), 
který umožňuje zapínat spotřebiče v době, kdy je 
k dispozici příznivý tarif, aby jejich provoz byl co 
nejhospodárnější, zaznamenávat a srozumitelně 
prezentovat informace o spotřebě a případně 
komunikovat s dodavateli energie v rámci chytré 
sítě. Firmy SUP-Technik a Insight Home společně 

vyvinuly nový koncept pro domácí automatizaci, 
tzv. chytrý rozvaděč. Jde o typizované domovní 
a bytové zařízení, sériově vyráběné a ovládané 
z moderní vizualizace. Klient zvolí jeden ze tří ty-
pizovaných rozvaděčů podle velikosti nemovitosti, 
přidá moduly funkcí, které chce dále integrovat, 
a firma už dodá stavbě hotový rozvaděč, který se 
pomocí svorek připojí k systémové elektroinstalaci 
a rázem se dům či byt stane „chytrým“ – základní 

Centrální řídicí systém – základ chytrého domu

Ovládání světel či žaluzií či techniky instalované 
v inteligentní budově, napojené na centrální systém, 
je přehledné a jednoduché

 
K ovládání lze použít jak komfortní širokoúhlý dotykový panel Moderato X Series (AMX) či +inHome, tak třeba mobilní telefon, v tomto případě iPhone
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verze přitom představuje navýšení o pouhých 
40 000 Kč oproti konvenčnímu rozvaděči.
Ovládání jednotlivých zařízení je obvykle ře-
šeno pomocí dotykových displejů s intuitivním 
uživatelským grafickým rozhraním, kromě dedi-
kovaných ovladačů je možné využít libovolnou 
televizi, počítač, notebook nebo mobilní tele-
fon. Vybrané funkce (např. kamery, alarm, nebo 
regulace teploty) lze sledovat přes internetové 
rozhraní odkudkoli a kdykoli. Některé funkce lze 
ovládat i hlasem. „Pomocí tabletu či chytrého 
telefonu lze ovládat vytápění, osvětlení nebo 
zásuvky, stínění, stejně jako zabezpečovací či 
kamerový systém, a to i když nikdo není doma. 
Řízení je postaveno na technologii inHome, která 
umí ovládat i rozsáhlé rezidence. Systém inHome 
má intuitivní ovládání, uživatelské rozhraní může 
být navíc upraveno podle potřeb různých skupin 

uživatelů – děti, rodiče, prarodiče… Pouhým do-
tykem prstu budete moci cokoli doma ovládat,“ 
říká Jan Průcha.

Teplo, světlo a bezpečí – automaticky 
i na přání
Pro účelné a hospodárné dosažení potřebné teploty 
a vlhkosti vzduchu v domě se většinou kombinují 
různé zdroje tepla. Jako zdroj tepla jsou často ve-
dle běžného připojení k rozvodné síti používány 
i alternativní zdroje elektřiny a tepla (fotovoltaické 
články, sluneční kolektory, tepelná čerpadla apod.). 
Inteligentní systém kromě toho pružně reaguje 
na činnost jeho obyvatel – otevření okna, aktuální 
požadavek na změnu teploty v místnosti atd.
Vypínače osvětlení v chytrém domě jsou zapojeny 
do centrálního systému, který určuje, který vypínač 
zapíná která světla. Vypínače mohou být i bezdrá-
tové, a tak je lze umístit třeba na skle nebo zrca-
dle. Dálkovým ovladačem (lze použít např. i tablet 
nebo mobil) lze pak tlumit světlo a nebo naopak 
měnit osvětlení. To umožňuje vytváření „světelných 
scén“ (např. při sledování televize, čtení, návštěvě 
nebo úklidu) a stmívání. V každém okamžiku tak 
mají obyvatelé domu přehled, kde se svítí a kde 
ne a z libovolného místa mohou vypnout nebo 
zapnout libovolné světlo.
Zabezpečovací systém inteligentní budovy umož-
ňuje přehled o jejím bezpečném provozu – stav 
alarmu, požární čidla, kamerový systém, infračer-
vené závory aj. Při odchodu z domova tak lze např. 

jedním dotykem zapnout alarm, zatáhnout žaluzie, 
zhasnout světla nebo vypnout předvolené zásuvky. 
V opuštěné budově (např. během dovolené) může 
systém simulovat přítomnost obyvatel a jejich akti-
vitu rozsvěcováním světel, zapínáním televize apod.
V Evropě je již kolem 40 % nových nemovitostí 
připraveno na domácí automatizaci, u nás je to 
kolem 2 %. Budou však zřejmě přibývat – výhodou 
je, že inteligentní budovy lze podle potřeby řešit 
i po etapách. Podstatné je však už při návrhu zajistit 

zabudování potřebné technické infrastruktury – 
kabeláže. Ostatní prvky (centrální systém, ovládací 
a regulační prvky, kamery, multimédia apod.) lze 
pořizovat postupně a zaintegrovat později podle 
možností a požadavků obyvatel domu. ■

Chytrý rozvaděč je výsledkem spolupráce firem 
Insighthome a Sup-Technik

Displej umožňuje nejen zobrazení údajů, ale 
i nastavení požadovaných hodnot
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Norimberské veletrhy představují své 
možNosti a lákají Na příští rok

Na podzim představili v Praze zástupci Norimberských veletrhů stěžejní akce zbytku letošního 
roku a pozvánku na příští. Dohromady sedm specializovaných výstav přiláká na norimberské 
výstaviště každoročně přes 4100 vystavovatelů a více než 120 000 návštěvníků z řad firemních 
profesionálů a odborníků. 

Specialitou norimberských veletrhů je jejich výrazné 
B2B zaměření – jde vesměs o vysoce specializované 
odborné akce určené především profesionálům, 
šité na míru potřebám technologických firem 
a výzkumných institutů, jak zdůrazňují pořadatelé. 
Tomu odpovídá i spektrum a struktura vystavova-
telů a návštěvníků – téměř 100% podíl odborných 
návštěvníků, široké zastoupení vědeckého aspektu 
a zaměření na nejmodernější trendy v oboru.

Ten úžasný automatizovaný svět
V závěru letošního roku od 26. do 28. listopadu 
proběhne v Norimberku významný mezinárodní 
veletrh a konference na téma elektrická automati-
zace – systémy a komponenty: SPS IPC Drives 2013. 
Na letošním ročníku se očekává okolo 1500 domá-
cích i zahraničních podniků a pro návštěvníky z řad 
odborné veřejnosti je připraven komplexní přehled 
trhu z oblasti elektrické automatizace. Společné 
stánky „AMA Zentrum für Sensorik, Mess – und 
Prüftechnik“ (AMA centrum pro senzoriku, měřicí 
a zkušební techniku) a „wireless in automation“ 
(bezdrátová řešení v automatizaci) nabízejí návštěv-
níkům možnost se cíleně a obsáhle informovat 
o daných tématech a najít individuální přístupy 
k řešení svých potřeb v oblasti automatizace. Novin-
kou letošního ročníku je společný stánek k tématu 
průmyslového zpracování obrazu, kde se bude 
prezentovat 22 vystavovatelů. Na podporu mladých 
inženýrů ve věku do 35 let se na doprovodném 
kongresu k veletrhu bude poprvé udělovat cena 
za inovaci v oboru automatizace.
Na letošní ročník veletrhu se přihlásilo již 17 českých 
podniků, čímž se ČR dostala do TOP 10 účastnících 
se zemí. A z řad českých firem se také rekrutuje 
značný počet návštěvníků – loni jich z celkového 
počtu téměř 57 000 přijelo z Česka na 1400.
Počátkem příštího roku bude norimberské výstaviště 
hostit další z prestižních akcí. V únoru je na řadě em-
bedded Word – 12. ročník nejvýznamnější výstavy 
v oboru vestavěných systémů, doprovázené dvojicí 
významných kongresů – stejnojmennou konferencí 
a kongresem electronic display. Ty se budou konat 
paralelně s veletrhem embedded Word ve dnech 
25.–27. února, a představují vrcholné setkání odbor-

níků v oboru vestavěných systémů, které se používají 
v nejrůznějších oblastech a zařízeních a jsou dnes 
hybnou silou průmyslu. K hlavním tématům, o nichž 
se bude v Norimberku diskutovat, a řešením, jež 
tam budou prezentována, patří systémy a přístroje 
(vícejádrové procesory i jednočipové systémy), jejich 
funkce a architektury, systémový design (zaměřený 
nyní např. na minimalizaci spotřeby energie), energy 
harvesting, a samozřejmě bezpečnost. Dalšími stě-
žejními tématy budou software, procesy a testovací 
postupy, propojení (sběrnice a síťové technologie), 
kabelová i bezdrátová komunikace M2M, webové 
služby, technologie displejů apod.

Jaro ve znamení elektroniky a senzorů
V květnu proběhnou v Norimberku hned dva 
významné veletrhy. Prvním je Smart-hybrid pac-
kaging, mezinárodní odborný veletrh a kongres 
pro systémovou integraci v mikroelektronice, který 
je tradičním místem setkání odborníků na výrobu 
elektroniky. Příští ročník se koná od 6. do 8. května 
a představí se na něm nejnovější vývoj celého 
procesního řetězce výroby elektroniky. S počtem 
přes 500 vystavovatelů a na 20 000 odborných 
návštěvníků je tento veletrh podle organizátorů 
každoročně nejvýznamnější událostí pro všechny, 
kdo se zabývají systémovou integrací v mikroe-
lektronice. Minulý ročník veletrhu byl zaměřen 
zejména na problematiku síťového prostředí, nyní 
budou středem zájmu desky s plošnými spoji, osa-
zování, pájení, sítotisk, výroba na zakázku, testování, 
obalová a spojovací technika. 

Obzvláště významnou událostí bude v příštím roce 
doprovodná konference ECWC13 (13th Electro-
nic Circuits World Convention), kterou organizují 
střídavě každé tři roky členské svazy organizace 
WECC. V roce 2014 se bude po 11 letech konat 
poprvé opět v Evropě – paralelně k veletrhu SMT 
Hybrid Packaging 2014. V přibližně 30 blocích,  
130 přednáškách, jedné posterové prezentaci a sou-
těži o ceny Best Paper Awards budou prezentovány 
aktuální informace o vývoji trhu i technologických 
trendech, např. k tématům, jako jsou management 

dodavatelského řetězce, vývoj globálního trhu, 
výroba, obalová technologie, energie a efektivní 
využívání zdrojů. 
Další z významných veletržních akcí je PCIM Eu-
rope 2014 – mezinárodní veletrh a konference 
pro výkonovou elektroniku, inteligentní techniku 
pohonů, obnovitelné zdroje energie a hospodaření 
s energií, který proběhne ve dnech 20.–22. 5. Před-
stavuje inovace z oblasti výkonové elektroniky pro 
technologie budoucnosti, jako je využívání obno-
vitelných zdrojů energie a elektromobilita. Budou 
představena nejnovější řešení výkonové elektroniky, 
inteligentní techniky pohonů, obnovitelných zdrojů 
energie a hospodaření s energií. 
Mezinárodní odborníci nabídnou první informace 
o nejnovějších produktech a způsobech využití 
na odborné konferenci a budou k dispozici i pro 
odborné diskuse.
Veletrh a konference tak vytvářejí ideální syner-
gii, neboť to, o čem se diskutuje v konferenčních 
prostorách, je prezentováno naživo ve výstavních 
halách. Vystaveny budou výkonové polovodiče, 
pasivní součástky a moduly, integrované obvody, 
magnetické materiály a materiály pro jádra, senzo-
rika, technika mikrosystémů, montážní celky a sub-
systémy, mikroprocesory, digitální signálové proce-
sory (DSP), zdroje napájení elektrickým proudem, 
nepřerušitelné zdroje napájení (UPS), akumulátory/
systémy pro řízení výroby a spotřeby elektrické 
energie, měřicí a zkušební technika a simulační 
a vývojový software. 
V červnu pak následuje odborný veletrh Sensor+test 
2014, pořádaný německým Oborovým svazem pro 
senzoriku (AMA), zastupujícím téměř půl tisícovky 
členů z řad firem a výzkumných ústavů. Ve dnech  
3.–5. června se na něm bude prezentovat, nejmoder-
nější měřicí a zkušební technika, senzory a také vý-
sledky práce univerzit a výzkumných center, nezřídka 
v těsné spolupráci s průmyslem. Jeho hlavním téma-
tem bude bezpečnost a rozpoznávání potenciálního 
nebezpečí jako základ inovativních bezpečnostních 
systémů. Významnou událostí pro připravovaný ve-
letrh je i řada doprovodných akcí, specializovaná 
vědecká fóra, semináře a kongresy, včetně největšího 
kongresu o satelitní komunikaci. ■ jv/
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CESTY K MINIMALIZACI 
HMOTNOSTI VÝROBKŮ
TOTO ÚSTŘEDNÍ TÉMA BYLO HLAVNÍM PŘEDMĚTEM DVOU ÚZCE 
SPECIALIZOVANÝCH VELETRHŮ COMPOSITES EUROPE A HYBRID, 
KTERÉ SE KONALY 17.–19. 9. 2013 NA NOVÉM VÝSTAVIŠTI VE 
STUTTGARTU. SOUČASNÉ TRENDY SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI 
SOUČÁSTEK VYCHÁZÍ ZEJMÉNA Z POŽADAVKŮ LETECKÉHO 
A AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. 

Stuttgart s velkou tradicí výroby automobilů 
(Mercedes a Porsche), ale i s vynikajícím vý-
stavním areálem vedle letiště, se postupně 

stává významným evropským centrem specia-
lizovaných veletrhů s vazbou na automobilový 
průmysl. Do tohoto portfolia dobře zapadly i ve-
letrhy COMPOSITES EUROPE a HYBRID s celkovou 
účastí přes 500 vystavovatelů z 27 států. I když se 
jednalo o dvě samostatné akce, problematika byla 

úzce provázaná a týkala se především lehkých 
konstrukcí.
Veletrh COMPOSITES EUROPE ukázal, jak široké 
spektrum výrobků a zařízení spadá dnes do to-
hoto oboru; počínaje vstupními materiály od 
vláken až po pojiva a konečnými výrobky konče. 
Velká část výstavní plochy byla věnována tech-
nologiím zpracování, výrobním zařízením, ale 
i četným polotovarům, které si upravují a dál 

zpracovávají jejich uživatelé. Převládaly uhlíkové 
kompozity, které mají vynikající vlastnosti nena-
hraditelné jinými materiály: malou hmotnost, 
excelentní mechanické parametry a také malou 
délkovou teplotní roztažnost (ve speciálních pří-
padech i zápornou). Povrchové vrstvy kompozitů 
lze snadno propracovat do vysoké dokonalosti 
a designéři dostali nový prvek, kterým často pře-
vratně změní konečný vzhled výrobků. Absence 
povrchových nátěrů u zařízení pro venkovní užití 
snižuje náklady na pořízení i údržbu.
Veletrh HYBRID prezentoval spojování odlišných 
materiálů, a to opět s důrazem na minimální 
hmotnost. Proto vedle tradičních spojení kovů 
a plastů se začínají v hybridech prosazovat kom-
pozity a keramika, která byla na veletrhu zvlášť 
silně zastoupena.
Během veletrhů se na výstavišti konala odborná 
fóra, na kterých specialisté z oborů přednesli řadu 
velmi hodnotných a zajímavých přednášek.
Oba veletrhy přibližujeme několika snímky. 
Příští 9. ročník veletrhu COMPOSITES EUROPE 
se uskuteční 7.–9. 10. 2014. ■

Jan Kůr, Stuttgart

Příklady uhlíkových tkaných polotovarů Atypický brzdový kotouč ze speciálního spirálně 
tkaného uhlíkového kompozitu

Uhlíkové kompozity na jízdních kolech se stávají 
samozřejmostí, a to včetně špic

Netradiční výrobky z tvrdé černé keramiky na 
veletrhu HYBRID

Kompozitní prvky používají běžně designéři, 
architekti, ale i šperkaři

Na vrtule větrných elektráren se používají kompozity 
ze skleněných vláken
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Čína se vzdala projektu nového závodu  
na jaderné palivo

Nový gigantický jihočínský závod Nuclear Power Industry Park na výrobu jaderného paliva, 
který měl podle původních záměrů k roku 2020 vyrobit až 1000 t uranového paliva, se podle 
informací ruské agentury RIA stavět nebude.

Investice do projektu měly dosáhnout 7 mld. USD, 
nicméně zahájení stavby komplexu v provincii 
Guangdong asi 30 km od města Hešan a 120 km 
od Hongkongu vyvolalo razantní protesty tamního 
obyvatelstva.
První závod na výrobu jaderného paliva pro tla-

kovodní reaktory byl v Číně uveden do provozu 
v roce 1987 a v roce 1991 byl modernizován pro 
technologii FramaTome. 
Čínské elektrárny zásobuje palivem Výrobní závod 
812 společnosti China Jianzhong Nuclear Fuel 
(CJNF) v jihočínské provincii Sečuán. Dle kontraktu 

z roku 2009 používá technologii výroby převza-
tou od ruské společnosti TVEL. Čína má ještě je-
den závod na výrobu jaderného paliva v Baotou 
v provincii Vnitřní Mongolsko, který vyrábí palivo 
pro reaktory typu CANDU. Čína sice usiluje o co 
největší soběstačnost v dodávkách jaderného 
paliva, přesto se zatím bez zahraniční spolupráce 
neobejde. Počítá se proto s rozsáhlými dodávkami 
jaderného paliva od společnosti Areva pro bu-
dované elektrárny s reaktory typu EPR a od firmy 
Westinghouse pro reaktory AP1000, jichž se nyní 
staví v Číně hned několik. V roce 2013 Čína poprvé 
uvedla do průmyslového provozu centrifugu na 
obohacování uranu vlastní výroby v závodě po-
staveném ve městě Lan-čou. ■

obnovitelné zdroje získaly  
ve 2. Čtvrtletí v Česku přes 9 miliard 

Celkem 26 903 obnovitelných zdrojů energie vyrobilo ve druhém čtvrtletí letošního roku 
2 943 776 MWh elektřiny a jejich majitelé získali nárok na podporu ve výši 9,5 mld. Kč. Pod-
poru výrobcům, kteří si o ni požádají prostřednictvím centrálního informačního systému (CS 
OTE), vyplácí Operátor trhu (OTE). 

Podle aktuálních informací a.s. OTE, která sleduje 
výrobu z obnovitelných zdrojů energie každý mě-
síc, tak bylo souhrnně za první pololetí roku 2013 
vyrobeno 4 078 608 MWh elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie s nárokem na státní podporu v cel-
kové výši 14,4 mld. Kč. Za podporovanou výrobu 

je ze zákona považována výroba z fotovoltaických, 
větrných, vodních a bioplynových elektráren a také 
výroba z kombinovaných systémů výroby elektřiny 
a tepla.
Výše státních příspěvků (zelených bonusů i výkup-
ních cen) se každý rok mění a pro rok 2013 ji stano-

vuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu č. 4/2012. V něm jsou rozepsány jednotlivé 
zdroje energie a konkrétní výše jejich podpory.  
V důsledku účinnosti nového zákona č. 165/2012 
a vyhlášky ERÚ 346/2012 od 1. ledna letošního roku 
registruje OTE ve svém centrálním informačním 
systému všechny podporované výrobce energie 
z obnovitelných zdrojů bez ohledu na režim pod-
pory. Na základě pravidelných výkazů a následných 
žádostí od výrobců z OZE vyplácí OTE pravidelnou 
podporu.
„Množství vyrobené energie eviduje OTE na základě 
dat, jež zapisují provozovatelé výrobních zdrojů do 
centrálního informačního systému CS OTE. Oproti 
prvnímu čtvrtletí letošního roku se ve druhém 
čtvrtletí vyrobilo elektřiny z obnovitelných zdrojů 
zhruba dvaapůlkrát více,“ komentuje situaci Jiří 
Kubizňák, vedoucí Odboru Správy podporovaných 
zdrojů energie společnosti OTE. 
„Výrobci elektřiny každý měsíc do systému zadávají 
svá data, na jejichž základě jim přiznáváme a vyplá-
címe podporu za výrobu v obnovitelných zdrojích 
nebo z kombinované výroby elektřiny a tepla, či 
za decentrální výrobu,“ vysvětluje stávající systém 
získávání podpory Jiří Šťastný, předseda předsta-
venstva společnosti OTE. ■

/ami/

Obnovitelné zdroje v ČR 2013

  1 Q 2013 2 Q 2013

Počet výrobních zdrojů 27 437 26 903

Počet registrovaných výrobců 19 730 22 360

Výroba v MWh 1 134 832 MWh 2 943 776 MWh

Celkový příspěvek 4 912 227 000 Kč 9 505 234 252 Kč

Zdroj: OTE, a.s. (Na základě dat k 30. 6. 2013)

rosatom staví jaderné elektrárny  
podle plánu nebo s Časovým předstihem

První energoblok druhé řady Novovoroněžské JE 
bude uveden do provozu podle plánu, tedy kon-
cem roku 2014. Oznámil to generální ředitel ruské 
Státní korporace pro jadernou energii Rosatom 
Sergej Kirijenko. Na Novovoroněžské JE se staví 
dva bloky s reaktorovým zařízením VVER 1200, což 
je zdokonalená modifikace, kterou česko-ruské 
konsorcium nabízí v tendru na dostavbu JE Temelín.
První blok Novovoroněžské JE bude podle slov ge-
nerálního ředitele Rosatomu referenčním blokem 
nejen pro nové jaderné elektrárny tohoto typu 
v Rusku, ale i za jeho hranicemi. Sergej Кirijenko 
při hodnocení průběhu výstavby prvního bloku 
druhé řady Novovoroněžské JE zdůraznil, že jde 
o pilotní blok projektu AES-2006, na němž byla 

aplikována řada nejmodernějších technologií. 
Projekt se řadí ke generaci 3+. Vyniká zejména 
vysokou ekonomickou efektivitou a optimálním 
spojením aktivních a pasivních bezpečnostních 
systémů. Reaktory VVER generace 3+ jsou schopné 
odolat mimořádným situacím, jejichž pravděpo-
dobnost je v každé konkrétní oblasti menší než 
jedna miliontina.
Rosatom v současnosti staví celkem 12 bloků s re-
aktory VVER 1200 – po dvou blocích na Novovo-
roněžské JE, Leningradské a Baltické JE v Rusku 
a Ostrovecké JE v Bělorusku. Čtyři další bloky VVER 
1200 se budují v turecké JE Akkuyu. Na dodávkách 
pro reaktory VVER 1200 se podílí i několik českých 
firem, např. Sigma Group, Arako, MSA a další.

Sergej Kirijenko kromě toho informoval o průběhu 
výstavby dalších ruských jaderných elektráren. Zdů-
raznil, že stavba třetího bloku Rostovské JE má 
náskok přibližně půl roku oproti původnímu plánu. 
Kromě toho se do konce roku spustí čtvrtý blok 
Bělojarské JE s reaktorem na bázi rychlých neutronů 
BN-800. Ten bude uveden do plného provozu v roce 
2014. V příštím roce se navíc očekává spuštění dru-
hého bloku JE Kudankulam v Indii, kde byl nedávno 
spuštěn do provozu tamní první blok. ■

Novovoroněžské JE bude referenčním blokem  
pro nové jaderné elektrárny s reaktory VVER 1200 
generace 3+

Foto: Atomenergoprojekt
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Nové zdroje zeleNé eNergie už bez dotací

Elektřina by měla – po letech neustálého zdražování – zlevnit, a to zatím nejvíce v průběhu 
posledních let. Celkové náklady za ni klesnou od příštího roku u maloodběratelů přibližně 
o 11 %, v případě průmyslových podniků a jiných velkoodběratelů pak ještě výrazněji – o 12 %.

Na výrazném snížením cen se podílejí tři klíčové 
faktory: pokles ceny samotné elektřiny na burzách, 
snížení distribučních poplatků a především ne-
dávno schválená Novela zákona o podporovaných 
zdrojích energie, díky níž klesnou dotace pro zelené 
energie a teplárny ze současných 583 na maximálně 
495 Kč za megawatthodinu, což je nově stanovená 
horní hranice (tzv. strop) příspěvku na podporu 
obnovitelných zdrojů. 
Nová právní úprava zastavuje podporu výroby elek-
třiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu 

od 1. ledna 2014. Účelem novely je omezit dopady 
podpory obnovitelných zdrojů na spotřebitele i na 
státní rozpočet. Letos jde na jejich dotace kolem 
45 mld. Kč (z toho 33 mld. platí lidé a firmy v cenách 
elektřiny, ca 12 mld. připadá na státní rozpočet). 
Příjemci dotací také budou muset odtajnit vlastníky. 
Přechodné období se vztahuje na provozovatele, kteří 
ke dni účinnosti zákona budou mít stavební povolení 
i autorizaci a podaří se jim elektrárny uvést do provozu 
do konce roku 2015 – v tom případě se na ně bude 
vztahovat podpora podle původního znění zákona. 

Ukončení podpory se netýká vodních elektráren 
s nejvyšším instalovaným výkonem do 10 MW. 
Solární daň se bude odvádět z elektřiny vyrobené od 
1. ledna příštího roku po dobu, kdy bude trvat právo na 
podporu výroby elektřiny. Vztahovat se bude na zdroje 
uvedené do provozu v roce 2010 a sníží se její sazba 
a to výrazně: místo dosavadních 26 % klesne na 10 %. 
Solární daň se samozřejmě nelíbí zástupcům fotovol-
taiky, a např. Aliance pro energetickou soběstačnost 
varuje, že její výnos bude zanedbatelný ve srovnání 
s riziky sporů a arbitráží, které kvůli dani státu hrozí. 
Nová pravidla a zastavení dotací pro nové výrobce 
zelené energie by měly pomoci především podni-
kům, které tížily vysoké náklady na elektřinu, jež firmy 
často kritizovaly s poukazem na to, že poškozují jejich 
konkurenceschopnost. Podle náměstka ministra prů-
myslu Pavla Šolce byl český průmysl zatížen dokonce 
nejvyššími poplatky za obnovitelné zdroje v Evropě. ■

eNergetika ve světě: stagNace jádra,  
silNý růst sluNce a větru

Podle výroční světové zprávy o stavu jaderného průmyslu (World Nuclear Industry Status 
Report 2013 – WNISR) instalovaný výkon jaderných elektráren ve světě vzrostl v roce 2012 
pouze o 1,2 GW, zato přírůstek výkonu větrných elektráren dosáhl 45 GW a solárních 32 GW.  

Světové investice do obnovitelných zdrojů vzrostly 
za posledních 8 let 10násobně. V roce 2012 sice proti 
roku 2011 mírně poklesly na přibližně 270 mld. do-
larů, ale stále jsou mnohonásobně vyšší než investice 
do jaderné energetiky, které loni činily necelých 
30 mld. dolarů. Celkový instalovaný výkon větrných 
elektráren činil v minulém roce 284 GW (nárůst 
od roku 2011 o 18,9 %), slunečních 100 GW (proti 
10 GW v roce 2007). Vodní elektrárny měly v roce 
2012 instalovaný výkon 990 GW (roční nárůst o 3 %). 

Hlavní tahouni jaderné energetiky: 
USA, Francie, Rusko, Čína a Indie
Ve světě je nyní 31 zemí provozujících jaderné elek-
trárny. Celkem 427 reaktorů má výkon 364 GW. Ve 
výstavbě je dalších 66 reaktorů s celkovým výkonem 

63,5 MW (údaje k 1. červenci 2013). Nejvíc (28) reaktorů 
buduje Čína, Rusko 9, Indie 7 a Jižní Korea 5. V Evropě 
je mimo Rusko ve výstavbě 6 reaktorů. Největší část 
(67 %) z celkové jaderné elektřiny na světě vyrobily 
za poslední rok USA, Francie, Rusko, Jižní Korea a Ně-
mecko. Jaderný podíl na světové výrobě elektřiny se 
přitom v posledních letech postupně snižoval z his-
torického maxima 17 % v roce 1993 na zhruba 10 % 
v roce 2012. Naopak Česká republika spolu s Čínou 
a Ruskem nepřetržitě zvyšovaly instalovaný výkon 
i výrobu jaderné energie a v roce 2012 dosáhla ČR 
35% podílu jádra ve svém energetickém mixu.

Uhlíkové emise nad normou
Zpráva rovněž uvádí, že v květnu 2013 dosáhla svě-
tová koncentrace uhlíkových emisí CO

2
 v atmosféře 

400 ppm (z ang. parts per million – částic na jeden 
milion). Bezpečná hraniční hodnota CO

2
 v atmosféře 

je podle vědců 350 ppm. Od roku 1996 vzrostlo množ-
ství oxidu uhličitého v atmosféře z 360 ppm o 10 %. 
Pro zabránění klimatických změn nebo aspoň zmír-
nění jejich důsledků musí svět rychle přejít na energe-
tiku s nulovou nebo nízkou produkcí uhlíkových emisí, 
která není závislá na fosilních palivech, tedy především 
na solární, větrné, vodní a jaderné elektrárny. Tento 
trend už zahájily země předních ekonomik, jako např. 
USA, Čína a Rusko, které přecházejí na energetický mix 
jaderné energetiky s obnovitelnými zdroji energie. 
Čína, Japonsko, Německo a Indie už dnes vyrábějí 
více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z jádra. ■

Největší boom v energetice zažívá výstavba tzv. obno-
vitelných zdrojů – zejména solární a větrné elektrárny

v dětmarovicích bude místo mitsubishi 
veNtilátor zvvz 

Po loňské havárii ventilátoru v uhelné elektrárně Dětmarovice Skupiny ČEZ bude tento původní 
ventilátor kouřových spalin od japonské společnosti Mitsubishi nahrazen českým výrobkem od 
společnosti ZVVZ Machinery. Smlouva na výměnu ventilátoru byla podepsána letos na jaře, a jelikož 
se zkušební provoz plánuje na začátek roku 2014, musí být projekt dokončen ještě v letošním roce. 

Technici ZVVZ Machinery byli postaveni před složitý 
úkol. Museli plně nahradit technické parametry pů-
vodního ventilátoru a přitom dodržet jeho rozměry, 
aby stavební úpravy byly omezeny na minimum. 
Ventilátor v elektrárně slouží k odtahu kouře a záro-
veň i pro technologii odsíření. Byl navržen a vyroben 
jednostupňový axiální přetlakový ventilátor APJB 4500 
s pevnými lopatkami oběžného kola. Jeho součástí je 
elektromotor s regulací pomocí frekvenčního měniče. 

„Průmyslové ventilátory v naší strategii rozvoje 
představují jeden z klíčových produktů a věnu-
jeme jim velkou technickou a materiální podporu, 
abychom na trhu obstáli i v nejtvrdší konkurenci. 
Nyní se připravujeme na instalaci moderního ob-
ráběcího centra za desítky milionů, které výrobu 
ventilátorů dál zdokonalí,“ říká Miloslav Mácha, ge-
nerální ředitel strojírenského holdingu ZVVZ Group. 
Náhrada japonského systému v dětmarovické 

elektrárně není jediným významným projektem 
ZVVZ Machinery z poslední doby. Společnost nyní 
dokončuje i dodávku posledních z celkem 118 
ventilátorů typu APH nebo APWR do pražského 
silničního tunelu Blanka. Nový typ ventilátoru firma 
připravila i pro větrání metra. Budou použity v Praze 
na nové trase A Dejvická – Motol. Technologické do-
dávky vzduchotechniky zde podle harmonogramu 
začnou koncem roku, hlavní část pak připadne na 
rok 2014. Firma připravuje rovněž zahájení výroby 
nového jednostupňového axiálního ventilátoru 
APH s průměrem oběžného kola 4120 mm pro 
aerodynamický tunel Výzkumného a zkušebního 
leteckého ústavu v Praze-Letňanech. 
Společným rysem nových typů ventilátorů APH 
a APWR je vyšší bezpečnost. Certifikovány jsou dle 
ČSN EN 12 101-3 na teplotu 400 °C po dobu 120 min, 
kazetové tlumiče hluku na 450 °C po dobu 120 min 
a klapky dokonce na 600 °C po dobu 120 min. ■
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Moderní plasty uMožňují vznik  
unikátních vozů

Podle unikátního automobilu BMW Isetta 250 z roku 1958, kdysi pojmenovaného jako „bubble 
car“, vytvořila nyní firma Basf speciální předváděcí vozidlo MySetta, které dostalo s chytrými 
technologiemi chemického koncernu, jako jsou např. materiály Glasurit, Steron či Elastoflex, 
zcela nový hi-tech design.

Do dvousedadlového vozidla MySetta se nastupuje 
zepředu. Díky inovativním prvkům získal moderní 
podobu. Podvozek, karosérie, doplňkové části a vni-
třek auta dostaly úplně nový vzhled. Na celou mo-
dernizaci byla použita plejáda produktů z portfolia 
společnosti Basf – ať už jde o polyuretanové pěny 
pro ergonomická sedadla, lehké držáky motoru 
vyráběné z plastu nebo neobvyklé nátěry. 
Během modernizace procházela MySetta různými 
fázemi. Nejdříve byl na zmenšeninu vozu v Basf 
Coatings’ Refinish Competence centru v Münsteru 
použit speciálně vyrobený dvoubarevný nátěr. Ve 
druhém lakovacím procesu se odborníci zaměřili 
na původní barvu a použili modrou pro dolní části 
auta a bílou pro horní. Vodní barva tvořena bar-
vami Big White a kovově lesklou modrou Bluetta, 
vyvinutou speciálně pro MySettu, vytváří zvláštní 
efekty a zářivý vzhled. K výrobě barvy byly 
použity ultramoderní barvy Basf Glasurit 90 
Line. Pro tradiční auta má řada Glasurit také 
speciální portfolio, které obsahuje největší 
paletu barev na světě obsahující 600 000 
vzorků určených k míchání.
Novou podobu získal i vnitřek vozu. Sedadla 
a vnitřní obložení bylo vybaveno novým po-
tahem, který byl vyroben systémem Steron, 
unikátní nátěrovou technologií pro zvláštní 
jemné povrchy s neomezenými designér-
skými možnostmi. Výchozím bodem pro 
výrobu tohoto potahu je silikonová matice, do níž 
je požadovaný povrch vyrýván laserem. Polyure-
tanová vrstva je nasprejovaná jako tenký povlak 
do silikonové matice, kde vytvoří požadovaný tvar. 
Pomocí moderní laserové technologie mohou 
být matice vyráběny rychleji a méně nákladně 
v porovnání s jednotlivě vytvářenými designy. Tato 
metoda může být používána i na široké spektrum 
jiných materiálů, jako je kůže, tkaniny, papír nebo 
plastická hmota. Kromě automobilového průmyslu 
mohou být univerzální vlastnosti Steronu využity 
u mnoha jiných výrobků, jakými jsou například 
oblečení, doplňky, nábytek nebo obaly.

Pro komfort i bezpečnost 
Dobrá sedačka auta musí být nejen pohodlná, ale 
také pevná. Polyuretanová pěna Elastoflex W spl-
ňuje oba tyto požadavky. Pružné pěny Elastoflex W  
jsou výrobky zhotovené na míru pro všechna 
možná použití pro sedačky v osobních, nákladních 
autech i v autobusech. Individuální výroba splňuje 
potřeby každého zákazníka. Sedačky dosahují vy-
sokého standardu pohodlí a mimořádné trvanli-
vosti. Výborné vlastnosti tohoto materiálu dávají 
navíc výrobcům obrovskou svobodu při designu. 
Polyuretanové výrobky pro automobilový průmysl 
umožňují vysoce kvalitní design interiérů a efektivní 
výrobní procesy – Elastoflex může být např. také 
formován kolem železných a dřevěných vsuvek.
Isetta byla nejen předělána, ale také vybavena řa-
dou moderních technických „vychytávek“. Vnitřní 

vybavení vozidla např. obsahuje celé zařízení pro 
domácí kino – vestavěné stereo reproduktory a vi-
deo projektor umožňují, aby se každý piknik stal 
filmovou nocí pod širým nebem. Pro řidiče i pro 
pasažéry je dokonce k dispozici oblečení, které 
lze sladit se sedadly a úpravou interiéru vozidla. 

Nové výrobky a koncepty  
pro automobilový průmysl
Na veletrhu plastů K 2013 představila firma nejen 
své produkty a nové koncepty pro automobilový 
průmysl, ale také rozšíření činnosti v oblasti tech-
nických plastů pro konstrukce motorových vozidel. 
Pod označením Ultracom představila balíček tří 
složek: polotovarů vyztužených spojitými vlákny, 
přizpůsobených směsí pro zalisované díly a do-
plňkové technické podpory. Klíčovými inovacemi 
u tohoto nového přístupu jsou lamináty na bázi 
tkanin, které jsou plně impregnované materiálem 
Ultramid nebo Ultradur, polyamidem a materiálem 
PBT. Druhou složku balíčku Ultracom tvoří materiály 
pro zalisované díly, které byly vyvinuty speciálně 
pro použití s těmito lamináty. Třetí složka obsahuje 
rozsáhlou technickou podporu, poskytovanou tech-
nickou skupinou pro aplikace skupiny Basf. 
Jako součást balíčku Ultracom zřídila firma 
v Ludwigshafenu velkokapacitní poloprovozní 

zařízení na výrobu kompozitů. Od jara letošního 
roku je využíváno k výrobě zkušebních vzorků 
víceúčelových kompozitů pomocí procesu tváření 
ve formě a zalisování dílů. Centrálním prvkem této 
jednotky je 6osý robot s ramenem se speciálním 
chapadlem. Kromě toho firma vyvinula vlastní ví-
ceúčelovou zkušební část: tzv. CIFO (Combination 
of In-mold Forming and Overmolding, tj. kombi-
nace tváření ve formě a zalisování dílů) umožňující 
zkoumat ve výrobní jednotce díly z kompozitů 
vyztužených spojitými vlákny pro sériovou výrobu. 
Simulace, zpracování a testování dílů u nových 
kompozitů pro výrobu polotovarů hraje u nových 
aplikací pro automobilový průmysl důležitou roli. 
Další částí balíčku výrobků a služeb Ultracom je 

proto simulační přístroj Ultrasim, jehož mož-
nosti byly rozšířeny tak, aby bylo možné 
vypočítat a spolehlivě předvídat chování 
součástek vyrobených z termoplastových 
laminátů a zalisovaného polyamidu. 
Nejvíce tepelně odolná vstřikovací hmota 
na bázi polyamidu je nyní na trhu k dispo-
zici také ve variantě pro vyfukování. Nový 
druh se nazývá Ultramid Endure BM a tech-
nologie pro jeho stabilizaci je stejná jako 
u typu materiálu Ultramid Endure určeného 
pro vstřikování. Při nepřetržitém používání 

a maximálním teplotním zatížení 240 °C vykazuje 
také stejnou odolnost proti teplotě 220 °C. Tímto 
druhem Basf zaplňuje mezeru na trhu, neboť v bu-
doucnu bude možné efektivně vyrábět také trubky 
do potrubí plnicího vzduchu mezi turbodmycha-
dlem a chladičem.
Další rozšíření portfolia zahrnuje sortiment výrobků 
z polyamidu 610. Jde o první druhy měkkého plastu 
Ultramid Balance pro vytlačování. Dvě nové pružné 
varianty tohoto materiálu jsou vhodné pro vytla-
čování trubek a trub určených k použití speciálně 
v automobilovém a strojírenském průmyslu a také 
pro ropovody a plynovody. ■

Produkty Basf se už léta uplatňují v řadě vozů z běžné produkce i ve 
futuristických konceptech jako je např. vůz Smart ForVision

Tepelně odolný Ultramid Endure BM v nové verzi pro 
vstřikování se uplatní mj. při výrobě potrubních 
systémů vozidel
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Nový robot, Nové možNosti

Robotová divize Stäubli rozšířila svůj sortiment o nový 6osý průmyslový shelf robot TX340 SH. 
Jak uvádí výrobce, byl navržen k pokrytí zbývajících mezer v požadavcích zákazníků v oblasti 
zpracování plastů pro automobilový průmysl a díky velké délce ramena nabízí vysoké využití 
pracovního prostoru.

„Nyní je k dispozici vhodné rameno pro každou 
potřebu v sektoru plastů,“ komentoval uvedení 
TX340 SH Manfred Hübschmann, generální ředitel 
Stäubli Robotics Německo. Jde o první konzolový 
robot tohoto výrobce a již z letmého pohledu na 
technické údaje je zřejmé, jak výkonný je tento 
nový stroj – okamžitě upoutá svou nosností i roz-

sahem. Šestiosý robot zvládá manipulaci s obřími 
náklady o hmotnosti až 165 kg, přičemž neztrácí 
na dosahu, který činí celých 3,68 m. Přitom si 
tento mrštný 6osý robot udržuje velmi přesnou 
opakovatelnost ± 0,1 mm v celém pracovním 
rozsahu.
Hlavní devízou tohoto shelf robota je mož-
nost pracovat pod úrovní své základny. 
Robot díky své unikátní konstrukci 
může ramenem sáh-
nout do prostoru pod 
sebou. Může tedy být 
připevněn např. nad lis 
a manipulovat s for-
mami shora, navíc 
disponuje stupněm 
krytí IP65 pro náročná průmyslová prostředí. Model 
TX340 SH si vede velmi slušně i podle „interních“ 
kritérií – díky důslednému použití odlehčených kon-

strukcí splňuje i ty nejpřísnější normy na 
energetickou náročnost.

Robotické rameno nové generace 
je lehčí a kompaktnější, což přináší 
kratší časové cykly a sníženou spo-

třebu energie a znamená tím vyšší 
výkonnost robotu. Novinka nabízí mj. 
možnost více způsobů připojení prvků 
na loket robota nebo na konec 6 osy. 
Rigidní struktura robotu zajišťuje 

vysoký dynamický výkon. Stäubli 
nabízí kompletní řadu 4 a 6osých 
robotů ovládaných jednou rodi-

nou kontrolérů CS 8, předsta-
vující jednotnou platformu pro 
celou výrobní řadu robotů. ■

Laserové ořezáváNí pLastových výLisků 

V průmyslových aplikacích včetně zpracování a řezání plastů nacházejí stále více uplatnění 
laserové technologie. Řezání laserem odbourává problémy klasického mechanického opraco-
vání plastů, jako je změna barvy výrobku a vysoká prašnost při výrobě, avšak i přes nesporné 
výhody není v ČR ani na Slovensku tato technologie příliš rozšířená. To by se mohlo změnit 
s nástupem novinky vyvinuté ve spolupráci společností LAO a TMT.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou při řezání 
plastů preferovány konvenční mechanické po-
stupy, je jejich dlouhodobé zavedení ve výrobě, 
avšak s rostoucími nároky na efektivitu výroby se 
situace pomalu mění. Zvyšující se požadavky na 
kvalitu řezu a krátký výrobní cyklus narážejí na vý-
robní limity mechanických technologií, a proto se 
i u nás postupně zavádějí bezdotykové řezací linky, 
kde hraje laser nezastupitelnou roli. Procesní hlava 
s laserovým zdrojem je navíc velmi spolehlivá a bez 
servisu je schopna zajistit až 100 000 h nepřetrži-
tého provozu.

Technologická buňka Multicell
Společnost LAO – průmyslové systémy ve spolu-
práci s firmou TMT s.r.o. vyvinula pro řezání plastů 

novou technologickou celu Multicell postavenou 
na robotickém systému Stäubli. Je předurčená pro 
implementaci do výroby nejen plastových, ale i ko-
vových komponent, pomocí lisování, vyfukování, 
ohýbání, svařování anebo kalení.
Design této buňky robustní hliníkové konstrukce 
umožňuje implementaci do výroby lisovaných 
a vyfukovaných plastových komponent, a to s vy-
užitím stávajícího technologického vybavení, jako je 
podavač, dopravník nebo pracovní robot. Výhodou 
je i možnost využití stávajícího vybavení - zařízení 
je navíc možné softwarově propojit s dosavadním 
výrobním systémem.
Lao Multicell pracuje s rozmítací (skenovací) hlavou 
nebo s fixní řezací hlavou na posuvném „x, y, z“ sys-
tému. Laserová hlava ale může být umístněná i na 
šesté ose robota. Systém je tak možné použít jak 
při 2D tak i 3D opracování. Buňka je vybavena do-
pravníkem, na který jsou ukládány hotové výrobky, 
a může být vybavena balicí či paletizační linkou 
nebo výstupní optickou kontrolou kvality výrobků. 
Výsledné uspořádání cely je možné přizpůsobit 
požadavkům konkrétní aplikace.

Výkonnější a přesnější systém 
nevyžaduje dočišťování
Hlavními přednostmi nové laserové technologické 
buňky jsou její spolehlivost, ekonomický provoz, 

bezprašnost a taky bezkontaktnost výroby. Limitu-
jícím faktorem řezání již není rychlost samotného 
ořezu, ale doba chladnutí plastů. Navíc lze laserem 
dosáhnout mnohem přesnějšího řezu a tím i vysoké 
přesnosti ořezů než při mechanickém zpracování. 
Celkově jde o robustní certifikované laserové praco-
viště, které zefektivňuje výrobu a umožňuje využít 
stávající podpůrná zařízení. 
Zavedením Multicellu do výroby odpadá po-
třeba ručního dočištění výrobku, náklady na 
servis mechanických nožů a hrozba poškození 
struktury materiálu. Standardně se v řezacích 
sestavách využívá CO

2
 laser, avšak díky přidá-

vání aditiv, jako je např. CaCO3 nebo skelná vata, 
do plastů je možné pro řezání využít i vláknové 
a pevnolátkové lasery. Tyto lasery jsou jednoduše 
implementovatelné do stávajících technolo-
gií, mají nízkou hmotnost procesní hlavy a pří-
padné navázání do optického vlákna umožňuje 
využít jeden laserový zdroj na více pracovištích. 
Podstatnými výhodami, které nová technologie 
nabízí je, že při řezání v technologické buňce nedo-
chází k barevné změně výrobku, snižuje se prašnost 
provozu a naopak se zvyšuje rychlost a přesnost 
řezu. Multicell tak zvyšuje efektivitu výroby a pře-
konává limity klasických mechanických postupů 
řezání. ■

/lao/

Robot je vhodný k přímé montáži na stroje pro 
vstřikování plastů

Možné připojení na paži nebo přírubu robotu
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Tiskárny s webovou plaTformou Xoa web

Na český trh uvedla společnost Samsung Electronics novou černobílou laserovou tiskárnu řady 
ProXpress M4020 a multifunkční tiskárnu řady ProXpress M4070, určené pro malé a střední 
firmy. Jde o první tiskárny značky Samsung, které podporují technologii XOA Web.

Tiskárny M4020 a M4070 ProXpress dokáží tisknout 
až 40 stran za minutu. Tyto řady nabízí vylepšené 
technické parametry, mj. optické rozlišení 1200 x 
600 dpi (1200 x 1200 dpi efektivního výstupu) a vy-
lepšenou technologii obrazu Samsung Rendering 
Engine for Clean Page (ReCP). 
Nově uváděné modely jsou osazeny dvoujádrovým 
1GHz procesorem, vestavěnou pamětí o velikosti 1 GB, 
funkcemi umožňujícími skenování do cloudu a vylep-
šenými bezpečnostními prvky. U tiskáren lze využívat 
paměťové SD karty až do velikosti 4 GB a ve výbavě 
jsou tonery s extrémně vysokou výtěžností (umožňuje 
vytisknout až 15 000 stránek, a snižuje tak náklady na 
tisk). Do nákladů se promítá i využívání funkce Eco 
Driver, která snižuje spotřebu energie až o 20 %.

První s XOA Web
Pro malé a střední firmy, které usilují o snížení pro-
vozních nákladů a zvýšení produktivity, je asi nej-
zajímavější vlastností tiskáren řady M4020 a M4070 
podpora XOA Web (eXtensible Open Architecture) 

– otevřené webové platformy umožňující tvorbu fi-
remního řešení na míru. XOA Embedded, otevřenou 
platformu pro firemní řešení na klasických i mul-
tifunkčních tiskárnách, představila firma Samsung 
Electronics v roce 2010. Podporu této platformy 
ale dosud nabízely jen špičkové modely, jako např. 
multifunkční tiskárny formátu A3, a to z důvodů 
hardwarové náročnosti. Platforma XOA Web už 
ale tak vysoké hardwarové nároky nemá, protože 
její chod zajišťuje webový server. Tuto platformu 

tak mohou využívat zařízení počínaje základními 
tiskárnami formátu A4 až po multifunkční tiskárny 
formátu A3. 

Ovládání inspirované mobilem
Nová řada tiskáren má barevný širokoúhlý dotykový 
displej s úhlopříčkou 4,3 palce, který je navržen 
tak, aby připomínal uživatelské rozhraní chytrého 
telefonu s operačním systémem Android a jeho 
ovládání bylo pro uživatele intuitivní. Kombinace 
velké barevné dotykové obrazovky a inteligentního 
uživatelského rozhraní má za cíl zefektivnit práci, 
a to i díky snadnému přístupu k předinstalovaným 
řešením.
Funkce skenování do cloudu umožňuje jedno-
duché sdílení dokumentů. Naskenované soubory 
lze např. automaticky ukládat na úložiště Google 
Drive, Drop Box nebo Evernote. Dokumenty z úlo-
žišť lze samozřejmě také vytisknout. Vylepšeny 
byly také bezpečnostní funkce. Uživatelé mohou 
využít funkce pro ověřování totožnosti před tiskem 
a vyzvednutím vytištěných dokumentů pomocí 
čtečky identifikačních karet (nabízení jako opční 
výbava). Vedle toho proprietární zabezpečovací 
systém Samsung SyncThru Admin umožňuje pra-
covníkům IT řídit přístup uživatelů k dokumentům 
a síti, čímž poskytuje i malým a středním podnikům 
vyšší stupeň zabezpečení. ■

mulTifunkční zařízení oki – poprvé 
s oTevřenou plaTformou sXp

Společnost OKI představila novou řadu barevných multifunkčních zařízení formátu A4 s ozna-
čením MC700. Nové modely, určené do korporátního prostředí, využívají unikátní otevřenou 
platformu sXP, která nabízí nadstandardní možnosti při správě a řízení dokumentů - multifunkce 
lze detailně nakonfigurovat a lépe tak přizpůsobit individuálním požadavkům. 

Během posledního roku rozšířila značka OKI vý-
znamně svou nabídku produktů pro malé a střední 
firmy. K novinkám patří nová řada multifunkčních 
zařízení s označením MC700, která zahrnuje tři 
modely MC760/770/780, lišící se svým výkonem. 

Vysoká výkonnost a otevřenost...
Nejmenší zařízení s označením MC760 nabízí vý-
stup pro černobílý/barevný tisk  v rozsahu 28/28 
str./min, (1. stránka je k dispozici u barevného tisku 

už za 9 s, u ČB ještě o sekundu dříve), stejně jako 
u výkonnějšího modelu MC770, který je tiskne 
rychlostí 34/36 str./min. Nejvýkonnější reprezentant 
MC780 nabízí u barevného i ČB tisku rychlost až 
40 str./min, přičemž první stránka je k dispozici 
už během 8 s.
Série MC700 nabízí rozlišení ProQ2400 (1200 x 
600dpi). Tisková hlava i skener jsou založeny na 
LED technologii OKI. K hlavním funkcím, které tato 
série nabízí, patří oboustranný tisk, kopírování a ske-

nování, skenování 
do různých úložišť 
a možnost využití 
160 GB paměti. Ve  
výbavě těchto za-
řízení je rozhraní 
10/100/1000 ba-
seT, USB 2.0/ vyso-
korychlostní USB,  
volitelně Wi-Fi 
(802.11 b/g). Eko-
logicky šetrné mo-
dely mají funkce 
pro úsporu toneru, 
využívají vysokoka-
pacitní spotřební 

materiál (tři volitelné zásobníky, nebo velkokapa-
citní zásobník LCF pojmou až 3160 listů) a v režimu 
spánku spotřebovávají maximálně 2 W.
Nové řady využívající digitální tiskovou technologií 
LED přicházejí jako první reprezentanti značky OKI 
s otevřenou platformou sXP (smart Extendable Plar-
form), která umožňuje přizpůsobení uživatelského 
rozhraní s cílem hladce a efektivně začlenit všechny 
tiskové úkoly do firemních procesů. K výhodám 
patří mj. jiné nižší náklady na tisk díky posunu od 
manuální manipulace s dokumenty k automati-
zovaným digitálním postupům. Kromě toho mul-
tifunkce obsahují software pro management tisku, 
jako je vzdálená správa, sledování tiskových úloh 
nebo autentizace dokumentů, což nabízí možnost 
využití plnohodnotného řešení pro Document Ma-
nagement i menším a středním firmám.

...bezkonkurenční flexibilita a šetrnost
Všechny tři modely jsou k dispozici ve dvou va-
riantách – standardní „dn“ modely (duplex a síť) 
a modely „dnf“, které jsou dodávány s interním 
finišerem pro automatické třídění a sešívání do-
kumentů. Ve standardní výbavě je oboustranné 
kopírování, skenování a tisk, volitelně je k dispozici 
sešívačka pro usnadnění dokončovacích prací 
s dokumenty. Modely jsou ovládány přes barevný 
dotykový LCD displej s úhlopříčkou 23 cm, zdo-
konalený ergonomický design umožňuje jedno-
duchý uživatelský přístup k výměně spotřebního 
materiálu.
V nabídce jsou také pokročilé bezpečností funkce, 
včetně zabezpečení PIN kódem nebo prostřed-
nictvím identifikační karty, šifrování a mazání dat 
na disku (zabezpečení SNMPv3 a IPSec, volitelně 
i secure networking). ■Nejmenší ... ... a nejvýkonnější zařízení
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První 20” tablet s rozlišením 4K je už 
K dostání i v ČesKu – za 4500 eur

V polovině října se v autosalonu luxusních a sportovních automobilů SF Motors v Praze před‑
stavil v české premiéře tablet Panasonic Toughpad 4K UT‑MB5. Jde o první 20” tablet na světě 
s Ultra HD rozlišením 4K. V prvním pololetí roku 2014 jej pak bude následovat specializovaný 
vysoce výkonný model ideální pro 3D modelování a CAD aplikace vhodný pro technické 
profesionály, jako jsou konstruktéři, architekti a návrháři.

Rozlišení 4K odolného profesionálního tabletu na-
bízí až čtyřnásobek obrazových bodů než rozlišení 
Full HD – celkem 3840 x 2560 pixelů. Podle výrobce 
představuje rozlišení 4K schopnost spolupráce na 
dotykovém displeji s unikátním elektronickým do-
tykovým perem Panasonic, pracujícím s pixelovou 
přesností a s možností přidávání poznámek, revo-
luci v digitálním zobrazování. Díky pokročilému dis-
pleji a rozlišení je zvětšování, zmenšování a změna 
velikosti okamžitá a obraz je křišťálově čistý.

Nejlehčí a nejtenčí na světě
Toughpad 4K UT-MB5 byl navržen speciálně pro 
fotografy, marketéry a prodejce. Je vybaven velkým 
20“ displejem s poměrem stran 15 : 10 a husto-
tou zobrazení 230 dpi. S procesorem Intel Core i5 
vPro, až 8 GB RAM a grafickým adaptérem NVIDIA 
GeForce, dokáže zobrazit videa v ultra vysokém 
rozlišení plynule a bez načítání do vyrovnávací pa-
měti. Je ideálním nástrojem pro zobrazování grafiky, 
výkresů ve formátu A3, brožur a multimediálních dat. 
Díky rozměrům a hmotnosti jde o nejlehčí a nej-
tenčí 20“ tablet na světě – váží 2,35 kg a jeho 
tloušťka je 12,5 mm. Není to však rozhodně žádné 

“ořezávátko” - produkty Panasonic patří k evropské 
špičce v oblasti odolných profesionálních mobilních 
počítačů a Toughpad 4K UT-MB5 není výjimkou: 
vydrží pád z výšky až 76 cm (na spodní stranu, za 
provozu) a teploty v rozmezí +5 až +35 °C. 

Vytvořen pro profesionály
Dodáván je s předinstalovaným systémem Win-
dows 8.1 Pro, díky čemuž mohou firmy využívat 
všechny své stávající aplikace a kancelářské pro-
dukty. V kombinaci s příslušenstvím, jako je stolní 
kolébka a přenosné řešení, lze zařízení využít jako 
stolní počítač i jako tablet, takže návrháři a kon-
struktéři nemusí používat více zařízení. 
Toughpad 4K UT-MB5 nabízí také všechna rozhraní 
potřebná k tomu, aby se stal praktickým pomoc-
níkem v profesionálním prostředí: USB 3.0, slot 
pro kartu SD, konektor pro sluchátka a doplňkově 
i čtečku čipových karet. Kolébka navíc zajišťuje 
konektivitu přes rozhraní Ethernet a HDMI, po ko-
nektivitu na cestách je zařízení vybaveno rozhraními 
Bluetooth a WLAN. 
Vestavěná přední kamera s rozlišením 1280 x 720 
v kombinaci s 20“ displejem umožňuje příjemné 

pořádání videokonferencí. Pevný disk SSD o ka-
pacitě 256 GB spolu s možností rozšíření paměti 
pomocí SD karty poskytují dostatek prostoru pro 
uložení aplikací a dat. 
Výkonný model Toughpad 4K Performance, který 
bude dostupný od prvního pololetí roku 2014, 
je určen pro navrhování v aplikacích CAD a 3D 
simulací. Bude vybaven výkonnějším proceso-
rem Intel Core a grafickým adaptérem NVIDIA. 
Tento nový výkonný model, který může nahra-
dit tradiční pracovní stanici pro CAD, udělal 
vynikající první dojem na společnost Dassault 
Systemes, specializovanou na CAD a 3D kon-
strukční software.

Unikátní elektronické dotykové pero
Tablet lze doplnit elektronickým dotykovým pe-
rem Panasonic, jehož ovládání je vysoce intuitivní 
a umožňuje volné kreslení, přidávání poznámek 
a psaní jako na papíře. Své vysoké přesnosti 
dosahuje díky schopnosti rozeznat každý jed-
notlivý obrazový bod na displeji tabletu pomocí 
infračervených signálů a s tabletem komunikuje 
pomocí rozhraní Bluetooth, čímž se odlišuje od 
běžně používaných kapacitních digitizérů. Dokáže 

také rozeznat a zaznamenat sklon pera 
a rozlišuje 2048 úrovní přítlaku, takže 
pohyby ruky při kreslení nebo psaní jsou 
dokonale reprodukovány do nejmenší 
podrobnosti. „Existuje široká paleta 
neuvěřitelných aplikací vhodných pro 
tento tablet, které využijí fascinujících 
vizualizačních schopností technologie 
s rozlišením 4K,“ říká Jan Kaempfer, Mar-
keting Director ve společnosti Panasonic 
Computer Product Solutions. ■

Přichází éra obřích „suPerPlaceK“?

Společnost MMD představila v české premiéře nový Smart All‑in‑One monitor s Androidem, 
který bude uveden na trh v závěru letošního roku. Jde o model Philips S231C4AFD, který byl 
poprvé k vidění na letošním veletrhu IFA Berlín. 

Tento 23“ model je vybaven dotykovým IPS pa-
nelem s Full HD rozlišením, který nabízí kontrast 
1000 : 1 a jas 250 cd/m², má integrovaný výkonný 
procesor, operační systém Android, multimediální 
aplikace a vysokorychlostní připojení k internetu. 
Konkrétně nový monitor běží na čtyřjádrovém 
procesoru Nvidia Tegra 3 s frekvencí 1,6 GHz a ope-
račním sytému Android 4.2, což mu poskytuje do-
statek výpočetního výkonu pro nejrůznější aplikace. 
Philips S231C4AFD nabízí 2 GB operační paměti 
DDR a 8 GB interní paměti na ukládání dokumentů 

a pod. Úložný prostor je navíc možno rozšířit po-
mocí externí SD karty. Monitor je dále vybaven 
integrovanou web kamerou (1 MP), mikrofonem, 
reproduktory a Wi-Fi modulem, který podporuje 
standardy 802.11 b/g/n. Dva USB porty umožňují 
připojit externí disky nebo jiné USB zařízení.
Zařízení tohoto typu je v portfoliu výrobce no-
vinkou. Inspiraci možná našel v úspěchu tabletů 
s OS Android a výrazným vzestupem jejich pro-
dejů, zatímco zájem o běžné “klasické” ploché 
monitory začíná stagnovat. Do výroby velkých 

tabletů a monitorů s OS se pustili i další významní 
výrobci, jako např. Lenovo, či HP, která nedávno 
představila velkoformátový 21,5 palcový Android 
tablet HP Slate 21, na bázi ARM procesorů a An-
droidu 4.2.2. ■

Polohovatelný stojan SmartStand je nastavitelný 
v rozsahu 12 až 54°
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Inovační soutěž, která pomohla  
už desítkám fIrem, zahajuje třetí ročník 

Do poloviny listopadu mohou zájemci přihlašovat své projekty do soutěže Česká inovace. 
Přijímány jsou nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po veřejnou správu. 
Soutěž, která se stala významnou platformou pro inovativní projekty v rámci České republiky, 
pokračuje letos již třetím ročníkem. 

Podle průzkumu společnosti PwC ČR třetina (33 %) 
generálních ředitelů nejvýznamnějších tuzemských 
společností považuje inovace za největší růstovou pří-
ležitost své firmy pro letošní rok. Téměř čtvrtina (23 %) 
dotázaných přitom považuje za důležitou produkto-
vou inovaci, tedy vývoj nového výrobku či služby.

Zaměřeno na cestu k praktickému 
využití
Česká inovace dává inovátorům prostor pro 
zviditelnění nápadů, nalezení potenciálních 
partnerů a vzájemnou výměnu zkušeností. Cílem 
soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit 
jejich autory a podpořit uplatnění soutěžních, resp. 
vítězných projektů v praxi. Proto se Česká inovace 
orientuje především na praktickou podporu ko-
merčního uplatnění nápadů. Už v minulých letech 
pomohla desítkám projektů posunout se o krok 
vpřed zviditelněním, radami, finanční podporou 
anebo propojením s relevantními partnery. Oce-
něné Inovace budou mediálně zviditelněny, získají 
konzultační podporu pro další rozvoj, přístup k fi-
nančním zdrojům a kontakty, které by měly pomoci 
uskutečnit realizaci přihlášených projektů. 
Soutěž je tradičně rozdělena na několik základních 
kategorií, v nichž bude přihlášené návrhy hodnotit té-

měř 100členná odborná porota složená z výzkumníků 
a zástupců průmyslových firem. V sekci Inovační 
nápad budou hodnoceny inovace pocházející od jed-
notlivců nebo studentů, v kategorii Nadějná inovace 
budou posuzovány začínající firmy, Inovační hvězda 
zhodnotí malé a střední firmy, kategorie Inovativní 
firma je určená společnostem nad 250 zaměstnanců 
a pátá kategorie se zaměří na Inovace ve veřejné 
správě. Novinkou letošního ročníku  je speciální cena 
za Společenskou prospěšnost inovace.

Přehlídka kreativní inspirace
Minulého ročníku se zúčastnilo 110 projektů z celé 
České republiky. Vítězem se stal inovativní produkt 
z oblasti medicínské techniky, který je světovým uniká-
tem. Šlo o jícnový stent, tedy trubičku do krku, určenou 
lékařům ošetřujícím pacienty s poškozením jícnu, která 
umožňuje lidem s poraněním jícnu přijímat normální 
stravu, takže léčba je komfortnější a méně nákladná. 
V kategorii Inovativní nápad, v niž soutěžili jednot-
livci a studenti, zvítězil projekt týmu Masarykovy 
univerzity v Brně nazvaný Tvorba aerosolu vzorků 
pomocí tepelného odpařování diodovými lasery. 
Metoda funguje pro určování přítomnosti kovů, 
jako je olovo, cín, zinek či kobalt v nejrůznějších 
kapalinách, krvi nebo v potravinách.
V kategorii Nadějná inovace zahrnující živnost-
níky a začínající firmy porota vybrala projekt firmy 
Flexicat tools nazvaný Nástroje a technologie pro 
tmelení a broušení velkých a zakřivených ploch. 
Jeho koncept využívá chytré řešení unikátního 
rozložení tlaku na celou pracovní plochu na prin-

cipu, jaký známe např. z automobilových stěračů. 
V kategorii Veřejná správa, která byla novinkou 2. roč-
níku soutěže, byl jako vítězný projekt vybrán Program 
vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické 
obory v Pardubickém kraji, který přihlásila Asociace 
pro mládež, vědu a techniku  (AMAVET). V tomto 
případě je inovace zaměřena na podporu zájmu žáků 
základních škol o vědecké a technické obory.
Vítězné projekty letošního ročníku budou známy 
po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže 14. března 
2014 na Festivalu České inovace v Národní tech-
nické knihovně v Praze. ■

Speciální nástroj firmy Flexicat Tools pro tmelení 
a broušení velkých a zakřivených ploch oslovil porotu 
při udělování ceny Nadějná inovace v kategorii 
živnostníků a začínajících firem

Česká inovace v kostce
Projekt Česká inovace je neziskovou aktivitou 
úspěšných manažerů a mezinárodně etablova-
ných firem. Jejich zázemí a know-how vytvářejí 
jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují 
realizaci zajímavých nápadů talentovaných osob 
a firem v ČR. Cílem České inovace je rozvíjet svými 
projekty dobrou tuzemskou inovátorskou tradici, 
pomáhat pro ni vytvářet příznivé a inspirativní zá-
zemí a podporovat tak konkurenceschopnost ČR.
V rámci podpory inovační kultury, šíření nová-
torských nápadů a sdílení inovačního know-
-how připravuje Česká inovace ve spolupráci 
s dalšími institucemi neformální společenské 
akce s názvem Večery ČINu, jako např. „Show 
me the money aneb Kde hledat peníze pro svůj 
nápad“, věnované začínajícím podnikatelům 
a startupovým firmám. Mají možnost čerpat 
inspiraci od vítězů předchozích ročníků soutěže 
Česká inovace i dalších úspěšných začínajících 
firem a osobností z řad partnerských firem ČINu 
a získat praktické rady a tipy, i prezentovat své 
vlastní projekty a získat na ně zpětnou vazbu. 
Další večer nazvaný Jak podpořit inovační kul-
turu ve firmách byl zase věnován zástupcům 
velkých firem a korporací a jejich zkušenos-
tem, které mohou pomoci začínajícím firmám 
ve světě byznysu. Ve spolupráci s Hay group 
a Americkou obchodní komorou v ČR uspořá-
dala Česká inovace inspirativní přednášku zná-
mého kouče Andrewa Granta, autora knihy „Who 
Killed Creativity and How Can We Get It Back“, 
určenou lídrům a manažerům, kteří si uvědomují 
důležitost kreativity jako jedné z nejdůležitějších 
schopností pro následující dekády.

evropské Inovace: zaostřeno  
na budoucnost

Objevování nových, cenově efektivních a ekologicky šetrných způsobů cestování je 
důležitou výzvou pro Evropu i svět, jak dokládá i probíhající debata o uhlíkové dani.

Lotyšský projekt ESTOLAS (Extremely Short Take 
Off and Landing on Any Surface – extrémně rychlý 
vzlet a přistání na jakémkoli povrchu), financovaný 
z fondů EU, hledá alternativní způsoby dopravy 
a vyvíjí nový typ hybridního letounu, který kom-
binuje nejlepší vlastnosti vzducholodě, letadla, 

helikoptéry a vznášedla. Tento futuristický letoun 
startující a přistávající na „vznášedlovém“ podvozku 
– vzduchem nafouklém prstenci pod trupem – by 
mohl být využíván jak k přepravě osob, tak těžkých 
nákladů. Jeho provoz i spotřeba paliva je přitom 
mnohem efektivnější než u současných letounů. 

Kromě Lotyšska se na projektu podílí Německo 
a Velká Británie. ■

Unikátní hybridní stroj se uplatní i tam, kde normální 
letadla nestačí
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 Jícnový stent – „trubička, která zachraňuje životy“ je 
vítězným projektem, s nímž zabodovala v minulém 
ročníku České inovace firma Ellas-CS
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Kulatá KrabičKa zlepší internet v budovách

Pod názvem Radio Dot System představila firma Ericsson elegantní řešení, které zcela mění 
trh s poskytováním mobilního internetu uvnitř budov. Švédský výrobce elektroniky tak rea-
guje na celosvětově rychle rostoucí poptávku po kvalitním mobilním připojení k internetu.

Ericsson Radio Dot System je škálovatelné řešení 
pro zlepšení pokrytí a zvýšení kapacity mobilního 
internetu uvnitř budov. Dokáže napojením na stá-
vající infrastrukturu razantně zlepšit kvalitu mobil-
ního internetu v budovách a poskytnout rychlé 
a kapacitně dostačující připojení prostřednictvím 
technologií UMTS a LTE. Zařízení bude na trhu k dis-
pozici počátkem roku 2014.
Viditelná část, vysílací jednotka označovaná jako “dot” 
(tečka), má na první pohled nenápadný, ale elegantní 
kulatý tvar v němž je skryta revoluční anténa. Mobilní 
rádio ve tvaru disku je dostatečně malé, aby se vešlo člo-
věku do dlaně (hmotnost vysílací jednotky je pouhých 
300 g), ale poskytuje dostatek vnitřní pokrytí sítě pro 
davy. Tečky jsou připojeny a napájeny přes standardní 
internetové kabelové sítě LAN (kategorie 5/6/7) na 
vnitřní radiostanici, která je propojena se základnovou 
stanici, využívající stejnou technologii jako špičkové 
základnové stanice Ericsson Makro. To zajišťuje snadné 
upgrady a široké portfolio funkcí včetně integrace 
s různými typy sítí, řízení provozu v reálném čase apod. 

Průlomové řešení je výsledkem více než dvouletého 
vývoje, při němž bylo využito 14 nových patentů. 
Systém nabízí širokou škálu scénářů pro vysoce 
kvalitní přístup k mobilnímu širokopásmovému 
připojení a hlasové služby v interiéru.
Současná řešení pro pokrytí signálem mobilních 
sítí uvnitř budov se soustředí především na zajiš-

tění hlasových hovorů. Po celém světě ale roste 
poptávka po mobilním internetu, kterou stávající 
technologie zatím neuměly uspokojivě řešit. Za-
řízení je podle výrobce první řešení, které dokáže 
skutečně razantně zlepšit kvalitu mobilního inter-
netu v budovách.
Mobilní operátoři a vlastníci budov tak mají k dis-
pozici velmi elegantní koncové jednotky, s nená-
padným designem, které se připojují prostřednic-
tvím ethernetového kabelu k sítové infrastruktuře. 
Ericsson Radio Dot System integruje správu síťových 
frekvencí tak, aby bylo možné flexibilně škálovat 
mobilní datovou síť uvnitř budov a připojovat nebo 
odpojovat jednotlivé vysílací jednotky.
Pro systém existuje několik typických scénářů, které 
řeší současné požadavky na mobilní internetové 
připojení. To je realizováno prostřednictvím techno-
logií UMTS a LTE, což umožňuje ponechat kapacitu 
pro hlasové hovory ve standardu GSM a maximálně 
tak využít dostupných radiových síťových zdrojů. 
Řešení je zcela nezávislé na stávající síťové infra-
struktuře a je možné ho připojit k naprosté většině 
existujících mobilních sítí po celém světě. Radio 
Dot System je také možné integrovat se sítí Wi-Fi 
provozovanou mobilním operátorem a řídit tak 
využívání mobilního internetu tak, aby měl koncový 
uživatel vždy nejlepší možné připojení, které je 
v danou chvíli k dispozici. ■

Nenápadné zařízení Radio Dot System skrývá 
v kompaktních rozměrech překvapující možnosti

ncS – Sítě nové generace

Pod označením Network Convergence System (NCS) vyvinula společnost Cisco síťové řešení 
pro poskytovatele služeb, které vybavila vlastním novým síťovým procesorem Cisco nPower 
X1 s propustností 400 Gb/s. Dle charakteristiky výrobce jde o nejvýkonnější zařízení svého 
druhu na trhu.

Každý den se k internetu připojují desetitisíce 
nových zařízení a s nárůstem cloudových služeb, 
nových mobilních aplikací a zařízení, a zejména 
v důsledku trendu označovaného jako M2M (ma-
chine to machine) komunikace, známé také jako 
internet věcí, bude nových zařízení připojených 
k internetu přibývat exponenciálně. Soudobá síťová 
infrastruktura proto již dnes naráží na svá omezení 
a pro budoucnost je jedinou možností vytvoření 
extrémně škálovatelného, inteligentního a adap-
tabilního internetu. 
Systémy nové rodiny síťových řešení Cisco NCS 
v sobě skrývají více než 100 patentů a nabízejí vir-
tualizaci telekomunikačních služeb, zjednodušení 
provozu a konsolidaci infrastruktury na úrovni, jaká 
dosud nebyla možná. NCS umožňuje díky pokročilé 
virtualizaci, elasticitě a plné konvergenci připojení 
pružně upravovat síťovou a aplikační funkcionalitu 
napříč celou sítí, a to bez negativních dopadů na 
samotné služby a aplikace. Především schopnost 
reakce a rychlých modifikací celé infrastruktury 
bude klíčová pro právě probíhající rychlé rozšiřování 
internetu věcí. 
Systémy NCS jsou vybaveny zcela novým integrova-
ným síťovým programovatelným procesorem nové 
generace Cisco nPower X1 s největší škálovatelností 
na světě – tento procesor je prvním jednočipovým 
řešením s propustností 400 Gb/s na světě. Čip, 

složený ze 4 mld. tranzistorů, je schopen zpracovat 
stovky milionů transakcí za sekundu a přináší multi-
terabitovou síťovou výkonnost. Oproti předchozímu 
nejvýkonnějšímu na trhu dostupnému síťovému 
procesoru nabízí 8násobnou propustnost při pouhé 
čtvrtině energie na jeden bit. Unikátní architektura 
nPower integruje do jednoho čipu veškeré operace 
síťového provozu – zpracování paketů, řízení šířky 
pásma i vstupně/výstupní operace – což výrazně 
zvyšuje efektivitu a umožňuje prakticky neomeze-
nou škálovatelnost. Podle výrobce mohou zařízení 
rodiny NCS umožnit snížení celkových nákladů na 
vlastnictví (TCO) až o 45 % a současně redukovat 
spotřebu energie až o 60 %. 
K hlavním výhodám zařízení patří: 
●● Škálovatelnost (jde o zatím jediný systém na-

vržený pro petabitovou škálovatelnost schopný 
podporovat biliony transakcí napříč připojenou 
strukturou).
●● Inteligentní konvergence pro optimalizaci 

a zjednodušení – NCS staví na konvergenci IP 
a optických sítí a je navržen pro snadnou integraci 
s Cisco Unified Computing System (UCS) a tech-
nologií Dynamic Fabric Automation. Díky tomu 
může  fungovat jako základní struktura pro vyspělé 
programovatelné sítě, která umožňuje v reálném 
čase spravovat konfiguraci sítí, síťových prostředků 
a přesměrovat datové toky dle aktuálních poža-

davků a přitom snížit složitost systému i provozní 
náklady.
●● Pokročilá virtualizace – NCS spojuje virtualizaci 

na úrovni prvků, systémů a architektury, což přináší 
nové možnosti orchestrace virtuálních i fyzických 
služeb a zdrojů bez ohledu na jejich geografické 
umístění, přičemž mohou být tzv. multichassis sys-
témy spravovány jako jeden celek. Pokud je v jedné 
části sítě překročena její kapacita, NCS přesune 
kontrolní funkce na servery UCS v datacentru, které 
mají k dispozici několikanásobně vyšší výkon, než 
prvky v přetížené části sítě – tím je možné získat 
prakticky neomezené zdroje pro řízení sítě. 
Rodinu Cisco NCS tvoří tři klíčové komponenty, 
které je možné spravovat jako jeden systém: 
NCS 6000 (systém vybavený jako vůbec první 
1Tb/s kartou, s propustností 5 Tb/s na slot a cel-
kovou propustností 1,2 Pb/s, který podporuje kon-
vergované IP a optické prostředí), NCS 4000 (který 
přijde na trh příští rok a přinese propustnost 400 
Gb/s na slot a celkovou propustnost 6.4 Tb/s) a NCS 
2000, pro sítě DWDM o rychlostech přenosu 100 
Gb/s a více. ■
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Vodní baterie pro elektromobily

Výzkum v oblasti automobilů s elektrickým pohonem má u GE dlouhou tradici. Již před 100 lety 
vyvinuli první dobíjecí zařízení pro elektromobily. V nedávné době představili dobíjecí stanice 
jako WattStation nebo baterie Durathon, které pracují na bázi sodíku. Nyní vyvíjejí nový typ 
“tekuté” baterie pro elektromobily - na vodu. Nová technologie akumulátorů by elektromo-
bilům mohla umožnit dojezd přes 380 km.

Výzkum je součástí programu ARPA-E RANGE 
amerického ministerstva energetiky, jehož cílem 
je vyvinout revoluční elektrochemické technolo-
gie pro ukládání energie. Podle vyjádření vědců 

zabývajících se tímto výzkumem, plánují vytvořit 
funkční prototyp a demonstrovat jeho využitelnost 
již v průběhu příštího roku.

Významné zlepšení elektromobility 
na dosah?
Představte si svět budoucnosti, v němž svým elekt-
romobilem dojedete z Prahy do Ostravy, aniž byste 
po cestě museli dobíjet. V současné době je to 
představa z říše snů, ale možná už ne na dlouho. 
Vědci z GE Global Research a Národní laboratoře 
Lawrence Berkeleyho totiž vyvíjejí nový typ te-
kuté baterie pro elektromobily, který pracuje na 
bázi vody, a díky němuž by vozidla s elektrickým 
pohonem mohla snadno dosáhnout dojezdové 
vzdálenosti téměř 400 km a dokonce ji i překonat.
Pro srovnání: Nissan Leaf z roku 2013 má podle 
hodnocení americké agentury pro ochranu ži-
votního prostředí dojezd 120 km. Model S, který 
patří k tomu nejlepšímu ze současné nabídky Tesla 
Motors, ujede na jediné nabití 420 km. Obě vozidla 

využívají lithium-iontové baterie, které jsou však 
poměrně drahé. To je jeden z hlavních problémů 
současných elektromobilů: vysoká cena.

Voda versus lithium
Grigorij Soloveichik, vedoucí tohoto projektu ve 
výzkumném středisku GE a ředitel příslušné části 
programu Energy Frontier Research Center, který 
je financován ministerstvem energetiky USA tvrdí, 
že nový typ baterií by mohl být až o 75 % levnější 
než baterie nyní dostupné na trhu a zároveň by 
mohl několikanásobně prodloužit současný do-
jezd elektromobilů. „Ministerstvo energetiky chce 
vytvořit baterii, se kterou automobil ujede 380 km. 
Jsme přesvědčení, že tento cíl dokážeme překonat,“ 
říká Soloveichik. 
Jak podotýkají vědci společnosti GE, nová technolo-
gie na rozdíl od lithium-iontových a ostatních baterií 
pracuje na bázi vodných roztoků anorganických 
chemických látek, které dokážou propustit více 
než jeden elektron najednou, čímž dosahují vyšší 
energetické hustoty. Nový systém vědci označují 
jako „tekutou“ baterii, protože vybíjení a nabíjení 
probíhá v elektrochemických článcích oddělených 
od nádob uchovávajících energii, díky čemuž je ba-
terie bezpečnější. „Chceme vytvořit tekutou baterii 
využitelnou v oblasti dopravy i velkokapacitního 
uchovávání energie. Pro elektromobily jde tedy 
o naprosto převratnou technologii,“ doplňuje So-
loveichik. ■� /ge/

kdo ochrání auta před hackery?

Automobily jsou stále více závislé na počítačích a tento trend se bude jen zdokonalovat 
a urychlovat. Jsou proto počítačoví hackeři hrozbou pro dnešní řidiče? Americký národní úřad 
pro bezpečnost na dálnicích (NHTSA) se už na ně připravuje.

Plně autonomní automobily jsou stále ještě dlouhé 
roky vzdáleny od vyjetí na silnice. Motoristé o jejich 
nevyhnutelném příchodu zatím jen diskutují, za-
tímco odborníci zvažují důsledky jejich používání. 
Podle Detroit News NHTSA vyžaduje dva miliony 
dolarů pro vytvoření nové divize, která zajistí bez-
pečnost automobilů ve stále větší míře ovládaných 
počítači a propojených s okolím sítěmi s výhledem 
na autonomní automobily. NHTSA pracuje na pří-
stupu, který by „poskytl hlubokou ochranu a zvládl 
ohrožení, aby se zajistilo, že řidič neztratí kontrolu 
nad svým vozem a že celkový systém nemůže být 
narušen, aby posílal falešné údaje“.

Zdají se vám tyto kroky předčasné? 
Ano i ne.
Na jedné straně jsme zatím nedosáhli bodu, kdy by 
hackeři mohli způsobit pohromu u velkého počtu 
automobilů. Aby k tomu mohlo dojít, musely by 
naše automobily daleko více spoléhat na počítačové 
vybavení a musela by se více rozšířit komunikace 
mezi vozidly. Na druhé straně přicházejí systémy V2V, 
tedy právě komunikace mezi vozidly. Jakmile budou 
vybaveny systémy V2V (resp. C2C, tedy Vehicle-to-
-Vehicle nebo Car-to-Car), budou naše automobily 
plně propojeny sítěmi navzájem a všichni dobře 
víme, co se děje na počítačových sítích.

Loni v srpnu začal úřad NHTSA testovat téměř 3000 
„chytrých automobilů“, které by jednou mohly způsobit 
revoluci v bezpečnosti silniční dopravy. Studie ukáže, 
zda by řidiči zabránili nehodám proto, že spolu jejich 
vozidla navzájem komunikovala. Americké ministerstvo 
dopravy financuje 80 % tohoto projektu za 25 milionů 
dolarů. Partnery je 8 velkých automobilek: GM, Ford, 
Toyota, Honda, Volkswagen, Daimler, Hyundai a Nissan. 

Systémy V2V už delší dobu testuje 
i několik automobilek 
Ještě předtím, než dojde k zavedení V2V do prak-
tického provozu, někteří škodolibí lidé si neod-
pustí možnost pohrát si s jednotlivými automobily. 
Myslíte, že je těžké v softwaru najít způsob, jak 
odemknout vůz, který si vyberou? Ani náhodou. 
Řada současných automobilů se dá otevřít pomocí 
aplikací chytrého telefonu. 
Jsou zde také otázky ochrany soukromí. Automo-
bilky agresivně vyvíjejí vestavěné aplikace, které 
pracují s využitím osobních údajů řidiče. Při na-
instalování nesprávné aplikace ale může být vaše 
soukromí ohroženo. Současně stále více automo-
bilek zavádí do svých vozů připojení k internetu 
a přímé využití aplikací dostupných přes chytré 
telefony. To je další cesta, jak je možné dostat se 
do klíčových systémů auta.

Pro zloděje aut je lákavé vozidla na dálku otevřít, 
ovládnout imobilizér a zároveň zlikvidovat poten-
ciálně existující sledování vozidel pomocí GPS. Po-
dle specialisty na automobilové polovodiče společ-
nosti NXP Larse Regera jsou jako brána zneužitelné 
následující datové kanály: telematika, mobilní při-
pojení k internetu, analogový nebo digitální příjem 
rádia a do budoucna i V2V komunikace přes WLAN. 
Tyto kanály je nutné chránit. NXP proto nabízí šif-
rovací technologii používanou už k ochraně před 
zneužitím u bankovních karet.
Automobily se rychle mění. Zákony mnohým těmto 
změnám nestačí, ale různí vykukové ano. Při sou-
časném všeobecném nárůstu kyberkriminality je 
dobré, že americký NHTSA i některé specializované 
firmy berou tato rizika vážně.
Jenže ani sofistikované šifrovací techniky neposky-
tují absolutní bezpečnost. Podle Regera ale náklady 
na jejich překonání mohou být tak vysoké, že se 
útoky hackerů stanou neatraktivními. ■

Vladimír Rybecký 
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PRVNÍ ZAŘÍZENÍ NA SVĚTĚ ZAMYKÁ KAPOTU 
I ŘADICÍ PÁKU AUTOMATICKY

Český výrobce zabezpečení vozidel, společnost Construct, uvedla na trh novinky ze svého portfo-
lia. Jde o zcela převratné řešení zabezpečení vozidel proti krádeži pod názvem Vario a Safetronic 
Vario, kde jako první zařízení na světě zamyká automaticky nejen řadicí páku, ale i kapotu vozidla.

Construct Vario funguje na principu blokace čin-
nosti řazení s možností propojení se zámkem ka-
poty. K odemknutí či uzamknutí stačí otočit klíčem 
v zámkové vložce, čímž se odblokuje či zablokuje 
zároveň řazení i zámek kapoty. Využitím tohoto me-
chanického zabezpečení dochází nejen k ochraně 
celého vozu, ale i jednotlivých dílů jako jsou světla, 
řídicí jednotka nebo baterie. 
Druhé řešení Safetronic Vario zamyká řadicí páku 
i kapotu vozidla zcela automaticky. Zařízení pracuje 
na elektromechanickém principu a podstatným 
způsobem zvyšuje komfort ovládání zabezpečení 
vozu a snižuje přitom nebezpečí jeho odcizení. 
Obě zařízení jsou použitelná pro většinu osobních 
vozů s mechanickým nebo automatickým řazením. 
Instalace je jednoduchá a zařízení je přitom nená-
ročné na údržbu. ■

Technologie EcoBoost spojuje menší zdvihový objem s přímým vstřikováním paliva, 
proměnným časováním ventilů a přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. Ve 
výsledku je výborná kombinace dynamiky a hospodárnosti. 

Jednotky Ford EcoBoost mají až o 15 % menší spotřebu paliva než srovnatelně výkonné zážehové 
motory s větším zdvihovým objemem. Aktuálně je řada EcoBoost tvořena pěti motory: tříválcem 1,0 l, 
čtyřválci 1,5, 1,6 a 2,0 l a 6válcem 3,5 l. Ke konci letošního roku budou tyto motory k dispozici pro 
téměř 80 % všech modelů značky Ford v Evropě. Sílící poptávka po vozech poháněných některým 
z motorů EcoBoost nutí výrobce ke zvýšení výroby. Zatímco v roce 2012 Ford vyráběl průměrně 
65 000 motorů tohoto typu měsíčně, dnes je to již přes 100 000. Od uvedení na trh v roce 2009 
jich bylo vyrobeno již přes dva miliony.
V reakci na silnou poptávku po tříválcovém motoru 1,0 EcoBoost, který má na kontě dva tituly „Inter-
national Engine of the Year“ (Mezinárodní motor roku), Ford zdvojnásobil výrobní kapacitu motorárny 
v Kolíně nad Rýnem na více než 1000 motorů denně. Aktuálně Ford nabízí tento nejmenší EcoBoost 
v pěti evropských modelech, ale již během roku 2014 se jejich počet zvýší na jedenáct. ■

BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ? 

Sen mnoha řidičů by mohly splnit prezentované systémy Volkswagen na IAA ve Frankfurtu. 
Jde o připravované systémy, které snadno nebo dokonce plně automaticky provedou zapar-
kování a vyjetí z parkovacího místa.

Od roku 2007 nabízí Volkswagen parkovací asi-
stenční systémy, které během parkování místo 
řidiče alespoň točí s volantem, ale ještě před tím 

„přeměří“ mezeru pro zaparkování ultrazvuko-
vými senzory. Týká se to parkovacích míst orien-
tovaných podélně i kolmo k vozovce. Parkovací 

asistent zvládne zaparkovat i do mezery s pou-
hými 40 cm volného místa před a za vozidlem. 
Pro vyjetí z parkovacího místa stačí dokonce jen 
25 cm. Další vývojová fáze umožňuje vozidlům 
místo řidiče přidávat plyn a také brzdit.
Na Frankfurtském autosalonu se návštěvníci 
mohli stát svědky ukázky plně automatického 
zaparkování a vyjetí z parkovacího místa. Řidič si 
může navíc přivolat svoje vozidlo k sobě chytrým 
telefonem – např. v dešti. Vozidlo samočinně 
dojede ke svému majiteli za pomoci soustavy 
senzorů. V případě detekce překážky vozidlo 
automaticky zastaví a pokračuje v jízdě, je-li cesta 
opět volná.
Pro případ, že vedle vozidla, stojícího kolmo k vo-
zovce, zaparkují další vozidla po obou stranách příliš 
natěsno, může majitel opět s chytrým telefonem 
spustit speciální aplikaci, pomocí které se spustí 
motor a vozidlo samočinně vyjede z parkovacího 
místa tak, aby uživatel mohl otevřít dveře a nastou-
pit. Tímto způsobem je možné vozidlo zaparkovat 
i do těsné mezery. ■Prototyp vyrobený v rámci výzkumu a vývoje předvádí na speciální plošině kroky pro automatické zaparkování vozidla

Montáž zařízení na řadicí páku... ... a následně pod kapotu

POPTÁVKA PO MOTORECH ECOBOOST 
NEUSTÁLE STOUPÁ

ročné na údržbu. ■

Technologie EcoBoost spojuje menší zdvihový objem s přímým vstřikováním paliva, 
proměnným časováním ventilů a přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. Ve 

Jednotky Ford EcoBoost mají až o 15 % menší spotřebu paliva než srovnatelně výkonné zážehové 
motory s větším zdvihovým objemem. Aktuálně je řada EcoBoost tvořena pěti motory: tříválcem 1,0 l, 
čtyřválci 1,5, 1,6 a 2,0 l a 6válcem 3,5 l. Ke konci letošního roku budou tyto motory k dispozici pro 
téměř 80 % všech modelů značky Ford v Evropě. Sílící poptávka po vozech poháněných některým 
z motorů EcoBoost nutí výrobce ke zvýšení výroby. Zatímco v roce 2012 Ford vyráběl průměrně 
65 000 motorů tohoto typu měsíčně, dnes je to již přes 100 000. Od uvedení na trh v roce 2009 

V reakci na silnou poptávku po tříválcovém motoru 1,0 EcoBoost, který má na kontě dva tituly „Inter-
national Engine of the Year“ (Mezinárodní motor roku), Ford zdvojnásobil výrobní kapacitu motorárny 
v Kolíně nad Rýnem na více než 1000 motorů denně. Aktuálně Ford nabízí tento nejmenší EcoBoost 

■ O tříválcovou jednotku 1,0 l EcoBoost je enormní zájem
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Automobil, který se AutomAticky  
vyhne překážce

Prototyp vozu, který dokáže předejít srážce nejen se stojícím či pomalu jedoucím vozidlem, 
ale také s chodcem, představila společnost Ford Motor Company ve svém zkušebním areálu 
v Belgii. Vozidlo je vybaveno technologií autonomního řízení a brzdění pro odvrácení kolize 
s překážkou v jízdním pruhu. 

Model Ford Focus, který se dokáže vyhnout překážce, 
vyvinul Ford v rámci evropského výzkumného pro-
jektu interactIVe (Accident Avoidance by Active In-

tervention of Intelligent Vehicles), vedeného přímo 
automobilkou a financovaného Evropskou unií. Kon-
sorcium 29 partnerů sestávajících ze sedmi výrobců 

automobilů, šesti dodavatelů, 
z výzkumných institucí a dal-
ších podílníků spolupracuje 
na vývoji systémů pro odvrá-
cení bezprostředně hrozící 
kolize již od roku 2010. 
Technologie autonomního 
objetí překážky, testována 
při rychlosti přes 60 km.h-1,  
snímá silnici před vozem 
prostřednictvím tří radarů, 
ultrazvukových senzorů 
a kamery. Pokud zazna-
mená pomalu jedoucí či 

stojící objekt, upozorní řidiče nejprve vizuálním 
a poté i zvukovým výstražným znamením. V pří-
padě, že řidič nezareaguje, začne systém automa-
ticky brzdit, vyhledá volný prostor z obou stran 
překážky a převezme kontrolu nad řízením, aby 
provedl vyhýbací manévr. 
„Náš výzkumný projekt je příslibem bezpečnější 
budoucnosti, v níž bude možné výrazně zmenšit 
riziko některých typů dopravních nehod,“ řekla 
Barb Samardzich, viceprezidentka Ford of Europe 
pro vývoj produktů. 
V belgickém Lommelu Ford představil rovněž 
novou koncepční studii Ford S-MAX Concept se 
systémem Pre-Collision Assist, který rozpoznává 
chodce a v případě bezprostředně hrozící srážky 
začne automaticky brzdit.
Již dnes Ford vyrábí a prodává automobily také 
na českém trhu s vyspělými systémy aktivní bez-
pečnosti. Systém Active City Stop snímá 50krát 
za sekundu obraz situace před vozem a v případě 
nutnosti začne automaticky brzdit. V rychlostech do 
15 km.h-1 dokáže nehodě zcela zabránit, do 30 km.h-1 
výrazně zmírní její následky. Systém udržování v jízd-
ním pruhu sleduje prostřednictvím kamery polohu 
vozu vůči vodorovnému dopravnímu značení, a po-
kud zaznamená, že se vůz začíná vychylovat ze 
směru, jemně zasáhne do řízení. ■

bAterie v kAroserii Automobilů již reAlitou

Pro zlepšení energetické spotřeby elektrovozidel budoucnosti vyvinula švédská automobilka 
Volvo Car Group převratný koncept kompozitových dílů karoserie sloužících jako baterie.

Kompozitní materiál se skládá z uhlíkových vláken 
a nanostrukturovaných baterií a superkondenzá-
torů. Umožňuje skladovat energii při nižší hmot-
nosti a menším potřebném prostoru ve vozidle. 
Kromě toho přináší nákladově efektivní konstrukční 
možnosti.

Vrstvením uhlíkových vláken a polymerní pryskyřice 
vznikne vyztužená tkanina, která se vyformuje do 
požadovaného tvaru (např. jako výplně dveří, víko 
zavazadlového prostoru nebo podběhy kol apod.), 
poté je vytvrzena v peci. Do tohoto materiálu jsou 
implementovány baterie a superkondenzátory. 

Pak lze tento materiál, který nahrazuje stávající 
komponenty, využít pro ukládání a nabíjení energie 
v celém vozidle.
Výzkumného projektu, který byl financován EU, 
se kromě automobilky Volvo zúčastnila Královská 
univerzita v Londýně a osm dalších subjektů. Pro-
jekt trval více než 3,5 roku a nyní je prezentován 
v podobě automobilových panelů na experimen-
tálním voze Volvo S80, kde místo ocelového víka 
kufru a ocelové přepážky nad motorem jsou po-
užity kompozitní náhrady s baterií. Tyto funkční 
součásti můžou v budoucnu nahradit standardní 
autobaterie, jelikož představuji úsporu z hlediska 
objemu i hmotnosti. 
Úplná náhrada stávajících komponent elektromo-
bilů novým materiálem by mohla snížit celkovou 
hmotnost vozidla o více než 15 %. Např. při sou-
časné hmotnosti vozu 1400 kg by se ušetřilo ca 
210 kg, takže elektromobil s hmotností 1190 kg, 
při stejné kapacitě baterií by měl určitě delší do-
jezd. Bylo by to nejen efektivní z hlediska nákladů, 
ale také z pohledu zlepšeného dopadu na životní 
prostředí. ■

/pk/Koncept karosériové baterie
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Vkládání baterie mezi kompozitní díly
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Citroën se slavným jménem  
ve víru teChnologií
Španělský malíř pablo picasso vynikal jako osobnost 
umění 20. století, vytvořil ohromné množství obrazů, skic, 
rytin a ilustrací. přineslo mu jméno Štěstí nebo jde o ryze 
tvůrčí charakter? v každém případě, když automobilka 
citroën licencovala jméno tohoto slavné malíře, jeŠtě 
netuŠila, jestli získají modely se jménem slavného malíře 
slávu či nikoliv. 

Samozřejmě není to o jménu, ale o tvůrčím rysu, 
umění designérů, inženýrů a v neposlední řadě 
o technologických možnostech doby. Když 

v roce 1999 přišla první generace modelu Picasso, 
vzešlá z modelu Xsara, nabídla prostorný interiér 
s možností variability, což se velmi osvědčilo. Díky 
svému designu a dostupným technologiím rozvířila 
zájem veřejnosti. Druhá generace přišla v roce 2006 
s novou oblejší karosérií již na platformě modelu C4 
a nabídla také prodlouženou verzi Grand. V Evropě 
se modelu se slavným jménem do současnosti 
podařilo upoutat pozornost přes 3 mil. zájemců. Le-
tošní třetí generace úspěšného kompaktního MPV, 
která byla poprvé představena na letošním jarním 
Autosalonu v Ženevě jako studie Technospace, 
spatřila české zákazníky počátkem září a její pro-
dloužená verze o měsíc později.

C4 Picasso 
Novinka v portfoliu značky, model C4 Picasso, se od 
ženevské studie skoro nezměnila. Sází na designový 
futuristický zakulacený vzhled a moderní technolo-
gie. Od předchozí generace si převzala osvědčenou 
modularitu interiéru a velké panoramatické čelní 
sklo. Jako první model využívá nově vyvinutou 
podvozkovou platformu EMP2 (Efficient Modular-
Platform2), díky které došlo ke snížení hmotnosti 
o 70 kg a použitím nových materiálů a technologií 
o dalších 70 kg. Došlo také k optimalizaci jízdních 
vlastností, bezpečnosti a komfortu. Zajímavostí je, 
že základní rozměry (d x š x v) místo aby se zvět-
šovaly, tak se zmenšily. Jediný rozvor náprav se 
zvětšil na 2785 mm a je nyní největší v segmentu.      

Zatím čtyři motorizace
V České republice je nový C4 Picasso nabízen se 
dvěma benzínovými a se dvěma dieselovými mo-
torizacemi včetně verze e-HDi s technologií Stop 
& Start. Oba benzínové motory byly vyvinuty ve 
spolupráci s BMW Group. Agregát 1,6 VTi 120 (pro-
měnné časování a zdvih sacích ventilů) dosahuje 
výkonu 88 kW při 6000 ot.min-1 a točivém momentu 
160 Nm při 4250 ot.min-1. Druhý motor 1,6 THP 155 
(systém přímého sekvenčního vstřikování  ve spo-
jení s turbokompresorem) disponuje výkonem 
115 kW při 5800 ot.min-1 s maximem točivého mo-
mentu 240 Nm od 1400 do 4000 ot min-1. Naftové 
motory HDi 1,6 l s výkony 68 (při 4000 ot.min-1) 
a 84 kW (při 3600 ot.min-1) disponují maximem 

točivého momentu 230/270 Nm. Oba naftové 
agregáty e-HDi 90 a 115 můžou být propojeny 
s manuální 5stupňovou převodovkou nebo pi-
lotovanou 6stupňovou převodovkou ETG6. Dle 
údajů od výrobce motor e-HDi 90 s pilotovanou 
převodovkou ETG6 dosahuje spotřeby rekordních 
3,8 l na 100 km a emisemi CO

2
 jen 98 g/km. 

K motorům HDi přibude ještě nový 2,0 l motor 
BlueHDi 150, splňující normu Euro 6, která bude 
platit pro nové typy vozů od září 2014. Výkon mo-
toru dosahuje 110 kW při 3750 ot.min-1 a točivý 
moment 370 Nm při 1750 ot.min-1. 

Technologie BlueHDi spočívá v přidání dalšího 
katalyzátoru před filtr pevných částic. Jde o sys-
tém selektivní katalytické redukce SCR, kdy ka-
talyzátor průběžně přeměňuje oxidy dusíku na 
vodní páru (H

2
O) a dusík (N

2
). Chemická reakce 

vzniká vstříknutím kapaliny AdBlue (směs vody 
67,5 % a močoviny 32,5 %). Ta se po vstříknutí 
před vstupem do SCR přemění po kontaktu 
s výfukovými plyny při vysoké teplotě na čpavek 
(NH

3
) a následně v SCR za přítomnosti oxidu 

dusíků a kyslíku se spustí chemická reakce, jejímž 
výsledkem je vodní pára a dusík, které jsou již 
neškodné. Tato technologie vyžaduje přidání 
nádrže na AdBlue, tzv. močovinu, jejíž objem 
17 l vystačí na dobu potřebnou k další údržbě.

1. motor bluehdi 150
2. oxidační činidlo. hc a co konverze
3.  selektivní katalytická redukce. snížení nox 

(oxidů dusíku)
4. dieselový filtr částic. eliminuje 99 % částic
5.  zásobník na adblue - aditivum pro snížení 

oxidů dusíku

Dotykové tablety a komfortní pohoda 
Aby se snížil počet ovladačů na palubní desce, je 
k dispozici nový 7palcový dotykový displej, kde 
pomocí sedmi tlačítek je přímý přístup ke všem hlav-
ním funkcím vozu, jako je dvouzónová klimatizace, 
média, telefon, konfigurace vozu a jiné. Pomocí čtyř 
kamer je možné zobrazit na displeji vůz z ptačí per-
spektivy. Funkce je aktivní až do rychlosti 15 km.h-1.
Místo klasických budíků je uprostřed horní části 
palubní desky zabudován 12palcový panoramatický 

c4 picasso

modernímu interiéru dominují dva velké displeje:  
7” dotykový tablet a 12” panoramatický hd displej

velký panoramatický hd displej zobrazuje informace 
důležité pro řízení
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displej, který zobrazuje budíky palubního počítače, 
informace o spuštěném médiu, navigaci, aktivní 
tempomat nebo alba fotografií. 
Přední sedadla disponují pro zvýšení komfortu ma-
sírovacími funkcemi. Víko zavazadlového prostoru 
má elektrické ovládání a k dispozici na středovém 
panelu je i zásuvka 230 V. Na výběr je 8 barev laků 
karoserie a čtyři úrovně výbavy, od standardní At-
traction, Tendance, bohatší Intensive až po nejsil-
nější Exclusive.

Bezpečnost
Pro vyšší komfort a bezpečnost je C4 Picasso osa-
zen moderními technologiemi pomáhajícími řidiči 
zvládat bezpečněji nástrahy v silniční dopravě. Např. 
zobrazení času mezi průjezdem dvou vozidel kvůli 
dodržení bezpečné vzdálenosti za vozem vepředu, 
varování před rizikem kolize, sledování mrtvého 
úhlu, varování před neúmyslným opuštěním jízd-
ního pruhu, signalizuje podhuštění pneumatik, auto-
maticky přepíná dálková světla, aktivní bezpečnostní 
pásy, přisvícení do zatáček a samonatáčecí bixe-
nonové světlomety, aktivní tempomat, parkovací 
asistent pro příčné i podélné parkování, asistent 
pro rozjezd do svahu, ukazatel rychlostních stupňů 
a systém eTouch, pod kterým je nabídka čtyř služeb: 
tísňové volání, asistenční volání, volba ochrany ži-
votního prostředí a virtuální servisní knížka.

Grand C4 Picasso
Sedmimístné provedení Grand C4 Picasso je pro 
automobilku strategický model a designově se jasně 
odlišuje od 5místné verze C4 Picasso. Díky nové mo-
dulární platformě EMP2, která umožnila posunout 
zadní kolo o 55 mm oproti 5místné verzi, takže se 
rozvor zvětšil o 11 cm na celkových 2840 mm, což je 
největší v této kategorii, přitom se zachováním délky 
předchozí generace, nabízí na trhu nejlepší syntézu 
z hlediska modularity, prostornosti a přístupnosti. 
Nový Citroën poskytuje uživatelům rovněž řadu 
důmyslných a praktických odkládacích přihrádek 
rozmístěných po celé kabině. Např. odnímatelná 
konzole mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, 
odkládací přihrádky pod sedadly vepředu a ve 
dveřních panelech, odkládací síťky, stolky v zadní 
části opěradel sedadel v 1. řadě s LED lampičkami 
a praktické schránky v podlaze ve 2. řadě. Vylepšené 
dveře s optimalizovanými rozměry a úhly otevření 
umožňují pohodlnější přístup hlavně k sedadlům ve 
třetí řadě. Druhá a třetí řada nabízí největší prostor 
a místa ve svém segmentu (maximální prostor ve 
výši kolen je 217 mm ve 2. řadě a 108 mm ve 3. řadě) 
a zavazadlový objem je zvětšený o 69 l (po posunutí 

2. řady na maximum dopředu disponuje objemem 
přes 700 l). Jde rovněž o nejširší zavazadlový prostor 
v této kategorii: 117 cm mezi podběhy kol.
Oproti předchozí generaci byl Grand C4 Picasso 
odlehčen o více než 100 kg, za což vděčí z větší 
části nové platformě EMP2, která ušetřila 60 kg 
a optimalizaci karoserie (nové materiály jako hliník 
či kompozity) dalších 40 kg. Díky snížené hmotnosti 
a aerodynamickému zpracování dosahuje rekordní 
aerodynamický odpor v tomto segmentu SCx 0,70. 
Nový Grand C4 Picasso nabízí obdobně jako  
C4 Picasso digitální rozhraní intuitivní pro řidiče. 
V elegantní palubní desce jsou umístěny dva displeje: 
7palcový dotykový tablet a panoramatický 12palcový 
HD displej. První umožňuje ovládat veškeré funkce 
vozu a druhý zobrazuje informace důležité pro řízení.

Odlišnosti
Grand C4 Picasso se kromě nových rozměrů odli-
šuje od 5místného modelu C4 Picasso i výrazným 
stylem. Boční vzhled rozlišují střešní oblouky, které 
sahají od zadních svítilen až ke spodní části čelního 
skla. Velké prosklené plochy zas zdůrazňují velkorysý 
a pohodlný interiér. Pro čelní stranu vozu je charak-
teristický blok motoru s výraznými horizontálními 
liniemi a logem ve tvaru šípů, které obtáčí denní 
LED světla na rozdíl od C4 Picasso, kde je rámují 
pouze seshora. Pod nimi jsou umístěny světlomety 
a níže ještě mlhová světla v jiném tvaru a prolisu. 
Rozdílná jsou také zadní světla s LED diodami, které 
vytvářejí hluboký 3D efekt, a víko zavazadelníku 
prozrazující robustnost zavazadlového prostoru.
Druhou řadu 7místného kokpitu tvoří tři samo-
statná křesla s nastavitelným sedákem a sklonem 

opěradla a pro cestující ve třetí řadě je k dispozici 
ventilace. Cestující ve druhé řadě mohou využí-
vat multimediální paket v podobě dvou displejů 
zabudovaných do opěrek hlav předních sedadel.  
Šestistupňová manuální převodovka je k dispozici 
u všech naftových motorů. Pro motory 1,6 e-HDi 90 
a 115 ji doplňuje nová 6stupňová pilotovaná převo-
dovka ETG6 (Efficient Tronic Gearbox 6) s vylepše-
nými vlastnostmi, která nabízí funkci postupného 
zabírání a optimálního mapování pedálu s lepší 
dávkovatelností pro hladké rozjíždění a přesnější 
řazení rychlostí. U nejvýkonnější motorové varianty 
2,0 BlueHDi 150 se poprvé objevuje nová generace 
automatické převodovky. Díky tomuto spojení do-
sahuje Grand C4 Picasso ve své kategorii rekordně 

nízkou spotřebu ve smíšeném režimu 4,5 l/100 km 
a emise CO

2
 117 g/km. V porovnání s předchozí 

generací vozu Grand C4 Picasso (HDi 160 s auto-
matickou 6stupňovou převodovkou) je průměrná 
úspora 2 l/100 km a 55 g CO

2
/km. ■� /pk/

Grand C4 Picasso

Technologie sledování mrtvého úhlu pomáhá řidiči 
v hustém provozu

Grand C4 Picasso nabízí pohodlné cestování pro 
všech 7 pasažérů

Rozdílná koncová světla s 3D efektem u C4 Picasso (vlevo) a Grand C4 Picasso (vpravo)
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V Číně už zaplatíte nejen 
juany – akceptují i bitcoin
Čínský internetový vyhledávaČ Baidu zaČal od října 
letošního roku akceptovat platBy za hudeBní oBsah ve 
virtuální měně Bitcoin. jde o zatím největší internetovou 
znaČku (Baidu má tržní kapitalizaci 50 mld. usd a ovládá 65 
% Čínského trhu s online vyhledáváním), která tuto 
digitální měnu zařadila mezi podporované plateBní systémy. 

Hodnota XBC (zkr. pro Bitcoin) dosáhla po 
této zprávě nového půlročního maxima 
160 USD. Německá vláda nedávno již také 

uznala Bitcoin jako „soukromé peníze“ a alternativní 
investiční nástroj a legalizovala tím jeho převody 
mezi jednotlivci. Německý parlament nyní chystá 
novelu, která by osvobodila Bitcoin investory od 
daně z kapitálových výnosů, pokud by splnili tzv. ča-
sový test držením nakoupených XBC alespoň 1 rok.
Objevily se už i první bankomaty na bitcoiny. Ani 
v Česku už není virtuální měna neznámou – v létě 
začala fungovat regulérní česká bitcoinová burza Bit-
cash.cz (včetně funkce směnárny – Bitcash Escrow) 
a čeští uživatelé už nakoupili bitcoiny v hodnotě více 
jak 2 mil. Kč. Hodnota jednoho XBC se pohybovala 
v rozmezí 1800–2800 Kč. Na portálu mají čeští uži-
vatelé otevřeno 4000 online peněženek sloužících 
k instantním převodům digitální měny.

Příběh Bitcoinu 
Virtuální internetová open-source kryptoměna, ne-
vysledovatelná a použitelná pro online nakupování 
a platby prostřednictvím zcela decentralizované P2P 
sítě, v níž probíhají transakce za minimální nebo žádné 
náklady, je unikátní právě svou plnou decentralizací. 
Bitcoin je navržen tak, aby nikdo, jednotlivci, skupiny či 
vlády, nemohl měnu jakkoli ovlivňovat, ničit, padělat, 

zabavovat účty, kontrolovat peněžní toky nebo způ-
sobovat inflaci. Nezávisí na tradičních měnách jako 
euro, dolar, koruna apod., samotná hodnota Bitcoinu 
– podobně jako většiny ostatních měn – vychází 
pouze z poptávky a nabídky na trhu. Není kryta zlatem 
ani jinými komoditami, ale pouze důvěrou, že s ní 
bude možno v budoucnu zaplatit stejně jako dnes.
V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, 
kdo by mohl o síti rozhodovat. K zabezpečení sítě 
je využita kryptografie, umožňující používat pouze 
peníze, které daný uživatel vlastní, a zabraňující 
opakovanému využití již utracených peněz.
Bitcoin je svým charakterem deflační měna. Celkové 
množství peněz je konečné (a předem známo), 
a jeho uvolňování do oběhu je definováno pouze 
matematickými zákony. Celkové množství Bit coinů, 
které budou vytěženy, je asi 21 000 000 (resp. 20 999 

999,9769), růst se však postupně zpomaluje, a veš-
keré bitcoiny budou vytěženy v roce 2140 (předpo-
kládá se však, že drtivá většina, zhruba 99 % mincí 
má být vypuštěno do světa v roce 2033). Pokud 
tedy bude stále stejný zájem o novou měnu, dojde 
k deflaci. S tím se ale v pravidlech počítá, protože 
lze platit i se zlomky bitcoinů (síť má v součas-
nosti dělitelnost omezenu na 8 desetinných míst, 
je možné ji však rozšířit).
Bitcoin původně začínal jako čistě akademický projekt 
(u jeho zrodu, datovaného rokem 2009, stál japonský 
programátor – nebo skupina – Satoshi Nakamoto), 
kdy ho používali především odborníci a zájemci 
o technologii samotnou. Technologie však zaujala 
natolik, že hodnota po dlouhou dobu rychle stoupala 
a přesto, že prošla řadou výkyvů, zájem o Bitcoin nyní 
opět roste, mj. i díky vzrůstající akceptaci obchodníků 
a také nepopulárním krokům tradičních bank (např. 
zdaňování bankovních vkladů na Kypru), jež Bitcoin 
z jeho samotné podstaty nemohou ohrozit.
Unikátní je i způsob „ražby“ Bitcoinů: vznikají de-
centralizovaně na internetu na tisících počítačích 
a novou minci vypustí síť poté, co zapojená výpo-
četní zařízení vyřeší nějaký složitý matematický 
problém. ■

/zdroj: Wikipedie/ 

virtuální Bitcoin má (kromě symbolu) i reálnou fyzickou podobu ve formě tokenů

kupony na it služby pro rozVoj malých firem

Evropská komise chce podpořit rozvoj digitalizace a informačních technologií v malých firmách 
a startupech. Neelie Kroes, eurokomisařka pro digitální agendu oznámila program, v jehož 
rámci budou moci malé evropské podniky s jedním až pěti zaměstnanci získat poukázku až 
na 10 000 eur a směnit jí za IT služby. 

Poukázku bude možné využít na různé IT služby 
nebo školení, mezi něž patří např. nasazení CRM 
systému, vývoj webu, školení na práci s různým 
softwarem, e-commerce, příprava obchodních 
řešení, práce na produktovém designu, testování 
produktů apod. Podmínkou je, že poskytovatelé 
IT služeb, na něž se vouchery vztahují, musí být 
registrovaní v Evropské unii a své služby a práci 
nabízet za běžné tržní ceny. Evropská komise 
si pilotní fázi projektu otestovala ve vybraných 
regionech ve Španělsku, a díky uspokojivým 
výsledkům hodlá nyní již vyzkoušený program 
rozšířit postupně i do dalších zemí, ČR nevyjímaje. 
Konkrétní realizaci budou mít na starosti struktu-

rální fondy (ERDF), inovační agentury, univerzity 
a obchodní komory.
Inovační vouchery nejsou už novinkou, vcelku 
běžně je využívají zejména vědecké a technolo-
gické inkubátory, a to i u nás – v ČR nabízí ino-
vační vouchery úspěšně již nějakou dobu v rámci 
svých aktivit např. Jihomoravské inovační centrum 
(JIC). V podstatě jde o kredity či kupony v určité 
stanovené hodnotě, které mohou jejich držitelé 
uplatnit jako poukázku a směnit za určený okruh 
služeb. Vzhledem k tomu, že využití je dáno jasně 
stanovenými pravidly, je tak minimalizováno riziko 
zneužití voucherů na jiné účely, než k jakým jsou 
určeny, jak k tomu nezřídka docházelo u dotací 

z eurofondů – např. že si firma za dotace na IT pořídí 
jiné vybavení apod. 
Neelie Kroes prosazuje nyní jako jednu z hlavních 
prio rit své agendy podporu mladých firem a startupů, 
které podle ní dokáží rychle vytvářet nová pracovní 
místa a jsou tak významným přínosem pro evropskou 
ekonomiku. Kromě voucherů proto se svým týmem 
připravila také startupový manifest a chce pro mladé 
technologické firmy zavést speciální víza. 
K aktivitám eurokomisařky patří také podpora tzv. 
„App Economy“, tedy ekonomiky postavenou na 
vývoji a prodeji mobilních aplikací, která podle ana-
lýzy provedené společnostmi VisionMobile a Plum 
Consulting už v Evropě vytvořila téměř 800 000 
pracovních míst a ročně vygeneruje 10 mld. eur. 
Většina z toho, zhruba 530 000 jsou přitom tzv. 
místa přímá (z nichž tvoří 60 % vysoce kvalifikovaní 
pracovníci jako např. vývojáři), zbytek pak různé 
profese, navázané na tuto oblast. Unie díky tomu 
vytváří více než pětinu (22 %) světové produkce 
mobilních aplikací, což představuje druhé místo 
za USA s podílem 42 %. ■ 
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ÚPV radí studentům: Podnikejte inoVatiVně!

Studenti na svou budoucnost často myslí až po absolvování školy. To však může být pro využití 
správné příležitosti už pozdě, jak ostatně dokumentuje řada případů úspěšných podnikatelů, 
jejichž kariéra začala již v době jejich studia. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto spus-
til v letošním roce osvětovou kampaň, mezi jejíž aktivity patří rovněž vzdělávání studentů 
v patentových strategiích a ve výchově k podnikání.

Nezaměstnanost postihuje stále větší počet absol-
ventů a akademický titul, i když jeho držitelé mají 
na trhu práce obecně větší šance na uplatnění, 
rozhodně nemusí automaticky znamenat jistotu 
pracovního místa. Celosvětově je bez práce 75,8 mi-
lionu mladých lidí. Úřad průmyslového vlastnictví 
(ÚPV) motivuje české studenty, aby využívali volně 
dostupné patentové databáze pro inspiraci k vlast-
ním inovačním počinům. To jim může pomoci 
nastartovat podnikatelskou kariéru a zvýšit šanci 
uplatnění na trhu práce.

Zájem o podnikání je, aktivity  
už méně
Po dokončení školy by se na podnikatelskou dráhu 
chtělo dát celých 40 % studentů českých univerzit. 
Podnikat již při studiu jich však začne pouhých 14 %. 
Čekat s rozjezdem vlastního byznysu do ukončení 
univerzity může být škoda. Studenti by se měli naučit, 
jak využívat benefitů, které jim poskytuje statut stu-
denta a zázemí univerzity a začít podnikat již při studiu. 
Je zapotřebí stimulovat inovativní myšlení mezi 
studenty. „Inspirace špičkovými technickými ře-

šeními ze zahraničí může pomoci v rozvoji start-
-upů a uplatnění studentů v praxi,” potvrzuje Josef 
Kratochvíl, předseda ÚPV.
Důležitým krokem k zefektivnění procesu podpory 
inovativního podnikatelského myšlení je i umět najít 
dostatek potřebných relevantních informací - včetně 
o tom, zda podobné řešení už třeba neexistuje, či 
naopak není po něčem podobném neuspokojená 
potenciální poptávka. Významnou pomocí k tomu 
je i know-how, jak se tohoto úkolu efektivně zhostit 
a z dostupných informací vydolovat maximum. Úřad 
průmyslového vlastnictví proto spustil v letošním 
roce osvětovou kampaň „Patentuj!“(www.patentuj.
cz), mezi jejíž aktivity patří rovněž vzdělávání studentů 
v patentových strategiích a ve výchově k podnikání. 
Kampaň je mj. zaměřena na výuku vyhledávání ve 
volně přístupných databázích technických řešení.

Inspirace leží na dosah
Výchova k inovativnímu podnikání by podle odbor-
níků z ÚPV měla obsahovat především budování 
základů podnikatelského myšlení, hodnocení po-
tenciální komercializace výsledků výzkumu a vý-

voje a zvyšování povědomí o systému ochrany 
duševního vlastnictví. „Je důležité ukázat mladým 
podnikavým lidem cestu, kde hledat nápady pro 
svůj potenciální byznys. Pro komerční úspěch pod-
nikání je třeba často přijít s produktem, který zaplní 
místo na trhu, či inovovat jiný úspěšný, na trhu 
ustálený produkt. Nejen studenti, ale i pracovníci 
firem často tráví spoustu času vývojem nového 
produktu a přitom mají inspiraci doslova na dosah 
ruky,“ konstatuje Josef Kratochvíl.
Příkladem, kde lze najít inspirativní informace a ne-
zřídka i řešení, na která lze navázat a rozvíjet je, je 
zdarma dostupná databáze ESPACENET (www.espa-
cenet.com), provozovaná Evropským patentovým 
úřadem. Nabízí detailně propracovaná technická 
řešení, často včetně výkresové dokumentace. K dneš-
nímu dni jich je přes 80 milionů. Z toho jen necelých 
30 000 je na našem území patentově chráněno. ■

/upv/

S podnikatelskými aktivitami je výhodné začít už 
během studia a cestu k úspěchu mohou pomoci 
otevřít volně dostupné informace – podstatné je 
umět vyhledat ty správné

Příští rok může hrozit nedostatek kaPacit 
V autodoPraVě

Tlak na ceny v době recese přinesly redukci flotil autodopravců. Podle průzkumu provedeného 
společností DKV Euro Service může příští rok poptávka po přepravních kapacitách převýšit 
kapacitu autodopravců. To povede při oživení ekonomiky ke zvýšení sazeb za dopravu. Tedy 
problému, který se bude týkat všech firem využívajících služby dopravců, na některé by 
v krajním případě nemusely stačit dostupné kapacity vůbec.

Oživení ekonomiky, ke kterému by mělo dojít v příš-
tím roce v řadě evropských zemí včetně ČR, může 
přinést nový problém: nedostatek přepravních ka-
pacit. Řada evropských automobilových dopravců 
totiž v uplynulém období redukovala své flotily, 
mnohdy až na polovinu. Vyplývá to z průzkumu 
mezi řediteli evropských poboček DKV Euro Service, 
kterého se počátkem letošního léta zúčastnilo  
8 ředitelů řídících pobočky v patnácti zemích.

Krize snížila stavy flotil. Kapacity nyní 
mohou chybět
V uplynulém roce a půl prošly dopravní firmy ex-
trémní zatěžkávací zkouškou. Rostoucí náklady 
a špatná ekonomická situace až na výjimky těžce 
zasáhly dopravce v celé Evropě. Jen ředitelé pobo-
ček DKV v baltských zemí či v Německu a Rakousku 
v anketě odpověděli, že jejich zákazníci převážně 
prosperují. Ostatní respondenti naopak uvedli, že 
ekonomika dopravců v zemích, kde působí, stag-
nuje nebo prochází významnými problémy.

Dopravci v důsledku recese začali úzkostlivěji 
přehodnocovat svoji ziskovost. A to i v případě 
nevýhodných zakázek. „Zatímco v minulosti byli 
majitelé dopravních firem schopni nevýnosného 
zákazníka/zákazníky tolerovat, v současné době se 
raději rozhodnou takový obchodní vztah ukončit. 
Flotilu buďto deponují, nebo - a to spíše - ji hned 
po skončení leasingu prodají, v horším případě ještě 
v jeho průběhu vozidla vrátí. U našich zákazníků 
není výjimkou redukce vozových parků až na po-
lovinu,“ říká Ondřej Pavlík, ředitel české a slovenské 
pobočky DKV Euro Service.

Takové tendence potvrzují i ředitelé DKV z dalších 
zemí: podobnou zkušenost má podle Ondřeje Pav-
líka šest z osmi šéfů. „Jde o fenomén, který prochází 
napříč Evropou. Redukce vozového parku se stala 
součástí ozdravného procesu autodopravců.“ 
Podle posledních ekonomických dat se česká eko-
nomika po šesti čtvrtletích v řadě konečně dostává 
z recese. „Věříme, že příští rok – pokud nám to vývoj 
politické situace v zemi příliš nezkomplikuje – se ko-
nečně dočkáme dlouho očekávaného růstu i v auto-
dopravě. Pak ale může nastat situace, kdy poptávka 
převýší kapacity autodopravců,“ říká Ondřej Pavlík.

Příležitost pro prozíravé
To by samozřejmě mohlo znamenat i nepříjemné pro-
blémy pro výrobní firmy, které využívají služeb spedič-
ních společností - ve výhodě by byli hlavně zákaznici 
s vyšší prioritou a firmy, které mají nakontrahovány 
větší objemy pravidelných služeb za výhodnějších 
podmínek, zatímco jednorázové příležitostné zakázky 
by se tím mohla snadno dostat „na druhou kolej“.
Očekávané oživení ekonomiky a nedostatek přeprav-
ních kapacit může být ale naopak dobrou zprávou pro 
firmy, které obtížné období ustály bez redukce flotil. 
Ondřej Pavlík připomíná obdobnou situaci v polovině 
roku 2011: „Než se ekonomika zlomila do druhého 
poklesu pomyslného dvojitého w, na trhu také náhle 
vznikl nedostatek kapacit ze strany dopravců. Jak pro 
autodopravce, tak pro nás došlo k pozitivnímu jevu: 
zvýšení sazeb za dopravu. Pro DKV jako společnost 
poskytující služby autodopravcům to znamenalo, že 
naši zákazníci se stali méně rizikovými.“ ■
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DOPROVODNÁ LEGISLATIVA 
K NOVÉMU OBČANSKÉMU 
ZÁKONÍKU VSTOUPILA 
V PLATNOST
KE KONCI ZÁŘÍ, RESP. NA ZAČÁTKU ŘÍJNA 2013, BYLY VE SBÍRCE 
ZÁKONŮ VYHLÁŠENY ZÁKONY, JEŽ TVOŘÍ PODSTATNOU ČÁST TZV. 
DOPROVODNÉ LEGISLATIVY K SOUKROMÉMU PRÁVU HMOTNÉMU, 
TJ. K ZÁKONU Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKONU 
Č. 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 
(ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) A ZÁKON Č. 91/2012 SB., 
O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. 

Konkrétně byly ke dnešnímu dni vyhlášeny ve 
Sbírce zákonů všechny zákony v gesci Mini-
sterstva spravedlnosti, jež tvoří doprovod-

nou legislativu k novému občanskému zákoníku. 
Dne 27. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon 
o zvláštních řízeních soudních, novela občanského 
soudního řádu, novela insolvenčního zákona 
a zákona o insolvenčních správcích. Dne 30. září 
je pak platný nový zákon o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a doprovodný zákon 
k novému občanskému zákoníku, který novelizuje 
celkem 71 zákonů. Nové právní předpisy nabudou 
účinnosti 1. ledna 2014 a bude tak dodržena mi-
nimální legisvakanční lhůta.
A konečně – dne 4. října 2013 vstoupil v platnost 
zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva 
k jednotkám a skupinovým rodinným domům ně-
kterých bytových družstev a o změně některých 
zákonů, a konečně zákon č. 312/2013 Sb., kterým 
se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi-
sející zákony.

1) Přehled platných doprovodních 
zákonných úprav k novému 
občasnému zákoníku 
Zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon 
č. 292/2013 Sb.)
Nový zákon o zvláštních řízeních soudních ob-
sahuje taxativní výčet všech nesporných a jiných 
zvláštních řízení a úpravu jejich zvláštností oproti 
řízení spornému, které je upraveno v občanském 
soudním řádu. První (obecná) část zákona upra-
vuje specifika oproti spornému řízení, která jsou 
společná všem řízením upraveným v dalších 
částech zákona (například příslušnost, zahájení 
řízení ex offo, vymezení účastníků, dokazování, 
rozhodnutí). Zvláštní část zákona pak upravuje 
jednotlivá řízení (nesporná a jiná zvláštní řízení), 
a to už zmíněným taxativním výčtem (například 
řízení o podpůrných opatřeních, řízení ve věcech 
svéprávnosti, řízení ve věcech svěřenského fondu, 
řízení o pozůstalosti, řízení ve věcech rodinně 
právních, opatrovnických atd.).

Novela občanského soudního řádu (zákon 
č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony)  
Novela občanského soudního řádu reaguje na nové 
instituty nového občanského zákoníku (např. pod-
půrce účastníka v řízení, úprava žalob z rušené 
držby, procesní úprava dědických novinek jako od-
kaz, dědická smlouva) a přináší také terminologické 
změny („způsobilost k právům a povinnostem“ → 
„právní osobnost“; „způsobilost k právním úkonům“ 
→ „svéprávnost“; „právní úkon“ →„právní jednání“; 
termín „podnik“ → „obchodní závod“ aj.).
Zákon zároveň reaguje na nový zákon o zvláštních 
řízeních soudních, když ruší všechna ustanovení, 
která bude nově upravovat zákon o zvláštních ří-
zeních soudních. Nově tak občanský soudní řád 
bude upravovat pouze řízení sporná a nový zá-
kon o zvláštních řízeních soudních nesporná a jiná 
zvláštní řízení.

Novela insolvenčního zákona a zákona o in-
solvenčních správcích (zákon č. 294/2013 Sb., 
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve 
znění pozdějších předpisů)
Novela insolvenčního zákona přináší nový způ-
sob určování insolvenčních správců. Správci se 
budou nově vybírat podle předem daného po-
řadí. Součástí novely je například i nový institut 
společného oddlužení manželů. Norma také 
zmírňuje kvantitativní kritéria při reorganizaci, 
aby se podpořila restrukturalizace i menších 
podniků a harmonizuje terminologii s novým 
občanským zákoníkem.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fy-
zických osob (zákon č. 304/2013 Sb.)
Rejstříkový zákon upravuje zápis do rejstříku 
právnických osob soukromého práva. Do rejst-
říků budou zapisovat rejstříkové (krajské) soudy, 
nově budou moci přímo zapisovat také notáři 
na základě notářského zápisu. To nejen zrychlí 

zapisování do rejstříku pro veřejnost, ale také 
uleví agendě soudů. Podle této normy budou 
zapisovány spolky, obchodní společnosti, druž-
stva, ústavy, nadace, nadační fondy a společenství 
vlastníků jednotek.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 
soukromého práva
Doprovodný zákon vzhledem k novému občan-
skému zákoníku novelizuje 71 zákonů (např. notář-
ský řád), které obsahují technické úpravy vyplývající 
z rekodifikace soukromého práva.

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnic-
kého práva k jednotkám a skupinovým ro-
dinným domům některých bytových družstev 
a o změně některých zákonů
Zákon upravuje podmínky bezúplatného převodu 
vlastnického práva k jednotkám nebo skupino-
vým rodinným domům ve vlastnictví bytových 
družstev, vzniklých před 1. lednem 1992 nebo 
bytových družstev, která jsou jejich právními ná-
stupci, do vlastnictví oprávněných členů. Dále 
zákon upravuje podmínky převodu vlastnického 
práva k jednotkám ve vlastnictví jiných osob, do 
vlastnictví oprávněných členů, pokud k tomuto 
převodu dochází na základě rozhodnutí převádě-
jícího vlastníka učiněného po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona, jde-li o jednotky vzniklé z bytů, 
nebo zahrnující byty, které byly vystavěny byto-
vými družstvy s pomocí státu.

2) Přehled zákonných úprav 
projednaných v podobě zákonných 
opatření Senátu
Senát Parlamentu ČR dne 9. října 2013 projednal 
a schválil dva návrhy zákonných opatření, které mu 
předložila vláda v demisi J. Rusnoka, které navazují 
na rekodifikaci soukromého práva hmotného. Kon-
krétně Senát projednal návrh zákonného opatření 
Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně někte-
rých zákonů a návrh zákonného opatření Senátu 
o dani z nabytí nemovitých věcí.  
Jejich projednávání naznačuje složitost komplikace 
při schvalování a – možné komplikace při jejich 
ratihabici na první schůzi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 

3) Přehled zákonných právních úprav, 
které „čekají“ na nabytí účinnosti
Senátoři na své plenární schůzi dne 12. září 2013 
zamítli další vládní návrh zákona, a sice o statusu 
veřejné prospěšnosti, který dále stanoví podmínky 
pro rozhodnutí soudu přiznat právnické osobě 
statut veřejné prospěšnosti. Nicméně Ministerstvo 
spravedlnosti se rozhodlo předmětný zákon nově 
nepředkládat s tím, že účinnost občanského záko-
níku není podmíněna schválením této doprovodné 
legislativy. Podle jeho sdělení může rekodifikace 
soukromého práva v praxi reálně fungovat i bez 
zcela nového a dosud v českém právu nedefino-
vaného statusu veřejné prospěšnosti. 
Pro úplnost je dobré dodat, že pojem veřejné 
prospěšnosti se zavádí do českého právního řádu 
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vůbec poprvé. Veřejná prospěšnost se nemá 
posuzovat na základě právní formy právnické 
osoby, ale podle charakteru činnosti, kterou vy
konává. Norma pak jasně definovala podmínky, 
za kterých by mohla právnická osoba nabýt 
a také pozbýt statusu veřejné prospěšnosti 
a zavádí i určitá přísnější pravidla správy práv
nických osob, které status získají. Jde například 
o vyšší nároky na účetnictví, jako je povinnost 
vést odděleně účetnictví týkající se jednotlivých 
činností právnické osoby, nebo povinnost zve

řejňovat určité účetní dokumenty. Zákon dále 
stanoví i pravidla, která mají zabránit vyvádění 
majetku z právnické osoby. Cílem mělo být za
jištění vyšší transparentnosti právnických osob 
se statusem veřejné prospěšnosti.
Lze předpokládat, že návrh zákona o statutu 
veřejné prospěšnosti předloží k legislativ
nímu projednání vláda vzešlá z voleb do Po
slanecké sněmovny Parlamentu ČR na konci 
října 2013. ■

/pm/

Máte ověřený vodoMěr? 
Pozor na zákonné lhůty! 

Provozovatelé někdy podceňují zákonem naří-
zené periodické ověřování vodoměrů. Ukazují 
to zkušenosti společnosti Enbra, která se za-
bývá měřením a rozúčtováním spotřeby tepla 
a vody. Odběratelé s neověřeným vodoměrem 
nejsou povinni zaplatit za spotřebu naměře-
nou takovýmto vodoměrem a pro dodavatele 
vody tudíž hrozí riziko, že jim nezaplatí faktury. 
Vodoměry patří k měřicím přístrojům, které je nutné 
ze zákona periodicky ověřovat v autorizované zku
šebně. Jenom ověřený vodoměr totiž může po
skytnout provozovateli údaje, na jejichž základě lze 
vystavit spotřebiteli fakturu. Vodoměr na studenou 
vodu je přitom podle vyhlášky 345/2002 Sb. nutné 
ověřit jednou za 6 let a měřič spotřeby teplé vody 
jednou za čtyři roky. Ověřovací lhůta vodoměrů, 
které se používají pro rozúčtování spotřeby vody 
v domácnostech, je pak 5 let.     
„Společenstva vlastníků a další majitelé vodoměrů 
často nechávají jejich ověření v autorizované zku
šebně až na poslední chvíli. Provozem neověřených 
vodoměrů jim přitom mohou vzniknout nemalé 
problémy a finanční škoda. Pokud spotřebitel zjistí, 
že jeho vodoměr již překročil ověřovací lhůtu, ne
musí platit fakturu za spotřebovanou vodu, majiteli 
domu pak vzniká škoda. Rok ověření lze přitom 
dobře poznat ze značky umístěné na přední straně 
vodoměru,“ říkál Karel Vlach, obchodní ředitel spo
lečnosti Enbra, která se mimo jiné zabývá měřením 
a rozúčtováním spotřeby vody a tepla a provozuje 
síť autorizovaných měřicích středisek.
Ověření a správná kalibrace vodoměru je pro ma
jitele nájemních domů a společenstva vlastníků 
velmi důležitá. Autorizovaná zkušebna totiž dokáže 
odhalit nejen vadné a nepřesně měřicí kusy, ale také 
vodoměry, u nichž došlo k pokusům o mechanické 
ovlivnění. Podle statistik společnosti přitom počet 
pokusů o ovlivnění měření vodoměrů mírně roste. 
Pokusy o neoprávněné ovlivnění měření spotřeby 
vody jsou přitom jedním z hlavních důvodů zavádění 
nových moderních technologií měření spotřeby vody. 
Vodoměry lze snadno doplnit o další moderní prvky 
sledování spotřeby vody, jako jsou moduly pro dál
kový odečet naměřených hodnot, nebo je případně 
nahradit moderními ultrazvukovými měřicími systémy.

Lhůty ověřování vodoměrů  
podle vyhlášky 345/2002 Sb:
Fakturační vodoměr na studenou vodu: 6 let
Fakturační vodoměr na teplou vodu: 4 roky
Vodoměr, používaný pro poměrové 
rozúčtování spotřeby v bytech: 5 let ■

Sr čaká novelizácia zákona o odPadoch

Vláda SR schválila koncepciu nového zákona o odpadoch. Ako uvádza informácia na serveru 
Ministerstva životného prostredia SR (www.minzp.sk), konkrétne paragrafové znenie 
zákona envirorezort predloží vládnemu kabinetu do konca tohto roka.

Cieľom nového zákona o odpadoch je zníženie 
množstva odpadov zneškodňovaných sklád
kovaním, úprava a zameranie sa na predchá
dzanie vzniku odpadu, snaha minimalizovať 
negatívne vplyvy odpadu na životné prostredie 
a zdravie ľudí ako aj zavedenie a uplatňovanie 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, 
ktorá by mala byť uplatňovaná aj na komu
nálnej úrovni.

Bez recyklačného fondu, ale 
s novými povinnosťami
Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpa
doch počíta so zrušením Recyklačného fondu, 
zavedením povinnosti autorizácie kolektív
nych organizácií, pričom autorizáciu bude 
vykonávať samotné ministerstvo, ako aj zave

dením úplného zákazu výkupu odpadu z fa
rebných kovov a iného kovového odpadu od 
fyzických osôb alebo výrazné sprísnenie pod
mienok výkupu. Činnosť Recyklačného fondu, 
ktorý si už splnil svoju úlohu, sa má ukončiť 
postupne. Počas ustanoveného prechodného 
obdobia bude prebiehať proces autorizácie 
kolektívnych organizácií, ktoré následne 
po uplynutí prechodného obdobia budú 
v súčinnosti s obcami, zberovými spoločnosťami 
a spracovateľmi odpadov zabezpečovať triedený 
zber komunálnych odpadov pre ustanovené 
zložky komunálnych odpadov. Cieľom rezortu je 
vytvoriť komplexný informačný a transparentný 
systém evidencie, do ktorého prejdú dáta 
sústredené vo fonde.

Nový zákon by mal zaviesť a uplatňovať roz
šírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov 
za odpad, ako je to obvyklé v iných členských 
štátoch EÚ. Pozornosť sa má sústrediť na komu
nálny odpad. Organizácie výrobcov a dovozcov 
v prípade odpadov z obalov a odpadov, ako sú 
plasty, papier, sklo, či kovy, budú musieť uza
tvoriť zmluvy s obcou, ktorá o to požiada. Pre 
obce preto bude výhodné separovať, pričom 
rezort podporí vznik zberných dvorov pre zdru
ženia obcí. Skládkovanie zložiek, ktoré možno 
separovať, sa má zároveň zakázať. Ministerstvo 
tým chce zabezpečiť, aby úsilie ľudí, ktorí od
pad separujú, nevyšlo navnivoč. Cieľom má byť 
motivovanie ľudí k separácii. Čím menej komu
nálneho odpadu vznikne, tým menšie budú 
náklady obcí na jeho likvidáciu. Vyseparovaný 
odpad by mali mať možnosť odovzdávať bez
platne. To sa má následne premietnuť v nižších 
poplatkoch pre ľudí.

Novelizácia po 26razy
V súčasnosti platný zákon o odpadoch bol 
25krát novelizovaný a do jeho textu bolo pre
vzatých 10 smerníc vrátane ich zmien a dodat
kov. Vzhľadom na vysoký počet jeho novelizácií, 
ktoré nie vždy priniesli želaný efekt, nebol tento 
zákon podrobený jeho celkovej revízii, ale len 
neustále a čiastkovo menený. Taktiež samotná 
prax ukázala, ktoré ustanovenia sa osvedčili 
a majú želaný efekt a ktoré je potrebné zmeniť 
či úplne vypustiť. Z toho dôvodu sa súčasné 
vedenie ministerstva rozhodlo problém riešiť 
koncepčne prípravou nového zákona o od
padoch.
Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpa
doch bol predložený na medzirezortné pripo
mienkové konanie v čase od 10. do 23. mája. 
Rozporové konania k zásadným pripomienkam 
sa uskutočnili s pripomienkujúcimi subjektmi, 
ktorými bolo ministerstvo hospodárstva, mi
nisterstvo zdravotníctva, Asociácia zamest
návateľských zväzov a združení Slovenskej 
republiky, Združenie miest a obcí Slovenska, 
Republiková únia zamestnávateľov a Konfede
rácia odborových zväzov. ■� /hb/
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S ELEKTRIKOU DO PEDÁLŮ

Elektrický motocykl, u kterého 
musíte šlapat – to je hybridní jed-
nostopé vozidlo berlínské firmy 
eROCKIT, která nyní představila 
jeho 2. generaci.
Stroj o hmotnosti 123 kg využívá 
svůj 8kW/75Nm motor jako násobič 
síly vašeho šlapání (50x). Výrobce 
udává rychlost 70–80 km.h-1 a na 
jedno nabití lithium ion nanofos-
fátové baterie o kapacitě 3,1 kWh 

a zhruba desetileté životnosti do-
jede eROCKIT vzdálenost 50–70 km. 
Dobíjení se provádí ze zásuvky 
230 V a baterie jsou nabité za 3–4 
hodiny. Zájemci o tento stroj musí 
mít řidičské oprávnění pro lehké 
motocykly – a také slušně zásobe-
nou peněženku. Nejde o levnou 
záležitost – za 12,5–13 000 eur, za 
které je eROCKIT nabízen, už lze po-
řídit i slušný automobil. ■

KINO V LETADLECH? 
UŽ V ROCE 1925  SKRZ MRAKY 

Zatímco dnes je promítání filmů 
a multimediální zábava na dlou-
hých letech běžnou výbavou 
aerolinek, v počátcích letecké 
dopravy se o něčem takovém 
cestujícím ani nesnilo. Tedy až 
do roku 1925, kdy mohli cestu-
jící na linkách Imperial Airways 
v Německu shlédnout velkole-
pou novinku – jeden z prvních 
tzv. in-flight filmů. 
A to dokonce s doprovodem živého 
orchestru. Nikoli ovšem, že by se 
na palubě letadla nacházeli hudeb-
níci. Jak uvádí server Gizmodo.com, 
tento nádherně bizarní experiment 
umožnila relativně nová technolo-
gii s názvem rádio. Zvuky živého 
orchestru byly vysílány ze země 

a doprovázely němý film “Ztracený 
svět”, filmovou adaptaci dinosaury 
naplněného stejnojmenného ro-
mánu sira Arthura Conana Doylea.
Dobové vyobrazení v časopisu 
Science z roku 1926 popisuje tento 
projekt a znázorňuje jeho technické 
provedení. Berlínská stanice uspořádala 
hudební vystoupení orchestru, které 
vysílala pomocí radiového signálu, jež 
byl přijímán ve vzduchu rádiem v leta-
dle. Hudba hrála přes jediný reproduk-
tor na palubě, ale dnes můžeme stěží 
odhadnout, jak a zda ji bylo přes hluk 
letadla vůbec slyšet. Popis také zazna-
menává skutečnost, že pilot letěl přes 
husté mraky, aby bylo možné ztmavit 
kabinu, a lépe sledovat projekci filmu, 
protože se létalo během dne. ■

ČESKÝ KOSMICKÝ VÝZKUM SLAVÍ 
VÝROČÍ: START PRVNÍ VLASTNÍ DRUŽICE

Právě před 35 lety, 24. října 
1978, odstartovala v rámci Mezi-
národního programu výzkumu 
magnetosféry (IMS) do vesmíru 
první československá družice 
Magion 1, vyvinutá pracovníky 
Geofyzikálního ústavu ČSAV ve 
spolupráci s Tesla VÚST.
„Krabice“ o rozměrech 30×30×16 cm 
a hmotnosti 15 kg se systémem ur-
čeným pro výzkum magnetosféry 
a ionosféry cestovala na palubě 
rakety vypuštěné z arktického kos-
modromu Pleseck jako subsatelit 
sovětské geofyzikální družice Inter-
kosmos 18. Úkolem obou družic 
je společný výzkum magnetosféry 
a ionosféry. K oddělení od mateřské 
družice došlo 14. listopadu 1978.
Povrch satelitu byl pokryt panely 
solárních článků, které dodávaly 
družici energii po celou dobu je-
jího téměř tříletého provozu, než 
v září 1981 shořela v atmosféře. Další 
pokračovatelé řady Magion násle-
dovali až s 10letým odstupem na 
přelomu 80. a 90. Let (Magion 2 a 3). 
Družice s pořadovým číslem 4 a 5, 
podstatně větší a lépe vybavené 
než jejich předchůdci, byly vyslány 

v letech 1995 a 1996, poslední data 
z Magionu 5 pak vědci dostali v pro-
sinci 2002.
Mezitím se ale čeští a slovenští 
vědci podíleli na dalších kosmic-
kých projektech, např. na vybavení 
sond Vega 1 a 2, které byly v roce 
1984 vyslány na průzkum Venuše 
a Halleyovy komety, nebo sond 
Fobos, jež o čtyři roky později 1988 
zamířily ke stejnojmennému Mar-
sovu měsíci. ■

Magion jako hlavní téma měsíčníku 
Letectví + kosmonautika

ČEŠTÍ STAVITELÉ VZDUCHOLODÍ

I když je ČR známá v oblasti le-
teckých konstrukcí zejména v ob-
lasti tzv. ultralightů a menších 
letadel, funguje zde i společnost 
AirshipClub.com podnikající v ob-
lasti vývoje a konstrukce vzdu-
cholodí s pokročilými systémy au-
tonomní navigace pro nejrůznější 
potřeby vědeckých i komerčních 
institucí. 
Malé dálkově řízené vzducholodě 
slouží jako alternativa vrtulníků 
a malých letadel. Nacházejí uplatnění 
v oblasti leteckého snímkování, aero-
logických měření, 3D rekonstrukce 
terénu či objektů apod. 
Nejnovějším přírůstkem do rodiny 
vzducholodí je typ ACC 15X hybrid, 
který se odlišuje od předchozích 
vzducholodí zejména koncepcí 
pohonu: ten zajišťuje kombinace 
spalovacího dvoutaktního motoru/
alternátor/elektromotor 4 k. Zdrojem 
energie je spalovací motor poháně-
jící alternátor, vrtule jsou poháněny 
elektromotory, které lze v případě 
potřeby napájet ze záložní baterie. 

Vzducholoď je osazena virtuálním 
balonetem, udržujícím požadovaný 
přetlak balónu nezávisle na letové 
výšce. Je schopna plně autonomního 
letu v max. letové hladině 1 km a její 
letová výdrž činí zhruba 3 h. 
Také na ČVUT vznikl konstruktérský 
tým, který společně se dvěma sou-
kromými firmami Control System 
a ENKI vyvíjí a staví lehké bezpilotní 
vzducholodi použitelné pro nasazení 
nejmodernější měřicí techniky jako je 
např. termokamera nebo 3D laserový 
skener pro zaměřování staveb či vy-
tváření digitálních modelů terénu. Za 
den stihne vzducholoď prozkoumat 
plochu až 1000 ha, přičemž její vý-
hodou je i bezpečnost – využít ji lze 
i k měření a snímkování ve městech 
nebo chráněných územích. ■
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Škoda 1202
historie, vývoj, technika, sport
Jiří Mewald
Kniha ŠKODA 1202 alias stejšn 
a samozřejmě celá rodina sedanů 

přináší kompletní přehled výroby 
těchto vozů ve vrchlabském zá-
vodu automobilky Škoda. Od po-
pisu předcházejících modelů 1200 
a 1201 přes podrobný technický 
popis Škody 1202, jednotlivých 
verzí a jejich postupných vylepšení 
až po zajímavá exportní provedení 
tohoto modelu pro zákazníky z nej-
různějších koutů světa. Obsahuje 
řadu málo známých detailů z his-
torie výroby vozu zaznamenaných 
při rozhovorech s pamětníky – bý-
valými zaměstnanci vrchlabské 
automobilky. Zajímavou kapitolou 

je dosud nikde jinde nezveřejněný 
popis činnosti továrního závodního 
týmu, který vůz Škoda 1202 připravil 
pro účast v automobilových sou-
těžích a vynikající jezdec Oldřich 
Brunclík s ním získal mnohé úspěchy 
v mistrovství republiky. / 160 stran, 
349 Kč

Jawa 500
historie, technika, rozdělení, 
úpravy
Jiří Wohlmuth 
Kniha zkušeného odborníka sezna-
muje čtenáře s vývojem čtyřdobých 
motocyklů značky Jawa v prestižní 
třídě pětistovek. Představuje tak 
nejsilnější stroje této značky, od 
předválečného typu Jawa 500 OHV 
– Rumpál přes cestovní stroje Jawa 
500 OHC z padesátých let minu-

lého století až k poslednímu typu 
Jawa 824. Samostatná kapitola je 
věnována závodním, silničním, te-
rénním a plochodrážním speciálům. 
Publikace obsahuje bohatou foto-
dokumentaci, podrobné technické 
údaje ke každému typu a také rady 
k servisu a opravám motocyklů. 
V knize nechybí ani stručné životo-
pisy nejvýznamnějších konstruktérů 
Jawy. / 172 stran, 349 Kč

Pro fandy historických motorových vozidel přichystalo nakladatelství 
GRADA v edici Retro další dvě lahůdky. Knihy dokumentují vývoj, 
technické parametry i sportovní úspěchy typických představitelů 
dopravních prostředků československé provenience.

NEJMODERNĚJŠÍ 3D PLANETÁRIUM 
V ČESKU
V plzeňské Techmanii zahájilo 3D 
planetárium provoz v listopadu. 
Jde o vůbec první takovýto pro-
jekt v ČR. Téměř 30 interaktivních 
exponátů nabízí možnost sezná-
mit se např. s vodíkovou raketou, 
procesy v nitru sopek nebo se po-
dívat jak vypadá vnitřek Slunce, 
vyzkoušet si gyroskop či skafandr, 
apod. 
Návštěvníci zde uvidí unikátní inter-
aktivní projekční systém Science on 
a Sphere – dvoumetrový globus, který 
se takřka vznáší v prostoru. Dotykem 
lze ovládat, měnit nebo promítat na 
něm třeba krátké filmy zachycující 
proměny Země v čase, pozorovat 
bouřící tornáda, stopovat zemětřesení 
nebo třeba zjistit, co vše se může stát 
s botou, která spadne do oceánu… 
Interaktivní globus Science on 
a Sphere je teprve 99. instalací svého 
druhu na světě a využívá data proslu-
lého amerického Národní ho úřadu 
pro oceán a atmosféru (NOAA).
Pro zajímavost: samotná budova 
planetária je unikátní technickou 
památkou. Stavba z roku 1916, která 
dlouhá desetiletí sloužila jako jídelna 
pro zaměstnance Škodovky, je první 
budovou v českých zemích, při jejíž 
stavbě byla použita tzv. Hetzerova 

metoda. Tato technologie, kterou vy-
tvořil na počátku 20. století výmarský 
vynálezce Otto Hetzer umožňuje sklá-
dáním a lepením dřevěných lamel vy-
tvořit rozměrné klenby, o něž se opře 
celá stavba – a to s využitím lepidla na 
bázi kaseinu, což je v podstatě lepivá 
směs tvarohu a vápna. V kontrastu 
s hi-tech současnou podobou objektu 
je poněkud paradoxní a pro mnohé 
možná stěží uvěřitelná skutečnost, 
že část dřevěných vazníků, které drží 
pohromadě monumentální kupoli 
dnešního planetária je tedy vlastně 
lepená tvarohem... ■

TUL VYVINULA UNIKÁTNÍ ŠPLHACÍ ROBOT
Vědci z Technické univerzity 
v Liberci představili druhou 
generaci speciálního servisního 
robotu ROBOTUL Vertical Clim-
ber 02, který dokáže operovat 
na hladké vertikální ploše, jako 
je např. skleněný plášť budov, 
hladké stěny z nerezové oceli, 
rychlostí zhruba 1 m/min.
Oproti svému předchůdci, před-
stavenému v roce 2008, se může 
pohybovat všemi směry a nést 
technologie na mytí oken, kamery či 
další senzory k odhalení případných 
závad na plášti budovy.  
Bezdrátově ovládaný robot váží 
48 kg a na vertikální stěně se po-
hybuje pomocí čtyř nohou stejným 
způsobem jako v živočišné říši např. 
Gekon – na skle nebo jiném hlad-
kém povrchu ho drží 28 přísavek, 
v nichž se vytváří podtlak. Za ho-
dinu je schopen vyčistit 60–80 m2 
vertikální plochy. „To je srovnatelné 
s klasickým způsobem čištění. Nový 
systém ale za stejné peníze umožní 
dělat údržbu častěji, nebo při stej-
ném rytmu přinést významné 
úspory provozních nákladů. Může 
provádět čištění pomocí minimál-
ního množství vody nebo suchým 
způsobem. Ve vývoji robota na 

mytí skleněného opláštění výško-
vých budov jsme pokročili natolik, 
že ho můžeme nabídnout firmám 
k praktickému využití,“ řekl vedoucí 
projektu František Novotný s tím, že 
univerzitě se už hlásí první zájemci. 
Vývoj druhé generace robotu nava-
zuje na předchozí výsledky v rámci 
tříletého projektu PRE-SEED „Nové 
technologie a speciální kompo-
nenty strojů“. ■

Unikátní servisní robot vyvinutý 
libereckou technickou univerzitou 
dokáže lézt po skleněných stěnách 
mrakodrapů /foto: TUL/
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Strojem vládne elektronika
Ve Sverdlovském závodě v Leningradě sestrojili 
univerzální stroj, který soustruží, frézuje a vrtá 
díry na setiny milimetru bez zásahu lidské ruky. 
Stroji stačí dát jen veškeré „informace“, které 
zpracují elektronkové počítače. ■

Nová dálnice v SSSR
Do roku 1965 má být v SSSR vybudováno 
70 000 km nových dálnic, které budou spo-
jovat nejprůmyslovější města celého Sovět-
ského Svazu. V nejbližší době se bude začínat 
s vybudováním dálnice vedoucí z Moskvy do 
Stalingradu, Gorkého a Kujbyševa. Nejdelší 
dálnice bude z Moskvy do Stalingradu, a to 
v délce kolem 1000 km. Dálnice budou beto-
nové a budou obsahovat čtyři pásy v každém 
směru. ■

Speciální Garant ZOK
Automobilový průmysl Německé demokratické 
republiky přichází n a trh s novým automobilem, 
určeným jako pomocné opravářské vozidlo pro 
závodníky nejen v automobilovém, ale i moto-
cyklovém sportu. Automobil, který byl vyroben 
v Zittau, má ve vnitřní části umístěny speciální 
přístroje, opravářské nářadí, náhradní díly k růz-
ným závodním vozidlům apod. ■

Děti z automobilů
Podle posledních zpráv se rok co rok narodí 
v automobilech na 300 dětí. V křestním listě 
těchto „automobilových dětí“ je udáno jako 
místo narození bydliště rodičů a mimo to se 
pravidelně udává policejní číslo automobilu, 
v němž se radostná událost stala. ■

Motorek pro kola
V Polsku se vyrábí malý přívěsný motorek na 
jízdní kola značky SM - 57. Jde o jednoválcový 
dvoutakt obsahu 48 ccm o výkonu 1 ks. Spo-
třeba paliva na 100 km je průměrně 1,5 l a maxi-
mální rychlost 38 až 40 km/hod. Obsah palivové 
nádrže je pouze 1,7 l a váha celého motoru 
9,2 kg. Klikový hřídel je uložen v kuličkových 
ložiskách. Motor se upevňuje na hlavu řízení 
a třecím převodem pohání přední kolo. ■

Miniaturní baterie
Kadmiové baterie ze slinutého niklu nejsou větší než 
drobný kovový peníz a jsou určeny pro minimální 
potřebu energie. Mohou se však sestavovat i do 
sloupců a tvořit tak libovolně silnější zdroje. ■

Mluvící noviny
Na páskách pro magnetofony firmy Telefunken 
se začaly v Berlíně vydávat první mluvící noviny 
pro lékaře. Na pásek jsou namluveny přednášky 
a zprávy o novinkách v lékařství. Důležité je, že je 
tak zachycen zvukově například tlukot srdce při 
zprávě o nemocích srdce apod. Bez dlouhého po-
pisování je tak možné rychle a přesně informovat 
posluchače. Pásky jsou rozmnoženy a posílají se 
předplatitelům. I lékař, který má málo času, najde 
chvilku, aby si poslechl alespoň část namluvených 
novin. ■

Budoucnost? Na otázku odpoví zítřek. 
Magnetofonové noviny jsou však skutečnost, 
a tradiční tisk a papír budou muset svést o svou 
existenci již brzo boj

Sportovní motocykl
Polský motocyklový průmysl připravil pro sériovou 
výrobu nový sportovní motocykl Junák – MO 7. 
Jde o motocykl třídy 350 ccm s jednoválcovým 
motorem, který dává výkon 17 ks při 5700 ot/min. 
Karburátor i zapalování je polské výroby. Rych-
lostní skříň je čtyřstupňová. Přední vidlice tele-
skopická. Pneumatiky – 3,50 x 19. Suchá váha 
motocyklu je 160 kg a spotřeba se pohybuje od 3,5 
do 4,5 l na 100 km. Maximální rychlost motocyklu 
je 115 km/hod. ■

Kapesní drobnohled
Na loňské polské průmyslové výstavě v Moskvě byl 
předváděn miniaturní optický přístroj - drobnohled 
MiP, který lze nosit v kapse jako plnicí pero. Jeho 
délka je 118 mm, průměr 13,5 mm a váha 20 g. 
Zorné pole je 6 nebo 3 mm a zvětšení 16 nebo 
32krát. ■

Konstrukce drobnohledu je velmi jednoduchá. 
V horní části přístroje se nachází okulár (2), který se 
zakrývá víčkem (1). Ve spodní části je umístěn 
objektiv (4), jenž končí zářezem (5), kterým paprsky 
dopadají na vyšetřovaný předmět. Objektiv 
s výřezem se při nošení zakrývá čepičkou (6). 
Zvětšení se reguluje otáčením drážkovaného 
prstence (3). Drobnohledu MiP se používá pro 
struktury povrchů hornin, kamenných a betonových 
výrobků, odlitků, rozličných desek apod. Před 
začátkem práce s drobnohledem je třeba sejmout 
víčko (1) z okuláru a čepičku (6) z objektivu, otočit 
výřez ke světlu a nastavit žádoucí zvětšení.

Hluk a spánek
V poslední době se v tisku píše mnoho o zvyšujícím 
se hluku hlavně ve velkoměstech a o jeho škodli-
vosti pro nervový systém a tím i pro zdraví člověka. 
Přezkoumat tyto údaje, které jsou dosud založeny 
ještě příliš na subjektivních dojmech, není zcela 
jednoduché. Metodické cesty jsou velmi kompli-
kované, mají-li být získány statisticky podložené 
údaje pro a nebo proti.
Jedním z prvních, i když ne zcela dokonalých 
pokusů, jsou budící zkoušky profesora G. Steinec-
keho. Zkoušky byly provedeny u 350 osob, při-
čemž zdrojem hluku byl magnetofon ze zvukem, 
který vzniká při štípání dřeva. Pokusy s buzením 
byly uskutečněny v ranních hodinách mezi 3. a 4. 
hodinou. Hluk počínal tiše a stoupal ze 30 fonů 
(jednotky hladiny hlasitosti) po třech minutách na 
35, 40, 45, 60 až 70 fonů. Přístroj po probuzení byl 
vypnut, takže výše hluku, při němž nastalo probu-
zení, mohla být na přístroji zjištěna. Z pokusných 
osob, které spaly v jednotlivých ložnicích, se 52 % 
probudilo při intenzitě hluku 45 fonů, ve společné 
ložnici teprve při 60 až 70 fonech. Poměrně mnoho 
mladistvých se probudilo již při 35 fonech a 50 % 
osob ve věku nad 60 let při 40 fonech. Příslušníci 
duševních povolání se probudili při intenzitě 47,9 
fonů, manuální pracovníci a ženy v domácnosti 
při 44,7 fonů. ■

Vnima
Tak se jmenuje nový a první finský nízko litrážní 
vůz. Váží pouze 280 kg a dosahuje osmdesátikilo-
metrové rychlosti za hodinu. ■
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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

1 9
8 2 6 3

7 3 9 4 2
7 5 2 6

3 1
8 2 6 5
1 9 3 2 8

2 5 3 4
4 9

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 10/2013:

1 2 5 8 6 7 4 3 9

8 3 9 2 5 4 1 6 7

4 7 6 1 3 9 8 2 5

5 1 2 3 7 6 9 4 8

7 9 8 4 2 5 6 1 3

6 4 3 9 1 8 7 5 2

2 5 4 7 9 1 3 8 6

3 8 7 6 4 2 5 9 1

9 6 1 5 8 3 2 7 4

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Alena Drobná, Benešov
Josef Kovařík, Praha
Vladislav Synek, Kolín

Ropné deriváty podporují růst
Sovětští vědci pod vedením agrochemika pro-
fesora Husseinova vyvinuli ropné deriváty pro 
podporu růstu, které získali ze solí naftenových 
mýdel. Prokázali, že při dávce 110 až 500 gramů 
na 1 ha půdy bylo možno zvýšit výnos až o 5 tun 
zelí, o 7 tun rajčat. Při navlhčení semen bavlníku 
bylo možno zvýšit výnos až 5 q na ha. ■

Ponorka se šlapadly
Výzkum klikového mechanismu a převodů se 
neuplatňuje toliko u jízdního kola. Známe jej 
v řadě jednoduchých a složitých mechanismů. 
Jedním z posledních je jakási miniaturní ponorka 
s fyzickým zdrojem pohybu. Jde o dutý hliní-
kový plovák, na kterém leží plavec s kyslíkovou 
maskou. Obě ruce má volné, řídí jimi plavidlo 
a reguluje hloubku pod vodou připouštěním 
vodní zátěže. Zvláště zajímavé je, jak pohon 
šlapáky vrtulového šroubu šetří sportovce. Pla-
vec s dýchacím aparátem uplave námořní míli 
tj.1853 m za 41 min. a k výkonu spotřebuje 159 m³ 
vzduchu. Pomořské kolo urazí 1 míli za 30 min. 
a plavec spotřebuje jen 68 m³ vzduchu. Co do 
hospodárnosti můžeme nové plavidlo srovnat 
se sportovním jízdním kolem. ■

Konec rázů na dálnicích
Nemilé nárazy, které na dálnici způsobují skuliny 
mezi jednotlivými betonovými deskami, se v USA 
pokoušejí odstranit spojovacím kaučukovým člán-
kem. Poměrně široká vložka z gumy se nepromáčkne 
ani při velkém zatížení a navíc chrání  betonové dílce 
na místě spoje proti obávanému vydrolování. ■

Služby zákazníkům
Vídeňské poštovní ředitelství umístilo v součin-
nosti s prodejnami kancelářských potřeb v halách 
pošt psací stroje. Každý, kdo chce vyplnit poukázku 
či napsat dopis, může místo psaní ručně použít 
zdarma psacího stroje. Jde o dobrou službu a také 
o reklamu. ■

Největší evropský visutý most
Visutý most ve Francii přes řeku Seinu je největší 
v Evropě. Jeho délka je 608 m a teprve nedávno 
byl dán do provozu. ■

Kancelářská technika z Brna
Brněnskému podniku Závody Jana Švermy byl svěřen 
obor kancelářské techniky, který v sobě zahrnoval 
matematické stroje jako jsou různé druhy samočin-
ných počítačů, děrnoštítkové stroje a také kance-
lářské stroje (psací, počítací kalkulační či dálnopisy). 
Úkolem ZJŠ bylo plynule zásobovat národní hospo-
dářství a udržovat výrobu na vyšší technické úrovni. 
Na obrázku je vidět výroba velmi přesných psacích 
strojů – tzv. přenosný typ, který váží jen 3,5 kg. ■
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12.–15. 11. Mnichov, Německo: 
PRODUCTRONICA 2013 – 20. 
mezinárodní veletrh pro inovativní 
elektronickou výrobu. Pořádá: Messe 
München GmbH, info: EXPO-Consult
+Service, tel.: 545 176 158, fax: 545 
176 159-160, e-mail: info@expocs.cz, 
www: http.productronica.com

 

13.–15. 11. Sosnowiec, Polsko: ROBOT 
SHOW – veletrh robotizace a auto-
matizace v průmyslu. RUBPLAST 
EXPO – veletrh zpracování plastů 
a gumy. Pořádá/info: Expo Silesia, 
Sp., tel.: +4832 78 87 596, fax: +4832 
78 87 502, e-mail: exposilesia@expo-
silesia.pl, www.exposilesia.pl

 

14.–16. 11. Praha, Výstaviště Holešo-
vice: CZECHBUS – 3. středoevropský 
veletrh autobusů a hromadné do-

pravy. Pořádá/info: INCHEBA Praha 
spol. s r.o., tel.: 220 103 111, fax: 233 
379 450, e-mail: info@incheba.cz, 
www.czechbus.eu

  

19.–22. 11. Paříž, Francie: MAINTE-
NANCE EXPO – výstava průmyslové 
údržby. Pořádá/info: Reed Expositi-
ons France, tel.: +33 (0)1 47 56 50 00, 
fax: +33 (0)1 47 565100, e-mail: info@
reedexpo.fr, www.midest.com

 

19.–22. 11. Praha PVA EXPO Letňany: 
VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ – meziná-
rodní odborný veletrh technického 
zařízení budov. Pořádá/info: Progress 
Partners Advertising s.r.o., tel.: +420 
224 213 905, fax: +420 224 218 312, e-
-mail: info@ppa.cz, www.voda-klima-
-vytapeni.cz

 

19.–21. 11. Praha PVA EXPO Letňany: 
FOR ELECTRON 2013 – 3. meziná-
rodní veletrh elektrotechniky, elek-
troniky a energetiky, FOR ENERGO – 
2. mezinárodní veletrh výroby a roz-
vodu elektrické energie, FOR AUTO-
MATION – 2. mezinárodní veletrh 
automatizační, regulační a měřicí 
techniky. Pořádá: ABF, a.s., tel.: 222 
891 111, fax: 222 891 197, e-mail: 
info@abf.cz, www.abf.cz

  

26.–28. 11. Norimberk, Německo: SPS/
IPC/DRIVES 2013 – mezinárodní 
výstava a konference o elektrických 
a automatizačních systémech a kom-
ponentech. Pořádá/ Mesago Messe 
Management GmbH, info: Naďa 
Lichte, zastoupení NürnbergMesse 
pro ČR, PROveletrhy s.r.o., tel.: 775 663 
548, e-mail: lichte@proveletrhy.cz

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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ZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?
Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhod-
něných podmínek? Tuto možnost mají i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslat na 
adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz. 
Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail. 

Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatitele
ze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %
slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma. 

 e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.cz

I na Slovensku

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,

I na Slovensku

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,

 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 LISTOPADOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Jan Trgiňa, Kladno; Stanislav Fajmon, Pasohlávky; Jindřich Lanča, Fryčovice

Ceny do soutěže – voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české naklada-
telství 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 technic-
kých, vědních a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih 
nakladatelství GRADA dle vlastního výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce 
nakladatelství najdete na www.grada.cz.

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 technic-
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SVĚTOVÝ DODAVATEL 
KOMPLEXNÍ AUTOMATIZACE
PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ

JADERNÁ ENERGETIKA

TEPELNÁ ENERGETIKA

VODNÍ ENERGETIKA

AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

VÝROBA PRŮMYSLOVÉ ELEKTRONIKY

ÚDRŽBA A SERVIS

AUTOMATIZAČNÍ PROSTŘEDKY

PRO ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

SPECIÁLNÍ LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

ZAT A.S. PŮSOBÍ V TĚCHTO OBORECH

Automatizace pro jadernou, klasickou energetiku a průmysl

50 let na trhu na 5 kontinentech, 40 let v jaderné energetice

Bezpečná a spolehlivá technická řešení

Technické a technologické know-how

Každoroční investice do inovací 40 mil. korun

Inovovaný řídicí systém ZAT - Plant Suite

Nová generace procesních stanic SandRA

Záruční a pozáruční servis

ZAT v automatizaci

®



PANORAMATICKÁ 
OBRAZOVKA 12" HD

DOTYKOVÝ DISPLEJ 7"PANORAMATICKÉ 
ČELNÍ SKLO

SPOTŘEBA PALIVA
3,8 l/100 km
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