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Editorialy závěrečného vydání roku se zpravidla rozplývají nad poezií nadcházejících Vánoc, 

chanuky, Margarshirsha Purnima a podobných svátků symbolizujících finále příslušného ročního 

cyklu a případně nástup nového, což je stěžejní událostí hlavně pro asijské země. I když i tam, 

v zemích tisíciletých tradic, se začínají stále více (a ve stále komerčnější podobě v americkém stylu) 

prosazovat klasické křesťanské vánoce – dokonce i Číňané už mají nově svého Santa Clause – ten 

jejich se jmenuje Sheng Dan Lao Ren, což znamená Vánoční starý muž a naděluje dětem dárky do 

punčoch ponechaných za oknem. 

Mimochodem věděli jste, že populární zlaté prasátko má svůj původ právě u proslulých starověkých 

saturnálií, které slavili Římané koncem roku? Tehdy bůh Saturn přijížděl na voze taženém vepřem se 

zlatými štětinami. Byl oslavován oběťmi sviní, symbolem zlatého prasátka – jako rodícího se Slunce, 

jemuž byl vepř zasvěcen ve starých indoevropských náboženstvích. A zlaté prasátko se postupně 

stalo symbolem štěstí (často ještě „sichrovaného“ dalšími atributy jako třeba čtyřlístkem, kominíčkem 

či podkovou), které se očekává pro nadcházející časy.

Doufejme tedy, že ten už pomalu nadcházející příští rok bude konečně opravdu o něco lepší, jak to 

analytici už zase začínají opatrně slibovat. Jenže když už jsme se začínali těšit na blížící se konec 

několikaleté recese sužující svět i naši ekonomiku, a začaly se objevovat signály postupného zlep-

šování situace, objevily se vzápětí informace korigující počínající nadšení – zprávy varující před 

přílišným optimismem s tím, že tak jednoduché to nebude a že se mizérie, z níž jsme se ledva začali 

otřepávat, může ještě vrátit. Jistou logiku to samozřejmě má, je jasné, že to, co nás dusilo několik 

let, nezmizí přes noc mávnutím kouzelného proutku, abychom se ráno probudili do svěžího jitra 

plného světlých zítřků a ekonomické prosperity, kde budou pečení holubi sami létat do huby a za-

kázky na milionové kontrakty přicházet každý den v ranní poště či e-mailu. Ne, milánkové, takhle 

to opravdu nefunguje…

Když se Winston Churchill ujímal šéfování britského kabinetu v krušných časech válečné éry, oznámil 

občanům „na férovku“, že mohou očekávat tak nanejvýš „krev, pot a slzy“, než bude líp – pokud bude. 

Naši politici samozřejmě slibují mnohem světlejší zítřky – tedy v případě, že budou u kormidla oni, 

aby mohli napravit to, co jejich břídilští předchůdci zpackali. Jejich kuráž následně tlumí nezávislí 

ekonomové, kteří vidí věci tak, jak jsou, a to i z pohledu širší perspektivy, jež se neúprosně řídí tím, 

jakou cestou se právě ubírá okolní svět bez ohledu na to, co si přeje vládní výkvět 6,85 promile (‰) 

světové populace v zemi o rozloze 1/27 Grónska. Pokud byste mimochodem chtěli pro propočet 

získat přesnější statistiky, doporučuji navštívit www.worldometers.info/cz, kde je online simulována 

spousta zajímavých údajů o naší planetě a jejich nejrůznějších parametrech, jako je např. právě 

aktuální počet obyvatel, zemřelých, vyrobených aut, právě odeslaných e-mailů, spotřeba energie 

nebo počet dnů zbývajících do vyčerpání ropy, zemního plynu, nebo vytěžení uhlí apod. Toho uhlí 

nám zbývá na mnohem víc dnů než ropy, takže minimálně o teplo a elektřinu asi nemusíme  - za-

tím - mít strach, koneckonců stačí se v příslušné statistice podívat na to, kolik MWh solární energie 

právě dnes dopadá na naši matičku Zemi… 

To jsou přece docela příznivé zprávy v dnešní rozkolísané době. Stačí už vlastně jen málo – dokázat 

tu energii štědře nadělovanou Sluncem a přírodou zachytit a zapřáhnout do našich služeb. I tomu 

se na stránkách posledního letošního vydání TechMagazínu věnujeme. Na jeho stránkách však 

najdete i další zajímavé věci a třeba i tipy na neotřelé vánoční dárky. Na některém z nepřeberné 

plejády e-shopů byste je určitě ještě stihli pod stromeček objednat. A pak už se jen těšit na skutečně 

klidné a pohodové svátky, které Vám za redakci srdečně přejeme. Zasloužíte si je.

A my se budeme těšit na shledanou zase v novém roce

Josef Vališka, šéfredaktor

Zlatý vepřík a čínský Santa – přinesou nám 
štěstí pro příští rok?
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ABB A ZČU UMOŽNÍ VYUČOVAT MODERNÍ 
ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Fakulta elektrotechnická Zápa-

dočeské univerzity v Plzni a spo-

lečnost ABB otevřely novou la-

boratoř výkonové elektroniky se 

zaměřením na regulaci a řízení, 

která bude využívána při výuce 

předmětů Průmyslová elektro-

technika a mechatronika, Apliko-

vaná teoretická elektrotechnika 

a Regulační technika. 

V rámci ČR jde o zcela unikátní labo-

ratoř, která studentům umožní simu-

laci moderních řídicích systémů jako 

v běžných průmyslových provozech 

a seznámit se tak komplexně s touto 

problematikou. Budou si moci projít 

všemi klíčovými oblastmi při uvá-

dění takového řídicího sytému do 

provozu, jako je např. konfigurace 

čidel, vytváření aplikací nebo mo-

nitorovacího a ovládacího rozhraní 

dispečinku. 

„Společnost ABB poskytla zdarma 

většinu klíčového vybavení labora-

toře a díky téměř milionové investici 

bude studentům k dispozici reálná 

regulovaná soustava, která má reálné 

fyzikální vlastnosti – je v ní možné 

třeba vyvolat poruchu, na kterou musí 

reagovat regulační systém,“ uvedla Lu-

cie Jandová, ředitelka marketingové 

komunikace a PR. 

„Cílem je prakticky využít a skloubit 

znalosti fyziky, matematiky, regulační 

techniky a elektrických pohonů se 

současným zapojením pozorovacích 

schopností, selského rozumu a fan-

tazie – jinými slovy rozvíjet inženýr-

ského ducha,“ vysvětlil Jan Molnár 

z katedry elektromechaniky a výko-

nové elektroniky. Zatímco současná 

výuka byla zaměřena spíše na pro-

gramování relativně jednoduchých 

úloh z oblasti řízení, v nově zřízené 

laboratoři se studenti budou moci 

věnovat plnohodnotným úlohám, 

které se běžně vyskytují v průmyslu, 

např. regulaci hladiny, průtoku či tlaku, 

s využitím různých senzorů a komu-

nikačních protokolů. 

WALTER CZ PODPORUJE CHOV  
TYGRŮ BÍLÝCH

Nové adoptivní rodiče získala 

od listopadu skupinka bílých 

tygrů v ZOO Liberec. Mezi koč-

kovitými šelmami je v dnešní 

době jedním z nejohroženějších 

zvířat na Zemi. Walter CZ a její 

zaměstnanci se proto rozhodli 

stát se na dobu jednoho roku 

mecenášem chovu těchto tygrů 

bílých v Liberecké ZOO.

Elegantní bílý tygr, jež vyniká svou 

silou a ostrostí, přiměl zaměstnance 

společnosti Walter CZ ke společné 

sbírce. Zoologické zahrady se snaží 

o vytvoření životaschopné popu-

lace v lidské péči pro případ vyhy-

nutí těchto druhů ve volné přírodě. 

Ochrana přírody ještě stále nepatří 

mezi moderní témata a pro řadu 

firem je až na konci žebříčku priorit. 

Naštěstí existují firmy i jedinci, jimž 

prostředí a příroda nejsou lhostejné. 

„Všude tam, kde je přijímána spole-

čenská odpovědnost, jsou potřeba 

lidé s odvahou, rozhodností, silou 

a vytrvalostí. Lidé, kteří konají, a ne 

jen mluví. A já jsem rád, že mezi ně 

paří i naši zaměstnanci.“, řekl Dalibor 

Kryl, jednatel společnosti Walter CZ.

A proč právě tygr? Výběr tygra bílého 

byl pro zaměstnance jasnou volbou. 

- jeden z nejúspěšnějších řezných ma-

teriálů pro frézování posledních let. 
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PERSONÁLIE  
VE FIRMÁCH

ABB jmenovala 
ředitele divize
Společnost ABB jme-

novala Daniela Müllera 

do funkce ředitele di-

vize Automatizace vý-

roby a pohony pro Českou republiku. 

Müller je absolventem švýcarských 

univerzit v Lausanne a v Bernu. Ve 

společnosti ABB působí již 6 let na 

řadě pozic, včetně mezinárodních 

funkcí v centrále společnosti v Cury-

chu, ale také Japonsku, a v uplynulých 

čtyřech letech v ČR.

S novou finanční 
ředitelkou
Společnost Infor 

jmenovala na pozici 

finanční ředitelky 

(CFO – Chief Financial 

Officer) Nicole Anasenes, která před 

příchodem do společnosti Infor pra-

covala jako CFO obchodní jednotky 

Software Middleware Group ve spo-

lečnosti IBM.

Kia ČR bez 
nejvyššího šéfa
Dle oznámení za-

stoupení jihokorej-

ské automobilky Kia 

Motors Czech dne 

22.listopadu, odchází ze svého po-

stu generálního ředitele Vít Pěkný, 

který stál v čele zastoupení značky 

celých 8 let. Dokázal posunout 

značku mezi 6 největších značek 

na českém trhu. Co stojí za jeho 

náhlým odchodem?

Změna v Altronu
Společnost Altron Business Solutions 

jmenovala Zbyňka Juřenu do funkce 

obchodního ředitele. Předtím praco-

val přes 6 let na různých vedoucích 

pozicích ve společnosti Kapsch – mj. 

ve funkci generálního ředitele Kapsch 

Slovensko.

Z ředitele  
na ředitele
Ředitelem společ-

nosti DuPont pro 

východní Evropu, se 

zaměřením na Rusko, 

Kazachstán, Kyrgystán a Bělorusko, 

se stal Jiří Lang, který pracuje ve 

firmě více než 20 let a od roku 2012 

byl generálním ředitelem ruské po-

bočky. Ve své pozici bude zodpo-

CERN BUDE SPOLUPRACOVAT 
S TECHNICKOU UNIVERZITOU V PLZNI 

Fakulta elektrotechnická Zá-

padočeské univerzity v Plzni 

uzavřela v říjnu smlouvu o spo-

lupráci s Evropskou organizací 

pro jaderný výzkum (CERN), 

jedním z největších a světově 

nejuznávanějších výzkumných 

center, které v současnosti pro-

vozuje nejvýkonnější urychlo-

vač světa – Large Hadron Colli-

der (LHC). 

Odborníci z plzeňské fakulty se 

připojili k výzkumné skupině na 

projektu TOTEM, což je jeden ze 

sedmi experimentů na urychlo-

vači LHC. ZČU je jedinou českou 

univerzitou, která se do expe-

rimentu zapojila. „Na projektu 

TOTEM nás zajímá oblast nových 

detektorů, elektronických systémů 

pro určování časových značek udá-

lostí, které vznikají při srážkách 

urychlovaných částic,“ vysvětluje 

Vjačeslav Georgiev, proděkan fa-

kulty pro mezinárodní spolupráci 

a projekty. „Budeme se podílet 

především na vývoji speciálních 

částí řídicích systémů detektoru,“ 

doplňuje Zdeněk Peroutka, prodě-

kan pro vědu a strategii a vědecký 

ředitel Regionálního inovačního 

centra elektrotechniky (RICE). 

Do výzkumu se zapojí i vybraní 

studenti fakulty, kteří odjedou do 

Ženevy na stáž. „V detektorové ob-

lasti bychom chtěli přispět zvláště 

elektronickými systémy sběru dat 

z nových detektorů s lepšími para-

metry rychlosti,“ uvádí Pavel Brou-

lím, student doktorského studia, 

který jako první ze stážistů bude 

spolupracovat s odborníky z ce-

lého světa. 

Kromě Západočeské univerzity 

v Plzni mají v Ženevě své zastou-

pení např. Akademie věd ČR, Ma-

tematicko-fyzikální fakulta UK nebo 

České vysoké učení technické. Ve 

výzkumném středisku na okraji Že-

nevy pracuje zhruba 200 Čechů, 

třetina z nich jsou studenti. 

ČTVRTÝ MOBILNÍ OPERÁTOR V ČR NEBUDE

Dne 19. listopadu skončila aukce 

kmitočtů pro rychlé mobilní 

sítě LTE, nicméně očekávaného 

čtvrtého operátora na český trh 

nepřivedla. 

Jak uvedl Český telekomunikační 

úřad, frekvence za celkovou částku 

8,53 mld. Kč vydražili z pěti ucha-

zečů jen dosavadní operátoři, kteří 

si mezi sebou rozdělí i kmitočty 

v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz. 

Dražební nabídka zahrnovala celkem 

40 bloků frekvencí v pásmech 800, 

1800 a 2600 MHz, jejichž souhrnná 

vyvolávací cena byla podle údajů 

ČTÚ 8,7 mld. Kč a do státního roz-

počtu měla přinést zhruba 10 mili-

ard. Celková vydražená částka je tak 

zhruba o 1,5 mld. nižší, než počítal 

návrh státního rozpočtu.

T-Mobile za frekvence v pásmech 

800, 1800 a 2600 MHz zaplatí cel-

kem 2,61 mld. Kč, Telefónica 2,8 mld. 

a Vodafone 3,11 mld. Kč. Společnosti 

Sazka Communications ze skupiny 

KKCG Karla Komárka a Revolution 

Mobile, která vznikla z PPF Mobile 

Services, nakonec frekvence vyhra-

zené pro zájemce o vstup na trh 

v pásmech 800 a 1800 MHz, ani žádné 

další kmitočty nevydražily. Část kmi-

točtů v pásmech 1800 a 2600 MHz, 

které firmy nevydražily, chce úřad 

znovu nabídnout k prodeji. 

ZETOR SKLÍZÍ VE SVĚTĚ ÚSPĚCH 

Tradiční český výrobce Zetor 

vystihnul situaci na evropském 

trhu zemědělské techniky a díky 

rostoucí oblibě jednodušších 

a levnějších, přesto však velmi 

spolehlivých traktorů, slaví jeho 

letošní novinka Zetor Major mi-

mořádný úspěch. 

Poptávka předčila původní očeká-

vání výrobce o téměř 60 %, a tak 

bude v Brně do konce roku vyro-

beno 1400 ks nového modelu. Nej-

větší zájem o nový model mají malé 

rodinné farmy a kromě tradičních 

trhů je tento model oblíbený i ve 

Velké Británii nebo USA. 

V kategorii jednodušších a levnějších 

modelů dlouhodobě výrazně roste 

konkurence jak z dílen tradičních kon-

kurentů, tak z řad levných asijských 

produktů. Zetor Major je konkurence-

schopný díky spolehlivému motoru 

a evropskému technickému provedení 

– základem současné nabídky značky 

jsou tři modelové řady pokrývající vý-

konové kategorie od 70 do 140 k. Do 

budoucna se však chce Zetor profilovat 

spíše do pozice výrobce sofistikova-

ných traktorů s vyšším technickým 

standardem. Do pěti let chtějí nabíd-

nout až 6 modelových řad ve výkono-

vém spektru od 50 do 200 k. 
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vědný za kompletní vedení aktivit 

koncernu DuPont v celém regionu. 

V minulosti pracoval pro společnost 

ve Švýcarsku, USA, Německu, Belgii 

a ČR, v roce 2011 byl generálním 

ředitelem DuPont pro ČR, Slovensko 

a Maďarsko.

Sloučení divizí
K onica  M inol ta 

slučuje divize Key 

Account a segment 

státní správy. Novým 

obchodním ředite-

lem českého zastoupení značky se 

stal Jiří Limburský, který do divize 

Key Account Konica Minolta Busi-

ness Solution Czech nastoupil letos 

v červenci. Současně s novou funkcí 

bude zodpovídat za obchodní aktivity 

Konica Minolta v segmentu veřejné 

správy, které měl dosud na starosti 

Aleš Lauer.

Marketing 
v Lenovu 
posiluje
Svůj lokální tým po-

sílila také společnost 

Lenovo. Na pozici 

marketingového specialisty nastoupil 

Roman Hilšer, který bude zodpovědný 

za zajištění marketingových aktivit 

společnosti v ČR.

OMV s novým 
marketingem
S účinností od října 

letošního roku zřídila 

OMV Česká republika 

novou funkci šéfa mar-

ketingu (Lead of Marketing Services 

CZ), do níž byla jmenována Ing. Lucie 

Mašínová. Ve své funkci bude zod-

povědná za veškeré marketingové 

a komunikační aktivity společnosti 

OMV v ČR.

Jmenování 
v Panasonicu
Společnost Panaso-

nic jmenovala Jana 

Šplíchala na pozici 

Regional Marketing 

Manager divize Computer Product 

Solutions (CPS) v rámci skupiny Pa-

nasonic System Communications 

Company Europe (PSCEU). Do firmy 

nastoupil v červenci letošního roku 

a bude odpovědný za řízení marke-

tingových aktivit pro ČR a Slovensko. 

Předtím působil na pozici produkto-

vého manažera ve společnosti Fujitsu 

Technology Solutions. 

ČEŠI SE BUDOU PODÍLET NA VÝVOJI EVROPSKÉHO UAV 
A AMERICKÉHO SUBORBITÁLNÍHO STROJE
Na pravidelném zasedání Rady 

pro zahraniční věci EU, kterého 

se účastnili ministři zahraničí 

a obrany členských zemí Unie, 

byl v listopadu mj. podepsán 

dokument o přistoupení ČR 

k programu Evropské obranné 

agentury (EDA) zaměřenému na 

vývoj evropského bezpilotního 

letounu, který je v EU pokládán 

za strategický projekt. 

„Cílem programu je, aby Evropa byla 

schopná v letech 2020 až 2025 vyrábět 

bezpilotní prostředky druhé generace 

a nemusela je nakupovat odjinud,“ 

uvedl první náměstek ministra obrany 

Daniel Koštoval, který v Bruselu pode-

psal za českou stranu zmíněný doku-

ment. Z pohledu ČR je podle něj cílem, 

aby už příští rok v rámci projektu český 

průmysl investoval okolo 200 000 eur, 

v roce 2015 pak bude moci program 

podpořit částkou 50 000 eur ze svého 

rozpočtu také ministerstvo obrany.

S vývojem bezpilotních strojů mají 

české firmy již dlouholeté zkušenosti. 

Z prostředků ministerstva obrany byly 

už vyvinuty celkem čtyři typy těchto 

strojů. Pracuje na nich např. Vojenský 

technický ústav Praha, který patří pod 

společnost LOM Praha. VUT v Brně vy-

vinulo bezpilotní letoun Marabu. České 

softwarové firmy již také uspěly v zahra-

ničí se svými programy na řízení těchto 

strojů, na katedře kybernetiky ČVUT 

vyvíjejí bezpilotní letoun s umělou inte-

ligencí, specialisté z ČVUT spolupracují 

v této oblasti už řadu let s Pentagonem.

Dalším zajímavým projektem, na 

němž budou spolupracovat Češi, 

je plán suborbitálního kosmického 

letu. Česká kosmická kancelář (ČKK) 

navázala spolupráci s americkou 

firmou XCOR, která vyvíjí raketový 

letoun, jenž by měl startovat jako 

běžné letadlo a po zhruba třími-

nutovém výstupu překonat hranici 

atmosféry. Češi budou projektu 

poskytovat technickou i administ-

rativní podporu. Projekt raketového 

letounu je podle ředitele ČKK Jana 

Koláře součástí tzv. nové kosmonau-

tiky, bez vazby na vládní programy. 

„Lynx je nejskromnější a proto 

nejrealističtější,“ uvedl na tiskové 

konferenci ČKK, která byla zároveň 

oslavou 10 let od jejího založení. 

NOVÉ ČESKORUSKÉ KONSORCIUM CNG CZ 
Pod záštitou Rusko-české smí-

šené obchodní komory byla 

6. listopadu podepsána dohoda 

o založení česko-ruského kon-

sorcia CNG CZ, jehož cílem je 

sjednotit úsilí a možnosti jeho 

členů při podpoře využívání 

stlačeného zemního plynu jako 

moderního, efektivního a eko-

logického paliva. 

Konsorcium hodlá zajišťovat ve 

Společenství nezávislých států 

(SNS) komplexní cyklus služeb 

v souvislosti s dodávkami čerpa-

cích stanic CNG od projektování, 

přes dodávky zařízení a montáž, 

až po jejich financování. Lídrem 

konsorcia je společnost Vítkovice 

Doprava, dalšími zakládajícími členy 

jsou firmy Motor Jikov Strojírenská, 

Gascontrol a Adast Engineering, za 

ruskou stranu pak moskevská spo-

lečnost Aspekt. Jak uvedl předseda 

Rusko-české smíšené obchodní 

komory Vladimir Jermakov, zřízení 

konsorcia otevírá nové perspek-

tivní trhy a přístup k zakázkám pro 

české výrobce, přičemž konsor-

cium je otevřené pro nové členy, 

kteří by měli o uplatnění na těchto  

trzích zájem. Jen v Rusku dosáhla 

koncem roku 2012 spotřeba CNG,  

jako paliva pro automobily, ob-

jemu 390 mil. m3 a plánovaný růst 

spotřeby do roku 2020 dosáhne 

v tomto segmentu 10,4 mld. m3 

ročně. Předpokládá se, že do roku 

2020 bude v Rusku na CNG jez-

dit polovina veřejné hromadné 

dopravy. Podle údajů společnosti 

Gazprom bude v Rusku poměr 

mezi dopravou, která bude využí-

vat  CNG a dopravou s klasickými 

druhy paliv v roce 2020 následu-

jící: veřejná doprava a komunální 

technika – 50 %, nákladní doprava 

uvnitř měst a služební automobily 

- 30 %, osobní doprava – 10 % a ze-

mědělská technika – 20 %. 
I v Rusku se začíná prosazovat 
pohon na CNG

NOVOU TRASU METRA ODVĚTRÁVÁ ZVVZ MILEVSKO
Na větrání nové trasy A metra 

v Praze se podílí akciová společ-

nost ZVVZ Machinery, součást hol-

dingu ZVVZ Group, která s hlav-

ním dodavatelem technologie 

podepsala smlouvu na dodávku 

11 ks ventilátorů APWR o průměru 

1760 mm a výměnu dalšího venti-

látoru ve strojovně Dejvická. 

Hlavní část dodávek této zakázky 

připadá na rok 2014. Nové typy ven-

tilátorů APWR mají lopatky ze speci-

álního, ohnivzdorného hliníku, což 

zajišťuje požadovanou vysokou tepel-

nou odolnost. Jsou certifikovány na 

provoz až při teplotě 400 °C po dobu 

120 minut, kazetové tlumiče hluku na 

450 °C po dobu 120 minut a klapky 

musí po dobu dvou hodin vydržet 

dokonce teplotu 600 °C. Zároveň jsou 

tradičně provozně velmi spolehlivé.

„Větrání stanic metra pro nás znamená 

návrat k zakázkám, které velmi dobře 

známe,“ uvedla Radka Čapková, ob-

chodní ředitelka ZVVZ Machinery. Od 

roku 1975 firma dosud do pražského 

metra dodala 164 větracích ventilátorů 

různých typů do stanic i strojoven. Nej-

větší počet - 67 pro trasu B, zbylé na 

trasu C a A. Po celou dobu, tj. bezmála 

40 let, se zároveň podílí na údržbě a re-

konstrukcích těchto zařízení. 

Podle Miloslava Máchy, generálního 

ředitele holdingu ZVVZ Group, přitom 

firma usiluje v tomto segmentu i o ná-

vrat na zahraniční trhy, na nichž měla 

před desítkami let silné postavení. Ven-

tilátory ZVVZ dodnes odvětrávají sta-

nice metra v Moskvě, Petrohradu, Ky-

jevě či Varšavě. „Tehdejší ZVVZ dodávalo 

před rokem 1989 ventilátory na stavby 

metra prakticky po celé východní Ev-

ropě. O toto postavení jsme ale později 

přišli a nyní usilujeme o návrat. Máme 

velmi dobrý výrobek, splňující všechny 

parametry nutné pro dodávky v tomto 

prostředí, a proto věříme, že uspějeme,“ 

uvedl Miloslav Mácha. 
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM

JSME STŘEDNĚ VELKÁ FIRMA S 20 ZAMĚSTNANCI. ZABÝVÁME SE 
DOPRAVNÍ LOGISTIKOU. NEŽLI BUDEME UVAŽOVAT O NĚJAKÉM 
PODNIKOVÉM SYSTÉMU TYPU ERP, CHTĚLI BYCHOM VĚDĚT, JAK 
BUDOU NAŠE DATA CHRÁNĚNA PROTI ZTRÁTĚ ČI POŠKOZENÍ. 
ROVNĚŽ SE OBÁVÁME KONKURENCE, ABY NÁM DATA Z CLOUDU 
NEUNIKLA.

Odpovídá Ing. Petr Hampl, obchodní ředitel pro SMB, Asseco Solutions, a.s.

Na začátku bude dobré si vysvětlit, že ne vše co se 

za cloud vydává, skutečným cloudem je. Mnoho 

současných systémů (tzv. on-premise), které jsou 

dostupné na trhu již mnoho let a nabízí poten-

ciálním zájemcům velké množství zajímavých 

referencí, umí dodavatel nabídnout alternativně 

v tzv. hostovaném režimu. Znamená to, že tento 

typ systému nainstaluje někam do hostingového 

centra a stará se o jeho provoz, zálohy dat, aktua-

lizaci verzí. Řeší též případné výpadky hardwaru či 

systémového software. Zákazník tak k jeho provozu 

nepotřebuje, kromě rozumně rychlého připojení 

k internetu, žádnou další infrastrukturu, ani žád-

ného správce systému či administrátora. Pouze 

bude dostávat na měsíční bázi 

faktury za užívání systému. Většina 

těchto systémů dostupných na 

našem trhu jsou však stále ještě 

aplikace napsané v technolo -

giích, které se skutečným clou-

dem nemají až tak moc společ-

ného. To by však zákazníkovi 

nemuselo vadit, pokud bude do-

davatelem ubezpečen, že tento 

typ provozování jeho aplikace 

nebude mít jakákoli jiná omezení.

 Podnikových informačních sys-

témů kategorie ERP vytvořených již 

v nových technologiích, které pra-

cují čistě jako cloudové aplikace, 

není na našem trhu ještě takový 

dostatek, aby si potenciální zákazník mohl skutečně 

vybrat ten pro něj ideální. Na druhou stranu je třeba 

poznamenat, že trend cloudu se již i do systémů 

ERP dostal a zabydluje se zde. Je asi pochopitelné, 

že nejprve se objevují u malých zákazníků a tedy 

tam, kde není většinou z minula nainvestováno do 

robustní infrastruktury. Postup trendu cloudu jde 

tedy zespodu nahoru. Je otázkou, zda v současnosti 

najdete pro váš obor podnikání systém obsahující jak 

základní procesy typu ekonomika a finance, skladová 

logistika, lidské zdroje, CRM, jednoduché BI, tak i pro 

vás klíčové procesy dopravní logistiky.

 Logistika, ať již skladová, odbytová či dopravní, je 

dnes již jedním z mála oborů, ve kterém může firma 

zaznamenat skokový posun vpřed. A podnikový in-

formační systém je nástrojem, který vám v ideálním 

případě může pomoci odlišit se od konkurence 

a dokonce ji předběhnout. K naplnění tohoto am-

biciózního - leč splnitelného - cíle je nutné mít vždy 

na paměti, že většina firem dnes využívá svůj sys-

tém pouze k evidenci svých procesů a povinnému 

výkaznictví ke státu a jeho složkám. Vyšší metou 

je však absolutní využití systému k maximalizaci 

přidané hodnoty, k budování zákaznické loajality, 

k optimalizaci logistických a finančních toků, získání 

konkurenčních výhod apod.

 A nyní k bezpečnosti dat, o něž máte obavu, které 

rozumím. Rozdělme ji na dvě základní skupiny. 

V podstatě tak, jak jste již i učinil ve svém dotazu. Na 

obavu ze ztráty dat či jejich poškození bez úmyslu 

data zneužít a tu druhou – zákeřnější – obavu ze 

zneužití dat či dokonce jejich krádež. 

První obavu můžete pustit z hlavy. Tedy samozřejmě 

v případě, že si vyberete důvěryhodného dodava-

tele. Ale to je stejný proces, jako byste si vybíral do-

davatele čehokoliv jiného, například kancelářských 

a skladových prostor či vozového parku. Zajímáte se 

především o jeho historii, stabilitu, finanční a per-

sonální zázemí, dostatek a kvalitu referencí apod. 

Věřte mi, že každý důvěryhodný dodavatel hostingu 

disponuje technologickým zázemím, díky kterému 

je o vaše data pečováno minimálně se stejnou mírou 

pozornosti, jako by byla u vás v podniku. Většina 

zkušeností však ukazuje, že zabezpečení svých dat 

hodně firem podceňuje. Spoléhá se, že kdysi koupila 

nějaký server, v té době stál dost peněz a naštěstí se 

od té doby nic nepřihodilo. Často však zapomíná, 

že v té době neřešili např. zálohu dat pro případ 

havárie pevného disku, nebo že na zálohovacím 

médiu není dostatek místa. Nebo že zálohovací 

média jsou již stará či dokonce, že již ve firmě ani 

nepracuje správce serveru, který se o něj tehdy staral 

a instaloval jej… Naopak dodavatelé a poskytovatelé 

hostingu skutečně dobře ví, jak se dnes profesio-

nálně o bezpečnost vašich dat postarat.    

S tou druhou obavou je to o něco složitější. Jistě 

i v případě, že nyní již nemáte obavy z poškození 

či ztráty dat, budete se bát, že by mohl někdo 

vaše data zneužít. Obava je na místě, realita však 

v našich podmínkách dosud ukazuje, že opět 

míra pravděpodobnosti takovéhoto zneužití je 

naprosto minimální a náklady na zneužití jsou 

přímo úměrné případnému zisku ze zneužitých 

dat. Jednoduše řečeno: Poskytovatel cloudové 

služby pracuje na komerční bázi 

a jeho core business je postaven 

na co největším počtu nových 

uživatelů jeho služby, tedy na jeho 

důvěryhodnosti. Dlouhodobý zisk 

z provozu služeb bude tedy vždy 

znatelně vyšší než zisk ze zneužití 

dat, zejména pokud by byl případ 

zveřejněn, či jen podezření na ně. 

Obavy ze zneužití svých dat slý-

chám celkem často. Právě díky 

této obavě je tempo postupu to-

hoto trendu v našich zeměpisných 

podmínkách relativně pozvolné. 

O něco lépe v otázce důvěry o svá 

data jsou na tom u našich sousedů 

v Rakousku a Německu. 

A nakonec si dovolím jednu zlatou radu. Naprostá 

většina solidních poskytovatelů cloudových apli-

kací či pouhého hostingu je připravena pozvat 

vás k osobní návštěvě jejich zázemí, kde uvidíte 

prostředí a konkrétní pracovníky, kteří se budou 

o vaše data starat. Požádejte své potenciální do-

davatele o takovouto návštěvu. Pro váš klid přijďte 

i neohlášeni. 

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.
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RUSKÁ JADERNÁ ENERGETIKA 
UŽ NEMÁ TAJEMSTVÍ, OTEVÍRÁ 
SE I SOUKROMÉMU SEKTORU
DO POHLEDNÉ DROBNÉ BLONDÝNKY S VIZÁŽÍ MODELKY BYSTE 
ROZHODNĚ NEŘEKLI, ŽE JE JEDNOU Z MANAŽERSKÝCH ŠPIČEK  
RUSKÉHO JADERNÉHO PRŮMYSLU. PŘI NÁVŠTĚVĚ EXPOZICE 
ROSATOMU NA LETOŠNÍM MSV V BRNĚ JSME SE ALE RYCHLE  
PŘESVĚDČILI O TOM, ŽE NATALIA ZAJCEVA, ŘEDITELKA STRATEGIC-
KÉHO ROZVOJE FIRMY AKME ENGINEERING, JE V OBLASTI JADERNÉ 
ENERGETIKY JAKO DOMA. 

Z
ajímal nás především projekt malého reaktoru 

nové generace SVBR-100, který byl poprvé 

oficiálně představen loni v Praze. Ten by se 

totiž mohl stát unikátní příležitostí pro české firmy 

působící v jaderném průmyslu. Jeho vývojem je 

pověřena právě firma AKME Enginnering. 

Jak vypadá stav tohoto projektu?

Loni bylo podepsáno memorandum s 12 českými 

firmami a nyní probíhají přípravné práce k vytvoření 

SVBR-100. Hlavní objem nákupů by měl probíhat 

v letech 2014 až 2017. Poté, co uvedeme do provozu 

první blok, plánujeme v roce 2018 fyzické spuštění 

a o rok později zapojení do energetické sítě. V praxi 

si tak ověříme bezpečnost a spolehlivost technolo-

gie, protože reaktor musí být podle mezinárodních 

standardů v provozu dva až tři roky, aby získal po-

třebné reference. Zhruba v polovině 20. let potom 

plánujeme dodávky a zahájení sériové výroby.

Co se týká řetězců dodávek, podstatná část za-

řízení může být vyráběna a dodávána externími 

dodavateli. Parametry reaktoru i samotného vy-

bavení jsou malé, uvnitř prvního okruhu není 

vysoký tlak, což zajišťuje jednak větší bezpečnost 

a na druhou stranu rozšiřuje okruh potenciálních 

dodavatelů. Jednotlivá zařízení tím pádem může 

dodávat více firem. Předběžně jsme veškerá zaří-

zení rozdělili na tři skupiny: 

Klíčové technologie týkající se našeho unikát-

ního zařízení, založeného na speciálním systému 

chlazení – na ty mají kompetence výhradně 

ruské firmy a představují asi 10 % celku. Vybavení 

pro turbinový ostrov a reaktorové místnosti, 

korpus reaktoru – to jsou věci, u kterých před-

pokládáme založení strategického partnerství 

s různými dodavateli. To se týká asi 55–60 %. 

A zbývajících zhruba 30 % už bude záležitostí 

otevřeného trhu. Firmy, se kterými jsme již po-

depsali memorandum, budeme vždy každý rok 

dopředu – podle toho, jak se bude odvíjet plán 

nákupu zařízení – informovat, co od nich chceme 

nakoupit. Kromě toho musíme provést standar-

dizaci, jak ruskou, tak mezinárodní. A potom už 

se jednotlivé firmy mohou zúčastnit tendru. 

Zatím jsme dělali tendry na zařízení, které se 

vyrábí v dlouhých termínech, jako jsou například 

turbíny. Tendr na turbíny vyhrál ukrajinský Tur-

boatom. Teď vedeme jednání se Škodou Plzeň 

o účasti v tendru na reaktorová zařízení. 

Když hledáme dodavatele pro úplně první projekt, 

znamená to, že je v něm ještě řada nedořešených 

otázek, hodně věcí se ještě může měnit. Je pro nás 

proto mnohem jednodušší a spolehlivější spolupra-

covat s firmami, se kterými již máme zkušenosti, 

které se osvědčily a vědí, co obsahuje práce na 

jaderném reaktoru, mají zkušenosti s VVER.  S těmito 

firmami jsme už našli společnou řeč, takže veškerá 

jednání jsou snadnější.

AKME Engineering a Rosatom s  českým prů-

myslem už nějakou dobu spolupracují, mů-

žete tuto spolupráci přiblížit konkrétněji?

AKME Engineering je zatím „společnost jednoho 

projektu“. Vyvíjíme a budeme vyrábět technologii 

VVER 100. Současné stadium projektu je ve fázi 

rozpracovávání standardizace a technické doku-

mentace, příští krok plánujeme první nákupy. Je 

to teprve začátek, takže dlouhodobé zkušenosti 

z této spolupráce ještě nemáme. Ale Rosatom už 

s českými firmami samozřejmě spolupracoval, podí-

lely se na výstavbě reaktorů VVER 440, které pracují 

v Čechách a na Slovensku.

Nové projekty Rosatomu zahrnují i reaktor 

SVBR-100, který je koncipován hodně mezi-

národně, jako poměrně otevřený projekt – 

jaderná energetika je ale poměrně specifický 

obor, který vyžaduje speciální know-how, 

vysokou kvalifikaci a náročnější parametry 

a také vysoký stupeň důvěry. Jaké požadavky 

by měli potenciální partneři splňovat, aby se 

mohli do tohoto projektu zapojit?

Pokud jde o technologii samotnou, SVBR-100 je re-

aktor na bázi rychlých neutronů, kde je jako chladicí 

médium využita směs olova a bismutu. Zpočátku 

byly takové reaktory konstruovány jako pohonné 

jednotky na sovětských atomových ponorkách. Tam 

byly získány cenné praktické zkušenosti. Nyní jsme 

na jejich základě, s využitím těchto principů, vytvořili 

srovnatelně větší SVBR-100. Jde o polostátní projekt, 

v němž má 50% podíl Rosatom a 50 % soukromá 

společnost Bazovyj Element („Základní prvek“). První 

věc, kterou tu nově máme, je soukromý investor. Druhá 

věc, které chceme dosáhnout, je po technické stránce 

maximálně standardizovat výrobu, abychom mohli 

být konkurenceschopní, protože to ve finále produkci 

výrazně zlevní. Z tohoto hlediska pro nás budou mi-

mořádně důležité kompetence, aby si firmy zapojené 

do projektu byly schopné samostatně zajistit potřebné 

standardy a licence, aby to ulehčilo naši spolupráci.

Ekonomická stránka je samozřejmě velice důle-

žitá, ale nebudeme vycházet jenom z ní. Pro nás 

je důležité i to, abychom mohli s danou firmou 

spolupracovat dlouhodobě a bez problémů, aby 

byla spolehlivým partnerem. Protože máme tolik 

zájemců, ze kterých si můžeme vybírat, v Čechách 

uvažujeme o spolupráci s Českou exportní bankou. 

Takže abych to shrnula: hlavní jsou technické pod-

mínky a možnost dlouhodobé spolupráce na projektu.

V čem vidíte výhody malých jaderných elekt-

ráren založených na modulárních reaktorech 

oproti elektrárnám klasické koncepce a kde 

by se mohly uplatnit?

Téma malých reaktorů se teď v rámci světové 

jaderné energetiky stává módním trendem. V ce-

Model malého reaktoru SVBR 100 nám Natalia Zajceva představila v expozici Rosatomu na MSV v Brně
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lém světě se na tom intenzivně pracuje, existuje 

kolem čtyřiceti takových projektů v různých stá-

diích rozpracovanosti. Některé jsou zatím jen na 

papíře, ale některé už jako v pokročilé projektové 

fázi. S první fází komercionalizace se počítá začát-

kem 20. let. Technologie malých reaktorů vznikla 

už v 60. a 70. letech, ale tehdy byla jiná situace, 

prosazovala se jiná filozofie, všechno spělo k cen-

tralizaci a pro společnost bylo výhodnější zaměřit 

se na jeden konkrétní velký projekt. Teď se ovšem 

situace změnila, a to je také důvod, proč můžeme 

pozorovat tento trend, kdy se malé reaktory dostá-

vají opět do popředí. Problematika ekonomické 

konkurenceschopnosti malých reaktorů je proto 

velice aktuální.

Nedávno jsme uspořádali speciální seminář vě-

novaný právě tématu malých reaktorů, kterého 

se účastnili zástupci mezinárodní organizace pro 

jadernou energii (IAAE/MAAE). Nedá se říci, že by 

malé reaktory v této fázi představovaly nějakou 

přímou konkurenci nebo alternativu ke klasic-

kým velkým jaderným elektrárnám, ale mají svoje 

uplatnění spíše ve specifických podmínkách. A to 

především tam, kde z různých důvodů nelze stavět 

velké jaderné elektrárny. Tam, kde se stavět dají, 

bude do doby, než se program menších reaktorů 

naplno rozběhne v sériové výrobě (zhruba do 30. 

let), bude ekonomicky výhodnější budovat velké 

energetické zdroje. Ale je také mnoho oblastí, kdy 

velké jaderné elektrárny prostě stavět nejdou, 

a tam je prostor pro uplatnění těchto malých 

jaderných elektráren nové generace. Mohou být 

vhodným řešením třeba pro malé ostrovní státy, 

coby lokální zdroje energie pro odlehlé oblasti jako 

je třeba Sibiř nebo některé regiony Kanady apod. 

Stále je velice mnoho oblastí, kde není rozvinutá 

infrastruktura a energetická přenosová síť, kde 

nemá smysl stavět velkou elektrárnu. A to je právě 

případ, kde se mohou skvěle uplatnit malé zdroje. 

Jsou to hlavně lokality, kde ani nejsou potřeba 

extra velké výkony, stačí je postupně zvyšovat na 

100, 200 nebo 300 MW podle aktuální potřeby či 

jejího nárůstu – právě tuto možnost postupného 

přizpůsobování nové situaci totiž modulární kon-

cepce nabízí.

Podle předběžných průzkumů – tady je třeba říci, 

že se věci časem mění, protože i trh se rychle mění 

– by do roku 2030 měl objem poptávky po těchto 

malých reaktorech a elektrárnách celosvětově tvořit 

35–40 GW. 

V čem tkví hlavní rozdíl SVBR-100 oproti kla-

sickým reaktorům?

Malé modulární reaktory se teď vyvíjejí v generaci 

3+. Projekt je dobře rozpracován, jde hlavně 

o to, abychom dokázali technologie a zkušenosti, 

které máme s VVER, uplatnit na malých zdrojích. 

V Rusku je představitelem takových systémů 

třeba reaktor KLT40. A potom je tu vývoj reaktorů 

4. generace, které jsou ale už koncipovány zcela 

jinak nejen po technické stránce, ale obecně na 

odlišných fyzikálních principech. Pokud se podaří 

vše vyladit – hlavní je spolehlivost a bezpečnost 

– můžeme reálně předpokládat, že právě tyto 

reaktory 4. generace jsou budoucností jaderné 

energetiky. 

Rusko je dnes z objektivních hledisek lídrem ve 

světovém měřítku ve vývoji těchto zařízení díky 

kontinuálnímu rozvoji jaderné energetiky. Máme 

rychlé množivé reaktory VN 800 – ty jsou již v pro-

vozu, menší typ VN 600 je ve výstavbě. Jde právě 

o moderní reaktory na bázi rychlých neutronů. 

Potom jsou to menší a střední kategorie jako je 

VN Brest 300 (s olovem jako chladicím médiem) 

a zmíněný SVBR-100 (se směsí olova a bismutu).

V čem jsou jejich přednosti?

V první řadě je významným prvkem vysoká tzv. 

samoregulační vnitřní bezpečnost. Tím, že uvnitř 

reaktoru SVBR-100 není vysoký tlak, je prakticky 

vyloučen únik radioaktivity, který představoval 

hlavní bezpečnostní riziko u reaktorů předchozích 

generací a byl příčinou většiny katastrof a dosavad-

ních havárií jaderných elektráren. Nové reaktory 

jsou výrazně bezpečnější. V perspektivě uvažujeme 

o tom, že budou moci pracovat v uzavřeném pali-

vovém cyklu. Reaktorový modul je koncipován tak, 

aby byl schopen pracovat v palivově soběstačném 

módu – to jsou právě technologie, na které se 

Rosatom nyní výrazně zaměřuje a klade na ně 

mimořádný důraz.

Na jedné straně tu máme reaktory VVER, u nichž 

už máme shromážděny poznatky a dlouhodobé 

zkušenosti z desítek let provozu, takže spolehlivost 

a parametry jsou již vyladěné. Na druhou stranu je 

tu perspektiva maximálně bezpečných reaktorů 

založených na rychlých neutronech, ale tam nás 

čeká ještě dost práce, abychom dosáhli takových 

zkušeností, jaké máme s reaktory VVER. Čeká nás 

ještě dlouhá cesta.

Jaderná energie je pro řadu lidí dnes těžko 

přijatelná alternativa, mají prostě jednoduše 

strach z atomu. Čím byste je přesvědčila, že 

jádro není jen potenciální riziko a hrozba?

Kolegové z Rosatomu provádějí velké množství 

výzkumů, které se týkají právě toho, jak lidé při-

jímají atom a jadernou energetiku, odkud pra-

mení strach z atomové energie. A lze říci, že je 

z velké části způsoben tím, že lidé nechápou 

principy jaderné energetiky. Obecně známým 

faktem mezi lidmi, kteří se jadernou energií zabý-

vají je, že ten, kdo žije a pracuje v bezprostřední 

blízkosti jaderné elektrárny, má lepší, přesnější 

a operativnější informace o tom, jak to tam „za 

plotem“ funguje, jaká jsou bezpečnostní opatření 

a pravidla, důvěřuje jaderné energetice a bojí se 

jí paradoxně mnohem méně než ten, kdo je od 

nejbližší jaderné elektrárny vzdálen stovky kilo-

metrů a nikdy s jadernou energetikou nepřišel 

do styku. Jakmile s ní máte konkrétní zkušenost, 

přestává být nehmatatelnou a tajemnou hrozbou. 

Dalo by se tedy říci, že existuje velmi silný iracio-

nální strach z jaderné energie, což je věc, kterou 

dost často zneužívají sdělovací prostředky. Pro 

média jsou zkrátka mnohem atraktivnější nega-

tivní informace, protože vyvolávají silné emoce. 

Ale pokud si vezmeme skutečná fakta zbavená 

mýtů, čistou statistiku, tak kdybychom provedli 

srovnání například s výrobou elektřiny z uhlí a vzali 

důsledně celý proces od těžby uhlí, přes dopravu 

a jeho zpracování v elektrárnách, vliv exhalací na 

lidské zdraví a životní prostředí, ukázalo by se, že 

jaderná energetika je vlastně bezpečnější.

Bohužel, určitá, byť velmi nízká míra pravděpo-

dobnosti, že se něco stát může, tu stále existuje, 

tu se nepodařilo zcela vyloučit. A právě proto ve 

společnostech jako Rosatom existují velice důležité 

obory, jako je politika bezpečnosti. Míra pravděpo-

dobnosti potenciálních rizik se snižuje téměř až na 

nepravděpodobnost. Na bezpečnostní opatření 

se věnují obrovské objemy jak technologických, 

tak finančních prostředků. Tyto problémy zřejmě 

definitivně vyřeší právě reaktory 4. generace, kdy 

díky samotné podstatě fyzikálních dějů, jež vyu-

žívají při svém provozu, není možné, aby k úniku 

radioaktivity došlo.

Snažíme se také zapojit veřejnost už v etapě, kdy 

se jaderné elektrárny projektují a staví, přizvat 

lidi a dodávat jim informace. Každý, kdo si otevře 

webové stránky Rosatomu, může zjistit, v jaké fázi 

se nachází výstavba té které elektrárny, co se tam 

děje. Tyto informace jsou veřejné, což je oproti 

minulosti, kdy bylo vše utajováno, velký rozdíl. 

A naše praxe ukazuje, že to přináší výsledky – když 

lidé mohou otevřeně získat korektní informace, 

důvěra v jadernou energetiku se postupně zvy-

šuje. Chceme lidem ukázat i její pozitivní stránku 

jako je teplo, energie, možnost rozvoje technolo-

gií, nové pracovní příležitosti v dané oblasti. I to 

jsou věci, které sebou přináší jaderná energetika, 

a mohou měnit životy lidí. My se je na to snažíme 

upozorňovat… 

Natalia Zajceva 

ředitelka pro strategický rozvoj a mezinárodní 

spolupráci společnosti AKME Engineering, spo-

lečného podniku zřízeného státní korporací 

Rosatom a akciovou společností Irkutskenergo. 

AKME Engineering je jedním ze strategických 

partnerů Rosatomu v projektu malého reaktoru 

nové generace SVBR100. Jde o první projekt 

výstavby reaktorů s účastí soukromého kapi-

tálu realizovaný v Rusku. Zapojeno do něj bude  

i 13 českých firem na základě memoranda po-

depsaného na mezinárodním fóru pro jaderný 

průmysl Atomex Europe 2012 v říjnu loňského 

roku Praze.
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MISAN A ISCAR PŘEDSTAVUJÍ 
NOVINKY PRO PRÁCI S TĚŽKO 
OBROBITELNÝMI MATERIÁLY
DVOUDENNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ „EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ TĚŽKO 
OBROBITELNÝCH MATERIÁLŮ“ POŘÁDANÝ FIRMAMI MISAN A ISCAR 
NA POČÁTKU LISTOPADU PŘILÁKAL VELKÝ POČET ZÁJEMCŮ Z ŘAD 
STROJÍRENSKÝCH FIREM. V PŘEDVÁDĚCÍM STŘEDISKU FIRMY MISAN 
V LYSÉ NAD LABEM SE KAŽDÝ DEN SEŠLY DESÍTKY SPECIALISTŮ 
ZABÝVAJÍCÍCH SE OBRÁBĚNÍM LEGOVANÝCH OCELÍ, KALENÝCH 
MATERIÁLŮ, ŽÁRUVZDORNÝCH A ŽÁROPEVNÝCH MATERIÁLŮ 
A DALŠÍCH, VĚTŠINOU TĚŽKOOBROBITELNÝCH MATERIÁLŮ, VČETNĚ 
TZV. SUPERSLITIN. 

F
ormou přednášek i praktickými ukázkami 

obrábění na strojích Okuma a Brother, osaze-

ných nástroji Iscar, byly prezentovány možné 

strategie obrábění a vhodné stroje a nástroje pro 

dosažení vysoké efektivity obrábění takovýchto 

materiálů. Stranou nezůstaly ani ukázky automati-

zace výroby, dokončovacích operací či systémů pro 

odměřování nástrojů a ustavení obrobku.

Japonské řešení pro náročné případy
V první, dopolední části semináře představil  

Dr. Ondřej Svoboda z firmy Misan stroje Okuma 

pro obrábění těžkoobrobitelných kovů – od men-

ších zařízení po velká obráběcí centra. Podle jeho 

doporučení je vhodné pro aplikace, kde se vysky-

tují jak soustružnické, tak frézovací operace, zvolit 

kombinaci soustružnického a frézovacího zařízení, 

jaká představují víceúčelová soustružnicko-frézo-

vací centra. Okuma patří k výrobcům, kteří si stroje 

i řídicí systémy pro ně vyvíjejí sami, některé funkce 

se tedy vyskytují pouze na zařízeních této značky.

Jako další přišly na řadu stroje firmy Brother, druhé 

významné značky v portfoliu Misanu. K zajímavým 

novinkám patří zejména víceúčelové vysokorych-

lostní obráběcí centrum Brother Speedio M140X1. 

Jak už naznačuje jeho název, status „nejrychlejšího 

5osého obrábění na veletrhu EMO 2013“ nezískal 

tento stroj náhodou. Vychází z filozofie kombinace 

dvou operací (soustružení a frézování), které se 

dříve prováděly odděleně, v jednom stroji a k fak-

torům, které se výrazně zasloužily o jeho extrémní 

výkonnostní parametry, patří i velmi rychlá výměna, 

resp. střídání (tool-to-tool 0,8 s, chip-to-chip 1,4 s)  

soustružnických a frézovacích nástrojů řešená po-

mocí standardního upínacího rozhranní BT30 dopl-

něného v případě soustružnických nástrojů o další 

dva podpůrné upínací čepy. Neproduktivní časy 

jsou dále zkracovány polohováním os X, Y a Z a os 

A/C simultánně se změnou nástrojů. K řadě inova-

tivních funkcí a prvků patří i nově vyvinutý zásobník 

pro 22 nástrojů. Rotační stůl zvládá 2000 ot/min, 

stroj má rovněž nově vyvinutý přímý (prstencový) 

pohon, motor je integrován přímo do osy C. Stroj 

je ideální pro obrobky zahrnující 70 % či větší podíl 

soustružnických operací a do 30 % frézovacích, 

konstatuje Dr. Ondřej Svoboda. 

Na nástrojích záleží
Ing. Zdeněk Roubíček a specialisté z českého zastou-

pení firmy Iscar představili na strojích v předváděcím 

středisku Misanu novinky izraelského výrobce určené 

právě pro aplikace opracování těžkoobrobitelných 

materiálů, např. slitin titanu. Nová řada High Qline byla 

vyvinuta s cílem umožnit prakticky nonstop obrábění, 

s minimálními prostoji, bez potřeby seřizování, které 

znamená v moderní průmyslové výrobě výrazný 

brzdný faktor. Do konce roku lze vybrané nástrojové 

sestavy Iscar High Qline získat v rámci promo akce za 

zvýhodněných podmínek za zajímavé ceny.

V rámci semináře se zástupci Iscaru zaměřili také na 

nástroje značky Ingersoll, která je rovněž součástí 

skupiny IMC (ta je od června letošního roku již 

kompletně v rukách amerického kapitálu Berksihe 

Hathaway), a je dokonce historicky starší než Iscar 

– první patentovanou frézu s vyměnitelnými břity 

představila světu už roku 1889. Pro fanoušky retro-

-techniky bude jistě zajímavým faktem, že těleso 

nástroje bylo ještě z dubového dřeva. Ingersoll 

je většinou své produkce zaměřen právě na spe-

ciál ní nástroje (tvoří ca 85 % výrobního programu) 

a od počátku preferuje systémy s tangenciálním 

upínáním břitových destiček, což nabízí možnost 

vysokých výkonových parametrů (v kostce řečeno: 

čím více zubů a tím i upínacích míst, tím větší výkon 

oproti radiálnímu upínání, kde je množství upína-

cích míst více limitováno průměrem nástroje). Pro 

zajímavost – největší fréza v ČR je ve Vítkovicích, 

a má průměr úctyhodných 5,5 m.

Na semináři se představila aktuální novinka z portfo-

lia firmy: nástroje s pozitivní geometrií, které nabízejí 

čtyři pozice břitů – tzn. z každé strany. Specialisté 

seznámili s možnostmi obrábění exotických mate-

riálů jako je např. titan, vysokoteplotní slitiny na bázi 

niklu, tzv. superslitiny – Waspalloy, Steelit, Inconel 

apod., které se často používají v leteckém průmyslu, 

Okuma Multus B300

Ukázky obrábění na strojích Okuma

Obrábění kompresorového kola z duplexové oceli

Výkonné obrábění frézou s tangenciálně uloženými 
řeznými destičkami

Odborné přednášky
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medicínských i různých dalších aplikacích. Tyto 

materiály vzhledem k jejich vlastnostem (např. titan 

má 10krát horší tepelnou vodivost než uhlíková 

ocel) vyžadují speciální nástroje a často i podmínky 

(např. vysokotlaké chlazení apod.).

Zatímco dosud převažovaly nástroje na bázi slinu-

tého karbidu, současný trend se stále více přesouvá 

spíše k využití speciální keramiky nebo nitridu bóru. 

Představitelem této kategorie je např. moderní 

vyztužená směsná keramika Whisker pro obrábění 

slitin na bázi niklu a kalených ocelí, používaná na 

škálu řezné rychlosti 100/200/300 m/min, přičemž 

nejvýkonnější nástroje tohoto typu zvládají řezné 

rychlosti až 450 m/min. U nástrojů používajících 

destičky s kubickým nitridem bóru (CBN) jsou nově 

k dispozici už i destičky s utvářečem třísek.

Trochu jiný laser
K atraktivním lákadlům semináře patřila nepo-

chybně i možnost seznámit se v provozu s pozo-

ruhodnou novinkou – strojem Concept Laser M2, 

za který si Misan odvezl jednu ze Zlatých medailí 

udělovaných na letošním ročníku MSV v Brně. 

V rámci doprovodných ukázek se tak mohli účast-

níci akce seznámit „naživo“ s technologií laserového 

spékání práškových kovů (Laser Cusing), která patří 

ke skutečné elitě současných výrobních  hi-tech. 

Přítomnost jednoho z vedoucích představitelů firmy 

Concept Laser ze skupiny Hofmann (je druhým nej-

větším výrobcem těchto zařízení na světě), jsme vy-

užili pro krátký rozhovor, který najdete na straně 16.

Plně kapotovaný stroj se stavební komorou zá-

kladní velikosti 250 x 250 x 280 mm je vybaven 

uzavřeným a utěsněným pracovním i manipulačním 

prostorem, což dává možnost vytvářet součásti 

z různých materiálů, včetně reaktivních, jako je např. 

hliníkový prášek či titan, ale i cenných kovů, jako je 

zlato. Proto je často používán v rámci komerčních 

či akademických vývojových pracovišť.

Na rozdíl od nyní populárních 3D tiskáren pracu-

jících obvykle s plasty, umožňuje zařízení získat 

prakticky hotový průmyslový výrobek a vyrobit 

tak i prvky dosud pomocí standardních techno-

logií nevyrobitelné. Tím zřejmě vznikne celé nové 

odvětví. Kromě sériově vyráběných a dodávaných 

zařízení je firma Concept Laser i tvůrcem speciálních 

zakázkových řešení, jako jsou např. velkoformá-

tové systémy pro využití této technologie. Jeden 

z těchto systémů využívá třeba NASA. Ve výrobním 

programu jsou např. stroje vybavené pracovním 

prostorem rozměrech až 630 x 400 x 500 mm.

Výroba s využitím laserového spékání není levná 

záležitost, protože práškový kov je výrazně dražší, 

než např. běžná ocel. Na druhé straně však ne-

vzniká obvyklý odpad jako při klasickém obrábění, 

zbývající prášek je takřka beze zbytku možné získat 

k dalšímu využití (až 98 % se opět používá pro další 

tavby), což samozřejmě ocení nejen výrobci použí-

vající práškové zlato, stříbro, kobalt, titan apod. Vývoj 

směřuje k tomu, že se v budoucnu budou používat 

i speciální směsi různých materiálů.

Tzv. laser cusing je využíván např. k výrobě forem 

pro vstřikování plastů, s chlazením nebo tempe-

rováním s konformním chlazením, a nejrůznějších 

objektů a prvků od speciálních součástí přes me-

dicínské (zubní či kostní) implantáty až po např. 

výrobu šperků. Velkou výhodou metody laserového 

spékání je, že umožňuje i výrobu tvarů běžným 

obráběním nedosažitelných, např. součástí s velkým 

množstvím různých vnitřních otvorů, včetně složitě 

zahnutých či lomených kanálků apod. 

Laserové spékání umožňuje výrobu součástí i z ma-

teriálů jinak velmi těžko obrobitelných pomocí běž-

ných strojů, nebo v některých případech obrábění 

vůbec neumožňujících, jako jsou např. nerezová 

ocel, martenzitická nástrojová ocel, Inconel, slitiny 

kobaltu, chromu či titanu apod. K hlavním výho-

dám této technologie patří celkově nižší náklady 

a úspora výrobního času, i to, že ve vývojové fázi 

nejsou nutné jakékoliv tvářecí nebo razicí nástroje, 

odpadají náklady na změnu nástrojů, a první vy-

tvořené součásti jsou mnohem blíže finálnímu 

provedení. /jv/

Obrábění Inconelu na stroji Multus B400
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editNC, RopeCAM a 1D řezný optimalizátor 
MALÍ VELCÍ POMOCNÍCI PRO VAŠE VÝROBNÍ PROVOZY

Firma technology-support figuruje na českém trhu 10 let a její působení je spojováno pře-

devším s technologickým CAD/CAM softwarem GibbsCAM či CAD/CAM softwarem pro návrh 

a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů CimatronE.  Vedle těchto komplexních 

„velkých“ řešení však najdeme v její nabídce i „menší“ produkty s užším zaměřením. Ve své 

oblasti však dokážou být velmi účinnými pomocníky. Řeč je o programu editNC, určenému 

k editaci a verifikaci NC programů, softwaru RopeCAM, pro obrábění závitů, a 1D řezném 

optimalizátoru. Právě jim jsou věnovány následující řádky.

editNC
Editor NC programů editNC, je navržen pro spo-

lupráci s CAD/CAM programy, ale je výkonným 

pomocníkem i při programování G-kódů z ruky. 

Firma NFR Partners vydala první verzi editNC 

v roce 1993. Od té doby proběhlo 7 zásadních 

aktualizací a mnoho menších. Mezi jeho hlavní 

vlastnosti patří standardní úpravy dokumentů 

(vkládání, kopírování atd.), úpravy jako jsou 

například přečíslování řádků, vkládání mezer 

atd., transformace (přepočet) dráhy nástroje 

– posunutí a rotace, barevné formátování NC-

-kódu, kalkulátory vytvořené speciálně pro NC 

programátory – geometrická kalkulačka, pro-

gramovatelná kalkulačka či základní kalkulačka. 

V rámci obecné analýzy programu najdete údaje 

o souboru, minimální a maximální hodnoty, vý-

měnu nástroje, časy rychloposuvu, přímého po-

suvu, posuvu po kružnici a čas cyklu a výměn 

nástrojů. EditNC je možné využít také při po-

rovnávání dvou programů či dokáže analyzovat 

a porovnávat dráhu nástroje vytvořenou ve dvou 

různých programech. Jeho součástí je i možnost 

3D vizualizace a verifikace dráhy a dokáže zajistit 

i přímý přenos dat do stroje a ze stroje (DNC).

Od první verze byl editNC vyvíjen tak, aby spo-

lupracoval s CAD/CAM programy a velkými sou-

bory, které tyto programy produkují. Byly testovány 

soubory až do velikosti 90 MB. Vysoká výkonnost 

je zajištěna použitím efektivních metod. Mnoho 

funkcí například používá různé postupy v závislosti 

na velikosti souboru. 

Od roku 2008, kdy se editNC dostal v české verzi 

prostřednictvím firmy technology-support k uži-

vatelům v ČR,  došlo k řadě vylepšení. Pro příklad 

uveďme podporu a konverzi řídicího systému 

Heidenhain CNC a podporu Macro programovaní 

s knihovnou šablon a vzorů.

Zcela nová verze 10 přináší opět řadu novinek, 

za zmínku určitě stojí možnost instalovat licenci 

editNC až na tři různé počítače, například na 

stolní PC, notebook a domácí počítač či nový 

dialog Formátování zobrazení programu, který 

konsoliduje a vylepšuje starší dialogy. Jaké no-

vinky jsou zásadní pro tvůrce editNC najdete  

na www.t-support.cz/editnc10 v otitulkova-

ném videu.

RopeCAM
RopeCAM je samostatný software vyvinutý fin-

skou společností Cenic Finland Ltd. pro CNC 

obrábění atypických závitů – například ob-

lých – běžnými soustružnickými nástroji bez 

nutnosti použití nástrojů tvarových. Progra-

mování oblých závitů, které se využívají hlavně 

v těžkém průmyslu, je při absenci specializova-

technology-support s. r. o.

EditNC je zpětná kontrola dráhy nástroje NC programu, který vygeneroval CAM software, ale i přímá tvorba NC programu

RopeCAM je univerzálním pomocníkem při obrábění závitů



ného software časově velmi náročné a obtížné. 

RopeCAM umožňuje obrábění mnoha různých 

typů závitů – podporuje oblé, rovnoramenné 

i nerovnoramenné lichoběžníkové a trubko-

vité závity s možností závitu na kuželové ploše 

i detailnější specifikaci profilu závitu (rádiusy, 

úhly aj.). Technologie obrábění zahrnuje voli-

telně jak hrubovací, tak dokončovací operace. 

Mezi klady RopeCAMu patří jeho snadné používání. 

Uživatel nejdříve definuje typ závitu a nástroje pro 

obrábění a poté v grafickém okně nadefinuje profil 

závitu. Dalším krokem je nastavení technologie 

obrábění, simulace obrábění a generování NC kódu 

pro zvolený řídicí systém.

RopeCAM je na českém trhu od letoška úplnou 

novinkou a zájemci o jeho konkrétnější přiblí-

žení se mohou podívat na video umístěné na  

www.t-support.cz/ropecam

1D řezný optimalizátor
1D řezný optimalizátor je softwarový nástroj, 

který umožňuje dosáhnout optimálního vyu-

žití tyčového materiálu při jeho co nejmenší 

spotřebě. Za pomoci skupiny matematických 

a heuristických algoritmů vypočítá během ně-

kolika sekund nejlepší kombinaci řezného plánu 

tyčového materiálu a poskytne tak podklady 

pro nákup nebo využití stávajících skladových 

zásob tyčových polotovarů. Je možné provést 

ekonomickou optimalizaci, pokud jsou využí-

vány různé standardní délky s různou cenou na 

jednotku délky. Z výše uvedeného vyplývá, že 

1D řezný optimalizátor dokáže optimálním vyu-

žitím tyčových polotovarů a minimalizací zbytků 

snížit náklady, díky vypracovaným řezným plá-

nům uspoří přípravný čas a uspoří i čas na dílně. 

Program má přehledné uživatelské rozhraní, se 

kterým mohou snadno pracovat různě zkušení 

uživatelé. Práci také usnadní možnost snadného 

importu dat například z Excelu nebo OpenOffice.

org Calc.

Názornou ukázku práce s 1D řezným optimalizáto-

rem najdete na www.t-support.cz/1d

Na předchozích řádcích jsme se pokusili přinést 

základní informace o třech produktech, které nemají 

na první pohled mnoho společného. Spojuje je 

však jejich specifické zaměření, které s sebou nese 

dvě velké výhody: 

1) to co umí, umí dobře, 

2) cenová dostupnost. 

Bližší informace o nich můžete získat na stránkách 

www.t-support.cz 

Zuzana Doušková, zdouskova@t-support.cz

Dusíkova 1597/19, 162 00 Praha 6, tel.: 235 355 377, 731 503 032,  

e-mail: info@t-support.cz, www.t-support.cz

1D řezný optimalizátor je nástroj pro optimalizaci řezného plánu

www.bibus.cz

Pneumatika

Mechatronika

Hydraulika

Environmentální
technologie

Rapid Prototyping

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

Každý den jsme v živém kontaktu
s odborníky v průmyslu. Nejen s našimi
zákazníky, s nimiž společně hledáme
optimální technická řešení, která jim
pomáhají uspět, ale také s vývojáři
a nositeli nejnovějšího know-how. Neustále
čerpáme znalosti a zkušenosti, abychom
byli našim partnerům užiteční. Jsme tu pro
Vás, protože svému řemeslu rozumíme.
A děláme hodně proto, abychom vždy
rozuměli i Vašim potřebám.
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FINANCOVÁNÍ INOVATIVNÍCH 
PROJEKTŮ MÁ ZELENOU
JSOU INOVACE NÁSTROJEM PRO UKONČENÍ EKONOMICKÉ 
STAGNACE? MINULOST JIŽ MNOHOKRÁT UKÁZALA, ŽE ANO. JEJICH 
FINANCOVÁNÍ VŠAK BÝVÁ DOSTI PROBLEMATICKÉ. NEDOSTATEK 
KAPITÁLU NA INOVACE TRÁPÍ NEJEN MLADÉ A INOVATIVNÍ FIRMY, 
ALE I ZABĚHNUTÉ PODNIKY. ZDROJE PRO VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ 
INOVACÍ VŠAK DÍKY PODPOŘE INOVACÍ NA ÚROVNI ČR I EVROPSKÉ 
UNIE EXISTUJÍ. A NEJSOU ZDALEKA NEDOSAŽITELNÉ. 

J
estliže v lidském životě platí „za vším hledej 

ženu“, v ekonomice platí „za vším hledej ino-

vace“. Inovace nejsou zdaleka jen doménou 

IT, biotechnologií a nanotechnologií. Podívejme se 

na zemědělství a nové výrobní postupy, na potravi-

nářství a vývoj funkčních potravin nebo na inovace 

v tak běžné činnosti, jako je každodenní placení za 

zboží a služby – zde jsme se během sta let dostali od 

mincí z drahého kovu přes plastové platební karty 

až k bezkontaktnímu placení mobilem.

Inovace a příležitosti pro ČR
Pro firmy a podnikatele v malé otevřené ekono-

mice jsou inovace příležitostí, jak zvýšit produkci 

s vysokou přidanou hodnotou a obstát na zahra-

ničních trzích. Schopnost využívat nejmodernější 

technologie dává zemi s kvalifikovanou pracovní 

sílou silnou konkurenční výhodu před zeměmi, 

které jsou schopny prodávat na trzích produkci za 

ceny pod hranicí vlastních nákladů domácích firem. 

Proč tedy více neinovujeme?
Podle ekonomů mají podnikatelé v ČR dobrou 

schopnost nejnovější technologie absorbovat 

a využívat, problematická je však jejich schopnost 

nové a inovativní technologie objevovat a šířit. A vý-

znamnou bariérou pro růst inovací je, jako na řadě 

jiných míst, nedostatek finančních zdrojů. I zde se 

však, jak se zdá, blýská na lepší časy. Velmi zajímavé 

nabídky mohou získat inovativní firmy například 

díky kombinaci úvěrových zdrojů domácích bank 

s dotačními zdroji Evropské unie.

Financování inovací: řešení  
od Komerční banky
Konkrétní řešení pro financování inovativních 

projektů má pro podnikatele například Komerční 

banka. Úvěr EuroInovace poskytuje firmám výhod-

nější cenové podmínky díky smlouvě o spolupráci 

mezi Komerční bankou a Evropským investičním 

fondem. Zásadní výhodou specializovaného úvěru 

je nižší úroková sazba, než u klasického investičního 

úvěru, a také nižší nároky na zajištění úvěru.

Úvěry poskytuje Komerční banka v rámci programu 

Risk Sharing Instrument. Celková alokace pro KB 

2,5 mld. Kč je nejvyšším objemem, který v ČR fond 

v rámci tohoto programu poskytl. 

Úvěr EuroInovace mohou využít firmy k financování 

řady inovativních projektů. K financování vývoje 

nových technologií, výrobků, služeb nebo procesů, 

či k financování jejich významné modifikace. Lze 

jej využít na pořízení hmotného i nehmotného 

majetku určeného k těmto účelům, případně i k fi-

nancování provozních potřeb. 

Inovace se přitom zdaleka nemusí týkat jen hi-

-tech oborů, jako jsou nanotechnologie, bio-

technologie nebo projekty ICT. Úvěr může být 

čerpán pro v zásadě všechny rozvojové projekty 

českých firem. Vítány jsou i „tradiční“ obory, jako 

je strojírenství, doprava, chemický průmysl či 

zemědělství. Také zde lze totiž inovovat s jasně 

měřitelnými výsledky.

EuroInovace v praxi
Specializovaný úvěr od Komerční banky využila 

např. přerovská společnost FILÁK. Více než 20 let 

se zabývá vývojem a výrobou hologramů, výro-

bou holografických strojů a strojní výrobou. Díky 

investicím do výzkumu a vývoje se může pochlubit 

vlastními stroji a přídavnými zařízeními na výrobu 

a aplikaci hologramů.

„Technologie v našem oboru kráčí mílovými kroky 

kupředu. Bez inovací tak nelze na trhu dlouhodobě 

obstát. Díky zvýhodněnému úvěru jsme mohli 

investovat do unikátní technologie na výrobu 

hologramů, které podstatně zvýší zabezpečení 

dokumentů, nebo do produkce holografických 

součástek pro zvýšení efektivity LED světelných 

zdrojů pro veřejné osvětlení,“ popisuje financované 

inovace majitel společnosti Jan Filák. 

V rámci úvěru EuroInovace získala firma zdroje ve 

výši 16 milionů korun s velmi výhodnou úrokovou 

sazbou. Zdroje pomohly inovovat výrobní a sklado-

vací prostory, vybavit je moderními technologiemi 

a zvýšit tak šance přerovské společnosti v konku-

renčním boji s firmami z celého světa.

„Díky financím z programu EuroInovace jsme vý-

razně urychlili zamýšlené modernizace. Významným 

přínosem pro firemní kasu byl fakt, že omezení 

provozu výroby bylo minimální. Samozřejmým pří-

nosem jsou i úspory celkových provozních výdajů 

za energie,“ dodává Jan Filák. 

Se zajištěním úvěrů pomůže EIF
Zmíněný úvěr od Komerční banky řeší i tradiční 

potíže se zajištěním investičních úvěrů. Startující 

firmy často nemají na zajištění dostatečný majetek, 

ty zavedené pak zase nechtějí být příliš omezeny 

ve svých aktivitách. 

Důležitou součástí úvěru EuroInovace je proto 

využití záruky ze strany Evropského investičního 

fondu (EIF). Záruka EIF snižuje nároky na zajištění 

ze strany klienta a zjednodušuje proces poskytnutí 

úvěru. Také díky tomuto zajištění získá klient od 

Komerční banky ve výsledku zmíněnou výhodnější 

úrokovou sazbu. 

Úvěr EuroInovace je určen pro samostatné malé 

a střední firmy s maximálně 250 zaměstnanci, roč-

ním obratem do 1,3 mld. Kč (50 mil. euro) či sumou 

aktiv do 1,1 mld. Kč (43 mil. euro), které realizují 

inovativní projekty, investují do výzkumu a vývoje, 

zavádí nové výrobní technologie nebo procesy. 

Firmám umožní častěji a efektivněji uvádět nové 

výrobky nebo služby na trh a získat tak konkurenční 

výhodu. 

EuroInovace: úvěr na inovace od Komerční banky

Výše úvěru 650 tis. Kč – 77 mil. Kč

Splatnost úvěru 2–7 let

Úroková sazba pevná nebo pohyblivá

Účel úvěru financování provozních a investičních potřeb

Hlavní výhody zvýhodněná úroková sazba
jednodušší proces získání úvěru
využití záruky EIF k zajištění úvěru 
úvěr lze také využít na financování projektů s EU dotací 

Více informací najdete na www.kb.cz nebo volejte na bezplatnou infolinku KB 800 521 521
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Honování na obráběcím centru

Honování je dokončovací proces pro vysoce přesné obrábění válcových otvorů. Typickými 
příklady jsou pístové dosedací plochy na bloku motoru, oka spojovacích tyčí pro pístové 
motory a jiné obecné hydraulické komponenty. Proces honování však vyžadoval speciální 
zařízení – až dosud.

Klíčovým prvkem honování je nástroj, který je ro-
tačně symetrický a obsahuje jako řezací prvek  tzv. 
honovací kameny s diamantovými zrny nebo CBN. 
Honování však vyžaduje obvykle speciální honovací 
stroje, které mj. potřebují nezanedbatelný prostor, 
a jsou využívány jen v určité fázi výroby obrobku. 
Ale nyní je i jiné řešení: flexibilní řešení kombinující 
systém KomTronic s U-osou a honovací nástroje 
řady Xstep od firmy Diahon. Tato 
kombinace umožňuje pro hono-
vání využívat obráběcí centra, což 
není nová myšlenka, ale praktickou 
realizaci se dosud podařilo dosáh-
nout jen v omezené míře. Co zatím 
chybělo, byl přesně řízený přísun 
honovacích nástrojů a možnost au-
tomatické kompenzace opotřebení 
honovacích kamenů. Vyspělý systém 
KomTronic s U-osou Komet Group 
umožňuje dosavadní problémy 
s přesným automatickým nasazo-
váním nástrojů překonat. Bernd Sih-

ling, náměstek generálního ředitele Diahon Tools se 
specializací na honovací nářadí, vidí ve flexibilních 
obráběcích centrech „trend budoucnosti“.

Vše na jednom stroji – a levněji
Řešení nově nabízené společnostmi Komet Group 
a Diahon má mnoho výhod. Tou hlavní je, že činí 
dříve nákladný proces mnohem levnějším. Systémy 

KomTronic s U-osou pro automatickou 
výměnu nástrojů umožňují realizovat 
typy obrábění, které dříve nebyly na 
obráběcích centrech vůbec myslitelné: 
Soustružením, zpětným soustružením 
a srážením hran a především vytváření 
kontur za pomocí NC řízení lze pro-
vádět kompletní obrábění obrobků 
s úsporou času s vysokou precizností. 
Komplexní vnitřní a vnější kontury 
s různými průměry lze obrábět v jed-
nom pracovním kroku ve spojení s in-
dividuálně dimenzovanými nástroji 
a vyměnitelnými břitovými destičkami. 

Systémy KomTronic s U-osou pro automatickou 
výměnu nástrojů lze používat na speciálních 
a soustružnických strojích, i obráběcích centrech 
a také k opracování rotačně nesymetrických dílů. 
Výsledkem dalšího vývoje tohoto osvědčeného 
řešení je modulární systém, poskytující uživateli 
více flexibility a možnosti nasazení.

Místo specializovaných strojů 
standardní
Systém tvoří kompaktní plánovací hlava s jedním 
vodítkem, pohonem servomotoru a závitovým vře-
tenem. Kompletní seřizovací mechanika a všechny 
elektronické komponenty jsou integrovány do jed-
noho celku, zařízení nabízí bezdotykový přenos dat 
a energií na libovolné hnací systémy KomTronic 
nebo přímo na integrované pohony U-osy ve vřete-
nech stroje. Dráhu seřízení a uvolnění lze libovolně 
nastavit, systém nabízí také dynamické vyvážení 
nezávisle na zdvihu HPS systému.
K hlavním výhodám systému KomTronic patří:
Nižší investiční i provozní náklady oproti nákladům na 
pořízení dalšího samostatného speciálního stroje, nižší 
náklady na obrobek, možnost kompletního obrobení 
jedním strojem bez rotace obrobku, snížení počtu ná-
strojů i počtu jejich výměn, absence upínacích zařízení 
pro dokončovací obrábění na soustruzích, zkrácení 
časů obrábění, použití kompaktního pohonu systému 
u-axis s minimální potřebou výkonu místo větších 
servopohonů. ■� www.kometgroup.com

Pro honování lze již použít 
i obráběcí centra, což má za 
následek obrovské ekonomické 
a kvalitativní výhody
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LASER MELTING: ZA HRANICE KONVENČNÍCH 
VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ

Obrábění, a to zejména v případě těžko obrobitelných materiálů, dostalo nyní nového vý-

znamného konkurenta, ale i spojence – metodu vrstveného laserového spékání. Na semináři 

firmy Misan a Iscar věnovanému právě tomuto tématu jsme zastihli obchodního ředitele 

firmy Concept Laser pana Karstena Edelmanna, která přístroje, využívající tuto technologii, 

vyrábí a kterou na českém trhu jako výhradní distributor zastupuje právě společnost Misan. 

Jak to vlastně všechno začalo?

Concept Laser je součástí skupiny Hofmann Innova-

tion Group, která byla coby rodinná firma založena 

roku 1958. Původně byla zaměřena na výrobu liso-

vacích a tvářecích forem. V roce 1988 jsme začali 

s vývojem v oblasti additive manufacturing – laser 

melting neboli práškového spékání s využitím práš-

kových kovů. Nepracovali jsme s plastovými ma-

teriály, jak to dělají dnešní 3D tiskárny, ale zaměřili 

hlavní byznys na vývoj stroje schopného přímo 

tavit laserem v práškovém kovu a vytvářet tak 

trojrozměrné součásti podle 3D datových sou-

borů. Nyní už dokážeme pracovat s rozsáhlým 

spektrem práškových ocelí, žárupevných a žá-

ruvzdorných slitin, měděných a bronzových 

slitin, hliníku a hliníkových slitin, stejně jako 

titanu a jeho slitin. A také se vzácnými kovy, 

jako je práškové stříbro nebo zlato. 

Myslím, že hlavně poslední vývoj 3D 

tisku přinesl nové možnosti i v tomto 

oboru...

Samozřejmě, nyní dokážeme vytvářet s našimi 

stroji geometrie, které bylo donedávna nemožné 

odlévat ve formách nebo vyrobit pomocí ob-

rábění. A právě kombinace obrábění a řízeného 

laserového tavicího systému nabízí neuvěřitelné 

možnosti výroby unikátních součástek například 

pro letecký a kosmický průmysl, strojírenství, auto-

mobilový průmysl, medicínské a dentální aplikace, 

a velké množství různých dalších aplikací.

Vidíme to i na naší firmě a jejím vývoji. Začínali 

jsme ve výrobě vstřikovacích forem s konformním 

chlazením, kde se dají touto technologií vyrábět 

i komplikované vstupy pro vstřikování, a výrobou 

titanových součástek a nástrojů pro plastikářský 

průmysl. Pak jsme se začali angažovat i v dalších 

odvětvích. Například ve výrobě medicínských 

implantátů, dentálních implantátů, produkce pro 

automobilový průmysl, kde vyrábíme různé kom-

ponenty a struktury, pracujeme i pro šperkařství, 

a samozřejmě stále pro výrobu forem. Vytváříme 

např. součásti pro letecké motory, k dispozici je 

nyní i řada dalších rozmanitých aplikací.

Jaké jsou silné stránky a omezení této tech-

nologie?

Omezení jsou dnes v podstatě pouze pokud jde 

o velikost pracovního prostoru. Nabízíme nyní nej-

širší spektrum různých strojů na světě zahrnující 

prostor 50 x 50 cm až k zařízením pracujícím 

s půdorysnými rozměry do 642 x 400 cm.

Ale to předpokládám nebude konečná...

Jistěže ne, chystáme se nabízet velkoformátová zaří-

zení, s vysokým pracovním prostorem a vyššími pra-

covními rychlostmi, schopná pracovat s více než jed-

ním laserem současně, což bude znamenat výrazné 

zkrácení pracovního času potřebného k vytvoření 

výsledného produktu. Stroje rovněž vysoce konkuren-

ceschopné vůči obráběcím systémům. Technologie 

obrábění má určitá omezení u součástí, jako jsou 

například části s otvory uvnitř, listy turbína obecně 

některé typy geometrií. Řada součástí, se kterými se 

budeme u technických děl v budoucnu setkávat se 

s použitím konvenčních technologií nedají vůbec 

vyrobit, což je právě skutečná výhoda laser meltingu.

Další výhodu nabízí tato technologie při práci s exo-

tickými materiály, které jsou velmi drahé. Lze pracovat 

s přesnými objemy i u materiálů, jako jsou třeba slitiny 

niklu, které je velmi těžké obrábět, a výsledný produkt 

lze dosáhnout obvykle jen s velkým úbytkem hmot-

nosti materiálu. To u technologie laser melting není 

– zbývající materiál není odpad, ale lze ho prakticky 

do posledního zbytku recyklovat a znovu použít.

Další podstatnou výhodou je neustálá aktuální kont-

rola kvality. Máme různé balíčky pro sledování a řízení 

kvality výrobního procesu obsažené v systému, které 

umožňují zákazníkům dokumentovat detailně celý 

komplexní výrobní proces, a tím garantovat koneč-

nému odběrateli daného výrobku, že produkt má 

přesně dané parametry, na které se může spolehnout. 

To je zvláště důležité právě v oblasti medicínských 

částí nebo výrobků určených pro letecký průmysl. 

Tradičními metodami, například rentgenovými paprsky, 

lze kontrolovat výrobek až po jeho dokončení a nelze 

tak aktivně zamezit výrobě drahého zmetku. Náš plně 

integrovaný systém řízení kvality umožňuje kontrolovat 

výrobek přímo během výrobního procesu – zákazník 

tak má absolutní kontrolu. A to je i základní myšlenka.

V Brně jste získali jednu z prestižních cen 

v expozici společnosti Misan. Jak funguje 

vaše spolupráce s touto českou firmou, která 

přijala technologii laserového spékání jako 

významný doplněk k nabídce strojů pro 

klasické obrábění a stala se vaším vý-

hradním distributorem?

Jako první německý výrobce hledáme samo-

zřejmě schopné obchodní partnery v zahraničí, aby-

chom vytvořili dobrou obchodní síť, a zejména firmy, 

které dnes používají pouze obráběcí technologie se 

o nás a tyto technologie velice zajímaly. Chceme 

ukázat, že laser melting je s obráběním dobrá kom-

binace. Misan je velmi dobrá a schopná firma s vyni-

kajícími referencemi, takže jsme pochopitelně velice 

rádi, že se podařilo navázat vzájemnou spolupráci. Ve 

spojenectví s Misanem budeme schopni vybudovat 

kvalitní distribuční síť pro český a slovenský trh. I když 

je tato technologie poměrně nová, jde o rychle se 

rozvíjející segment. Největší dynamiku vidím v oboru 

medicínských aplikací a výroby pro letecký a kos-

mický průmysl. Například v Severní Americe i celé 

Evropě s námi intenzivně spolupracují firmy jako GE 

Aviation a divize GE zabývající se výrobou turbín. Mají 

velké plány ve střední a východní Evropě, pro jejichž 

realizaci je pro ně zajímavé mít k dispozici takovouto 

technologii, a pro nás je tudíž samozřejmě důležité 

mít v tomto regionu firmu, která bude moci zajistit její 

kvalitní servis a být v přímém kontaktu se zákazníky. 

Naším cílem není jen prodávat stroje, ale i budovat 

dlouhodobé vztahy se svými obchodními partnery, 

kterým svěříme naše zastoupení v regionu. 

/jv/

ConceptLaser

Dil proudoveho motoru

Dil vzduchotechniky bitevniho letadla Eurofighter 
Typhoon
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ALMEMO 710  NOVÝ KRÁL 
MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ
VŠESTRANNÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ A DATALOGGER S DOTYKOVÝM 
DISPLEJEM NOVÉ GENERACE V7 PRO MOBILNÍ I STACIONÁRNÍ 
POUŽITÍ S DESETI MĚŘICÍMI VSTUPY PRO VŠECHNY ANALOGOVÉ 
I DIGITÁLNÍ ALMEMO SNÍMAČE.

Měřené hodnoty a funkce jsou zobrazeny na vel-

kém dotykovém 5,7“ grafickém displeji s jasným 

osvětlením. Obsluha přístroje je jednoduchá po-

mocí jasně strukturovaného menu. Všechny hod-

noty (měřené, extrémní, průměrné i limitní) jsou 

zobrazeny přehledně ve sloupcových a liniových 

grafech (max. 4 křivky). Výhodou je, že si každý 

uživatel může nakonfigurovat vlastní uživatelské 

menu pro zobrazení parametrů, důležitých pro 

vlastní měření.

Přístroj vhodný pro každé použití
Provedení je kompaktní s gumovou protinárazovou 

ochranou. Je univerzálně použitelný jako mobilní, 

stolní se stojánkem nebo stacionární v nástěnném 

provedení. Vestavěná výkonná lithiová baterie za-

ručuje dlouhý provoz. 

Měřené hodnoty jsou ukládány do 8MB flash paměti, 

kterou lze nastavit jako kruhovou. Pro větší objemy 

dat slouží externí paměť s SD-kartou. Při dlouhodo-

bém provozu lze využít režim šetřící energii.

Ke vstupům dataloggeru je možno připojit až  

10 snímačů libovolných veličin. Snímače s analo-

govým výstupem jsou měřeny rychlým AD-pře-

vodníkem s vysokým rozlišením, digitální čidla D6 

a nová čidla D7 přenášejí měřené hodnoty digitálně. 

Přístroj podporuje všechny ALMEMO-konektory 

a funkce čidel, digitální snímače lze konfigurovat 

dotykovým displejem.

Nové digitální ALMEMO D7-snímače
Digitální D7-snímače rozšíří dosavadní ALMEMO 

systém o mnoho nových funkcí. Pracují s plně digi-

tálním rozhraním a poskytují rychlý sériový přenos 

dat. Měřicí rozsahy D7-konektorů jsou nezávislé na 

měřicím přístroji a mohou být libovolně rozšířeny. 

Měřené hodnoty jsou zobrazeny až 8místně (zá-

vislé na rozsahu), fyzikální jednotka až 6místně. Pro 

označení čidla (komentář) je k dispozici 20 znaků.

Všechny připojené D7-snímače jsou vybaveny vlast-

ním procesorem a pracují paralelně s frekvencí 

specifickou pro dané čidlo. Tím dosahují vysokou 

rychlost měření, která je nutná při dynamických 

měřeních. Individuálně lze nastavit časy odečtu 

hodnot rychlých a pomalých čidel.

V ALMEMO D7-konektoru lze naprogramovat až  

10 kanálů pro měřené a funkční hodnoty. To 

umožňuje použití převážně vícenásobných čidel 

(např. meteo) a připojení kompletních cizích 

přístrojů (např. chemických a energetických 

analyzátorů). Přístroj má vestavěný snímač at-

mosférického tlaku pro kompenzaci při měření 

proudění nebo vlhkosti. 

www.ahlborn.cz

www.ahlborn.cz

AHLBORN s.r.o. Vám přeje příjemnou vánoční pohodu a štěstí v novém roce

rychlejší a přesnější
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KDY VZNIKL ČÁROVÝ KÓD  GLOBÁLNÍ 
JAZYK OBCHODU?

Před čtyřiceti lety se v maloobchodu odehrála revoluční změna v podobě zavedení čárového 

kódu amerického standardu UPC. Na jeho základě záhy vznikl evropský protějšek, doposud 

nejznámější a nejpoužívanější čárový kód EAN-13. S ním je spojeno další letošní významné 

výročí. Před třiceti lety Československo přijalo evropské standardy pro automatickou identi-

fikaci zboží pomocí čárových kódů EAN, a to jako první země socialistického bloku. Nejstarší 

čs. čárové kódy se objevily na dodávkách čokolády, piva či LP desek pro západní trhy.

Na konci šedesátých let začali bít zástupci ame-

rických maloobchodních společností na poplach. 

Náklady na pracovní síly (z většiny generované 

pracovníky v pokladních zónách) činily 2/3 veške-

rých nákladů a dvakrát převyšovaly výdaje za zboží 

od dodavatelů. Systém manuálního odbavování 

položek na kasách byl dále neudržitelný. Obchodní 

řetězce v USA volaly po hledání řešení pro kódování 

výrobků a možnost jejich automatického dekó-

dování na pokladnách. Výzvu vyslyšelo několik 

technologických firem. V jedné z nich proběhl 

následující rozhovor.

1969, vývojové středisko IBM, Raleigh, 
Severní Karolína 
„Paule, to nikdy nebude fungovat. Říkáš, že na-

tiskneš tyto čáry na etiketu. Čárový kód nalepíš 

na krabičku cigaret. Přejedeš etiketou s kódem 

podél tohoto otvoru, ručně, proměnlivou rych-

lostí. Až na patnácti pokladnách najednou! Po-

čítačový systém obchodu ti pak automaticky 

dohledá cenu, vytiskneš ji; to všechno stihneš tak 

rychle, že zákazníka neotráví čekání a neodejde 

z obchodu. A chceš po mě peníze na vývoj za-

řízení, které to všechno dokáže?“ zdvihnul obočí 

Bob Evans. Ale svému kolegovi, Paulu McEn-

roemu, věřil: „OK. Dávám ti rok. Ale jestli ta věc 

nebude fungovat, můžeš si hledat jiné místo!“ 

Paul McEnroe si „flek“ udržel. Společnost IBM se 

zapojila do soutěže o vytvoření automaticky dekó-

dovatelného symbolu nesoucího numerický formát 

pro automatickou identifikaci produktů definovaný 

sdružením amerických maloobchodních společ-

ností Uniform Grocery Product Code Council v roce 

1970. V týmu IBM pracoval i vynálezce prvního 

čárového kódu Norman Joseph Woodland. Absol-

vent Drexelova institutu hledal na popud majitele 

lokální maloobchodní sítě řešení automatického 

markování zboží již v roce 1952. Spolu se spolu-

žákem Bernardem Silverem patentoval „metodu 

a zařízení pro klasifikaci položek na bázi světelné 

odezvy na soubor čar“ (nejstarší čárový kód, tzv. 

býčí oko, byl ve formě soustředných kružnic). 

Výsledkem práce týmu IBM byl bezmála 20 let od 

vynálezu „býčího oka“ návrh symbolu UPC (Univer-

sal Product Code). V roce 1973 lineární čárový kód 

UPC (vyvinutý IBM) vybrali lídři průmyslu v USA 

za jednotný standard pro identifikaci výrobků. 

Historicky prvním výrobkem s čárovým kódem 

UPC, automaticky dekódovaným na pokladně, byl 

multipack žvýkaček Wrigley’s. Pokladní Sharon Bu-

chananová jej naskenovala 26. června 1974 v 8:01 

v supermarketu „Marsh“ v Ohiu. 

Co by v roce 1973 nikdo nečekal…
Před čtyřiceti lety tak začala revoluce v maloob-

chodě, která převrátila dosavadní systém doslova 

naruby. Zavedení systému automatické identifi-

kace pomocí standardního čárového kódu umož-

nilo okamžité bezchybné zadávání cen produktů, 

které se do té doby neobešlo bez náročného opat-

řování každičkého výrobku cenovkami a jejich 

zdlouhavého markování pokladními. Ovšem to 

zdaleka není vše: automatická identifikace na zá-

kladě symbolů UPC a jejich pozdějšího evropského 

protějšku EAN (1976) položila základ pro další 

sofistikované systémy, které napomohly rozvoji 

mezinárodního obchodu a významnému zvýšení 

efektivity dodavatelských řetězců. Označování 

obchodních a logistických jednotek umožnilo 

komputerizaci skladového hospodářství, zave-

dení elektronické výměny dat mezi obchodními 

partnery (EDI), vytvoření systémů pro predikci 

poptávky, či řešení pro automatickou vysledovatel-

nost zboží. Čárové kódy dnes maloobchodníkům 

pomáhají k efektivní přípravě promoakcí, nové, 

prostorově méně náročné nosiče určené pro pla-

tební terminály (POS, Point of Sale) s větší datovou 

kapacitou, GS1 GataBar, mohou kromě unikátního 

čísla obchodní položky nést další informace, jako 

např. doporučené datum spotřeby. Nejnovějším 

trendem je pak poskytování rozšířených produk-

tových informací přímo konečnému spotřebiteli 

vybavenému chytrým telefonem s instalovanou 

čtečkou dvourozměrných symbolů (GS1 DataMa-

trix, GS1 QR Code). 

LOGISTIKA V PRŮMYSLU: 
od čárových kódů, manipulaci, 
vysokozdvižných vozíků až po dopravu
SPOLEČNÁ PŘÍLOHA S ČASOPISEM BusinessCar

2005: sloučení americké organizace 
UCC a evropské EAN
Standard UPC (Universal Product Code), využí-

vané v USA a Kanadě brzy našel svůj protějšek 

v Evropě. Čárové kódy EAN (European Article 

Numbering) vznikly v roce 1977. Pod jménem 

EAN je příslušná sestava standardů dodnes u nás 

v povědomí, ačkoli po více než čtvrtstoletí došlo 

ke sloučení obou standardizačních organizací, 

americké UCC (Uniform Code Council) a evrop-

ské EAN, do globální neziskové standardizační 

organizace GS1. Systém GS1 dnes představuje 

integrovaný soubor standardů pro identifikaci 

produktů, zařízení, služeb a obchodních part-

nerů a pro komunikaci mezi nimi. 

Nejstarší čárový kód měl formu tzv. „býčího oka“

Balíček žvýkaček Wrigley‘s - první výrobek s lineárním 
čárovým kódem, dékódovaným na pokladně
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50 milionů unikátních obchodních 
položek
Vývoj je komplexní: zatímco k označení balíčku ciga-

ret v laboratoři IBM v roce 1969 musela být vytištěna 

samolepicí etiketa s čárovým kódem, dnešní tiskové 

technologie umožňují tisk čárových kódů přímo na 

obaly jakéhokoli výrobku, ať jde o papír, lepenku, 

plast, sklo či kov. To samé platí o hardware pro dekó-

dování symbolů a pro přenos a zpracování dat. V roce 

1969 bylo metou vývojářů simultánní skenování 

čárových kódů na patnácti pokladnách, dnes na 

světě najdeme supermarkety až s 200 pokladními 

scannery, přes které prochází více než 3000 produktů 

za minutu. Úspory, které čárové kódy v maloobchodu 

přinášejí, jsou impozantní. Např. ve Francii se díky 

využívání čárových kódů GS1 každoročně uspoří ko-

lem 11 mld. eur. Obdobný efekt čárové kódy přinesly 

i mimo retail. Využívají se ve většině průmyslových 

oborů, v zemědělství, ve zdravotnictví. Jejich domé-

nou je však především obchod: pomocí čárových 

kódů je denně celosvětově realizováno až 6 miliard 

transakcí. Po čtyřiceti letech je využívání čárových 

kódů rozšířeno ve více než 110 zemích světa. Podle 

konzervativních odhadů čárové kódy GS1 označují 

více než 50 mil. různých výrobků dodávaných více 

než milionem firem z celé planety; načítány jsou 

denně ve více než 500 000 maloobchodních pro-

dejnách všech velikostí a formátů.

30 let čárových kódů u nás
První čárové kódy do ČSSR přivezl ředitel oddě-

lení exportu národního podniku Čokoládovny 

a dnes prezident GS1 Czech Republic Jaroslav 

Camplík z Velké Británie počátkem 80. let. Tehdejší 

obchodní partner Čokoládoven, Tesco, svého 

dodavatele postavil před hotovou věc: „Zboží 

musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ 

(Každoročně Čokoládovny do Velké Británie vy-

vážely na 900 t zboží.)

Československo se jako 19. země stalo členem 

EAN již v roce 1983 ( jako první stát bývalého 

socialistického bloku). Díky tomu mohlo do zá-

padních zemí snáze exportovat zboží jako např. 

pivo, bonboniéry nebo LP desky. V tomto roce si 

tak připomínáme 30. výročí počátků automatické 

identifikace. ČSSR však mělo ve světě čárových 

kódů i několik dalších významných prvenství. 

V roce 1985 realizovalo pilotní projekt obchod-

ního domu s aplikací čárových kódů, který se 

měl stát vzorem pro ostatní státy RVHP – v praž-

ském Domě elegance se tak s čárovými kódy EAN 

poprvé setkali běžní zákazníci. Československo 

bylo rovněž odpovědné za přípravu závazných 

norem upravujících oblast čárových kódů, a to 

opět pro celou RVHP. Rovněž jsme byli prvním 

socialistickým státem, který disponoval zařízením 

na přípravu tiskových předloh pro čárové kódy 

a byl tak plně soběstačný při jejich výrobě (zařízení 

dovezl Výzkumný ústav polygrafické techniky při 

n.p. Grafotechna). 

Po rozdělení na dva samostatné státy došlo k za-

ložení EAN Česká republika a EAN Slovakia. Ještě 

významnější byly změny, které probíhaly na trhu. 

Otevření a postupná integrace české ekonomiky 

do evropského prostoru znamenaly mimo jiné 

i příchod velkých obchodních řetězců. S nimi přišly 

do českého maloobchodu informační technologie, 

pokladní skenery, automatický sběr dat i elektro-

nická komunikace. Potřeba standardní identifikace 

významně stoupala a sdružení EAN Česká republika 

registrovalo každoročně tisíce nových uživatelů. 

V roce 2002 počet zaregistrovaných společností 

dosáhl 7000 a dodnes se pohybuje mírně nad 

touto hranicí. 

Mikuláš Černý 
/zdroj a foto: GS1 Czech Republic/

GS1 DataBar: nové kódy pro pokladní systémy mohou 
nést více informací – např. doporučené datum spotřeby

Finální návrhy čárových kódů v soutěži o standardní 
čárový kód pro označování produktů (1973)

Historicky nejstarší čárové kódy „Made in Czecho-
slovakia“ měly britský prefix (Čokoládovny, 1979) 

Na říjnovém veletrhu „inter airport Europe“, 

který se konal v Mnichově, představil Jung-

heinrich svůj nový tahač typu EPS 110. Tahač 

byl vyvinut speciálně pro použití na dlouhých 

trasách ve vnitřních i vnějších prostorách 

např. na letištích, průmyslových halách 

apod., a také pro přepravu osob. 

Díky volitelné plošině je vozík vhodný i pro pře-

pravu zboží, zejména drobných dílů. Je koncipo-

ván pro tažnou sílu přívěsu 1000 kg. Jako všechny 

elektrické vozíky Jungheinrich je tahač vybaven 

nejmodernější technologií střídavého proudu. 

Vykazuje vysoký stupeň účinnosti při konstantně 

nízké spotřebě energie a je výborně vybaven pro 

intenzívní použití. S tahačem EPS 110 lze dosáh-

nout rychlosti jízdy až 14 km.h-1. Disponuje ge-

nerátorickou brzdou, takže při snížení rychlosti 

jízdy se energie automaticky vrací zpět do baterie.

Odpružená plošina tahače absorbuje nárazy a ne-

rovnosti podlahy. Celopryžové pláště kol vozíku 

přispívají k plynulé jízdě bez vibrací. Speciální 

protiskluzná gumová rohož zajišťuje dobrou sta-

bilitu osob při jejich přepravě. EPS 110 disponuje 

ergonomicky koncipovanou multifunkční ojí. 

TAHAČ NA DLOUHÉ TRASY 
PRO PŘEPRAVU DROBNÝCH VĚCÍ I OSOB



20 12/2013 

Téma: Logistika v průmyslu

ZáZrak jménem ez-Wheel
Na letošním MSV v Brně mohli návštěvníci expozice firmy Bibus vidět pozoruhodnou novinku, 
která má potenciál změnit způsob, jakým je řešena manipulace s materiálem ve skladech či do-
prava na kratší vzdálenosti. První elektrické kolo s integrovaným elektromotorem a bateriemi.

Pod pojmem elektrické kolo si ovšem v tomto případě 
nepředstavujete dnes již běžné jízdní elektrokolo, 
resp. elektřinou poháněný bicykl. Systém ez-Wheel, 
produkt stejnojmenné francouzské firmy, kterou na 
českém trhu zastupuje právě společnost Bibus, je čistě 
industriální záležitost – první průmyslové elektrické 
kolo s vestavěným elektromotorem a bateriemi, ur-
čené jako hlavní či podpůrná pohonná jednotka do 
nejrůznějších zařízení pro přesun osob či manipulaci 

s nákladem. Toto inovativní revoluční řešení může 
snadno pohánět prakticky jakékoliv běžně bezmo-
torové kolové zařízení, uveze s přehledem i tunové 
zatížení, a to díky elektrickému pohonu ekologicky, 
bez sebemenšího rizika pro životní prostředí.

Přeprava nákladů
Samostatně poháněná kola ez-Wheel jsou ideální pro 
manipulační zařízení a pro přepravu těžkých nákladů. 
Modulární koncepce a design nabízí řadu variantních 
možností pro motorizaci mobilních zařízení, takže 
různá tlačená nebo tažená zařízení mohou být po-
háněna elektricky, což značně usnadňuje práci jejich 
obsluze. Teoreticky je lze použít na nejrůznější mani-

pulační techniku od „rudlíku“, ručně vedeného vozíku 
či kolečka přes přepravní kontejnery a klece až po 
např. rozvážkové vozíky či nemocniční lůžka. Brzdění 
a trakci ovládá systém pro řízení elektromotoru vesta-
věný v kole. Tato funkce dokáže např. omezit rychlost 
zařízení při manipulaci s těžkými náklady na svahu, 
čímž zajišťuje uživatelskou bezpečnost. Kolo dokáže 
pracovat v širokém rozsahu okolních teplot a je vo-
dotěsné, díky čemuž je lze využít např. i při přepravě 

mraženého zboží ve skladech apod. 
Použití je jednoduché – ez-Wheel se 
prostě namontuje místo jednoho 
či více běžných kol na dopravní 
zařízení, např. vozík, a místo vy-
nakládání lidské síly k uvedení 
do pohybu už jeho pohon bez 
námahy pro obslužný personál 
obstará elektřina.

Zdravotnická vybavení
Příkladem uplatnění jsou apli-
kace pro zdravotnictví. Elektrická 
kola ez-Wheel jsou efektivním způso-

bem pro zajištění elektrického pohonu mobilních 
zdravotnických zařízení, jako jsou např. transportní 
plošiny či mobilní lůžka pro převoz hospitalizova-
ných – “saniťáci” už nemusí po chodbách nemocnic 
namáhavě tlačit vozíky s ležícími pacienty, pohon 
za ně obstarají tyto elektrické pohonné jednotky 
instalované místo jednoho z tradičních kol. Kola ez-
-Wheel poskytují zdravotnickým zařízením elektric-
kou trakci, díky které je možné pohybovat náklady 
o hmotnosti až stovek kilogramů bez provozního 
hluku. Díky autonomii vestavěných baterií je možné 
je používat celý den bez nabíjení, přičemž kolo je 
možné v případě potřeby kdykoliv dobít připojením 
k elektrické síti.

Na českém trhu je systém ez-Wheel nabízen 
hned ve třech typech provedení:

Řada 300
Kolo této řady je možné okamžitě nainstalovat na 
jakýkoliv podvozek nebo mobilní zařízení. Jelikož 
kolo pohání vestavěná baterie a řídí bezdrátové 
připojení, není třeba žádné elektrické zapojení. 
Elektromotor nabízí výjimečnou schopnost překo-
návat překážky a zařízení vybavená tímto motorem 
mohou přepravovat náklad o max. hmotnosti až 
1 tuny rychlostí do 12 km.h-1. Vzhledem k tomu, že 
jde o bezdrátové vodotěsné provedení, nevadí ani 
přejezd např. mokré podlahy. K jeho přednostem 
patří kromě tichého provozu i 5letý bezúdržbový 
životní cyklus. 

Řada 160
Speciální provedení řady 160 integruje elektromo-
tor a baterie do extrémně malého kompaktního 
formátu. Toto kolo bylo navrženo se sníženou výš-
kou, aby se vešlo pod jakýkoliv nízký podvozek. Jak 
už napovídá označení, činí jeho průměr 160 mm, 
takže jej lze instalovat i na systémy, kde je zapo-
třebí dosáhnout co nejmenší výšky transportní 
plošiny. Před nárazy a postříkáním chrání veškeré 
komponenty robustní kryt. Řada 160 je dostupná 
s kabelovým připojením nebo externími bateriemi 
pro připojení k dalším elektrickým perifériím. Po-
hybuje se rychlostí do 5 km.h-1 a max. hmotnost 
přepravovaného nákladu může činit až 500 kg. Je 
rovněž ve vodotěsné úpravě chránící elektromotor 
před poškozením při průjezdu ve vlhkém prostředí. 

Série 10“
V tomto provedení je kolo ez-Wheel opatřeno 

10“ pneumatikou, vybaveno bezdrátovým 
připojením a vodotěsnou úpravou, 

takže je možné i použití v drsnějších 
podmínkách. Provozní zatížení činí 

max. 150 kg na kolo a max. rych-
lost je udávána do 20 km.h-1, což 
v podstatě koresponduje i s do-
jezdem udávaným výrobcem 
na 20 km nezávislého provozu 
na jedno dobití baterií. ■

www.bibus.cz

Zařízení vybavená řadou 300 mohou přepravovat náklad o max. hmotnosti až 1 tuny rychlostí do 12 km.h-1

ez-Wheel v malé variantě řady 160....  ...a pohled na konstrukční řešení zezadu

V provedení série 10“ lze kolo 
opatřené pneu ma tikou použít 

i v drsnějších podmínkách

uživatelský konektor

USB rozhraní

indikátor stavu

konektor napájení

doplňkový opční 
konektor



TĚŽKÁ KAVALERIE:  
HYDROSTATICKÉ VOZÍKY LINDE H 100  H 180 

V průběhu října letošního roku se na evropské roadshow zahrnující i ČR představila rodina 

červených těžkých vozíků firmy Linde Material Handling. Řada vozíků s označením H 100 a H 

180 jsou skuteční siláci se spalovacími motory s hydrostatickým pohonem a nosné kapacitě 

10–18 t, a jde o vůbec nejvýkonnější hydrostatický vozík v současné době na trhu.

„Heavy-duty truck roadshow po východní Evropě 

představuje důsledné pokračování naší strategie 

udržet si maximální blízkost k zákazníkům a dát jim 

možnost vidět naše vozíky v akci,“ říká Ralf Dingel-

dein, viceprezident oddělení nových vozíků v Linde 

MH. Výhodou této roadshow je, že dává zákazníkům 

přímo v jejich provozech možnost vidět, jak jsou 

vozíky vhodné v jejich reálném pracovním prostředí.

Široké odborné veřejnosti se v Česku nový speciální 

vysokozdvižný vozík s nosností 10–18 t představil 

na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, 

kde jej společně prezentovaly Linde Material Han-

dling, a výrobce strojírenských celků a technologií 

a specialista na vojenskou techniku, VOP CZ. Právě 

v podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína se tyto 

těžké vozíky Linde řady H 100 až H 180 v letošním 

roce začínají v České republice vyrábět. 

Jak poznamenává Ing. Jindřich Kotyza, jednatel 

Linde Material Handling Česká republika, je to první 

finální montáž světového výrobce vozíků v ČR.

Extrémní výkon i špičková výbava
Těžké hydrostatické vozíky jsou vhodné např. pro 

strojírenství, hutnictví, automobilový průmysl 

a další obory vyžadující přesnou manipulaci s bře-

meny o velké hmotnosti. Splňují 

aktuální přísné emisní předpisy 

(instalované motory Cummins 

jsou standardně vybaveny fil-

try pevných částic – DPF – pro 

snížení emisí) a svůj přínos pro-

kazují (nejen) např. v těžebním 

a dřevozpracujícím průmyslu, 

nakládání a vykládce kontejnerů 

apod., zejména tam, kde je často 

využíváno maximální nosnosti. 

Nejnovější řada Linde Truck H 100 

H 180 se skládá z deseti různých 

typů modelů s nákladovými tě-

žišti 600 a 1200 mm. Modulární konstrukce pro-

tizávaží umožňuje flexibilní konfiguraci stroje tak, 

aby bylo dosaženo požadované zbytkové nosnosti 

počítané pro přídavná zařízení. Těžké vozíky jsou 

vybaveny osvědčeným a prověřeným integrovaným 

operačním konceptem zahrnujícím mj. efektivní  

dvojpedálové ovládání pojezdu, 

elektrické řízení pák pro ovlá-

dání zvedacích funkcí (Linde 

Load Control) umožňující řidiči 

přizpůsobit opěrku ruky svým 

individuálním potřebám) a spe-

ciálně tvarovaný volant. Hydro-

statický přímý pohon umožňuje 

citlivý a plynulý pojezd (spojka, 

diferenciál ani bubnové brzdy 

nejsou potřeba).

Další prvky usnadňující používání 

vozíku představují např. panora-

matická zrcátka, posuvná okna, 

rozšířitelný a nastavitelný sloupek 

řízení a 12V zásuvka v kabině ři-

diče. Řidič má přistup na své pra-

coviště přes široké desky s volitelným osvětlením 

pro bezpečné nastupování.  

Rotační kabina usnadňuje práci
Vozík může být volitelně vybaven rotační kabinou, 

speciálně vyvinutou pro společnost Linde. Namísto 

otáčení svého těla řidič vysokozdvižného vozíku 

otáčí celý pracovní prostor až o 180 stupňů vlevo 

nebo 65 stupňů doprava, takže vždy může hledět 

ve směru jízdy. Rotační kabina byla oceněna i na 

veletrhu CEMAT 2011.

Kabinu řidiče je možné také hydraulicky naklonit do 

strany, což umožňuje snadnější přístup k motoru 

a pohonu hydrostatického systému pro údržbu. 

Ke komponentům, které vyžadují častější údržbu, 

jako jsou např. filtry oleje, paliva a vzduchu, nádoby 

kapaliny do ostřikovačů, baterie, pojistky, naklápěcí 

zařízení kabiny či CAN Bus konektory, lze přistupo-

vat přes velká servisní dvířka.. 

Vysokozdvižný vozík Linde H180 dokáže manipulovat s nákladem  
do hmotnosti až 18 t

I když je těžkotonážní H100/180 skutečným Goliášem mezi vysokozdviž-
nými vozíky, dokáže s šikovným řidičem provádět i operace s doslova mili-
metrovou přesností, jako je třeba zavření zápalkové krabičky

fo
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ORANŽOVÉ VOZÍKY NOSÍ ŠTĚSTÍ I AMULETU

Pro firmu zajišťující komplexní vlastní a externí logistické služby pro automobilový průmysl 

a e-shopy je výběr manipulační techniky klíčovým strategickým rozhodnutím, na němž závisí 

její budoucnost. Specifikem akciové společnosti Amulet logistic je navíc to, že z více než 600 

jejích zaměstnanců tvoří prakticky tři čtvrtiny tohoto počtu lidé se zdravotním postižením. 

Z původní chráněné dílny zpracovávající zakázky 

předních společností automobilového průmyslu 

vznikla fúzí se společností VHE logistic roku 2010 

společnost Amulet – chráněné dílny. Následným 

sloučením se společností Amulet logistic o dva 

a půl roku později vznikla jedna z významných zá-

kladen subdodavatelského komplexu zásobujícího 

automobilový průmysl v Česku. Ta spolupracuje 

s předními firmami v oblasti automobilového prů-

myslu, výroby hraček, gumárenství apod. 

Od roku 2008 je držitelem certifikátu ISO – TS 16949, 

potvrzujícího vysoký standard logistických a výrob-

ních služeb, který ji opravňuje k přímému uzavírání 

smluv se zákazníky v automobilovém průmyslu – je 

jedinou chráněnou dílnou, která tento certifikát 

vlastní. K dosavadním devíti provozovnám přibyly 

letos dvě nové, které firma otevřela na jaře, v nichž 

bude provádět drobné montáže komponent pro 

dodavatele do automobilek.

Ke stěžejním partnerům Amuletu patří společ-

nost Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), pro 

niž liberecká provozovna zajišťuje logistické služby. 

Vzhledem k nárokům kladeným na subdodavatele 

automobilek to znamenalo i posílení flotily mani-

pulační techniky, kde ve finále padlo rozhodnutí 

orientovat se na jednoho generálního dodavatele. 

Tím se stala firma Still, která Amulet vybavila veš-

kerou manipulační technikou potřebnou k obsluze 

moderního skladového areálu v Liberci.

Rozhodovala pozitivní zkušenost
Jediná manipulační technika jiné značky, na níž lze 

na nákladové rampě ve firmě Amulet narazit, je 

ručně vedený vozík řidičů. „Ti si vykládají auta sami, 

protože naše interní předpisy nedovolují vjezd naší 

techniky do cizích aut, vzhledem k tomu, že za něj 

zodpovídá řidič a hrozí např. riziko úrazu apod., 

takže řidič si musí zajistit vykládku vozu do našich 

prostor“, říká Pavel Fabičovic – vedoucí liberecké 

provozovny firmy Amulet, jež je součástí Výrobní di-

vize Sever, kterého se ptáme, co firmu vedlo k volbě 

značky Still jako ústředního dodavatele. V čem vidí 

výhody, pokud bude vše zajišťovat jeden dodavatel, 

když každý může být dobrý v něčem jiném?

„Nemáme vozíky Still poprvé, už máme s těmito stroji 

několikaletou zkušenost na jiné pobočce a záměrem 

bylo, abychom měli pokud možno v rámci firmy 

jednoho dodavatele. Do té doby tu byli asi tři nebo 

čtyři dodavatelé – mezi nimi i Still – každý z nich měl 

určitou část techniky, takže jsme měli možnost si je 

odzkoušet v provozních podmínkách zhruba rok, 

a na základě toho se rozhodlo, s kým půjdeme dál. 

Rozhodování pro nás tak nebylo dlouhé, protože 

jsme už manipulační techniku tady měli, a s ní tedy 

i zkušenosti. Po vyspecifikování zkušeností od všech 

dodavatelů jsme věděli přesně, co budeme chtít. 

Například vzhledem k tomu, že vysokozdvižné vozíky 

jezdí jen v rámci haly, a nedostávají se do venkovních 

prostor, byla zvolena varianta elektrické flotily. Dalším 

z důvodů  při rozhodování pro značku Still byla jejich 

jedinečná  a nejjednodušší výměna baterií bokem 

u všech strojů. Což také krátí čas obsluze, je nejméně 

náročné na personál a v konečném důsledku šetří 

peníze. Protože ve skladovém areálu je hodně výš-

kových regálů, musejí vozíky zvládat zakládání do 

výšky 8,5–9 m. Když jsme poté zadali požadavky 

firmám ohledně nabídky, věděli jsme už konkrétně, 

co požadujeme. Firmy reagovaly během týdnů a pak 

už to bylo jen o smluvním vztahu a podmínkách.

Partner pro náročné podmínky
Vzhledem k povaze kontraktu, pro který byla nová 

manipulační technika především určena, zvolil 

provozovatel formu operativního leasingu na pří-

Po vyspecifikování zkušeností od všech dodavatelů 
jsme věděli přesně, co budeme chtít, řekl Pavel 
Fabičovic, vedoucí liberecké provozovny firmy Amulet
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slušnou dobu. To byl i jeden z hlavních požadavků.

Součástí smlouvy bylo i zaškolení obsluhy, tzn. 

závazek, že dodavatel zaškolí zaměstnance, kteří 

na dodané technice budou pracovat a jak s vozíky 

správně manipulovat. Zaškolení obsluhy se pak 

odehrávalo přímo ve firmě u zákazníka a probíhalo 

přímo na konkrétních strojích.

Kromě specifikace, známé od samého počátku, 

a přípravy areálu, bylo nutné vzít v úvahu, že jde 

o provoz náročný na časovou harmonizaci, takže 

i tomu se musel výběr a nasazení techniky při-

způsobit, včetně kapacity strojů. „Ty nemůžeme 

odstavit, jezdí prakticky nonstop. Tomu jsou uzpůso-

beny i servis a servisní podmínky, aby se nemuselo 

dlouho čekat na případnou opravu či jiný servisní 

zásah apod. Takže byly i dost extrémní požadavky 

také z časového hlediska – například garantovaný 

servis podle zásahu do 24 h, nebo do 12 h, záleží na 

tom, o jakou závadu jde a jak k ní došlo, jestli naší 

vinou, opotřebením apod. Vozíky, které fungují ně-

kdy v téměř nepřetržitém režimu, musí mít rezervní 

baterie…Nemůžeme kvůli nevhodně dimenzované 

manipulační technice čekat, až přijde dodavatel 

problém řešit a závadu opravit třeba za dva dny. To 

je dnes v automotive sektoru, pro který pracujeme, 

nereálné“, konstatuje Pavel Fabičovic.

Ačkoliv Amulet zaměstnává hodně handicapova-

ných, tato skutečnost se nepromítla do fungování 

skladového komplexu. V něm se handicapovaní 

pracovníci nepohybují, nebylo tedy potřeba zajišťo-

vat žádná mimořádná bezpečnostní opatření apod. 

V libereckém provozu společnosti je 8 strojů, další 

čtyři jsou v Jičíně, další pak slouží v ostatních provo-

zovnách a výrobních závodech Amuletu. Vše samo-

zřejmě od firmy Still. V Amuletu jsou s nimi spokojeni, 

nevyskytly se žádné reklamace. „Šli jsme najisto“, 

říká Pavel Fabičovic. Na otázku, co firmu oslovilo při 

výběru techniky u značky Still oproti konkurenčním 

řešením, odpovídá jednoznačně: „Určitě servis, mi-

nimální poruchovost či opotřebení, byli jsme s nimi 

maximálně spokojení na jiné lokaci. Na těch strojích 

jsme prakticky nezaznamenali poruchu.“

Takže jste vlastně ani neměli možnost vyzkoušet, 

zda garance 24hodinového servisu opravdu fun-

guje, ptáme se… 

„Měli, ale ne kvůli poruše, ale z důvodu nájezdu 

nové techniky. Přivezli flotilu nových vozíků, ne-

měli jsme tu však pro ně přizpůsobené nabíjecí 

soustavy, zástrčky. Během několika hodin dorazil 

technik a předělal vše tak, aby vyhovovaly novým 

požadavkům. Technika přitom nezaznamenala 

žádný provozní výpadek“, doplnil Pavel Fabičovic. 



24 12/2013 

Téma: Logistika v průmyslu

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK S VÝSUVNÝM SLOUPEM

Zcela nově vyvinutý vysokozdvižný vozík typu ETV 318 s výsuvným sloupem představil 

Jungheinrich na jaře v Birminghamu na mezinárodním veletrhu manipulační techniky IMHX. 

Vozík ETV 318 dokáže zdvihat a přepravovat 

břemena s hmotností až 1800 kg. Jednou z jeho 

předních vlastností je maximální výška zdvihu 

11 500 mm (výška palety v regálu: 11 300 mm) při 

zbytkové nosnosti 1000 kg. 

Vozík disponuje panoramatickou ochrannou stře-

chou řidiče s tónovaným bezpečnostním sklem. 

Přispívá k výraznému zlepšení bezpečnosti při vy-

kládání a zakládání, zejména ve velkých výškách. 

Kromě toho se ETV 318 pyšní novým elektrickým 

řízením, jehož elektronika zabezpečuje, aby ovládací 

páčka u volantu z ergonomického hlediska byla 

neustále v optimální poloze.

Asistenční systémy
Systém Position Control zaručuje snadné a rychlé 

vykládání v předem definované výšce. Nová inte-

grovaná funkce Snap jde ještě o krok dál. Vychý-

lením obslužného prvku automaticky vozík roz-

pozná, který regál má najet. Ruční volba výšky již 

tím pádem není nutná. Dalším plusem je účinná 

eliminace poškození nákladu a regálu díky nové 

funkci podpory při zakládání. Asistenční systém 

Warehouse Control umožňuje výměnu dat mezi 

terminálem vozíku a Warehouse Management 

systémem. Data zpracovaná vozíkem pak slouží 

jako požadované hodnoty pro předvolbu výšky 

zdvihu. Díky tomuto systému je vozík zcela in-

tegrován do Warehouse Management systému 

zákazníka. Kromě výrazného zvýšení efektivity 

jsou prakticky vyloučeny chyby při zakládání 

a vykládání. Prostřednictvím snímačů měří asi-

stenční systém Operation Control průběžně 

hmotnost nákladu a synchronizuje ji s danou 

výškou zdvihu. Na případné překročení příslušné 

zbytkové nosnosti je řidič upozorněn optickými 

i akustickými výstražnými signály.

Nový vozík je možné vybavit balíčky podle kon-

krétního typu použití. Např. balíček Efficiency zajiš-

ťuje nejdelší dobu použití na jedno nabití baterie. 

Drive Plus se zase hodí na dlouhé trasy. A balíček 

Lift Plus se nabízí využít v případech, kdy je nutné 

zdvíhat do vysokých výšek. 

www.jungheinrich.cz

AUTOMATIZOVANÝ VOZÍK 
JUNGHEINRICH PRO VYŠŠÍ 
FLEXIBILITU
JDE JIŽ O TŘETÍ AUTOMATIZOVANÝ PALETOVÝ VOZÍK, KTERÝ 
SPOLEČNOST JUNGHEINRICH UVEDLA V LETOŠNÍM ROCE NA TRH. 
VOZÍKY TYPU APM (AUTO PALLET MOVER) ERE 225A ZAJIŠŤUJÍ 
UŽIVATELŮM V NEJRŮZNĚJŠÍCH BRANŽÍCH FLEXIBILITU A VYSOKÝ 
STUPEŇ EFEKTIVITY.

V případě typu ERE 225a jde o elektrický nízko-

zdvižný vozík samostatně pojíždějící po skladu. 

Jako u všech ostatních APM vozíků tvoří základ 

vozíku sériový vozík Jungheinrich. Tímto novým 

automatizovaným vozíkem rozšiřuje firma svoji 

škálu výrobků na již tři APM vozíky: Na jaře uvedla 

na trh vychystávací vozík EKS 210a a poté vysoko-

zdvižný ERC 215a.

APM vozíky jsou koncipované pro opakující se 

vnitropodnikové přepravní úkoly. „Pravidelně se 

opakující přepravní úkoly tak lze kdykoli provádět 

zcela přesně, a tím dokonale plánovaně,“ vysvět-

luje Dr. Martin Schwaiger, vedoucí oddělení APM 

vozíků ve společnosti Jungheinrich. Díky automa-

tizovanému provádění standardních přepravních 

úkolů ušetří zaměstnanci více času na speciální 

přepravu a jiné organizační a logistické úkoly.

Na milimetr přesné polohování
Automatizovaný paletový vozík ERE 225a lze vy-

užívat jak v automatizovaných skladech, tak i ve 

smíšeném provozu. Vozík je řízen navigačním sys-

témem založeném na laserové technice. Při pou-

žívání těchto vozíků nejsou nutné žádné úpravy 

podlahy. Navigace probíhá výhradně prostřednic-

tvím reflektorových panelů umístěných například 

na regálech, stěnách nebo sloupech skladu. Tím 

je nejen možné na milimetr přesné polohování 

vozíku na definovaných místech pro nakládání 

a vykládání zboží, nýbrž i vysoký stupeň flexibility 

vzhledem k novým přepravním trasám ve skladu. 

ERE 225a je vybaven nejnovější generací techno-

logií střídavého proudu, může přepravovat ná-

klad o hmotnosti až 2500 kg. Kromě toho lze vozík 

dovybavit extra dlouhými vidlemi pro přepravu 

více palet. Díky volitelným snímačům konce vidlí 

může kromě toho vozík například při najetí do 

palety rozeznat trhliny v paletě či překážky, což 

přispívá k bezpečnosti přepravy zboží.

Logistické rozhraní přebírá 
komunikaci
Auto Pallet Mover lze integrovat do stávající IT 

infrastruktury, nezávisle na tom, zda jde o Ware-

house Management System (WMS) nebo jiný 

systém řízení skladu. Logistické rozhraní při-

tom zajišťuje komunikaci s nejrůznějšími částmi 

zařízení jako např. přepravní technikou nebo 

vraty. Vozík APM lze kromě toho při využití tla-

čítek, resp. snímačů používat jako stand-alone 

řešení, to znamená bez napojení na systém řízení 

skladu. 
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PAPRSKY ZNAČÍ PRŮHLEDNÉ OBJEKTY

Laserové značení je metoda pro efektivní a levné značení různých objektů právě la-

serovým paprskem. Kromě běžných způsobů, s nimiž se lze setkat v průmyslovém zna-

čení, nabízí i některé speciální techniky, které lze využít pro specifické aplikace. Mezi 

ně patří např. značení na vícevrstvé materiály, kdy je využit transparentní materiál.  

V porovnání s dalšími technologiemi značení, mezi něž patří např. kontinuální inkjet systém 

a mechanické značení, nabízí laser řadu nesporných výhod, jako je velká rychlost značení, 

nízká cena (nemá spotřební materiál), vysoká a stálá kvalita značení a opakovatelnost značení, 

stálost značení, bez kontaminace, možnosti značení velmi malých znaků a v neposlední řadě 

vyniká i velmi vysokou flexibilitou pro automatizaci.

Jak značkuje laser
Principem laserového značení je optická modifikace 

povrchu vzniklá po lokálním působení laserového 

paprsku, které vyvolává v různých druzích materiálů 

různé fyzikální změny. Takováto změna může nastat 

z důvodu různých procesů: 

●  odebrání materiálu (gravírování) někdy se používá 

jako odebrání obarveného, lakovaného povrchu 

●  roztavení kovového nebo plastového materiálu, 

které pak mění strukturu daného materiálu

●  jemné shoření materiálu (karbonizace), např. 

papír, lepenka, dřevo, nebo polymery v místě 

působení laseru

●  transformace (odbarvení) nebo barevná změna 

s pigmenty (průmyslová laserová aditiva) v plas-

tovém materiálu 

●  expanze polymeru, k níž může dojít např. když 

se odpaří přidané polymery 

●  generování povrchových změn, jako jsou malé 

bublinky, napěnění materiálu, uvolnění plynu. 

CO
2
 laser nebo vláknový laser?

Pro efektivní proces značení je samozřejmě potřeba 

zvolit správnou technologii a prostředky – různé 

typy laseru nabízejí různé možnosti, nebo mají 

na druhou stranu svá určitá omezení. Lasery na 

bázi CO
2
 s vlnovou délkou okolo 10 um s nízkým 

výkonem jsou vhodné a také nejčastěji používány 

pro značení organických materiálů, ale tato vlnová 

délka zase není vhodná pro značení do kovů. 

V tomto případě vyhovuje spíše vlnová délka okolo 

1 um generovaná diodami pumpovaným laserem 

například Nd:YAG nebo Nd:YVO4, ale i moderními 

polovodičovými vláknovými lasery. Pro značení 

se používá výkonů 10 až 100 W. Některé materiály, 

např. zlato, mají nízkou absorbci vlnové délky 1 um 

a proto se používá poloviční vlnová délka 532 nm 

pro zelený laser, která je vhodná i pro značení ně-

kterých těžko označitelných plastů. 

Solaris Laser má v nabídce kompletní rozsah uve-

dených vektorových laserů se skenovací hlavou 

pro vychylování paprsku a nová nabídka laserů 

této značky je i v UV spektru pro speciální značení. 

Značení vícevrstvých materiálů  
do mezivrstvy 
Velmi pozoruhodnou (a užitečnou) zvláštností lase-

rového parsku je také jeho schopnost značení do 

různých vrstev vícevrstvých materiálů nebo značení 

dovnitř již hotových dílů a součástek. V tomto pří-

padě se využívá pronikání laserového parsku přes 

transparentní vrstvy plastového materiálu a následné 

absorbci energie laserového paprsku až na druhé 

vrstvě materiálu. Tento efekt je velmi vhodný např. 

pro značení špatně přístupných míst přes trans-

parentní povrch – klasickým příkladem takovéto 

aplikace jsou třeba přední světla automobilů. Využívá 

se při tom skutečnosti, že paprsek zeleného laseru 

pronikne přes horní vrstvu transparentního skla bez 

ovlivnění a značí uvnitř světla auta na druhý, např. 

černý plast. Jde o bezkontaktní značení do již uza-

vřeného dílu, které lze s úspěchem využít např. pro 

identifikaci součástí, ověřování jejich pravosti apod. 

Solaris Laser, který je určen pro automatizaci 

průmyslového značení, využívá tuto technologii 

s úspěchem v řadě oblastí v různých segmentech 

průmyslové výroby – zejména v automobilovém, 

zdravotním a leteckém průmyslu. Výhodou je, že 

díky studenému zelenému světlu zeleného laseru 

nedochází k hoření materiálu, a tedy ani k tvorbě 

zplodin a kontaminaci materiálu uvnitř uzavřeného 

produktu. 

www.lt.cz

Detail značení zadního světla automobilu laserem 
eMark-Solaris na bázi CO

2

Dotyková řídicí jednotka laseru eMark-Solaris

Značení folie laserem

Vláknový laser Solaris s krytím IP65
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Z PANDURU K MANIPULAČNÍ TECHNICE

Pro Vojenský opravárenský závod v Šenově u Nového Jičína je letošní rok 

etapou zásadních změn – možná jedněch z nejvýznamnějších v moderní 

historii podniku. Vojenskou výrobu, kterou podnik dlouhá léta zajišťoval 

pro potřeby Armády ČR, vystřídaly civilní projekty a místo tanků a obrně-

ných transportérů bude sjíždět z výrobních linek stavební a manipulační 

technika. Provoz zahájilo i nové podnikové výzkumné a vývojové centrum, 

které bude pomáhat zajišťovat firmě další prosperitu. Konverze v praxi, to 

je téma, které nám přiblížil generální ředitel VOP CZ Adolf Veřmiřovský. 

Jak vypadá přechod od armádní výroby, která 

má řadu specifik, k provozu klasického strojí-

renského výrobce?

VOP CZ je jeden z mála podniků v naší republice, 

který prošel za posledních 20 let zcela zásadní 

restrukturalizací v oblasti výrobního programu 

a řízení. V roce 1994 podnik měl prakticky pouze 

jeden výrobní program, a to opravy tanků T-72, 

jeho skupin a podskupin, kde tržby v této oblasti 

činily 98 % z celkových tržeb VOP. Podnik postup-

nými kroky zaváděl nové výrobní produkty, a to se 

zaměřením do oblasti mezinárodní kooperační vý-

roby. Přeměnu podniku z čistě vojenské produkce 

na strojírenský podnik bylo nutno podporovat 

významnými investicemi, na které si podnik musel 

vydělat, a to bez státní podpory. Tyto kroky bylo 

nutné realizovat proto, že docházelo k výraznému 

poklesu zakázek z Ministerstva obrany ve vazbě na 

celkovou reorganizaci naší armády. Dnes je VOP 

CZ klasický strojírenský podnik, finančně stabilní, 

s moderním technologickým vybavením, vyhledá-

vaný zahraničními zákazníky, kde vojenská výroba 

označovaná jako speciální, která kdysi dominovala 

výrobnímu programu, tvoří jen malý podíl z cel-

kových aktivit firmy. Pro rok 2014 bude plánovaná 

výroba z 95 % zaměřena do strojírenské výroby 

pro významné mezinárodní společnosti a pouze 

5 % do armádních zakázek. Dědictví speciální vý-

roby je však pro podnik svým způsobem výhodou 

i dnes v podobě týmu vysoce kvalifikovaných 

pracovníků, které může firma využít pro náročné 

výrobní programy.

A máte už takové projekty?

Významnou část soudobého zaměření podniku 

tvoří tzv. kooperační výroba pro externí zákaz-

níky a nejvýznamnějším partnerem v oblasti 

kooperační výroby je dnes firma Linde Material 

Handling, patřící do skupiny KION Group. Nejde 

však o výhradně momentální záležitost – s fir-

mou Linde vyrábějící vysokozdvižné vozíky, pod-

nik spolupracuje již téměř 20 let. Tato spolupráce 

je prospěšná pro obě společnosti a dlouhodobě 

se hledaly další cesty a možnosti jejího rozvoje. 

Vhodná příležitost k tomu se naskytla nedávno 

po ukončení vývoje a výroby vozidel Pandur, 

kdy firma KION Group vyhodnotila potenciál 

našeho podniku v oblasti možností přesunu 

výroby velkokapacitních vysokozdvižných vozíků 

z pobočky ve Walesu do našeho podniku. Toto 

rozhodnutí bylo postaveno na dlouhodobých 

dobrých zkušenostech ze vzájemné obchodní 

spolupráce s tím, že bude možno využít spe-

cialisty, kteří realizovali výrobu vozidel Pandur. 

V dubnu 2013 byla podepsána smlouva mezi 

oběma společnostmi o převodu výroby s termí-

nem zahájení výroby 1. 11. 2013. Předpokládaná 

roční výroba je cca 100 ks velkokapacitních vy-

sokozdvižných vozíků. 

Na základě dohody byli pro celý projekt vybráni 

nejlepší pracovníci VOP z projektu Pandur, kteří 

využili tříleté zkušenosti z programu výroby 

vozidel Pandur. V průběhu měsíce srpna a září 

probíhalo jejich zaškolení ve Walesu, v říjnu 

následoval přesun technologického vybavení 

a od 1. listopadu 2013 byla zahájena výroba, 

aby počátkem prosince mohly z výrobních linek 

v areálu VOP CZ v Šenově u Nového Jičína vyjet 

první hotové vozíky. 

Využijete “v civilu” i dosavadní zázemí – vyba-

vení a pracovníky bývalé vojenské výroby?

Jak již bylo uvedeno, podnik má velmi solidní, špič-

kové technologické vybavení v oboru, který rozvíjí 

a dlouholetou spolupráci s mezinárodními firmami 

lokalizovanými v Německu, Anglii a Francii. Na 

základě zkušeností z posledních dvou desetiletí je 

podnik schopen svými pracovníky útvaru obchodu 

zabezpečovat další rozvoj obchodních vztahů, 

výroby se stávajícími, ale i novými společnostmi. 

V letošním roce například VOP CZ pro jednu novou 

významnou společnost zahájil výrobu náročných 

svařovaných konstrukcí s tím, že pro příští rok se 

bude spolupráce dále rozvíjet s předpokládanými 

tržbami v r. 2014 a v dalších letech ve výši cca 

100–150 mil. Kč ročně. 

Jak vidíte budoucnost firmy z dnešního po-

hledu?

Pro další dynamiku rozvoje podniku byl a je 

v současné době realizován projekt zásadní 

změny materiálového toku a technologie vý-

roby, který je podporován poměrně významnými 

investicemi tak, aby se v následujících letech 

mohla dále zvyšovat konkurenceschopnost 

podniku. VOP CZ v posledních 20 letech řešil 

vývojově i výrobně největší a nejvýznamnější 

projekty ve vyzbrojování armády ČR pozemní 

technikou. Jednalo se o projekt modernizace 

tanku T-72 a zmíněný projekt Pandur, což byly vý-

znamné mezinárodní projekty, na nichž vývojoví 

pracovníci VOP získali rozsáhlé zkušenosti, které 

po ukončení tohoto projektu podnik využije 

a využívá pro vlastní nové projekty, jako jsou 

malý komunální stroj Dapper a robotika – bezob-

služné podvozky UGV. S cílem dynamicky rozvíjet 

vlastní vývoj a výrobu byly investovány nemalé 

finanční prostředky na vybudování moderního 

výzkumného a vývojového centra otevřeného 

na jaře letošního roku. 

Výroba velkokapacitních vysokozdvižných vozíků se 
z Walesu přesunula do Šenova u Nového Jičína

Malý komunální stroj Dapper

Podvozková platforma velkokapacitního vozíku
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PRAKTICKÁ KONCEPCE OVLÁDÁNÍ iGoEasy

Především malé a střední firmy se stále více zajímají o automatizaci skladovacích a přeprav-

ních procesů. Firma Still GmbH vyvinula koncepce, s jejichž pomocí má uživatel možnost 

sám uvést do provozu přepravní systémy pracující bez řidiče a upravovat je podle měnících 

se logistických procesů. 

Na počátku byla myšlenka vytvořit řešení automa-

tizace, které umožní nasazení přepravních systémů 

pracujících bez řidiče i v takových situacích, které 

ještě nejsou pro automatizaci atraktivní. Pak výrazně 

zjednodušit ovládání a přispět k efektivnímu snížení 

investičních a provozních nákladů. Při vývoji řešení 

automatizace bylo třeba vzít v úvahu, aby bylo 

výrazné zjednodušení obsluhy, snížení náročnosti 

a komplexnosti konfigurace, zvýšení inteligence 

přepravních vozíků a v neposlední řadě podstatné 

zvýšení stupně autonomie vozíků pro vlastní při-

způsobení reakcí vozíku na změny okolí.

Řešení
Systém, s kterým přišla společnost Still, je určen pro 

„jednoduchá zařízení“ pro zpracování standardizo-

vaných úkolů, např. zásobování výroby a odvážení 

hotových výrobků s pouze jedním vysokozdvižným 

vozíkem (tzn. jedním vozíkem s preferovaným smě-

rem jízdy), jednoduchou horizontální přepravou do 

výšky zaskladňování 800 mm a omezeným počtem 

stanovišť nakládání a odkládání.

Řešení iGoEasy na automatizovaném ručně vede-

ném vysokozdvižném vozíku se skládá z palubního 

počítače a intuitivní koncepce ovládání prostřed-

nictvím aplikace pro iPad. Tyto automatizované 

sériové vozíky umožňují duální provoz, jelikož je 

lze ovládat i manuálně. Pomocí systému iGoEasy 

má uživatel poprvé možnost sám automatizovat 

jednoduché přepravní úkoly jednotlivého vozíku.

Co je k tomu potřeba?
S tímto systémem je provozovatel poprvé schopen 

zcela samostatně automatizovat úkoly přepravy jed-

noho samostatného vozíku. Potřeba jsou kompo-

nenty jako standardní ručně vedený vysokozdvižný 

vozík EGV-S 14/20, standardní prvky automatizace 

pro tento vozík, navigační infrastruktura (reflektory), 

počítač vozíku s integrovaným serverem, na kterém 

běží řídicí technika, WiFi síť, mobilní koncové zaří-

zení ve formě iPadu, iPadu mini nebo iPodu Touch 

(s ochranou před prachem a stříkající vodou). Pak 

již stačí, aby obsluha s drobnou podporou specia-

lizovaného odborného personálu uvedla systém 

do provozu.

K určení pozice vozíku je nutné nejdříve nainsta-

lovat reflektory a zaměřit jejich polohu. Přitom se 

vozík manuálně vede příslušnou oblastí skladu. 

Následně se vygeneruje požadovaná trasa jízdy: 

obsluha projede s vozíkem podruhé skladem a po-

mocí iPadu určí jednotlivá umístění stanovišť. V ná-

sledujícím kroku se vozík manuálně vede po trase 

(od jednotlivých výchozích stanovišť k příslušným 

cílovým stanovištím), po které se bude později 

autonomně pohybovat. Na závěr se na iPadu de-

finuje finální trasa. Zakázky přepravy se přidělují na 

jednotlivých pracovních stanicích prostřednictvím 

příslušných tlačítek na mobilních koncových zaří-

zeních a následně přes WiFi síť přenášejí na vozík. 

Vizualizace na iPadu zobrazuje vedle zobrazení 

celkové polohy, kursu jízdy, zakázky, ovládací jed-

notky také živý obraz z vozíku.

Shrnutí
Novinka Still iGoEasy přináší uživateli výjimečný 

komfort a v této formě je dosud na trhu zcela oje-

dinělá. Pomocí tohoto systému lze využívat veškeré 

výhody automatizace na bázi sériově vyráběných 

vozíků Still u jednoduchých uspořádání s pouze 

jedním vozíkem a dosahovat výrazných úspor ná-

kladů, neboť pro nasazení a provoz zařízení není 

potřeba speciálně školený personál, provozovatel 

může sám modelovat trasu jízdy i realizovat uvedení 

do provozu s možností kdykoliv i dodatečně změnit 

nebo rozšířit trasy jízdy. 

Ocenění pro iPad Still Easy
Za výjimečný design aplikace pro iPad Still 

Easy obdržela společnost Still od Red Dot 

Design Award, jedné z celosvětově největ-

ších designérských soutěží, ocenění Red 

Dot: Best of the Best.

Z 6800 přihlášených prací vybralo mezinárodní 

grémium nejlepší návrhy z oblasti komunikač-

ního designu. Důvodem ocenění pro iPad Still 

Easy bylo optimální propojení designu, funkč-

nosti a atraktivní grafiky. Aplikace představuje 

showroom do aktovky. Uživatelé si mohou 

nechat ukázat vozíky 46 modelových řad Still 

filtrované podle různých kritérií, prohlížet si pro-

duktová videa a také využít interaktivní prezen-

tace umožňující 360° pohled zvenčí. Je dokonce 

možné se virtuálně posadit do kabiny řidiče 

a prostřednictvím natáčení iPadu se rozhlížet 

kolem sebe. 

Důvodem ocenění pro iPad bylo optimální 
propojení designu, funkčnosti a atraktivní grafikyVyvinutý systém iGoEasy je inovativní kombinací ta-

bletu (iPad) a standardního ručně vedeného vysoko-
zdvižného vozíku EGV-S 14/20 pracujícího bez řidiče

CENA ZA APLIKACI LITHIUMIONTOVÉ TECHNOLOGIE
Před několika dny byla společnost Jungheinrich, jako jediný zástupce vnitropodnikové 

logistiky, oceněna cenou „Ecodesign“ za sériovou aplikaci lithium-iontové technologie 

u vozíku EJE 112i, který je jako vůbec první na světě sériově vybaven touto technologií.

Jde o jedinou cenu německé vlády za ekologický 

design a vyznamenává inovativní výrobky, služby 

a koncepce, které dle údajů spolkového úřadu 

pro životní prostředí „přesvědčují jak z hlediska 

designu, tak i životního prostředí“.

Nominovaný vozík byl poprvé oficiálně představen 

na nejvýznamnějším veletrhu logistických řešení 

CeMAT před dvěma lety. Jde o ručně vedený nízko-

zdvižný vozík, který je vybaven praktickou baterií 

v kufříkové formě. Malý, lithium-iontový akumu-

látor má o 30 % vyšší energetickou efektivitu při 

delší životnosti a je tak vhodný pro dlouhodobý 

každodenní provoz vozíku. To se přitom netýká jen 

použití na omezeném prostoru, ale i v oblastech, 

ve kterých je obzvlášť důležitá malá hmotnost, 

jako např. na rampách nákladních automobilů. 

Základem vozíku EJE 112i je snížená celková hmot-

nost o cca 150 kg na zhruba 280 kg a vysoký stu-

peň účinnosti energie nové technologie akumulá-

toru. Další přednosti lithium-iontové technologie 

jsou bezúdržbovost baterie, snadná manipulace 

a možnost rychlého dobíjení i mezidobíjení. 
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MANIPULAČNÍ TECHNIKA BAOLI

Nová pražská centrála společnosti Baoli Material Handling Europe byla otevřená v říjnu letoš-

ního roku pro podporu evropské distribuční sítě mateřské společnosti Baoli Forklift China. Při 

té příležitosti uvádí na evropský trh svou první řadu skladové techniky, kterou nabízí spolu 

s vysokozdvižnými vozíky s nosností od jedné do deseti tun. 

Pro přepravování a skladování jsou na evropský trh 

uvedeny dva stroje, a to elektrický paletový vozík 

Baoli EP20 s kapacitou 2 t a stohovací vozík Baoli 

ES15 s kapacitou 1,5 t. Oba stroje jsou vybaveny 

motory a regulátory s technologií AC (asynchronní 

pohon), které zajišťují efektivní provoz, stejně jako 

nízké náklady na údržbu.

Praktickou manévrovatelnost i v úzkých uličkách 

zajišťuje řídicí madlo, které bylo vyrobeno podle 

původního německého designu a jež je umístěno 

uprostřed kompaktního podvozku vozíků. Na něm 

jsou integrovány všechny ovládací prvky stroje 

nabízející ovládání pro praváky i leváky. Pro zajiš-

tění lepší stability jsou využívána postranní výš-

kově stavitelná kola, integrovaná do rámu stroje.

Oba vozíky jsou kromě základní verze také dostupné 

s plošinou pro řidiče pro využití při přepravě nákladu 

na středních a dlouhých vzdálenostech. Baoli ES15 

je navíc v základu vybaven i bočním výsuvem ba-

terie pro její rychlou a pohodlnou výměnu, a to bez 

nutnosti využití dalšího stroje pro její vyjmutí. Paletový vozík Baoli EP20

Stohovací vozík Baoli ES15

DHL ZAVÁDÍ NOVOU SLUŽBU  
 SLEDOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Logistická společnost DHL Global Forwarding, specializovaná na leteckou a námořní přepravu, 

a přepravce silniční zásilek DHL Freight, jsou prvními společnostmi v oboru, které začaly 

poskytovat službu tzv. sledování uhlíkové stopy. Tato novinka je v souladu s nejnovějšími 

průmyslovými standardy a normami. 

Nová funkce je dostupná zákazníkům po celém 

světě a od 1. října mohou zákazníci v rámci online 

produktů „DHL Public Tracking“ a „DHL Active Tra-

cing“ monitorovat i uhlíkovou stopu své přepravy. 

„Stále více zákazníků požaduje přesný výpočet emisí 

uhlíku vyprodukovaných při přepravě jejich zásilek. 

Evropské normy a nové nařízení francouzské vlády 

o výpočtu emisí skleníkových plynů pro přepravní 

služby k tomuto trendu ještě více přispívají,“ říká 

Roger Crook, generální ředitel DHL Global For-

warding a Freight.

Chce-li zákazník sledovat údaje o uhlíkové stopě 

svých zásilek pomocí služeb „Track & Trace“ nebo 

„Active Tracing“, musí zadat identifikační číslo své 

zásilky a kliknout na tlačítko pro výpočet emisí CO
2
. 

Systém pak poskytne uživateli individuální výpo-

čet emisí uhlíku. Data jsou v souladu s evropskou 

normou EN 16258, která byla vyvinuta Evropským 

výborem pro normalizaci (CEN), stejně jako s novou 

francouzskou vyhláškou 2011–1336, která vstoupila 

nedávno v platnost.

DHL Global Forwarding a Freight nabízejí širokou 

škálu ekologických služeb, mj. např. Carbon Dasboard 

(vizualizační a simulační nástroj pro sledování efekti-

vity dodavatelského řetězce) či reporty, stejně jako 

specifické zákaznické optimalizační projekty. Funkce 

sledování uhlíkové stopy nabízí zákazníkům transpa-

rentnost environmentálního dopadu jejich přepravy. 

Kromě toho mohou registrovaní zákazníci získat 

na vyžádání speciální konsolidovanou „uhlíkovou 

zprávu“ (Carbon Report) s detailními informacemi 

pro jejich systém řízení dopravy. /dhl/

NOVÉ RETRAKY LINDE MH  
ZÍSKALY „DESIGNÉRSKÉHO OSCARA“

Retraky Linde Material Handling R14–R20 získaly „red dot design award“ – prestižní mezi-

národně uznávané ocenění udělované produktům za mimořádnou kvalitu designu, které 

organizuje Centrum designu v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. 

Toto ocenění ukazuje, jak velká důležitost je při-

kládána designu manipulační techniky, která se 

z tradičního pracovního nástroje vyvinula k dyna-

mickému high-tech skladovému vozíku přizpůso-

benému potřebám zákazníků. 

Pro Linde MH představuje design vozíků nedíl-

nou součást značky. Pomocí tvaru vozíků a jejich 

designu komunikuje firma i své hodnoty jako 

jsou výkon, ergonomie, bezpečnost, robustnost 

a spolehlivost. Dosud firma získala za design svých 

produktů více než dvě desítky ocenění. Progresivní 

design vozíků a dlouhodobé partnerství se společ-

ností Porsche Engineering jsou hlavní faktory, které 

vytváří identitu vozíků Linde MH.

Není to ale pouze design nových retraků, který zau-

jal porotce – nové retraky série R jsou navrženy jako 

vysoce sofistikovaná pracovní místa, která přinášejí 

i řadu technických vylepšení. K nim patří např. nový 

koncept zdvihového sloupu s masivnějšími profily, 

díky kterému nyní dosáhnou vozíky výšky zdvihu 

až 13 m. Nemenší důraz je kladen na bezpečnost 

a ergonomii, jak dokumentuje např. ergonomicky 

nastavitelné pracoviště řidiče. Průhledná panorama-

tická střecha z tvrzeného skla umožňuje optimální 

výhled při vychystávání a ukládání palet. Nastavi-

telná jednotka řízení a odpružení sedačky dovolují 

řidiči přizpůsobit si pracoviště svým potřebám. 

Vozíky jsou vybaveny prvky, které chrání řidiče před 

otřesy a vibracemi, jako je např. inovované odpru-

žení kabiny od zbytku šasi vozíku. 
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TRADICE V NOVÉM BALENÍ

Přesně před rokem jsme přinesli v TechMagazínu reportáž z trochu jiné oblasti výroby – pivo-

varnictví. Rakovnický pivovar, kdysi jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v republice, 

po krušných časech prochází nyní rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, která ho vynese opět 

mezi technologickou elitu českého pivovarnictví. A jak vypadá situace dnes? Na to jsme se 

zajeli po roce zeptat technického ředitele Jiřího Kováře.

Rakovnický Bakalář se po čase dočkal opět 

zásadní generační změny. Co nového přináší?

Od loňského roku, kdy jsme spolu mluvili napo-

sledy, projekty výrazně pokročily. Zprovoznili jsme 

například novou kompresorovou stanici na vzduch, 

demontovali a vyměnili veškeré rozvody médií, 

a to vč. rozvodů pitné vody a vzduchu. Ty původní  

byly železné, nevyhovující, nahradily je kompletní 

rozvody v nerezu. Pořídili jsme také novou tlakovou 

stanici vody, protože máme svoji kvalitní dobrou 

vodu a rezerváty ,svým umístěním nezajišťovaly 

potřebný tlak. Vybudovali jsme a zprovoznili i nový 

příjem sladu, kde máme nyní sila o celkové kapacitě 

300 t. Technologie příjmu byla umístěna do prostor 

bývalého hvozdu. Tato stavba byla také kompletně 

zrekonstruována. Elektro zařízení celého příjmu 

sladu je propojeno s řídicím systémem zmoder-

nizované varny, kde je již vše řízeno systémem Si-

matic, který patří v oblasti řízení výrobních procesů 

k absolutní špičce.

Při minulé návštěvě jste mohli vidět, jak se beto-

nují základy pro nové venkovní přetlačné tanky. 

Dnes již jsou první dva zprovozněné a zapojené 

do systému, každý z nich má objem 400 hl. Další, 

pro technologii velmi významnou a finančně ná-

ročnou investicí, byla dodávka a zprovoznění nové 

filtrační linky, a to také do nově zrekonstruovaného 

provozu. To ani nemluvím o nových rozvodech 

chlazení, přibyla nová čerpadla, nové rozvody a ar-

matury na spilce a ve sklepě... Jsou to asi hlavní 

modernizační novinky, pokud jde o technickou 

část výroby.

Zároveň jsme se již pustili i do staveb, protože ty 

byly v opravdu neutěšeném stavu. V celém dvorním 

křídle byly proto vybourány nevyhovující, rozpadající 

se budovy, které již neměly žádné uplatnění a začí-

náme ty původní, historické opravovat. A to včetně 

statického zajištění, nových fasád a nových střech.

Aby pivovar byl na špičkové úrovni nejen zevnitř, ale 

vypadal dobře i zvenku, opravili jsme i novou ven-

kovní fasádu laboratoře a stáčírny do Vysoké ulice 

v historickém centru města a začínáme projektově 

připravovat vstup v Havlíčkově ulici.  

To se již začíná blížit cílovému stavu. Kdy po-

čítáte s tím, že bude hotovo to hlavní? Jak by 

měl pivovar podle vašich představ vypadat?

Záležet bude hlavně na penězích, kolik do toho 

vložíme a jak rychle půjde postup prací. Moje vize 

je, že do nějakých pěti – šesti let bychom se mohli 

tímto pivovarem chlubit nejen po technologické 

stránce, která je již téměř hotova a jsme špičkově 

vybaveni. Kompletně je vybavená stáčírna lahví, 

zrekonstruovaná stáčírna sudů, varna vybavená 

moderním řídicím systémem, zrekonstruované 

sklepy, spilky to samé, a nyní 

bude převážná část peněz in-

vestována do budov. Ty byly 

prakticky čtvrt století neopra-

vované, takže kam sáhneme, 

tam zjišťujeme, že musíme 

měnit nejen střešní krytinu, 

ale i krovy.

Uvažujete o nějaké další 

expanzi až projekt rekon-

strukce pivovaru Bakalář 

dokončíte? Třeba, že byste 

přibrali k  sobě ještě nějaký 

další pivovar jinde?

V současné době o tom neu-

važujeme. Máme určitý cíl, na 

který jsme zaměřeni, a toho 

chceme dosáhnout.

Rakovnický pivovar byl od 

svých novodobých počátků 

v poválečném období zaměřen na novinky, 

nejen po stránce techniky a vybavení, ale 

i technologií, zkoušely se tu nové věci... Jak to 

vypadá teď, budete se držet dál této tradice? 

Samozřejmě ji s využitím nejmodernějších techno-

logií vedeme podle klasických receptur, prakticky 

veškeré druhy piva, které se tu dříve vařily se sna-

žíme vyrábět dál, a k tomu přidáváme novinky, které 

náš sládek pan Holopírek dokáže velmi kvalitně 

vyrobit. Máme tak na trhu medový speciál – Křivo-

klátsko je ostatně známé svým proslulým medem 

a medovinou – nebo třeba nejnověji máme ve 

výrobním programu za studena chmelený ležák, 

který je dle mého názoru skutečnou špičkou a zá-

kazníci si ho velmi chválí. 

Špičkové technologické vybavení, kterým 

současný pivovar disponuje, dnes bývá zpra-

vidla západní provenience, ale podstatná část 

produkce je orientovaná na východ. Pro ruský 

trh, ale ten je, pokud jde o české pivo hlavně 

doménou Plzně. Jak se tam daří vám?

Myslím, že tamní trh nebyl jen doménou plzeň-

ského piva, ale celého českého pivovarnictví. Také 

naše pivo se v Rusku prodává velmi dobře, pro-

deje tam rostou a naše speciály vařené pro ruský 

trh – Pražačka a Černovar – tam dosahují velkých 

úspěchů. Ale neméně úspěšné je tam i naše klasické 

pivo – Bakalář. 

Když už mluvíme o ruském trhu, pro doda-

vatele je to něco podobného jako Čína, zna-

mená to zpravidla velké objemy. S  tím ale 

souvisí i riziko, které postihlo globalizované 

české pivovary – v honbě za výtočí šla kvalita 

jinam – někdy dolů, jinak hlavně do univerzál-

ního “šedého průměru”, který prakticky zlikvi-

doval typickou odlišnost jednotlivých značek. 

Nebojíte se, že odběratelé vás budou tlačit do 

velkých objemů dodávek a stane se něco po-

dobného?

To si nemůžeme dovolit – a ani nechceme. Naší 

prioritou je a bude kvalita, a té se držíme a z ní 

nechceme uhýbat. Honba za ziskem je sice lákavá, 

ale je to velmi, velmi krátkodobý efekt. A pak se 

to vrátí. Takže my si chceme držet kvalitu a jsme 

rozhodnuti si ji držet i do budoucna. 

Dochovaly se i plány původní rekonstrukce z minulého století, jak nám 
ukázal technický ředitel pivovaru Jiří Kovář

Venkovní přetlačné tanky o objemu 400 hl

Stáčírna lahví je vybavena novými stroji a dopravníky
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KDE BYDLÍ VAŠE DATA?

S rostoucím objemem dat, které musí firemní či výrobní IT infrastruktura zvládnout v souvislosti 

s rozvojem firmy logicky stoupají také nároky na hardware a související služby. Firmy tak brzy 

dospějí do stádia, kdy je pro ně výhodnější umístit svou serverovou architekturu do moderně 

vybavených housingových center. O tom, jak moderní kolokační centrum funguje v praxi 

a jaké jsou v této oblasti hlavní požadavky zákazníků, jsme hovořili s panem Vítem Jelínkem 

ze společnosti Dial Telecom, provozovatelem housingového sálu v prostorách známého 

pražského business centra Nagano Park.

Co si lze představit pod pojmem housingové 

služby, které nyní nabízejí IT provideři?

V klasickém pojetí je to „ubytování“ serverové 

architektury klienta ve specializovaném housin-

govém sále. Ten je vybaven profesionálními tech-

nologiemi pro napájení, konektivitu i zabezpečení 

a neustálým odborným dohledem. Klient, který by 

chtěl své servery provozovat ve stejně komfort-

ních podmínkách svépomocí, by oproti službám 

housingových center zaplatil mnohonásobně 

vyšší částky.

Jak byste shrnul hlavní výhody umístění fi-

remní infrastruktury do profesionálního hou-

singu? Jsou mezi nimi i některé na první po-

hled nečekané benefity?

Výhody bych v kostce shrnul do tří bodů. Zákaz-

ník, který své servery do kolokačního centra svěří, 

nemusí řešit žádné problémy s konektivitou. Ta je 

škálována dle požadavku klienta v řádech jednoho  

až desítek Gigabitů. Vybavení datacentra velkoka-

pacitními UPS a záložními agregáty zajistí vykrytí 

případných výpadků energie v rozvodné síti a tím 

pádem rovněž 24/7 dostupnost pro firmu klíčových 

aplikací a systémů. Třetí kategorií je zabezpečení 

klientských dat proti zneužití zvenčí a samotné 

fyzické zabezpečení datového sálu. 

Mezi ne tak zřejmé benefity bych zařadil například 

zabezpečení proti živelným katastrofám, efektivní 

řešení zálohy dat a zpravidla levnější ceny za traffic 

do zahraničí.  

Co považujete vy sám z  vašeho pohledu za 

hlavní benefity toho, když firma přenese své 

servery do datacentra? 

Hlavním benefitem housingu jsou jednoznačně 

úspory za hardware, energie a doplňkové služby, 

ale i za náklady na vnitrofiremní správu IT. Firmy tak 

mohou správu IT nezbytnou pro jejich fungování 

nechat v rukou odborníků a soustředit se na svůj 

hlavní obor podnikání. Dobrou zprávou také je, že 

nabídka služeb housingových center je rozmanitá 

i na našem trhu. 

Jak ale poznat, komu v  rozmanité nabídce 

lze bezpečně svěřit svá data? Neboli – na co 

by se měla firma při výběru housingu zamě-

řit, či jaké hlavní požadavky by měl provider 

splňovat?

Firmy by měly v první řadě zvážit, jaké klíčové 

požadavky na poskytovatele housingu mají. Na-

příklad pokud firma očekává vysoký traffic směrem 

do internetu, měla by volit providera, který zajistí 

dostatečnou konektivitu za dobrou cenu. Pokud 

chce klient na serverech v housingových centrech 

provozovat klíčové firemní aplikace, měl by vybrat 

poskytovatele nabízejícího dohled a technickou 

podporu 24/7, redundantní UPS a vlastní záložní 

agregát. Společnosti, které spravují citlivá data 

nebo údaje o zákaznících, by měly volit housin-

gové centrum dle kvality zabezpečení dat před 

krádežemi nebo DoS útoky. 

Dodal bych ještě, že ačko-

liv se pohybujeme ve světě 

jedniček a nul, vstřícný pří-

stup, ochota a odbornost 

zaměstnanců povidera by 

stále měla zůstat jedním 

z klíčových rozhodovacích 

faktorů.

Je to řešení pro velké 

společnosti, nebo na 

něj „dosáhnou“ i menší 

a střední firmy?

Šel bych ještě dále – hou-

sing v profesionálním cen-

tru je dnes tak dostupný, že 

na něj dosáhnou i fyzické 

osoby. Pronajmout si lze od jedné serverové žiletky 

po desítky racků, a k tomu zvolit vhodnou kapacitu 

napájení, konektivitu a doplňkové služby. 

Jaké typy firem využívají housingové služby 

nejčastěji?

V našich housingových centrech se setkáváme 

s velmi rozmanitou skladbou zákazníků a jejich 

požadavků. Nicméně naše zázemí je stavěno tak, 

aby vyhovělo všem. Mezi našimi klienty tak nalez-

nete fyzické osoby, provozující pouze jeden web 

nebo mail server až po nadnárodní finanční ústavy, 

kterým „ubytujeme“ celé rackové farmy.

Předpokládám, že se i u housingových služeb 

projevují nároky zákazníků na virtualizaci 

a cloudové využití. Jak výrazné změny ve vy-

bavení a správě datacenter to pro providera 

představuje?

Z našeho pohledu si virtualizovaná řešení žádají 

značné investice do potřebného hardwarového 

i softwarového vybavení a jeho správu. Na druhou 

stranu se jedná o dnešní standard, který v dlouho-

dobějším měřítku spoří značné finanční prostředky.

Dá se obecně říci, že jsou housingové služby 

mezi českými firmami oblíbené? Sledujete 

spíše rostoucí nebo klesající zájem?

Z našeho pohledu poptávka po klasickém housingu 

s ohledem na rozšíření virtualizace a poměrně vy-

sokou míru nasycení trhu spíše stagnuje. Proto je 

nutné nabízet stále lepší a levnější služby než kon-

kurence. A nabídku škálovat tak, aby byla finančně 

dostupná širokému spektru klientů.

V současné IT džungli hrozí riziko ztráty či zne-

užití dat, zvláště pokud jsou uložena někde 

mimo firmu. Jaké záruky mají uživatelé těchto 

služeb, nabízených firmami jako Dial Telecom? 

Jinými slovy: do jaké míry jsou jejich data ulo-

žená u externích společností v bezpečí?

Do zabezpečení klientských dat proti útoku z inter-

netu i bezpečnost infrastruktury v kolokačním centru 

investujeme nemalé prostředky. Ostatně datová bez-

pečnost je jeden z hlavních motivů, proč klienti tyto 

služby využívají. Přístup osob do těchto prostor je peč-

livě monitorován a logován, racky jsou uzamykatelné. 

Jak už jsem uvedl, je zde zajištěna nepřetržitá dodávka 

elektrické energie a data je možno redundantně zá-

lohovat – riziko jejich ztráty tedy prakticky nehrozí. 

Sály jsou vybaveny také hasicím přístrojem na bázi 

inertních plynů, který nepoškodí samotné vybavení. 

Na páteřní optickou síť je sál připojen z jednoho místa. 

Už na tomto spoji je pečlivě monitorován internetový 

provoz a díky pokročilým technologiím jsou už v této 

přední linii spolehlivě odfiltrovány případné hrozby. 

Dohledové a monitorovací pracoviště

Technologické zázemí datového sálu
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ENERGETICKÉ PARADOXY

Jen málo odvětví je nyní tak sledováno jako energetika a výroba energie. Je to vcelku logické, 

protože právě ceny energií jsou jedním ze základních faktorů, které ovlivňují kvalitu našeho 

života, průmyslovou výrobu a řadu dalších věcí prakticky všude, kam se podíváme. 

V současné době můžeme být svědky paradoxního 

souboje dvou trendů: energetika se snaží stát „ze-

lenou“, Evropa i svět usilují tlakem nejrůznějších 

předpisů i nařízení snížit emise a učinit výrobu 

energie zdravější, na druhou stranu nekompromisní 

síla trhu zareagovala logicky na situaci, kdy je levné 

uhlí a na americkém kontinentu zase zemní plyn. 

Takže dotované větrníky a fotovoltaické elektrárny 

vyrábějící elektřinu za draho jsou tudíž nepopulární, 

a např. v Německu po rozhodnutí uzavřít jaderné 

elektrárny tak přišlo opět do módy uhlí. Takže zemi, 

která se snaží být ekologickou výkladní skříní Ev-

ropy, zásobují energií „špinavé“ uhelné elektrárny 

s levným provozem, které suplují výpadek jádra 

a problémy s nestabilitou obnovitelných zdrojů, 

podnikajících brutálně reálné zátěžové testy distri-

buční sítě. Obdobě u nás prakticky vystavila levná 

energie z uhlí stopku novým projektům plynových 

elektráren, které figurovaly v rozvojových plánech 

ČEZu jako moderní ekologické zdroje pro příští 

roky. Jejich provoz by se v současných podmín-

kách jednoduše nevyplatil a plynové elektrárny 

tak zůstávají v podstatě jen jako rezervní zdroje pro 

případ zvýšené spotřeby. Jejich výhodou je totiž 

rychlý náběh do provozu, takže mohou prakticky 

ihned, jen s minimální prodlevou, začít zásobovat 

distribuční síť elektřinou.

Stejně tak se výrobci předhánějí ve zvyšování 

úspornosti všemožných spotřebičů a zařízení 

a snižování jejich spotřeby, ale na druhou stranu 

neustálým zvyšováním jejich počtu celková spo-

třeba ve svém souhrnu vlastně absolutně roste. 

A to opět paradoxně s tím, jak svět zaplavují po-

stupně tzv. chytré spotřebiče, které musí být stále 

zapnuté a online.

Elektrické konzervy
Samozřejmě, že ani levná energie z uhlí či břidli-

cového plynu neznamená, že se ustaví jakýsi ener-

getický status quo, a zabrzdí se vývojové práce na 

hledání dalších možností, jak získat levně (resp. za 

rozumné peníze) nové zdroje energie, nezatěžující 

a neohrožující životní prostředí.

Jedním z možných způsobů, jak řešit energetické 

systémy budoucnosti, se zdá zapojit dosavadní 

environmentální škůdce – automobilový průmysl 

(vida, další roztomilý paradox). Přesněji řečeno 

jeden z jeho segmentů – elektromobily. Pokud by 

se masivně rozšířily v dostatečném množství jako 

jejich současní předchůdci a konkurenti se spalo-

vacími motory, jejich baterie by mohly sloužit jako 

„mezisklady“ pro vyrobenou elektřinu, která má 

v současné podobě jeden základní klíčový pro-

blém: Nelze ji uchovávat a skladovat jako klasická 

fosilní paliva (ropu, zemní plyn apod.) či jejich 

moderní alternativy (např. vodík). To znamená, že 

co se vyrobí, musí se také prodat a spotřebovat. 

Což může být docela potíž u špatně regulovatel-

ných zdrojů, jako jsou právě ekologické větrné 

a solární elektrárny, jejichž pracovní rytmus určuje 

hlavně příroda, přesněji řečeno počasí. A i když 

tu pokusy typu „poručíme větru, dešti“ již kdysi 

byly, jak dopadly je známo…

Právě tento problém by mohly částečně po-

moci řešit baterie zaparkovaných a momentálně 

nevyužívaných elektromobilů, do nichž by se 

přebytečná elektřina zatím ukládala, a mohla tak 

být zase kdykoli k dispozici, nebo využívána pro 

zmíněná auta. Jenže jejich masovému nástupu 

zatím brání poměrně vysoká cena (daná právě 

vysokou cenou baterií) a také nepříliš oslnivé 

parametry současné generace baterií, které 

používají, i když dojezd se už podařilo výrazně 

zlepšit. Takže jsme opět v bludném kruhu. Uči-

nit elektromobily atraktivnější se některé země 

snaží formou různých dotací, ale to může být, 

jak se ukázalo např. v případě fotovoltaiky, další 

přímá zkratka do pekel, pokud se jejich rozmach 

(o který tu opět paradoxně jde) vymkne kontrole 

– a že to jde docela rychle, to už svět zjistil. Takže 

nejspíše si budeme muset počkat na novou ge-

neraci baterií, efektivních, s vysokou kapacitou 

a hlavně levných, protože jinak se z bludného 

kruhu nedostaneme.

Mimochodem baterie jako záložní zdroje energie 

používají i samotné elektrárny, aby v případě poru-

chy byl bezpečně zajištěn provoz všech kritických 

zařízení, jako jsou nouzová osvětlení, ale hlavně čer-

padla, chladicí systémy apod. a nedošlo ke kolapsu 

hrozícímu výpadkem sítě nebo její části.

Chytrá energie a návrat 
stejnosměrného proudu
Další novinkou a nadějnou cestou jsou tzv. chytré 

sítě neboli smart grids, byť už se o nich nemluví 

tak halasně jako donedávna. Energetické firmy na 

nich dále tiše pracují, běží pilotní projekty, a tak jako 

spoustu dalších věcí mobily a televizemi počínaje, 

až po budovy, se stává chytrou i energie prou-

dící distribučními sítěmi. Energetické sítě mohou 

přenášet i informace, a komunikovat mezi sebou 

i s připojenými spotřebiči.

Dříve prakticky monopolní a dosud stále domi-

nantní model centralizované sítě se mění a do 

spektra možností přibyly i menší decentralizované 

ostrůvky s vlastním zásobováním energií (odtud 

i pojmenování ostrovní sítě), nezávislé na centrální 

distribuci velkých operátorů. Ty je však možné 

jednak propojovat mezi sebou, jednak napojit na 

centrální distribuci energie a vytvořit tak skutečně 

komplexní řešení odpovídající potřebám té které 

lokality. Nemá smysl vést dálkové vysokonapěťové 

rozvody na extrémní vzdálenosti, když pokrytí 

energetických potřeb dokáže zajistit lokální zdroj 

menšího výkonu.

A nakonec ještě další změna, které možná ener-

getiku čeká: poté, co stejnosměrný proud prohrál 

v pionýrských dobách Edisona, Tesly a Křižíka svůj 

souboj se střídavým, který od té doby vládne 

sítím, možná opět přijde jeho čas. Specializo-

vané technologické středisko zaměřené na tuto 

problematiku vzniká právě v ČR. Technologický 

inkubátor Nupharo, specializovaný na podporu 

inovací ve výrobě, přenosu a spotřebě elektrické 

energie má ambice přilákat zavedené firmy 

i start-upy z celého světa a hrát výraznou roli 

v rozvoji technologií využívajících stejnosměrný 

proud, který v posledních letech zažívá rene-

sanci, díky svému potenciálu z hlediska finanční 

a ekologické úspornosti. Je dobré, že u toho 

bude i Česko. 

ENERGIE 

A ENERGETIKA
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STARTOVNÍ VÝSTŘEL INTELIGENTNÍ REVOLUCE 
VE SVAŘOVACÍ TECHNICE

Společnost Fronius se svou zcela novou modulární platformou TPS/i svařovacího zařízení 

MIG/MAG vede obor svařování do nové éry: uživatelé mohou využívat výhod práce s indi-

viduálně nastavitelnými zařízeními, která lze modernizovat, a která vynikají svou vysokou 

inteligencí a rozsáhlými komunikačními funkcemi. 

Toto zařízení umožňuje provádět svařovací práce 

nejen snadnějším způsobem a rychleji, ale dokonce 

i s lepšími výsledky. Kromě těchto bezprostředních 

výhod je tato platforma také základem, na které 

bude postaveno mnoho budoucích inovačních 

zlepšení, což pro majitele bude znamenat vysoce 

bezpečnou dlouhodobou investici.

Tento obrovský skok v technologii svařování je ovo-

cem největšího inovačního projektu v celé historii 

společnosti Fronius. Aby projektový tým dokázal 

uspět v tomto běhu na dlouhou trať, zaměřil svou 

pozornost na dosažení co nejdokonalejšího ob-

louku. Z tohoto důvodu bylo pracovníkům řečeno, 

aby odhodili staré způsoby myšlení, aby pročesali 

obrovský fond zkušeností firmy a shromáždili to 

nejlepší pro dobro uživatelů a spojili to s průkop-

nickými novými technologiemi. Výsledkem je dů-

sledně modulární platforma TPS/i svařovacího zaří-

zení MIG/MAG. Ta již splňuje požadavky programu 

„Industry 4.0“ a pozvedává technologii svařování 

na zcela novou úroveň výkonnosti.

Hned od první vývojové fáze nové platformy mo-

hou uživatelé okamžitě těžit z řady technických 

zlepšení a nových funkcí. Ty řeší známé problémy 

a umožňují svařovat se znatelně menším rozstři-

kem, se stabilnějším obloukem, lepším průvarem 

a vyšší účinností. Také značně zjednodušují ma-

nipulaci se stroji a činí 

práci pro svářeče mno-

hem snadnější.

Klíčovou úlohu zde hraje 

integrovaná inteligence, 

která s TPS/i přichází. Sys-

tém řízení pro-

cesu je při-

bližně 2000krát rychlejší než u předcházející 

generace a zachycuje daleko více informací o ob-

louku a umožňuje jeho regulování s ještě větší 

přesností než kdykoliv dříve. Vysokorychlostní 

sběrnice (SpeedNet), která spojuje jednotlivé části 

systému od hořáku a podavače drátu až po sva-

řovací zdroj, přenáší data mnohokrát rychleji než 

její předchůdci, a zajišťuje tak kratší doby reakce 

a vynikající kontrolu.

Technici společnosti Fronius na základě tohoto 

systému dále optimalizovali jednotlivé fáze svařo-

vacího procesu a spojili je navzájem k sobě ještě 

těsněji. TSP/i je například vůbec prvním systé-

mem, který provádí výpočet okamžité teploty na 

konci drátěné elektrody, aby z ní bylo možné vy-

počítat potřebnou (sníženou) energii zapalování 

a podle toho potom regulovat svařovací zdroj. 

Tím dochází k rychlejší stabilizaci oblouku. Bě-

hem vlastního svařovacího procesu integrovaná 

inteligence systému TPS/i přizpůsobuje rychlost 

podávání drátu skutečné vzdálenosti mezi kon-

taktní špičkou a svařovaným dílem (CTWD) ještě 

rychleji a přesněji díky svému vylepšenému řídi-

címu obvodu a motoru s vysokou dynamikou. 

Jedním z velmi pozitivních důsledků pro svá-

řeče je to, že délka oblouku se opakovaně 

seřizuje během kratší doby, takže průvar je 

vystaven menším výchylkám. Ovladatel-

nost podavače drátu pomáhá dosahovat 

ještě lepších výsledků rovněž na konci 

svařování: drátová elektroda se oddálí 

společně s omezením svařovacího 

proudu, což účinným způsobem 

brání jak ve vytváření kapek (které je 

jinak nevyhnutelné), tak v rozstřiku, 

který by s ním byl spojen, a ve zpět-

ném pálení drátu.

Tyto optimalizace fází svařování po-

máhají nejen při standardním pro-

cesu, ale také při dvou nových po-

stupech svařování, které jsou možné 

pouze díky integrované inteligenci 

a vysokorychlostním řídicím obvodům 

systému TPS/i. Proces zkratového  ob-

louku LSC (Low Spatter Control) vyniká 

svým dříve nedosažitelným nízkým sklonem 

k rozstřiku a svou výjimečně vysokou stabi-

litou procesu. Druhým novým postupem, 

který společnost Fronius nyní nabízí, je 

PMC (Pulse Multi Control), který dovoluje 

výrazně vyšší rychlosti při pulzním svařování, 

avšak přitom s optimálním oddělováním kapek. 

A ještě navíc při postupu PMC dochází k vytváření 

značně menších zápalů.

Zvláště je třeba zmínit to, že uživatelé platformy 

TPS/i mohou spojit dohromady hardware i soft-

ware, který potřebují pro splnění svých vlastních 

individuálních požadavků a později jej měnit a vy-

lepšovat podle potřeby, což jim poskytuje vyšší 

bezpečnost jejich investice. Konzistentní přístup 

zaměřený na modularizaci uživateli umožňuje začít 

investováním pouze do jediného stroje na svařování 

zkratovým obloukem a potom stejný stroj v poz-

dějším stupni vylepšit na pulzní svařování. Systém 

dokáže provádět několik procesů, takže když se 

používá pro další proces, je třeba změnit pouze ty 

Inovační platforma TPS/i svářečky MIG/MAG od 
společnosti Fronius pomáhá firmám postavit 

produktivitu jejich výrobních operací na pevné 
a dlouhodobé základy

Ústředním prvkem intuitivního a přehledně strukturovaného rozhraní člověk/stroj platformy TPS/i je velký, 
dotykový 7palcový grafický displej. Ten během práce „uvádí svářeče do obrazu“ tím, že mu ukazuje 
smysluplnou grafiku a jednoduchá textová hlášení.
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části systému, které s procesem souvisejí – svařovací 

zdroj, podavač drátu a propojovací sada s konektory 

jsou pro všechny procesy stejné.

Přizpůsobení softwaru po úpravě systému a vlastní 

aktualizace softwaru je jednoduchost sama: K do-

dání požadovaného software nebo jeho nejnovější 

verze do všech částí systému je potřeba pouze 

jediná operace centrálního kopírování dat. Nové 

charakteristiky lze doplňovat, aniž by bylo třeba 

měnit systémový software.

Platforma TPS/i nejen pozvedává svařovací pro-

ces na novou úroveň, ale také otevírá nový roz-

měr, pokud se týká jeho interaktivních možností. 

Robustní dotykový 7palcový displej informuje 

uživatele rychle a přehledně – pomocí grafiky 

a jednoduchých textových hlášení v místním 

jazyce – o aktuálním stavu systému. Společně 

s intuitivním grafickým uživatelským rozhraním, 

které lze přizpůsobovat zvláštním požadavkům 

uživatele, tento displej svářeči umožňuje udržovat 

si kontrolu nad svým systémem a bránit v chybách 

obsluhy. Také se významně rozvíjí interakce sva-

řovací systém/robot: výměna dat s robotickým 

řízením nyní nejen probíhá mnohem rychleji, což 

umožňuje robot integrovat těsněji do svařovacího 

systému, ale tuto výměnu dat lze také pomocí 

uživatelsky příjemného programovacího nástroje 

přizpůsobit místním okolnostem bez potřeby 

jakékoliv odborné pomoci a vizualizovat prostřed-

nictvím displeje.

Nová svařovací platforma TPS/i otevírá uživatelům 

neslýchaný stupeň individuality, interaktivní mož-

nosti a významná zlepšení. Tento systém firmám 

umožňuje provádět ještě složitější a měnící se 

svařovací úkoly rychle, efektivně a s konzistentně 

vysokou kvalitou. Zabudovaná inteligence a kom-

plexní modularita platformy TPS/i poskytuje pevný 

základ pro budoucí inovace a zajišťuje vysokou 

bezpečnost investic pro nadcházející roky. 

Více na www.tpsi.cz

Ethernetový port instalovaný ve výrobní továrně do všech přístrojů TPS/i lze využít pro zapojení všech zařízení 
řady TPS/i do sítě. Tím technologie svařování podniká obrovský krok směrem ke stavu „Industry 4.0“.

ZÁJEM NĚMECKA O ZUŠLECHŤOVÁNÍ 
ODPADNÍ ENERGIE Z ČECH

Divize Hennlich Energy, která je součástí litoměřické společnosti Hennlich, navázala první 

kontakty s potenciálními německými partnery, kteří mají zájem především o nově vyvinuté 

ORC jednotky Zero Fuel Gen 50 kW a inovativní spalinové výměníky ECO-mizer. 

Tyto produkty byly představeny počátkem října ve 

čtvrtém největším německém technologickém 

parku v Drážďanech, kde se uskutečnila inovační 

burza na téma Energieeffizienz steigern – Zvyšo-

vání energetické efektivnosti. 

Jak uvedl šéf divize Hennlich Energy, Tomáš 

Holčák, o produkty orientované na využívání 

a zušlechťování odpadní energie je v Německu 

obrovský zájem nejen od potenciálních zákazníků, 

ale i od společností, které uvažují o partnerské 

spolupráci na vývoji a výzkumu. Organizátoři ino-

vační burzy, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí 

nad Labem a Technická univerzita v Drážďanech, 

nabídli firmě Hennlich, aby se další inovační burza 

na téma odpady uskutečnila v je-

jím novém areálu v Litoměřicích.

Pro obce a průmyslové a země-

dělské firmy nabízí firma řešení 

v podobě inovativních technolo-

gií zaměřených na využití nízko-

potenciálního tepla, odpadního 

tepla a využití zemědělské pro-

dukce, především jejího přirozeně 

vznikajícího odpadu. V oblasti využití odpadního 

tepla průmyslových kotlů a pecí na zemní plyn 

o výkonech 600 kW až 50 MW dodává již zmí-

něné unikátní spalinové výměníky ECO-mizer. 

Jde o systém rekuperace energie obsažené ve 

spalinách plynových kotlů, který snižuje spotřebu 

plynu až o 18 %. Většina kotlů dnes vypouští 

komínem spaliny o teplotě 100 až 300 °C. To 

představuje značné množství nevyužité odpadní 

energie. Kompaktní ECO-mizer se instaluje do 

kouřovodu za kotel, kde rekuperuje teplo obsa-

žené ve spalinách a vrací ho zpět do systému tak, 

že ohřívá vodu, vzduch nebo obojí. Tímto snižuje 

komínovou ztrátu, zvyšuje účinnost kotle a sni-

žuje spotřebu zemního plynu. 

Prostá návratnost investice vy-

chází obvykle kratší než čtyři roky.

Druhé zařízení Zero Fuel Gen 

50 kW založené na ORC techno-

logii přeměňuje odpadní teplo na 

užitečnou elektřinu. Ve výparníku 

ORC jednotky se energie využije 

k vypaření chladiva. V závislosti 

na teplotě vstupního média se chladivo vypaří 

při určitém tlaku a roztáčí vysokootáčkovou tur-

bínu uloženou na plynových ložiskách. Vysoko-

frekvenční synchronní generátor s permanentním 

magnetem, uložený na společném hřídeli s tur-

bínou, vyrábí elektřinu, kterou frekvenční měnič 

usměrňuje na 400 V a 50 Hz a dodává do sítě. 

V posledním kroku dojde k opětovnému zkapal-

nění chladiva ve vzduchem či vodou chlazeném 

kondenzátoru a celý cyklus se opakuje.

Kromě nových ORC jednotek a spalinových 

výměníků představila firma z vlastního vývoje 

v oblasti využití zemědělské produkce také ma-

lou bioplynovou stanici AlphaFerm o výkonu 

25–100 kWe, fungující na principu sucho-mokré 

fermentace. 

Více na www.hennlich.cz/energy.
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ENERGIE S „RODNÝM LISTEM“:  
OTE PŘICHÁZÍ S ELEKTRONICKÝM CERTIFIKÁTEM 
ZÁRUKY PŮVODU ZELENÉ ELEKTŘINY 

Operátor trhu s energiemi (OTE) spustil elektronické vydávání záruk původu elektřiny z ob-

novitelných zdrojů energie. Certifikáty, které dokládají původ elektřiny, jsou přenositelné 

v rámci západních států EU a uspokojí tak i přeshraniční poptávku po „zelené“ elektřině. 

Vydávají se od minimálního vyrobeného množství 1 MWh elektřiny a zažádat si o ně mohou 

samotní výrobci z OZE.

Záruky slouží především k prokázání původu elek-

třiny, kterou koncový zákazník spotřebovává. Pro 

vydávání a evidenci záruk původu elektřiny z OZE 

připravil OTE Evidenci záruk původu (EZP). Jde 

o nový informační systém, který je plně integrován 

do stávajícího elektronického informačního sys-

tému CS OTE. O přístup do systému EZP pro získání 

záruky výroby od výrobce mohou požádat drži-

telé licence na výrobu elektřiny nebo na obchod 

s elektřinou.

„Záruky původu u nás nejsou novinkou, ale nový 

elektronický systém umožní evidenci záruky pů-

vodu po celou dobu jejího životního cyklu (tj. od 

vydání až po uplatnění) v systému EZP na účtech 

svého aktuálního držitele. Záruky původu jsou 

unikátní, přenositelné v rámci vybraných států EU 

a současně jediným způsobem, jak se dá prokázat 

výroba a spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie. V rámci staršího systému jsme v roce 2012 

vydali více než 2 miliony MWh záruk původu,“ vy-

světluje fungování záruk původu Zuzana Stašková, 

specialistka Odboru Správa povolenek a certifikátů 

ze společnosti OTE. 

Uznávaný i v zahraničí
Společnost OTE také aktivně spolupracuje s evrop-

ským sdružením orgánů vydávajících certifikáty 

o původu elektřiny (AIB – Association of Issuing 

Bodies). V současnosti má již otestovaný a nasazený 

software, který jí umožní propojení s technickým 

řešením této asociace a tím umožnění převodů 

záruk původu se zahraničními subjekty. Dokud se 

tak nestane, může sice probíhat prodej a nákup 

certifikátů, ale pouze v rámci ČR.

„Ve spolupráci s evropským systémem certifikátů 

budou do budoucna záruky na elektřinu vyrobi-

telnou v ČR využitelné i v jiných členských zemích 

EU. V některých z nich slouží certifikáty koncovým 

spotřebitelům např. při výstavbě nového bydlení, 

kdy musí majitel nemovitosti často prokazovat, že se 

podílí na využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

V Česku jsme v tomto směru zatím na počátku. 

Prvními zájemci by mohly být společnosti, hlásící 

se v rámci svého podnikání k myšlence využívání 

„zelené elektřiny“ a certifikáty využít pro marke-

tingovou podporu svého podnikání, a obchodníci 

s elektřinou, kteří chtějí uplatnit možnost daňo-

vého odpočtu,“ popisuje využitelnost certifikátů Jiří 

Šťastný, předseda představenstva společnosti OTE. 

Certifikát jako klíč k dalším výhodám
Kromě prokazování původu elektřiny využívají 

obchodníci s energiemi záruky původu také pro 

uplatnění slevy na Dani z elektřiny - po prokázání 

záruk původu na určité vyrobené množství elektřiny 

lze zažádat celní správu o případné prominutí Daně 

z elektřiny.

Evropské záruky původu jsou monitorovány nezá-

vislou organizací, čímž by se mělo zabránit jejich 

zneužívání. V současnosti se ročně prodají záruky 

původu v množství odpovídajícím 7 % z celko-

vého objemu elektřiny v EU. Záruky původu v EU 

poptávají samotní konzumenti, a svým nákupem 

elektřiny tak přispívají k většímu rozvoji výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

V některých zemích EU (např. v Rakousku) využí-

vají záruky původu spotřebitelé při stavbě nového 

domu. U novostaveb je zde vyžadováno potvrzení 

o využívání OZE v případech, kdy nejsou OZE na 

domě nainstalovány. Záruka původu je zde doklad 

nutný k získání stavebního povolení.

Záruky původu využívají i společnosti hlásící se 

k politice „zelené elektřiny“, které chtějí svým zá-

kazníkům prokazovat původ elektřiny, kterou spo-

třebovávají.

V USA SE PO 30 LETECH 
OPĚT STAVÍ JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY
Společnost Westinghouse Electric Com-

pany se svými partnery dosáhla dalšího 

významného milníku při výstavbě reaktoru 

AP1000. 

V americké elektrárně Vogtle, která je prvním 

jaderným zdrojem budovaným v USA po více 

než třech dekádách trvající pauze, bylo třetí 

listopadový týden úspěšně dokončeno lití zákla-

dového betonu pro čtvrtý blok, které trvalo 40 h 

a 46 min. Na vytvoření 1,8 m vysoké základní 

desky bylo potřeba 7000 m3 betonu, který po-

kryl plochu o rozloze 76 x 49 m – tedy zhruba 

o velikosti fotbalového stadionu.

Jeff Benjamin, Senior Vice President Wes-

tinghouse Nuclear Power Plants, k tomu uvedl: 

„Tento měsíc byl pro nás, naše partnery a zá-

kazníky hodně nabitý, jelikož jsme dokončili 

betonové základy obou druhých bloků AP1000 

na elektrárnách V.C. Summer i Vogtle. Minimálně 

v této fázi je tedy už všech 8 bloků, které na 

světě stavíme. Na všech těchto projektech se 

průběžně učíme a díky tomu jsme stále efek-

tivnější. Naši zákazníci jsou zase o krok blíž 

k výrobě bezpečné, spolehlivé a čisté elektřiny 

z jaderných elektráren.“

Dva týdny předtím mohl Jeff Benjamin prohlá-

sit při komentování postup na stavbě bloku 

AP1000 ve V.C. Summer: „Dosáhli jsme dalšího 

významného milníku při výstavbě prvních ja-

derných elektráren v USA po 30 letech, a to 

úspěšným nalitím základového betonu na bloku 

3. elektrárny V.C. Summer. Nepřetržité lití betonu 

trvalo 43 h a 25 min a pracovalo na něm takřka 

500 lidí. Díky zkušenostem z bloku 2 a z dal-

ších projektů jsme tento úkol zvládli bezpečně 

a ještě efektivněji.“

Od lití prvního jaderného betonu na druhém 

bloku V.C. Summer uplynulo již více než 8 měsíců 

a stavba za tu dobu výrazně pokročila. Mezi nej-

významnější milníky patří instalace dna ochranné 

obálky reaktoru, instalace podpůrného modulu 

pro reaktorovou nádobu a další betonování, které 

umožní pokračovat v pracích na jaderném ost-

rově. Blíží se dokončení první chladicí věže, byly 

instalovány dva kondenzátory a rychle postupuje 

výroba hlavních modulů, ochranné obálky reak-

toru a přístavby u jaderného ostrova. 

Jak systém funguje:
Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů může 

požádat o vydání záruky původu nejpozději 

do 12 měsíců od uskutečnění výroby elektřiny. 

Záruku původu vydává za poplatek v elek-

tronické podobě operátor trhu (OTE, a.s.) na 

základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů a po prokázání, že byla elektřina 

opravdu vyrobena z obnovitelných zdrojů 

energie. 

Výrobce může následně záruku prodat ob-

chodníkovi s elektřinou, který ji využije např. 

pro uplatnění slevy na Dani z elektřiny, či ji předá 

zákazníkovi jako potvrzení, že zákazník spotře-

bovává „zelenou elektřinu“.

Vydané záruky původu eviduje Operátor trhu. 

Záruka původu, která byla vydána v jiném 

členském státě EU, platí jako záruka původu 

vydaná v ČR a platná dle zákona. V případě 

pochybností o správnosti nebo pravosti záruk 

původu vydaných v jiném členském státě 

unie je operátor trhu oprávněn tyto záruky 

prověřit, a případně neuznat jako záruky pů-

vodu podle tohoto zákona, a o těchto sku-

tečnostech informovat Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Ministerstvo oznámí Komisi EU 

neuznání záruky původu včetně odůvod-

nění. 

Příprava betonové základní desky pro elektrárnu 
V.C. Summer. V současné době tak už mají základy 
všechny jaderné elektrárny budované společností 
Westinghouse po celém světě.

foto: Westinghouse
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K ČEMU JE JÁDRO VE VESMÍRU  
A KDY HO BUDEME MÍT?

Vesmír fascinoval lidstvo odjakživa. Myšlenka cestování ke hvězdám a planetám není tak 

nová, jak by se mohlo zdát podle relativně nedávných prvních praktických uskutečnění – první 

nápady na raketový pohon letounů najdeme například už u Leonarda da Vinciho a řady jeho 

současníků. Smělé vize renesančních a osvícenských myslitelů, umělců a vynálezců si však na 

své uskutečnění počkaly až do poloviny minulého století. Jaké jsou dnešní výzvy kosmonautiky?

Začneme tím, jak vlastně funguje pohyb raket. 

Z vlastní zkušenosti známe např. ohňostroje, vodní 

rakety a tryskové pohony letadel: společným fak-

torem je to, že pro uvedení tělesa do pohybu či 

urychlení je nutné odstranit část jeho hmotnosti, 

třeba palivo. Z Newtonových zákonů síly a zákona 

zachování hybnosti lze odvodit, že odstranění 

části hmotnosti je postačující podmínka jak získat 

přesnou závislost změny rychlosti rakety na její 

počáteční a koncové hmotnosti a rychlosti, s ja-

kou unikají zplodiny (tzv. Ciolkovského vzorec). 

Ten zhruba říká, že čím rychleji zplodiny unikají 

a čím větší hmotnost opustí raketu, tím větší je její 

konečná rychlost. 

Pohon pro cesty do kosmu
Před konstruktéry vesmírných plavidel tak stál 

nelehký úkol: navrhnout stroj a rakety co možná 

nejlehčí, s co největším látkovým množstvím pa-

liva a zároveň schopné přepravovat citlivé měřicí 

přístroje a ještě citlivější lidskou posádku. Dnes 

používaná paliva jsou kapalná a pevná, např. vo-

dík, petrolej, hydrazin či ledek, jako okysličovadlo 

funguje zkapalněný kyslík.

Výhodou těchto pohonů je jejich relativní nekom-

plikovanost a prozkoumanost, po celém století 

zdokonalování už také dosahují dobrých výkonů 

(dokážou urychlit raketu za krátkou dobu). Stačily 

ostatně i k cestě na Měsíc. Pokud bychom ovšem 

chtěli cestovat s lidskou posádkou dále, např. na 

Mars, narazíme na dva zásadní problémy související 

s omezeními kladenými samotným Ciolkovského 

vzorcem. 

Prvním je rychlost: palivo váží tolik, že jakékoliv smy-

sluplné dosažitelné rychlosti jsou stále příliš malé 

pro obrovské vesmírné dimenze, jen cesta k Marsu 

a zpět trvá léta. „Současná technologie raketových 

motorů je založena na vzorci zakladatele soudobé 

kosmonautiky Konstantina Ciolkovského. Tento 

vzorec je už dnes prakticky vyčerpán,“ říká generální 

konstruktér ruských raket Ravil Achmetov. „Vzorec 

stále platí tak jako dřív, v blízkém i ve vzdáleném 

vesmíru. Na jeho základě je možné létat i k planetám 

jiné sluneční soustavy, jenomže by to trvalo příliš 

dlouho,“ vysvětluje.

Druhým faktorem je lidská posádka. Zatímco vyslat 

lehkou sondu není až takový problém, stejně tak 

jako o ni přijít, lidé vyžadují mnohem víc prostoru 

a ochrany, což znamená zvýšení hmotnosti ne-

palivové části plavidla na úkor rychlosti. Dále je 

nutné odstínit vesmírné záření, které v řadě míst 

(například dvou tzv. Van Allenových pasech kolem 

Země, které musela překonat loď Apollo) dosahují 

smrtících intenzit, což znamená přidání bariér a další 

hmotnost navíc. 

Nové přístupy
Z těchto důvodů vědci všech vesmírem zaintereso-

vaných zemí vyvíjejí pohony nových typů, přičemž 

změny se týkají jak paliva, tak způsobu spalování. 

Jednou z možností je využití jaderné energie, o kte-

rou se sovětští a američtí vědci pokoušeli již v době 

studené války. Jako nejjednodušší postup se jevilo 

spalování prostřednictvím přímého odběru tepla 

z reaktoru. Tato technologie byla ale shledána příliš 

nebezpečnou, neboť zplodiny byly radioaktivní 

a v případě sebemenší poruchy na těsnosti by 

posádka byla vystavena záření. Vývoj byl proto 

posunut jiným směrem – k plazmovým, iontovým 

a elektrickým pohonům. Jejich princip lze zhruba 

popsat takto: jaderný reaktor vyrábí elektrickou 

energii, která napájí zařízení fungující jako tryska. 

V případě plazmového pohonu elektrické pole 

a teplota ionizují vodík nebo hélium do stavu plaz-

matu, které je urychleno a uniká ven, u iontového 

pohonu je ionizován inertní plyn, například xenon. 

Zatím nejblíže uskutečnění je patrně ruský projekt 

na vývoj pohonné jednotky na základě jaderného 

pohonu, který startoval v roce 2010 a vláda na něj 

vyčlenila 435 mil. eur. Rusové navazují na starší vý-

zkumy a vyvíjejí jak pohon, tak samotný reaktor, který 

je velmi důležitý: bude mít výkon v řádu megawattů, 

což je mnohem méně odzkoušená a prozkoumaná 

oblast oproti velkým gigawattovým elektrárnám. 

Vyvíjí jej státní jaderná korporace Rosatom a podílí 

se na tom značná část nejznámějších jaderných vě-

deckých ústavů země, například slavný Kurčatovský 

institut. „Jedná se o společný projekt, jehož cílem 

je vytvoření nové třídy energetických zařízení pro 

vesmírné účely. Jde o megawattovou třídu ener-

getických zařízení,“ říká generální ředitel Rosatomu 

Sergej Kirijenko. Nové zakládání jaderného paliva je 

podle jeho slov nyní třeba provádět po roce a půl 

až dvou letech. „Naplno se teď zabýváme otázkou, 

jak prodloužit tento interval na 4–5 let a budeme 

se muset dostat až na 25 let. Vznikne tzv. jaderná 

baterka – o minimálním objemu, s velkým výkonem 

a jednorázovým zakládáním,“ dodává Kirijenko. 

Stojí za zmínku také názor Edwarda Crowleyho, 

profesora aeronautiky a kosmonautiky na MIT, který 

před dvěma lety přijal nabídku na vedení moskev-

ské technické univerzity ve Skolkovu. Podle něj 

právě jaderný reaktor a ochrana před radiací jsou 

tím, čím Rusko přispěje k případnému mezinárod-

nímu projektu pilotovaného letu na Mars. 

Prototyp jaderné baterky do vesmíru by měl být 

hotov v roce 2017, o rok později jsou naplánovány 

první testy. V případě, že vše půjde hladce, mohl by 

v roce 2025 přijít první zkušební let. 

Alexei Chevko

Jaderné reaktory a baterie v kosmu 
pracují už od počátku jeho dobývání člově-

kem – zajišťují např. energii pro kosmické sondy 

vysílané do hlubin vesmíru i průzkumná zaří-

zení pracující na povrchu blízkých planet, např. 

marsovských sond. Část energie pro kosmické 

objekty operující poblíž Slunce jako je třeba 

mezinárodní vesmírná stanice ISS zajišťují solární 

panely, ale tam, kde sluneční energie nedo-

sáhne, přichází ke slovu atomová energie. 

Rusko vyvinulo raný nukleární štěpný motor  
RD-0410 NTP už v 60. letech minulého století
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I legendární Lunochod měl radioisotopické 
vyhřívání generátorem na bázi polonia 210, 
zajišťující aby jeho přístroje fungovaly 
a nepodlehly mrazu během měsíční noci
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ENERGETICKÁ KONCEPCE  
DÁL POČÍTÁ S JÁDREM 
A DOSTAVBOU NOVÝCH BLOKŮ 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo na svém webu aktuální verzi koncepce 

obsahující plány na vývoj české energetiky v příštích 25 letech. Dokument nadále počítá 

s využíváním jaderných zdrojů, které nyní dodávají asi třetinu vyráběné elektřiny, konkrétně 

s výstavbou dvou nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně a s vytvořením podmínek pro 

prodloužení životnosti čtyř bloků elektrárny Dukovany na 60 let a výstavbu nového pátého 

bloku v této lokalitě kolem roku 2040. 

Koncepce předpokládá i územní vymezení lokalit 

pro možný další rozvoj jaderné energetiky po roce 

2040. MPO kalkuluje s tím, že podíl roční výroby 

elektřiny z domácích zdrojů ke spotřebě elektřiny 

v Česku bude minimálně 80 %, a to s výrazným 

růstem podílu jaderné energie v celkovém energe-

tickém mixu na zhruba 52 % a utlumením výroby 

elektřiny z uhlí ze 60 % na přibližně 16% podíl. 

Kromě jádra a uhlí by se na výrobě elektřiny měly 

podílet zejména obnovitelné a druhotné zdroje 

a zemní plyn, přičemž by mělo dojít k navýšení 

jejich podílu. Počítá se s tím, že ve struktuře pri-

márních energetických zdrojů vzroste podíl obno-

vitelných a druhotných zdrojů energie, především 

biomasy, fotovoltaiky a odpadů. Koncepce nepočítá 

s využitím fotovoltaických elektráren na zeměděl-

ské půdě. Postupný nárůst produkce je významný 

u využití odpadů. 

Hrubá spotřeba energie bude podle koncepce 

prakticky stagnovat, celková výroba elektřiny se 

bude ve sledovaném období zvyšovat. U plynu 

se očekává stagnace spotřeby spolu se změnou 

vnitřní struktury spotřeby. V letech 2010 až 2040 

se významně sníží spotřeba tepla v soustavách 

zásobování teplem i v decentralizované výrobě. 

Důvodem jsou hlavně úspory energie. 

Výkonová bilance energetické soustavy bude dle 

koncepce trvale přebytková s výrazným dočasným 

poklesem mezi roky 2020 a 2025 v souvislosti s od-

stavování dosluhujících zdrojů. 

U dopravy je klíčový trend snižování spotřeby vo-

zidel a nástupu alternativních pohonů. Ten bude 

patrný zejména v poslední dekádě sledovaného 

období, kdy vzroste využívání stlačeného zemního 

plynu ve formě CNG, a rovněž elektřiny. U elek-

trické energie je předpoklad trvalého růstu spotřeby 

v souvislosti s elektromobilitou. 

Ekologové požadují, aby ministerstvo životního 

prostředí koncepci vrátilo ministerstvu průmyslu 

k přepracování, protože podle nich nerespektovalo 

zákonný požadavek na důkladné zpracování více 

variant i návrh na modernizaci české energetiky 

a současná energetická koncepce, která vychází 

z koncepce, již vláda převzala z předchozí verze, 

jde proti evropským trendům. 

Vláda loni v listopadu vzala koncepci, která obsa-

hovala plány na vývoj české energetiky v příštích 

25 letech, na vědomí s tím, že se musí ještě pro-

jednat dopady na životní prostředí. 

NOVÁ RUSKÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE NABÍZÍ 
ŠANCI ČESKÝM PODNIKŮM

Ruský premiér Dmitrij Medvěděv 21. listopadu 2013 stvrdil zákon o nové územní energetické 

koncepci Ruské federace. Dokument zahrnuje připravované energetické kapacity, jejichž stavba 

má být dokončena do roku 2030, a rovněž stávající objekty, u nichž je plánováno rozšiřování. 

Ruská vláda plánuje do roku 2030 postavit čtyři 

velké přečerpávací vodní elektrárny, 27 menších 

vodních elektráren, 16 větrných elektráren o výkonu 

100 až 1000 MW a také tři nové jaderné elektrárny 

(Jihouralskou JE v Čeljabinském kraji, Tatarskou a Se-

verskou JE), dalších šest JE bude rozšířeno o nové 

bloky. Celkem by do roku 2030 v Rusku měly být 

spuštěny čtyři nové bloky typu BN (reaktor na rych-

lých neutronech 4. generace) a 18 bloků s reaktory 

VVER-1200 (který česko-ruské konsorcium MIR.1200 

nabízí v soutěži o dostavbu JE Temelín). 

Ambiciózní plány ruské vlády nabízejí obrovské 

možnosti českým podnikům. „Kompetence čes-

kého energetického strojírenství jsou v Rusku 

dobře známy. České inženýringové a stavební firmy 

už dlouhou dobu aktivně spolupracují s ruskou 

energetikou a podílejí se na jejím rozvoji“, uvádí 

předseda Rusko-české smíšené obchodní komory 

Vladimir Jermakov.

„Ruskou energetiku v nejbližších desetiletích čekají 

investice ve výši desítek miliard eur. Rusko-česká 

smíšená obchodní komora se snaží napomoci 

tomu, aby české společnosti získaly co nejvíce 

nových zákazníků v rámci nových programů na 

rozvoj ruské energetiky,“ zdůraznil.

S novými zakázkami z ruské strany podle něj mohou 

najisto počítat např. čeští výrobci, kteří dodávají 

zařízení pro jaderný průmysl. „Česko-ruská spolu-

práce v jaderné oblasti trvá už více než 50 let. České 

stroje spolehlivě fungují v jaderných elektrárnách 

s reaktory VVER v mnoha zemích světa. V roce 2012 

Rosatom uzavřel v ČR smlouvy o hodnotě více 

než 250 mil. eur. Úspěchy ve spolupráci s ruským 

jaderným průmyslem jsou tou nejlepší referencí 

při jednání o jakýchkoliv jiných zakázkách,“ pozna-

menal Jermakov. 

Ruská energetika prožívá nyní rozmach a potřebuje 

nové technologie, které jí mohou poskytnout právě 

české firmy. Začátkem listopadu bylo v Praze pod 

záštitou Rusko-české smíšené obchodní komory 

založeno česko-ruské konsorcium CNG CZ, jehož 

součástí se staly firmy Vítkovice Doprava, Motor 

Jikov Strojírenská, Gascontrol, Adast Engineering 

a moskevská společnost Aspekt. 

Hlavním úkolem konsorcia je spojit úsilí a možnosti 

jeho účastníků a vytvořit celek schopný zajistit kom-

pletní cyklus výroby čerpacích stanic s kapalným 

plynem (CNG) a služby pro ně. Tento cyklus zahr-

nuje projektování stanic, výrobu zařízení, montáž 

a financování konečných projektů. 

/ec/

Modernizace a prodloužení své životnosti by se měla dočkat i jaderná elektrárna Dukovany

fo
to

: Č
EZ



Téma: Energie a energetika

INTELIGENTNÍ
REVOLUCE

PRÁVĚ ZAČALA!

ČISTÁ ENERGIE ZE SLUNCE ANEB  
JAK NA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Energie získaná díky slunečnímu záření je u rodinné výstavby hitem poslední doby. Návratnost 

investice se pohybuje kolem šesti let, přičemž solární kolektory mají životnost i šestinásobně 

delší. Navíc se jedná o energii, při které nevzniká žádný odpad, jenž by škodil životnímu 

prostředí.

Princip získávání tepelné energie pomocí solárních 

kolektorů je jednoduchý. Jejich povrch je černý 

a matný, aby pohlcoval maximální množství do-

padající energie a co nejvíce se zahříval. Získané 

teplo je poté předáváno vodě (resp. nemrznoucí 

směsi), která je využívána jako otopná pro vytápění, 

pro dohřev např. bazénu a k přípravě teplé vody.

Aby přenos energie fungoval bez zbytečných ztrát, 

je třeba použít ucelený solární systém. Jeho hlav-

ními prvky jsou jeden či více solárních kolektorů, 

zásobník, tepelný výměník, oběhové čerpadlo, ex-

panzní nádoba, potrubí, armatury a regulační prvky.

Často je využívána kombinace s jinými zdroji 

energie, jako jsou plynové kotle či tepelná 

čerpadla. Zvláště u kombinovaných systémů je pro 

správné fungování bez zbytečných ztrát nezbytná 

kompatibilita jednotlivých prvků. Tuto podmínku 

nejlépe zajistí použití komponentů od jednoho, 

renomovaného výrobce. Například společnost Wolf 

ČR nabízí vysoce výkonné ploché kolektory se špič-

kovým solárním ziskem TopSon a CFK vyrobené 

z materiálů nepoškozujících životní prostředí, které 

jsou navíc snadno oddělitelné a recyklovatelné. 

Díky jednotnému principu hydraulických zapojení 

a regulace jsou solární systémy plně kompatibilní 

s dalšími produkty této společnosti.  

Instalace solárního kolektoru
Při instalaci solárního kolektoru na střeše, stěně 

budovy nebo ve volném terénu je třeba splnit 

několik podmínek. Konstrukce musí být dostatečně 

pevná, aby odolávala přírodním vlivům (vítr, kru-

pobití, sníh). Kolektor by měl být co nejblíže místu 

spotřeby ohřáté vody, aby se co nejvíce omezily 

tepelné ztráty v rozvodném potrubí. Veškerá po-

trubí musí být opatřena účinnou tepelnou izolací 

odolávající přírodním vlivům i nenechavým hlo-

davcům a ptákům.

Nejvhodnější je postavení kolektorů směrem k jihu 

nebo jihozápadu. Tak se nejlépe využije intenzita 

slunečního záření. Ideální sklon kolektorů je takový, 

aby na jeho plochu dopadalo sluneční záření kolmo. 

Výška slunce nad obzorem se však mění nejen 

během dne, ale i v průběhu roku. V létě je nad obzo-

rem výš než v zimě. V létě je vhodný sklon kolektoru 

30° od vodorovné roviny, v zimě kolem 60°. Obvykle 

se jako kompromis volí sklon v rozmezí 35°- 45°.

I bytové domy mají šanci
Solární kolektory nejsou jen doménou domů rodin-

ných, ale velmi efektivně je lze využívat i v bytových 

domech, popřípadě ve vhodných objektech s větší 

potřebou teplé vody jako jsou zdravotnická zaří-

zení či lázně. „Ploché střechy bytových domů jsou 

z hlediska montáže i údržby solárních kolektorů 

ideální. Navíc v těchto objektech je spotřeba vody 

po celé léto rovnoměrná oproti rodinným domům, 

kde i dvoutýdenní dovolená znamená citelné ne-

využití tepla,“ dodává Zdeněk Novák, produktový 

specialista společnosti Wolf Česká republika. 

/jk/
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AUTOMATIZACE SVĚTOVÝCH PARAMETRŮ  
VE STÍNU DŮLNÍCH VĚŽÍ A RUDNÝCH HALD

K jaderné energii má příbramská firma ZAT blízko – i z pohledu své historie, která začínala 

poblíž tamního střediska uranového průmyslu. Dnes je však uznávaným výrobcem a dodava-

telem řídicích systémů nejen pro jaderné elektrárny, ale pro nejrůznější energetické projekty 

a průmyslové podniky, který si během půlstoletí své existence připsal na konto řadu meziná-

rodních úspěchů. Jak vypadá situace dnes, a jak se mezi světovými giganty ovládajícími tento 

sektor dokázala prosadit česká firma, nám přiblížil Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.

Diskutuje se o jaderném boomu nebo naopak 

odklonu od jádra. Jak vypadá situace v  sek-

toru z hlediska objemu Vašich zakázek?

Nejistota, která vyplývá z obtížně předvídatelných 

politických rozhodnutí, se samozřejmě dotýká i nás. 

Protože se podílíme na stavbách a chodu jaderných 

elektráren u nás i v zahraničí, není pro nás jednodu-

ché poslouchat diskuze o tom, že by měla jaderná 

energetika zaniknout. Představte si lékaře, který se 

specializuje na operace mozku a najednou se dozví, 

že vláda rozhodla o zákazu těchto zákroků. Vše co 

se naučil, a co učí své žáky, je zmařeno. A pokud by 

přišla za 10 let jiná vláda a to rozhodnutí by vzala 

zpět, musela by se začít učit nová generace ope-

ratérů, ale to know-how, které se neustále předává 

z učitele na žáka, by bylo přetrženo. Podobně je 

to i s jadernou energetikou. Vychovali jsme příliš 

mnoho špičkových pracovníků na to, abychom jim 

dokázali říct: už pro vás nemáme práci.

Ale snažíme se nebýt závislí pouze na jaderné 

energetice a soustředíme se na zakázky ve více 

oblastech průmyslu. Naše řídicí systémy se používají 

v klasické energetice, spalovnách, řídí metro, loko-

motivy i důlní techniku. Díky nim se otáčí hlediště 

divadel nebo pracují výrobní linky. Je nutné se na 

případný odklon od jádra připravit. Na pláč by pak 

totiž už bylo pozdě. 

Proč v  tomto oboru, kde jinak příliš českých 

firem není (prim hrají USA, Rusko, Francie) 

uspěla právě firma z Česka?

Česká jaderná energetika má v zahraničí velmi 

dobrou pověst. Nejenže se naši lidé podíleli na 

stavbách velkých jaderných elektráren východního 

bloku, ale dodnes jsou vyhledávanými experty po 

celém světě. Naše firma se už 40 let specializuje 

na vývoj a dodávky řídicích systémů pro primární 

a sekundární okruhy. V tomto oboru musíte být 

nejlepší, abyste v něm uspěl a nám se naše po-

stavení daří udržet zejména díky tomu, že kromě 

střežení know-how dbáme na neustálý vývoj našich 

produktů, uplatňování vědeckých poznatků a za-

vádění nejnovějších technologií do praxe. Velmi se 

nám také osvědčila spolupráce s vysokými školami. 

Jsme spolehlivý partner. Když chcete dodávat 

do primárního okruhu, musíte garantovat nejen 

funkčnost a bezproblémovost systému. Také se za-

vazujeme k tomu, že za 20, 30 let budeme schopní 

původní systém obnovit a vylepšit. 

Zaznamenali jste po Fukušimě další tlak na 

zpřísňování norem v oblasti jaderné energetiky?

Normy v oblasti jaderné energetiky, nota bene 

v primárním okruhu, jsou nastaveny velmi přísně. 

Přestože je pro nás velmi důležité, aby se naše 

systémy neustále vyvíjely, v otázce bezpečnosti 

jsou již dlouhodobě na vrcholu. Stejně tak tomu je 

i u technologií vyvíjených naší konkurencí.

Fukušima byla vlastně obrovským testem jaderných 

technologií. Vždyť v té oblasti udeřilo zemětřesení 

o síle 9 stupňů Richterovy škály. Tsunami se zvedly 

až do výše 38 metrů. Jaderná elektrárna, jako celek, 

to i přesto ustála. 

Téma odklonu od jádra se objevuje často, 

uvažujete o další diverzifikaci výrobního pro-

gramu, abyste nebyli závislí na oboru, který 

ovlivňují rozhodnutí politiků a tlak veřejného 

mínění?

Otázka diverzifikace našeho působení je pro nás 

klíčová. Často jsme zmiňovaní zejména v souvislosti 

s jadernou energetikou, ale ono je to provázané. 

V ostatních oborech jsme možná právě proto tak 

vyhledávaní, protože si sebou neseme zkušenost 

a spolehlivost z jaderné energetiky. I tepelné elek-

trárny, továrny, spalovny nebo distribuční sítě také 

potřebují spolehlivý a bezporuchový provoz 24 hod 

denně, sedm dní v týdnu. 

Polovinu Vašeho výrobního programu tvoří 

automatizace průmyslových procesů. Pro 

které obory?

Pro vysvětlení použiji definici: Automatizace ozna-

čuje použití řídicích systémů (např. regulátorů, po-

čítačů, snímačů) k řízení průmyslových zařízení 

a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok 

následující po mechanizaci. Zatímco mechanizace 

poskytuje lidem k práci zařízení, které jim usnadňuje 

práci, automatizace snižuje potřebu přítomnosti 

člověka při vykonávání určité činnosti.

ZAT je etablovanou firmou v oboru automatizace 

technologických procesů v Česku i v zahraničí. 

V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podni-

kající firmy na světě, vloni oslavila 50 let od svého 

založení. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci 

i servis elektronických zařízení, řídicích systémů 

a jejich komponent. Stěžejně se zaměřuje na ener-

getiku, řízení průmyslových procesů a dopravních 

systémů, dodávky investičních celků včetně zajišťo-

vání komplexních dodávek a systémové integrace.

Když to zjednoduším, naše systémy dokážou ří-

dit jaderné elektrárny, vlaky, výrobní linky, turbíny, 

bioplynové stanice, linky v povrchových dolech, 

ale i divadelní technologie. Dalo by se říci, že naše 

systémy řídí stroje či technologické celky, se kterými 

se lidé denně setkávají.

Kde nyní máte nejvíce zakázek?

Nejvíce zakázek realizujeme v oblasti jaderné energe-

tiky. Za 40 let dodávek do této oblasti inženýři ZAT zís-

kali zkušenosti a reference z projektů řídicích systémů 

25 bloků jaderných elektráren za více než 4,5 miliardy 

korun. Zakázky v jaderné energetice jsou pro nás 

významné, tvoří téměř polovinu našeho obratu.

Kromě tohoto segmentu realizujeme nejvíce za-

kázek v oblasti klasické energetiky – vyvinuli jsme 

systémy řízení pro turbíny ve spalovacích, vodních, 

paroplynových elektrárnách. Dodáváme systémy 

do bioplynových stanic nebo do zásobníků plynu. 

Podíleli jsme se například na zavádění systému 

v cukrovarech a dalších tepelných elektrárnách 

v Egyptě. Zaměřujeme se také na oblast dopravy 

– nedávno jsme např. implementovali řídicí systém 

do lokomotiv dodávaných pro turecké dráhy. 

Nepodnikáme přitom „jen“ v oblasti výroby a vý-

voje. Poměrně hodně práce nám generuje servis 

a údržba již dodaných systémů a výroba průmys-

lové elektroniky. Spíše radostí z pomoci druhým než 

byznysem, je také výroba zdravotnického přístroje 

pro diabetiky – přístroje MDM.

I díky tomu jsme v loňském roce zaznamenali jedno 

z nejúspěšnějších období ve své 50leté historii. Loňské 

tržby jsou o pětinu vyšší než v roce 2011, tedy o 123 mi-

lionů Kč. Za poslední dva roky se tak obrat zvýšil o více 

než 40 % a firma loni utržila téměř 770 milionů korun.   

Jaký je vůbec u tak náročných technologií pro 

velké celky roční odbyt, jedna dvě velké zakázky? 

Podobně jako u důrazu na diverzifikaci oborů, ve kte-

rých působíme, snažíme se dlouhodobě hledat i různé 

zakázky. Nerozhoduje jejich velikost a objem. Elimi-

nujeme tak riziko, že pokud bychom o jednu zakázku 

přišli, museli bychom druhý den propustit polovinu lidí. 
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Pro představu jsme v loňském roce dodali systémy 

řízení nebo servisní práce pro 150 zákazníků v Čechách 

i v zahraničí. Paradoxně projektů z oblasti jaderné 

energetiky bylo pouze sedm. Jako nejzajímavější nové 

zakázky bych uvedl třeba řídicí systém pro jednu 

z nejvýznamnějších elektráren v Egyptě Talkha 2 x 210 

MW. Technici firmy ZAT zde zabodovali i přes náročnou 

světovou konkurenci. Vyplatila se jim dlouholetá práce, 

kterou v elektrárně Talkha i na egyptském trhu v minu-

losti odvedli. Hodnota této zakázky činí 20 mil. korun. 

Významná je pro nás i dohoda s francouzským 

gigantem Areva na dodávku řídicích systémů pro 

8 jaderných elektráren ve Francii, kterým máme 

dodat 58 skříní řídicího systému pro 20 bloků. Tato 

zakázka je v rozsahu na 50 mil. korun.

Máme také podanou žádost k registraci naší pobočky 

na Kubě, čekáme na ukončení schvalovacího procesu 

a v případě úspěšné registrace chceme otevřít po-

bočku do konce tohoto roku. ZAT má na Kubě přes 

místní obchodní zástupce navázanou dlouhodobou 

spolupráci s vedením řady kubánských elektráren. 

Proč právě Kuba?

S tamními firmami dlouhodobě spolupracujeme. 

Za téměř 20 let zde týmy našich odborníků nasa-

dily řídicí systémy nebo jejich části v šesti elektrár-

nách včetně elektrárny Felton, která modernizací 

řídicích systémů všech provozních souborů do-

sáhla jednoho z nejvyšších výkonů u kubánských 

tepelných elektráren – 2 x 250 MW. Felton se i díky 

nám významnou měrou podílí na stabilizaci celé 

kubánské energetické soustavy, zejména vyrov-

naným provozem při častých výkyvech počasí 

a je nejvýznamnějším zdrojem elektřiny na Kubě. 

V současné době je ZAT jedna z mála evropských 

firem, která se dlouhodobě podílí na modernizaci 

kubánské energetické soustavy. I když není snadné 

zde navazovat nové obchodní vztahy, daří se nám 

díky naší spolehlivosti tuto tradici udržet a rozvíjet ji.

Jaké jsou Vaše poslední významné zakázky v ČR?

Významnou zakázkou posledních měsíců pro nás 

byla výměna řídicích systémů na třetím bloku JE 

Dukovany. Při pěti odstávkách třetího bloku měli 

naši lidé na starosti nejnáročnější část rekonstrukce. 

Výměnu řídicích systémů jsme přitom prováděli 

při zachování výrobní kapacity elektrárny, což byla 

i pro nás výzva. Podle dostupných informací nebyl 

podobný projekt při zachování výrobní kapacity 

elektrárny ve světě ještě realizován.

Dukovany pracují na řídicích systémech ZAT již od 

zahájení provozu v roce 1985. Finální rekonstrukce 

elektrárny je plánovaná v roce 2016. Naše techniky 

tak ještě čeká dalších šest odstávek.

Podíleli jsme se i na rekonstrukci elektrárny Opa-

tovice nebo teplárny v Náchodě a loni v květnu 

jsme úspěšně završili zakázku na implementaci 

regulátoru vodní turbíny na vodním díle Gabčíkovo 

na Slovensku. 

Co je podle Vás hlavním základem úspěchu? 

Díky čemu jste se dokázali prosadit?

Kdybychom neudržovali krok, respektive, kdyby-

chom nebyli vždy o krok vepředu, tak bychom mohli 

skončit už před 49 lety. V našem oboru jsou velmi 

důležité zkušenosti, ale ještě podstatnější je mít ty 

nejlepší technologie dostupné v danou dobu na trhu 

a špičkové odborníky se znalostí know-how. A to by 

nešlo bez neustálého rozvoje. Ročně investujeme do 

inovací a vývoje našich řídicích systémů přes 40 mil. 

korun. Samozřejmostí je i spolupráce s vysokými 

školami. Jen tak jsme se z výrobního a montážního 

podniku mohli transformovat na inženýrskou společ-

nost. S trochou nadsázky říkáme, že naše produkty 

dokáží řídit svět. /dr/

ŠETRNÉ OSVĚTLENÍ PRO SIXTINSKOU KAPLI

Výrobce světelných zdrojů, společnost Osram, vybavuje Sixtinskou kapli v Římě novým systé-

mem LED osvětlení. Umělecké díla si tak bude možné po 500 letech prohlížet při zcela jiném 

osvětlení, založeném na jedinečném nasměrování světla. 

Umělecké dílo klade na světlo ty nejnáročnější po-

žadavky. Od příštího roku bude Sixtinskou kapli ho-

mogenně osvětlovat přibližně 7000 LED světelných 

zdrojů, které umožní ukázat světoznámá umělecká díla 

novým způsobem. Barevné spektrum bylo přizpůso-

beno barevným pigmentům maleb, např. pigmentům 

obsaženým v Michelangelových freskách, s vysokou 

přesností a na vědeckém základě. Naprosto přesné ve-

dení světla zajišťuje, že dílo je osvětlené jednotně a bez 

oslňování návštěvníků. Svítidla budou skryta pod okny, 

což zajistí, že světlo bude vysíláno ve stejném směru 

jako přirozené denní světlo. Dodnes bylo možné dílo 

prohlížet pouze v závislosti na přístupu denního světla.

Aspekt konzervace znamenající ochranu umělec-

kých děl hrál během plánování projektu obzvláště 

důležitou roli. Nové LED řešení je značně šetrnější 

a citlivější než všechny alternativní umělé formy světla. 

Osvětlení o intenzitě přibližně 50 až 100 luxů (dříve 5 

až 10 luxů) zajišťuje, že dílo lze jasně pozorovat, avšak 

s minimálním vlivem na jeho stárnutí. Navíc je toto 

řešení také značně hospodárnější než předcházející 

instalace. Ačkoliv úroveň osvětlení se několikaná-

sobně zvýšila, očekává se, že spotřeba energie na 

osvětlení Sixtinské kaple se sníží o více než 60 %. 
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SOLIDWORKS VSTUPUJÍ DO 
SVĚTA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ
SPOLEČNOST DASSAULT SYSTÈMES PŘEDSTAVILA NEJNOVĚJŠÍ 
VERZI NÁVRHÁŘSKÉHO SOFTWARU SOLIDWORKS 2014 – SVÉ 
VLAJKOVÉ LODI. 3D SOFTWAROVÉ PORTFOLIO PŘINÁŠÍ BOHATOU 
ŠKÁLU PRODUKTŮ NABÍZEJÍCÍCH 3D CAD SIMULACE, SPRÁVU 
PRODUKTOVÝCH DAT, TECHNICKÉ INFORMACE A NAVRHOVÁNÍ 
ELEKTROINSTALACÍ, COŽ DODÁVÁ UŽIVATELŮM SCHOPNOST 
NAVRHOVAT PRAKTICKY DOSLOVA BEZ OMEZENÍ. 

S
tejně jako u minulých verzí i u té poslední v řadě 

nabízí SolidWorks řadu inovací oproti svým 

předchůdcům. A opět v duchu tradice byla 

zdrojem inspirace pro ně přání a požadavky uživatelů, 

jimž věnují vývojáři firmy velkou pozornost. Kromě 

zásadní novinky týkající se propojení SolidWorks 

s operačními systémy pro mobilní zařízení se vylep-

šení týkají především návrhových nástrojů, integro-

vaných pracovních postupů (SolidWorks Enterprise 

PDM Streamlined Workflow pro MS Office a webové 

prohlížeče či vylepšení integrace a výkonu pro elek-

tronický design za pomoci SolidWorks Enterprise 

PDM a eDrawings), zvýšení výkonu nebo zlepšení 

vizualizace (např. rychlejší a snadnější vytváření se-

stav z kontextových menu Quick Mate a Slot Mate). 

Návrhové nástroje mají vylepšenou kontrolu tvarů, 

rychlejší vykreslování detailů a vylepšení pro práci 

s plechem. Vylepšena byla rovněž funkce podobných 

vzorů umožňující již dříve použité a nyní potřebné 

vzory aplikovat v novém návrhu. 

Nová verze SolidWorks 2014 přináší podle cha-

rakteristiky výrobce velkou produktivitu a využi-

telnost zisků a umožňuje společnostem věnovat 

více času úkolům soustředěným na zkušenosti, 

které pomáhají tlačit inovace do popředí. Vylepšení 

funkcí a nástrojů k posílení produktivity, pracovních 

postupů a mobility umožňují uživatelům opako-

vaně používat data dynamičtěji a urychlovat sdílení 

návrhových dat.

„Naším cílem je dodat produktové portfolio, které 

respektuje zpětné vazby od uživatelů a chrání 

jejich investice. Podporujeme snahu našich uži-

vatelů o dokonalost tím, že jim dáváme potřebná 

vylepšení pro ověření a sdílení jejich produktového 

designu – bez ohledu na to, zda jde o zařízení, 

která pomáhají vyčistit životní prostředí, nebo 

technologie zachraňující život,“ konstatuje Bert-

rand Sicot, generální ředitel Solidworks, Dassault 

Systèmes.

Otevření světu Androidu a iOS
Významný prvkem, který dává konstrukčnímu 

a vývojářskému systému zcela nové dimenze, je 

spolupráce s operačními systémy určenými pro 

mobilní zařízení. Nově přidaná podpora mobi-

lity pro Android a iOS zařízení umožňuje více než 

2,1 miliónu SolidWorks uživatelů kdekoliv a kdy-

koliv se připojovat a poznávat nové 3D návrhy. 

Ať už je konečným produktem průmyslový stroj, 

chytrý telefon nebo zdravot-

nický prostředek, zákazníci chtějí 

jak funkčnost výrobku, tak atrak-

tivní vzhled. SolidWorks 2014 

pomáhají návrhářům výrobků 

převést kreativní nápady z kon-

strukčních výkresů a obrázků do 

3D modelů rychleji než dříve 

a zároveň rozšiřují sadu nástrojů 

pro transformaci myšlenek do 

produktů pro nové trhy. Sdílení 

a podporu 3D modelů v raném 

stadiu umožňují také fyzické pro-

totypy od partnerů SolidWorks 

v oblasti 3D tisku. Prostřednic-

tvím aplikace eDrawings je 

možné zobrazit 3D návrhy a ukázat, jak se produkty 

budou chovat v reálném světě prostřednictvím 

3DExperience Augmented Reality na jakémkoli 

zařízení se systémem iOS, jako je iPad nebo iPhone. 

Další význačnou novinkou je záložka Historie, která 

umožňuje více uživatelům podívat se nebo sledo-

vat nedávné změny v návrhu kliknutím myši. „So-

lidWorks 2014 jsou typickým příkladem, kdy vývo-

jáři naslouchají tomu, co uživatelé chtějí a potřebují. 

Nové funkce jako je ‚History Tab‘, která umožňuje 

více uživatelům vidět a sledovat poslední změny 

designu, jsou pro týmovou práci nezbytné. Vy-

lepšené funkce jako assembly mates, známé jako 

common mates v kontextovém menu, nabízejí 

inteligentní rozhodování na základě předchozích 

způsobů používání a využívají nových možností, 

které dávají smysl při práci na sestavách,“ řekl 

Michael Lewis, vedoucí strojní inženýr v Rething 

Robotics.

Nová vylepšení usnadňují a zkracují 
proces navrhování
Integrované produktové portfolio SolidWorks 

2014 zahrnuje četné nové nástroje a vylepšení 

pro zkrácení návrhového procesu, zlepšení 

spolupráce a zvýšení produktivity ve čtyřech 

klíčových oblastech: konstrukční nástroje, inte-

grované pracovní postupy, zvyšování výkonu 

a lepší vizualizace pro lepší spolupráci. Mezi 

uživateli inspirovanými a nejvíce vyžadovanými 

funkčními vylepšeními obsaženými v SolidWorks 

patří zejména:

Konstrukční nástroje 

● Zdokonalené ovládání tvaru: Nové funkce Style 

Spline, Sketch Picture a Conic Fillet umožňují uži-

vatelům vytvářet složité povrchy a organické tvary 

rychleji, snadněji a s přesnějším ovládáním.

● Rychlejší vykreslení podrobností: Provádí rychlejší 

a automatizované kreslení detailů.

● Vylepšení práce s plechy: Nové funkce pro plechy 

umožňují rychlejší vytváření geometrie plechu 

a lepší výstup dat pro výrobu. Uživatelé získávají 

lepší kontrolu nad úpravou rohů a mohou vytvářet 

výztužná žebra.

Integrované pracovní postupy

● Efektivnější pracovní postupy Enterprise PDM: 

Snadnější správa většího množství dat díky nové 

integraci s Microsoft Officem a lepší webový klient 

s grafickým náhledem.

● Lepší integrace a výkon SolidWorks Electrical: 

Rozšířená integrace se SolidWorks Enterprise PDM 

a eDrawings umožňuje uživatelům optimalizovat, 

sdílet a sledovat elektrické návrhy snadněji pro lepší 

spolupráci na projektu.

Zvýšená produktivita

● Projektová komunikace a spolupráce: S novou 

podporou pro zařízení s Androidem mohou mobilní 

uživatelé využívat zobrazování i mimo sféru iOS 

mobilních zařízení.

K hlavním novinkám verze 2014 patří spolupráce s mobilními zařízeními na 
platformě 3DExperience Augmented Reality
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SKUTEČNĚ ŠIROKOÚHLÝ „BEZRÁMOVÝ“ MONITOR

ASUS představil širokoúhlý panoramatický monitor PB298Q o úhlopříčce 29“ (73 cm) s pomě-

rem stran 21 : 9 a rozlišením 2560 × 1080. Novinka disponuje displejem AH-IPS (Advanced High 

Performance In-Plane Switching), který zaručuje věrné barvy a zároveň široké pozorovací úhly 

178°. Zajímavostí je jen 0,8 mm úzký rámeček, který vyvolává dojem, že uživatel sleduje zcela 

bezrámový displej. 

Monitor s vestavěnými 3W stereoreproduktory 

nabízí rozsáhlé možnosti připojení k mnoha mul-

timediálním zařízením (mezi vstupy videa nechybí 

porty DisplayPort, HDMI a Dual-link DVI). Vybaven 

je ergonomickým stojanem s možností úpravy 

výšky, naklopení, otočení nebo funkcí pivotu, lze 

ho připevnit i na zeď. 

Rozlišení 2560 × 1080 monitoru PB298Q je o 33 % 

širší, než u standardních Full HD displejů a jeho plocha 

odpovídá dvěma neširokoúhlým 17“ monitorům s po-

měrem stran 5 : 4 umístěných vedle sebe. Specifický 

poměr stran 21 : 9 nabízí více prostoru pro několik 

otevřených pracovních oken, takže i náročnější uživa-

telé již nemusí pořizovat druhý monitor, a umožňuje 

také zobrazit více sloupců v tabulkách – konkrétně 

o 13 sloupců standardní 

velikosti více než tradiční 

Full HD monitory. 

Software ASUS Multi-

Frame uživatelům usnadní 

organizaci více oken na 

pracovní ploše, protože je 

přehledně uspořádá tak, 

aby se nepřekrývala. Kromě 

toho je PB298Q vybaven 

funkcí QuickFit Virtual Scale 

s vodícími linkami přímo na obrazovce, takže lze před 

tiskem dokumentů provádět náhledy obrázků ve sku-

tečné velikosti. Věrného obrazu je dosaženo přizpůso-

bováním intenzity podsvícení a technologie Splendid 

Video Intelligence umoc-

ňuje živé barvy. Věrného 

obrazu je dosaženo 

p ř i z p ů s o b o v á n í m 

intenzity podsvícení, 

k čemuž slouží 6 režimů, 

které se dají snadno ak-

tivovat. 
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Na (pořádnou) šířku nebo na výšku? Novinka zvládá 
s přehledem obojí, včetně různého naklápění, 
a umožňuje zobrazit skutečně o hodně více než 
běžné monitory. Chce to ale trochu víc prostoru 
a peněz… 

NOVINKY PRO JABLEČNÝ SVĚT

Autodesk uvedl na trh nejnovější verze svých vlajkových 2D a 3D návrhových aplikací vyvi-

nutých pro platformu OS X a zařízení Apple: AutoCAD 2014 for Mac a AutoCAD LT 2014 for 

Mac. Poslední verze poskytuje nové funkce a mezi hlavní inovace patří mj. podpora vysokého 

rozlišení displejů Retina s 13“ a 15“ úhlopříčkou u MacBook Pro, synchronizace s cloudovými 

službami Autodesk 360, funkce Package Drawing, lepší zabezpečení softwaru a další.

AutoCAD 2014 for Mac představuje jednu z prvních 

profesionálních softwarových aplikací s podporou 

displeje Retina, což z něj činí CAD program s nej-

vyšším možným rozlišením, který kdy byl na trhu. 

Rovněž obsahuje synchronizaci s cloudovou platfor-

mou Autodesk 360, novou funkci Package Drawing 

(obdoba eTransmit v AutoCAD pro Windows), zvý-

šení výkonnosti a lepší uživatelské rozhraní. Došlo 

např. i k vylepšení nápovědy a ke zviditelnění těch 

nastavení, která byla dříve těžko k nalezení.

Inovace produktů AutoCAD 2014 for Mac a Au-

toCAD LT 2014 for Mac jsou výsledkem náročné 

vývojové práce s cílem nabídnout zákazníkům maxi-

mální uživatelský komfort a propojit je na platformě 

Autodesk 360 prostřednictvím přístupu ke clou-

dovému úložišti a spolupracujícímu prostředí. „Vě-

novali jsme proto maximální úsilí tomu, abychom 

v nejnovější verzi reflektovali nejčastější požadavky 

uživatelů. V praxi to znamená, že zákazníci nyní mají 

nástroj pro rychlejší a preciznější práci a designéři 

budou moci lépe a efektivněji spolupracovat se 

svými týmy,“ říká Amy Bunszel, viceprezident divize 

produktů AutoCAD společnosti Autodesk. 

Mezi klíčová vylepšení patří:

Podpora displeje Retina: AutoCAD nyní plně 

podporuje displej Retina s vysokým rozlišením 

s úhlopříčkou 13“ a 15“ u počítačů MacBook Pro. 

Synchronizace kreslení: přímý přístup k soubo-

rům v cloudovém prostředí Autodesk 360 a jejich 

synchronizace mezi počítačem a cloudem.

Funkce Package Drawing: obdobně jako funkce 

eTransmit v aplikaci AutoCAD pro Windows umož-

ňuje rychle ukládat související soubory do kompri-

movaného souboru a zajistit tak snadnou distribuci 

nebo uložení. 

Online pomoc: zde byly provedeny změny s cílem 

zajištění rychlejší asistence pro zákazníka.

Lepší zabezpečení softwaru: vyšší úroveň 

zabezpečení softwaru a prevence spouštění 

neautorizovaných nebo škodlivých AutoLISP 

aplikací. 

● Jednodušší odhad souvisejících nákladů a re-

porting: Uživatelé mohou nacenit součástky rych-

leji, s menším nastavováním, a pak sdílet údaje 

o nákladech efektivněji, podle svého obchod-

ního řetězce hodnot. Například klíčová vývojová 

data produktů pro montáž jsou nyní poslána do 

aplikace Microsoft Excel, což umožňuje snadné 

sdílení s ekonomickými odděleními firmy, jako 

jsou výroba a nákup.

Rozšířená vizualizace

● Efektivnější nastavení simulace: SolidWorks 

Simulation automaticky využívá technická data 

pro opětovné použití v simulacích, což elimi-

nuje zdvojenou námahu a zlepšuje návrhovou 

spolupráci.

● Zdokonalené chování sestav a vizualizace: Rych-

lejší a jednodušší vytváření sestav díky novému 

kontextovému panelu nástrojů Quick Mate a Slot 

Mate. Do řezových pohledů sestavy mohou uživa-

telé zahrnout nebo vyloučit vybrané komponenty, 

čímž jsou rychle vytvářeny působivější řezy.

Díky podpoře platformou 3DExperience společnosti 

Dassault Systèmes je návrhový software SolidWorks 

jednoduchý, ale současně velice výkonný – nabízí 

intuitivní zkušenosti při návrhu výrobků, simulaci, 

publikování, správě dat a posuzování vlivů na 

životní prostředí a pomáhá miliónům inženýrů 

navrhovat bez omezení. Video představující ve 

zkratce možnosti nové verze SolidWorks 2014 lze 

najít na http://www.solidworks.com/launch/over-

view.htm?SCID=pr_launch14.

Čeští uživatelé se mohli s novinkami SolidWorks 

2014, která je k dispozici od podzimu letošního 

roku, seznámit na sérii seminářů, které připravila 

v průběhu října a listopadu na toto téma společnost 

SolidVision, hlavní distributor tohoto v současné 

době nejúspěšnějšího strojírenského 3D CAD 

systému na českém trhu,a to včetně  produktové 

dokumentace a simulace v praxi. 
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ADITIVA BASF DÁVAJÍ RECYKLOVANÝM PLASTŮM 
LEPŠÍ VLASTNOSTI NEŽ ORIGINÁL

Ještě nedávno končily plastové výrobky po použití na skládkách. Jen v Evropě bylo v roce 2011 

podle PlasticsEurope vyhozeno do odpadu o 2,4 % více plastů než o rok dříve, celkem 25,1 mil. 

tun. Z tohoto množství bylo téměř 60 % předmětem recyklace a zbývajících 40 % (10 mil. t) bylo 

uloženo na skládky. Ale již brzy bude toto „pohřbívání“ cenných surovin zastaveno, protože 

na jaře letošního roku rozhodla Evropská komise o zákazu skládkování plastů od roku 2020. 

Plastový odpad je cennou surovinou a většina 

z něj může být použita jako o zdroj energie, nebo 

jako materiál pro mechanickou recyklaci. Na tuto 

oblast se intenzivně zaměřuje i firma Basf, která 

se hodlá prostřednictvím svých inovativních ře-

šení pro plastikářský průmysl aktivně podílet na 

trhu s recyklovanými plasty. Prostřednictvím svých 

recyklačních aditiv umožňuje nová řešení využití 

recyklovaných materiálů. Aditiva Basf neumožňují 

jen prostou recyklaci, ale navíc postaví vylepšené 

vlastnosti recyklovaných polymerů na vyšší úroveň, 

než měl původní zdrojový polymer, což odráží zvy-

šující se nároky na množství a kvalitu recyklovaných 

materiálů.

Aditiva pro stabilizaci recyklovaných 
polymerů
Mechanická recyklace je víc než jen sběr a přetavení 

polymeru. Recyklovaný polymer se většinou vý-

razně liší od původního materiálu, protože během 

přepracování a opakovaném použití 

polymerů dochází k jejich teplotnímu 

namáhání. Tím dochází ke spotřebo-

vání teplotních stabilizátorů obsažených 

v původním polymeru. Recyklované 

polymery jsou proto v porovnání s čis-

tými polymery obvykle méně odolné 

teplotnímu namáhání při zpracování.

Řešením tohoto problému jsou nové 

stabilizátory. Firma využila svých roz-

sáhlých znalostí zpracování a recyk-

lace polymerních materiálů a vyvinula 

optimální polyfunkční aditiva určená 

pro různé oblasti finálního použití 

recyklovaných polymerů. Díky těmto 

aditivům je dokonce možné uvažovat 

o použití recyklovaných plastových 

materiálů i pro výrobky přicházející 

do styku s potravinami a jiné citlivé aplikace.

Polymerní řetězce recyklovaných plastů jsou vysta-

veny náročným podmínkám nejen při zpracování 

při recyklaci, ale rovněž již během předchozího 

originálního zpracování, což vede ke zmenšení 

průměrné molekulové hmotnosti polymeru. Navíc 

jsou polymery vystaveny dalším vlivům již během 

jejich „aktivního života“, jako je například UV záření, 

kontakt s chemikáliemi, hydrolýza, teplotní namá-

hání  a další. Nicméně i přes všechny tyto faktory je 

možno dosáhnout stavu, kdy recyklované polymery 

budou schopny dosáhnout minimálně stejných 

vlastností jako čistý panenský polymer.

Joncryl ADR vylepšuje PET
Speciálním případem je polyetylentereftalát (PET). 

Právě jeho recyklovatelnost je hlavní výhodou 

oproti ostatním transparentním plastům. PET láhve 

jsou po celém světě sbírány, drceny, čištěny a gra-

nulovány ve velkém měřítku. Získané granuláty 

jsou většinou minimálně kontaminovány jinými 

typy polymerů. Z tohoto důvodu má mechanická 

recyklace PET materiálů větší smysl v porovnání 

s ostatními polymery, kde homogenita polymeru 

může být dosažena s daleko větším úsilím a náklady. 

Nicméně i v případě recyklovaného PET bylo jeho 

použití dlouho omezeno na jednoduché aplikace 

typu výroby technických vláken. Použití recyklo-

vaných PET polymerů v „high-tech“ obalových 

materiálech bylo limitováno kvůli ztrátě části fyzi-

kálních vlastností recyklátu v důsledku zkracování 

polymerních řetězců. Výsledkem bylo omezení 

využití recyklovaných PET polymerů na jednoduché 

výrobky nižší kvality.

Problém se ztrátou fyzikálních vlastností je dnes 

možné vyřešit použitím funkčních aditiv Basf 

jako je např. Joncryl ADR. Jde o regenerátory 

polymerních řetězců, neboli molekuly, které se 

naváží na konce přerušených polymerních ře-

tězců. Působí jako lepidlo, které slepí přetržené 

řetězce do původního tvaru, a tak je opraví na 

molekulární úrovni. Dojde však nejen k obnovení 

původní struktury a fyzikálních vlastností, ale 

nově vytvořené molekulární řetězce mohou být 

v závislosti na množství použitého aditiva i delší 

než u původního polymeru. Díky tomu může 

být takto regenerovaný materiál použit nejen na 

výrobu PET láhví, ale i na výrobu fólií pro tepelné 

tvarování obalů, jako jsou např. kelímky pro po-

travinářský průmysl.

Joncryl ADR může navíc vybavit recyklovaný poly-

ester novými vylepšenými vlastnostmi. Polymerní 

řetězce prodloužené těmito aditivy s množstvím 

reaktivních míst mohou spojit fragmenty poly-

esteru do vysoce rozvětvených polymerů s vyso-

kou molekulární hmotností, které při konvenční 

polykondenzační výrobě panenského polyesteru 

není možné získat. Tyto polymery mají výrazně 

vylepšené fyzikální vlastnosti, takže díky Joncrylu 

ADR dosahuje recyklovaný PET např. vyšší pevnosti 

v tahu oproti původnímu polymeru a umožňuje 

jeho použití pro výrobu obalových pásků nebo 

vysoce pevných vláken.

Odolnější proti stárnutí 
a povětrnostním vlivům
Joncryl ADR je však pouze jedním z mnoha aditiv 

firmy pro recyklaci. Aditiva Recyclostab vylepšují 

procesní stabilitu a odolnost proti stárnutí u po-

lyolefinů a tím umožňují např. recyklaci LDPE fólií 

a pouzder automobilových baterií. Aditiva Re-

cycloblend jsou používána pro recyklaci PP/EPDM 

nárazníků jejichž velikost a snadnost demontáže 

z nich dělají další dobrý zdroj materiálu pro re-

cyklaci. Aditiva Recyclossorb jsou používána pro 

recyklaci plastových přepravek z HDPE. Zvyšují 

povětrnostní odolnost polyolefinů a umožňují po-

užívat recyklované polymery k výrobě zboží pro 

venkovní použití.

Navíc firma, s ohledem na dlouholeté znalosti v ob-

lasti formulace a zpracování plastů, nabízí mimo 

standardních aditiv i specifická řešení pro konkrétní 

zákazníky optimalizovaná podle požadavků zpra-

cování a finálního použití recyklovaných polymerů. 

Tato zákaznická řešení jsou většinou velmi jednodu-

chá ze zpracovatelského pohledu, což 

je důležitým faktorem pro zpracování 

recyklovaných polymerů u mnoha ma-

lých a středních firem. 

Pouze na americkém trhu nabízí Basf 

také materiál Petra 7030, speciální nízko-

viskózní PET pro vstřikování s obsahem 

30 % skleněných vláken vyrobený z re-

cyklovaného polymeru. Kombinuje vy-

sokou pevnost a tuhost s velmi dobrou 

rozměrovou stabilitou a vysokou tep-

lotní odolností. Díky dobrým tokovým 

vlastnostem mají finální výlisky vysoce 

kvalitní povrchovou úpravu i bez pou-

žití nátěrových hmot. Petra 7030 byla 

již použita výrobcem nábytku firmou 

Emeco na výrobu židle s názvem 111 

Navy Chair, která byla představena na 

designové soutěži během severoamerického plas-

tikářského veletrhu NPE 2012. Jelikož jde o výrobek 

z recyklovaných PET lahví, je výsledný produkt pří-

kladem toho, jak může dobře zvládnutá recyklace 

přinést i výrazně vyšší kvalitu oproti původnímu 

použití recyklovaného polymeru.

Basf v současnosti rozšiřuje i možnosti kontroly 

viskozity polyolefinických recyklátů díky použití 

procesního aditiva Irgatec. Viskozita polypropyle-

nových recyklátů se může podstatně lišit a to mj. 

hlavně vlivem přítomnosti jiných polymerů. Pro 

úpravu tokových vlastností při reakčním vstřiko-

vání jsou tradičně využívány peroxidy, ale jejich 

použití je technologicky poměrně obtížné. Použití 

Irgatecu, který je založen na jiném chemickém 

principu, je výrazně bezpečnější a jednodušší. 

/bs/
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ENERGETICKY ÚSPORNÁ OKNA S VYUŽITÍM 
POLYURETANOVÝCH KOMPOZITŮ

Efektivní zateplování budov nejen snižuje spotřebu energie, ale také výrazně přispívá k zacho-

vání zdrojů a ochrany klimatu. Běžným zdrojem tepelných ztrát jsou zejména okna a fasády. 

Pro snížení těchto ztrát je důležité nejen použití více vrstevného zasklení s větším počtem 

tabulí, ale také zajistit, aby byly dobře izolovány okenní rámy.

Velká okna jsou v současné době velmi módní. Rámy 

jsou proto stále menší, ale přesto musí nabízet od-

povídající vysokou tuhost a rozměrovou stálost. Pro 

splnění všech těchto požadavků vyvinula společnost 

Bayer MaterialScience efektivní, robustní a odolné 

materiálové řešení založené na vláknových kompozi-

tech s polyuretanovou, na míru zhotovenou matricí.

Tyto kompozity se vyznačují velmi dobrou tepelnou 

izolaci. Mají nízkou tepelnou vodivost, která je po-

dobná dřevu a polyvinylchloridu (PVC) a v některých 

případech splňují okenní rámy požadavky na úsporu 

energie dané předpisy a standardy pro pasivní domy. 

Vysoká pevnost a rozměrová stabilita
Pevné mechanické vlastnosti materiálu jsou způ-

sobeny především vysokým obsahem skleněných 

vláken ve výši přibližně 80 % hmotnosti. Díky tomu 

je možné vyrobit profily s velmi úzkým profilem 

viditelné výšky a nízkou hloubkou zabudování, např. 

pro zasklení pro střechy a prvky, kde je omezený 

prostor, jako jsou posuvné dveře balkónů a teras. 

Alternativně mohou být vyráběny také velké profily 

pro prosklené fasády se zvláště velkými okny. Dobré 

mechanické vlastnosti také přispěly ke snížení cel-

kové hmotnosti, což usnadňuje montáž a pozdější 

otevírání okenních prvků.

Kompozitní materiály jsou chráněny před povětr-

nostními vlivy vhodným povlakem nebo použitím 

laminovací fólie. To eliminuje nebezpečí hnití jako 

v případě dřevěného rámu nebo zkřehnutí jako PVC. 

Díky materiálu vyznačujícím se dobrou rozměrovou 

stabilitou dochází v kloubu mezi sklem a rámem okna 

při vystavení výrazným změnám teplot jen k malému 

napětí a spojení zůstává trvale vzduchotěsné.

Kontinuální výroba pultruzí
Vlákny vyztužené profily se vyrábějí kontinuálním 

procesem, známém jako pultruze. Zahrnuje tažení 

pramenů např. skleněných nebo uhlíkových vláken 

v rolích přes uzavřený vstřikovací prostor, v němž jsou 

impregnovány kapalnou polyuretanovou matricí. 

Působením tepla je kompozit tvořen a plně vytvrzen 

v zápustce – v tomto případě např. okenní profil. 

Ten je pak nařezán pilou na požadované rozměry.

V další fázi – případně po dalším opracování brou-

šením, frézováním či vrtáním – jsou integrovány do 

okenních nebo fasádních prvků. Práce s polyuretano-

vými systémy obecně umožňuje vyšší výrobní rychlosti 

než s alternativními matricemi materiálů jako jsou 

např. polyester, vinylestery nebo epoxidové pryskyřice.

Další potenciální aplikace: od dopravy 
po větrné elektrárny
Možnosti polyuretanových pultrudátů ovšem ne-

končí jejich využitím pro okna a fasády. Velmi slibné 

aplikace se rýsují také v odvětví dopravy, kde plasty 

ve srovnání s kovem, vykazují obdobné velmi dobré 

mechanické vlastnosti a nižší hmotnost. Jiné příklady 

představují projekty v oblasti infrastruktury, jako jsou 

mostní konstrukce a telegrafní sloupy. Vzhledem ke 

své vysoké odolnosti proti přetržení a odolnost proti 

opotřebení jsou pultruzí vyráběné U-profily použí-

vány např. pro konstrukci průmyslových zařízení. Na 

plastikářském veletrhu K 2013 představila firma Bayer 

MaterialScience lopatky rotoru pro větrné turbíny vy-

ztužené skelnými vlákny. V tomto případě je speciální 

vyvinutá polyuretanová pryskyřice pro tuto aplikaci 

zpracována pomocí vakuového infuzního procesu. 

KOREJSKÝ VÝROBCE 
KOMPOZITŮ GS CALTEX 
OTEVŘEL TOVÁRNU  
NA MORAVĚ

Energetická a petrochemická společnost 

GS Caltex, která se zabývá produkcí kom-

pozitních materiálů, otevřela 17. října nový 

závod v Karviné. Továrna vyrostla v průmy-

slové zóně Nové Pole s investicí 16 mil. eur 

a roční produkce závodu bude cca 50 000 t 

plastového granulátu.

Výrobní závod korejské firmy, který již zahájil pro-

voz, dnes zaměstnává už 80 lidí, finálně může dát 

práci až 150 lidem. Jak uvedl při slavnostním zahá-

jení karvinský primátor Tomáš Hanzel, jde o první 

továrnu korejského výrobce speciálních plasto-

vých granulí v Evropě (Caltex má jinak tři závody 

v Koreji a dva v Číně) a přinesla perspektivní práci 

pro místní lidi i v jiném odvětví než je těžba uhlí. 

Město průmyslovou zónu Nové Pole budovalo už 

se záměrem, aby tamní firmy nabídly práci v jiném 

sektoru než je jednostranné zaměření na těžbu.

GS Caltex Czech s.r.o. vyrábí kompozitní mate-

riály – hlavním produktem je kompoudovaný 

polypropylenový granulát pro další použití např. 

pro automobilový průmysl (palubní desky, ná-

razníky…) a také např. při výrobě elektroniky 

a domácích spotřebičů (pračky, sušičky, myčky, 

lednice apod.). Hlavními zákazníky společnosti 

jsou především další korejské firmy v regionu, 

mj. Hyundai, slovenská KIA, do Polska dodává GS 

Caltex firmám LG nebo Samsung. V současnosti 

se firma zaměřuje také na vývoj odlehčených 

materiálů podle požadavků cílových zákazníků. 

V asijsko-pacifické oblasti je Caltex lídrem na 

petrochemickém trhu a podobného úspěchu 

chce dosáhnout i v Evropě. Karvinský provoz je 

vysoce automatizovaný a „čistý“. Vybavení tvoří 

v současné době čtyři extrudery na výrobu kom-

pozitních plastů (plněné talcem, gumou, skelným 

vláknem atd.) a vlastní laboratoř na testování 

fyzikálních a mechanických vlastností materiálu. 

„Naši zákazníci mají továrny zde v Česku, ale také 

na Slovensku a v Polsku – Karviná je pro nás tedy 

strategicky výhodné místo. Do budoucna máme 

v plánu postupně navýšit výrobu o 70–80 %  

oproti dnešnímu stavu – dnes vyrobíme asi 

14 000 t granulátu ročně, chceme se dostat na 

až na 50 000 t v roce 2016. Výroba v Karviné je 

vysoce sofitiskovaná a automatizovaná,“ řekl ob-

chodní ředitel GS Caltex Czech Younggill Sohn. 

Využití polykarbonátových okenních tabulí. 
Kompozitní materiály nabízejí oproti kovům, dřevu 
a PVC řadu výhod

Bayer Material Science:  
150 let ve službách inovací
Dřívější malá, inovátorská továrna na barviva 

v německém Wuppertalu, je nyní globálním 

podnikem s více než 110 000 zaměstnanci. Od 

původního zaměření na syntetická barviva, se 

v průběhu let sortiment výrobků významně roz-

rostl. Významný podíl má firma v oblasti vývoje 

a výroby hi-tech materiálů, jako jsou např. poly-

uretanové pěny, objevené ve 30. letech minulého 

století. Před 60 lety si Bayer nechal patentovat 

vysoce kvalitní polykarbonáty (Makrolon), které 

přispívají výrazně k ochraně přírodních zdrojů 

a ochraně klimatu. Například polyuretanové 

pěny se používají k izolaci budov, čímž se snižuje 

množství energie potřebné k jejich vytápění či 

klimatizaci. Lehké materiály z polyuretanových 

pěn nebo z polykarbonátů umožňují vyrábět 

lehčí automobily a snižovat spotřebu pohonných 

hmot. Díky nátěrům z alifatických polyuretanů 

lze povrchy ochránit po delší dobu. Moderní 

nátěrové systémy jsou schopny odolat rozmarům 

počasí a dodat lesklý vzhled automobilům, lodím, 

vagónům nebo větrným turbínám.
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POSUN BIOMETRICKÝCH 
SYSTÉMŮ NA NOVOU ÚROVEŇ
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA V SOUČASNÉ DOBĚ DISKUTUJÍ 
O STRATEGII KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI EVROPSKÉ UNIE 
A SMĚRNICI O BEZPEČNOSTI SÍTÍ A INFORMACÍ PŘEDLOŽENÝCH 
EVROPSKOU KOMISÍ (EK) V ÚNORU 2013 S CÍLEM ZAJISTIT V EU 
NEJBEZPEČNĚJŠÍ ON-LINE PROSTŘEDÍ NA SVĚTĚ. JEDNOU Z CEST 
K TOMU JE PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJ VYSPĚLÝCH 
BIOMETRICKÝCH TECHNOLOGIÍ.

V
ýzkum se zaměřuje na bezpečnost, důvěry-

hodnost a soukromí z hlediska technologic-

kého, právního i společenského, ale přispívá 

také k rozvoji inovací a ekonomickému růstu unie 

a k ochraně společenských, ekonomických, majet-

kových a základních lidských práv.

EK v současné době podporuje výzkum v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a on-line soukromí 

prostřednictvím rámcových programů (nyní 

běží 7. rámcový program) a programu na pod-

poru informačních a komunikačních technologií 

s názvem ICT Policy Support Programme. Mezi 

lety 2007 a 2013 bylo v této oblasti investováno 

350 mil. eur a minimálně dalších 500 mil. bude 

rozděleno v rámci programu Horizont 2020. 

Investicemi do výzkumu chce Komise přispět 

k vývoji důvěryhodných IT řešení zajišťujících 

bezpečné a spolehlivé digitální prostředí v Ev-

ropě. A je nejvyšší čas.

Jak oklamat senzory
V uplynulých letech se software na rozpoznávání 

obličeje, hlasu a otisků prstů přesunul z vědecko-

fantastických filmů do běžně dostupných zařízení, 

jako jsou např. chytré telefony a tablety. Biomet-

rické systémy se ukázaly jako jedno z nejefektiv-

nějších bezpečnostních řešení. Přesto mají stále 

ještě slabá místa. 

Mezinárodní konsorcium Tabula Rasa, které zís-

kalo podporu z fondu EU pro výzkum a inovace, 

se proto zaměřuje na výzkum účinnosti tohoto 

softwaru a jeho odolnost proti stále častějším 

útokům na jeho zabezpečení. Útočníci využívají 

nejrůznější pomůcky a triky (líčení, fotografie, 

hlasové nahrávky, apod.) aby obelstili či přímo 

napadli biometrické systémy. Sdružení čítá 12 růz-

ných organizací ze sedmi zemí, které po tři roky 

ve vzájemné spolupráci hledaly veškeré možné 

nedostatky v zabezpečení s cí-

lem vyvinout fungující proti-

opatření pro novou generaci 

bezpečnějších biometrických 

systémů.

V průběhu výzkumu uspořádalo 

konsorcium soutěž s názvem 

„Spoofing Challenge“, které se 

zúčastnili vědci z celého světa 

s jediným cílem – najít takové 

řešení, které dokáže oklamat 

různé biometrické systémy. 

Účastníci dokázali, že existuje 

mnoho inovativních a kreativ-

ních způsobů, jak systém pře-

lstít. Při nejkreativnějším útoku, 

který se během soutěže objevil, 

využil např. jeho autor k okla-

mání 2D systému na rozeznávání tváře make-up 

a úspěšně se vydával za oprávněnou osobu. Další 

soutěžící úspěšně využili již dobře známé strategie, 

jako jsou fotografie, masky nebo falešné otisky 

prstů („gumové prsty“).

Výzkumný projekt Tabula Rasa sestavil rozsáhlý 

seznam možných útoků, vyhodnotil odolnost bio-

metrických systémů proti těmto útokům a vyvinul 

protiopatření, která např. detekují známky „živosti“ 

(mrkání, dýchání apod.) a zlepšují bezpečnost 

biometrických systémů. Tabula Rasa již pět typů 

těchto opatření poskytla organizacím, které je vy-

užijí v praxi. 

Větší bezpečí pro uživatele, šance  
pro evropské firmy
„Vylepšený software zajistí rychlejší přihlášení 

k IT vybavení, zkrátí a zpřesní ověření cestovních 

dokladů. Věříme, že o náš výzkum projeví zájem 

mnoho různých organizací, například technologické 

firmy, pošty, banky, výrobci mobilních zařízení nebo 

poskytovatelé on-line služeb,“ říká doktor Sebastien 

Marcel, koordinátor projektu Tabula Rasa.

Výzkum konsorcia otevírá obrovský potenciál pro 

biometrické technologie. Díky rozsáhlým znalostem 

o možných útocích mohou evropské firmy zlepšit 

svou koncepci biometrických senzorů, a posílit 

tak své postavení na trhu. Předpokládá se, že pro-

jekt vytvoří pracovní místa v evropských malých 

a středních podnicích, protože výsledky výzkumu 

budou využity ke komerčním řešením. Pochvaluje 

si jej ale i EU, která projekt financuje: „Řada z nás 

shromažďuje ve svých smartphonech a tabletech 

soukromé a důvěrné informace, proto potřebujeme 

jistotu, že se můžeme spolehnout na biometrické 

bezpečnostní prvky. Evropská komise je s úspě-

chem projektu velmi spokojena. Dosud žádný 

výzkumný projekt nedosáhl takového pokroku 

v oblasti biometrických technologií,“ uvedl Ryan 

Heath, mluvčí EK zodpovědný za oblast digitální 

agendy a digitálních technologií. 

Konsorcium Tabula Rasa
Na projektu Tabula Rasa se podílí 12 výzkum-

ných i komerčních subjektů z pěti členských 

států EU, ze Švýcarska a z Číny. Hlavním koor-

dinátorem projektu je švýcarský Idap Research 

Institute, dalšími členy konsorcia jsou pak: 

University of Southampton (UK), University 

of Cagliari (Itálie), University of Oulu (Finsko), 

Universidad Autonoma de Madrid (Španělsko), 

EURECOM (Francie) – vysoká škola s výzkum-

ným centrem v oblasti komunikačních systémů, 

Morpho (Francie) – lídr v oblasti biometrických 

řešení, Starlab Barcelona (Španělsko) – apli-

kuje vědecké poznatky na jednotlivé techno-

logie, Chinese Academy of Sciences (Čína), 

KeyLemon (Švýcarsko) – poskytuje bezpečná 

přístupová řešení na rozpoznání tváře a hlasu, 

BIOMETRY (Švýcarsko) – poskytuje multimo-

dální simultánní biometrická řešení založená 

na ověření náhodně položené otázky, a Cen-

tre for Science, Society and Citizenship (Itálie). 

Do projektu investovala EU 4,4 mil. eur, dalších 

1,6 mil. eur představuje investice ze strany sa-

motného konsorcia. Podrobnější info lze získat 

na oficiálních webových stránkách projektu  

www.tabularasa-euproject.org.

K obelstění skenerů se používají např. 3D masky

Tištěné fotografii se podařilo oklamat přihlašování rozeznáním tváře na 
třech počítačích
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AMERICKÝ PATENT  
PRO UNIKÁTNÍ MIKROSKOP Z BRNA

Vysokému učení technickému v Brně byl počátkem září udělen americký patent na multimodální 

holografický mikroskop. Aby byl vynález ochráněn na hlavních světových trzích, získala již 

univerzita český a evropský patent s pomocí Útvaru transferu technologií a v Číně a Japonsku 

o udělení patentu usiluje. 

Na rozdíl od klasických aparátů umožňuje unikátní mi-

kroskop pozorování živých buněk bez použití kontrast-

ních látek, s nadsázkou řečeno, stačí si na ně posvítit 

obyčejnou žárovkou, nikoliv laserem. Na vývoji ojedi-

nělého mikroskopu pracují brněnští vědci z VUT, nyní 

také pod hlavičkou centra CEITEC, již více než 10 let. 

Nepotřebuje laserové osvětlení
V dosavadních typech komerčně dostupných mi-

kroskopů, jimiž lze sledovat živé buňky, je nutné 

osvětlovat laserovou diodou nebo laserem. To však 

s sebou nese nežádoucí účinky a výsledný obrázek 

nemusí být zřetelný. „Laserové světlo se s mikroskopií 

nemá rádo, kazí se tím obraz a zviditelněný vzorek 

je v horším rozlišení a doprovázejí ho vlnky, proužky 

i další artefakty. Ideální je, když jako v klasickém mik-

roskopu můžete osvětlovat žárovkou, LED diodami 

nebo výbojkou, a právě to se nám podařilo. V našem 

holografickém mikroskopu se tak dá s nadsázkou 

svítit stolní lampičkou a obrázek je pořád dokonalý,“ 

vysvětlil proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT 

v Brně a řešitel projektu profesor Radim Chmelík. 

„Využili jsme starého, zatím nepoužívaného prin-

cipu, jak zachytit trojrozměrnou strukturu objektu 

v bílém, nekoherentním světle např. žárovky, který 

v 60. letech navrhl Emmett Leith, jeden ze zaklada-

telů holografie. Upravit tento princip pro mikrosko-

pii a dovést pro adaptaci v biologii však bylo velmi 

náročné,“ konstatuje profesor Chmelík. 

Živé buňky „v přímém přenosu“
To, že nepotřebuje laserový světelný zdroj, je však jen 

jedna z několika důležitých vlastností nového přístroje. 

Mikroskop, který by se na trhu mohl objevit do několika 

let, umožní biologům, potažmo lékařům, sledovat živé 

buňky, aniž by bylo nutné aplikovat kontrastní barviva. 

Ta totiž mohou sama o sobě chování a vlastnosti bu-

něk ovlivňovat, mohou se vůči buňkám projevovat 

patogenně či dokonce toxicky. „Nemusí být pak jasné, 

zda třeba rakovinnou buňku ničí použité cytostatikum, 

nebo barvivo. Výhodou našeho mikroskopu je, že vzo-

rek na sklíčku zůstává ve svém přirozeném prostředí, 

a je tak patrné, co ovlivňuje aktivitu buněk, co působí 

jejich smrt či naopak, kdy jejich pohyb vzroste, což 

může například být signál o tom, že buňky budou 

v organismu metastázovat,“ podotkl Chmelík. 

Výstupem je kromě kontrastního zviditelnění buňky 

rovněž kvantitativní fázový kontrast, takže odborníci 

dokáží pod tímto mikroskopem ze vzorku vyčíst, jaká 

je koncentrace hmoty dotyčné buňky v určitých mís-

tech a jak se sledovaná hmota přesouvá. I tyto pohyby 

mohou signalizovat např. účinek některých léčebných 

přípravků nebo jiných chemikálií. Pozorované buňky 

jsou navíc zřetelné nejen v čirém médiu, ale i v roz-

tocích s lipidy nebo zakalených jinými substancemi. 

Nyní se ještě výzkumníci snaží mikroskop doladit tak, 

aby bylo možné sledovat i buňky ve vyšších vrstvách 

a vyvíjí i variantu pro odražené světlo, která by byla 

vhodná pro pozorování povrchu a jeho přesné mě-

ření v jednotkách nanometrů. /pk/

Na rozdíl od klasických aparátů nepotřebuje unikátní 
multimodální holografický mikroskop k pozorování 
živých buněk laserové osvětlení

RUKAVICE S LIDSKÝM CITEM

Konsorcium výzkumníků z University of Illinois v Urbana-Champaign, Northwestern University 

a Dalian University of Technology vyvinulo nositelné elektronické prstové návleky, které jsou sou-

částí projektu Pokročilé technologie chirurgických rukavic. Napodobují složité vlastnosti lidského 

prstu schopné reagovat s vysokou přesností na stres a napětí spojené s dotykem a pohybem prstů. 

Zařízení tvořené ultra tenkou, přizpůsobivou elektro-

nikou na křemíkové bázi a měkkými senzory může 

být krokem k vytvoření chirurgické rukavice pro 

použití u lékařských postupů, jako jsou např. místní 

ablace a ultrazvukové vyšetření. Nositeli předává 

elektrotaktilní stimulaci - v podstatě jemné brnění 

pomocí malého elektrického napětí aplikovaného 

na kůži, jehož velikost je řízena senzorem a rozli-

šena podle vlastností objektu dotyku. „Představte si 

schopnost vnímat elektrické vlastnosti tkání, a pak 

s vysokou přesností odstranit tuto tkáň právě po-

mocí lokální ablace – to vše pomocí prstů využívající 

inteligentní chirurgické rukavice, která případně, 

nebo možná v kombinaci, může zprostředkovat 

i ultrazvukové zobrazování,“ vysvětluje profesor John 

Rogers z University of Illinois v Urbana-Champaign.

Nová technologie by mohla otevřít i další možnosti 

pro interaktivní chirurgické roboty, schopné komu-

nikovat v režimu „měkkého kontaktu” s okolím pro-

střednictvím doteků. Elektronický obvod na umělé 

„kůži“ či prstovém článku je vyroben z prvků zlatých 

vodivých vedení a ultratenkých křemíkových plátků 

integrovaných do pružného polymeru označova-

ného jako polyimid. Tento plátek je poté vyleptán 

v otevřené geometrii a převeden do tenké vrstvy 

silikonového kaučuku zformované do přesného tvaru 

prstu. Tato elektronická „kůže“ nebo prstová manžeta 

je určena pro měření tlaků a napětí na základě měření 

kapacitních parametrů párů mikroelektrod v obvodu. 

Působením síly se zmenšuje mezera v kůži, což naopak 

vede ke zvýšení měřené kapacity. Podle vědců by 

takovéto umělé prsty mohly být vybaveny senzory 

pro měření pohybu a teploty s miniaturními top-

nými tělísky fungujícími jako pohony pro ablaci a další 

související činnosti. Výzkumníci se domnívají, že díky 

využití materiálů a výrobních technologií přejatých 

z polovodičového průmyslu mohou být tyto prvky 

a procesy upraveny pro reálné použití za rozumnou 

cenu. Mají v úmyslu vytvořit „elektronickou kůži“ ur-

čenou pro integraci do jiných částí těla, jako je třeba 

srdce. V tomto případě by zařízení obepínalo celý 3D 

povrch srdce, podobně jako ponožka, aby umožnilo 

zajistit různé snímání a ovládací funkce, které poskytují 

moderní chirurgická a diagnostická zařízení, týkající se 

srdeční arytmie. Výzkumníci ze zmíněného konsorcia 

jsou také zapojeni do projektu hledání a vývoje mate-

riálů a režimů, které by umožnily provoz takovýchto 

zařízení s bezdrátovým přenosem dat a napájením. 
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Létající automobily se v historii dopravy vyskytly už několikrát, většinou šlo ovšem o speciální 

prototypy či díla leteckých konstruktérů a nadšenců. Nyní se ovšem objevily i první projekty 

určené pro malosériovou výrobu. A pozoruhodné je, že jeden z nich je ze Slovenska. 

Aeromobil 2.5 je prototyp třetí generace létajícího 

automobilu, který vytvořil slovenský konstruktér 

Štefan Klein. Tato verze je však už poměrně blízko 

svému cíli – finální verzi Aeromobil 3.0, kterou 

bude nabízet. Svůj Aeromobil charakterizuje jako 

„létající auto“, které dokonale využívá stávající 

infrastruktury vytvořené pro automobily a le-

tadla a otevírá dveře ke skutečnému cestování 

„door-to-door“, neboli od dveří ke dveřím. Jeho 

motor umožňuje tankovat kdykoli u běžné čerpací 

stanice, jak jsme zvyklí u silniční dopravy a letadlo 

přitom může vzlétnout a přistát na jakémkoliv leti-

šti na světě. Elegantní stroj je pohodlný pro řidiče 

i spolujezdce, výjimečnou formou spojuje výkon 

sportovního automobilu s vlastnostmi „ultralightu“. 

Na konstrukci tvořené lehkým ocelovým rámem 

je navlečen aerodynamický potah z karbonových 

vláken, který dává Aeromobilu nejen elegantní 

tvary, ale i aerodynamický profil. Prázdný dvou-

místný stroj má hmotnost 450 kg a po silnici se 

pohybuje jako běžný automobil, přičemž křídla 

o rozpětí 8,2 m jsou složena jako krovky na bocích 

(resp. na hřbetu vozidla). S křídly ve složeném 

stavu je tak stroj široký pouze 1,6 m a jeho tvůrce 

tvrdí, že se stroj přes celkovou délku 6 m (což by 

odpovídalo např. dodávkovému vozu) vejde na 

běžné parkovací místo. O pohon se stará letecký 

motor Rotax 912 s výkonem 80 k, který dostane 

stroj do vzduchu a zabezpečuje jeho let. To je 

mj. stejný typ, jaký používá i další pozoruhodná 

kombinace letounu a silničního vozidla, ve světě 

známější americký projekt Terrafugia Transition, 

který už rovněž absolvoval zkušební lety a na trh 

se (půjde-li vše podle plánů výrobce) dostane 

možná už příští rok. Slovenský konkurent však 

nabízí dokonce lepší parametry. Benzínem po-

háněný agregát dopraví stroj na jednu nádrž do 

vzdálenosti 700 km, což je oficiální dolet Aero-

mobilu. Vzletová rychlost je 130 km.h-1, minimální 

letová pak pouhých 60 km.h-1, při letu spotřebuje 

15 l/100 km, při pohybu na zemi je spotřeba 

poloviční.

Po silnici, kde má dojezd 500 km dokáže sloven-

ský aeromobil jet až stošedesátkou, ve vzduchu 

dosahuje rychlosti ještě o čtyřicet kilometrů za 

hodinu vyšší, což odpovídá strojům kategorie ul-

tralight, kam by svým pojetím také patřil – nebýt 

ovšem právě zmíněné kombinace se silničním 

vozidlem. Zdá se, že letecké předpisy budou muset 

vytvořit možná zcela speciální kategorii právě pro 

takovéto stroje, vzhledem k tomu, že podle zájmu 

veřejnosti o ně, jich bude na nebi a na silnicích 

časem přibývat, až se tyto projekty dostanou do 

komerční podoby.  

Na projektu létajícího automobilu pracuje jeho 

autor už více než 20 let (práce na něm zahájil 

v roce 1990) a výsledek svého úsilí prezento-

val v posledních letech na řadě mezinárodních 

specializovaných výstav a aerosalonů po celém 

světě, kde vzbudil Aeromobil značný zájem. Na-

posled např. na loňském SAE Aerotech v ka-

nadském Monteralu, kde byla již předváděna 

současná varianta 2.5. Předtím se kromě brati-

slavského TEDx představila prototypová verze 

Prototype 2.0 ve Franciii na SAE Aerotech a o rok 

dříve na 27. kongresu ICAS v Nice, v roce 2009 na 

Evropské konferenci o letectví a kosmonautice 

CEAS v britském Manchesteru a v roce 2007 

v Mecce aviatiků v německém Friedrichshafenu 

na AERO-EXPO. 

Hit příštího roku?
Dvousedadlové vozidlo Transition (Přechod) 

firmy Terrafugia se po zemi pohybuje po čtyřech 

kolech jako běžný automobil, ve vzduchu jej 

nesou skládací křídla o rozpětí 8 m. Ke startu 

stroj potřebuje 520 m dlouhou rozjezdovou 

dráhu. Se složenými křídly je široký 2,3 m. Je sice 

širší než běžný (evropský) vůz, ale podle výrobce 

by se měl vejít do garáže, která odpovídá běž-

ným autům. Stroj má užitečnou nosnost 227 kg, 

nabízí cestovní rychlost 160 km, dolet 660 km, 

a spotřebu 19 l/100 km, na zemi pak 6,7 l. 

Může operovat z více než 5000 veřejných letišť 

v USA a je schválen k provozu na veřejných 

komunikacích a dálnicích. Je to jediný lehký 

letoun navržený tak, aby splňoval bezpečnostní 

parametry požadované předpisy americké Fe-

deral Motor Vehicle Safety Standards a je také 

vybaven plně vozidlovým padákem pro doda-

tečnou bezpečnost. Terrafugia je v pokročilé fázi 

testování a v přípravě na zahájení výroby, firma 

již přijímá předobjednávky. Plánované uvedení 

na trh je předpokládáno příští rok.

Lidé za létajícím autem
Slovenský vizionář a konstruktér Aeromobilu 

Štefan Klein není v oblasti letecké dopravy žád-

ným nováčkem. Absolvent Slovenské technické 

univerzity působil po ukončení svého studia na 

Akademii múzických umění a designu (AFAD) 

jako šéf oddělení dopravního designu post-

graduálního studia na École des Beaux Arts et 

Design v Saint Étienne či ve vedoucích pozicích 

vývojářských projektových týmů ve službách 

automobilek, jako Audi, Volkswagen či BMW. 

Na svém kontě má přes 1200 nalétaných hodin 

na motorových letadlech a 8000 na bezmotoro-

vých kluzácích. A také řadu úspěšných projektů, 

jako např. Kráčející exkavátor pro švýcarskou 

firmu Menzi Muck, lokomotivu 772, golfový  

vozík pro polskou společnost Melex,  elektrosk-

útr pro firmu Piponeer apod. 

Spolu s Jurajem Vaculíkem, bývalým režisérem, 

který kromě svého 20letého působení v reklam-

ním byznysu funguje také jako tzv. angel inves-

tor zabývající se startupovými projekty v IT, ale 

také v oblasti alternativní dopravy, založil Klein 

v roce 2010 firmu Aeromobil, jejímž výsledkem 

je právě projekt létajícího automobilu.
Americký létající automobil Terrafugia Transition

foto: Terrafugia

ZE SILNICE DO VZDUCHU  
 MOŽNÁ UŽ BRZY…
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HISTORIE SLAVNÝCH TROCHU JINAK  
 ČÍM ZAČÍNALY RENOMOVANÉ ZNAČKY?

I když tato fakta lze u většiny dnes slavných značek nalézt v jejich dokonale zma-
pované firemní historii, pro většinu lidí bude možná překvapením, čím se tyto dnes 
renomované firmy v počátcích své historie zabývaly. A častokrát to byly zcela jiné 
záležitosti, než které je vyzdvihly mezi současnou průmyslovou elitu.

Víte, že třeba finská Nokia, která je dnes takřka 

synonymem mobilního telefonu, se původně vě-

novala papírenskému průmyslu, např. i výrobě 

toaletních papírů či později také výrobě holínek 

a pneumatik? Postupně se ale vypracovala až 

k elektronice, která ji nakonec vynesla na mobilní 

vrchol. Jméno další slavné značky v oboru elek-

troniky a mobilní komunikace je zase spojeno se 

zelinářstvím – a kupodivu nejde o firmu Apple, jak 

by se mohlo zdát z proslulé scénky z kultovního 

filmu Forest Gump. Takto původně začínal korejský 

elektronický gigant Samsung, když v roce 1938 

vznikla v korejském městě Taegu obchodní firma na 

prodej sušených korejských ryb, zeleniny a ovoce 

do Mandžuska a Pekingu. Dnes už se firma od 

původního prodeje nudlí vypracovala na skutečné 

průmyslové impérium, které má klíčový podíl na 

světovém trhu v řadě odvětví od polovodičů a elek-

troniky přes domácí spotřebiče až po loďařství 

a petrochemii.

Další korejský gigant vznikl roku 1940 původně 

jako opravárenská a servisní firma pro nákladní 

automobily. Mladý Chung-Yu Yung si však pro svůj 

podnik získal rozsáhlou klientelu z řad Američanů 

a podnik, v jehož názvu se v roce 1946 poprvé 

objevil název Hyundai (v korejštině to znamená 

„moderní”), rozšířil o stavební firmu Hyundai En-

gineering and Constructing, která odstartovala 

následný rozvoj koncernu, jež patří nyní k největším 

světovým průmyslovým seskupením a zahrnuje 

výrobu automobilů, lodí, elektroniky a polovodičů, 

obráběcích strojů, dodávek pro energetiku, letecký 

a kosmický průmysl, stavebnictví apod.

Od letadel k automobilům a zpět
Automobilka Opel začínala své působení jako vý-

robce šicích strojů a bicyklů, podobně jako mla-

doboleslavská Škoda Auto ve svých počátcích 

spojených s výrobou kol Laurin & Klement. Au-

tomobilová historie značky Citroën zase vznikla 

v roce 1916, když se André Citroën rozhodl změnit 

svou muniční továrnu v Quai de Javel na výrobnu 

silných a hospodárných automobilů. První vůz (Type 

A) z ní vyjel v létě 1919 a o tři roky později už další 

automobil Autochenille B2 – jako vůbec první auto 

v historii překonal Saharu.

Kořeny dnešní největší světové automobilky 

Toyota, která dala světu mj. i proslulý výrobní sys-

tém TPS, založil Sakichi Toyoda roku 1918 v podobě 

firmy Toyoda Spinning and Weaving Co., Ltd., tedy 

továrny na výrobu tkalcovských stavů.

Pýcha německého automobilového průmyslu – 

BMW – vznikla roku 1916 spojením dvou bavor-

ských továren s názvem Bayerische Flugzeugwerke, 

tedy továrna na výrobu leteckých motorů (s jed-

ním dokonce získala světový rekord) – to ostatně 

dodnes připomíná její logo symbolizující rotující 

vrtuli. Také historie automobilky Saab je spojena 

s letadly – SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) 

vznikla v roce 1937 jako výhradně letecká firma, 

auta začala vyrábět až po 2. světové válce. 

Další skandinávský automobilový výrobce byl 

založen roku 1927 jako vyčlenění z výrobce ku-

ličkových ložisek SKF (Svenska KullagerFabriken 

AB). Značka Volvo byla původně zaregistrována 

jako samostatná společnost uvnitř SKF a jako ob-

chodní známka se záměrem použít ji pro speciální 

série kuličkových ložisek (volvo je latinský výraz pro 

„otáčím se“), ale ta se používala jen velmi krátce 

a firma se rozhodla používat jako obchodní značku 

pro všechna svá ložiska SKF. Společnost Volvo pak 

byla zřízena jako automobilka Volvo AB uvnitř SKF.

Od aut k letectví naopak rozšířila svou působnost 

další z legendárních značek: Rolls Royce. Továrna 

založená v roce 1906 na výrobu luxusních automo-

bilů začala během 2. světové války v roce 1941 s vý-

robou leteckých motorů a dala postupně vzniknout 

koncernu Rolls-Royce plc, který se dnes věnuje ze-

jména výrobě pohonných jednotek a komponentů 

pro civilní i vojenské letectví a produkci lodní tech-

niky a energetiky. V roce 1973 se výroba automobilů 

a letecká výroba oddělily a automobily, které značku 

proslavily dnes patří do koncernu BMW, o jehož 

leteckých kořenech již byla řeč. 

Odkud vyrostly počítače a roboty
Yamaha, která letos slaví 125. výročí svého zalo-

žení, vznikla v roce 1897 jako výrobce klavírů, pian 

a varhan (tomuto zaměření se ostatně jedna z divizí 

značky úspěšně věnuje dodnes) s původním názvem 

„Nippon Gakki Company Limited“, ovšem neméně 

velký úspěch a proslulost dosáhla značka později i ve 

výrobě motocyklů, na niž se přeorientovala po válce, 

profesionální audiotechniky a v robotice.

Relativně blízko svému klíčovému oboru začala spo-

lečnost IBM – jako výrobce psacích strojů a kancelář-

ské techniky, jejíž součástí se koneckonců staly později 

i počítače, které „Velkou modrou” proslavily nejvíce.

HP, klasický příklad původně „garážové firmy”, 

vznikla v roce 1939 jako výrobna elektroniky pro 

průmysl i zemědělství (Hewlett a Packard si tehdy 

hodili mincí, aby se dohodli, jestli se firma bude 

jmenovat Hewlett-Packard nebo Packard-Hewlett, 

vyhrál David Packard), a jejím prvním finančně 

úspěšným produktem byl levný přesný audioosci-

látor. Až později se zaměřila na přesné elektronické 

testovací a měřicí vybavení – signální generátory, 

voltmetry, osciloskopy, kalkulačky apod. – a od nich 

pak vedla cesta k počítačům. 

Některé automobilky začínaly se šicími stroji, jiné třeba 
s letadly. Poznáváte slavné logo v jeho původní podobě?

Legendární garáž, v níž začala historie HP má dodnes 
svou adresu v kalifornském Palo Alto: 367 Addison 
Ave, dnes už jako muzeum. Na lídra počítačového 
trhu byste tuto “firmu” asi tehdy netipovali – prostě 
dobře investovaných 538 dolarů...

Prvním výrobkem dnešní největší světové 
automobily byl tkalcovský stav pana Toyody z roku 
1906, firma vyráběla i šicí stroje

Foto BMW
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Na počátku listopadu představila automobilka Ford novou verzi svého vozu Tourneo Connect. 

Prostorné, pohodlné MPV bude v nabídce v 5 a 7místném provedení, různých motorizacích 

úsporné pohonné jednotky EcoBoost a také s řadou technologických novinek.

Po loňském úspěšném startu nového vozu Tourneo 

přichází letos na řadu jeho další sourozenec: 

Tourneo Connect, a to hned ve dvou provede-

ních: krátké 5místné a prodloužené 7místné verzi 

Grand Tourneo Connect (GTC). Kvůli tomu by měla 

novinka mít značné šance prosadit se nejen jako 

vůz pro vícečlenné rodiny, ale díky svému úspor-

nému provozu i jako zajímavá alternativa místo 

neekonomických minibusů. Ideální využití je např. 

pro taxislužbu nebo hotelové shuttle cars apod.

Design propracovaný od vnitřku
Faktorem, který k tomu výrazně nahrává, je roz-

hodně velkoryse řešený vnitřek vozidla – přestože 

navenek působí Tourneo Connect kompaktním 

dojmem, uvnitř je dostatek místa i pro vysoké pa-

sažéry. I v kratší 442cm verzi nabídne nový Tourneo 

Conect s vnitřní šířkou téměř 150 cm a výškou 

přes 120 cm prostor pro krychlový metr nákladu. 

U větší, o 40 cm delší verze poskytne vůz (pokud 

se nevyužijí dvě sedadla navíc) nákladový objem 

přes 1500 l. Na výšku tak lze převážet třeba i jízdní 

kola (pro další je prostor na střeše).

„Když jsme začínali s designem, začínali jsme ze-

vnitř,” uvedl při novinářské prezentaci vozu Jorg 

Stefan, Interior designer Ford Europe, s tím, že v Ev-

ropě sice byl vůz kompletně vytvořen, ale určen je 

pro celosvětový trh.

Prostoru řidiče vévodí přehledná palubní deska 

a mohutný středový panel optimalizovaný pro sys-

tém Ford Sync, o němž bude řeč dále. Pro připojení 

elektrických spotřebičů jako je zábavní elektronika 

apod. je vůz rovněž velkoryse vybaven – interiér 

obsahuje čtyři 12V přípojky. Pozitivně lze hodnotit 

i spoustu drobných úložných prostorů, některých 

skrytých, což samozřejmě ocení řidiči, kteří chtějí 

mít podstatné drobnější předměty stále při ruce, 

ale ne všem na očích.

To důležité co není vidět (a vlastně ani příliš slyšet) 

je rovněž dobře provedený systém odhlučnění.

Také po vnější stránce odvedli však designéři dob-

rou práci: elegantní linie i přes větší výšku vozidla 

(mimochodem skvělou i pro řidiče a pasažéry 

vyšších postav, kteří se netlučou hlavami o strop) 

působí kompaktním, téměř sportovním dojmem 

osobního vozu než dodávky, jak tomu u vozů této 

kategorie obvykle bývá. Posuvné dveře pak odkrý-

vají prostorný vnitřek, zadní se vyklápějí nahoru, 

interiér je tak dobře přístupný ze všech stran.

Tourneo Connect je vybaven zcela novými, vše-

stranně seřiditelnými předními sedadly pro poho-

dlnější jízdu. Pohodlná sedadla nabízejí díky vyš-

šímu posazení řidiče skutečný jízdní komfort a díky 

velkorysému rozestupu mezi přední a zadní řadou 

sedadel je i dostatek místa pro nohy, takže otlačená 

kolena rozhodně nehrozí. Zadní a střední sedadla je 

možné posouvat dopředu a dozadu a v zadní části 

vozu tak měnit poměr prostoru pro cestující a pro 

zavazadla dle potřeby, což nabízí unikátní možnosti 

řešení prostoru. Druhou řadu sedadel 5místné verze 

lze složit a posunout vpřed nebo zcela vyjmout, čímž 

vznikne více místa pro náklad, a v případě 7místné 

verze je možné třetí řadu sedadel sklopit, a dosáh-

nout tak skutečně úctyhodný zavazadlový prostor. 

V provedení GTC nabízí vůz bez střední a zadní řady 

sedadel kapacitu až 2600 l. Díky zvýšené ložné ploše 

(nevyužívaná sedadla se sklápějí do podlahy) se vůz 

velmi snadno nakládá. 

Motory, které potěší spotřebou
Pro „krátkou“ 5místnou variantu bude na výběr 

z pěti pohonných jednotek. Základním motorem 

je litrový benzinový tříválec EcoBoost s výkonem 

100 k, dále čtyřválec 1,6 (150 k) a trojice dieselových 

motorů 1,6 TDCi o výkonu 75, 95 a 115 k. Kromě 

nejslabšího jednolitrového tříválcového EcoBoostu, 

budou tyto agregáty pohánět i delší verzi GTC.

Vyznavače úsporné jízdy nepochybně potěší to, 

že novinka od Fordů má nejnižší spotřebu paliva 

a emise CO
2
 ve své třídě – právě díky novým záže-

hovým motorům EcoBoost. Ty jsou však díky svému 

technologickému a konstrukčnímu řešení na svůj 

relativně malý objem poměrně svižné a nabízejí 

výkon srovnatelný s motory o mnohem větším ob-

jemu – při podstatně nižší spotřebě paliva i emisích. 

Vyspělé vznětové motory 1,6 l rovněž nabízejí velmi 

hospodárný provoz, a to zejména v kombinaci 

s úspornými technologiemi ECOnetic, k nimž patří 

např. systém Stop-Start, který po zastavení např. na 

semaforech automaticky vypíná motor vozu, nebo 

aktivní maska chladiče, která zlepšuje aerodynamiku 

a snižuje spotřebu automatickým uzavřením mřížky, 

pokud motor zrovna nevyžaduje plný chladicí výkon.

Hi-tech pod kapotou
A právě technologie jsou to, co není na novém 

Fordu Tourneo Connect patrné hned na první po-

hled, ale o to více uživatele mile překvapí při pro-

vozu. Už standardní verze obsahuje řadu zajímavých 

prvků a varianty vybavené dalšími příplatkovými 

balíčky pak nabízejí skutečný ráj pro příznivce tech-

nologických vychytávek díky věcem, které jsme 

zvyklí nacházet spíše ve výbavě vozů vyšší třídy.

K těmto užitečným funkcím patří např. systém hla-

sového ovládání Ford Sync. Po připojení mobilního 

telefonu je možné přijímat i vytáčet hovory pro-

střednictvím jednoduchých, intuitivních hlasových 

povelů – stačí např. zavelet: „Call home“ a Sync 

automaticky vytočí číslo domů, dokáže i přečíst 

nahlas přijaté SMS zprávy. Hlasovými povely je „via 

voice” ovládána i řada dalších funkci, např. přehrá-

vání skladeb z digitálních zařízení a médií či mobilu. 

Technologie Ford Sync hraje důležitou roli i u dal-

šího významného prvku, jímž je Systém asistence 

v případě nehody (Emergency Assistent), kterým 

musí být podle regulí EU povinně vybavovány nové 

vozy. Zajišťuje, že pokud dojde k nehodě, při níž jsou 

aktivovány airbagy (Tourneo Connect se dodává se 

stropními, čelními a bočními airbagy) nebo jiným 

bezpečnostním systémem přerušen přívod paliva, 

připojený telefon automaticky spojí linku tísňového 

volání a poskytne operátorovi základní informace 

(jako např. GPS souřadnice pro výjezd záchranky, 

hasičů apod.) i v případě, že je řidič v bezvědomí. Ji-

nak však řidič může samozřejmě hovor převzít sám. 

Podstatné ale je, že vůz je vybaven i systémem, jehož 

úkolem je nehodám předcházet – díky funkci Active 

City Stop dokáže v nižší rychlosti (do 30 km.h-1) sám 

nouzově zabrzdit a zabránit tak hrozící kolizi. Pokud 

Active City Stop zaznamená, že vpředu jedoucí vůz 

náhle zastavil, automaticky aktivuje brzdy. /joe/

PŘIJÍŽDÍ NOVÝ FORD 

TOURNEO 
CONNECT
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STĚRAČE ČISTÍ ČELNÍ 
SKLA AUT UŽ 110 LET

Ačkoli většina věcí kolem automobilů vděčí 

za svůj vznik vynálezcům z řad mužské 

části populace, najdou se i výjimky - např. 

jeden ze zásadních má na svědomí Ameri-

čanka Mary Andersonová.

Při jízdě tramvají si 

během své návštěvy 

v New Yorku v zimě 

1903 všimla, že řidiči 

musejí často zastavovat, 

aby setřeli sníh z čelního 

skla. A vymyslela stěrač 

- po svém návratu do 

Alabamy vyrobila tehdy 

sedmatřicetiletá realitní 

makléřka pradědečka 

dnes neodmyslitelné 

výbavy automobilu tak, 

že připevnila gumovou 

stěrku na drát, který se dal prostrčit kabinou vozu 

a na konci ovládat pomocí držadla. A první au-

tomobilový stěrač byl na světě. Svůj vynález si 

nechala patentovat ještě téhož roku, 10. listopadu 

1903. V roce 1905 se pokusila patent neúspěšně 

prodat jedné kanadské firmě, a o 15 let později její 

patent vypršel. V té době už automobilový prů-

mysl zahájil slavnou éru svého rozmachu a v něm 

našly své uplatnění i stěrače - jako první je začal 

coby standardní výbavu pro své vozy používat 

Cadillac v roce 1916. Mary Andersonová, která 

se po zbytek svého života zabývala už hlavně 

obchodem s realitami, zemřela v roce 1953, půl 

století po svém vynálezu, který dodnes usnadňuje 

jízdu milionům řidičů. 

I když byl stěrač patentován už roku 1903, své 
uplatnění našel až o desetiletí později

 Této dámě vděčíme za 
bezpečnou jízdu v dešti 
a vánici

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE NA OCHRANU CHODCŮ

Bezpečnostní systém pro předcházení kolizím s asistentem řízení napomáhajícím zabránit 

střetu s chodcem – využívá automatické řízení, a pomáhá se tak nehodě zcela vyhnout.

Toyota Motor Corporation vyvinula bezpečnostní 

systém pro předcházení kolizím, jenž využívá 

technologie automatického řízení v kombinaci se 

zvýšeným nouzovým brzdným účinkem a automa-

tickým brzděním, aby se napomohlo předcházet 

střetům s chodci. 

Nový bezpečnostní systém pro předcházení kolizím 

(PCS) s asistentem řízení napomáhajícím zabránit 

střetu s chodcem může 

napomoci zcela předejít 

nehodě v případech, kdy 

samotné brzdění nepo-

stačuje, např. když vůz 

jede příliš rychle a cho-

dec nečekaně vstoupí 

do jeho dráhy. Chodce 

dokáží detekovat palubní 

senzory, a pokud systém 

vyhodnotí, že hrozí riziko 

střetu, před řidičem se na 

palubní desce okamžitě 

zobrazí optické varování. 

V případě, že pravděpo-

dobnost kolize roste, systém reaguje zvukovým 

i optickým varováním, aby řidič ihned přistoupil 

k úhybnému manévru; současně se též aktivuje 

funkce posílení brzdného účinku a automatického 

brzdění. Pokud systém vyhodnotí, že střetu se sa-

motným brzděním již nelze vyhnout a v okolí je 

dost místa k manévru, aktivuje se asistent řízení, 

aby vůz chodce pokud možno minul. 

Nový bezpečnostní systém pro předcházení kolizím (PCS)

NEJÚSPORNĚJŠÍ AUTOMOBIL NA SVĚTĚ

Na letošním Tokijském autosalonu představil Volkswagen městskou hybridní studii twin up!, 

která používá hybridní systém typu plug-in a spotřebuje na 100 km pouze 1,1 l pohonných 

hmot. Jde o nový rekord v kategorii čtyřmístních vozů. 

Po dvoumístném hybridním modelu XL1 se vzněto-

vým motorem, který vykazoval spotřebu jen 0,9 l na 

100 km, jde o další počin automobilky Volkswagen 

v oblasti alternativních pohonů. Zkušenosti získané 

z těchto studií chce přenést do velkosériové výroby.

Nový čtyřmístný twin up! sdílí s modelem XL1 části 

poháněcí soustavy – vznětový dvouválcový turbo-

diesel 0,8 TDI (35 kW), elektromotor o výkonu 35 kW 

a dvouspojkovou 7stupňovou převodovku DSG, 

které doplňuje výkonová elektronika. 

Mezi motor TDI a 7stupňovou převodovku DSG je 

vložen hybridní modul s elektromotorem a spoj-

kou, který byl integrován do skříně převodovky 

DSG místo běžného setrvačníku. Elektromotor je 

napájen energií z lithium-iontového akumulátoru 

s kapacitou 8,6 kWh a může být dobíjen z vnějšího 

zdroje nebo za jízdy prostřednictvím motoru TDI. 

Zásobníky energie (lithium-iontový akumulátor 

včetně 12V akumulátoru a palivová nádrž o objemu 

33 l) jsou umístěny pod zadními sedadly a podlahou 

zavazadlového prostoru.

Komponenty hybridního pohonu s možností 

vnějšího dobíjení jsou v kombinaci s dobrými 

aerodynamickými vlastnostmi 

(cx x A = 0,30 x 2,08 m2) a nízkou 

hmotností (1205 kg) navzdory 

sadě akumulátorů zdrojem 

pozoruhodné hospodárnosti.  

Pomocí čistě elektrického po-

honu ujede twin up! s nulovými 

emisemi 50 km a v normovaném 

jízdním cyklu EU dosáhl kombino-

vané spotřeby paliva 1,1 l/100 km, 

což odpovídá emisím CO
2
 pou-

hých 27 g/km. 

Při pohonu výhradně elektromo-

torem může jet studie nejvyšší 

rychlostí 125 km.h-1. V hybridním 

režimu má řidič k dispozici točivý moment 215 Nm, 

což je v kategorii malých vozů velmi vysoká hod-

nota, a může dosahovat rychlostí až 140 km.h-1. 
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Po důkladné modernizaci představilo Audi svůj prémiový model A8 nabitý množstvím highen-

dových technologií. Jeho devizou je dokonale lehká konstrukce a velký komfort. 

Přináší sebou nové asistenční systémy, inovativní světlomety Matrix 

LED a výkonnější, přitom úspornější agregáty.

Modernizovaný model získal na dynamičnosti, kapota 

motoru, maska chladiče a přední nárazníky dostaly 

výraznější kontury. Se svou délkou 5,14 m je A8 

největší limuzínou v prémiovém segmentu 

D. Disponuje rozvorem 2,99 m, je 

1,95 m široká a 1,46 m vysoká. Verze 

L (Long) má karoserii i rozvor pro-

dloužené o dalších 13 cm. Přední 

světlomety jsou užší a můžou být 

vybaveny inovativní technologií 

Matrix LED - dálková světla jsou 

tvořena na každé straně 25 malými 

elektroluminiscenčními diodami, které 

lze podle potřeby individuálně zapínat, 

vypínat nebo ztlumovat. Systém tak může rea-

govat na protijedoucí nebo vpředu jedoucí vozidla 

a velmi precizně je odcloňovat ze světelného kužele, 

zatímco ostatní části vozovky zůstávají osvětlené. Byl 

přepracován také zavazadlový prostor, do jehož ob-

jemu 520 l je nyní snadnější přístup. Změny se dočkaly 

také zadní LED světlomety. Celá hliníková karoserie 

ASF (Audi Space Frame) váží pouhých 231 kg.

Elegantní interiér vyniká prostorností. Pro přední 

sedadla je na přání v nabídce množství zajímavých 

prvků, jako např. ventilační a masážní funkce s růz-

nými programy či elektrické seřizování sklonu opě-

radla a pod. Díky ovládací jednotce MMI s velkým 

otočným tlačítkem je ovládání velmi přehledné. 

Systém zahrnuje dotykový 

touchpad v kombinaci s navi-

gačním systémem. Řidič může prostřednictvím 

MMI touch zadávat znaky pro ovládání navigačních 

a multimediálních funkcí. Zařízení může být dopl-

něno modulem Audi connect včetně autotelefonu, 

který zajišťuje připojení k internetu. 

Zadní pasažéři mají na výběr luxusní prvky od plně 

integrovaného zábavního systému na zadních se-

dadlech přes ionizační čistič vzduchu až po elek-

trické dovírání dveří nebo chladničku v opěradle 

zadních sedadel.

A8 je vybavena řadou asistenčních systémů na 

přání, ale novinkou je systém Active lane assist, 

který v případě nutnosti zasahuje do řízení, dále 

parkovací asistent se zobrazováním okolí v rozsahu 

360°, který při parkování přebírá řízení, a head-up 

displej. Asistent nočního vidění je nově schopen 

rozpoznávat nejen chodce, ale i větší zvířata.

V České republice je modernizované Audi nabízeno 

již od listopadu se dvěma zážehovými a dvěma 

vznětovými motory ve výkonovém spektru od 190 

do 320 kW. Jde o zážehový 6válec 3.0 TFSI, přeplňo-

vaný kompresorem, disponující výkonem 228 kW 

a o vidlicový 8válec 4.0 TFSI, jemuž k nejvyššímu 

výkonu 320 kW pomáhají dvě turbodmychadla. 

V případě vznětových jednotek jde o úsporný tur-

bodiesel 3.0 TDI s výkonem 190 kW a motor 4.2 TDI 

poskytující výkon 283 kW s maximálním 

točivým momentem 850 Nm.

U většiny motorů byl zvýšen 

výkon a ve všech přípa-

dech byla snížena spo-

třeba paliva až o 10 %. 

Nejúspornějším moto-

rem má být dle výrobce 

3.0 TDI, který průměrně 

spotřebuje jen 5,9 l na 

100 km. Všechny motory 

již splňují emisní normu Euro 6. 

Klasické varianty A8 jsou doplněny 

dalšími modely jako např. A8 hybrid, 

který ale pro český trh není k dispozici. 

Motory jsou propojeny s 8stupňovou, elektronicky 

řízenou samočinnou převodovkou tiptronic, spoje-

nou s trvalým pohonem všech kol quattro. 

Za svůj sportovní charakter vděčí A8 z velké části 

podvozku. Sériově dodávaný systém Drive select, 

adaptivní vzduchové odpružení s elektronicky ří-

zenými tlumiči, mění funkci různých technických 

komponentů. Na přání je v nabídce i vzduchové 

odpružení se sportovní charakteristikou. Posilovač 

řízení má nyní úsporný elektromechanický pohon, 

ale na přání si lze zvolit dynamické řízení, které mění 

účinek posilovače v závislosti na rychlosti jízdy. Pro 

8 a 12válcové modely jsou k mání také keramické 

brzdové kotouče vyztužené uhlíkovými vlákny. Zá-

jemci mají k dispozici také dvacetipalcová hliníková 

kola s novým konceptem lehké konstrukce. 

A8  NEJSPORTOVNĚJŠÍ LIMUZÍNA  
V PRÉMIOVÉM SEGMENTU

Světlomety Matrix LED osvětlí chodce, ale neoslňují jej
Systém reaguje na protijedoucí vozidla a ztlumí 
světelný tok v místě, kde se zrovna nacházejí
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DO VÝZKUMU A VÝVOJE MÍŘÍ DALŠÍ MILIARDA, 
ŠANCE JE DO POLOVINY LEDNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) jako řídicí orgán Operačního programu 

Výzkum a vývoj pro inovace vyhlásilo další výzvu z evropských fondů zaměřenou na propojení 

špičkových odborníků a jejich výzkumných týmů s nově vybudovanými vědeckými centry. 

Cílem je zvýšit jejich výzkumný potenciál. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace (OP VaVpI) je pro tento účel připravena jedna miliarda korun.     

Nová výzva č. 2.1 Podpora výzkumných kapacit VaV 

center (spadá do oblasti podpory 1.1 – Evropská 

centra excelence, prioritní osy 1 – Evropská centra 

excelence) odstartovala 4. listopadu 2013 a žádosti 

v rámci této výzvy jsou přijímány do 17. 1. 2014 na 

adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, 

kterým je MŠMT. Cílem je, ve spolupráci s předními 

mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit 

a materiálně a technicky vybavit nové vědecké 

týmy, které podpoří efektivní využití výzkumných 

infrastruktur, jejich rozvoj ve prospěch regionu, 

efektivní přenos znalostí ze zahraničí do regionu 

a schopnost vytvářet v ČR mezinárodně konku-

renceschopnou kvalitu.

Peníze na laboratoře, lidi i spolupráci
V rámci nové výzvy 2.1 budou podpořeny projekty 

s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, rea-

lizovaného novým výzkumným týmem pod vede-

ním klíčového zahraničního vědeckého pracovníka 

nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. 

Podpora bude směřovat zejména na investice do 

pořízení přístrojového, laboratorního a informač-

ního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj, 

a do souvisejících lidských zdrojů. Současně bude 

zaměřena do projektů základního orientovaného 

výzkumu (tj. do projektů základního výzkumu, které 

mají potenciál podpořit tvorbu aplikovaných vý-

sledků v širším časovém horizontu), které se budou 

doplňovat s dosavadními výzkumnými programy 

nebo aktivitami, budou s nimi v tematickém sou-

ladu a představují přínos pro rozvoj dané instituce. 

Podporován bude i rozvoj mezinárodní spolupráce 

a budování vazeb se strategickými zahraničními 

výzkumnými partnery, které povedou k podávání 

společných návrhů projektů v prestižních meziná-

rodních grantových soutěžích (např. Horizon 2020, 

European Science Foundation, Human Frontier 

Science Programme apod.). 

V rámci této výzvy bude finančně podporo-

váno pořizování přístrojového, laboratorního 

a informačního vybavení, zajištění odborných 

personálních kapacit a budování mezinárodní 

spolupráce, včetně společných projektů se za-

hraničními vědeckovýzkumnými institucemi. 

Minimální hranice tzv. způsobilých výdajů na 

jeden projekt činí 20 mil. Kč, maximální pak 

100 mil. Kč. Celkové náklady na projekt nesmí 

překročit hranici 50 mil. EUR (více než 1,2 mld. Kč), 

přičemž projekty musí být ukončeny nejpozději 

31. prosince 2015. 

Zaostřeno na českou 
konkurenceschopnost 
Důležitou změnou oproti minulým výzvám je, že 

podporovanými institucemi budou jak stávající cen-

tra budovaná z prostředků OP VaVpI, tak výzkumná 

a vývojová centra, která dosud z tohoto operačního 

programu dotační tituly nečerpala. Nadále platí 

pravidlo evropských strukturálních fondů, kdy se 

podpora nevztahuje na projekty umístěné na území 

hlavního města Prahy (výjimkou byla předchozí 

specifická říjnová výzva z OP VaVpI určená právě 

pražským veřejným vysokým školám). 

„Investice do výzkumných infrastruktur z programu 

VaVpI jsou určeny k posílení mezinárodní konku-

renceschopnosti České republiky. Investované 

objemy peněz jsou na počet obyvatel dokonce 

nejvyšší v celé Evropě. Aby byly prostředky využity 

účelně, musíme být schopni do nich přijmout 

nejkvalitnější vědce, na které pak můžeme mít 

nejvyšší požadavky. Proto musíme získávat vědce 

za podmínek srovnatelných se zahraničím. Při vy-

psání výzvy jsme se řídili požadavky výzkumných 

programů, které EU plánuje pro nové programo-

vací období. Slibujeme si i větší připravenost a tím 

i úspěšnost českých týmů, zejména v programu 

Horizon 2020 a jiných prestižních mezinárodních 

soutěžích,“ uvedl ke spuštěné výzvě ministr školství 

Dalibor Štys. 

  Podrobné informace o výzvě jsou k dispozici na: 

http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/

vyzva-c-2-1-podpora-vyzkumnych-kapacit-vav-

-center-po-1-op-vavpi.html 

BANKOVNÍ ÚVĚRY JSOU NA TÉMĚŘ HISTORICKÉM 
MINIMU, FIRMY JE VŠAK PŘÍLIŠ NEČERPAJÍ 

Ačkoli jsou úvěry pro firmy takřka nejlevnější v novodobé české historii, podle statistik ČNB 

půjčily banky firmám v letošních prvních devíti měsících o 30 % méně než loni. 

Největší dopad se projevil v segmentu menších 

a středních firem – v kategorii půjček mezi 7,5 až 

30 mil. Kč čerpaly podniky z bankovních úvěrů 

oproti loňsku o 42 % méně. Situace je tak drama-

ticky odlišná od předkrizového období, kdy v době 

vrcholu úvěrování v segmentu menších a středních 

firem banky v Česku jen za první pololetí 2006 po-

skytly v úvěrech s hodnotou do 30 mil. Kč bezmála 

130 miliard korun.

Důvodů je hned několik, a to jak na straně na-

bídky i poptávky. „Průměrná úroková sazba podni-

kům sice klesla na historické minimum, na druhé 

straně však dochází ke zpřísňování úvěrových 

standardů. Podle našich šetření podniky považují 

dostupnost úvěrů většinou za velmi dobrou či 

standardní. Půjčovat si však nechtějí,“ konstatuje 

Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nižší poptávku po úvěrech ovlivnila v poslední 

době i snaha firem o větší financování z vnitřních 

zdrojů, a hledání rezerv u sebe. Podle Petra Kříže 

z PwC se řada firem potýká s problémy předlužení 

a do nových úvěrů se jim nechce, dokud neuvidí 

reálné zlepšení ekonomiky, takže úvěr je pro ně až 

posledním řešením v krajní nouzi.

Banky sice snižují úroky (v průměru jsou letos nové 

úvěry o více než 7 % levnější než loni, koncem září si 

účtovaly za podnikatelské úvěry do 30 mil. Kč úrok 

v průměru 3,04 %, v případě půjček nad 30 milionů 

klesl průměrný úrok ve srovnání s rokem 2008 do-

konce o 61 % na 1,94 %, což je stav ze září letošního 

roku), ale na druhou stranu si mnohem obezřetněji 

vybírají, komu peníze poskytnou. Šanci tak mají 

dnes obvykle jen důvěryhodné, finančně zdravé 

společnosti. 

Zájem o půjčky však není příliš ani ze strany samot-

ných firem, a to přesto, že úrokové sazby jsou na 

historickém minimu. Poptávka neroste a výrobní 

kapacity tak zůstávají nevyužité, k investicím do 

rozšíření produkce tudíž chybí důvod. Firmy zů-

stávají ve financování nových projektů opatrné 

a místo investic raději drží hotovost a vytvářejí re-

zervy jako pojistku na horší časy. „Snížená poptávka 

po úvěrech je odrazem opatrných očekávání firem. 

Investiční aktivita klesá a neočekávám, že by se 

v blízké době zvýšila,“ uvádí Milan Mostýn ze Svazu 

průmyslu a dopravy. 

Firmy také často narážejí na zpřísněné požadavky 

bank na spolufinancování investičních projektů. 

Zatímco před krizí se banky často spokojily s 5 % 

a někdy dokonce ani žádné vlastní zdroje ze strany 

firem nevyžadovaly, nyní běžně požadují, aby dal 

klient na financování projektu ze svého 30 až 40 %. 

Vstřícnější banky zůstávají jen vůči exportérům do 

„spolehlivých“ zemí, i když ve finále však nakonec 

o poskytnutí úvěru často rozhoduje struktura roz-

vahy nebo kvalita pohledávek. 

Na podporu špičkových vědeckých mozků 
a vybavení jejich laboratoří jde z evropských fondů 
další miliarda korun
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CHYSTÁ SE REVOLUCE 
V BANKOVNICTVÍ? 
Od nového roku mohou firmy posílat 

peníze do zahraničí i s nulovými poplatky

NÍZKONÁKLADOVÝ PLATEBNÍ OPERÁTOR MONEYPOLO BRITSKÉ 
SPOLEČNOSTI MAYZUS FINANCIAL SERVICES VSTOUPÍ ZAČÁTKEM 
PŘÍŠTÍHO ROKU NA ČESKÝ TRH S NOVÝMI PRODUKTY PRO 
MEZINÁRODNÍ PŘEVODY PENĚZ PRO FIRMY A PODNIKATELE.  
V ČEM BUDOU NOVÉ? O TOM JSME HOVOŘILI S ŘEDITELEM ČESKÉ 
CENTRÁLY MONEYPOLO PANEM NIKOLAYEM ROZHOKEM. 

Jak moc se chystáte zčeřit vody zdejšího ban-

kovnictví, budete přímou konkurencí bank?

Nemáme ambice být přímou konkurencí bank. 

Ale čeřit vody určitě chceme. Menším a střed-

ním firmám nabídneme výhodné doplňkové 

produkty k bankovnímu účtu pro mezinárodní 

peněžní převody. Součástí služeb je i účet, který 

má stejné funkce, jako stávající účty u bank včetně 

platebních karet a forexových služeb. Pro některé 

firmy můžeme být tedy i alternativou k bankám, 

není to ale náš hlavní cíl, se kterým vstupujeme 

na český trh.

Jaký tedy je?

V současné době patříme mezi přední meziná-

rodní platební operátory pro mezinárodní převody 

peněz obdobně jako MoneyGram nebo Western 

Union. Jsme schopni převést peníze z jedné části 

světa na druhou za 15 minut. Doposud jsme na-

bízeli standardní služby pouze fyzickým osobám. 

Využívají nás čeští cestovatelé, přes nás zasílají 

peníze rodiče dětem na studiích v zahraničí. Co 

nás však odlišuje, je naše nízkonákladovost. Oproti 

našim konkurentům jsme schopni převést peníze 

za minimální náklady, do Velké Británie převádíme 

peníze dokonce zdarma. A tyto výhody: rychlost 

a minimální poplatky za mezinárodní peněžní 

převody, chceme nabídnout i českých firmám 

a podnikatelům.

To bude zajímat nejednu průmyslovou firmu. 

Skýtá se ale otázka: na čem vyděláváte vy?

Především na konverzi měn. Nakupujeme valuty 

za co nejnižší ceny na trhu, jsme tak schopni 

nabídnout našim zákazníkům při minimálních 

poplatcích za převod jeden z nejvýhodnějších 

kurzů na trhu. I v současné době už tyto služby 

firmám poskytujeme. Zatím však fungujeme pri-

vátně a obchody s nimi uzavíráme jednotlivě. 

Od nového roku chystáme zmíněnou malou re-

voluci na finančním trhu. Firmy si budou moci 

přes naše webové rozhraní založit virtuální účet, 

který může být propojený s jejich bankovním 

účtem. Ten budou obsluhovat online stejně jako 

při internet bankingu. Tato služba bude výhodná 

především pro firmy a podnikatele, kteří obchodují 

se zahraničím a potřebují zasílat peníze rychle 

a co s nejmenšími poplatky. Naše místo na trhu 

vidím především v menších a středních objemech 

převodů, řekněme v řádu 2 tisíc dolarů či eur 

nebo u firem, které obchodují v cizích exotických 

měnách.

Můžete to přiblížit?

Oproti bankám obchodujeme ve 128 světových 

měnách, máme 400 000 partnerských poboček 

ve 130 zemích světa. Spolupracujeme s největ-

šími bankovními skupinami, jako jsou Contact, 

Unistream, Migom, Intel Express, Faster, DongA 

bank a jiné. Pokud tedy firma obchoduje s Indií, 

Ruskem či Vietnamem, jsme schopni jim zde pře-

vést peníze v jejich místní měně ještě v týž den, 

co zadají příkaz k převodu. Peníze můžeme zaslat 

jak na naši partnerskou pobočku, tak na bankovní 

účet tamního partnera. Na rozdíl od bank u nás 

tedy probíhá pouze jedna konverze, což podstatně 

snižuje náklady. U převodů do některých států 

chceme firmám nastavit dokonce nulové poplatky. 

Především u převodů menších objemů peněz, které 

jsou u bank hodně drahé, se může úspora u jed-

noho převodu pohybovat v tisících korun. 

Jaké firmy přes vás platí účty?

Jsou to především malé a střední firmy včetně živ-

nostníků. Těm dokážeme poskytnout služby, které 

banky ze své podstaty nejsou schopny nabídnout. 

Výrazně jim snížíme náklady za platby, dokážeme 

převést peníze v místní měně do 24 hodin i do států, 

jako je například Mongolsko. Tato země se v po-

slední dekádě prudce rozvíjí, stává se významným 

světovým vývozcem nerostných surovin. Za 10 let 

může být druhými Arabskými emiráty. České firmy 

zde čile obchodují a nás využívají pro rychlé platby 

za tyto kontrakty. Peníze přes nás zasílají v korunách 

nebo v jiné světové měně, my jsme schopni je 

ještě týž den ve výhodném kurzu vyplatit na účet 

příjemce v tugrikách. Jsme pro firmy výhodní ne-

jenom pro platby do exotických destinací, ale i po 

Evropě. Máme například klienta, který dováží svítidla 

na Ukrajinu a do Ruska. Kupuje je po celé Evropě 

a potřebuje platit v eurech, příjmy má v lokální 

měně, v rublech. U MoneyPolo má založený on-

line účet propojený se svým bankovním. Na náš 

účet chodí jeho platby v rublech, faktury přes nás 

platí v eurech. 

Je velký rozdíl v poplatcích za převod do jed-

notlivých destinací?

Na cenu služby má vliv nejen destinace – v jed-

notlivých zemích jsou různé podmínky a poplatky 

– ale i výše transakce a rychlost převodu platby. 

Pokud firma potřebuje převést peníze ihned, je 

to trochu dražší, než když mohou peníze dorazit 

na druhý den. Nejlépe cenově vycházejí převody 

v dolarech a v lokálních měnách. Banky mají dražší 

sazebníky nebo převody do těchto měn vůbec 

neposkytují. Ale i europlatby jsou u nás výhodné, 

banky u těchto převodů účtují kolem sta korun, my 

je převádíme za jedno euro. Pokud u nás firma složí 

peníze v korunách, jsme schopni převést peníze 

včetně výhodného směnného kurzu i zdarma. Tyto 

služby jsou výhodné jak pro firmy, tak pro finanční 

instituce, například směnárny. Kromě standard-

ních funkcí běžného účtu, jako je platba faktur či 

složenek, obsahují už zmíněné forexové služby. 

Naši zákazníci tak mají k dispozici stále aktuální 

informace o měnovém trhu a mohou s nimi ob-

chodovat 24 hodin denně. /dr/
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Návrh řešení drobNých 
Nároků může pomoci 
spotřebitelům i firmám
Koupili jste si 3D televizi a nepřišla vám? nebo jste 
zaplatili zahraničnímu DoDavateli a ten vám DoDal vaDný 
výrobeK? evropsKá exeKutiva navrhla řešení, jaK vymoci 
své peníze zpět. 

Evropská komise dne 19. listopadu 2013 navrhla po
sílení postavení spotřebitelů a podniků, pokud jde 
o přeshraniční spory o nižší částky. Vychází přitom ze 
zkušeností již od roku 2007, kdy EU stanovila postup 
řešení malých občanskoprávních a obchodních sporů, 
a sice formou platného a účinného řízení o drobných 
nárocích. Evropské řízení o drobných nárocích (na
řízení ES č. 861/2007) bylo zavedeno s cílem zlepšit 
přístup k právní ochraně díky zjednodušenému 
řešení přeshraničních sporů v občanskoprávních 
a obchodních záležitostech a díky snížení nákladů. 
Bylo vytvořeno především proto, aby pomáhalo spo
třebitelům domáhat se svých práv a zlepšit přístup 
k právní ochraně v přeshraničních případech. Tento 
mechanismus vstoupil v platnost dne 1. ledna 2009. 
V rámci stávajícího řízení jsou „drobné nároky“ defi
novány jako případy týkající se částek do 2000 eur, 
kromě úroků, výdajů a jiných plateb (v okamžiku, kdy 
formulář žaloby obdrží příslušný soud). Rozsudek je 
vynesen v zemi bydliště spotřebitele, nebo v zemi 
žalované společnosti, pokud si tak přeje spotře
bitel. Procesní práva obou stran jsou zachována 
a rozsudek je po vynesení přímo vymahatelný ve 
státě, kde má bydliště nebo sídlo strana, která spor 

prohrála, a také v jakékoli jiné zemi EU. Řízení probíhá 
převážně písemně za použití předem stanovených 
formulářů. Zastupování právníkem se nevyžaduje. 
Komise navrhuje, aby byl mechanismus řešení 
sporů a vymáhání práv ještě jednodušší, levnější 
a relevantnější pro spotřebitele i pro podniky. Hlavní 
změnou je zvýšení stropu pro podání žaloby v rámci 
tohoto řízení z dnešních 2000 na 10 000 eur.
Evropské řízení o drobných nárocích, které bylo 
přijato v roce 2007 a uplatňuje se od roku 2009, 
snížilo náklady na soudní vymáhání drobných 
přeshraničních nároků až o 40 % a zkrátilo dobu 
trvání sporů z 2 let a 5 měsíců na průměrnou dobu 
v délce 5 měsíců. Zpráva Komise o evropském řízení 
o drobných nárocích ale uvádí, že horní limit ve výši 
2000 eur pro podání žaloby vylučuje příliš mnoho 
sporů nízké hodnoty, zejména pak sporů, které 
vedou malé a střední podniky. Velký počet sporů 
je rovněž vyloučen v důsledku úzké definice toho, 
co je to ve skutečnosti „přeshraniční“ spor, což má 
za následek, že v současnosti se řízení nevztahuje 
např. na automobilovou nehodu v pohraniční 
oblasti jiného členského státu nebo na smlouvu 
o pronájmu objektu k rekreaci.

Komise proto přijala soubor změn způsobu, ja
kým řízení funguje. Návrh Komise na revizi nařízení 
o drobných nárocích znamená zejména:
●● Zvýšení limitu pro podání žaloby u drobného 

nároku z 2000 na 10 000 eur, čímž bude řízení pou
žitelné u 50 % obchodních nároků (oproti dnešním 
20 %). Spotřebitelé budou rovněž pozitivně dotčeni, 
neboť zhruba pětina jejich nároků přesahuje hod
notu 2000 eur.
●● Rozšíření definice toho, co představuje „přes

hraniční“ případ tak, aby se více spotřebitelům 
a podnikům dostalo pomoci při řešení jejich pře
shraničních sporů.
●● Omezení soudních poplatků: V rámci stávajícího 

řízení o drobných nárocích mohou být soudní po
platky nepřiměřené a v některých případech dokonce 
vyšší, než je samotná hodnota nároku. Návrh stanoví, 
že soudní poplatky nepřekročí 10 % hodnoty nároku 
a minimální poplatek nesmí být vyšší než 35 eur. 
Návrh též požaduje, aby bylo umožněno platit soudní 
poplatky online prostřednictvím kreditní karty.
●● Snížení administrativní zátěže a cestovních výdajů: 

Nová pravidla umožní žalobcům zahájit řízení po 
internetu, email se stane právně platným prostřed
kem komunikace mezi dotčenými stranami a tele
konference či videokonference budou přirozenými 
nástroji pro ústní jednání, pokud jich bude zapotřebí.
Návrh EK by měl usnadnit účinný přístup ke sprave
dlnosti pro spotřebitele a podniky. Evropské řízení 
o drobných nárocích rovněž reaguje na veřejně 
prezentované problémy: např. v nedávném prů
zkumu Eurobarometr třetina respondentů uvedla, 
že by uvažovala o podání žaloby v případě, že by 
bylo možné tak učinit pouze písemně, aniž by bylo 
nutné se fyzicky dostavit k soudu. Vylepšené řízení 
také řeší problémy podniků: veřejná konzultace 
a průzkum Eurobarometr ukázaly, že 45 % podniků 
se neobrací na soud, protože náklady soudního 
řízení jsou vesměs nepřiměřené hodnotě nároku. ■

Zadávání veřejných ZakáZek čekají Změny

od 1. 1. 2014 nabudou účinnosti nové soukromoprávní kodexy – mj. tzv. technická novela 
zákona o zadávání veřejných zakázek (ZvZ) č. 137/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů 
– zákon č. 55/2012 sb., měla zrušit některá ustanovení, která se v praxi ukázala jako nere-
alizovatelná či nepraktická. poslanecká sněmovna ji však před svým rozpuštěním nestihla 
projednat, nicméně vláda vzhledem k důležitosti přijetí a účinnosti od 1. 1. 2014 ji předložila 
senátu k přijetí formou zákonného opaření, které bylo následně s několika pozměňovacími 
návrhy schváleno. 

K hlavním změnám, které novela přináší, patří:
●● Úprava finančních limitů – pro veřejné zakázky 

malého rozsahu se zvyšují u veřejných zakázek na 
dodávky a služby na 2 000 000 Kč bez DPH a u ve
řejných zakázek na stavební práce na 6 000 000 
Kč bez DPH. 
●● Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí.
●● U významných veřejných zakázek zadávaných ČR 

či státní příspěvkovou organizací dochází k úpravě 
institutu hodnotitelů veřejných zakázek jako osob, 
které musí být členy hodnotící komise, a zároveň 
dochází k odkladu účinnosti ustanovení týkajících 
se institutu hodnotitelů na 1. 1. 2015.
●● Povinnost zadavatele zveřejnit zadávací doku

mentaci v užším řízení a v jednacím řízení s uveřej
něním až společně s výzvou pro podání nabídky, 
a nikoliv již v souvislosti s uveřejněním oznámení 
o zakázce, jako dosud.
●● Novela připouští, aby dodavatelé v případě, že 

budou vyzváni k předložení dalších informací či 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve smyslu 
§ 59 odst. 4 ZVZ, předložili dokumenty „mladší“, než 
je lhůta pro podání nabídek.
●● Pokud zadavatel obdrží pouze jedinou nabídku, 

podle nové úpravy již nebude nutné zrušit zadá
vací řízení, jestliže předcházející řízení s obdobným 
předmětem plnění zrušil právě z důvodu obdržení 
jediné nabídky.

Při výběru nejvhodnější nabídky je v této souvislosti 
ještě namístě upozornit na rozdílný postup při vyhod
nocování veřejných zakázek v ČR a v systému Evropské 
komise u veřejných zakázek na služby vyhlášených EK. 
Zatímco v ČR je obvykle klíčovým faktorem při hodno
cení nabídek cena, EK při zadávání veřejných zakázek 
na služby klade důraz zejména na jejich kvalitu – váha 
kvalitativních kritérií dosahuje až 70 % celkového hod
nocení. V praxi EK se lze v rámci hodnotících kritérií 
mimo obvyklého hodnocení metodologie nejrůzněj
ších postupů a kvality nabízeného řešení setkat i s hod
nocením odbornosti členů realizačního týmu – což je 
ovšem z hlediska české legislativy v přímém rozporu 
jak s § 50 odst. 5 Zákona, tak s rozhodovací praxí ÚOHS. 
Při zadávání zakázek je při výběru dodavatele podle 
pravidel EK za nejvhodnější považována nabídka, která 
získá nejvíce bodů podle následujícího vzorce: součet 
bodů získaných podle kvalitativních hodnotících kri
térií / nabídková cena. Při hodnocení kvality plnění je 
v metodice EK požadováno i dosažení minimálního 
počtu bodů (jak v součtu bodů za všechna kvalitativní 
hodnotící kritéria, tak za každé jednotlivé kvalitativní 
hodnotící kritérium zvlášť), a pokud hodnocená na
bídka tento minimální počet bodů nezíská, je z další 
účasti v zadávacím řízení vyloučena. ■● /pm/
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DOPRAVNÍ PIRÁTY UŽ LZE STÍHAT PO CELÉ EU

Vyfotil vás rychlostní radar nebo přistihnul na dojíždění křižovatky na červenou v cizině? 

Od nynějška už budete muset počítat s tím, že vám může přijít pokutový lístek či složenka 

ze zahraničí. Dopravní přestupky, resp. jejich postihování, už jsou přenositelné za hranice.

Od listopadu 2013 platí v Evropské unii zákon vy-

cházející z direktivy EU z října 2011 o přeshraniční 

výměně informací o dopravních přestupcích, podle 

níž mohou být řidiči stíháni i mimo stát, kde pravi-

dla porušili a má pomáhat zajistit vymáhání pokut 

v celé unii. Jinými slovy, nové opatření umožňuje 

stíhat řidiče za přestupky i mimo zemi, kde se jich 

dopustili, bez ohledu na to, kde bydlí.

Osm řidičských hříchů
Směrnice by se měla vztahovat na všechny řidiče, 

data o provozovatelích registrovaných motoro-

vých vozidel by si měly členské státy vyměňovat 

prostřednictvím systému Eucaris.

Nově zavedená norma se týká osmi hlavních pře-

stupků. Původní návrh Evropské komise předpo-

kládal, že přes hranice „přenositelnými“ přestupky 

budou nepřiměřená rychlost, resp. překročení 

maximální povolené rychlosti, nezastavení vozi-

dla na červenou, nezapnuté bezpečnostní pásy 

a řízení pod vlivem alkoholu či drog (podle EK jsou 

tyto situace příčinou vzniku ¾ dopravních nehod). 

Ve finále bylo rozhodnuto rozšířit seznam o další 

položky. I mimo zemi spáchání přestupku se tak 

bude trestat také použití mobilního telefonu při 

řízení (tzn. telefonování za jízdy), neoprávněné vy-

užití odstavného pruhu, resp. nezákonné použití 

pruhu pro průjezd vozidel s přednostním právem 

jízdy (tedy jízda ve vyhrazeném pruhu) a v případě 

motocyklistů i jízda bez použití ochranné přilby. 

Podle informací agentury Reuters by řidiči, kteří se 

dopustí dopravního přestupku v zahra-

ničí, měli platit pokuty podle sazebníků 

platných v zemi, kde k provinění došlo. 

Ty se však k různých státech unie mo-

hou značně lišit, a to je také předmětem 

častých výhrad. 

Vzhledem k tomu, že poměrně výrazné 

procento dopravních přestupků mají na 

svědomí právě řidiči – cizinci, kteří až 

dosud mohli spoléhat na svou „nepo-

stižitelnost“ mj. v důsledku obtížného 

komplikovaného vymáhání postihů 

(v Polsku např. tvoří tyto delikty zhruba 

pětinu, v ČR jde o obdobné procento), 

měly by nové předpisy výrazně pomoci 

zlepšit bezpečnost na silnicích v celé Evropské unii. 

„Pravděpodobnost, že zahraniční řidič spáchá pře-

stupek, je zhruba třikrát vyšší než u domácího řidiče. 

Hodně lidí si myslí, že když vyjedou za hranice, tak 

se jich tamní pravidla netýkají,“ uvedl eurokomisař 

pro dopravu Siim Kallas při komentování návrhu 

této směrnice.

Ta sice umožní posílit dopravní předpisy bez ohledu 

na národnost řidiče, ovšem nejde o samospasi-

telné opatření. I když umožní vymáhat pokuty za 

dopravní přestupky spáchané na území EU od 

významné části řidičů, kteří se jim dosud mohli 

vyhnout, rozhodně nedosáhne na všechny. Stíhat 

totiž bude možné jen provinilce ze zemí EU, tzn., 

že řidiče ze zemí, které nejsou členy unie, např. 

z Turecka či z balkánských zemí, nové opatření 

nedokáže postihnout, i když právě oni tvoří zejména 

v kamionové dopravě podstatnou část lidí, kteří se 

pohybují na evropských trasách. 

Dobrá zprava pro řidiče-hříšníky je také to, že se 

nemusí obávat toho, že by je policie ze zahraničí 

mohla stíhat za menší přestupky, jako je např. 

špatné parkování. Ty bude pokutovat jako dosud 

jen na místě činu. Unijní směrnice se bude týkat jen 

osmi zmíněných závažnějších přečinů. 

Názory na nové předpisy se různí
Podle anket prováděných na toto téma zaujímají 

řidiči států, jichž se nové předpisy týkají, k novým 

přepisům různé postoje. Pořádkumilovní Němci 

s novinkou v zásadě souhlasí s tím, že když někdo 

spáchá dopravní přestupek, měl by za to být zod-

povědný. Když někde lidé poruší dopravní předpisy, 

měli by být všichni potrestáni stejně, vzhledem 

k tomu, že v unijní Evropě by měla platit rovná 

práva, ale také povinnosti pro všechny. 

Ředitel odboru pro mezinárodní právo renomova-

ného německého autoklubu ADAC Michael Nissen 

řekl: „Nová regulace znamená mnohem efektivnější 

a rychlejší výměnu dat o majitelích aut v rámci EU. 

Při určitých dopravních přestupcích jsou úřady 

schopny zjistit a informovat majitele vozidla mno-

hem rychleji. Také, a to je velká výhoda, bude muset 

být majitel vozidla informován v jazyce své země, 

což dosud nebylo zajištěno (podle nově platných 

předpisů bude rozhodný jazyk země, v němž bylo 

příslušné motorové vozidlo zaregistrováno).“ Pou-

kázal rovněž na to, že novinka znamená zásadní 

změnu vůči dosavadní situaci, kdy se dopravní 

přestupky řešily velmi odlišně. Jsou země, které 

byly velmi aktivní, jako např. Nizozemsko, Belgie 

a Lucembursko, či Francie nebo Itálie, které už po-

sílaly pokutové lístky i do zahraničí, ale nyní řidiči 

musí počítat se stíháním v celé EU a nespoléhat na 

to, že se mohou postihu vyhnout poté, co překročí 

hranice zpět do své domovské země.

Poláci zastávají opačný názor a poukazují zejména 

na nestejnou výši pokut v různých zemích unie 

za stejné přestupky a rozdílnou příjmovou situa -

ci jejich obyvatel. Tedy, že zatímco pro občany 

bohatších zemí unie může být pokuta pouhou 

nepříjemností, pro lidi s menšími příjmy z méně 

rozvinutých států může finanční postih za vážnější 

přestupek znamenat téměř fatální záležitost. Upo-

zorňují zejména na skutečnost, že pokuty, které 

v různých zemích svou výší odpovídají hladině 

příjmů, neodrážejí skutečnost, že příjmy v člen-

ských zemích EU nejsou rovné a jejich občané žijí 

v různých ekonomických situacích.

Myšlenkou odstupňování výše pokut podle příjmů, 

které by zohledňoval reálnou citelnost postihu pro 

daného provinilce podle modelu používaného 

ve Švýcarsku či Finsku zvažovala i koncepce na-

vrhovaná svého času Vítem Bártou v době jeho 

působení na ministerstvu dopravy a sazebník po-

kut plánovaný při novelizaci příslušných předpisů. 

Problém ovšem je, že do Švýcarska a jeho právního 

řádu i finanční disciplíny např. ohledně daňových 

přiznání, podle nichž by se posuzovala hranice 

sankcí, má Česko ještě hodně daleko. Navíc by toto 

pojetí narazilo i na ústavní pojetí rovnosti občanů 

před zákonem.

Za vozidlo (a jeho přestupky) 
odpovídá majitel
Pro české řidiče je tak podstatná spíše od letošního 

roku platná novelizace zákona o silniční dopravě, 

která stanovuje odpovědnost za spáchané pře-

stupky na majitele vozidla – „objektivní odpověd-

nost provozovatele vozidla“, má zabránit zneužívání 

institutu tzv. osoby blízké a tím přispět ke zvýšení 

vymahatelnosti práva. V případě, kdy se nepodaří 

zjistit totožnost řidiče, který se s vozidlem dopustil 

přestupku, zaplatí pokutu místo něj jeho provozo-

vatel. Pokud se neprokáže vina řidiče, odpověd-

nost nese majitel nebo provozovatel 

vozidla. Výše pokuty se odvíjí od druhu 

přestupku, který řidič vozem spáchal, 

nicméně sankce pro provozovatele vo-

zidla bude bez trestních bodů. Pokud 

u přestupků, které lze na místě řešit 

blokovou pokutou, majitel vozidla za-

reaguje na první výzvu (obsílku), přijde 

o body a bude muset zaplatit pokutu 

2500 nebo policii sdělit jméno řidiče. 

Pokud nebude na první obsílku reago-

vat, pokuta bude vyšší. Provozovatel se 

bude moci na řidiči, v důsledku jehož 

přestupku musel pokutu zaplatit, hojit 

soukromoprávní cestou. 
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BUDÍK, KTERÝ VÁM VLÍDNĚ 
POTŘESE RUKOU

Také patříte k lidem, kteří 

k smrti nenávidí protivný zvuk 

alarmu nastaveného na budíku? 

Naštěstí jsou i jiné způsoby, jak 

nepřijít pozdě do práce. 

Nápad japonské firmy Idea předsta-

vuje skutečně ideální řešení v po-

době vibračních „budíkohodinek“. 

Ty budí spáče nikoli intenzivním 

obvykle stupňujícím se hlukem, na 

čemž je založena většina běžných 

budíků, ale vibracemi: V nastavený 

čas motorek začne vytvářet vibrace 

na zápěstí a funguje podobně jako ti-

ché vibrační vyzvánění u mobilu. Ge-

niální je i způsob, jakým se nařizuje 

čas buzení: Na rozdíl od obvyklých 

alarmů na hodinách a budících, které 

se provádí řadou postupných kroků 

či operací, je rozhraní budíkových 

hodinek založeno právě na budíkové 

funkci. Nastavení budíku se provádí 

jednoduše pomocí přesunu ruky na 

požadovaný čas stejným způsobem 

jako u hodin a vytažením tlačítka 

alarmu. Voilà – a je hotovo! 

VĚTŠÍ OBRAZ Z MALÉHO PŘÍSTROJE

iPhony a iPady se staly univerzálním za-

řízením, bez nichž už si nedovede řada 

lidí dnes svůj život snad ani představit. 

Video a fotografie z těchto zařízení však 

většinou zůstávají omezeny na malý 

displej příslušného zařízení a diváky 

v těsné blízkosti. Ovšem firma Thanko 

našla vtipné řešení v podobě speciál-

ního přídavného projektoru pro iPhone. 

Připojuje se pomocí RCA konektoru 

a umožňuje promítnout video nebo 

prezentaci třeba na zeď v mnohem vět-

ším formátu, než je displej mobilního 

zařízení. Promítačku lze dokonce po-

mocí RCA kabelu připojit i do jiného za-

řízení, a k dispozici je i stativ na iPhone. 

Velké multimediální zážitky jako Full 

HD od miniaturního přístrojku ovšem 

nečekejte (co byste ostatně nechtěli 

za 200 dolarů…), zařízení má svítivost 

10 lumenů, nabízí rozlišení 320 x 240 

bodů, kontrastní poměr 80 : 1 a funguje 

na vzdálenost 0,3–1 m. Výrobce slibuje 

životnost bíle LED lampy minimálně 

50 000 provozních hodin. 

RUSKO STAVÍ NOVÉ ATOMOVÉ 
LEDOBORCE PRO SEVERNÍ CESTU

V Baltských loděnicích v Petrohradě byla zahájena stavba vlaj-

kového atomového ledoborce nové generace, který by po svém 

uvedení do provozu (v roce 2017) měl umožnit celoroční plavbu 

Severní námořní cestou. Byl také vyhlášen tendr na stavbu dvou 

dalších ledoborců podle téhož návrhu. 

Ledoborec LK-60 budou pohánět 

dva jaderné reaktory nové gene-

race podle projektu RITM-200, které 

jsou hlavním zdrojem páry. Jejich 

celkový výkon je 175 MWt. Systém 

byl navržen právě pro tuto loď, která 

bude největším a nejvýkonnějším 

plavidlem svého druhu na světě: 

jeho délka je 173,3 m, šířka 34 m, 

minimální ponor činí 8,55 m a výtlak 

33,54 tis. tun. 

Konstrukce lodi umožňuje praco-

vat při více ponorech - ledoborec 

dokáže plout a lámat led jak v ark-

tických vodách, tak v ústí polárních 

řek. Spuštění lodi na vodu je naplá-

nováno na listopad roku 2015, její 

předání Atomflotu pak na konec 

roku 2017, kdy ve službě ze čtyř 

dnes provozovaných atomových 

ledoborců současné ruské flotily 

zbudou jen dva. Rusko je zatím 

jediná země, která vlastní flotilu 

atomových ledoborců, která čítá 

6 ledoborců, 4 pomocná technická 

plavidla a jednu kontejnerovou loď. 

Hlavním úkolem je obsluha Severní 

námořní cesty a zajištění přístupu 

k nejsevernějším oblastem země 

a arktickým šelfům. 

NEJMENŠÍ DÁLKOVĚ ŘÍZENÝ 
VRTULNÍK NA SVĚTĚ
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala, doporučoval strýc Pepin z legen-

dárních Postřižin páně Hrabalových. Časy se ovšem mění a žijeme v době 

hi-tech, takže místo mývala si můžete pořídit třeba nejmenší a nejlehčí 

RC vrtulník na světě a uspořádat si v kanceláři soukromý letecký den. 

Mikrolétavec o hmotnosti pouhých 

11 g, který na délku měří jen 6,5 cm je 

plný japonských gyrosenzorů a další 

elektroniky. Ve vzduchu a směru ho 

drží během 5minutového letu, na 

který stačí zásoba energie z baterií 

(pak následuje půlhodinové dobíjení) 

duální rotorový systém a stabilizační 

vrtule. A nemusíte mít strach, ani když 

ho pomocí infračerveného ovladače 

otlučete náhodou o strop, podlahu, 

nebo domácí zvířenu (nedoporučuje 

se), ten prevít se nerozbije, láká slogan 

výrobce. Minihelikoptéra je vyrobena 

z pružného materiálu, který účinně 

tlumí všechny dopady, a snad jen 

v případě, že přijde do styku s kovo-

vými prvky, se může stát, že získáte 

dvě náhradní ocasní vrtule.

Další zajímavý produkt této kategorie, 

vrtulníček japonské firmy Taiyo není sice 

tak miniaturní, ale zase poslouchá na 

slovo: Voice Heli lze řídit i po-

mocí hlasových pokynů, kte-

rými se ovládá jeho vertikální 

pohyb (stoupání a klesání), 

let kupředu a dozadu pak 

řídí klasický radiový ovladač. 

Senzory detekují případné 

překážky, aby se jim vrtulník 

mohl vyhnout, a na baterie 

vydrží 5minutový let, než ho 

na 40 minut musíte připojit 

zase do nabíječky. 
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Československé (české 
a slovenské) vojenské 
letecké odznaky
Jiří Sehnal, Radek Palička 

Ve zcela ojedinělém díle se autorům 

povedl neuvěřitelný výkon. Shromáž-

dili a popsali československé, české 

a slovenské vojenské letecké odznaky 

od roku 1897 až po současnou dobu. 

Všechny zařadili do historických 

souvislostí s velkým množstvím ar-

chivních a fotografických podkladů. 

V úvodním slově se Jiří Rajlich z Vo-

jenského historického ústavu nechává 

unést rozsáhlou a podrobnou studií 

od historie až po ryze technické de-

taily vojenských leteckých odznaků. 

Kapitoly knihy mapují období od 

první světové války, kdy se Češi 

k letectvu dostávali jako příslušníci 

rakousko-uherské armády bez ná-

rodních znaků, pouze s kvalifikačními 

odznaky rakousko-uherského letec-

tva. V poválečného období v popře-

vratové euforii si vojáci z uniforem 

odstraňovali rakousko-uherské vojen-

ské symboly nebo si je individuálně 

upravovali. Rozsáhlá třetí kapitola 

podrobně rozpracovává období od 

roku 1923 do roku 1954, pak od 1954 

do 1968 a poté až do roku 1992. Na 

stránkách knihy jsou velmi detailně 

vyobrazeny podoby odznaků včetně 

jejich popisů z rubové i lícové strany. 

Poutavé vyprávění je doplněno dobo-

vými fotografiemi pilotů s konkrétním 

odznakem na uniformě, či dekorování 

při udílení odznaků. Zajímavé jsou 

i výtvarné návrhy nebo rekonstrukce 

výtvarných řešení. 

Samostatnou kapitolu tvoří přehled 

o puncovních značkách a dalším zna-

čení, kterými byly odznaky opatřeny. 

Speciálně pro sběratele je určená po-

slední kapitola. I když je okruh sbě-

ratelů leteckých odznaků poměrně 

omezený, přesto se ceny některých 

vzácnějších exemplářů vyšplhaly na 

značné částky, a to vedlo k výrobě fal-

zifikátů. Proto jsou detailně popsány 

falzifikáty, úpravy či změny barevných 

odstínů. Tato publikace může pomoci 

mnohým sběratelům v orientaci 

v problematice a znesnadní případ-

ným falzifikátorům jejich činnost. 

240 stran, 699 Kč

Odhalené tajemství vzniku 
agenta 007
Brian Lett

Až nedávno zpřístupněné tajné ar-

chivy umožnily sepsat tento britský 

bestseller, který podrobně popisuje 

pozadí vzniku jedné z legend svě-

tové literatury a filmu. Bezprostřední 

inspirací k vytvoření fiktivního agenta 

Jamese Bonda byla nesmírně troufalá 

akce britských tajných služeb - únos tří 

nepřátelských lodí ze zálivu ostrova 

Santa Póo v západní Africe v roce 1942.

Zúčastnil se jí i korvetní kapitán Ian Fle-

ming, tvůrce pozdějšího agenta 007, 

a tato skvěle připravená akce, vedená 

pod krycím jménem Postmaster, je z jeho 

pozdějších bondovek opravdu jako vy-

střižená, jak se může konečně přesvědčit 

i český čtenář. / 288 stran, 399 Kč

GRADA přeje příjemné vánoční 

svátky a přináší radost pod

stromeček a pf 2014

PLNÉ KAPSY NEBO PRÁZDNÉ RUCE?
Pořekadlo mít plné ruce vzali do-

slova vývojáři firmy Vat18, i když 

svůj produkt nazvali právě opačně 

- Freehand Workout Glove je v je-

jich pojetí rukavice, která vám ruce 

uvolní. Je určena pro ty, kdo nemají 

zrovna na svém sportovním oble-

čení kapsy, kam lze uložit běžné 

věci jako, klíče, drobné peníze či 

mobil, které potřebujete mít u sebe, 

ale při sportovním běhání či cyklis-

tice apod. je není kam v příslušném 

oblečení dát. Takže si je jednoduše 

uložíte do rukavice a máte je pořád 

pěkně při ruce – doslova a do pís-

mene… 
HRAJ, PRASÁTKO, HRAJ…
Pokud se o vánocích postíte, 

možná uvidíte zlaté prasátko. 

A třeba vám ještě dokonce zahraje 

– z reproduktoru na svém bříšku. 

Keramické reproduktory v podobě 

zvířátek, které lze připojit k mobilním 

telefonům, tabletům, nebo MP3 pře-

hrávačům jsou jedním ze současných 

technologických hitů v Zemi vycháze-

jícího slunce. Reproduktory jsou pa-

sivní, takže napájení obstarávají mul-

timediální zařízení, k nimž je připojen 

vepřový ocásek. Kromě prasátka 

v různých barevných provedeních 

(včetně zlaté verze) je v nabídce ně-

kolik dalších druhů fauny, např. hrošík, 

slon, či býček. Stačí jednoduše zapojit 

3,5 mm audio kabel do zadku těchto 

objektů a 40mm reproduktory posky-

tují hlasitý a čistý zvuk, jaký dokážou 

produkovat pouze keramické kryty. 

Pogumované nožičky či stojánek za-

jistí dobrou stabilitu na jakémkoliv 

pevném povrchu. 

Pig speakers, aneb opravdu pěkná prasárna… v Japonsku teď frčí

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

Studium břidlice
Reservy olejonosné břidlice v Estonsku se odha-

dují na 10 miliard tun. Průzkum ukázal, že břidličný 

dehet a břidličný plyn obsahují důležité výchozí 

chemické látky, jako fenol a základní látky pro 

plastické hmoty a prací prostředky. Závod v Kocla 

Järve má 9 pokusných ústavů, kde jsou studovány 

způsoby destilace břidličných dehtů. 

Jantarový bagr
Na mořském pobřeží sovětské Litvy začal pra-

covat sací bagr speciální konstrukce. Je určen 

do dobývání jantaru z mořského dna. Jeho po-

mocí se z mořských hlubin dostávají na povrch 

podmořské horniny, které obsahují v některých 

případech až 1 kilogramové kousky tohoto moř-

ského zlata. Jantaru se používá na výrobu šperků 

a různých ozdobných předmětů. 

Jasnější paprsky ze slunce
Skupina astronomů z Lowellské observatoře 

v USA provádí výzkumy, z nichž vyplývá, že 

Slunce nyní vyzařuje o 2 % jasnější paprsky 

než před pěti lety, i když se teplota Slunce ani 

množství tepelné energie nezvětšily. K pokusům 

použili slunečních paprsků odražených od pla-

net Uran a Neptun. 

Stále svítící baterka
Díky malému, velmi trvanlivému a vzducho-

těsnému akumulátoru, který je umístěn uvnitř 

svítilny, může lampa svítit až 100 minut. Akumu-

látor se nepoškodí ani dlouhým skladováním, či 

rozbitím. Na spodním konci baterky je zástrčka, 

která se vsune do kterékoliv zásuvky, a tím se 

akumulátor nabije. Lampa váží asi 90 g a má 

rozměry 100 x 42 x 32 mm. 

Rozmluva na vzdálenost
Domlouvat se na velkých stavbách přehrad apod., 

na seřadištích vagónů i jinde je značně obtížné. Na 

vzdálenost několika málo set metrů je i některý signál 

špatně slyšet, natož rozumět slovům. Pro takové příle-

žitosti byl zkonstruován anglický elektrický megafon 

Transhailer. Je snadno přenosný, váží pouze 2,3 kg. 

Uvnitř je baterie s tranzistorem. Megafon zesiluje hlas 

20 až 30krát. Slovům je dobře rozumět až na vzdále-

nost 300 m a při zvukově výhodných podmínkách 

i dále. Megafon má velmi dobrý prodejní úspěch. 

Novinky fototechniky
V NDR byly provedeny pokusy s ultrazvukovými 

kmity při vyvolávání pozitivních a negativních ma-

teriálů. Dosáhlo se podstatně vyššího kontrastu i ze 

špatně exponovaných snímků. Další novinkou pro 

fotoamatéry je vývojka, s níž lze pracovat v poloza-

temněné místnosti. 

Levnější typy
Zaměstnanci Gramofonových závodů v Litovli za-

hájili výrobu nového typu hudebních skříní Le 64. 

Proti typu 61 bude skříň asi o 500 Kč levnější. Ve 

třetí pětiletce se tu budou vyrábět gramofonové 

přístroje s plastickým zvukem a s tranzistory, nové 

typy gramorádií síťových i bateriových s tranzistory 

a další série kvalitních motorků do gramofonů. 

Projekční televizor
Dvacetielektronkový televizor Topat, vyráběný 

v SSSR, je určen nejen na příjem televizních pro-

gramů a ultrakrátkých vln, ale také na vlastní nahrá-

vání mluveného slova a hudby na magnetofonový 

pás. Dokonalou reprodukci zvuku zabezpečují tři 

vysokovýkonné reproduktory. Televizor se ovládá 

dálkově ručně. Je vybaven projekční obrazovkou, 

která promítne obraz na plátno rozměru 900 x 

120 mm. Rozlišovací schopnost dosahuje 550 řádků. 

Ostrost obrazu lze regulovat v 18 stupních. Plátno 

je napnuto na kovovém rámu s reproduktorem 

na stereofonický zvuk. Proti znečištění prachem 

a nečistotou je projekční obrazovka zabezpečena 

zvláštním krytem. Její rozměry jsou 36 x 48 mm. 

Fluorizace
Malé dávky fluoru (1:1 000 000) v pitné vodě zabra-

ňují vzniku zubního kazu, zejména u dětí. V Karl-

-Marx-Stadtu (NDR) proto stavějí největší stanici 

pro fluorizaci pitné vody. 

Vysoká jakost

Některé součástky do televizorů se vyrábějí v brati-

slavské Tesle. Pro vysokou jakost výrobků je zřízená 

několikanásobná kontrola. Např. na obrázku kon-

troluje vysokonapěťové transformátory pověřená 

pracovnice kontroly paní Olga Marčeníková.

To samé platí pro gumové zboží z Plastimatu 

v Hrádku nad Nisou, kde se dbá na vysokou kvalitu 

zboží. V závodě se vyrábějí i meteorologické balóny 

pro sondáž do výše až 22 000 metrů. Na snímku 

pracovnice při kontrole kvality hotových balónů. 
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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

4 6 7

4 9 1 8 6 3

2 7 4

6 8

7 5 9 4

6 5

4 7 5

2 9 5 1 4 6

5 6 8

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 11/2013:

2 6 1 5 3 9 8 7 4

5 4 8 1 7 2 6 3 9

7 3 9 8 4 6 1 5 2

4 1 7 9 5 3 2 8 6

3 5 6 2 8 4 7 9 1

8 9 2 7 6 1 5 4 3

1 7 4 6 9 5 3 2 8

9 2 5 3 1 8 4 6 7

6 8 3 4 2 7 9 1 5

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jindřich Kadlec, Neratovice
Ladislav Forejt, Rychnov nad Kněžnou
Karel Staplický, Mělník

Kolik je ledu? 
Podle nejnovějších výsledků je na naší zeměkouli 

20 miliónů kubických metrů ledu, což je asi o 30 % 

více, než se původně předpokládalo. Nejvíce ledu 

je soustředěno v Antarktidě – 90 % celkového 

množství. 

Elektronkový přístroj 
Pracovníci firmy RCA vyrobili univerzální elek-

tronkový hudební nástroj, který napodobí 

všechny druhy známých hudebních nástrojů. 

Kromě toho vyluzuje vlastní elektrofonickou 

hudbu. Pomocí složitých elektronkových ob-

vodů a počítačů může stroj dokonce i sám 

komponovat jednodušší hudební skladby. 

Kybernetika ve válcování
Pracovníci Ústavu automatiky Ukrajinské SSR připra-

vují ve spolupráci s Ukrajinskou akademií věd a Dněp-

ropetrovským metalurgickým závodem kybernetický 

systém automatického ovládání válcovacích tratí. 

Tento systém automatizuje za pomocí počítacích 

strojů práci pecí, kde se ohřívají ocelové ingoty před 

vstupem do válcovací  tratě. Podávání studených in-

gotů do pece, jakož i jejich přísun z pece na válcovací 

trať probíhá rovněž automaticky. Samočinně se regu-

luje též optimální zahřívací režim v plynových pecích. 

Pomocí originálních snímačů se automaticky určuje 

nejenom teplota ohřívaných ingotů, nýbrž i stupeň 

přehřátí po celé jejich tloušťce. Úplně automaticky 

probíhá i válcovací proces, začišťování válcovaného 

materiálu, jeho řezání i ukládání na skládku. 

Při zemi
Vývoj tvarů nábytku jde v různých zemích různě, 

všude však se přechází od velkých, těžkých kusů 

k menším, jednoduchým, kombinovaným soupra-

vám. Zajímavé je řešení skandinávských návrhářů 

Torstena Johansona a Hanse Olsena, kteří zjednodušili 

křesla tak, že už by to asi dále nebylo možné. Souprava 

čalouněných polštářů může být umístěna třeba jen 

na zemi, a hned je tu pohodlné odpočívadlo. Křesla 

lze umístit i na nízký stůl a vytvořit tak část pohovky, 

nebo celou pohovku, podle libosti. Cílem bylo jedno-

duchými prostředky dosáhnout hodně možností. 
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7.–10. 1. 2014, Las Vegas, USA: CES 

2014 – světový veletrh spotřební 

elektroniky a komunikačních tech-

nologií. Pořádá/info: Consumer 

Electronics Association (CEA), tel.: 

(+1) 703-907-7600, e-mail: cesinfo@

CE.org

14.–16. 1. 2014, Norimberk, Německo: 

EUROGUSS – veletrh pro tlakové 

lití. Pořádá/info: Nürnberg Messe 

GmbH, tel.: +49 (0) 911 86 06-0, 

fax: +49 (0) 911 86 06 8228, e-mail: 

info@nuernbergmesse.de, www.

nuremberg-tradefair.com

26.–30. 1. 2014: SanFrancisco, Kali-

fornie, USA: MEMS – mezinárodní 

konference o mikroelektromechanic-

kých systémech. Pořádá/info: IEEE, 

tel.: +1 (650) 327-6622, fax: +1 (650) 

321-9692, e-mail: conference-servi-

ces@ieee.org, www.ieee.org

15.–17. 1. 2014, Ghent, Belgie: INTER-

SOLUTION – veletrh solární energe-

tiky. Pořádá/info: Delfico bvba, tel.: 

+32 (0)9 385 77 19, fax: +32 (0)9 385 

77 18, e-mail: info@intersolution.

be, www.intersolution.be

15.–17. 1. 2014, Tokio, Japonsko: AU-

TOMOTIVE WEIGHT REDUCTION 

EXPO – materiály a součástky pro 

snižování hmotnosti vozidel, CAR-

-ELE JAPAN – technologie auto-

mobilové elektroniky, EV JAPAN 

– technologie elektro a hybridních 

pohonných systémů pro automobily, 

INTERNATIONAL ELECTRONIC 

COMPONENTS TRADE SHOW + 

INTERNEPCON JAPAN – největší 

japonská výstava systémů pro vý-

robu elektroniky, MATERIAL JAPAN 

– pokročilé materiály pro elektroniku, 

ELE EXPO – výstava elektronických 

komponent, ELECTROTEST JAPAN 

+ PWB EXPO – výstava produkčních 

a inspekčních měřicích systémů pro 

výrobu a vývoj SMT, LED/OLED – 

LIGHTING TECHNOLOGY EXPO 

– LIGHTING JAPA – výstava LED 

a OLED osvětlovací techniky. Pořádá/

info: Reed Exhibitions Japan, tel.: +44 

20 8271 2134, fax: +44 20 8910 7823, 

e-mail: info@ reedexpo.co.jp,  www.

reedexpo.co.jp

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

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

PRO PROSINCOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Václav Presl, České Budějovice; František Šoula, Věž; Stanislav Havlas, Děčín

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

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

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

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

z publikací renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské 

literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je 

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

sovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního 

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

Darujte předplatné! 
Pokud ještě nemáte vymyšlené všechny vánoční dárky a chybí vám inspirace, co třeba zajistit 

pravidelné zasílání TechMagazínu někomu z Vašich blízkých, který má zájem o techniku a tech-

nologie a přijdou mu vhod zajímavé informace z těchto oborů? A to nejlepší: radost opravdu 

nestojí mnoho – zvýhodněné předplatné za 12 čísel vychází na 300 Kč.

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

o všechno ostatní. Vyplněný dárkový certifikát můžete nadělit třeba pod stromeček nebo k naro-

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

Dárkové předplatné časopisu

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

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

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

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



Elektrody vyráběné snadno
Progresivní řešení elektrod do nástrojáren

Je to možné za 15 minut!

Videoukázku a podrobné informace najdete na 

www.cimatron.cz/elektrody
Rádi vám ukážeme naše řešení 

na vašich projektech! 

Jak dlouho vám trvá zkonstruovat modely
a naprogramovat obrábění 16 elektrod? 

technology-support, s. r. o., dusíkova 1597/19, cz-162 00, praha 6
tel: +420 235 355 377, +420 731 503 032, e-mail: elektrody@t-support.cz, www.t-support.cz

skutečně

a) 8 hodin?         b) 4 hodiny?         c) hodinu?         d) méně?




