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Putuji takhle jednou zase městským hromadným prostředkem do práce, v potu tváře si vydělávat na
chléb náš vezdejší a spokojeně si poklimbávám. Najednou to drcne, oči se otevřou – a co nevidí: na
louce před autobusovou zastávkou, která nějakým zázrakem dokázala odolat náporu developerů,
se pasou sloni. Opravdu – jen tak, živí obrovští sloni a lidé kolem a čekající pasažéři si je tam prohlížejí
a fotí na mobily. Jako na safari. A za nimi maringotky a pestré šapitó s nápisem Humberto. Skutečný,
opravdový cirkus, jaký si pamatujeme z dětství. Nostalgická milá reminiscence časů, kdy svět byl ještě
„normální“, bez všudypřítomné vlezlé komerční zběsilosti a virtuálních realit i společností „přátel“, kteří
vám ale nejspíše moc nepomohou, když to budete opravdu potřebovat. Nejvýš vám přidělí smajlíky
či lajky nebo přehršli přihlouplých komentářů o ničem s pravopisnými chybami. Záblesk dob dávno
minulých, kdy kamarádství mělo svou váhu, letadla vrtule a auta byla nádherná, protože je nedělaly
počítače, usilující o přísnou aerodynamiku, ale lidé, kterým záleželo hlavně na kráse a fortelu řemesla.
Fascinován tou exotickou scenérií v sychravém podzimním ránu jsem se s očima rozzářenýma klukovským údivem rozhlédl kolem sebe, s kým bych ten úžasný zážitek sdílel, podělil se o něj, naživo hned,
ne na nějaké síti, kde vzdálení online protějškové ty slony na vlastní oči, ne přes kamerku promítané,
stejně neuvidí. Ale byl jsem v autobusu, kam oko dohlédlo jediný, komu nevisely z uší kabely nebo
nešmejdily prsty po displeji. S výjimkou jedné důchodkyně, která ale přes silné brýle zřejmě chobotnatce podle všeho stejně moc dobře neviděla. Většina spolucestujících měla v očích nepřítomný výraz
nebo naopak vykazovala plné soustředění na displej, na kterém prsty vyťukávaly sms či posouvaly
nepochybně hodnotné informace rolující na internetových serverech. I ta stará paní měla „špuntíka“
v uchu, ale to bylo, jak jsem tak odhadoval, asi spíše naslouchátko než kablík k MP3. Vítejte v realitě…
Nikoli té krásné, načančané virtuální, ale ve skutečné drsné realitě současnosti.
Ta zařízení, napěchovaná nejnovější elektronikou, která vám rychle a vše vyřeší prediktivně, ještě než si
na to vůbec vzpomenete, jsou nepochybně skvělá, ale co když nastane situace, kdy to prostě přestane
fungovat? Třeba když jednoduše dojdou baterie, jsme, jak se říká, v háji. Což ještě není nic tak fatálního,
ale představte si hypoteticky situaci, když jde skutečně do tuhého, a např. elektromagnetický šok vyřadí
z provozu auta na silnicích a naši supertechniku, takže svět kolem nás se změní ve skladiště drahého šrotu.
Nespornou výhodou low-tech je totiž její funkčnost i za extrémních podmínek, bez potřeby odborného
specializovaného servisu, na který je odkázána většina moderních přístrojů. A kam vás nasměruje
podezření na tzv. „kurvítka“ (pozor, nejde o další z vynálezů páně prezidentových, kterým by přispěl
do svého aktuálního žargonu, alébrž o jakýsi terminus pa-technicus označující něco (asi čip či programovou chybu, tzv. bug), co způsobí, že technika přestane fungovat jako na potvoru přesně pár dnů po
vypršení záruční lhůty. Prostě uměle omezená životnost spotřebičů, která napomáhá podpoře prodeje
nových věcí v neustálém koloběhu. Až podezřele časté případy, kdy moderní spotřebiče přestávají
poskytovat své úžasné služby za čas mnohem kratší, než by se od nich očekávalo, vedl k rozšířenému
mýtu o existenci takovýchto mysteriózních zařízení implantovaných samotnými výrobci. I když, ani
bych se moc nedivil, kdyby něco podobného skutečně existovalo…
Ano, jsem možná staromilec, ale vysvětlí mi někdo, jak je sakra možné, že věci vyrobené našimi předky,
kteří neměli zdaleka takové možnosti jako my, dokázaly v řadě případů dokonce přežít své majitele?
A to nemluvím o morálním zastarávání, které dnes probíhá skutečně zběsilým tempem, ale skutečné
fyzické životnosti. Něco je špatně. Mluvíme o ohleduplnosti k životnímu prostředí, potřebě recyklace,
šetření energií i surovinami atd. atd., ale jsme schopni bez skrupulí zaplavovat svět hromadami vyřazovaných výrobků, které – pokud by byly vyrobeny v duchu našich předchůdců, kteří měli skutečný respekt
k přírodě a vytvořen dokonalý způsob, jak do mrtě využít všechno, co se jen dalo, aby se nemuselo nic
vyhodit, mohly sloužit rozhodně déle, než předepisuje povinná záruka.
Ale to by vám rozhodně nemělo zkazit radost z těch krásných věcí, co najdete letos pod stromečkem.
Do roka a do dne tu stejně budou další, lepší, novější, nad nimiž zaplesá srdce spotřebitelovo… Běh
světa už je tak prostě nastaven a s tím asi nic nenaděláte. Leda, že byste z vánočního papíru vybalili
třeba krásný starý kafemlejnek po babičce – ten klikotoč bude totiž nejspíš moci sloužit ještě vašim
potomkům i v době, až všechny ty značkové elektrozázraky z Tchiba či Datartu budou, stejně jako
ještě dříve vysloužilé mobily a tablety, už dávno rozebrány na prvočástice v recyklačním středisku.

Josef Vališka, šéfredaktor
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Mezi další inovace ABB patří technologie pro vedení velmi vysokého napětí
stejnosměrným proudem, který více
než zdvojnásobuje přenosovou kapacitu, takže elektrické vedení dokáže
překonávat vzdálenosti až 1500 km
pod vodou nebo pod zemí. Firma
rovněž ohlásila projekt, který využívá
světově první technologii rozvaděče
VV napětí s novou izolační plynovou
směsí nahrazující fluorid sírový. Umožňuje tak výrazně omezit ekologickou
stopu. Q

38–39

Q 40 let Rubikovy kostky neboli Büvos kocky

Q Veletrhy, soutěž

Agentura Thomson Reuters již
třetí rok za sebou zařadila společnost ABB na seznam mezi 100
nejlepších světových inovátorů,
společností oceňovaných za vynikající výsledky v globální inovační činnosti, ochraně myšlenek
a komercializaci vynálezů.
Jak uvedl generální ředitel ABB Group
Ulrich Spiesshofer, právě inovace jsou
pilířem letos na podzim představené
strategie Next Level, založené na strategickém zaměření na tržní penetraci,
inovace a expanzi prostřednictvím
nových technologií. Do výzkumu
a vývoje investuje ABB, která ve více
než 20 státech zaměstnává asi 8500
technologů, přibližně 1,5 mld. USD
ročně. Letos např. uvedla revoluční
technologii – robota YuMi, který jako
první zařízení svého druhu na světě
dokáže plně spolupracovat s lidmi. Je
konstruovaný speciálně pro sestavování výrobků v odvětvích elektroniky
a určený pro novou éru automatizace.

34–35

Q EU chce snížit emise skleníkových plynů
Q BASF bojuje proti vandalům

ABB OPĚT MEZI STOVKOU NEJLEPŠÍCH
GLOBÁLNÍCH INOVÁTORŮ

58

PŘECHOD NA CNG JE JEN LOGICKÝ KROK
Energetická skupina RWE pořídí
do konce letošního roku od automobilky Škoda Auto 64 vozů
Škoda Octavia G-Tec s pohonem
na zemní plyn. Zakázka zařadí
RWE mezi největší firemní zákazníky automobilky v oblasti
CNG.
Další stovku plynových Octavií nakoupí RWE v následujících dvou až
třech letech v rámci průběžné obměny vozového parku. Energetická
skupina a lídr v prodeji CNG na tuzemském trhu tak v krátké době zdvojnásobí svůj CNG vozový park.

RWE považuje postupný přechod
svého vozového parku na úsporný
a ekologický pohon za logický krok.
„Jako jeden z nejvýznamnějších
prodejců CNG v zemi chceme jít
příkladem všem firmám, které zatím
o převodu svých fleetů na zemní plyn
jen přemýšlejí. Úspora nákladů na pohonné hmoty je jasnou konkurenční
výhodou CNG. Vedle toho připravujeme významné posílení naší sítě čerpacích stanic na CNG, každým rokem
bychom chtěli otevřít minimálně další
tři veřejné stanice CNG,“ říká Zdeněk
Kaplan, jednatel RWE Energo. Q
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ROSTE ZÁJEM O HYBRIDNÍ KOLA ALCAR
Společnost Alcar Bohemia zaznamenala v letošní podzimní
sezóně velký nárůst poptávky
po Hybridních ocelových kolech,
která nabízí pro vozidla značek
Audi, Seat, Škoda a VW.
Od poloviny letošního roku vzrostly
prodeje Hybridních kol na českém
trhu o více než 50 % oproti stejnému
období loňského roku na téměř
6000 ks. Hybridní ocelové kolo tak
v letošním roce volí pro zimní obutí
stále více motoristů. Navíc firma rozšířila tento sortiment i pro novou

Škodu Fabia. Kromě Škody Fabia III.
generace je nový artikl Hybridního
kola v rozměru 6x15 palců schválený také pro vozy Škoda
Rapid, Volkswagen
Polo V, Seat Ibiza
a Seat Toledo IV.
Hybridní ocelová kola v sobě
spojují přednost
robustního ocelového kola v podobě nízké ceny
s designovými prvky

litého kola, jako jsou např. stříbrné
lakování a středové plastové krytky
náboje. Centrální logo na krytce lze
dle přání klienta individualizovat již
od 25 sad. Rozměry hybridních kol
jsou identické s originálními ocelovými
koly a všechna
Hybridní kola
Alcar jsou certifikována dle
ECE/EHK-homologací bez
potřeby zápisu
do technického
průkazu vozidla. Q

FIRMY A LIDÉ
Finanční
skupiny
s novým
partnerem
Arca Capital, finanční skupina rozšířila okruh
současných partnerů a jmenovala
nového partnera Rastislava Veliče,
který tak doplní tým současných
partnerů Pavola Krúpy a Petra Krištofoviče. Rozšíření souvisí se směrováním Arca Capital v rámci jednotlivých segmentů a regionů. Rastislav
Velič působí ve finanční skupině již
15 let a jde o logický krok, přirozené
vyústění dlouholeté práce.

Šéf ČD dojel

VÝROBA Z CELÉ EVROPY DO CHOMUTOVA
Chomutovský výrobní závod společnosti Parker Hannifin zveřejnil
svůj plán do roku 2017, podle
kterého se má v rámci koncernu
stát výrobní jedničkou firmy v
regionu EMEA (Evropa, Blízký Východ, Afrika).
Plán na následující tři roky počítá
s růstem počtu divizí nejméně na 7
místo současných 5 a celkový obrat
závodu by se měl více než zdvojnásobit. Z Chomutova se stane plnohodnotný multidivizní závod, což umožní
koordinovaně zavádět novinky napříč

závodem a uspořit energii i zdroje.
Při plnění svých vizí se v Chomutově
zaměří na čtyři hlavní oblasti: provozní

EKOLOGICKÉ BEZBARIÉROVÉ AUTOBUSY
Společnost Arriva Praha zahájila projekt modernizace vozového parku
„Ekologické a bezbariérové autobusy pro Středočeský kraj“. Prostřednictvím dotace s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) ve výši 12,8 mil. Kč
pořídí 8 nových nízkopodlažních autobusů na ekologický pohon.
Vozidla budou splňovat nejpřísnější umožňující snadný nástup i výstup
emisní normu Euro 6 a umožní pře- jak cestujícím na invalidním vozíku,
pravu osob se sníženou pohyblivostí tak i rodičům s kočárky. Nasazení
a orientací, neboť budou vybaveny nových autobusů, které budou
výklopnou mechanickou plošinou provozovány v závazku veřejné

excelence, špičkový logistický koncept (včetně zkrácení odbavovacích
lhůt), pokročilé synergie služeb (závod
bude těžit z většího počtu divizí a sdílení nejlepších postupů) a zdroje navázané na příležitosti
(angažovaní zaměstnanci, efektivní týmy,
nové talenty a spolupráce se školami).
Celková rozloha areálu 22 000 m2 z něj
činí vůbec největší
výrobní závod společnosti Parker v Evropě. Q

služby Středočeského kraje, jejž má
dopravce smluvně zajištěn do roku
2019, je plánováno na linky v oblastech Příbrami, Dobříše, Březnice
a Sedlčan. „Tímto projektem zahajujeme další etapu modernizace
našeho vozového parku s cílem
jeho omlazení a dosažení průměrného stáří autobusů provozovaných
v závazku veřejné služby 4,37 roku,“
uvedl jednatel společnosti Arriva
Praha Petr Čihák. Q

S účinností od 10.
října 2014 byl jmenován Olivier Parry
do funkce Directeur Général Peugeot, Citroën a DS v České republice. U společnosti PSA Peugeot
Citroën pracuje od roku 2003, kdy
měl na starost oddělení Vztahů se
zákazníky ve Francii. Mezi jiným
pracoval v regionu Latinské Ameriky, v Izraeli a zakládal filiálky Citroën v Jižní Africe. Od srpna 2013
byl jmenován generálním ředitelem značky Citroën v ČR a v červnu
2014 i značky DS v ČR.

např. dodává do Mexika, v Saúdské
Arábii vybudovala firma celý montážní závod, kde se budou vyrábět
vozy z rozložených tzv. CKD sad. Q

Jednatelem pobočky Dachser Břeclav, která na
podzim oslavila 10 let od svého
založení, byl jmenován Tadeáš Kos.
Svou kariéru v logistice zahájil jako
dispečer firmy TopTrans Brno. V letech 2004-2006 absolvoval praxi
ve Velké Británii, a u společnosti
Dachser pracuje od roku 2006.
V roce 2011 byl jmenován veV

kých podnikatelů Jaroslava Strnada
a Reného Matery, loni firma (dohromady v obdobích před i po dražbě)
vytvořila už celkové tržby 2,6 mld. Kč
a vyrobila 763 kompletních vozidel.
Letos automobilka plánuje prodej asi
840 aut, čímž překročí plán zhruba
o 15 %. Tatra je v současné době velmi
aktivní na zahraničních trzích v dalších
zemích. První referenční zakázku nyní

Jmenování
u Citroën ČR

Dachser
Břeclav má
nového
jednatele

TATRA EXPANDUJE DO ZAHRANIČÍ
Kopřivnická automobilka Tatra
uzavřela v Číně dohodu o spolupráci. Automobilka přibírá nové
zaměstnance a investuje asi půl
miliardy korun.
Zatímco v minulých letech bylo
hospodaření automobilky výrazně
ztrátové a kvůli dluhům loni Tatra
dokonce skončila v dražbě, kde ji
získala společnost Tatra Trucks čes-

Dozorčí rada Českých drah odvolala
10. listopadu předsedu představenstva ČD Daniela Kurucze a novým
předsedou zvolila dosavadního
člena představenstva odpovědného za ekonomiku a finance Pavla
Krtka. Kurucz řídil České dráhy od
poloviny února, předtím ve společnosti působil jako výkonný ředitel
pro provoz a techniku.
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doucím pobočky v Břeclavi, kde
se nyní, na pozici jednatele, bude
kromě operativního řízení podílet
i na jejím strategickém řízení.

Nový
produktový
ředitel
Peugeot
Od listopadu 2014
byl jmenován Laurent Blanchet
produktovým ředitelem značky
Peugeot. Ve skupině PSA Peugeot
Citroën působí od roku 1993, zastával řadu míst v zahraničních
zastoupeních. Od roku 2011
zodpovídal za modelovou řadu
osobních vozů Peugeot. Na postu
vystřídal Xaviera Peugeota, který
byl jmenován produktovým ředitelem značky Citroën.

SP ČR
má novou
šéfovou
Funkce generální
ředitelky Svazu
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se
od 1. října ujala Dagmar Kuchtová,
a nahradila tak svého předchůdce
Zdeňka Lišku, který po 15 letech
odešel do důchodu. Mezi své hlavní
úkoly a priority řadí zkvalitnění klientského servisu pro členy SP ČR, zvýšit
povědomí o Svazu a výrazněji posílit
hlas českého průmyslu v Bruselu.

Duffková
regionální
ředitelkou
TAB Board
Společnost TAB
Board, která pomáhá podnikatelům
dosahovat větší ziskovosti a produktivity, jmenovala Štěpánku Duffkovou na pozici regionální ředitelky
ve Středočeském kraji. Její zodpovědností bude řídit podnikatelské
boardy ve Středních Čechách. Štěpánka Duffková pracovala 20 let
ve vrcholovém managementu
v mezinárodních společnostech
v segmentu retailu, služeb a v bankovní i nebankovní sféře. Q

ŠKODA PŘEDSTAVILA NOVOU TRAMVAJ
V Bratislavě byla počátkem listopadu uvedena do zkušebního
provozu nejnovější tramvaj firmy
Škoda Transportation – souprava
s označením ForCity Plus je první
tramvají této nové řady v obousměrné variantě.
Dodávka pro slovenskou metropoli na
základě tendru z roku 2013 zahrnuje
jak obousměrná tak jednosměrná vozidla, vybavená moderní elektronikou.
Jde o 15 obousměrných a 15 jednosměrných tramvají. V dubnu 2014
byla uplatněna první opce na dalších
15 obousměrných vozidel. Dodávky

by měl být zhruba do poloviny roku
2016. Soupravy jsou 5článkové, první
45 prvních nasmlouvaných tramvají a poslední podvozek jsou plně otočné
jsou plánovány v průběhu roku 2015. a mají rozchod 100 cm. Vozidlo je vyTermín dodávek z poslední učiněné baveno šesti 100kW trakčními motory,
opce na 15 jednosměrných tramvají což mu poskytuje výborné dynamické
vlastnosti. Tramvaje jsou
kompletně klimatizované, vybavené audiovizuálním informačním
systémem včetně zařízení pro hlasovou komunikaci mezi nevidomými
cestujícími a řidičem.
Kromě toho dodá plzeňská Škoda do Bratislavy
Foto: Škoda Transportation
i nové trolejbusy. Q

RUSKO A ČR BUDOU SPOLUPRACOVAT
V OBLASTI NANOTECHNOLOGIÍ
V říjnu 2014 byla v Moskvě podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti
rozvoje nanotechnologií a nanoprůmyslu mezi Fondem infrastrukturních a vzdělávacích programů (ROSNANO) a Rusko-českou smíšenou obchodní komorou (RČSOK).
Hlavním cílem podepsaného doku- inovativní produkce mezi Ruskou fementu je rozvoj vzájemného obchodu derací a Českou republikou a vytvá-

ření podmínek pro úspěšný rozvoj
ruských a českých společností v oblasti nanotechnologií. Je plánováno
vytvoření pilotních projektů s cílem
vyššího využití nanotechnologických
výrobků, poskytování poradenství
v oblasti prosazování této produkce
na trzích Ruské federace a ČR, rozvoj
infrastruktury nanoprůmyslu. Q

MUBEA ROZŠÍŘÍ V PROSTĚJOVĚ ZÁVOD
NA AUTODÍLY
Víc než jednu miliardu korun investuje německá společnost Mubea
do rozšíření svého prostějovského závodu na výrobu autodílů. Společnost od města koupila pozemky o rozloze 7,3 ha, takže po rozšíření
závodu bude její areál zabírat plochu deseti hektarů.
Mubea dosud v Prostějově investovala dají do divize podvozků. To, co tady
přes 3 mld. Kč a zaměstnává 932 lidí. chceme vybudovat, není však jenom
Další investice by měla vytvořit dalších výrobní část, ale i část na vývoj, re500 nových pracovních míst. „Budeme spektive vedení projektů světového
v novém závodě vyrábět komponenty významu,“ uvedl jednatel společnosti
pro automobilový průmysl, které spa- Mubea HZP Miroslav Mikula. Součástí

VOLKSWAGEN LETOS VYROBÍ 10 MILIONŮ AUT

investice v Prostějově bude podle něj
i vývojové centrum, ve kterém má pracovat 50 lidí. Prostějovská pobočka se
po dokončení zmíněné investice stane
největším závodem společnosti, která
má po celém světě 28 továren. Q

Německá automobilka Volkswagen Group, která plánovala
zvýšit prodeje do roku 2018 na
10 mil. vozů, dosáhne poprvé tohoto historického milníku zřejmě
už letos.

V rozhovoru pro německý list Bild am
Sonntag to uvedl ředitel automobilky
Martin Winterkorn. Za rekordními prodeji stojí hlavně úspěšné aktivity na
čínském trhu, kde letos VW očekává
prodej 3,6 mil. vozů, z toho více než

90 % vyrobených v tamních továrnách. Čína, která je největším automobilovým trhem světa, má nyní na prodeji Volkswagenu více než třetinový
podíl, nicméně firma předpokládá
v příštím roce výrazné zpomalení –
tempo růstu by zde mělo být v příštích pěti letech menší než 10 %. Q

SPOJENÍ DO VÍDNĚ BUDE MÍT ČTYŘI PRUHY

tra Antonína Prachaře, že obchvat
Mikulova se bude stavět jen jako
dvouproudá silnice, které se objevily
po jeho jednání s dolnorakouským
hejtmanem Erwinem Pröllem, jenž
uvedl, že rakouská strana až k našim
hranicím dočasně čtyři pruhy nepovede. V Rakousku tzv. severní dálnice

končí u obce Schrick, další dálniční
úsek Schrick – Poysbrunn by mohl být
hotový v letech 2016 až 2017 a z něj
bude k českým hranicím navazovat
pouze dvouproudá silnice, přičemž
o tom, zda a kdy se tento úsek rozšíří na čtyři pruhy, není zatím podle
Erwina Prölla dosud rozhodnuto. Q

Centrální komise ministerstva dopravy potvrdila pokračování přípravných prací na spojení Brna a Vídně v podobě čtyřproudé rychlostní silnice.
Přestože tříkilometrový úsek v okolí úřad s jeho následným rozšířením.
Mikulova se na české straně nyní Prohlášení komise tím chce vyvrátit
připravuje jako dvoupruhový, počítá spekulace kolem vyjádření minis6
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z domova a ze světa

MONITOR TECHNICKÉHO PRACOVNÍHO TRHU V ČR
Ve spolupráci s personální agenturou Grafton Recruitment pokračujeme v mapování situace
na trhu práce v oblasti technických pozic. Tentokrát se spolu s Hanou Orgoňovou, vedoucí
jihlavské pobočky Graftonu, zaměříme na Vysočinu.
Vysočina byla vždy hlavně zemědělskou oblastí s rozvinutým dřevozpracujícím průmyslem. Dnešní rozsáhlé zastoupení strojírenských společností orientujících se na automobilový průmysl tak částečně navazuje na tradici firem zabývajících se zde odedávna
výrobou a opravou zemědělské a lesnické techniky,
a strojů a zařízení pro potravinářský průmysl.
Mezi technické obory, které dnes na Vysočině nejčastěji poptávají zaměstnance, patří jednoznačně
strojírenství a automotive. Aktuálně nejžádanější
jsou pozice v rámci zpracování plastů, výrobní kvality
či vývojové konstrukce. Často se také opakují požadavky na obsazení míst konstruktérů, projektových
manažerů, nákupčích nebo procesních inženýrů.
Hana Orgoňová, Branch manager, Grafton
Recruitment Jihlava
Co byste doporučila
zájemci, který si
hledá práci v technické oblasti?
Uchazeč o zaměstnání
nejen v technické oblasti by na sobě měl
především stále pracovat a nezanedbávat ani
jednu z klíčových složek – vzdělání, jazykovou
výbavu a pokud možno i nabídnout relevantní
praxi, byť by byla formou brigády při škole. Pro
hledání práce pak stačí mít oči otevřené a vnímat informace okolo sebe. Firmy často pro své
nábory využívají různé cesty, jimiž se snaží jít
kandidátům naproti, ať už jde o inzerci či služby
personálních agentur. Úspěšná kariéra u prosperující firmy však může začít i obyčejným využitím
nabídky neplacené studentské stáže.

Z nižších technických postů jsou velice často vyhledávaní CNC seřizovači a obráběči a směnoví mistři.
Obecně lze říci, že stav pracovního trhu v kraji momentálně vykazuje ve všech oborech spíše nedostatek
kvalitních a technicky vzdělaných kandidátů. Jakkoli
může být často kvalitní praxe preferována před odpovídajícím formálním vzděláním, je zřejmé, že jedno
bez druhého vždy pokulhává. Některé ze společností
to řeší tak, že přijmou čerstvého absolventa bez větších
zkušeností a snaží se ho vychovat k obrazu svému.
Odpovědní pracovníci ve firmách jsou naštěstí realisté
vědomí si situace a možností na daném pracovním
trhu, a snaží se proto přizpůsobit místním podmínkám.
V praxi to většinou funguje tak, že zaměstnavatelé požadují po uchazečích buď praxi v oboru, nebo vzdělání
v oboru. Kombinace obojího je samozřejmě ideální
a dané kandidáty zvýhodňuje při náboru. Velmi často
to však znamená, že o ty nejzajímavější kandidáty pak
musí firmy mezi sebou bojovat.
U absolventů se předpokládá studium na některé
z technických univerzit se zaměřením na výrobu
a obory s ní spojené, jako je konstrukce či kvalita. Šanci
mají i obory více zaměřené na administrativu, např.
logistika nebo nákup. Klíčová pro všechny zájemce je
znalost cizích jazyků. Nejvíce preferovaná je angličtina,
a to i ve firmách, které mají německé či rakouské
vlastníky. Němčina je pak hned druhá v pořadí.
Zkušení pracovníci technických profesí na Jihlavsku
a v jeho okolí si mohou přijít na zajímavé finanční
ohodnocení. Maximální měsíční ohodnocení strojních
a elektrokonstruktérů činí až 45 000 Kč, což může být
i více než vydělají jejich kolegové v Praze. Mzda testovacího inženýra se pohybuje v rozmezí 20–35 000 Kč a výrobní inženýři mohou na Vysočině kalkulovat s příjmem
od 30 do 45 000 Kč. Stropem pro CNC programátory je
zde zhruba 30 000 Kč a výše mzdy CNC frézařů osciluje
někde mezi 18 a 25 000 korunami. Q

Zahraniční veletrhy s možností společné prezentace
Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání osobních vztahů se zahraničními partnery
a představení firemní produkce. Pokud vás některý zaujal, kontaktujte garanta akce pro
bližší informace. Všechny akce na www.czechtrade.cz
10.–12. 2. 2015 – LogiMAT 2015, Stuttgart,
Německo: Veletrh intralogistiky, distribuce a informačních toků, který zahrnuje vybavení pro
sklady a provozy, zdvihací techniku, manipulační
zařízení, SW, služby. Kontakt: dagmar.matejkova@
czechtrade.cz
25.–27. 3. 2015 – MTMS 2015, Brusel, Belgie:
Veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu –
strojírenství, obalový průmysl, zpracování kovů,
plastů, kompozitů, automobilový průmysl. MTMS
je místem setkání výrobců, kteří hledají nejnovější
technologie a komponenty pro výrobní stroje.
Kontakt: lenka.kollmannova@czechtrade.cz.

7.–10. 4. 2015 – Metallobrabotka.Svarka 2015,
Perm, Rusko: Veletrh je zaměřený na kovoobráběcí
stroje a zařízení, lisy, slévárenské zařízení, svářecí techniku, laserové zařízení aj. Jde o možnosti pro firmy,
které se snaží v Rusku najít nového obchodního
partnera. Kontakt: lenka.kollmannova@czechtrade.cz
26.–29. 5. 2015 – Subcontratación 2015, Bilbao, Španělsko: Veletrh strojírenských subdodávek je určený především malým a středním firmám.
Bilbao je centrem regionu Baskicko, kde sídlí 90 %
španělských výrobců obráběcích strojů, elektrospotřebičů, součástek pro automobilový a letecký
průmysl. Kontakt: vaclav.stika@czechtrade.cz Q

PODPORA ČESKÝCH
FIREM NA ZAHRANIČNÍCH
VELETRZÍCH I V ROCE 2015
Projekt Společná účast
na specializovaných
výstavách a veletrzích
v zahraničí 2013–2014
(SVV), jehož realizátorem je agentura CzechTrade, byl prodloužen i na první polovinu roku 2015.

Projekt SVV v zahraničí 2013–2014 je financován
z programu Marketing (OPPI) a je jednou z hlavních marketingových aktivit agentury CzechTrade.
Prezentace účastníků na veletrhu probíhá v rámci
jedné veletržní akce formou společné a případně
i samostatných expozic. Na základě své úspěšnosti
a velkého zájmu firem i oborových asociací byl
projekt prodloužen i na první pololetí roku 2015.
Firmy se opět mohou hlásit na akce příslušným
manažerům veletrhu v agentuře.
Účasti na veletrzích v rámci tohoto projektu mají
především podporovat začínající nebo rozvíjející
se firmy na úrovni MSP, které se svými produkty
či službami chtějí prezentovat na zahraničních
trzích. Těmto firmám je po splnění hodnotících
kritérií daných projektem poskytnuta podpora
až do výše 120 000 CZK na uznatelné náklady.
Dalším bonusem je i prezentace firmy v katalogu „Průvodce českou účastí“. Projekt SVV
doplňuje podporu exportérům poskytovanou
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
a agenturou CzechTrade.
Další možností prezentace českých podnikatelů
jsou české oficiální účasti na mezinárodních
veletrzích v zahraničí, podporované MPO. Tato
forma umožňuje účast českých firem zejména
na společné expozici oproti projektu SVV, který,
byť preferuje účast českých firem v rámci společné expozice, zároveň umožňuje i podporu
samostatných expozic v rámci veletrhu. Důvodem realizace samostatných expozic je nutnost
akceptace komoditního členění odborných veletrhů. Aby byla zajištěna jednotná vizuální identita
společné účasti na akci dle platných Pravidel publicity OPPI, jsou jednotlivé samostatné expozice
mimo společnou expozici označeny grafickými
prvky v souladu se společnou expozicí.
Do seznamu podporovaných veletrhů na první
pololetí 2015 byl zařazen na podnět Svazu strojírenské technologie i strojírenský veletrh ITM Polska, konající se v Poznani 9.–12. června 2015. Q
Veškeré informace o projektu včetně
dokumentů naleznou zájemci na:
http://www.czechtrade.cz/programy-eu/
projekty-czechtrade/svv-2013-2014/

12/2014

7

interview

PŘÍŠTÍ ROK BUDE V ČESKU
VE ZNAMENÍ PRŮMYSLU
A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
BLÍŽÍ SE KONEC ROKU, A TO JE OBVYKLE ČAS K BILANCOVÁNÍ. JAKÝ
BYL TEN LETOŠNÍ Z POHLEDU ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ SFÉRY, A JAK VIDÍ
ČESKÉ FIRMY SVOU BUDOUCNOST V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ,
JSME SE ZEPTALI ZÁSTUPCE ORGANIZACE, KTERÁ REPREZENTUJE
ROZHODUJÍCÍ ČÁST ČESKÉHO PRŮMYSLU (NA ZHRUBA 1600 FIREM
A 28 OBOROVÝCH ASOCIACÍ A SDRUŽENÍ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH
NA 750 000 PRACOVNÍKŮ), PREZIDENTA SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR Ing. JAROSLAVA HANÁKA.

Připomenuli jsme si právě čtvrtstoletí sametové revoluce, jak je na tom z pohledu sdružení českých výrobců náš průmysl 25 let po
historické změně?
Nebylo to jednoduché, ale průmysl prokázal, že
je schopen ustát v té či oné míře těžká období,
včetně poslední recese. Z ní vyšel se vztyčenou
hlavou a dokonce s oceněním ze strany Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE za
roky 2008–2009, kdy české firmy zařadila mezi ty
top země, které jí odolaly nejlépe.
Na počátku 90. let jsme „poznávali a budovali kapitalismus“. Přišli jsme o některé trhy, objevovali
jsme prvky tržních ekonomik a uvolňování mezinárodního obchodu, byly zde mnohem vyšší
daně, velmi špatná platební morálka, drahé úvěry
i netransparentní vlastnické vztahy.
Změnila se struktura průmyslu, odvětvově, produktivitou, vlastnicky či velikostně. Význam průmyslu zůstal však klíčový pro českou ekonomiku, a to nejen
svým podílem na HDP, který je nejvyšší ze států EU.
Průmysl je z hlediska sektorů největším zaměstnavatelem a k tomu je nutné připočítat zaměstnanost
v navazujících a souvisejících odvětvích. Musíme
si bohužel přiznat, že došlo ke zničení i některých
firem, které měly potenciál, například nesprávnou
transformací, řízením, regulací či nekalými záměry.
Jiné firmy nedokázaly konkurovat na světových
trzích s českými či evropskými podmínkami.
Na druhou stranu tu ale vzniklo či se úspěšně transformovalo mnoho firem, které úspěšně konkurují
na světových trzích. Dokázaly implementovat řadu
moderních postupů, přilákali jsme zahraniční investory, zvýšila se produktivita práce, zlepšil se přístup
k životnímu prostředí.
A jak vidíte výhled vývoje v příštím roce?
Jsem optimista, jako většina podnikatelů, a musíte
si proto klást trochu vyšší cíle. Realita podnikání nás
ale učí a naučila i obezřetnosti. Vycházím-li tedy ze
zkušenosti posledních let týkajících se predikcí pro
dlouhodobá rozhodnutí ve firmě, logicky obsahují
určitou míru opatrnosti.
Vzpomenu období po roce 2008, které nebylo příliš
předvídatelné a provázené nejistotami v mnoha
oblastech. Nynější situace se však již spíše stabi8

12/2014

Ing. Jaroslav Hanák
Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor
ekonomika řízení dopravy, působí už více jak
30 let v silniční dopravě. Od roku 1991 je majoritním vlastníkem a.s. FTL – First Transport
Lines. V letech 1991–2002 působil jako 1. viceprezident Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů
v dopravě, resp. Svazu dopravy ČR, od r. 2002 je
jeho prezidentem. Je také prezidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních firem
Čech, Moravy a Slezska a viceprezidentem pro
osobní dopravu sdružení Česmad Bohemia. Od
roku 2001 působil v různých funkcích Svazu
průmyslu a dopravy ČR, v roce 2008 se stal
1. viceprezidentem a v dubnu 2011 byl zvolen
jeho prezidentem. Zastává různé funkce ve
světové organizaci silničních dopravců IRU
v Ženevě (od roku 2008 je členem prezídia
IRU), v roce 2005 se stal členem dopravního
výboru BUSINESSEUROPE se sídlem v Bruselu
a v roce 2011 členem Rady prezidentů BUSINESSEUROPE.

lizovala a pro příští rok očekáváme pokračování
ekonomického růstu i posílení investičních aktivit
a mírný nárůst zaměstnanosti.
Nutno ale říci, že určité nejistoty a rizika přetrvávají, například náš klíčový trh – eurozóna – neroste
původně očekávanými tempy. Současné výsledky
průmyslu lze však vnímat příznivě a optimisticky,
což potvrzují i naše šetření. Naše aktuální predikce
proto počítá pro příští rok s meziročním růstem
reálného HDP kolem 2,3 až 2,5 %.
Kde, resp. v čem vidí svaz hlavní problémy
a bariéry pro rozvoj podnikání průmyslových
firem?
Odstraňování bariér a zajištění podnikatelsky přívětivého prostředí je naším hlavním cílem. Bariéry
a řešení, zaměřená na jejich odstranění jsou uvedeny v našem mnohastránkovém programovém
prohlášení, přijatém na naší podzimní valné hromadě. Připomenu tedy alespoň některé z nich.
Pokud se podíváme na charakter naší ekonomiky,
základní předpoklady pro dlouhodobý rozvoj jsou
zdánlivě jednoduché: V ČR je průmysl klíčový, jsme
exportně orientovaní, chceme se někam posunout
v hodnotovém řetězci, chceme si udržet stávající
relativní výhody a pozici ve světové konkurenci.
K tomu je potřeba dobudovat kvalitní infrastrukturu,
více podporovat výzkum, vývoj a inovace, zlepšit
technické vzdělávání a zajistit dostatek potřebných
kvalifikovaných pracovníků s ohledem na poptávku
trhu. Právě s cílem změnit vnímání průmysluveřejností a povzbudit jejich zájem o některé obory
jsme na příští rok vyhlásili kampaň Rok průmyslu
a technického vzdělávání.
Další bariérou jsou ceny energií a klimaticko-energetické cíle či administrativní náročnost
a časté rychlé změny snižující stabilitu prostředí
z ekonomického a právního hlediska. Podle našich
zjištění mezi našimi členy se podnikatelské prostředí
téměř nelepší, bez ohledu na náš enormní tlak.
Iniciovali jsme v této souvislosti téma insolvenčních
mafií. Uvedu další příklad, u infrastruktury požadujeme zavedení systému jednotného povolovacího
řízení, které eliminuje složitost, nejistoty a dobu současných několika složitých procedur schvalování.
Součástí našich aktivit je i podpora exportu, ale
i snaha o eliminaci dopadů sankcí EU – Rusko.
Rád bych zmínil vyřešení jedné z bariér a tou je
komunikace s vládou a v tripartitě. Tento nástroj
funguje lépe, než tomu bylo v předchozích obdobích. I tak si ale neděláme iluze o fungování státu,
byť oceňujeme snahy nynějšího kabinetu.
Hodně se hovoří o nutnosti zaměřit se více na
vývoj a výrobu s vysokou přidanou hodnotou,
vzhledem k tomu, že uplynulý vývoj vytvořil
image ČR spíše jako „země montovnám a logistickým areálům zaslíbené“ hlavně díky štědrým vládním pobídkám, změnilo se v tomto
ohledu něco?
Moderní průmysl již není „to špinavé“... Průmysl je
sektorem, který prošel ohromným technologickým
pokrokem a do budoucna má i inovační potenciál,
který je třeba podporovat a využít pro zvýšení přidané hodnoty výroby v ČR. Proto je i snaha přilákat
nyní investory zaměřené více na špičkové tech-
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nologie. A jak ukazují třeba úspěchy českých IT
firem a vývojářů, rozhodně v této oblasti nejsme
bez šancí, svět už nás začal vnímat jako schopné
i v tomto směru a řada významných zahraničních
firem k nám přesouvá část svých aktivit. Nicméně
jádrem českého průmyslu vždy byla, spíše než virtuální záležitosti, kvalitní výroba, ale i tady je vidět
posun a kromě výroby samotné či subdodávek tu
fungují už i špičková vývojová střediska, která jsou
ve výrobním sektoru považována za podnikovou
elitu. Rozhodně tedy už neplatí, že jsme hlavně
schopní a levní montéři…
Jak vypadá situace v našem průmyslu v současné době z pohledu jeho konkurenceschopnosti? Přetrvává stále ještě trend přesouvání
výroby do „levnějších“ destinací, nebo už se
situace mění a začínají se zase vracet do Evropy – např. i donedávna proslulá Čína začíná
být se svým hospodářským vzestupem pro
některé výrobce drahá…
Pro velmi hrubou orientaci se lze podívat na žebříčky konkurenceschopnosti, které ukazují naší relativní pozici. Česko bohužel v posledních letech
spadlo ve světovém srovnání často pod pozice
z předkrizových let. Přitom řada firem dokázala
překonat poměrně dlouhé těžké období slabé
poptávky a zvýšených nejistot a dokáže se na světových trzích prosadit.
Letos k nám přišli další investoři – některé relativní
výhody stále ještě máme. Ale méně rozvinuté světové ekonomiky se posouvají dále a výhody se
postupně snižují. Platí to často i pro konkurenceschopnost celé EU. Při současné politice a regulacích EU nelze totiž v globální ekonomice soutěžit
primárně cenou, proto politiky a politici ČR a EU
musí zohledňovat dopady svých rozhodnutí na
konkurenceschopnost. Jen slova už dávno nestačí,
vyzval jsem proto vládu, aby si dala za cíl zvednout
ČR v mezinárodním žebříčku o deset míst nahoru.
Významnou aktivitou svazu jsou i tzv. podnikatelské mise a podpora státních agentur
či institucí, ovšem ty jsou často pod tlakem
mezinárodní orientace ČR – v poslední době
je to např. ukrajinská krize a Rusko, Čína apod.
České firmy však s řadou těchto zemí obchodují, snaží se na tamní trhy dostat (o konkurenci nemluvě), a momentální politické postoje jim asi situaci moc neusnadňují…
Očekáváme takovou diplomacii, která podpoří či
alespoň nepoškodí zájmy podnikatelů. V řadě zemí
je přítomnost vrcholných politiků a jejich vyjadřování klíčová pro „otevírání dveří“ pro byznys. Kladně
z pohledu navázání dobrých obchodních kontaktů
lze vnímat například poslední cestu do Číny nebo
Kazachstánu s panem prezidentem Zemanem. Tyto
země jsou prioritními pro naše firmy, podobně jako
i Rusko a Ukrajina. Proto jsou pro naše firmy situace
na Ukrajině a sankce vůči Rusku velmi nepříjemné.
Přejeme si – a náš postoj koordinujeme s ostatními
evropskými zaměstnavatelskými zeměmi a konzultujeme s naší vládou – aby se situace v souvislosti
s ukrajinskou krizí co nejdříve vyřešila. Rusko patří
mezi prioritní trhy s potenciálem a určitě jej do
budoucna ztratit nechceme.

Letos si ČR připomenula také 10 let od vstupu
do EU, jak se promítl tento faktor do historie
českého průmyslu, do jaké míry se splnilo (či
nesplnilo) to, co české firmy od členství v unii
očekávaly?
Většina našich firem hodnotí členství v EU jako
jednoznačně přínosné. Otevřely se nám nové trhy
a tím i obchodní příležitosti, je snadnější cestovat
a pro firmy se zjednodušila logistika. Navíc naše
země prostě nemůže stát stranou. Na druhou stranu
některé politiky EU plně nezohledňují dopady na
konkurenceschopnost podniků, když přinášejí administrativu či regulaci, která naší pozici ve světě
ztěžuje. Naše očekávání se nenaplnila v možnostech prosazovat zájmy našich firem a ČR celkově na
úrovni EU. Chceme proto od naší vlády mnohem
aktivnější a důraznější politiku v EU.
Jedním z témat, které se týkají dalšího směrování české ekonomiky, a tedy i průmyslu,
na domácí půdě je nová legislativa, aktuálně
konkrétně projekt tzv. kurzarbeitu, po vzoru
Německa, jak to vidí SP?
Jednali jsme o něm s vládou poměrně dlouhou
dobu, ale s výsledkem nemůžeme být spokojeni.
Vláda totiž rozhodla, že příspěvek státu má tvořit
pouze 20 % průměrného výdělku měsíčně, zatímco
zaměstnavatel má poskytnout 50 % z celkové 70 %
výše mzdy. Pro firmy to není příliš motivující pro udržení pracovních míst ve firmách. Vezměte si např.,
že náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti je

stát, a co mohou pro řešení těchto problémů
učinit např. samy firmy? Řada z nich to už řeší
zřizováním vlastních vzdělávacích institucí.
Jednoznačně nejtíživějším problémem tuzemských firem je nedostatek technicky vzdělaných
pracovníků. Projeli jsme všechny kraje, oslovili
řadu firem, provedli šetření a všude je to podobné.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit příští rok Rokem
průmyslu a technického vzdělávání. Naším záměrem je tlačit na systémové změny, které by
dlouhodoběji zajistili firmám dostatek pracovníků
a současně chceme obrátit dosavadní vnímání
průmyslu jako něco tradičního, se špinavými
provozy. Jinak řečeno, chceme změnit přístup
veřejnosti k technickému vzdělávání a vnímání
průmyslu jako moderní a inovativní součásti ekonomiky, která dokáže nabídnout atraktivní práci
s dobrou perspektivou.
Přirozeně, že když firmy byly celé roky vystaveny situaci, kdy na trhu těžko hledaly pracovníky, musely
se bez pomoci státu vydat cestou spolupráce se
školami. Mnohé se udělalo ve spolupráci s vysokými školami a na střední úrovni. Co ale zatím není
dostatečně vybudováno, a pro další rozvoj citelně
chybí, jsou vazby už na základní školy a školky,
protože právě tam je největší efekt investice do
zájmu dětí o technické pomůcky a technickou
výuku. Vedle konkrétních akcí budeme důrazněji
zvedat a propagovat požadavky zaměstnavatelů
na legislativní i nelegislativní změny. Příští rok
bude tématem financování základních a střed-

„Chceme změnit přístup veřejnosti k technickému vzdělávání a vnímání průmyslu jako moderní a inovativní
součásti ekonomiky”

nyní 60 %, zatímco při současném návrhu kurzarbeitu by firmy hradily těch 50 %. Rozdíl mezi 60 %
náhrady mzdy bez kurzarbeitu a 50% při finančním
zastropování a administraci s příspěvkem není příliš
velká pomoc.
Tradiční problém naší průmyslové sféry: školství a výchova nových generací zejména technických pracovníků. Co by měl či mohl udělat

ních škol, změna školského zákona, řešení organizace a obsahu závěrečné zkoušky a mistrovské
zkoušky, vzorové smlouvy žák-firma, firma-škola,
statut pedagogického pracovníka pro instruktory
a odborníky z praxe. Ke kampani se připojily již
vláda, ministerstva, CzechInvest, Technologická
agentura, nadace Depositum Bonum a řada našich
členů. Věřím, že tuto správnou věc podpoří svými
aktivitami i další partneři. Q
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STROJÍRENSKÝ MARATON
MISANU FINIŠUJE
ZÁVĚR ROKU BYL U FIRMY MISAN VE ZNAMENÍ VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT, POKRAČOVÁNÍM SÉRIE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO
ZÁSTUPCE STROJÍRENSKÝCH FIREM,VĚNOVANÉ PRODUKTIVITĚ
OBRÁBĚNÍ. V POLOVINĚ LISTOPADU STAČILA FIRMA USPOŘÁDAT
V PRŮBĚHU JEDINÉHO TÝDNE DVA SEMINÁŘE A NAVÍC DALŠÍ AKCI
PRO STUDENTY.

V

e dnech 12. a 13. listopadu 2014 připravila
firma Misan ve spolupráci se společností
Tungaloy odborný technický seminář zaměřený na produktivitu obrábění. Partnerem akce,
nazvané Produktivita = Objem odebíraného materiálu, byl tentokráte japonský výrobce nástrojů
ze skupiny IMC, do níž patří i firma Iscar, která se
představila na předchozím semináři.

nímu vytížení strojů a k minimálním ztrátám při
nevýrobních procesech (např. seřizování nástrojů či
usazování obrobků), např. jedna směna obsazená,
plus dvě bezobslužné, od systémů založených na
jednoúčelových strojích se přechází na vysoce automatizovanou výrobu. Jak uvedl Ondřej Svoboda,
jednatel firmy MIsan, obrábění je při výrobě prakticky jediný proces, který přináší přidanou hodnotu

Okuma, jejíž barvy v ČR Misan zastupuje, představila
na letošním JIMTOFu 14 exponátů, včetně 8 nových
modelů. Převažovaly víceosé víceúčelové stroje,
5osá obráběcí centra a rozšířila se i řada svislých
5osých center. V nové koncepci 5-osých center
byl představen stroj s vodorovnou osou vřetena
se stolem 1000 x 1000 mm. Ve světové premiéře
představila Okuma i novou generaci řídicího systému OSP Suite, který bude od příštího roku postupně nasazován, a jímž sleduje světový trend
interaktivních systémů s dotekovou obrazovkou,
soubor rozbalujících se ikon aplikací se přepíná
do různých úloh. Snahou je přizpůsobit ovládání
i relativně složitých strojů a zařízení „běžnému“
uživateli. Zajímavou funkcí, kterou podobné konkurenční systémy nenabízejí, je např. možnost psát
přímo – ručně – na obrazovku a ponechat tak třeba
vzkaz pro další směnu.
Podstatné vylepšení přináší i nová generace technologie Eco Suite pro úspory energie. Systém,
pokud není potřeba chladit některé části stroje
a je zajištěna tepelná stabilita, vypíná některé subsystémy „tzv. hibernační režim“, a pokud stroj po
určitou dobu neběží, odpojuje postupně některé
/obvykle podpůrné agregáty.
Kromě systému NAVI pro eliminaci samobuzeného
kmitání patří k dalším zajímavým řešením Okumy
i systém kontroly/měření geometrie stroje a následný tunningový systém používaný pro automatické korekce přesnosti na 5osých strojích. Obsluha
najede (manuálně) na střed měřicí kuličky a spustí
se měření, systém si provede několik kontrolních
měření pro kalibraci. Podmínkou je samozřejmě
provádět tuto operaci na seřízeném stroji.
Pozoruhodným produktem je rovněž systém
Okuma Gear suite, umožňující výrobu ozubení na
neozubárenských strojích pomocí různých technologií, např. skiving (loupání) umožňuje vyrábět
vnější i vnitřní ozubení, odvalovací frézování (hobing) či pitch milling (frézování jednotlivých zubů
pomocí speciálních nástrojů, nebo Invo milling,
což je speciální funkce firmy Sandvik s využitím
její licence a nástrojů.

Správné nástroje pro správné stroje

Japonský recept na úspěch:
být (nej)lepší nebo jiný
Kromě čistě technického hlediska byl tento seminář
věnován i neméně zajímavému pohledu na strategii
japonského úspěchu z jiného hlediska: filozofie, že
uspět resp. přežít lze jedině díky trvalému růstu.
Pokud firma a její výrobky nemohou být nejlepší,
musí se aspoň zásadně odlišovat od konkurence, aby
získaly konkurenční výhodu. Značnou roli v tomto
úsilí hraje i personální politika, zaměřená na výchovu
zkušených a motivovaných pracovníků, schopných
v rámci firmy vykonávat více činností, což umožňuje
v případě potřeby vzájemnou zastupitelnost. A také
systém produktivní výroby, založený na filozofii, že
výroba je velice komplikovaným procesem, který
ovlivňuje řada faktorů, jež je potřeba uvést do souladu. U hromadné výroby je např. vhodné aplikovat
pružný výrobní systém, kde dochází k maximál10
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(ostatní jsou většinou podpůrné a z velké části neproduktivní), takže výrobci strojů se logicky zaměřují
na zvýšení produktivity právě zde. Tradiční výroba je
obvykle komplikovaná a zdlouhavá a pro řadu aplikací je vhodné využít víceúčelová centra umožňující
komplexní obrábění dílů na jedno založení polotovaru. Nejde samozřejmě o univerzálně uplatnitelný
přístup, ale pro určité typy výrobků a výroby (např.
u malosériové výroby či prototypování), se použitím
víceúčelových strojů dosahuje vysoké produktivity.

Novinky z JIMTOFu
Úvod samotné prezentace zaměřené na nové obráběcí stroje, věnoval Ondřej Svoboda i čerstvým
aktualitám z japonského strojírenského veletrhu
JIMTOF, který proběhl v Tokiu o několik dnů dříve
a je považován zejména mezi asijskými výrobci
za klíčový.

Další částí semináře byla prezentace obráběcích
center Misan a nástrojů Tungaloy. V ní byla představena mj. nová bruska Okuma a stroje Brother Speedio s křížovým stolem z loni uvedené řady S300x1,
S500x1, S700x1 a S1000x1, který měl světovou premiéru právě na JIMTOFu. Tento stroj s revolučním
štíhlým vřetenem s vysokým krouticím momentem
a zrychlením nabízí zvýšení produktivity až o 10 %
oproti předchozí generaci a dokáže si sám automaticky nastavit optimální parametry podle toho,
zda zpracovává velký nebo malý obrobek. Zlepšení
parametrů bylo dosaženo řízením servomotorů.
Vývojáři Brotheru analyzovali i pohyb lineárních os
a po zjištění, že osa Z najezdí zhruba dvojnásobek
než X a Y, se zaměřili na vylepšení jejích parametrů.
Jak uvedl Petr Galuška, ředitel českého zastoupení
Tungaloy, která patří mezi 5 světových výrobců
polykrystalického diamantu a kubického nitridu
boru, a mezi „dvorní dodavatele“ japonského automobilového průmyslu, hybnými silami japonského
úspěchu jsou neustálé inovace, zaměřené na efek-
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tivní a úspornou výrobu. Příkladem je snižování
nákladů na obrábění pomocí programu Tungaloy
EcoTurn. Poté, co v uplynulém desetiletí došlo ke
mnohonásobnému zdražení slinutého karbidu, je
řešením (a trendem) vyrábět z daného objemu
karbidu co nejvíce řezných destiček a břitů, což
vede k jejich zmenšování, ale jejich tloušťka zůstává
beze změn. K vývoji nové skupiny nástrojů přispěla
i studie, podle které většina obráběcích aplikací je
prováděna se záběrem menším, než 3 mm.
Podobně jako u obráběcích strojů, prosazuje se
i u výrobců nástrojů trend směřující k víceúčelovým řešením – dokladem je např. nový nástrojový
systém Tungaloy EasyCut, kde se v rámci jedné
výměnné břitové destičky provádí více operací,
jako např. čelní soustružení, zapichování, upichování, atd.
Na semináři byla prezentována i řada novinek. Mezi
které patří např. vysoce produktivní čelní frézy DO
PENT s 5 + 5 břity, což nabízí 10 řezných hran, systém FIX MILL, kdy je kulatá destička zafixována, aby
se nepootáčela, nebo TUNG TRI (původně vynález
Iscaru) s antivibrační technologií, kdy pravidelné
rozložení zubů a nepravidelná lůžka na nástroji
účinně brání vibracím. Významné místo v aktuálním
portfoliu firmy zaujímá i produktivní řada nástrojů
pro vysokorychlostní obrábění s označením DO
FEED, fungující ve dvou fázích: v první, hrubovací,
je cílem odebrat potřebný materiál v co nejkratším
čase, v druhé je obrobek dokončen v požadovaných
rozměrech a kvalitě povrchu. Jde o optimální řešení např. pro obrábění titanu, kalených a dalších

těžko obrobitelných materiálů.
Zatímco konkurenční systémy
nabízejí obvykle 2–3 břity, DO
FEED disponuje čtyřmi, což se
promítá do efektivity a produktivity obráběcích operací.

Pro experty i studenty
O dva dny později se sjeli do
Lysé nad Labem účastníci
dalšího odborného semináře,
nazvaného Concept Laser –
Technologie kovového 3D tisku
v průmyslové praxi. Na semináři se představil mj. nový model stroje Concept Laser, který
Misan prezentoval i o několik
týdnů dříve na mezinárodním veletrhu Pragodent,
ale na rozdíl od medicínského využití této pokročilé technologie byl seminář zaměřen zejména
na kovový 3D tisk, a jeho aplikace v průmyslu.
Pomocí této technologie lze vyrábět i součástky
klasickými technologiemi nedosažitelné, a její
uplatnění v průmyslové sféře lze čekat zejména
v kombinaci s dalšími metodami, včetně klasických.
Aplikace v leteckém a automobilovém průmyslu,
nebo při výrobě vstřikovacích forem apod. Příklady
použití, včetně praktických ukázek aplikací, byly
i na programu semináře, který se kromě toho zabýval rovněž konstrukčními zásadami vyplývajícími
z technologie, odlišné od ubírání materiálu, jako
v případě klasického obrábění.

Dvojici odborných seminářů doplnila ještě tentýž
týden další akce určená tentokráte studentům – do
školicího a předváděcího střediska Misanu v Lysé n.
Labem dorazila více než stovka účastníků ze škol,
s nimiž firma při výchově mladé generace technických odborníků spolupracuje. V tomto případě
to byly Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Nymburk, Podorlické centrum odborné přípravy Dobruška, ISŠT Mělník, SOŠ Čelákovice, a také
15 zástupců ČVUT Praha. Pro ně jsou tyto akce možností seznámit se např. s novými vysokorychlostními
obráběcími stroji pro sériovou výrobu a CAM softwarem pro programování CNC strojů i praktickými
ukázkami jejich možností a využití, od přípravy programů po práci na strojích samotných. Q
/jv/
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ROBOTI NEBEROU LIDEM PRÁCI,
ALE OSVOBODÍ JE OD RUTINY
Dánská firma Universal Robots patří mezi štiky v moderní automatizaci. Na letošním MSV
v Brně představil její poslední novinku – robotickou ruku s označením UR10 – osobně Area
Sales Manager pro střední a východní Evropu Jesper Sonne Thimsen.
Jaký typ aplikací je nejvhodnější pro roboty
tohoto typu?
Jde o velmi malý a flexibilní robot, a jeho zatížení
má samozřejmě své limity – 5 až 10 kg, ale v tomto
rozsahu je ideální pro vybírání, mechanické třídění
či zakládání, operace typu pick-and-place. Hlavní
segmenty pro ně jsou např. plastikářský a kovozpracující průmysl, elektronika, medicínské aplikace
a použití v laboratořích, nápojový a potravinářský
průmysl a řada dalších oborů. Dnes už máme instalováno po celém světě asi 4000 těchto robotů
v různých segmentech. Snažíme se předvést hlavně
verzatilitu našich robotů, kteří mohou být nasazeni
v řadě nejrůznějších aplikací. Když předvádíme, jak
robot funguje jako diskžokej, je to možná trochu
legrační, ale ukazuje dobře jeho možnosti, které se
samozřejmě uplatní i v průmyslové sféře.
Když porovnáte poslední model UR 10 s jeho
předchůdci, kde vidíte hlavní rozdíly?
Myslím, že jsme učinili velký krok, hlavně pokud jde
o otázky bezpečnosti, nyní je možné prakticky vytvořit jakousi virtuální klec pro robota, kde pracuje,
tzn., že když někdo jiný robota přeprogramuje, tak
robot nemůže být překonfigurován, aby překročil
určité hranice, na které byl přednastaven, jen sníží
rychlost. To nabízí nové možnosti v neoplocených
operacích.
Další novou funkci, kterou jsme představili, je patentované absolutní zakódování v robotovi, takže stále
ví, kde se přesně v průběhu času nachází, a když se
zastaví – třeba v případě výpadku napájení – může
po opětovné aktivaci pokračovat z té samé pozice,
kde skončil. A to bez nutnosti záložní baterie. To je
u našich robotů skutečně unikátní vlastnost.
Jaké jsou hlavní možnosti a omezení pro tyto
roboty, kteří jsou unikátní i svou schopností
pracovat spolu s lidmi?
Hlavním omezením je nosnost do max. 10 kg, ale
zároveň to nabízí určité další výhody. Zejména
pokud jde o bezpečnost. Mohou provádět operace
mimo ochrannou klec bez rizika, že by způsobili

Robot dubloval diskžokeje – sám přehodí LP desku
a spustí přehrávání
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Šéfredaktor TechMagazínu zpovídá Jespera Sonne
Thimsena (vlevo), oblastního ředitele firmy Universal
Robots

zranění člověka, jako to hrozí u „těžkotonážních“
robotů. To je velká příležitost pro firmy na snížení
nákladů na instalaci a zabezpečení, a ušetří také
podlahovou plochu.
Další výhodou je možnost rychlého rozmístění
a realokace robotů ve výrobním procesu na jiná
místa. Normálně vyžaduje instalace a odzkoušení
našeho robota méně než půl dne, zatímco u velkých
průmyslových robotů je to několikanásobně delší
doba. Vše se snažíme zajistit tak, aby výroba mohla
pokračovat a byla omezována co nejméně. A tím
jsme na trhu hodně odlišní
Může být asistentem člověka doma např. pro
handicapované? Třeba přenášet a podávat
malé předměty – uvažovali jste i o takovémto
využití?
Historicky je robotizace samozřejmě spojena hlavně
s průmyslem, ale nyní se roboti začínají stěhovat
i do našich domovů – třeba robotické vysavače,
zahradní sekačky, takže je dalším logickým krokem uvažovat i v těchto intencích. Bude záležet
především na aplikacích, úkolech, které by roboti
měli v domácnostech vykonávat a pak je pro ně
adaptovat. Roboti jsou dnes bezpeční a mohou
provádět řadu věcí.
Nemyslím, že bychom už teď měli k dispozici robota
pro toto určení, ale bude to asi jeden z dalších kroků,
kterým se i náš vývoj může ubírat v budoucnu.
Budou přibývat nové senzory a zařízení rozšiřující
možnosti a schopnosti robotů a právě v oblasti
pomoci pro handicapované lidi by mohli být skvělým řešením.
Pokud jde o interakci s lidmi, jsou naši roboti jednoznačně koncipováni jako kooperativní. Musí splňovat standardy vylučující, aby robot mohl představovat pro člověka riziko zranění. A právě to je
jedna z hlavních bariér, které zatím omezují nasazení
robotů v prostředí domácností. V průmyslové sféře

jsou tato pravidla velice striktně a přesně definována.
A teprve po splnění těchto standardů lze získat
certifikaci umožňují říci: ano, tento robot splňuje
bezpečností předpisy a může být nasazen pro tento
druh operací... což je v privátní sféře obtížné.
Vaše firma je na poli robotiky poměrně mladá,
ale udělali jste velký skok v tomto sektoru. Jak
vidíte současnou pozici na konkurenčním
trhu?
Naším cílem bylo původně vyvinout a prodávat
roboty pro SMB segment, kde zatím nebyli široce
zastoupeni. Ale rychle jsme zjistili, že jsou zajímaví
nejen pro menší, ale i velké firmy. Právě z důvodů,
o kterých jsme mluvili předtím – naši roboti překonali hodně těch tradičních omezení.
A pak je tu i otázka ceny. Pokud srovnáte ceny
našich robotů s typickými průmyslovými roboty, je
tam opravdu zřetelný rozdíl. Snažili jsme se změnit
dosavadní pravidla hry a nabídnout cenově přijatelnější stroje, které navíc nevyžadují nákladná bezpečnostní opatření a nezabírají mnoho místa, čímž
se dá ušetřit hodně peněz, stejně jako nenáročnou
instalací, jednoduchým a snadným používáním
i programováním. Ušetřit lze i čas nutný pro tyto
operace a činnosti, k nimž není potřeba volat draze
placené specialisty a experty třetích stran.
A tato strategie měla úspěch. Během krátké doby
jsme víc než zdvojnásobili obrat a jsem přesvědčen, že tento trend bude pokračovat i v příštím
období, kdy se chceme posunout i do řady jiných
oborů. Zatím se ale snažíme hlavně posílit pozici
globálního lídra v oblasti menších kolaborativních
robotů. Nikdo ovšem nemáme křišťálovou kouli,
a tak je budoucnost vývoje robotického trhu těžké
předvídat....
Ale protože pokrýváme potřeby řady různých segmentů od malých firem až po velké korporace,
a naši roboti jsou použitelní pro nejrůznější aplikace,
věřím, že budeme úspěšní i nadále. Máme před
tradičními výrobci poměrně značný náskok v oblasti
kolaborativních robotů schopných spolupracovat
s lidmi. Na letošním veletrhu Automatica jsme zaznamenali obrovský zájem. V budoucnu budou
lidé pracovat na výrobních linkách bok po boku
s roboty, a to je právě to, na čem nyní děláme, např.
v továrně Volkswagenu v Salzgitteru.
Nebudou se ale lidé svých robotických kolegů
bát? Třeba i toho, že jim berou práci?
Tyto obavy tu samozřejmě jsou, ale vidíme i opak:
roboti mohou lidi zbavit stresující, monotónní,
nudné a únavné práce, zejména na montážních linkách, a uvolnit je pro kreativnější úkoly. Pro mnohé
je spolupráce s robotem novou zkušeností, na kterou jsou i zvědaví. A pro firmy je to příležitost, jak se
stát konkurenceschopnější a optimalizovat výrobu.
Může to být přínosem pro všechny. Příkladem je
Amerika, kde probíhají velké diskuze o tom, jak
převést výrobu zpět do USA z levného zahraničí
a zajistit pracovní místa. A jedinou cestou, jak toho
dosáhnout, je automatizace. Podobnou situaci
můžeme vidět ve většině zemí, i tady, ve střední
a východní Evropě, která je pod tlakem konkurence
z Asie a Dálného východu, i zdejší firmy se snaží
svou výrobu automatizovat. Q

strojírenství

VELMI PŘESNÉ STANDARDNÍ VÁLCE DDPC
URČENÉ PRO POLOHOVÁNÍ I VELKÉ ZÁTĚŽE

ISCAR INFORMUJE

Umožňují řízeným způsobem přesouvat zátěž až 450 kg a aplikovat síly až do 4200 N.
Typické aplikace zahrnují rychlý a přesný
pohyb do určeného místa a přepnutí
do režimu řízení síly pro lisování, tlačení,
ohýbání, atd.
Informace o aktuální poloze válce, která je
pro činnost servosytému nezbytná, je snímána bezkontaktním přírůstkovým snímačem. V předním víku válce je odměřovací
hlava a do hranaté pístnice je integrována
magnetická páska; DDPC tak nepotřebuje těžkopádné externí doplňky. DDPC se dodávají
ve velikostech 80 a 100, a ve variantě DNCI
se shodnou technologií také ve velikostech

Foto: Festo

Řízené zrychlení a zpomalení – standardní válce s pístnicí DDPC jsou mimořádně
vhodné pro přesné polohování v servopneumatických systémech s polohovacím
regulátorem CMAX.

OZNÁMENÍ VÝROBY NOVÉHO
PRODUKTU
Pro neustále se rozvíjející oblast výroby forem, zápustek
a tvarových ploch všeobecně přináší firma ISCAR na trh
velmi efektivní kulový nástroj pro hrubovací a polodokončovací operace s možností opásání ostří až 240°.
Soubor frézovacích těles s označením BLP zahrnuje stopkové
frézy, frézy se závitovým spojením typu Flexfit a frézy nástrčné
pro upnutí na trnu. Všechny frézy jsou tříbřité a jsou osazovány oboustrannými vyměnitelnými destičkami s označením
BLR (160-500). Rozsah průměrů nástrojů je od 16 do 50 mm.
Sférický tvar těchto zvláštních destiček umožňuje úhel
opásání až 240° a výrobu podpíchnutých tvarů.

Prostorově úsporné, přizpůsobivé, přesné
a výkonné standardní válce s pístnicí DDPC
– s integrovaným odměřovacím enkodérem

32, 40, 50 a 63. Pohon lze velmi jednoduše
upevnit a připojit. Q

Fréza BLP s válcovou nebo Weldon stopkou, průměr nástrojů
d = 16 – 50 mm

BYZNYS ERP DO VN MACHINERY
Podnikové informační systémy se prosazují stále více ve výrobních firmách, které
vzhledem k nárůstu objemů výroby, lidských zdrojů a tím i obratu přistupují k nové
implementaci či výměně stávajícího již nevyhovujícího systému za nový.
Mezi takové společnosti patří i firma VN machinery, která se rozhodla stávající informační
systém nahradit novým, jenž zastřeší všechny
vedené agendy. Nastala otázka, jaký systém si
vybrat a od jaké společnosti. Jako nejvhodnější
si nakonec firma vybrala produkt Byznys ERP

NC vertikální obráběcí centrum Pinnacle

ocelových konstrukcí a prvky stavebního
zámečnictví. Klíčovým bodem implementace bylo sledování a řízení výroby a vyhodnocení zakázek. Realizace zakázek ve
výrobním procesu se neustále zvyšuje, a tak
bylo záměrem převést evidenci a sledování
výroby z papírové podoby
do informačního systému
a následně vyhodnocovat
zakázky z finančního hlediska.
Hlavními přínosy řešení
bylo převedení výrobních
procesů do ERP systému,
možnost evidence zbytků
řezného materiálu, sledování
nákladů a výnosů jednotlivých zakázek a evidence zákaznických i dodavatelských
objednávek. Q

české společnosti J.K.R.,
neboť byl schopen pokrýt
stěžejní požadavky, které
jsou kladeny na vedení
a řízení společnosti.
Ve společnosti VN machinery se zabývají jak
výrobou nerezových
komponent pro stroje
a zařízení, jednoúčelových strojů a také motocyklů, tak i výrobou NC řezání vodním paprskem stroj PTV 4000 x 2000

Fréza BLP se závitem
(M8 – M16) průměr nástrojů
d = 16 – 40 mm

Fréza BLP s vnitřním otvorem D = 22 mm, průměr
nástrojů d = 50 mm

Frézy jsou výkonným pomocníkem zejména při frézování
3D tvarů ve výrobě forem, zápustek, turbinových lopatek,
oběžných kol a při výrobě dílů pro letecký průmysl.
Destičky BLR-MFW – mají dělené ostří a jsou určeny pro
hrubovací operace s možností většího vyložení nástroje
díky nižšímu řeznému odporu těchto destiček.
Destičky BLR-QCS – jsou opatřeny jen přerušením dlouhé
řezné hrany po obvodu a určeny pro polodokončování
a dokončování.
Charakteristika nástrojů:
●Nástroje jsou plnoefektivní
●Úhel opásání břitu 240°
●Břity přes střed
●Vnitřní chlazení ke každému břitu
●VBD jakost karbidu IC830 (PVD TiAlN)
Výhody:
●Vysoká produktivita
●Nižší řezný odpor děleného ostří zvyšuje stabilitu při
obrábění
●Široký rozsah aplikací použití – frézování tvarových ploch,
plunžovací operace shora i zdola, příkré profilování,
podfrézovávání

více na: www.iscar.cz
12/2014
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PROJEKT LUBRICON
V Chodově u Karlových Varů byl 19. listopadu slavnostně zahájen provoz nového závodu
švédské nadnárodní skupiny SKF, který vyrábí centrální mazací systémy. Továrna Lincoln CZ
patří k nejmodernějším nejen u nás, ale i ve světovém měřítku, a bude jedním z klíčových míst
pro výrobu mazacích systémů SKF.
Základní kámen pro výstavbu 4. fáze závodu
Lincoln CZ, který je součástí divize SKF Lubrication
Business Unit, byl položen v červenci loňského
roku a za necelý 1,5 roku už byla otevřena rozšířená
a modernizovaná továrna, která v SKF nese označení
Projekt Lubricon. Otevření nového závodu vytvořilo
nové pracovní příležitosti pro 200 lidí, celkově jich
firma bude zaměstnávat na 500.

vyhovují těmto standardům, a nejvyšší, platinovou
certifikaci má nová továrna SKF u nás jako jedna
z mála a je také první, které se podařilo ve skupině
SKF toto ohodnocení získat. Jak uvedl při otevření
továrny šéf SKF Tom Johnstone, jde o závod vybavený nejmodernějšími technologiemi a na jeho
výstavbě investor skutečně nešetřil – projekty
LEED jsou díky použitým špičkovým řešením výrazně investičně náročnější než běžné průmyslové
objekty. V našich podmínkách jde o poměrně
raritní případ, kdy na prvním místě je ekologie,
a ne peníze, ale jak zdůraznili představitelé SKF,
právě na tomto přístupu si firma velmi zakládá.

Zaměřeno na dokonalé mazání

„Součástí továrny je i představení její historie
a výrobního programu“ říká Miloslav Hloušek,
marketingový manažer SKF CZ

Ekologie na prvním místě
Velmi důležitou částí projektu byla certifikace LEED
(Leadership in Environmental Design), tzn., že
továrna splňuje přísná environmentální i sociální
kritéria. Např. materiály, z nichž je postavena i které
používá, neškodí životnímu prostředí. K energetické úspornosti přispívá např. kompletní osvětlení
pomocí LED zdrojů, více než 58 % pitné vody
se šetří využíváním dešťové, v případě potřeby
řídicí systém na pracovištích automaticky zvlhčuje vzduch apod. V ČR není mnoho firem, které

Produktové portfolio továrny zahrnuje tři základní
skupiny výrobků: čerpadla řady Lincoln Quicklube,
která se vyrábějí ve velkých sériích, čerpadla řady
KFG (pro průmyslové systémy) a KFG Wind (používaná pro mazací systémy větrných elektráren),
a menší elektrická čerpadla řady KFA/KFB/KFU
(používaná např. ve vozidlech apod.).
Výrobní program je zaměřen na automatizované
lubrikační systémy, jejichž výhodou proti běžným
mazacím systémům je především to, že zajišťují
vždy optimální úroveň mazání. Jde především
o čerpadla pro centrální mazací systémy používané např. pro obráběcí stroje (jedním z klíčových
zákazníků je třeba Kovosvit MAS). Podle průzkumů
se zhruba 80 % systémů maže manuálně, ale
zájem o automatizované lubrikační systémy stále
roste, což otevírá pro SKF, která patří k jejich předním světovým dodavatelům, zajímavé příležitosti,
a bylo i důvodem rozsáhlé investice do výstavby
závodu v Chodově.

Původní továrna Lincoln CZ, založená v roce 1995,
působila až do roku 1999 v různých pronajatých
areálech poblíž současné lokace a prošla několika fázemi rozšiřování, než byla začleněna do
skupiny SKF.
Starší část haly bude nyní využita pro účely logistiky, její součástí je např. balicí linka, kompletace
mazacích systémů (kterých se zde expeduje
na 95 000 za rok) do krabic a distribuce, která
připravuje zakázky na cestu k zákazníkům, od
malých částí až po komponenty vážící až 3,5 t.
Součástí je i úsek předmontáže a pracoviště
pro sestavování tzv. kitů s rozdělovači pro plnění hadic, trubic a kartuší mazací látkou. Jde
o sestavy, které se dle dokumentace sestaví
v příslušnou sadu. Těchto sestav se zde připraví
zhruba 80 000 za rok, přeplňování se provádí,
aby se při instalaci mazacích systémů ušetřil čas
zákazníkům. Q

STUDENTI ČVUT POŘÁDALI DEN IKARIÉRA
Studentská organizace IAESTE ČVUT Praha pořádala 26. listopadu 2014 již 4. ročník Dne iKariéra. Akce se konala na Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní Českého vysokého učení
technického v Praze. Firmy měly možnost nabídnout studentům témata diplomových prací,
pracovní pozice a cenné rady.
V průběhu dne organizátoři ve spolupráci s firmami připravili kromě stánků poučné semináře
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a prezentace. Studenti tak mohli zjistit, jak funguje
systém samořídicích vozů, co obnáší kybernetická
bezpečnost v praxi, jak správně napsat životopis
nebo co je potřeba zařídit k vycestování na zahraniční stáž. Vystavujícími společnostmi byly ŠKODA
AUTO, Hewlett-Packard, Accenture, Valeo a IAESTE.
„Jsem ráda, že jsem na Den iKariéra přišla,“ komentuje akci studentka fakulty biomedicínského
inženýrství Pavla. „Každý stánek měl něco do sebe.
U Accenture se mi líbila barevnost stánku, HP přišlo
se zajímavou hackerskou soutěží, u Valea mě zaujaly
metody automatického parkování a na prezentaci
Škodovky nám paní personalistka zodpověděla

všechny otázky týkající se pohovoru,“ hodnotí akci
studentka.
Prezentací firem se celkově účastnilo 138 studentů,
přičemž největší návštěvnost měly semináře od
firmy ŠKODA AUTO. Největší zastoupení studentů
bylo z oboru strojírenství (40 %), elektrotechniky
(24 %) a informatiky (14 %). „Mile nás překvapil
zájem studentů z ostatních fakult a jiných vysokých škol, kterých přišlo na semináře kolem 22 %
návštěvníků.“ komentuje Jakub Marek, koordinátor
Dne iKariéra. Q

strojírenství

VŽDY V OBRAZE:
KAMEROVÁ ČIDLA SBSI

N

ová kamerová čidla SBSI společnosti Festo vynikají malou hmotností a snadným zacházením,
a to i pro obsluhu bez odborných znalostí. Tato
čidla se dodávají pro dvě odlišné oblasti úloh. Mohou
být použity jako výkonné čtečky kódů 1D/2D, včetně
obtížně čitelných případů přímo značených kódů
data matrix (např. mikroúderem nebo laserem). Druhá
skupina zvládne jednoduchou kontrolu kvality, jako
například úplnosti nebo polohy výrobku.

Čidla SBSI ve verzích „all-in-one“ jsou vybavena
integrovanou optikou a osvětlením a v závislosti na modelu se liší ohniskovou vzdáleností
a barvou světla. Jejich schopnosti jsou ideální
pro automobilový průmysl a výrobu elektroniky,
stejně jako pro balení v potravinářském průmyslu nebo ve farmacii. Čtečky kódů nacházejí také
rozsáhlé uplatnění v logistice výrobních procesů,
kde umožní vytvořit kompletní systém strojového

Foto: Festo

KAMEROVÁ ČIDLA SBSI POMOHOU FIRMÁM VYŘEŠIT ZÁKLADNÍ
ÚLOHY V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
S NÍZKÝMI NÁKLADY A VELMI SNADNO. VŠE JE JEDNODUCHÉ
A INTUITIVNÍ I PŘESTO, ŽE JDE O APLIKACE V NÁROČNÉM
PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ.

Kamerová čidla SBSI (krytí IP67) pro intuitivní
zpracování obrazu se uplatní i v drsném
průmyslovém prostředí

vidění během pouhých 3–4 základních kroků (v závislosti na aplikaci). Q
www.festo.cz

NOVÁ ŘADA ROBOTŮ S VYŠŠÍM VÝKONEM
Když společnost Stäubli představila na veletrhu Automatica v roce 2004 novou
řadu robotů TX, požadavky kladené na výkon 6osých robotů se zcela změnily.
Nyní, přesně o 10 let později, se historie opakuje při představení řady Stäubli
TX2, nástupnické generace robotů, která bude posouvat laťku opět o kus výše.
Nová generace robotů řady TX2 jasně předčí
předchozí úspěšnou sérii a nastavuje zcela nové
standardy pro výkon průmyslových robotů. Slovy
Manfreda Hübschmanna, manažera Stäubli Robotics odpovědného za vývoj: „Nová řada má lehčí
konstrukci, je dynamičtější a více energeticky
efektivní. Jedním z hlavních témat vývoje byla
otázka bezpečnosti. V tomto ohledu se nám podařilo integrovat nejnovější technologie a umožnit

tak spolupráci robotů s lidmi na zcela nové
úrovni – generace robotů TX2 otevírá nové
oblasti, ve kterých budou moci
v budoucnu spolupracovat
člověk se strojem bok po
boku.“
Již na první pohled ztělesňuje design robotů
motto Stäubli „Redefining Performance“,
zejména díky jejich
dlouhodobému systematickému vývoji se zaměřením na průkopnické
inovace, překonávání
dosavadních standardů
a posouvání technologických hranic. Nová
řada jasně odkazuje na
svého předchůdce svým
kompaktním designem
a štíhlým profilem. Právě
díky těmto vlastnostem
roboty Stäubli jsou
a i nadále budou volbou číslo jedna pro
aplikace ve stísněných
prostorech.

Nová generace manuálního ovládacího panelu SP2
nabízí barevnou dotykovou obrazovku, jejíž rozhraní
bylo přizpůsobeno pro jednoduchou a intuitivní
interakci s robotem

Výkon a efektivita na nové úrovni
Uzavřená struktura a splnění požadavků pro stupeň krytí IP65 (zápěstí plní krytí dokonce IP67,

TX2-40: Nová generace rychlých a přesných
6osých robotů, která posouvá hranice
díky optimální kombinaci
rychlosti, přesnosti,
velikosti a pracovního
dosahu

je tedy
vodotěsné) dělají
z robotů řady TX2 ideální
volbu pro použití v čistém prostředí s vysokými nároky na hygienu
nebo naopak v náročných prostředích,
jako třeba při integraci do stroje. Všechny
6osé roboty řady TX2 nabízejí vertikální vývod
kabelů pro lepší ochranu uživatelských napojení a mohou být upevněny na podlahu, zeď
nebo strop.
Přesnost robotů Stäubli byla vždy známá a tato
přednost je u nové řady TX2 ještě více zdůrazněna. Nové 6osé modely dosahují velmi vysokých
známek co se týče opakovatelnosti, dynamiky
a rychlosti, což je základním předpokladem pro
významné zkrácení časů cyklů. Tato jedinečná
výkonnost je možná díky vysoké tuhosti uzavřené
mechanické konstrukce ramene a výjimečným
převodovým motorům JCM, které pochází
z vlastního vývojového střediska firmy.
S novou modelovou řadou TX2 opět Stäubli
uvedlo na trh roboty, které posouvají hranice.
Jejich výkon bude zásadní pro zvýšení produktivity a efektivity v celé řadě průmyslových odvětví, ve standardních aplikacích i v těch velmi
specifických. Q
Michal Scholze, Stäubli Systems
12/2014
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KOMPOZITNÍ EVROPA
V ŘÍJNU SE SOUBĚŽNĚ SE SVĚTOVÝM VELETRHEM ALUMINIUM
V DÜSSELDORFU KONAL PRESTIŽNÍ VELETRH COMPOSITES EUROPE
– ODBORNÝ EVROPSKÝ VELETRH A FÓRUM PRO KOMPOZITY.
JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EVROPSKOU AKCÍ SVÉHO DRUHU, A TO,
ŽE SE ZABYDLEL PRÁVĚ U NAŠICH ZÁPADNÍCH SOUSEDŮ, MÁ
SVÉ PÁDNÉ DŮVODY.

P

ořadatelská role Německa vyplývá z obrovského technického, výrobního i odběratelského zázemí, které tu tento obor má.
Německý trh s kompozity má v Evropě prioritní
postavení, a to zejména díky automobilovému,
leteckému, strojírenskému, loďařskému i spotřebnímu průmyslu. Aktivita německých firem je v této
oblasti obrovská a je předpoklad, že se bude jejich
náskok před Evropou zvyšovat. Předností Německa
je i obrovská vývojová základna firem, vysokých
škol, ale i Fraunhoferových institutů, zaměřených
na aplikovaný výzkum. Takže není divu, že podobně
jako v řadě dalších případů strhlo na sebe Německo
i pořádání tohoto specializovaného veletrhu.
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Jen málo oborů prodělalo v poslední době tak
rychlé a převratné změny jako kompozity. Jejich
vlastnosti jsou zcela ojedinělé a některá nová progresivní zařízení se bez nich již neobejdou. Nízká
hmotnost, výborné mechanické vlastnosti, malá
délková roztažnost uhlíkových kompozitů (u netkaných dokonce i záporná), vynikající elektrické
izolační schopnosti (na bázi skleněných vláken),
kvalitní a proti poškození odolný povrch nevyžadující často žádnou další povrchovou úpravu,
jednoduché spojování lepením reprezentují dosud
asi nejvíce využívané vlastnosti kompozitů.
Objevily se i speciální nehořlavé kompozity a s vysokým tlumicím účinkem proti vibracím. Není divu,

že byla na veletrhu vidět hesla: „I love (se srdíčkem)
composites“.
A protože staré přísloví říká, že lépe je jednou vidět,
nežli stokrát slyšet, pojďme se podívat na výběr
toho nejzajímavějšího, co bylo na letošním ročníku
COMPOSITES k vidění prostřednictvím fotografií,
které mají nezřídka větší vypovídací hodnotu než
obsáhlý nezáživný text.
1. Potěšilo, že Česká republika byla na COMPOSITES také zastoupena a expozice KORDCARBON
Kordárny z Velké nad Veličkou patřila k vůbec
nejhezčím.
2. Snad nejvíce byly na veletrhu prezentovány
výrobky firem vyrábějících kompozitní díly do
automobilů. Lehký a pevný uhlíkový kompozit se používá i na rotující díly – např. kolové
i brzdové disky. Některé takové díly si vynutily
vývoj speciálních technologií tkaní do ploché
nekonečné spirály.
3. Kompozitní uhlíkové karosérie byly dosud běžné
u závodních vozů; uplatňují se ale i u sportovnějších cestovních vozů.
4. Kvalita povrchu hraje u kompozitů velkou roli
a vzhledová kontrola se stává nezbytností – na
fotografii je příklad měřicího místa stanice pro
automatickou povrchovou defektometrii na bázi
kamerového systému a robota.

reportáž

5. Pro kontrolu mechanických vlastností kompozitních vzorků jsou vyvíjena speciální zkušební
zařízení, jako např. na snímku, kde je čtyřbodové testovací zařízení na zjišťování ohybových
vlastností.
6. Velká část veletrhu byla věnována i výrobním
technologiím, jak je vidět na ukázce výroby velkých kompozitních dílů.
7. Pro obrábění kompozitů je nutné používat speciální technologie i nástroje, a proto se dnes této
problematice věnuje řada firem.
8. Ukázka vrtáků do uhlíkových kompozitů.

9. Nehořlavé kompozity je možné použít i na
tělesa turbín.
10. Kompozity se již uplatňují i ve stavebnictví –
ukázka menší mostní konstrukce z kompozitu
na bázi skelných vláken.
11. Velký zájem veřejnosti vzbudily i kompozitní
hudební nástroje s absolutně dokonalým povrchem – na představené housle a čelo nám
bohužel nikdo nezahrál, takže nebylo možné
posoudit jejich akustické vlastnosti.
12. Jamajský bob byl stále středem zájmu návštěvníků.

13. Düsseldorf je hlavním městem německé módy,
a proto nepřekvapilo, že se předváděly i tyto
dámské šaty z tkanin pro kompozity – než nadšení vzbudily spíše údiv.
14. Neotřelý a zajímavý design karbonového kola.
15. Spektrum kompozitních výrobků řady firem
je velké – od bot až po obaly na výpočetní
techniku.
16. K velmi početným na specializovaných veletrzích patří expozice asijských firem, které nabízejí
od polotovarů až po hotové výrobky Q
Jan Kůr, Düsseldorf
12/2014
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DIGITÁLNÍ TOVÁRNY I VÝROBA
Čtyři z pěti výrobků nedosáhnou plánované návratnosti investic (ROI). Rozhoduje o tom řada
faktorů už od fáze vývoje produktu, přes jeho výrobu až po udržení výrobku na trhu. Pomoci
přitom může nasazení vhodných softwarových systémů, od CAx přes PLM po ERP, jak ukázala
společnost TD-IS na uživatelské konferenci IT Forum 2014.
Základem úspěchu průmyslového podniku je kvalitní produkt. „O jeho úspěšnosti na trhu přitom rozhoduje řada faktorů. Důležité je například uvedení
ve správnou dobu, správně načasované inovace,
technické parametry, cena, kvalita či design,“ vyjmenovává Pavel Mareš, ředitel společnosti TD-IS,
která je integrátorem ERP, PLM a DMS systémů a CAx
technologií. Aktuálně má firma více než 200 zákazníků po celé republice, tři desítky zaměstnanců
a přes 51 milionů obratu.
Životní cyklus každého výrobku podle Pavla Mareše prochází třemi základními fázemi - vývojem,
výrobou a udržením na trhu. Už na počátku přitom
ohrožuje úspěch odlišnost konceptu a vývoje, kdy
je riziko chybné reakce na požadavky trhu, bývá
obtížné určit špatné projekty a hrozí, že produkty
nebudou na trhu ve správné době. „Dalším rizikem
je nedodržení termínu uvedení na trh, což může
souviset s komplexností výrobku a sítí subdodavatelů, a neefektivita procesu, který ovlivňují nejrůznější nepřesnosti, zpoždění, zmetky, předělávky,
špatná komunikace a nepropojené změnové řízení,“
upozorňuje Pavel Mareš.

Hrozí také růst nákladů na výrobek, především
s ohledem na použité materiály, dodavatele,
specifika na různých trzích a neschopnost udržet
kvalitu. „Důležitým aspektem je také zajištění
souladu, kam spadá krizový management, změny
v požadavcích regulátorů a různé požadavky
na každém trhu,“ doplňuje Lenka Medková,
obchodní a marketingová manažerka TD-IS.
V poslední fázi životního cyklu výrobku je třeba

správně reflektovat nové trendy na trhu, změnu
zákaznických preferencí a příchod nových produktů a požadavků.
K výrobě úspěšných produktů podle Mareše
významným způsobem přispívají podnikové
procesy. „Je dobré se soustředit na odstranění
činností bez přidané hodnoty, zkrácení jednotlivých cyklů, minimalizaci počtu iterací, zajištění
souladu s legislativními a dalšími požadavky
a správu a zabezpečení intelektuálního vlastnictví. Podcenit by se neměly ani související
lidské zdroje, dohledatelnost a jednoznačná
odpovědnost. „S tím vším pak souvisí používané
technologie, které poskytujeme, od CAx systémů
pro návrh přes PLM pro řízení životního cyklu až
po ERP pro řízení podnikových zdrojů,“ přibližuje
Pavel Mareš.
TD-IS rozděluje poskytovaná řešení do několika
oblastí. Sběr informací o potřebách trhu zahrnuje
mimo jiné CRM, kde TD-IS nabízí vlastní EasyTechnology a JD Edwards od Oracle a CNM (Customer
Needs Management) s platformou Oracle Agile. Pro
oblast návrhu a vývoje nabízí TD-IS vlastní řešení
EasyPLM a sadu produktů Autodesk, např. Product
Design Suite, Simulation Mechanical, CFD, Moldflow
či Factory Design Suite. „Pro řízení chodu organizace
a plánování podnikových zdrojů má TD-IS v nabídce, jak vlastní systém EasyTechnology, tak jako
partner Oracle nabízí JD Edwards EnterpriseOne,“
doplňuje Lenka Medková. Q
Kamil Pittner
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LOGISTIKA V PRŮMYSLU:
od čárových kódů, manipulace
vysokozdvižných vozíků až po dopravu
SPOLEČNÁ PŘÍLOHA S ČASOPISEM BusinessCar
ARS LOGISTICA NEBOLI UMĚNÍ SPOLEHLIVOSTI
Čas předvánočních a vánočních svátků je obvykle prezentován jako doba nejlepší pro relax,
zklidnění a rozjímání. Brutální realita hektické komerční současnosti pro toto období je ovšem
zcela odlišná a zejména pro spediční a logistické firmy je doslova a do písmene zatěžkávací
zkouškou spolehlivosti jejich systémů.

Z

atímco Ježíšek naděluje blíže nepopisovaným
mysteriózním způsobem, anglosaský Santa
Claus, francouzský Père Noël a další bodří
braši v kožešinkou lemovaných oblecích už pojímají vánoce profesionálně logistickým způsobem:
skřítkové v továrně za polárním kruhem jedou na
plné obrátky s výrobou a balením dárků a ty jsou
následně v příslušné dodací lhůtě dané lokálními
vánočními pravidly distribuovány obdarovaným.
Ale jestliže se Santa Claus a jeho kolegové potýkají
s extrémním náporem zakázek jednou za rok, pro
průmyslové výrobce je takováto situace běžná
i vícekrát do roka a v některých případech i běžnou celoroční praxí. Většina velkých průmyslových
firem, zejména pokud jsou součástí nadnárodních
výrobních a dodavatelských řetězců a uskupení,
musí řešit tyto situace průběžně a vyrovnávat se
s plánovanými i neplánovanými požadavky tak,
aby proces dodávky zboží zákazníkům nebyl nikde
ani na moment narušen. A právě to je úkolem
logistických společností a systémů.
K dispozici mají dnes naštěstí vyspělé moderní
technologie nabízející řadu nástrojů a podpůrných systémů, které usnadňují a zjednodušují různé
logistické operace a dávají potřebný komplexní
přehled o jejich průběhu, nejlépe v reálném čase.
Patří sem zejména počítačové systémy, identifikace,
vysokovýkonné automatizované třídicí linky, standardizované kontejnery a obaly, rychlé bezdrátové
datové přenosy a globální informační sítě umožňující detailní přehled o trase, pohybu a stavu každého kusu zboží či zásilky až do momentu předání
koncovému zákazníkovi či odběrateli.

Velká webová revoluce
Skutečnou revoluci do logistických systémů přinesl
však hlavně nástup internetu, a to nejen z pohledu
zákazníka (možnost objednat si prakticky cokoli, kdykoli, a odkudkoli, široké možnosti výběru a porovnání
nabídek k získání té nejvýhodnější apod.), ale i provozovatele logistických a kurýrních služeb (globální
řízení a kontrola operací a procesů, detailní přehled,
možnosti komunikace, on-line přístup k informacím,
flexibilita dříve nedosažitelná). Fenomén webu dnes
prostupuje snad všemi součástmi logistického řetězce.
Pro rozsáhlé operace globálního rozsahu je však
neocenitelný a neodmyslitelný pomocník internet

zároveň i Achillovou patou – vše je totiž podřízeno
skutečnosti, že bez problémů funguje a hypotetická možnost výpadku sítě je noční můrou všech
logistických firem i průmyslových výrobců, kteří
na web převedli svůj byznys. Proto je mimořádné
úsilí věnováno otázce bezpečnosti datových center i spolehlivosti komunikačních kanálů, vše je
obvykle několikanásobně jištěno a právě investice
do zabezpečení představují nemalou část nákladů.
Firmy si dnes v podstatě kupují čas a jistotu, za něž
jsou ochotny zaplatit nemalé peníze.
Součástí tohoto byznysu jsou vyspělé informační
technologie v podobě řídicích a kontrolních systémů. Kromě specializovaných logistických řešení
výrobci softwaru zakomponovávají jejich principy
a návaznost na ně do všech hlavních podnikových
řešení – logistické moduly či rozhraní umožňující
jejich propojení jsou dnes už neodmyslitelnou
součástí ERP systémů výrobních podniků, vše se
odehrává pod bedlivým dohledem počítačů.

V poslední době však do hry vstupuje i další fenomén:
ekologie a dnes módní mantra „udržitelný rozvoj“.
Jinými slovy, už nestačí být jen rychlý a spolehlivý,
ale žádoucí je poskytovat tyto služby s minimální
uhlíkovou stopou, což do své strategie už zakomponovali i všichni hlavní hráči v logistickém byznysu.
Jinými slovy: vozové parky začínají doplňovat elektromobily a auta na CNG, šetrná doprava neznečišťující životní prostředí apod. Kvalitní služby a rychlou
přepravu už v současnosti dokáže nabídnout řada
firem, důležité je proto se odlišit a získat možnost
konkurenční výhody. Takže pod tlakem ekologicky
zaměřené současné společnosti může významnou
roli v neúprosném konkurenčním soupeření sehrát
i image k životnímu prostředí vstřícné „zelené“ firmy.

Poslední míle a kouzlo detailu
Stejně spolehlivě jako celé transporty kontejnerů nejrůznějšího zboží, nově vyrobených automobilů apod.
však musí doputovat k novým majitelům i drobnosti
– ať už jde o knížku, balíček se vzorkem nebo dokumenty, či krabici s pizzou. K posledním novinkám mezi
spedičními technologiemi v této oblasti patří atraktivní
mediální hit: drony. Bezpilotní robotičtí doručovatelé
schopní v automatickém režimu na základě naprogramovaných údajů o dodávce doručit menší zásilky
doslova až před dveře či na zahradní párty, rychle a bez
rizika, že kurýr uvízne v dopravní zácpě, která je typickým problémem velkých měst a aglomerací a noční
můrou logistických plánovačů. A to dokonce i do míst,
která jsou pro běžné spediční služby komplikovanou
(a tudíž drahou) záležitostí, nebo i dokonce nedo-

Just in time – správné věci
ve správný čas
Klíčovým požadavkem moderní logistiky je přesnost, a to zejména, pokud jde o kontinuální procesy,
kde není možné si dovolit ani minimální zdržení
či výpadek v zásobovacích tocích. Typickým příkladem je třeba moderní automobilový průmysl,
kde vládne neúprosný trend dodávat na přesné
místo v přesném čase přímo do výrobního procesu,
a minimalizovat potřebu udržování skladových
zásob, které jsou jakousi pojistkou pro nepřetržitou
kontinuitu výroby. To samozřejmě klade i extrémní
nároky na dodavatele a subdodavatele, propojené do složitých řetězců, kde na sebe navazují
nejrůznější operace. Sankce za porušení pravidel
jsou přísné, a firma, která jim nedokáže dostát za
všech okolností, už zpravidla druhou příležitost
nedostane. Selhání se nepřipouští a netoleruje.

stupná – teoreticky třeba výzkumníkům na odlehlém
ostrově na druhém konci světa lze tímto způsobem doručit součástku pro opravu specializovaného přístroje,
aniž by dopravce musel připravovat auta, letadla, lodě
s jejich draze placenou obsluhou, a třeba ještě domorodého nosiče, který dokáže potřebné na příslušné místo
dopravit. To vše za zlomek nákladů, které by si podobná
operace vyžádala v provedení tradičním způsobem.
Nicméně i tato slibná budoucnost logistiky má ještě své
háčky a nedořešené problémy – především legislativní.
Jejich překonání však už není zásadním technickým
problémem, ale spíše jen otázkou času – technika
a technologie, které přinášejí revoluční průlom, jsou
k dispozici už dnes. Q
/vj/
12/2014
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VŠE JE O LIDECH A ZDRAVÉM SELSKÉM ROZUMU
Na podzim v listopadu 2010 nastoupil Jiří Eigl na pozici technického ředitele u společnosti
STILL. Jeho začátky, způsob řízení a současnou situaci technického úseku nám objasnil přesně
v den, kdy byl před čtyřmi lety po absolvování výběrového řízení do funkce technického
ředitele jmenován.
Jaké byly Vaše první dny na novém působišti?
První věc, kterou jsem udělal, byl personální audit
trvající tři měsíce. Seznámil jsem se tak s týmem lidí,
se kterými jsem chtěl rozvinout myšlenku konceptu
servisního úseku, prezentovanou při výběrovém
řízení. Na základě této analýzy byla stanovena nová
organizační struktura a první úkoly zdokonalování
servisního zázemí. Museli jsme mít jasné informace,
co od nás zákazník očekává, co nejvíc potřebuje,
jak probíhá celý proces od požadavku k vyřízení,
jaký je přístup technika k našim zákazníkům, jak jsou
vybaveny servisní vozy a dílny, zda splňují základní
principy pro to, aby byl technik schopný efektivně
a hlavně kvalitně požadavky zákazníka uspokojit.
Firmě se v ČR daří, je to vidět na významných
investicích – např. školicí středisko, nová moderní lakovna a přístavba nové haly…
Ano, investovali jsme, a nebyla to jen přístavba nové
haly, ale máme vybudovanou i novou moderní
nabíjárnu baterií, ve které lze nabíjet až 6 baterií
zároveň. Tím jsme zajistili funkční celek, který je
díky kompletnímu vybavení důležitý pro přípravu
strojů ke koncovým zákazníkům, strojů vrácených
z pronájmů nebo pro složitější opravy, které není
možné provést v terénu přímo u zákazníka – např.
demontáž motoru nebo kompletní výměna kabiny.
Pak musí stroj k nám na dílnu a zákazníkovi zatím
nabídneme náhradní překlenovací vozík.
Ale zpět k investicím – řídíme se zdravým selským
rozumem, tzn., řekli jsme si, že nejdříve, lidově řečeno, posbíráme ovoce spadlé na zem a pak teprve
budeme trhat ze stromu. Zhruba tři roky trvalo, než
jsme vyčerpali všechny dostupné zdroje, a až pak
jsme v procesech došli k závěru, že můžeme začít
investovat. Začali jsme u servisního úseku, u efektivity
a produktivity servisních techniků. První investice byly
do školicího střediska, protože pokud nebude servisní
technik dobře vyškolený jak teoreticky, tak prakticky,
nemohu ho jako jeho trenér pustit do terénu.
Školíme také řidiče vysokozdvižných vozíků našich
zákazníků, a to přímo v jejich provozech. Můžeme
tak jednotlivá školení přizpůsobit konkrétním požadavkům jednotlivých pracovišť a zajistit tak maximální bezpečnost a efektivitu skladových provozů.
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Vytvořili jsme skladový prostor pro již připravené vozíky pro zákazníky, říká Jiří Eigl, technický ředitel STILL

Servis patří u firem vašeho typu ke klíčovým
prvkům, a ten váš zaznamenává v poslední
době pozoruhodném úspěchy, co za nimi
stojí?
V první řadě to jsou lidé, a to nejen servisní technici,
kteří jezdí k zákazníkům, ale i jednotlivá supportní
oddělení, např. oddělení náhradních dílů. Po svém
nástupu jsem se tedy začal věnovat i této problematice a systém jsme přepracovali. Dnes sklad funguje na dvousměnný provoz od ranních hodin až
do desáté večer. Díky lepší koordinaci svozů z centrálního skladu z Hamburku se vozy s díly nakládají
odpoledne a druhý den ráno mezi 9.–10. hodinou
dorazí i s objednaným zbožím do Prahy.
Naučili jsme našemu systému i české dodavatele
– nejdéle do poledne přivezou zboží, které jsme si
den předtím objednali. Ranní směna skladu přijme
zboží a podle objednávek v systému vše připraví
pro odpolední směnu. Ta objednané díly naloží do
pravidelných rozvozů, které pak v noci rozdistribuují jednotlivým technikům v regionech přímo do
servisních aut.
Pokud tedy technik zjistí u zákazníka závadu a zašle
objednávku náhradních dílů do 19 hodin, tak má
druhý den ráno daný náhradní díl ve svém voze
a může opravu bez průtahů dokončit. Tato služba
je našimi zákazníky velice dobře hodnocena.

Určitě nejen jimi, myslím, že z toho musí profitovat i servisní technici...
Přesně tak, technik dnes nemusí být v noci osobně
u předávání dílů do jeho auta, systém to nevyžaduje. Doby oprav se maximálně zkrátily. Náhradní
díly jsou navíc vázané na bonusový systém, takže
tento koncept naše techniky motivuje k vyšší produktivitě.
Pro servis je alfou a omegou rychlé a profesionální zajištění náhradních dílů. Ale tam je
obvykle nutno řešit problém: vysokou disponibilitu náhradních dílů a silný tým kvalifikovaných servisních techniků, což ale znamená
obvykle větší náklady na pracovní pomůcky,
jako speciální nářadí nebo zařízení, nebo
úspornější provoz servisu, ale tím zpravidla
omezenější možnosti servisních zásahů – jak
to funguje u STILLu?
I zde se nám povedlo úspěšně zavést další změnu.
Všichni naši technici mají ve svém voze standardní
nářadí, které běžně při servisních zásazích využívají.
Občas se ale vyskytne závada, na kterou je potřeba
speciální vybavení, a proto jsme investovali do
interní půjčovny nářadí. Vytipovali jsme specializované typy v rámci produktových řad vozíků a ve
skladu náhradních dílů jsme poté vytvořili speciální
sekci. Každý servisní technik si nyní může z online
katalogu zarezervovat potřebný nástroj, který mu
je do druhého dne doručen. Půjčovnu jsme vybavili
co do druhů nářadí, tak i do jejich množství tak,
aby odpovídalo počtu strojů u našich zákazníků.
Zcela zásadní bylo zapracovat na disponibilitě náhradních dílů ve skladu. K čemu by byla prodloužená
provozní doba skladu bez potřebných dílů? Disponibilitu se nám za poslední roky podařilo zdvojnásobit
až na 92 %. Nejpoužívanějšími a nejpotřebnějšími
náhradními díly jsme vybavili nejen sklad, ale i vozy
techniků, což výrazně zrychlilo opravy strojů.
Centrální sklad v Hamburku má disponibilitu náhradních dílů necelých 95 %, zbývajících 5 % jsou
díly, které se vyrábějí zakázkově – stožáry, kabiny
apod. Pokud se porouchá taková věc, musí se prostě vyrobit.
Zdá se, že se vlivem úprav musely zvednout náklady, ale opak je pravda. Díky optimalizaci skladu
a zásob náhradních dílů ve vozech servisních techniků jsme provozní náklady snížili a práci servisních
techniků ještě zefektivnili. V kostce řečeno, zvyšujeme obrat, ale nenavyšujeme počet servisních
techniků – zvyšujeme produktivitu a výkonnost,
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Novou nabíjárnou firma zprovoznila funkční celek pro
komlexní přípravu strojů ke koncovým zákazníkům

Díky nové lakovně se z použitých vozíků stávají
zánovní stroje

ale nemusíme zdražovat, jelikož nezvyšujeme svoje
náklady a ve výsledku je spokojená firma i zákazník.

servisem, což tvoří skvělou symbiózu. Každý dispečer
řídí 7–8 techniků pro zajištění objemu všech servisních zakázek. Zákazníci mohou s dispečery komunikovat jak telefonicky, tak i písemně přes email. Když
dispečer identifikuje možnou příčinu závady, zadá
vše do firemního systému SAP, zarezervuje potřebné
díly a konkrétní čas opravy. Všechny tyto informace
pak elektronicky zasílá zákazníkovi, který přesně ví,
kdy a kdo přijede na nahlášenou opravu či servis.

Proč byla disponibilita skladu předtím tak
nízká?
Část z náhradních dílů, jimiž jsme v minulosti měli
obsazený sklad, byly „ležáky“, na které jsme ovšem
měli vázaný kapitál. S manažerem oddělení náhradních dílů jsme proto vyselektovali nejpotřebnější
náhradní díly a ty, které nám dlouho zůstávaly na
skladu, jsme nabídli do centrálního skladu v Hamburku k využití pro jiné pobočky z ostatních zemí.
Nenavýšili jsme skladové zásoby, dokonce se zásoby
mírně snížily. Podobnou analýzou jsme upravili
i zásoby v autech servisních techniků.
Díky tomuto projektu byl manažer oddělení náhradních dílů nominován na projektového manažera
pro střední a východní Evropu.
Stěžejní částí vašeho servisního oddělení je
centrální dispečink, jak funguje?
O servisním dispečinku jsem přemýšlel už krátce po
mém nástupu. Máme téměř 50 jezdících techniků
a není možné, aby svou pracovní dobu strávili koordinací své práce. Chtěli jsme eliminovat jejich čas
vynaložený na administrativu a přejezdy v autech
a naopak zefektivnit čas strávený servisními zásahy.
To byly hlavní důvody, proč jsme zřídili centrální
servisní dispečink. Vybudovali jsme kontaktní centrum
se speciálně proškolenými profesionály. Mezi dispečery jsou zkušení technici z terénu, kteří manipulační
technice rozumí a dokážou i po telefonu cílenými dotazy určit, analyzovat a identifikovat příčinu poruchy
stroje. Tým jsme doplnili pracovníky bez zkušeností
z terénu, kteří ale mají zkušenosti se zákaznickým

Od kdy servisní dispečink funguje a jak se
servisní technici vypořádali s novotami?
Centrální servisní dispečink jsme spustili oficiálně
od července letošního roku, začali jsme s největšími
klienty a postupně pokrýváme celou republiku.
Do roka bychom měli mít všechny zákazníky, tedy
nějakých 85 % z nich, v systému centrálního dispečinku. Zbylých 15 % přes dispečink nepůjde, zde
jde o konkrétní projekty, na které jsou přiděleni
přímo jednotliví servisní technici.
Všichni dispečeři jsou školeni současně se servisními techniky, proto mají opravdu skvělé technické
znalosti a dokáží tak stoprocentně zajistit řešení
a koordinaci všech servisních zakázek.
Kromě toho má tento systém příznivý vliv i na
provozní náklady. Díky propojení informačního
systému a navigace servisních vozidel přesně víme,
kde se jednotlivá vozidla nacházejí a která cesta
k zákazníkovi je ta nejekonomičtější. To všechno
má logicky pozitivní dopad na naše zákazníky,
protože dostáváme perfektně pod kontrolu naše
náklady a nemusíme zdražovat služby.
V některých firmách je vidět servisní techniky
v umaštěných montérkách, jak řešíte, aby ti

vaši reprezentovali firmu u zákazníka nejen
odborností, ale i svou image?
I v této oblasti jsme se posunuli a image našich
techniků zkvalitnili. Dodavatelská firma Berendsen,
která nám v tomto směru zajišťuje full servis, přišla
s nabídkou služby, kdy v sobě každý pracovní oděv
nese mikročip s informacemi, v jakém stavu oblek je a komu patří. Pomocí čtecího zařízení ihned
víme, který technik ještě neodevzdal špinavý oděv
do prádelny a naopak, vyčištěný oděv se dostane ze
skladu rovnou k tomu, komu patří. Jde o přesné informace, jak často který servisní technik posílá oblek k vyčištění a také vzniká statistika, jak často dodavatelská
firma provádí čištění, z toho lze pak upravit frekvenci
čištění, aby byl pracovní oděv servisních techniků
vždy čistý s vynaložením optimálních nákladů.

Pracovní oděv opatřený mikročipem podá pomocí
zařízení firmy Berendsen přesné informace
o frekvenci čištění oděvu

Co může firma nabídnout zákazníkům „navíc“
kromě běžných servisních záležitostí, čím se
snažíte trumfnout konkurenci?
Firmy dnes hodně zajímají hospodářské výsledky,
je obrovský tlak na snižování nákladů a my jim
můžeme na základě letitých zkušeností nabídnout
řešení optimalizace jejich nákladů.
STILL dnes už není jen výrobce vysokozdvižných
vozíků, ale především dodavatel komplexních intralogistických řešení. Kromě manipulační techniky
dodáváme i regálové a informační systémy do
skladů na řízení zásob. Díky analýze jsme schopni
ukázat na konkrétní místa u zákazníka, která vedou
k vyšším nákladům, a samozřejmě pak navrhnout
postup jednotlivých kroků na snížení nákladů. Pro
firmy, které perfektně fungují ve svém oboru, ale
potřebují zefektivnit materiálový tok, nabízíme
i kompletní outsourcing řízení skladu.
Na základě analýzy jsme schopni úplně změnit
layout skladu i materiálových toků, to vše
za podpory informačního systému, který je
navázaný na systém plánování firmy. V neposlední řadě zajistíme vybavení skladu technikou
i personálem, který pracuje pod naší vlajkou,
a především dle našich principů, zákazník se tak
zbaví obrovského břemene a může se soustředit
pouze na své podnikání.
Příště rád vysvětlím tuto problematiku podrobněji
na konkrétním případu referenčního projektu, kde
jsme tento komplexní systém zrealizovali. Q
12/2014
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KOMFORTNĚJŠÍ DORUČOVÁNÍ
 ZÁKAZNÍK SI MŮŽE VYBRAT ČAS DORUČENÍ
Přepravní společnost DPD CZ nabízí nově prostřednictvím webové aplikace DPD Kurýr zákazníkům volbu, kdy si přejí doručit svou zásilku. Nová funkce umožňuje vybrat si ve větších
městech dodání zásilky v určitém časovém rozmezí. Jde o novinku na českém trhu, kterou
DPD zavádí jako první ze zásilkových firem.
Webová aplikace usnadňuje obousměrnou
komunikaci mezi příjemcem zásilky a kurýrem
přepravní společnosti DPD. Příjemce standardně
obdrží od DPD textovou zprávu nebo e-mail
s informacemi o zásilce a odkazem do nové aplikace včetně osobního kódu. Přímo z SMS či
e-mailu lze pak do aplikace vstoupit. Aplikace
je optimalizovaná pro mobilní zařízení, takže
její ovládání je pohodlné také z mobilů nebo

tabletů, a koncovým zákazníkům přináší vyšší
komfort a nezávislost.
„Příjemce ve webové aplikaci nalezne detailní přehled o zásilce zahrnující časový interval doručení
zásilky, kontakt na kurýra, který mu veze zásilku, výši
dobírky nebo možnosti platby,“ vysvětluje Ondřej
Vaňha, obchodní a marketingový ředitel společnosti
DPD. Přes aplikaci si pak zákazníci mohou přizpůsobit doručení svým potřebám. Upravit termín

PŘEHLEDNÉ DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE
 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TRENDY LOGISTIKY
V odvětví biologických věd a zdravotní péče
jsou i nadále důležitými trendy dodavatelského řetězce lepší přehlednost a větší flexibilita, jak vyplývá z letošní šanghajské konference DHL Global Life Sciences & Healthcare
(LSH) 2014.
Tyto trendy jsou nezbytné pro zaručení bezpečnosti a integrity produktu a zároveň umožňují
realizovat efektivnější, poptávkou řízené dodavatelské řetězce a splňovat nové oborové legislativní
normy či požadavky na distribuci inovativních
produktů. Naznačují také rostoucí důležitost řízení
logistických procesů a outsourcingu v tomto
specifickém odvětví. Společnost DHL identifikovala zmiňované trendy v loňské studii s názvem
Klíčové logistické trendy v oblasti biologických
věd po roce 2020 a na letní konferenci v Šanghaji,
které se letos zúčastnilo přes 170 zástupců největších světových farmaceutických firem a výrobců

a adresu doručení nebo si změnit doručení kurýrem
na osobní odběr v DPD ParcelShopu. „Absolutní novinkou je nyní funkce, díky které si můžou příjemci
z větších měst zadat požadavek na dobu doručení
v dopoledních, odpoledních nebo večerních hodinách,“ doplňuje Ondřej Vaňha. Q

lékařských přístrojů, byly opět potvrzeny všemi
účastníky.
Hluboká znalost farmaceutického odvětví umožňuje DHL, jako poskytovateli logistických služeb,
vyvíjet spolehlivá a flexibilní řešení a vystupovat
jako globální partner tohoto sektoru. V nejnovějším zákaznickém průzkumu potvrdily tři čtvrtiny
společností v sektoru LSH důležitost přehlednějších a flexibilně navržených dodavatelských řetězců. Do výsledků výzkumu bylo zahrnuto také
pořadí problémů, které trh považuje za priority.
Na vrcholu seznamu jsou – kontrola teploty /
/ chladírenský řetězec, efektivita nákladů, přístup
a růst na rozvíjejících se trzích a soulad s legislativními požadavky.
DHL má díky své specializované divizi LSH (Life
Sciences & Healthcare) výbornou pozici k uspokojování neustále rostoucí poptávky svých zákazníků.
Mezi dosavadní úspěšně realizované projekty patří
např. DHL Thermonet, který nabízí průběžné a transparentní sledování teploty v celém dodavatelském
řetězci, dále DHL Medical Express pro urgentní
přepravu lékařských nebo biologických produktů
a DHL Recall Solution pro efektivní řízení citlivých
svolávacích akcí. Q

DB SCHENKER VYSTAVÍ
LOGISTICKÉ CENTRUM V ČÍNĚ
Specialista na mezinárodní toky zboží formou silniční, železniční, letecké a námořní přepravy,
společnost DB Schenker, plánuje postavit v Číně nové logistické centrum zaměřené na automobilový průmysl.
Ve spolupráci s čínským partnerem vytvořil DB
Schenker společný podnik na logistické služby (joint
venture) v Šen-jangu na severovýchodě Číny. Do
projektu logistického centra o rozloze 45 000 m2
chce DB Schenker investovat 20 mil. eur. V centru
bude probíhat distribuce náhradních dílů a součástek pro místní podniky vyrábějící automobily.
Začátek výstavby je plánovaný na rok 2015, nyní je
ale projekt ve fázi schvalování ze strany čínských
22
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státních orgánů. „Tento společný podnik je dalším
významným krokem na cestě k upevnění naší vedoucí pozice na trhu kontraktační logistiky v Číně,“
řekl Dr. Thomas C. Lieb, předseda představenstva
DB Schenker AG, a dodal: „Součástí naší strategie
je mít zastoupení ve všech rostoucích čínských
regionech a nabízet našim zákazníkům po celém
světě logistické služby co nejvyšší kvality.“
V Šen-jangu, které patří mezi jedno z největších

center automobilového průmyslu v Číně, působí
společnost DB Schenker již od roku 2003. Pobočka
zaměstnává 25 odborníků se znalostmi v oblasti
služeb pro automobilový průmysl a nabízí celé
spektrum spedičních a logistických služeb, včetně
přímých dodávek na výrobní linky. Q
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EPC/RFID SE PROSAZUJE V SEKTORU MÓDY
Výrazným trendem v dodavatelském řetězci pro oblast oděvního průmyslu, módních doplňků a obuvi
je technologie automatické radiofrekvenční identifikace (RFID). Odvětví textilu představuje tu oblast
maloobchodu, kde se standardní automatická identifikace na bázi EPC/RFID rozvíjí nejrychleji.

Foto: Gerry Weber

Hlavní rozdíl mezi odvětvím módy a ostatními
retailovými sektory spočívá především v obrovském množství jednotlivých druhů zboží a jejich
typů. Módní zboží, založené na sezónním vlivu, se

RFID tag používaný k označování výrobků oděvního
průmyslu

Riziko obávané situace – není skladem
– lze snížit k nule
Personál skladů nebo prodejen vybavený ručními
terminály s RFID čtečkami načítá více kusů zboží
najednou bez nutnosti vizuálního kontaktu čtečky
s čárovým kódem. Často opakované inventury tak
zastane jeden pracovník, a to při zanedbatelné chybovosti. Právě okamžitý přehled o stavu zásob na
prodejní ploše motivuje společnosti k implementaci
RFID: bezchybné řízení zásob v reálném čase spolu
s automatizovanými objednávkami druhů zboží, jehož zásoby se blíží vyčerpání, snižuje riziko obávané
situace „out of stock“ k nule. Každý kus zboží v každé

EPC a marketing
Vyjít vstříc zákazníkovi umožňuje technologie EPC/
/RFID i jinak: např. atraktivním a marketingově velmi
zajímavým konceptem tzv. chytrých zrcadel, které
zákazníkovi pomáhají při nákupu zboží. Nakupující si v kabinkách mohou pomocí interaktivního
monitoru zobrazit dostupné velikosti na skladě,
případné alternativy k vybranému zboží, a taktéž
doplňky k danému kusu oblečení.
Budoucí rozvoj využívání RFID technologie se může
týkat i poprodejních služeb a řešení reklamací, a to
i v souvislosti s prudkým rozvojem využívání internetových obchodů. Futuristické koncepty tzv.
chytrých praček jsou reálné již dnes. Pračka vybavená RFID čtečkou nahlásí přítomnost nevhodného
kusu oblečení označeného EPC tagem pro zvolený
prací program (např. barevného prádla mezi bílým
či oděvů citlivých na vysokou teplotu).

V

v obchodech navíc velmi často mění. Frekvence
doplňování zboží na sklad je vysoká, odvětví se
vyznačuje častými inventurami. Personál musí neustále sledovat zboží na skladech či v prodejnách
a tato činnost je při využívání stále dominantního
konceptu čárových kódů časově velmi náročná.

Zatímco pomocí standardního čárového kódu
je možno popsat pouze druh daného oblečení,
díky EPC kódu (Electronic Product Code) s využitím standardu sGTIN (serializované globální
číslo obchodní položky) je možné identifikovat
každý jednotlivý kus a detailněji v identifikaci
postihnout varianty jednotlivých modelů. To je
spolu s výrazně rychlejším snímáním položek klíčový
faktor úspěchu standardu EPC v sektoru módy.

velikosti, popř. barevné variantě, je skladem vždy.
Plná a okamžitá dostupnost zboží na prodejní ploše
zajišťuje větší objemy prodejů (až o desítky procent).
Dalšími efekty je snížení ztrát zboží v logistickém
řetězci (výrobky jsou RFID tagy označovány již ve
výrobě) i jeho ochrana před krádeží na prodejní
ploše. V případě, že výrobek s tagem není prodán
a je vyřazen z databáze, nemůže opustit prodejní
plochu bez spuštění alarmu. To spolu s výrazným
potenciálem pro marketing motivovalo řadu značek
k implementaci EPC/RFID.

UŠETŘ
ETE

Je dobré mít na výběr

40 CEN AŽ
NA LIT TŮ
R
U
NAFTY
!*

Ušetřete až 40 centů na litru s kartou DKV a s vratkou DPH či spotřební daně
Použitím karty DKV u více než 39 000 čerpacích stanic a díky refundaci daně ušetříte hned dvakrát. Zvyšte svou likviditu
s evropským lídrem v oblasti tankovacích a servisních karet.
Pro více informací kontaktujte DKV Euro Service: +420 221 990 111, www.dkv-euroservice.cz
*platí pro tankování mimo ČR
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Foto: Technologies
Solutions Group

RFID jsme inventury prováděli
RFID napříč celým logistickým
celé dva dny a výsledky byly neřetězcem
valné. S RFID můžeme vytvářet
Procesy automatické identifikace s využitím
snáze a přesněji objednávky.
EPC/RFID se týkají všech částí výrobního a logiNeustále máme okamžitý přestického cyklu. Cyklus začíná označením štočků
hled o skladových zásobách na
látek a dalších materiálů pro oděvnický průmysl,
úrovni jednotlivých obchodů
poté označením hotového produktu, pokrai celé sítě.“ V dalších fázích pročuje sledováním zboží v rámci logistických toků
jektu se počítá s využíváním
systému v boji proti ztrátám
do obchodních řetězců, procesy identifikace
a krádežím zboží, ke sledozboží na straně dodavatele či distributora, následně maloobchodního subjektu, a nakonec
vání výrobků během dopravy
sledováním zboží na prodejní ploše. Viditelnost
a k jejich lokalizaci ve skladu
v jednotlivých úsecích dodavatelského řetězce
a na prodejní ploše.
poskytuje cenná data pro výrobce, prodejce, ale
EPC/RFID
tagy
ve
světě
naBlesková inventura zboží označeného EPC/RFID tagy přímo na prodejní ploše
i pro zákazníky.
jdeme na oblečení globálních
Úspěšné projekty z celého světa
značek C&A, Macy’s, Galeria Kaufhof či Adidas
Výhody EPC/RFID v číslech
Loňský rok přinesl mnoho zajímavých příkladů (subbrand pro mladé NEO); technologii využívá
●o 96 % snížení času potřebného na inventury,
praktického využití EPC/RFID v sektoru módy z ce- také největší výrobce oděvního zboží v USA, Ame●o 82 % snížení času potřebného na vyhledání
lého světa. Např. hongkongský výrobce kabelek, ričan Apparel. Nejočekávanějším projektem je
zboží ve skladu,
obuvi a kožených doplňků pod značkou Fortune pak adopce standardu EPC v prodejnách Tesco
●o 50 % snížení situací „není skladem“,
Duck využívá pasivní UHF EPC RFID tagy ke sledo- ve Velké Británii.
●zvýšení prodejů díky zajištění vyšší dostupvání zboží z výroby až po prodejny. Technologie
významně zefektivnila procesy příjmu a expedice Tesco zavede RFID v oděvech
nosti zboží o 5–20 %,
zboží na straně skladu: načtení dvou set označe- Management sítě supermarketů Tesco, která má
●o 60 % zrychlení průchodnosti jednotek zboží
na kasách.
ných položek v přepravním boxu pouhým projetím ve Velké Británii největší podíl na trhu, v segmentu
Zdroj: GS1 Czech Republic
RFID branou si vyžádá méně než 5 sekund. To oděvů aktuálně spatřuje největší potenciál technoje přibližně 10krát rychleji než při ruční evidenci logie RFID. „Připravujeme zavedení RFID v prodejkaždé položky. Každodenní kontrola stavu zboží
na prodejní ploše je nyní velmi rychlá a přesná
a zastane ji jediný pracovník. Management společnosti v další fázi plánuje instalaci RFID regálů
v prodejnách. Tzv. chytré police budou schopné
v reálném čase poskytovat informace o aktuálním
stavu zásob v prodejně.
Dalším příkladem úspěšného projektu na bázi EPC/
/RFID je případová studie z Norska. Projekt společnosti Front Systems dokazuje, že o RFID projevují
zájem i malé firmy zaměřené na prodej exkluzivního
zboží o menších objemech. Technologický partner
dodal intuitivní RFID systém pro několik menších
fashion řetězců (Tara – Espen Dronsett, Follestad
a Hoyer). Dodaná řešení obchodníkům pomohla
omezit ruční práci a těžit z výhod vysoké přesnosti
skladových operací. Inventura zboží značeného
čárovými kódy si ve středně velké prodejně vyžadovala v průměru 40 až 60 hodin, přičemž – bez
ohledu na vynaloženou snahu a pečlivost pracovníka – přesnost byla překvapivě nízká (60-80 %). Podle Ken-Ole Olsena, manažera jednoho z obchodů Schéma výhod využívání standardního, unikátního elektronického kódu produktu (EPC)
sítě Follestad, byl nárůst efektivity obrovský. „Řešení
nám zajistilo plnou kontrolu zboží. Inventuru zásob nách s oděvním zbožím značky F&F,“ potvrdil Mike cuje. RFID by podle nich měly pomoci bojonyní provádíme pouze jednou měsíčně. Dosahu- McNamara, šéf oddělení IT Tesca a současně člen vat s plýtváním potravinami, k němuž dochází
jeme přesnosti 99,9 %, a přitom každá inventura mezinárodního představenstva globální standar- v rámci dodavatelského řetězce. Úspory by se
zabere pouhých 60 až 80 minut. Před zavedením dizační organizace GS1. „Pilotní projekt si vyžádá podle odhadů mohly pohybovat v řádu stamipřibližně rok. RFID tagy jsou aplikovány přímo na lionů liber, nemluvě o pozitivním dopadu na
výrobních linkách, které se většinou nacházejí na životní prostředí. Třetí potenciální oblastí pro aplivýchodě.“ Podle hlavního IT manažera postupné kaci RFID je podle McNamary zamýšlený projekt
vybavování všech výrobních kapacit potřebnou nového prodejního kanálu tzv. in-car-shopping,
HW infrastrukturou potrvá přibližně tři sezony. „Na- spočívajícího ve výdeji objednaných potravin
ším cílem je dosáhnout vyšší úrovně dostupnosti v režimu just in time zákazníkům v momentě
zboží a lepší inventarizace. Kvalitativní posun bude jejich příjezdu k prodejně. Předpokladem pro reaobrovský.“
lizaci pilotního projektu je dosažení minimálního
Další z možností využití RFID v maloobchodním množství automobilů s vestavěným připojením
řetězci nastínili pracovníci analytické společnosti k internetu. Q
Mikuláš Černý, GS1
Dunnhumby, s níž Tesco dlouhodobě spolupra24
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VODÍKOVÁ BUDOUCNOST SKLADOVÉ LOGISTIKY
I když dnes jako ekologické řešení prosazují výrobci vysokozdvižných vozíků a tahačů hlavně
elektrický pohon a CNG, do budoucnosti už míří další projekty, které by měly zajistit ještě
lepší ekologii a efektivitu. Klíčovým pojmem a společným jmenovatelem těchto technologií
zítřka je jeden chemický prvek: vodík. Právě na něj se zaměřují výzkumné aktivity jednoho
z hlavních světových výrobců manipulační techniky, firmy Linde Material Handling.
V rámci odvětví logistiky, největšího světového
trhu pro elektrické pohony, je produktivita při
použití čistě bateriemi poháněných elektrických
vysokozdvižných vozíků ve skladovém provozu
často omezená, a to zejména ve vícesměnném
provozu. Hlavním důvodem jsou náklady na potřebné výměny baterií, ale také jejich omezená
životnost, stejně jako jejich relativně vysoké náklady
na údržbu.

rovaných Evropskou komisí, na něž EU vyčlenila
22 mld. eur během příštích 7 let. Už v roce 2010
podepsalo 8 velkých německých firem v rámci projektu H2 Mobility pro Německo cíl, zřídit dostatek
vodíkových plnicích stanic pro komercionalizaci
vodíkových vozidel do roku 2015. Jednou z nich
byla i společnost Linde Gas, která je dodavatelem
vodíku v Německu. Linde MH v Německu již vyrobil první vysokozdvižné vodíkové vozíky. V rámci

Princip systému E-LOG Biofleet

Evropa sází na palivové články
Linde Material Handling (Linde MH), BMW a Technická univerzita Mnichov získaly loni grant německého ministerstva dopravy na projekt praktického
otestování průmyslových vozidel a tahačů v továrně BMW v Lipsku. Na program pod patronací
Národního inovačního programu pro vodíkové
technologie a palivové články (NIP) bylo vyčleněno
téměř 3 mil. eur, které jsou určeny na financování
vývoje flotily vysokozdvižných vozíků a tažných
souprav poháněných vodíkem pro logistické vláčky
a vybudování plnicí stanice (první v Německu ve
vnitřních prostorách). Cílem projektu, který poběží
do dubna 2016, je vytvořit ekologické a efektivní
systémy použitelné v reálné výrobní praxi průmyslových podniků, kde konvenční vozidla tohoto typu
vyžadují nyní relativně dlouhé časy odstávky kvůli
nabíjení a výměně baterií. Oproti nim představuje
řešení s využitím vodíkových palivových článků
systém, kde doplnění energie pro další provoz je
záležitostí několika minut a rovněž požadavky na
údržbu jsou minimální.
Vodíkem (resp. palivovými články) poháněný vysokozdvižný vozík je jedním z projektů podpo-

pilotního projektu by dva dieselové vozíky Linde
měly být nahrazeny vodíkovou alternativou pro
praktické otestování nové technologie. Už v roce
2008 začlenila firma Linde MH jako první evropský
výrobce do svého portfolia vozíky poháněné palivovými články. Na veletrhu CeMAT 2011 poprvé
představily Fronius a Linde MH paletový vozík
poháněný palivovými články. Na jaře letošního
roku prezentovaly Linde MH, Fronius, DB Schenker,
ÖMV, Hycenta a výzkumné centrum Johanneum
Research ve Vídni zkušenosti ze společného projektu E-LOG Biofleet. Jeho základem je systém
HyLOG-Fleet společnosti Fronius, vyvinutý ve
spolupráci s Linde MH pro použití v skladových
zařízeních. Skládá se z PEM palivového článku
použitého pro rozšíření operačního dosahu (Range
Extender), li-ion baterie a tlakové vodíkové nádrže.
K otestování byl nasazen na nákladním terminálu
DB Schenker, kde se do operací terminálu zapojila vodíková infrastruktura OMV a flotila 10 paletových vozíků. V hale byl instalován v Evropě
unikátní systém decentralizované výroby vodíku
z reformovaného metanu získávaného z bioplynu.
Palivový článek jako pohon pro manipulační vozíky
nahradil systémy výměny baterií. HyLOG-Fleet je
další etapou projektu HyLOG, kdy logistické vláčky
používají místo baterií přenosné PEM palivové
články Fronius Energy Cell, v nichž je už přímo
integrována vodíková nádrž, takže již není nutné
venkovní doplňování paliva, vozidlo může být
tankováno ve skladu.

Také Amerika fandí vodíku

Existují i vozíky poháněné čistým vodíkem

Vodíkový projekt probíhá rovněž za oceánem, kde
se vědci ze Sandia National Laboratory a firmy
Hawaii Hydrogen Carriers (HHC) snaží vyvinout
vysokovýkonný, nízkotlaký sytém pro doplňování palivových článků s nulovými emisemi pro

vysokozdvižné vozíky. Vodík má ve srovnání s klasickými bateriovými systémy podle výzkumníků
řadu výhod. Části jsou shodné jako u klasických
elektrických vozíků, stejně jako výkon je i výdrž
stejná, ne-li delší a nahrazení baterií palivovými
články je jednoduché. Stěžejní výhodou vodíkových pohonů je snížení operačních nákladů
díky poklesu neefektivních časů, kdy jsou řidič
i vozík mimo provoz – naplnění vodíkové nádrže zabere necelých 5 min. Jak konstatuje Joe
Pratt, projektový manažer ze Sandia National Laboratory, místo hodin dobíjení baterií, nebo až
cca 20 minut potřebných pro jejich výměnu, je
proces doplňování vodíku hotov za méně než tři
minuty, a navíc každý vozík, který používá baterie,
potřebuje až tři sady, aby byl zajištěn jeho hladký
dlouhodobý provoz. Vozíky používající vodíkové
články mohou operovat nepřetržitě až 8 h i déle
bez potřeby doplňování energie, nehrozí rizika
spojená s manipulací s bateriemi naplněnými
kyselinou apod.
Flotilu stovky vodíkem poháněných vysokozdvižných vozíků a další logistické techniky Linde už
úspěšně používá i americká továrna BMW ve Spartanburgu a podle vyjádření jejího viceprezidenta
Richarda Morrise už od počátku vodíkového experimentu vykazují vodíkové alternativy značné
výhody oproti konvenčním bateriovým verzím
– mají 100% sílu po dobu 8–10 hodin, než se
vyčerpají (než aby postupně ztrácely výkon jako
klasické baterie), a potom je jejich znovudoplnění
dalším vodíkem otázkou pouhých několika málo
minut. Jejich vedlejším produktem je jen voda,
na rozdíl od vozíků se spalovacími motory je lze
používat vně i uvnitř budov, stejně jako zřizovat
vodíkové plnicí stanice.

Manipulační tahač s pohonem na palivové články

Vozíky na palivové články byly vyvinuty v posledních dvou letech ve spolupráci s kanadskou firmou Hydrogenics. Jsou nabízeny jako standardní
produkt nebo jako opční výbava. Obě varianty
jsou založeny na třítunovém elektrickém modelu
s protizávažím Linde E 30. Elektřina pro pohon
jeho elektromotorů je vyráběna ze zásob vodíku,
ve výbavě jsou i superkondenzátory, které fungují
jako skladiště energie a pokrývají výkonové špičky,
stejně jako např. větší výdej energie při tahání či
zdvihání nákladu. Q
/jo/
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PÁTERNOSTER V LOGISTICE
Páternoster, neboli zdvihací zařízení, byl od prvopočátku určen pro logistiku. Jde o vertikální
dopravní zařízení s nepřetržitým řetězcem kabin, které pracuje na plynulém oběžném principu.
Logistická společnost Jungheinrich rozšířila své
portfolio právě o takovéto zařízení. Novinka pod
označením Lift Racking (LRK) a Paternoster Racking
(PRK) rozšiřují její nabídku v segmentu dynamických
skladovacích a vychystávacích řešení.
Oba systémy jsou tzv. systémem “zboží k člověku”, kde je optimalizováno využití prostoru
v kombinaci s vychystáváním. Díky uzavřené
konstrukci je navíc skladované zboží neustále
chráněno před prachem, vlhkostí a teplotními
výkyvy.

Firma tak vedle standardní manipulační techniky,
systémových vozíků, regálových systémů a software
pro řízení toku materiálu i flotil dokáže dodat další,

Věděli jste, že...
...název Pater noster pochází z motlitby? Česky
jde o Otčenáš, kdy se vkládá do motlitby růženec. Jeho korálky vzdáleně připomínají mechanismus páternosteru.

BEZPEČNĚJŠÍ DIESELOVÉ VOZÍKY BAOLI

dnes již běžnou, součást moderního skladu a opět
se přiblížit naplnění svého konceptu “vše z jedné
ruky”. Q

zvyšuje tepelnou izolaci a snižuje hluk. Protizávaží
má teď větší prostor pro vylučování tepla, čímž
zlepšuje efektivitu provozu.

Čínská společnost Baoli Material Handling Europe představila v září evropskému trhu vozíky
KB30D (s nosností 3 t) a KB35D (3,5 t) s vylepšeným dieselovým motorem Mitsubishi S4S-455
a vylepšenou spolehlivostí a obsluhou. Ve srovnání s předchozím modelem nabízí prvky zlepšení, jako např. lepší výhled z pozice řidiče, odolnější materiály, zvýšení bezpečnosti a také
strukturovaný lakovaný povrch evropského standardu.
Oba nové motorové vozíky jsou prvním modelem
značky Baoli se strukturovaným lakovaným povrchem protizávaží místo hladkého lakovaného povrchu. Takto upravený povrch zabraňuje oslnění při
silném slunečním světle, zvýšila se tím bezpečnost
řidiče a redukce případných nehod.

Dnešní charakteristické rysy vozíků KB30/35D
jsou zkosený tvar protizávaží a pyramidový design zadní části ochranného rámu. Díky úhlu
zkosení protizávaží má řidič zlepšený zadní výhled k zemi o 40 cm blíže než při řízení předchozího modelu. Horní a přední výhled řidiče
je podpořen o nový design stropního ochranného krytu rámu a stožárem s širším výhledem
o 51 cm. Vozíky dostaly inovované převodovky
a přídavná držadla na zadní straně ochranného
rámu, které umožní pohodlnější a bezpečnější
obsluhu stroje.
Pro zvýšení odolnosti vozíků byla laminátová
kapota nahrazena kapotou z plechového profilu, který se tak snadno nedeformuje. Zvýšila se
tak odolnost komponentů vozíku. Kapotu lze,
pro lepší přístup údržby, otevřít až do úhlu 90°.
Izolační pěna umístěná uvnitř kapoty motoru zas

Pro stísněné prostory nový City Mover
Další novinkou v portfoliu Baoli je elektrický paletový vozík EP15 s nosností 1,5 t. Jde o ručně vedený
paletový vozík s motorovým pohonem, vhodný
pro lehčí aplikace, jako je přeprava nákladů ve
stísněných prostorech, např. v nákladních automobilech, obchodech či přepravních kontejnerech. Kompaktní rozměry vozíku zajišťují snadnou
ovladatelnost. Stroj je vybaven výkonnou baterií,
jejíž výměna je umožněna z boku stroje, dále řídicí
jednotkou Curtis a disponuje poloměrem natočení
pouhých 149 cm a volným zdvihem 120 mm. Q

LOGISTIKA V BARVĚ KHAKI
K tradičním uživatelům a průkopníkům logistických systémů patří vojáci – není ostatně divu,
vzhledem k tomu, že logistika vznikla původně právě pro armádní potřeby, kdy musela řešit přesuny velkého počtu lidí a objemů materiálu na větší vzdálenosti, jak to vyžadovaly potřeby vojsk.
Logistickým prostředkům je v armádách všech
zemí proto logicky věnována mimořádná pozornost. A jedna z nejzajímavějších novinek z poslední
doby má český rodokmen. Kopřivnická Tatra na letošním mezinárodním veletrhu obranných technologií
Eurosatory 2014 v Paříži představila pod označením
T815-780R59 19 270 4×4.1R logistické vozidlo 4×4
s pancéřovanou kabinou. Jde o první takto chráněnou kabinu pro podvozek 4×4 na světě (obvykle totiž
musí být kvůli vysoké zátěži, kterou balisticky odolná
kabina představuje, použit podvozek 6×6 nebo 8×8).
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Jak uvádí výrobce, vojenská vozidla zastoupená
řadou T815-7, jsou poměrně snadno pancéřovatelná. Doposud však Tatra plnila pouze „úroveň 2“
výše zmiňované normy STANAG. Díky spolupráci
s izraelským výrobcem ochranných systémů, společností PLASAN SASA, se ale podařilo připravit
ochranu vozidla T815-7, 4x4, na úroveň 3–3a/3b,
kterou zatím pro logistické vozidlo s pohonem
4x4 nikdo jiný nenabízí. Posádka je kromě pancéřování chráněna i speciálními kompozitními
sedačkami, které v případě výbuchu nálože pod

Foto: Tatra Trucks

Světově první logistické vozidlo 4x4 s pancéřovanou
kabinou splňující normu STANAG 3 - 3a/3b je české
provenience

vozidlem dokážou absorbovat podstatnou část
přenesené energie. Výborný jízdní komfort tohoto vozidla navíc zvyšuje nový interiér. Q
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STANDARDY PRO ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVATELNOSTI
CHRÁNÍ TRH A SPOTŘEBITELE
Expertní skupina pro sledovatelnost produktů při Evropské unii doporučila přijetí globálních
standardů Systému GS1 jako nejvhodnější, praxí ověřený nástroj pro zlepšení sledovatelnosti,
rychlejšího stažení defektních produktů z trhu a zvýšení bezpečnosti spotřebitelů.
vatelnosti podél celého logistického řetězce potravinářských výrobků, která zahrnuje i výrobky
importované do EU, a ukládá informační povinnost.
Direktiva neurčila způsob a metody k naplnění legislativní povinnosti. Počátkem letošního roku však
EU jako vhodný nástroj k zajištění sledovatelnosti
doporučila globální standardy Systému GS1.
Expertní skupina pro sledovatelnost (EU Product
Traceability Expert Group) byla založena Evropskou
komisí v r. 2011 s cílem řešení otázek sledovatelnosti a bezpečnosti produktů. V lednu letošního
Kauzy typu dioxinová aféra se nesmějí roku konstatovala, že „… standardy GS1 jsou gloopakovat!
bálně masivně využívány pro identifikaci produktů,
Zlomovým bodem byla tzv. dioxinová aféra, která sběr a sdílení dat. Funkční systém sledovatelnosti
vypukla v Belgii. V roce 1999 se dostal motorový založený na sdílení spolehlivých informací není
olej z vyřazených automobilů,
možný bez standardizovaného
určený k ekologické likvidaci, do
systému automatického zpracotanku s uskladněným rostlinným
vání dat“. Nezbytnou podmínkou
olejem. Z kontaminované suroje využití společného, všem sroviny byl vyroben ztužený tuk pro
zumitelného globálního jazyka –
výrobce krmiv a dodán do cca
Systému GS1. Dokument uzavírá
1600 výkrmen v Beneluxu, Frandoporučení adopce globálních
cii a Německu. Následně byla
standardů Systému GS1 jako nejzjištěna onemocnění drůbeže
vhodnějšího, praxí ověřeného náa snížená kvalita vajec. Všechna
stroje pro zajištění sledovatelnosti
belgická vejce a drůbeží produkty
a rychlejšího stahování defektbyly plošně staženy z trhu. Vešních výrobků z trhu (tzv. recall).
kerý export uvedených výrobků
Expertní komise ocenila pozitivní
byl zastaven. Uzavřeny byly čtyři
dopad využívání Systému GS1 na
velké závody na výrobu krmiv;
evropský systém RAPEX (Rapid
tři z nich pravděpodobně nikdy Logistická etiketa podle standardu
Alert System), neboť zajišťuje
žádné kontaminované krmivo GS1 LL s SSCC kódem je základem účin- snazší a přesnější identifikaci nebezpečných produktů na trhu.
nevyrobily. Evropská komise od- ného systému pro vysledovatelnost
hadla celkové ekonomické ztráty
přímo související s dioxinovou aférou na 1,5 mld. eur. Robustní systém v teorii a praxi
Belgická vláda nebyla schopna identifikovat Zpětné vysledovatelnosti produktů až na úroveň
všechny výrobce, jimž bylo dodáno cca 80 t kon- palety lze dosáhnout pouze s využitím standardní
taminovaných krmiv. Okolní státy stáhly veškeré do- identifikace logistických jednotek pomocí logistické
vezené belgické potraviny z trhu a odmítly jakýkoli etikety GS1 LL, obsahující sériové číslo SSCC. Pradalší dovoz. USA a další země uvalily na evropské covníci výrobního závodu v zóně příjmu vstupních
zboží po omezenou dobu plošný zákaz importu.
surovin evidují kódy SSCC všech palet. Informační
Důvody dioxinové aféry byly nasnadě: Jen ně- systém data propojí s globálním lokalizačním čískolik společností uchovávalo data o výrobcích, lem (GLN) příslušných dodavatelů. Každý pohyb
ingrediencích a surovinách. Firmy jen výjimečně logistické jednotky je sledován, dané SSCC je zauchovávaly informace o šarži, datu výroby apod. znamenáno a propojeno s GLN nového umístění.
Za těchto podmínek byla jakákoli forma řízeného Ve výrobě jsou SSCC kódy logistických jednotek a/
stažení výrobků nemožná, neboť nelze průkazně /nebo GTIN + čísla šarží materiálů využitých v prooddělit produkci kontaminovanou a nezávadnou. cesu výroby nahrána a propojena s GTIN vzniklých
produktů a příslušných čísel šarží.
EU: povinnost zajištění systému
Na konci výrobního procesu jsou produkovány
vysledovatelnosti podél celého
obchodní jednotky, tj. skupinová balení, kterým jsou
logistického řetězce
přiřazována unikátní GTIN a čísla šarží. V procesech
V reakci na dioxinovou aféru bylo vydáno Nařízení balení, skladování a expedice informační systém
Evropského parlamentu a rady EU č. 178/2002 ze GTIN vzniklých standardních obchodních jednodne 28. 1. 2002, kterým se stanoví obecné zásady tek asociuje s SSCC kódy nově vzniklých palet, na
a požadavky potravinového práva. Regulace se kterých jsou loženy. SSCC expedovaných palet jsou
soustředí na povinnost zajištění systému sledo- propojena s GLN konkrétních destinací.
Foto: Bohemia Sekt

Mezinárodní standardizační organizace ISO definuje pojem sledovatelnost jako „schopnost zpětné
identifikace vzniku konkrétní položky, její aplikace
a místa výskytu v logistickém řetězci“.
Snaha evropských států vytvořit pravidla pro povinné zajištění sledovatelnosti sílila s rostoucím
objemem mezinárodního obchodu a stále větší
komplexností dodavatelsko-odběratelských řetězců. A především – se stále větším výskytem
problematických produktů.

GTS (Global Traceability Standard)
– globální standard
pro sledovatelnost
GS1 – GTS je založen na již existujících obchodních praktikách, neboť využívá existující globální standardy. Sledovatelnost na bázi GTS je
podnikový proces nezávislý na volbě použitých
technologií. Jde o univerzální multioborový
standard vhodný pro všechny zúčastněné strany
v rámci logistického řetězce.
Je kompatibilní i se široce využívanými kvalitativními standardy, jako je HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points), BRC (British Retail
Consorcium), IFS (International Food Standard),
SQF (Safe Quality Food).

Přínosy pro průmysl, spotřebitele
i kontrolní orgány
Přijetí standardů pro sledovatelnost bylo jedním
z několika doporučení uvedených ve zprávě, kterou expertní skupina při EU publikovala po dvou
letech diskusí vedených napříč celým odvětvím.
Tato doporučení se zaměřují na přínosy nejen
pro průmysl a spotřebitele, ale také pro kontrolní orgány sledující dodržování legislativních
požadavků za účelem ochrany veřejného zdraví
a bezpečnosti.
„Dodavatelské řetězce překlenují celou planetu
a dále expandují. Spotřebitelé současně nakupují
stále více produktů přes internet. Tyto dva trendy
jsou příčinou stále větší náročnosti zajištění sledovatelnosti výrobků,“ upozornila Maija Laurila z Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele
při Evropské komisi (DG SANCO) a předsedkyně
unijní expertní skupiny pro otázky sledovatelnosti.
„Schopnost efektivně sledovat produkty pomáhá
zajistit jednoznačnou identifikaci nebezpečných
výrobků a jejich rychlé stažení z trhu.“ Q
Mikuláš Černý, GS1 Czech Republic

Zpráva vydaná expertní skupinou
obsahuje následující doporučení:
●Hospodářským

subjektům (výrobcům,
obchodníkům) skupina doporučuje označování spotřebního zboží strojově čitelnými
standardními identifikačními kódy a zavádění
automatických systémů pro sledování produktů na bázi globálních standardů ISO a GS1.
●Kontrolním institucím sledujícím dodržování legislativních požadavků skupina doporučuje zařazení problematiky čárových kódů
do odborné přípravy, provádění hodnocení
sledovatelnosti ve spolupráci se soukromými
subjekty stejně jako rozvoj osvědčených postupů pro sběr informací o nebezpečných
výrobcích, které překročí hranice EU.
●Z hlediska spotřebitelů skupina navrhuje
usilovat o zvýšení povědomí o významu identifikace produktů. Další doporučení se týká
osvěty mezi spotřebiteli, aby aktivně upozorňovali kontrolní orgány na podezřelé nebo
potenciálně nebezpečné výrobky.

12/2014

27

Téma: Logistika v průmyslu

V DACHSERU DOHLÍŽÍ NA ZÁSILKY APAČ
Logistická branže čelí stále většímu tlaku na opatření pro ochranu zdraví lidí a životního
prostředí a po hospodářské krizi se musí vypořádávat i s enormní potřebou úspory nákladů.
A tak se tento sektor stal jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, který, aby dostál vysokým
nárokům, stále více využívá nejmodernějších technologií.
„S vysokým tlakem na optimalizaci nákladů na dopravu jde ruku v ruce požadavek na maximální transparentnost procesů,“ potvrzuje Jan Polter, obchodní
a marketingový ředitel Dachser Czech Republic a.s.,
a dodává: „V naší společnosti se s ním vyrovnáváme
ve třech rovinách – díky odbornému personálu,
pomocí sofistikovaného IT, které si sami vyvíjíme na
míru, a nasazením speciálních technologií.“

Jak velká je zásilka a kolik opravdu
váží?
Jednou z takových technologií, která přináší zjednodušení logistických procesů a vyšší transparentnost
při odbavování zásilek, je portálový skener APACHE.
Název zařízení, které slouží k automatickému měření
přepravních zásilek, pochází z němčiny – Automatische PAletten Charakteristik Erfassung – automatická identifikace paletových vlastností.
Získat k předaným zakázkám správné údaje
o klíčových parametrech zásilky, a to hlavně údaje
o jejím objemu a hmotnosti, je důležité pro každého
logistického providera. Bohužel v mnoha případech
zadané rozměry či váha nesouhlasí se skutečností,
nebo u zásilky informace o jejím objemu zcela
chybí. Portálový skener určený pro paletové zásilky umožňuje automatické měření jejich skutečné
hmotnosti, délky, šířky a výšky a z těchto dat sta-

novuje objemovou hmotnost zásilky. Jeho cílem je
pravidelně zjišťovat odchylky mezi daty o zásilkách,
které byly zadány odesílatelem, a skutečnými hodnotami. Konstrukce portálového skeneru APACHE
měří na délku 360 cm, je široká 330 cm a vysoká
340 cm, její hmotnost je zhruba 1200 kg. Válečkový
dopravník uprostřed slouží k posunu zásilek do
měřicího centra, kde jsou laserovými paprsky měřeny požadované hodnoty a ihned zapisovány do
softwaru zařízení. Změřená data se z portálového
skeneru dají jednoduše stáhnout na externí nosič
a mohou být v IT Dachseru srovnána s nejrůznějšími
daty o zakázkách.

Putující kontrolor
Firma používá portálový skener APACHE již řadu let
a pravidelně zjišťuje rozdíly ve váze a rozměrech
zboží u odchozích zásilek svých zákazníků s cílem
zamezit těmto odchylkám v budoucnu. Správné
údaje o zásilkách na začátku přepravního řetězce
jsou totiž nutné jak pro bezpečnost přepravy, tak
i pro správné nastavení ceny přepravy dle skutečného výkonu.
Zařízení je flexibilní a používá se v celé síti společnosti Dachser. Konstrukce portálového skeneru
APACHE se totiž dá jednoduše složit do několika
boxů a přepravit do kterékoliv pobočky firmy.

HELIOS ORANGE VE SLUŽBÁCH LOGISTIKY
Česká pobočka francouzské společnosti ND Logistics, která patří mezi absolutní špičku v oblasti logistiky ve Francii a Velké Británii, se u nás zabývá od roku 2002 hlavně skladovacími
službami. Nabízí velmi sofistikované služby a růstu firmy již původní informační systém
francouzského dodavatele nevyhovuje.
Jako problém se postupem času ukázal především
fakt, že dosavadní systém nevyhovuje požadavkům
mateřské firmy na reporting. Navíc podpora systému není lokální, ale provádí se přes mateřskou
firmu, což je extrémně zdlouhavé. Proto padlo rozhodnutí na výměnu informačního systému a od
1. ledna 2015 bude zaměstnancům české pobočky
pomáhat komplexní ERP systém HELIOS Orange
z produkce Asseco Solutions.

28

12/2014

V létě letošního roku byla zahájena implementace
nového systému, který by měl dosavadní problémy
vyřešit. Do konce letošního roku budou připraveny
ke startu moduly a funkcionality pokrývající prakticky veškeré provozní potřeby firmy: komunikaci
s bankami (Banka), controlling (Výkazy a reporty),
ekonomiku a finanční řízení (Účetnictví, Splátkování a leasing, Rozpouštění a přeúčtování režií, Pokladna, Majetek), skladové hospodářství a obchod
(Sklady, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace), mzdy a lidské zdroje
(Mzdy, Personalistika), CRM a služby
(Evidence pošty a datové schránky)
i další rozšiřující funkcionality (Ares
a Schvalování dokladů).
Jak nám sdělila Martina Willmannová,
financial controller v ND Logistics CZ,
„Implementace probíhá standardně,
bez větších problémů. Přínos nového
systému očekáváme ve všech oblas-

Logistická vychytávka - portálový skener APACHE,
který dohlíží na správné rozměry zásilek, nezískal
však své jméno podle bystrých očí indiánských
zvědů, ale akronymu německého označení
„automatické identifikace paletových vlastností“

Standardně se tak na každou pobočku dostane
minimálně jednou za rok, kdy probíhá kontrolní
měření zásilek.
„Pravidelná kontrola dat nejenže přináší do celého
supply chainu větší transparentnost a oběma stranám
jistotu správně fakturovaných zásilek, ale především
zabraňuje přetěžování aut a zároveň umožňuje jejich
optimální vytížení. To snižuje náklady na dopravu,
tedy i uhlíkovou stopu dodavatelského řetězce a v neposlední řadě také šetří naše silnice,“ vyjmenovává
výhody portálového skeneru Jan Polter. Q
/jv/

tech ekonomické a správní činnosti firmy. K výraznému zlepšení by mělo dojít zejména v oblasti
účetnictví, reportingu, v oblasti mezd a oběhu
dokumentů. Naopak v rovině finančních úspor
přínos zatím neočekáváme, protože v souvislosti
se zavedením nového softwaru bude kladen
mateřskou firmou větší nárok na počet a přesnost
reportů.“
Na otázku, zda je některý z modulů něčím zvláště
zajímavý, odpovídá: „Zajímavý je zejména průběh
nastavování reportů, které mají v naší firmě některá
specifika, jsou velmi rozsáhlé a podrobné. Vzhledem
k obrovskému rozdílu mezi dosud používaným
softwarem a systémem HELIOS Orange jsou ale pro
nás zajímavé prakticky všechny moduly. Např. Fakturace – náš současný software neumí vystavovat
faktury, nebo modul Majetku, který jsme zatím
vůbec neměli, přínosem bude i modul Banky pro
komunikaci s finančními institucemi – účtování bylo
zatím prováděno ručně, nebylo k dispozici žádné
specializované rozhraní, podobně jako modul Mzdy
– dosud byl používán oddělený software na účetnictví a mzdy, a do systému se mzdy účtovaly ručně.
Zajímavostí, související s výběrem systému HELIOS
Orange pro ND Logistics CZ, byl požadavek mateřské
firmy na prezentaci softwaru, která proběhla přímo
ve finančním centru společnosti v Toulouse. Q
/ks/
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Vozík cubeXX určuje samostatně svou pozici na základě předem stanovených orientačních bodů
a analyzuje své bezprostřední okolí ve 3D

INTERAKTIVNÍ ROBOT  VOZÍK cubeXX
Hodně se mluví o Průmyslu 4.0. Cílem je inteligentní výrobní podnik, který se vyznačuje
adaptabilitou a flexibilitou, efektivitou využívání přírodních zdrojů a ergonomií obchodních
a výrobních procesů. To se ale podaří jen tehdy, když budou propojeny a stanou se součástí
komplexního systému všechny složky logistického procesu – lidé, materiál, přepravovaná
břemena a nákladové jednotky.

dvou úrovních a čelní vidlicový vysokozdvižný vozík. Tento „Transformer“ se ovládal prostřednictvím
aplikace na iPadu. Na logistickém kongresu už byl
v různých scénářích z praxe inovovaný model, který
díky rozšířenému operačnímu systému, novým senzorům a rozhraním disponuje propojenější inteligencí, a pro Průmysl 4.0 tak umožňuje internet věcí.
Rozvíjený robotický systém RACK (Robotic Application Construction Kit) a vylepšená technologie
senzorů a skenerů posouvá cubeXX o další krok
směrem k flexibilní automatizaci a k tomu, že se
z něj stane interaktivní robot, protože nyní dokáže
vyhodnocovat své bezprostřední okolí a lépe reagovat na překážky a neočekávané události. Pomocí
nahoře umístěného rotujícího laserového skeneru je
cubeXX schopen nejen sám určit svou pozici na základě předem zadaných orientačních bodů, ale také
analyzovat své bezprostřední okolí ve 3D. Rozliší tak
prostorové obrysy a i během jízdy spolehlivě rozpozná regály, palety nebo překážky. Mezi vidlice je nainstalován detekující laserový skener, díky němuž vozík
precizně rozpozná i dynamické překážky a dokáže
příslušně navigovat tím, že např. změní směr jízdy
nebo sníží rychlost. „Aby mohly stroje komunikovat
s lidmi, musí být senzory především inteligentní,“ řekl
Nicola Magrone, vedoucí prodeje firmy SICK, která je
partnerem realizace. Senzory nejsou jen dodavatelé
dat, ale měly by také komunikovat s částmi stroje,
např. řízením a také s cloudovými strukturami.
Pro efektivní nasazení celých flotil cubeXX ve větších
skladech představuje STILL alternativně k plnému
systémovému přístupu přes iPad také řízení přes
univerzální chytré zařízení (smart device) ve velikosti pivní zátky. S nasazením Coasteru vyvinutého

Na říjnovém logistickém kongresu v Berlíně byl předveden inovovaný koncepční vozík cubeXX, který poprvé firma STILL představila na letošním veletrhu
CeMAT. Díky novým senzorům a skenerům zajišťujícím dynamické a prostorové snímání se flexibilně
automatizovaná využití cubeXX zaměřují i na oblasti
s přepravou osob. Zakázky přepravy se přitom k vozíku
dostávají rozmanitými cestami. Např. prostřednictvím aplikace pro iPad, přes kterou lze cubeXX také
seřizovat a konfigurovat, nebo přes Coaster vyvinutý
Fraunhoferovým institutem pro materiálové toky
a logistiku (IML) či přes cloudovou platformu SAP
HANA pro internet věcí, přes kterou je možné také vést
správu vozíku a do budoucna řídit celé flotily cubeXX.

Aby bylo možné plnit všechny požadavky Průmyslu 4.0, zapojuje se
STILL do vývoje v nejrůznějších výzkumných projektech, např. Hub2Move, společně s Fraunhoferovým
institutem a dalšími partnery. První
výsledky výzkumu a výhled vize budoucnosti Hub2Move sdělili Prof.
Dr. Michael ten Hompel (vedoucí
Fraunhoferova IML) a Matthias Klug
(vedoucí mezinárodní firemní ko- Díky síťově propojené inteligenci umožňuje cubeXX internet věcí pro
munikace firmy STILL) účastníkům Průmysl 4.0
říjnového kongresu v přednášce
„Průmysl 4.0 v praktickém testu“. „Musíme cíleně Fraunhoferovým IML, prvního mobilního průmyspodporovat 4. průmyslovou revoluci lově využitelného rozhraní mezi člověkem a strojem
a konkrétně vývoj softwaru a hardwaru pro Průmysl 4.0, by mělo být možné ovládat vozíky
pro logistiku. Adaptabilita, jakou pro cubeXX velmi snadno. Aplikace instalovaná na
Hub2Move potřebujeme, je dosažitelná Coaster komunikuje jak se systémem správy skladu,
jen s aplikačními IT řešeními a vhod- tak i s robotickým cubeXX. Pracovník může přijímat
nými hardwarovými komponenty. úkoly, zatímco Coaster přivolá nejbližší dosažitelný
Souhra SAP HANA, cubeXX a našeho vozík a nakonfiguruje ho tak, jak je to pro příští úkol
Coasteru příkladně ukazuje, jak musí přepravy třeba. Stroj redukovaný na důležité funkce
takováto logistická řešení v budoucnu je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a rozpovypadat,“ zdůraznil Prof. Dr. Michael znává čárové kódy, stroje a lidi. Při vychystávání je
ten Hompel.
proto možné např. skenovat produkty, skladové
Funkční prototyp, který STILL představil přihrádky a cílové nádoby.
na letošním veletrhu CeMAT, spojuje S vozíkem cubeXX vyvinul STILL koncepční vozík
v jednom stroji profily požadavků na šetrný k přírodním zdrojům s inteligentním rozhratahač inteligentní tažné soupravy, níz- ním mezi člověkem a strojem, který může efektivně
kozdvižný vozík, vysokozdvižný vozík, řešit budoucí úkoly v logistice a výrobě se stále
CubeXX rozlišuje prostorové obrysy a i během jízdy spolehlivě
vychystávací vozík, vozík pro práci ve vyšším stupněm síťového propojení. Q
/pk/
rozpoznává regály, palety nebo překážky
12/2014
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ROZŠÍŘENÁ REALITA V OBLASTI LOGISTIKY
I když je technologie tzv. rozšířené reality (Augmented reality – AR) v logistice teprve v relativně
raných fázích přijetí, může nabídnout značné výhody – např. dát poskytovatelům logistických
služeb rychlý přístup k předpokládaným informacím. To je zásadní z hlediska budoucího
a přesného plánování úkolů, jako je dodávka a optimalizace nákladů, a má zásadní význam
pro zajištění vyšší úrovně zákaznických služeb.
Studie DHL Trend Research přenáší do logistiky
osvědčené postupy z jiných odvětvích, včetně
několika případů použití pro AR v tomto oboru.
Jsou to:
●Skladové operace
●Dopravní optimalizace
●Dodávka do „poslední míle“
●Vylepšené služby s přidanou hodnotou

Skladové operace
Zatím nejslibnější se AR jeví pro logistiku ve skladových operacích, které se odhadují na asi 20 % všech
logistických nákladů, a pro úkoly týkající se vychystávání, odhadované na 55 až 65 % z celkových
nákladů. To znamená, že AR má potenciál výrazně
snížit náklady tím, že zlepší tyto procesy a může
také pomoci s výcvikem nových a příležitostných
skladníků a plánování skladu.

pracovník dorazil na správné místo, a navést ho rychle
ke správné položce na polici. Pracovník pak může
položku naskenovat a zaregistrovat, přičemž tento
proces se současně přenáší do systému řízení skladu,
který umožňuje v reálném čase aktualizace akcí.

Plánování skladu
AR také pravděpodobně ovlivní skladově-plánovací
procesy. Dnešní sklady jsou používány nejen jako
skladové a distribuční centrum, ale stále více i pro
služby s přidanou hodnotou, od montáže výrobku,
balení či přebalování a opravy.
To znamená, že musí být přepracovány tak, aby tyto
nové služby mohly pojmout. AR může být použita
pro vizualizaci plánované přestavby v plném rozsahu, rozmístění interaktivní digitální reprezentace
navrhovaných změn v reálném prostředí skladu.
Plánovači tak mohou vyzkoušet, zda se uvažované
úpravy na dané místo vejdou, a modelovat nové
pracovní postupy. Cílem je podporovat a snížit
náklady na redesign a plánování skladu.

Optimalizace přepravy

Technologie AR umožňují získávat v reálném čase
informace o okolí

Pick-by-Vision: Optimalizované
vychystávání
V oblasti logistiky je nejvíce hmatatelný přínos AR
řešení pro optimalizaci procesu vychystávání. Drtivá
většina skladů v rozvinutém světě stále používá
přístup založený na papírových seznamech, ale toto
řešení je pomalé a náchylné k chybám.
Systémy firem Knapp, SAP a Ubimax jsou v současné
době v závěru testovací fáze. Základem jsou hlavně
mobilní AR systémy, jako průhledový namontovaný
displej (HMD), kamery, nositelný počítač a akumulátory, které poskytují dostatek energie pro nejméně
jednu směnu. Vizualizční vychystávací software
nabízí rozpoznávání v reálném čase, čtení čárových kódů, vnitřní navigaci a integraci informací
se systémem řízení skladu (WMS). Hlavní výhodou vizuálních systémů vychystávání je poskytnutí
hands-free intuitivní digitální podpory pracovníkům
při ručním vychystávání zboží.
Pomocí systémů AR může každý pracovník vidět digitální seznam objektů k vychystání ve svém zorném
poli a díky navigačním funkcím k nim najít i nejlepší
trasu. Automatické skenování čárových kódů rozeznávacím softwarem umožňuje zkontrolovat, zda
30
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Za posledních 10 let se využitím moderních informačních technologií poskytovatelům logistických
služeb výrazně zlepšila výkonnost, spolehlivost
a zabezpečení nákladu s dopravou. AR má potenciál
k dalšímu optimalizování silniční nákladní dopravy
v oblastech, jako je kontrola úplnosti, mezinárodní
obchod, navigace řidiče, vytěžování apod.
Sběrní pracovníci vybavení systémy AR s pokročilou
technologií rozpoznávání objektů mohou rychlým
pohledem na náklad zkontrolovat, zda je kompletní,
což v současné době vyžaduje manuální přepočítávání nebo časově náročné skenování čárových kódů.
V budoucnu by mohli využívat přenosná AR zařízení
snímačů v kombinací s hloubkovými 3D senzory pro
určení počtu palet nebo jednotlivých balíků (skenování
značek na každém z nich) nebo jejich celkový objem
(pomocí měřicích přístrojů). AR systém může také
skenovat položky ke zjištění poškození nebo poruchy.

Mezinárodní obchod
S globalizací světa se chystají ekonomicky vzkvétat
dopravní toky, které se do rozvíjejících trhů výrazně
zvyšuji. To představuje velkou příležitost pro poskytovatele logistiky, ale také zvyšuje složitost, protože
existují významné rozdíly v obchodních předpisech
a požadavcích v různých zemích či regionech.
AR se tak pravděpodobně ukáže důležitá pro poskytovatele globálních obchodních služeb, kterým
může usnadnit zpracování obchodní dokumentace
a mezinárodní manipulaci s nákladem. Před odesláním by mohl systém AR napomáhat při zajišťování přepravy v souladu s příslušnými dovozními
a vývozními předpisy, a zajistit správnou přípravu
obchodní dokumentace. AR zařízení může skeno-

Ke klíčovým technickým prostředkům AR patří
zobrazovací zařízení, jako např. průhledové displeje

vat obchodní dokumenty nebo zboží pro klíčová
slova a automaticky navrhnout změny nebo opravit
kód klasifikace zboží, zkontrolovat (vytisknout) obchodní doklady. Po odeslání může technologie AR
výrazně snížit zpoždění ve skladištích a přístavech
tím, že překládá obchodní text dokumentu, jako
jsou např. obchodní podmínky, v reálném čase.

Dynamická dopravní podpora
Dopravní zácpy často brání hladkému průběhu
řady ekonomických procesů, které jsou silně závislé
na hladkém toku fyzického zboží. Odhaduje se, že
každý rok stojí Evropu asi 1 % hrubého domácího
produktu (HDP). A jak se zvyšují dopravní zácpy,
roste i poptávka po řešení ke zlepšení přesnosti.
V budoucnu lze čekat stále větší využití tzv. dynamické podpory provozu s daty v reálném čase
pro optimalizaci tras nebo přetrasování zásilky.
Systémy AR budou nástupci současných navigací
s klíčovou výhodou, že řidič nemusí spouštět oči
ze silnice. AR systémy mu také mohou poskytnout
řadu důležitých informačních podkladů o vozidle
a nákladu (např. potvrzení teploty nákladu apod.).

Nákladní systém nebo logistický
Tetris?
V současné době nákladní doprava vzduchem, vodou,
i po silnicích rozsáhle využívá digitálních dat a plánovacího software pro optimální vytížení a využití vozidla.
V úvahu se berou otázky, jako je obsah, hmotnost,
velikost, místa určení a další zpracování pro každou
položku. I když tam může být potenciál pro další zlepšení, překážkou je často samotný proces nakládání.
AR zařízení mohou pomoci tím, že nahradí potřebu
tištěných seznamů nákladu a souvisejících pokynů
(nabídnou i možnost jejich vytištění). Na předávací
stanici by pak např. nakladač mohl získat informace
v reálném čase na svém AR zařízení, o každé paletě a jejím přesném umístění ve vozidle, aby se
nákladový prostor využil co nejlépe. AR zařízení
může zobrazovat nakládací pokyny s šipkami nebo
vyhledávat vhodné cílové zóny uvnitř vozidla. Druhý
přístup je srovnatelný s populární hrou Tetris, kde je
úkolem umístit další náhodné položky podle tvaru
s cílem maximalizovat dostupný prostor a vyhnout
se mezerám. Na rozdíl od běžných papírových seznamů by ale nákladní seznamy podporované AR
také umožnily optimalizaci v reálném čase – už
během procesu načítání.
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Dodávka „poslední míle“…
Další důležitou oblastí použití AR je tzv. poslední míle.
Rostoucí využívání e-commerce vedlo k rozmachu
doručovacích služeb, které jsou posledním krokem
v dodavatelském řetězci a často nejdražším. Proto je
optimalizace dodávky v posledním úseku cestou, jak
snížit náklady, slibnou oblastí aplikace AR.
Odhady naznačují, že řidiči stráví 40 a 60 % svého
času, kdy jsou mimo distribuční centrum tím, že
hledají umístění správných políček v rámci svého
vozu pro další dodávky. V současné době musí řidiči
při nakládání v distribučním centru spoléhat na svou
paměť, ale v budoucnu by mohl dostat důležité
informace o konkrétní zásilce a jejím místě určení při
pohledu na ni se svým AR zařízením. Tyto informace
mohou zahrnovat druh přepravovaného zboží, váhu
každého balíku, dodací adresu, a zda je křehký nebo
vyžaduje zvláštní polohy, aby nedošlo k poškození.
Zařízení by pak mohlo vypočítat požadavky na prostor pro každý balík v reálném čase, vyhledávat
vhodná volná místa ve vozidle a pak označit jeho
optimální umístění s ohledem na plánovanou trasu,
což by výrazně zrychlilo doručování zásilek.

… a problémy „posledního metru“
Dalším úkolem je nalezení konkrétní budovy, což
často komplikuje dodací lhůty, protože se může vyskytnout mnoho problémových faktorů, jako skrytá
nebo chybějící čísla domů či názvy ulic nebo, jak je
tomu v mnoha rozvojových zemích, žádný strukturovaný systém pojmenování ulic a budov. A právě tady

obraz se záznamem v zabezpečené databázi. Vzhledem k předpisům na ochranu osobních údajů, by
však bylo nutné, aby příjemce dal předem svolení
k použití této technologie. Tato služba by se mohla
uplatnit hlavně u zásilek s mimořádně vysokou hodnotou, kde uživatelé ocení vyšší úroveň zabezpečení.

Balíkové služby
Navigace k určeným skladovým položkám
a zobrazování informací o jejich obsahu či umístění

by mohly být systémy AR velmi užitečné – ukázat
řidiči příslušnou budovu nebo blok budov, a zobrazit
informace, jako je např. Google Street View, a omezit
tak hledání a prodlužování dodací lhůty. AR zařízení
může být také použito k umístění značek, a tím
budování nezávislé databáze v průběhu času pro
další doručení na stejné adrese.
Někdy doručení na „poslední metr“ vyžaduje vnitřní
navigaci. Zatímco navigace na bázi GPS funguje
dobře venku, budovy někdy způsobují vážné rušení signálu. Řešením by mohlo být umístění LLA
značky (zeměpisná šířka, délka, nadmořská výška)
v různých vnitřních bodech.
Vybavení zaměstnanců AR systémy by mohlo
také zvýšit bezpečnost a zlepšit kvalitu kontaktu
se zákazníkem. Pomocí technologie rozpoznávání
obličeje by osoba, která přijímá balíček, mohla
být jednoznačně identifikována, aniž by musela
předkládat nějaký doklad totožnosti. AR zařízení
by mohlo příjemce vyfotit a automaticky porovnat

V blízké budoucnosti by mohla rozšířená aplikace
balíkové služby využívající AR umožnit zákazníkům
naskenovat a změřit objem zboží, které má být odesláno, odhadnout váhu a stanovit správnou velikost
pro nejnižší ceny balíkových zásilek od svého poskytovatele logistických služeb. Navíc by tato aplikace mohla
ukázat různé přepravní a pojišťovací cenové možnosti.
I když taková propracovaná aplikace není dnes ještě
k dispozici, její jednodušší verze je už používána – DHL
Paketassistent11 umožňuje uživateli vytisknout dokument obsahující ikonu, která je podobná QR kódu. Pomocí webové kamery jsou pak promítnuty hologramy
dostupných balíkových krabic DHL, aby si zákazník
mohl zvolit správnou velikost obalu pro své zboží.
AR má v odvětví logistiky slibnou budoucnost a je
jasné, že může hrát významnou roli v téměř každém
kroku logistického hodnotového řetězce. I když jsou
v současné době vyvíjeny jen některé z těchto aplikací,
jsou první příznaky přijetí AR v odvětví logistiky povzbudivé. Tento trend bude i nadále růst a i když není
snadné odhadnout, jak rychlý tento nástup AR bude,
je docela možné, že tato zařízení budou jednoho dne
tak normální a rozšířená jako smartphony. Q

Téma: Logistika v průmyslu

SKLAD SE SNAŽÍ ZJEDNODUŠIT REALIZACI
A SNÍŽIT NÁKLADY
V polovině října uspořádal Spolek Kompetentních Logistiků a Dodavatelů (SKLAD), workshop
o unikátních konceptech a nových technologiích v oblasti logistiky, poradenství, personalistiky
a finančnictví. Šlo o první z připravovaných pravidelných workshopů a setkání, které chce
sdružení pro své klienty i odbornou veřejnost nabízet.
Nezávislá iniciativa předních dodavatelů působících
v oblasti logistiky a výroby SKLAD vznikla letos s cílem zajistit komplexní servis v oblasti logistiky – od
dodavatele logistických služeb až po poskytování
poradenství ve všech souvisejících oborech včetně
výběru vhodné komerční nemovitosti, jejího vybavení a financování, regálových systémů, dopravníků
pro sklady a výrobu, manipulační techniky, automatizace skladu, informačních systémů, zařízení pro
identifikaci a sběr dat, financování nebo outsourcingu zaměstnanců.
Díky SKLADu se tak klientům zjednoduší celý
proces realizace projektu, od starosti kontaktovat
více dodavatelů až po vícenáklady při neefektivní
komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Široké
spektrum kooperujících firem spolku jednoduše
zajistí vše potřebné za klienta „v jednom balení“.
Členy sdružení jsou realitně-konzultantská společnost 108 Agency, technologická a poradenská
společnost Aimtec, renomovaná firma v oboru
průmyslové automatizace a regulovaných pohonů Blumenbecker Prag, logistická společnost
JK Logistika, dodavatel komplexních automatizovaných systémů manipulace LogTech, Motorola

Solutions, jejíž specializací je výroba snímačů čárových kódů, RFID a mobilních terminálů, přední
dodavatel manipulační techniky STILL a společnost
STOW, která je jedním z vedoucích světových vý-

robců regálových systémů a ocelových konstrukcí.
„Již delší dobu jsme se potkávali s členy SKLADu
u stejných zákazníků. Postupně jsme zjišťovali, že
hledají komplexní řešení svých logistických potřeb.

KION BUDUJE V ČR DALŠÍ TOVÁRNU

Rozhodli jsme se proto vyjít jim vstříc formou nového uskupení,“ uvádí Ing. Jakub Klíma, obchodní ředitel společnosti Aimtec. SKLAD vychází z bohatých
zkušeností, know-how jednotlivých členů, kteří již
měli možnost si na společných projektech vyzkoušet
vzájemnou spolupráci, takže jde o ověřené partnery,
kteří se podporují a důvěřují si. Díky tomu sdružení
nabízí ucelené řešení, které je prověřené a méně
rizikové než dodávka několika dílčích celků. Rychlejší
a jednodušší implementace umožní klientům zvyšování konkurenceschopnosti a snižování nákladů.
„Být členem SKLADu je přínosné pro nás, i pro naše
klienty. Ve spolupráci s ostatními členy jsme schopni
nabízet rozšířené služby a produkty. Sdružení funguje jako jeden celek, který má inovační potenciál,
díky němuž získají klienti přístup k nejnovějším
informacím v dané oblasti,“ řekl Ing. Jakub Holec,
majitel 108 Agency. „Říjnový workshop byl prvním
představením našeho uskupení, kde jsme chtěli
prezentovat zabezpečení celého procesu intralogistiky díky efektivní spolupráci všech zapojených
dodavatelů,“ dodává Ing. Karel Šprojcar, obchodní
ředitel společnosti STILL ČR. Zdůraznil, že SKLAD
byl založen s vizí poskytnout zákazníkům komplexní službu od jednoho dodavatele: „Začlenili
jsme do spolku partnery, se kterými máme výborné
zkušenosti, a o kterých jsme přesvědčeni, že ve
svých oborech představují záruku kvality. Cílem
bylo pokrýt celé spektrum služeb – od financování
přes vytvoření skladového prostoru, jeho vybavení veškerým zařízením až po eventuální převzetí
personálu a jejich řízení na základě dlouholetých
zkušeností a vlastního know-how.“ Q
/joe/

(Linde, STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli a Voltas) ve
svém oboru nyní dominantní postavení na trhu
v západní a východní Evropě (světově je na druhé
Výroba vysokozdvižných vozíků, které tvoří páteř logistických systémů, dostane v Evropě pozici globálního žebříčku). Východoevropský trh
další významný impuls – a stěžejní roli v tom bude hrát Česko. V Ostrově u Stříbra začaly s výrobky pro oblast přepravy materiálu patří mezi
v listopadu oficiálně práce na výstavbě nového závodu KION Group, jehož výrobní kapacita jeden z nejvíce expandujících – v minulém roce
je plánována na zhruba 10 000 vozíků ročně.
vzrostl téměř o 8 %. A český trh pro výrobky KION
Group vzrostl od ledna do září téměř o 30 %.
Západočeská výrobna logistické techniky je už dru- s posuvným zdvihacím zařízením Linde. V další fázi V rámci strategie, jejíž součástí je nyní i továrna ve
hým závodem, který KION Group v ČR bude mít – bude ve střednědobém výhledu nový závod v rámci Stříbře, hodlá koncern optimalizovat konkurencedoplní továrnu na nápravy Linde Pohony s.r.o. v Čes- firemní strategie zaměřen na vysokozdvižné vozíky schopnost globálních značek Linde, STILL a Baoli
kém Krumlově, založenou roku 1997. Mezinárodní pro ekonomický a masový segment pro východní i regionálních značek Fenwick, OM STILL a Voltas
předkladatel projektu Panattoni Europe postaví a jižní Evropu, kde má KION Group se šesti značkami pomocí většího používání společných modulů
budovu, KION Group investuje
a platforem.
zhruba 12 mil. eur do strojů
„Investice do naší evropské
struktury závodů ukazují, že
a zařízení. Závod bude vybaven
nejmodernějšími výrobními
ústřední roli v naší strategii růstu
technologiemi a procesy a má
nadále hraje domácí evropský
nasadit nové standardy efektitrh vedle USA a rostoucích trhů,
vity a účinnosti. Po dokončení
jako je Čína. Nový závod přispěje
projektu by v továrním areálu
významným způsobem k tomu,
o rozloze ca 24 000 m2 mělo naaby si KION Group nejen udržel
jít práci na 200 lidí. Vozíky, které
své špičkové postavení ve výbudou sjíždět z pásu v nové východní Evropě, ale také budorobně, byly vyvinuty v Asii (nebo
val ještě lepší servis masového
jsou v současné době ještě vya ekonomického segmentu“,
víjeny) a upraveny podle potřeb
řekl při ceremonii člen předstaevropských uživatelů.
venstva KION Group Theodor
Panattoni Park Stříbro, kde bude umístěn i nový závodu společnosti KION Group, je oficiálně nejlepší
Výroba bude zahájena v roce průmyslovou zónou ČR - letos získal prestižní ocenění pro Průmyslovou zónu roku, které uděluje agen- Maurer. Q
2016 vysokozdvižnými vozíky tura CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice AFI
/dk/
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JADERNÝ LEDOBOREC: OBR,
JEMUŽ NA DEN STAČÍ 50 g PALIVA
PLAVEBNÍ KORIDORY NA SEVERNÍ MOŘSKÉ CESTĚ, KTERÁ VEDE
PODÉL SEVERNÍCH BŘEHŮ RUSKÉ FEDERACE, UDRŽUJÍ SPLAVNÝMI
JADERNÉ LEDOBORCE. VE SROVNÁNÍ S DIESELELEKTRICKÝMI, KTERÉ
DENNĚ NA MOŘI ZKONZUMUJÍ PŘES 60 T TĚŽKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ,
VYSTAČÍ NA STEJNOU DOBU 50 g URANU. I PŘES TO, ŽE DENNĚ
Ledoborec „Rossija“ při vykládání zásob pro polární
výzkumnou stanici
SPOTŘEBUJÍ PALIVO O VELIKOSTI KRABIČKY OD ZÁPALEK,
PŘEVYŠUJÍ SVÝM VÝKONEM LEDOBORCE S KLASICKÝM POHONEM.
Výměna paliva

P

rvním jaderným ledoborcem se v roce 1959
stal ledoborec Lenin, který sloužil především
k ověření nových technologií. V roce 1975
zahájil provoz první sériově vyráběný ledoborec
Arktika, který následovalo pět dalších sesterských
lodí. V roce 1989 přišla druhá sériová třída Tajmyr,
určená pro mělké zálivy a řeky. Plavidla třídy Arktika
mají na palubě dva reaktory typu OK-900A, které
na lodní šrouby dodávají výkon 54 MW a řadí se
tak k nejvýkonnějším ledoborcům v celosvětovém
měřítku. Ledoborce třídy Tajmyr mají jeden reaktor
typu KLT-40M, který jim dává výkon 36 MW, což
je srovnatelné s nejsilnějšími dieselelektrickými
ledoborci.

Nejvýkonnější jaderný ledoborec „50 let pobědy“

že vyrobí a dodá zákazníkovi maketu palivového
souboru k provedení předreaktorových testů.
Vyrobené palivové proutky a plánovaná maketa
palivového souboru jsou prototypem paliva pro
nový ledoborec.

Rozdíly oproti velkým reaktorům
Všechny jaderné ledoborce mají tlakovodní reaktory,
jejichž princip provozu se sice shoduje s reaktory na
Dukovanech nebo Temelíně, ale mají výrazně menší
rozměry, aby byly použitelné na lodích. Aktivní zóna,
což je oblast štěpení jader a uvolňování tepelné
energie, je u reaktoru OK-900A vysoká zhruba 1,5 m
s průměrem okolo 1 metru. Oproti tomu aktivní zóna

Výhodou jaderných ledoborců je, že si vezou
palivo na několik let a nemusí jej měnit v přístavu
tak často jako jejich dieselelektričtí kolegové.
Výměna probíhá při běžném provozu jednou
za tři až čtyři roky a reaktory RITM-200 by měly
tento interval natáhnout až na 7 let. V minulosti již
došlo k tomu, že jaderný ledoborec Arktika strávil
na moři přesně jeden rok bez návštěvy přístavu.
Důležité je to, že v 90. letech minulého století
došlo k útlumu provozu jaderných ledoborců,
takže jim palivo vydrží mnohem déle než za dob
jejich největšího rozkvětu.
K výměně paliva na jaderných ledoborcích sloužilo
několik pomocných lodí: Lepse, Rossita, Imandra
a Lotta. Výměna obvykle probíhala v přístavu a byla
vyměněna celá aktivní zóna, ne jako u velkých reak-

Jaderný ledoborec „50 let pobědy“ mířící na severní pól s olympijskou pochodní

V petrohradských loděnicích se nyní staví první temelínského reaktoru VVER-1000 je vysoká 3,5 m torů, kde je zpravidla vyměněna každý rok třetina
ledoborec nové třídy LK-60, který bude mít zcela a má průměr 3,2 m. Palivo pro jaderné ledoborce paliva. Stejné je ale i to, že palivo musí být po vynový typ reaktoru RITM-200. Plavidlo má být 172 m je výrazně menší než v případě Temelína, neboť se jmutí z reaktoru několik let dochlazováno, což na
dlouhé, 33 m široké a jeho pohon má mít výkon do aktivní zóny vejde 241 palivových kazet, kdežto pozemních jaderných elektrárnách probíhá v ba60 MW, takže půjde o nejvýkonnější ledoborec na Temelín jich má jen 163.
zénu v sousedství reaktoru. Na jaderném ledoborci
světě. Nový typ reaktoru mu přinese
takový bazén chybí, takže přicházejí ke
slovu pomocné lodě.
lepší vlastnosti, než má současná generace jaderných ledoborců. Oproti
Kupříkladu na Imandru se vejde 1530
kazet s jaderným palivem, což je přes
dosavadním typům ledoborců je unikátní svou univerzálností - tím, že díky
šest aktivních zón reaktoru OK-900A,
speciálnímu konstrukčnímu řešení bude
které jsou na palubě ledoborců třídy Arkmoci operovat jak na volném moři, tak
tika vždy dva. Tato loď provedla během
v mělkých vodách řek.
21 let svého provozu už 40 překládek
Pro tento nový ledoborec v akciové
jaderného paliva. Do speciálně upravespolečnosti Mašinostrojitělnyj závod
ných nákladových prostor lodi Lotta se
(MSZ, součást palivové společnosti
vejde 4080 palivových kazet, které toto
TVEL) byly začátkem listopadu vyroplavidlo převáželo k přepracování do
beny první palivové proutky. V nejbližší
závodu Majak. Q
Vladislav Větrovec
budoucnosti plánuje společnost MSZ, Ledoborce třídy LK-60 se stanou nejvýkonnějšími a největšími ledoborci světa
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Foto: World Nuclear News

ČÍNA PŘIPOJUJE NOVÉ JADERNÉ BLOKY
A USILUJE O BEZEMISNÍ ZDROJE
Čína na letošní rok naplánovala spuštění devíti nových reaktorů o celkové kapacitě přes
10 000 MWe. Od začátku roku už do své energetické infrastruktury připojila čtyři, další chce
stihnout ještě v závěru roku.
Pokud vše půjde podle současných plánů, měla by
na konci roku 2014 Čína mít v provozu o 9 reaktorů
více než loni a celková kapacita jaderných elektráren
by měla stoupnout o 10 634 MWe. Během prvních
devíti měsíců letošního roku zatím stihla Čína připojit celkem čtyři nové bloky: Ning-te 2, Chung-jen-che 2, Jang-ťiang 1 a Fu-čching 1. Ve všech
případech jde o tlakovodní reaktory typu CPR-1000.
Celková kapacita těchto čtyř bloků je 4085 MWe. Do
konce roku by ale Čína chtěla stihnout připojit ještě
reaktory Ning-te 3, Chung-jen-che 3, Jang-ťiang 2,
Fu-čching 2 a Fang-ťia-šan 1. V podobném tempu
hodlá pokračovat i příští rok, kdy by měla spustit dalších 7 reaktorů. Do roku 2030 by měla Čína
v počtu jaderných elektráren předstihnout USA.

Celkem je nyní v Číně v provozu 21 reaktorů a dalších 27 se staví. Existují však plány na výstavbu
dalších 58 jaderných bloků, jak na pobřeží, tak ve
vnitrozemí.
V současnosti dodává jádro pro rostoucí energetickou potřebu Říše středu jen těsně přes 2 % celkové
produkce elektřiny, zatímco podíl uhlí se na výrobě
energie v Číně podle odhadů světových analytických
firem pohybuje mezi 70 až 75 %. To se samozřejmě
odráží i v „uhlíkové stopě“ asijské velmoci a image,
které by chtěla změnit – v loňském roce vyprodukovala Čína více emisí CO2 na hlavu než Spojené státy
a Evropská unie dohromady, její podíl na světových
emisích navíc neustále roste. Čínská vláda proto
chce masivně investovat do bezemisních zdrojů:

URANU JE DOST NA DALŠÍ STALETÍ
Mezinárodní agentura pro atomovou energii a agentura pro atomovou energii OECD zveřejnily zprávu Uran 2014: Zdroje, výroba a poptávka (Uranium 2014: Resources, Production
and Demand), známou také jako tzv. Červená kniha. Zpráva podává informace o světových
zásobách uranu, jeho těžbě, zdrojích i spotřebě a předpovídá budoucnost jaderné energetiky.
Od poslední zprávy vydané v roce 2012 bylo ve světě
identifikováno o 7 % více zásob uranu. Vzrostla jeho
těžba i produkce. Z aktuální studie vyplývá, že identifikované zdroje uranu jsou dostatečné pro předpokládaný rozvoj jaderné energie na dalších 120 let,
přičemž dodatečně využitelné a spekulativní zdroje
by toto číslo mohly rozšířit dokonce až na 300 let.

Uran se těží zhruba ve dvaceti zemích, přičemž
většinu (zhruba 63 %) celosvětové produkce
zajišťují Kazachstán, Kanada a Austrálie. Aktuální nárůst způsobuje především Kazachstán,
ale svůj podíl na něm mají i menší producenti jako Austrálie, Brazílie, Čína nebo Malawi.
Celosvětová produkce uranu roste zejména

Zavážka paliva do reaktoru Fang-ťia-šan 1, který se
připravuje na testy

kromě jádra podporuje výstavbu větrných a solárních elektráren. Velký důraz se rovněž klade na
využití vodních zdrojů, které se na výrobě elektřiny
podílejí z 15 %. Tam však rozvojové požadavky narážejí na problém: Proti stavbám gigantických přehrad
spojených s přesídlováním stovek tisíc lidí, jimiž
čínská vláda řešila dosud získávání energie z vody,
protestuje řada ekologů s poukazem na devastující
vliv těchto megaprojektů na životní prostředí, které
by měla naopak ekologická energie pomoci zlepšovat. Q
/cns/

v důsledku zvýšení výdajů na výzkum v oblasti
uranu a technologického rozvoje jeho těžby
v posledních letech. V roce 2012 se v této oblasti vynaložilo 1,48 mld. eur (přes 40 mld. Kč).
Dostupnost jaderné energie na další tisíce let
zajistí nové konstrukce reaktorů, recyklace paliva
nebo využívání thoria.
Červená kniha také předpokládá, že světová výrobní
kapacita jaderné energie by měla do roku 2035
vzrůst minimálně o 7 % a maximální odhady uvažují
dokonce až o 82 % nárůstu. Stejně tak se podle
zmíněné prognózy bude zvyšovat i poptávka po
uranu, a to navzdory havárii jaderné elektrárny ve
Fukušimě a odklonu některých zemí od nukleárních
zdrojů energie. Q

ČEŠI DODALI NA URAL KOMPLEX NA SUŠENÍ
URANOVÉHO KONCENTRÁTU

Hydrochemická metoda získávání uranu
prostřednictvím podzemního kyselého loužení je
z ekologického hlediska nejšetrnější metodou těžby
uranu a dalších nerostných surovin. Zásadní výhodou
je uzavřený proces těžby bez odpadů, což umožňuje
zabránit rušivým změnám na povrchu země, obejde se
bez vršení hald hlušiny a odkališť radioaktivních odpadů.
„Díky nové lince můžeme značně ušetřit na logistice,
protože na přepravu suspenze uranových sloučenin,
tzv. žlutého koláče, z něhož se zpracovávají vysoce
čisté sloučeniny uranu, je zapotřebí menší počet
transportně-obalových kontejnerů. Provoz nového
systému umožní snížit vlhkost konečného produktu
34
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z 30 na 2 % a tím ušetřit za jeho převoz,“ vysvětlil
šéf úseku zpracování produktivních roztoků
společnosti Dalur Alexandr Borgojarkov.
Zmíněný kontrakt je první dodávkou firmy pro
Rosatom a do Ruska vůbec. „Firma zužitkovala
zkušenosti s dodávkami pro uranový průmysl, kdy
vyrobila již dříve uranové sušicí linky pro českou
společnost Diamo, nicméně přesto byl projekt
dodávky pro Rosatom unikátní, protože se nejednalo
o pásovou výrobu. V současné době se v finalizuje
montáž sušiček u zákazníka a celý komplex má být
uveden do provozu do konce letošního roku. Český
výrobce doufá, že po úspěšném dokončení projektu

Foto: JSC Atomredmetzoloto

Firma Dalur, patřící pod společnost Rosatom, je prvním ruským podnikem specializujícím
se na těžbu uranu hydrochemickou metodou podzemního kyselého loužení. Ve spolupráci
s českou firmou Sušárny Praha připravuje spuštění nové technologické linky na sušení uranového koncentrátu.

Technologický komplex Dalur a kontejnery
s uranovou suspenzí

na Urale, v tak významné oblasti jakou je těžba
a zpracování uranu, pomohou reference Rosatomu
otevřít cestu na tamní trh a najít nové zákazníky
v dalších průmyslových odvětvích Ruské federace. Q

Foto: EDF
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AMERIČANÉ NABÍDLI SPOLUFINANCOVÁNÍ STAVBY
JADERNÝCH ELEKTRÁREN, ALE NEBUDOU ZŘEJMĚ SAMI
Poté, co energetická společnost ČEZ na jaře zrušila tendr na dostavbu dvou nových bloků
Temelína kvůli neposkytnutí finanční garance ze strany státu (odhady nákladů dostavby
elektrárny se pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun), se myšlenka dostavby Temelína
vrací ve variantě bez státního zajištění, ale s možností financování z jiných zdrojů.
Americko-japonská společnost Westinghouse Electric Company, která se účastnila zrušeného tendru na
dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín,
nabídla České republice, že by financovala část
výstavby nových jaderných zdrojů.
„Vedení naší společnosti nabídku zaslalo. Jsme připraveni vést s českou vládou diskuse o modelech
financování výstavby jaderných elektráren, které jsou
uplatňovány při rozvoji projektů elektráren AP1000 ve
Spojeném království a Bulharsku, kde se Westinghouse
podílí na projektu firmy NuGeneration, která připravuje
stavbu tří jaderných reaktorů Westinghouse v lokalitě
Moorside, a na rozšíření JE Kozloduj“ řekl výkonný
ředitel společnosti Westinghouse v ČR Pavel Janík.
Podobnou možnost naznačil už dříve i další ze dvou
původních kandidátů, kteří zůstali v nedořešeném
tendru, rusko-české konsorcium MIR.1200. „MPO tuto
informaci v rámci přípravy jaderné strategie, která by
měla být připravena do konce letošního roku, přivítalo, stejně jako informace od všech dalších firem,
které rozvíjí jadernou energetiku,“ uvedl Miroslav
Kynčl z tiskového odboru ministerstva průmyslu.
Idea spoluúčasti zahraničního investora není ostatně
novinkou – už loni nabídla Státní Exportní-Importní
banka USA financování až poloviny ceny dostavby
Temelína v podobě 25leté půjčky s úrokem 3,5 %,
aby tak podpořila nabídku americko-japonské společnosti Westinghouse. Společnost Rosatom Overseas, zastupující česko-ruské Konsorcium MIR.1200,
ještě před tím oznámila, že je ochotná financovat
100 % ceny. Tehdejší nabídky však počítaly s určitou
formou státních záruk na projektu.

25. října společnosti ČEZ povolení ke stavbě nových
bloků v JE elektrárně Temelín, a Evropská komise
schválila systém podpory pro výstavbu britské jaderné
elektrárny Hinkley Point. Podle energetických společností se tak podporou jaderných programů z Bruselu
pomocí systému garantovaných cen elektřiny otevřela
cesta, jak financovat nákladnou výstavbu reaktorů
v Evropě, a to včetně Česka. Tento systém (tzv. contract
for difference), jehož smyslem je zajistit návratnost
dlouhodobé a rizikové investice, funguje tak, že pokud
bude cena elektřiny na burzách nižší než stanovená,
rozdíl doplatí spotřebitelé v cenách proudu, zatímco
bude-li vyšší, dodavatel spotřebitelům cenu zlevní.
Obdobný způsob garancí zvažoval i ČEZ při dostavbě
dvou bloků v Temelíně před zrušením tendru, ale
tehdy ještě hrozilo riziko, že unie bude toto řešení
považovat za nedovolenou státní podporu a zablokuje jej, zatímco nedávné rozhodnutí EK v britském
případě by mohlo nyní vytvořit precedens, jak zajistit
financování jaderných bloků, které se při současných
cenách elektřiny nevyplatí. Analytici však upozorňují,
že v případě Česka by řešení se systémem garantovaných cen nemuselo v Bruselu projít, protože Británie je
koncovým spotřebitelem produkce svých jaderných
elektráren, takže dotovaný provoz by neovlivňoval
energetickou politiku jiného státu, ani neohrožoval
podnikání žádné jiné firmy na trhu, zatímco ČR energii
vyváží, a nejde tudíž o stejnou situaci. Navíc ze strany
britské vlády je garantováno ještě 65 % celé investice
pro Hinkley Point, resp. úvěrů na tento projekt.

Britský precedens nemusí
pro Česko fungovat

I v případě vypsání nového tendru odrážejícího
nové podmínky však situace nebude jednoduchá
– spíše právě naopak.
Je pravděpodobné, že do hry by se v takovém případě
mohla opět vrátit i francouzská Areva, vyřazená z pů-

Zdá se, že temelínskému projektu (pravděpodobně
však v redukované formě) svitla nová naděje, zejména
poté, co Státní úřad pro jadernou bezpečnost udělil

Kdo pomůže stavět (a financovat)
český atom?

Britská elektrárna Hinkley Point C symbolizuje nový
rozmach evropské jaderné energetiky. Mohla by být
i inspirací pro Česko?

vodního tendru kvůli formálním nedostatkům, a navíc
přibyli i další noví zájemci, kteří v původním tendru
nefigurovali. Svůj zájem zúčastnit se případného
nového zadávacího řízení již vyjádřila např. korejská
státní energetická společnost Kepco – v rámci prvního
česko-korejského jaderného fóra na počátku června
v Praze podepsali zástupci obou zemí Memorandum
o porozumění, které ustavuje spolupráci v jaderném
sektoru a korejská vláda rozhodla, že Kepco se zúčastní
případného tendru na dostavbu jaderné elektrárny.
Stranou zřejmě nezůstane ani Čína. Čínští představitelé v průběhu nedávných jednání s představiteli
české vlády, ať už během česko-čínského podnikatelského summitu v Praze, nebo v rámci poslední
návštěvy českého prezidenta v Číně, jednali mj. i o rozvoji jaderné energetiky v ČR a možnostech vzájemné
spolupráce, resp. zapojení čínské strany v této oblasti.
O dostavbě jaderných zdrojů v Česku se tak i přes
zrušení tendru uvažuje dál, např. ministr průmyslu Jan
Mládek před časem uvedl, že by se mohla dostavba
rozdělit mezi obě české JE a kromě jednoho nového
bloku v Temelíně by mohl být postaven i pátý blok
v JE Dukovany, která bude podle jeho mínění rovněž
potřebovat nový blok. Rozhodnutí o novém řízení
ale zatím nepadlo. Jak uvedl generální ředitel ČEZ
Daniel Beneš, firma logicky s dalšími zásadními kroky
čeká, až bude oficiálně předložen Komplexní plán
rozvoje jaderné energetiky v ČR. Další kroky a rozhodnutí se budou odvíjet od tohoto dokumentu,
který by měl stanovit další směr rozvoje jaderné
energie. Problém totiž není jen v otázce státních
garancí, ale i současných nízkých cenách „uhelné“
elektřiny, které momentálně velkým investicím do
jádra nenahrávají, aby byla dostavba Temelína i ekonomickým přínosem. V rámci energetického mixu
se však s jadernou energií v Česku nadále počítá,
už kvůli zajištění stabilního strategického zdroje. Q

UNIKÁTNÍ ČERPADLO PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Nově vyvinutý čerpací agregát musel mj. spolehlivě pracovat nepřetržitě na zkušebním stendu po
dobu 100 hodin pod bedlivým dohledem expertů.
Hlavní cirkulační čerpací agregáty patří k základním
elementům jaderných bloků zajišťujícím odvod
tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru.
Hlavní cirkulační čerpací agregát (GCNA-1753) je
srdcem reaktorového okruhu – zajišťuje cirkulaci
chladicí směsi mezi reaktorem a parogenerátory

v aktivní zóně jaderné elektrárny při teplotách kolem 300 °C a vysokém tlaku.
Stěžejní výhoda nového konstrukčního řešení oproti
předchozím typům spočívá v tom, že u ložisek čerpadla a elektromotoru se nepoužívá k jejich mazání
a chlazení olej, ale voda. Konstruktérům a technologům se tak společně s vývojovými pracovníky
podařilo z hlavního cirkulačního čerpacího agregátu
zcela vyloučit olej, což výrazně snižuje riziko vzniku

Foto: Rosatom

Po třech letech práce na konstrukčním vývoji zahájila společnost OAO „CKBM“ (Centralnoje
konstruktorskoje bjuro mašinostrojenija) koncem letošního roku testy principiálně nového hlavního cirkulačního čerpacího agregátu typu GCNA-1753 pro nově budované jaderné elektrárny.

Nové čerpadlo
výrazně zvyšuje
bezpečnost
jaderných bloků

požáru v reaktorové části jaderné elektrárny. Jak
zdůrazňuje výrobce, ve světovém měřítku nemá
takové řešení konkurenci. Q
12/2014
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EU CHCE SNÍŽIT EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ PLNICÍ HUBICE ZA 20 mil. Kč
Do roku 2030 by se měly v EU snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 %
v porovnání s úrovni roku 1990. V Bruselu o tom rozhodla osmadvacítka. Navíc
by se měl zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na nejméně 27 %,
nyní je úroveň obnovitelných zdrojů okolo 14 %.
EU tedy do roku 2030 podíl „zelené energie“ prakticky zdvojnásobí. Zvýší se energetická účinnost a zároveň se posílí propojení
energetických sítí. Unie má dlouhodobý
cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových
plynů o 80 až 95 % proti úrovni z roku 1990.
Do roku 2020 byly stanoveny cíle snížení
emisí o 20 %, dosažení 20 % „zelené“ energie
a 20% úspor.
Jak uvedl předseda Evropské rady Herman
Van Rompuy, dohoda je sice ambiciózní,
ale vyrovnaná, a zároveň bere ohled na finanční náklady. Zdůraznil, že cíl nejméně
40% snížení emisí oxidu uhličitého (CO2)
je závazný pro každou členskou zemi, cíl
týkající se obnovitelných zdrojů je závazný
na celoevropské úrovni s tím, že závazek
týkající se nejméně 27% úspor energií je
„indikativní“ a za základ bere model vycházející pro rok 2030 ze současné úrovně
spotřeby a technologií. Cíl má být v roce
2020 přehodnocen s úvahou, zda jej není
možné zvýšit na evropské úrovni na 30 %.

„Jde o změnu chování, ale také o inovace.
Jde jak o vypínání světel, tak o zlepšování
žárovek,“ popsal jej Van Rompuy.
Čtvrtý závazek týkající se propojitelnosti
sítí je podle něj k roku 2030 na úrovni
15 %. Na každých 100 MW vyprodukované energie by měl tedy mít členský
stát infrastrukturu umožňující vývoz či
dovoz 15 MW energie do sousední země.
Podle unijního prezidenta je to pojistka
v případě výpadku domácí energetické
výroby, ale i zásadní součást energetického trhu propojující přeshraniční poptávku s nabídkou.
ČR se podle premiéra Bohuslava Sobotky podařilo vyjednat kompenzace, které usnadní
přechod na ekologicky čistší energii. Dohoda
je podle něj pro Česko přijatelná, protože
ponechává rozhodování o energetickém
mixu i závazcích na jednotlivých státech,
a neohrožuje suverénní rozhodování, z jakých zdrojů bude ČR v dalších letech vyrábět
energii. Q

DNY
21.  23. 4. 2015
HRADEC KRÁLOVÉ
Kongresové výstavní
a společenské centrum ALDIS

Pro největší izraelskou energetickou společnost Israel
Electric Corporation (IEC) dodala litoměřická firma
HENNLICH speciální plnicí hubice pro přepravu sypkých
materiálů. Jde o zařízení určené pro největší izraelskou
elektrárnu Orot Rabin u města Hadera.
Izraelská energetická společnost využívá plnicí hubice pro
bezprašnou vykládku energetického uhlí z lodí. „Vedle
projekce, návrhu a výroby
budeme pro izraelskou
společnost zajišťovat také
šéfmontáž plnicích hubic
přímo na místě v elektrárně
Orot Rabin, která se uskuteční
v příštím roce. Zákazníkovi
garantujeme servis po celou
dobu životnosti,“ řekl Pavel
Uxa, vedoucí odštěpného
závodu HENNLICH ENGINEERING.
„Jde o další exportní zakázku
na tato zařízení, jejichž vývojem a výrobou se zabýváme
již zhruba 10 let. Jedná se
o jedno z největších zaří-

zení tohoto typu. Celkově
jsme pro IEC dodali tři kusy
těchto zařízení,“ dodal Pavel
Uxa. Kompletní zakázka se
realizovala zhruba rok.
V roce 2011 dodávali litoměřičtí do přístavu v Kataru
podobné zařízení pro jednu
z největších firem světa, americký Exxon Mobile. Q
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pozvání na veletrh

JE DŮLEŽITÉ BÝT VIDĚN
V termínu 21.–23. dubna 2015 se bude opět konat veletrh FOR INDUSTRY, který je pro příští
rok vhodně doplněn o veletrhy orientované na obory povrchové úpravy, energetiky, automatizace a technologie svařování a lepení.
Hlavním cílem organizátora veletrhů je vytvořit
jedno místo pro setkání odborníků z těchto průmyslových oborů a zároveň nabídnout jedno místo
pro představení novinek a trendů z těchto oblastí.

Proč se účastnit pražských veletrhů
Praha je již tradičně místem setkání špičkových odborníků, obchodníků a představitelů veřejné správy.
Tomuto faktu také přispívá to, že výstavní areál PVA
EXPO PRAHA je výborně dopravně dostupný. Nachází
se na konečné stanici metra, má ideální napojení na
dálnici a obchvaty hlavního města, včetně parkoviště
v areálu a dalšího odstavného parkoviště v blízkosti.
Organizátor také přichází s velmi vstřícnou cenovou
politikou. Výstavní plocha vychází od 1600 Kč/m².
Prezentace objemných strojů je velmi nákladnou
záležitostí, i to se rozhodl organizátor zohlednit
a připravil pro vystavovatele speciální cenovou
nabídku. Nezanedbatelným bonusem je také libovolný počet čestných vstupenek zdarma, v tištěné
nebo elektronické podobě. Velká pozornost bude
kladena také na propagaci vystavujících firem, může
být nabídnuta od klasické podpory v podobě PR
článků až po propagaci na webových stránkách, využití mobilních aplikací a také možnosti zviditelnění
pomocí billboardů za exkluzivní ceny.

mobilní sály.

Doprovodný program
Již nyní se připravuje řada zajímavých konferencí
a workshopů na aktuální témata jednotlivých
oborů. Organizátor má za sebou také konání prvního ročníku úspěšného mezinárodního ENERGO
SUMMITu, který se konal v listopadu rámci třetího ročníku veletrhu FOR ENERGO 2014. Přilákal
téměř 250 posluchačů, vystoupila na něm řada
odborníků jak z ČR, tak ze zahraničí. Summitu se
také zúčastnili zástupci velvyslanectví Španělska,
Číny, Itálie, Ruska, Thajska a Rakouska. Q

Bližší informace včetně přihlášek
na jednotlivé veletrhy naleznete
na www.prumysloveveletrhy.cz.
ABF, a.s.,
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9,
tel.: +420 225 291 136, e-mail: prumysl@abf.cz

Řada uplynulých i budoucích změn
výstavního areálu
Tou nejvýznamnější bylo bezesporu vybudování
nových hal 3 a 4 o celkové ploše 8200 m2, které
jsou vybaveny moderním plynovým vytápěním
a nejmodernějšími prvky protipožární ochrany.
Propojeny jsou vstupní halou o rozloze 1600 m2.
Nosné ocelové rámy obou hal jsou dimenzovány
na přetížení až 100 kg na 1 m délky a umožňují tak
bezproblémové zavěšování různých konstrukcí podle potřeb vystavovatelů. Rekonstrukcí prošly také
odpočinkové zóny, kavárny, restaurace, toalety
a technické zázemí areálu. Počátkem roku 2015
se plánuje kolaudace nového konferenčního sálu
s kapacitou 600 míst, umožňující realizaci velkých
konferencí apod. Stávající konferenční prostory
prošly také nezbytnou rekonstrukcí a nabízí: dva
sály s kapacitou 45 osob a jeden sál o kapacitě
120 osob. V případě zájmu je také možné postavit
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BASF BOJUJE PROTI VANDALŮM
PROBLÉMY SE STREETARTOVÝMI UMĚLCI A VYLEPOVAČI NEJRŮZNĚJŠÍCH PLAKÁTŮ TRÁPÍ ŘADU MĚST, POSTIŽENY JSOU HLAVNĚ VŠECHNY
SVĚTOVÉ METROPOLE – JEN V PRAZE INVESTUJÍ ROČNĚ MĚSTSKÉ
ČÁSTI NA ODSTRANĚNÍ ŠKOD DESÍTKY MILIONŮ KORUN.

Foto: BASF

V

elké částky za vandaly poničený majetek vydává
každý rok i pražský Dopravní podnik, který za
odstranění nelegálních výlepů v metru zaplatí
ročně zhruba 1,5 mil. Kč, další miliony pak spolknou
náklady na čištění tramvají, autobusů a zastávek. Odstranění 1m2 polepené plochy stojí přibližně 300 Kč.
Jednou z možností, jak se proti nežádoucí„výzdobě“ veřejných prostor bránit, jsou speciální ochranné nátěry.
Řešení přináší např. speciální nátěr firmy BASF, určený
pro kovové, resp. vodivé podklady (jelikož se aplikuje
a zatvrzuje horkem, není tedy vhodný pro fasády domů
či zdí), který zabraňuje znečištění a snižuje náklady na
následné čištění. Přípravek na bázi polyuretanu díky
svému nepřilnavému povrchu zabraňuje nalepování
nejrůznějších předmětů a chrání tak veřejný majetek
před pouličními „umělci“. Díky svým charakteristickým
vlastnostem nabízí i chemickou odolnost a vysokou
odolnost proti povětrnostním vlivům.
Nátěr RELEST Powder PUR Anti-Sticker má unikátní
vlastnosti a širokou škálu využití. Díky své chemické
odolnosti a odolnosti proti poškrábání je speciálně vhodný k nanášení na místa s vysokou mírou
opotřebení, jako jsou lavičky, stožáry osvětlení,
sloupy dopravních návěstí, autobusové zastávky či
panelové skříně elektrických jističů. Materiál vytváří
mírně zdrsněný povrch, plakáty ani samolepky na
něm proto nedrží a graffiti jde snadno odstranit
běžnými rozpouštědly, která reagují na složky obsažené v lacích, kterými bylo graffiti vytvořeno.

Struktura laku RELEST Powder PUR Anti-Sticker

Projekt vývoje speciálního anti-graffiti nátěru podpořila před několika lety i Evropská komise s cílem
ochránit historické památky, které jsou často z porézních materiálů, do něhož barva sprejerů snadno
proniká a často se nedá odstranit šetrným způsobem.
Na trhu sice existují různé impregnační a ochranné
nátěry, které budovy před graffiti chrání tím, že brání
penetraci barvy a usnadňují její odstranění, ale žádný
z nich není zcela vhodný pro historické památky. EK
proto podpořila projekt GRAFFITAGE, v jehož rámci
vznikl prototyp anti-graffiti nátěru podle potřeb
památkářů. Je založený na silikonovém polymeru,
který je podle laboratorních testů odolný vůči UV
záření a dešti a jeho chemické složení nepoškozuje

NOVÝ PLAST S RETARDÉROM HORENIA
NIE LEN PRE ŽELEZNIČNÉ APLIKÁCIE
Rondoplast AB, dcérska spoločnosť švédskeho výrobcu kompozitov Polykemi AB, vyvinula jedinečný vysoko kvalitný materiál pre káblové puzdra. REZYcom PP R15000 FR je založený na recyklovanom plastovom materiáli, ktorý má na recyklovaný materiál nezvyčajnú funkciu – je nehorľavý.
„Samohasivosť je úplná samozrejmosť v káblových
aplikáciách, materiál je špecificky vyvíjaný pre tento
účel. Jeho presná špecifikácia sa líši v každej krajine,
ale referencie z trhu majú podľa nemeckej normy
DIN-53438 zväčša hodnotu K1. Náš nehorľavý materiál z recyklovaných plastov, ktorý spĺňa nemecké
štandardy pre železničné aplikácie preukázal, že
dokáže spĺňať požiadavky Deutsche Bahn AG.
S touto referenciou je materiál spôsobilý pre použitie v drvivej väčšine krajín,” konštatuje vývojový
manažér Polykemi Henrik Eriksson.
REZYcom PP R15000 FR poskytuje potrebnú úroveň
samohasivosti vzhľadom na špecificky formulované
zmesi nehorľavých zložiek. Výber recyklovanej suroviny predstavuje osobitú výzvu, pretože častokrát
38
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životní prostředí. Nátěr dobře přilne k porézním
povrchům a po aplikaci není pouhým okem viditelný.
Na projektu se podílel i Fraunhoferův institut pro
aplikovaný výzkum polymerů (IAP) z Postupimi, jehož
vědci vyvinuli ve spolupráci s Polskou akademií věd
speciální prodyšný polymerový nátěr pro ochranu
historických budov, zabraňující proniknutí barev
(ale i dešťové vody apod.) do materiálu. Samotný
ochranný film však lze pomocí speciálního roztoku,
který mění jeho chemické složení snadno odstranit.
Účinný ochranný systém proti graffiti založený na
nanotechnologiích vyvinuli i výzkumníci z mexické
Nezávislé národní univerzity v Santiago de Querétaro. Klíčovou složkou produktu s názvem Deletum
5000 jsou speciální nanočástice oxidu křemičitého,
které mají repelentní účinek na vodu i oleje, což jsou
hlavní složky barev používaných sprejery. Navázáním na nanočástice oxidu křemičitého vystoupí
tyto materiály na povrch, na kterém ovšem nedrží
a poté, co barva zaschne, je lze odstranit kartáčem
či smýt. Ochranný nátěr a jeho funkčnost vydrží
podle jeho tvůrců nejméně 10 let. Q

obsahuje prímes pôsobiaci antagonisticky na zložky,
ktoré majú potlačiť požiarne mechanizmy. Preto sa
venovala osobitá pozornosť pri výbere polymérnej
suroviny a samozhášavý systém musel byť takisto
špecificky prepracovaný.
Zvyčajne plast REZY obsahuje najmenej 50 % recyklovaného materiálu. REZYcom je zákaznícka „tailor
made”, čiže na mieru zákazníckym požiadavkám
(napr. základný polymér, obsah plniva, úprava dopad,
tekutosť, odolnosť voči UV žiareniu, tepelná odolnosť, plameň odporu, atď.) vytváraný variant plastu
na základe recyklátu, kupr. pre špeciálne aplikácie
(v prípade, ak tieto požiadavky nie je schopná splniť
štandardná ponuka). Aj zvyčajne čierna farba plastu
tak môže byť ponúkaná v tmavo sivej alternatíve.

V rámci projektu GRAFFITAGE vznikl speciální
prodyšný polymerový nátěr pro ochranu historických
budov, zabraňující proniknutí barev sprejerů (ale
i dešťové vody apod.) do materiálu

Nový materiál – efektívny a pritom šetrný k životnému prostrediu – je silným súperom bežne používaných zmesí z primárnych materiálov, druhotných
surovín a spomaľovačov horenia. Vzhľadom k tomu,
že káblový „kanál“ vedie pozdĺž železničných tratí,
vyžadujú dlhé úseky trate veľké množstvo materiálu
na výrobu takýchto kanálov. Preto je nákladová konkurencieschopnosť kľúčová pre všetky materiály v tejto
aplikácii. Plastové kanály pre káble produkujú oveľa
nižšiu ekologickú stopu ako materiál, ktorý bol bežne
používaný v minulosti. Ďalším krokom k zlepšeniu
a rozvoju udržateľných zdrojov je voľba recyklovaných
materiálov v tejto aplikácii, zdôraznil Henrik Eriksson.
Nový plast nie je určený len pre výrobu káblových
kanálov pre železnice. Odoláva požiaru aj keď má
veľmi hrubé časti a zaisťuje nehorľavosť aj v odlišných
konštrukciách. Pri skúšaní podľa UL94 štandardov má
tento materiál určený na vstrekovanie stabilné V2
hodnotenie od veľmi tenkých až po hrubšie vrstvy.
Materiál rady REZY sa zvyčajne uplatňuje v aplikáciách pre automobilový priemysel (na obr. plastový
kryt kolies) a biele elektro, nanovo vyvinutý variant
pre káblové puzdra získala certifikáciu aj pre náročné
požiadavky nemeckých železníc. Q
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NEPRŮSTŘELNÉ SOLÁRNÍ PANELY
A NEROZBITNÉ DISPLEJE
Nový solární panel, systém pro ozbrojené síly z IDG Europe, je první produkt svého druhu,
který nabízí i balistickou ochranu, navíc je lehčí než přenosná zařízení, která jsou v současné
době k dispozici.
Koncept s názvem PowerArmor byl poprvé oficiálně
představen na listopadové konferenci a výstavě
IESMA 2014, zaměřené na inovativní energetická
řešení pro vojenské aplikace, která se konala v litevském Vilniusu. Novinka má nízkou odrazivost
solárních paprsků a vysoce odolný povrch, díky
použití kompozitu vyztuženého extrémně pevnými
jednosměrnými vlákny.

Nejpevnější vlákno na světě
Unikátní kompozitní materiál je založen na polyethylenovém vláknu o ultra-vysoké molekulové
hmotnosti (ultra-high molecular weight polyetylene – UHMWPE) vyráběném firmou DSM Dyneema
pod značkou Dyneema, což je v současné době
nejsilnější vlákno na světě. Nabízí maximální sílu
v kombinaci s minimální hmotností – je až 15krát
silnější než kvalitní ocel a až o 40 % více než aramidová vlákna, plave na vodě a je velmi trvanlivé
a odolné proti vlhkosti, UV záření a chemikáliím.
Možnosti jeho aplikace jsou prakticky neomezené.
Nahrazuje hliníkové rámy obvykle používané pro
přenosné solární panely a podle výrobce je to vůbec
poprvé, kdy solární panely dostaly tak vysokou úroveň balistické ochrany. Panely využívající materiál

Dyneema mají také zhruba o pětinu nižší hmotnost
než už tak poměrně lehké hliníkové desky o stejné
tloušťce.
DSM Dyneema a IDG Evrope úzce spolupracovaly při
vývoji víceúčelového systému určeného pro napájení
elektrických a elektronických zařízení, používaného
ozbrojenými silami v terénu. „Ozbrojené obranné síly
potřebují přenášet do nebezpečných, nehostinných
a izolovaných míst stále více elektronických systémů
a zařízení, které je potřeba udržet v provozu a ovladatelné v nepřátelském prostředí za všech podmínek.
S PowerArmor se podařilo dosáhnout spojení dvou
hlavních produktů, které dosud existovaly odděleně a zajistit napájení elektronických systémů, které
používají speciální jednotky po světě v náročných
podmínkách,“ říká Göran Johnson, generální ředitel
IDG Evrope.

Brnění pro mobily
Firma Skinzone uvedla nedávno na český trh nové
ochranné sklo Screenshield Tempered Glass pro
mobilní telefony a displeje tabletů. Extrémně tenké
a vysoce odolné sklo, určené zejména pro majitele
prémiových mobilních zařízení, výrazně zvyšuje
ochranu jejich obrazovek. Je speciálně vytvrzeno,

PLASTOVÉ NÁDRŽE PRO AUTA NA PLYN
Společnost Royal DSM, zaměřená na materiálové vědy, využila kombinace dvou z jejích nejvíce
inovativních technologií termoplastů pro vytvoření vysoce výkonných tlakových nádob. Ty
nabízejí jako ideální lehké palivové nádrže pro automobily na stlačený zemní plyn (CNG) nebo
vodíkový pohon. S řešením jak pro vnitřní vložku, tak pro vnější páskové výztuže se podařilo
výzkumníkům z DSM výrazně snížit hmotnost nádrže.
Vodík a stlačený zemní plyn (CNG) si už získaly své
místo v oblasti nákladově efektivních paliv s nízkým
obsahem uhlíku i uhlíkovou stopou pro použití
v automobilech. Země s velkými rezervami zemního
plynu se poohlížejí po výhodách využití CNG jako
alternativního paliva, které snižuje emise CO2 o 15 %
ve srovnání se současnými motory používajícími
benzín nebo naftu.
Zatímco tradiční ocelová nádrž o objemu 40 l váží
asi 60 kg, kompozitní nádrž typu IV s vložkou Akulon
Fuel Lock může vážit jen třetinu, tj. 20 kg. Každých
10 kg, o které se sníží hmotnost vozidla, přitom
snižuje jeho emise CO2 o 1 g/km.
Tlakové nádoby typu IV jsou založeny na plastech
vyztužených kontinuálními vlákny, na rozdíl od
tlakových nádob typů I, II a III, které obsahují kovové
složky. Firma DSM představila na veletrhu Fakuma
nádrž s vyfukovanou tvarovanou vložkou využívající
Akulon Fuel Lock, což je technický plast na bázi
polyamidu 6 s velmi vysokou bariérou k uhlovodíkům. Nádrž může být zabalena do pásků na bázi

termosetů nebo termoplastických pryskyřic, včetně
polyamidu 410 s obchodním označením EcoPaXX.

díky čemuž nabízí 9krát vyšší odolnost oproti klasickým sklům, a displeje mobilních zařízení tak dokáže
ochránit nejen proti škrábancům způsobeným
ostrými předměty, ale i velmi silným nárazům, jako
je např. přímý úder kladivem (videa z testů ukazují
však spíše jemné poklepání, nic se prostě nemá
přehánět). Šířka pouhých 0,26 mm zaručuje dokonalou průhlednost a naprosto neomezí funkčnost
displeje. Díky speciální svrchní oleofobické vrstvě
navíc sklo zabraňuje i zanechávání otisků prstů na
displeji zařízení.
Obdobnou ochranu displejů nabízí patentovaná
technologie pod označením PanzerGlass. I v tomto
případě je ochranný překryv vyroben ze speciálně
zpracovaného vyztuženého skla, které je oproti
běžnému 9krát odolnější a má vydržet náraz až 5 t.
Informační leták nicméně upozorňuje, že použití
nadměrné síly při montáži nebo demontáži PanzerGlass může způsobit poškození výrobku – ovšem
žádné obavy: stejná informace výrobce zároveň
ujišťuje, že pokud dojde k poškození, PanzerGlass
se rozbije na malé neostré kousky, které se přichytí
na vrstvu zabraňující roztříštění, což jej činí bezpečnějším než jiné produkty ze skla. Q

o faktor nejméně 150 ve srovnání s HDPE, a proto
použití nádrží typu IV uvnitř vozu umožňuje.
Portfolio Akulon Fuel Lock bylo rozšířeno o třídu,
která je vhodná pro vyfukování vložek pro velké
tlakové nádoby použitelné i pro těžká nákladní vozidla a autobusy. Obvykle je problematické vyrábět
velké výlisky vyfukováním z polyamidu 6, vzhledem
k polymeru s relativně nízkou pevností taveniny,
ale tato nová materiálová třída má dostatečnou
pevnost taveniny i pro vytvoření stabilní baňky pro
nádrže o délce přesahující 2 m a umožňuje vysokou
přesnost v řízení tloušťky stěny nádrže.

Materiál pro vložky nádrží CNG
Akulon Fuel Lock obsahuje formulaci aditiv, která
zlepšují již tak silné plynové bariéry z polyamidu 6,
a nabízí velmi vysokou odolnost proti nárazu při
nízkých teplotách (až do -60 °C). Prostupování polymerových HDPE vložek je příliš vysoké, než aby
umožnilo instalaci kompozitních nádrží typu IV
obsahujících tyto vložky uvnitř vozidla. Nicméně
materiál vložky Akulon Fuel Lock snižuje emise

Páskový materiál pro CNG nádrže
V současných tlakových nádobách typu IV obsahuje
výztužná páska v termosetovém polymeru, jako je
např. epoxy nebo nenasycený polyester, buď skelná,
nebo uhlíková vlákna. DSM spolupracuje na vývoji
nové generace tlakových nádob typu V. Ty jsou
vyrobeny z navíjené pásky vyvinuté z kontinuálního
vlákny vyztuženého termoplastu, např. EcoPaXX
polyamidu 410 nebo jiné třídy materiálu Akulon.
Typ V tlakové nádoby váží asi o 70 % méně než ocelové nádrže a může být také lehčí než typ tlakových
nádob IV. Nádrže z termoplastu jsou odolnější než
ocel, mají lepší chemickou odolnost (nekorodují),
a jsou také plně recyklovatelné. EcoPaXX má další
výhodu v tom, že má nulovou uhlíkovou stopu,
vzhledem k tomu, že polymer je vyroben výhradně
z obnovitelných zdrojů. Q
12/2014
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40 LET RUBIKOVY KOSTKY
NEBOLI BÜVOS KOCKY
PŘED 40 LETY VYNALEZL MAĎARSKÝ PROFESOR, SOCHAŘ
A ARCHITEKT ERNÖ RUBIK MECHANICKÝ HLAVOLAM, KTERÝ SI
POSTUPNĚ ZÍSKAL SVĚTOVOU OBLIBU. SVĚT ZACHVÁTILA
KOSTKOVÁ EPIDEMIE, JAKÝSI DRUH POSEDLOSTI.

Ž

ádná hračka do té doby nezaznamenala takový úspěch, jako právě Rubikova kostka,
nebo v Maďarsku nazývaná Büvos kocka, či ve
světovém pojmu Magic Cube. Na přelomu
70. a 80. let 20. století byla doslova
hitem, vyráběla se v miliónových
sériích. Složitost této magické kostky
byla a je v její trojrozměrnosti. Do té
doby byly hlavolamy pouze dvourozměrné.

Geniálně jednoduchý mechanismus lze pochopit,
když se podíváme dovnitř
a) středové kostičky; b) kostička, která tvoří hrany;
c) rohová kostička; d) sestavený mechanismus

zárny u Tokia Terutoshi Ishige zažádal o japonský
patent v roce 1976 na kostku se shodným mechanismem. Ve světě se tak vyráběly kostky podle
obou patentů.
Počátky prodeje Rubikovy kostky
byly pomalé až do doby, kdy si maďarský podnikatel a amatérský matematik Tibor Laczi všiml v restauraci
číšníka, jak si hraje s hlavolamem.
Kostka jej natolik ohromila, že
zažádal o povolení k prodeji kostky
i mimo Maďarsko, na Západ. Na
výstavě hraček v Norimberku hračka
uchvátila britského experta Toma Kremera, který
později objednal milión kostek.
Odborníci na hlavolamy se nemohli shodnout,
co je geniálnější, jestli mechanismus kostky nebo
inženýrský design či její matematický potenciál,
tedy počet a pestrost algoritmů vedoucí k jejímu
sestavení.

Maďarská nebo japonská?
Na patentu, který získal profesor Rubik, stojí datum přihlášení leden 1975, i když kostku vynalezl
v květnu 1974. Nikdo tehdy nepředpokládal, že
tento hlavolam dobude svět, proto se s výrobou
i patentem nepospíchalo, a mezitím se objevil
paralelní vynález z Japonska. Majitel malé žele-

z Massachussetského technologického institutu
dospěl k názoru, že celkový počet kombinací
je 43 252 003 274 489 856 000, tedy přibližně
4 x 1019. Teoretik David Singmaster z londýnské
polytechniky uvedl, že pokud se bude uvažovat
i otáčení středové kostičky, bude výsledek třeba
vynásobit ještě číslem 2048 a pak bude celkový
výsledek 88 580 102 706 155 225 088 000 pozic.
V některých zemích se pořádají pravidelná mistrovství v sestavování kostky, jejíž barevná políčka
jsou předtím libovolně rozházená. Sestavování
kostky vyžaduje nejen chladnou mysl, naprostou
automatizaci pohybů a absolutní soustředění, ale
i dokonale připravenou a promazanou kostku,
která reaguje na sebemenší náznak ruky. Existuje
množství systematických metod, díky kterým může
kostku vyřešit kdokoliv. Liší se především průměrným počtem tahů, principem a množstvím různých
algoritmů, které je potřeba si zapamatovat. Asi
nejznámější metoda spočívá ve skládání jedné
vrstvy po druhé. Některé propočty na počítačích
naznačovaly že teoretická hranice, kdy by se mohla
kostka nechat sestavit, by bylo 22–23 tahů. Před
čtyřmi lety, tedy v roce 2010 bylo výpočetní silou
s různými optimalizacemi dokázáno, že jakoukoliv
kombinaci lze vyřešit do 20 tahů. Běžné časy ve
složení Rubikové kostky již klesají pod 20 vteřin.
Populární se stalo také soutěžení ve skládání se
zavázanýma očima. Mezi další disciplíny patří například skládání kostky pouze jednou rukou či jen
za pomocí nohou. Q
/pk/

Před zahájením sestavování se musí hráči maximálně
soustředit a spoléhají na naprostou automatizaci
pohybů

Mechanismus

Loňské mistrovství světa ve skládání kostky v Las Vegas
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Kostka, tedy její nejběžnější typ, se skládá ze třech
vrstev po třech kostkách, které se od sebe liší počtem barevných nálepek na nich umístěných. Jde
o tři odlišné druhy kostiček – středové, kterých
je 6, rotují kolem své středové osy a určují barvu
příslušné strany kostky. Další jsou: 8 rohových
kostek a 12 kostiček uprostřed hran. Celá soustava
je propojena pohyblivým mechanismem, který
umožňuje libovolnou vrstvu pootočit o násobek
90°. Pomocí výstupků a prohlubní se při všech
pohybech kostičky navzájem přidržují a předávají si oporu při změně směru rotace. Středy
jako jediné jsou nepohyblivé a zajímají vůči sobě
stále stejnou pozici. Barva středu tím pádem
určuje, jaká má být výsledná barva celé stěny ve
složeném stavu. Tým profesora D. Hofstadtera

Jedna z disciplín – sestavování kostky poslepu...

...nebo jen za použití nohou
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PHILIPS DVT 4000:
DIGITÁLNÍ REPORTÉR I SEKRETÁŘKA
Přesné nahrávání konverzace s automatickým přizpůsobením nastavení zvuku konstatuje
oficiální charakteristika profesionálního digitálního diktafonu firmy Philips s označením
DVT 4000 Voice Tracer. Ze zařízení, s nimiž jsme měli možnost pracovat, patří tento přístroj
rozhodně k těm, které stojí za pozornost.
To, co jej činí v plejádě diktafonů zajímavým, jsou
hlavně některé speciální technologie a funkce
pro optimalizaci záznamu pro maximální kvalitu
nahrávky. Záznam v různých prostředích je často
problém, protože různorodé podmínky a prostředí
vyžadují různé zvukové nastavení. Philips je řeší nasazením speciální technologie s označením AutoAdjust+ charakterizované jako inovativní, inteligentní
záznam s využitím algoritmu, který analyzuje příchozí
zvukový signál a automaticky zvolí nejvhodnější
nastavení pro danou situaci. Upraví a vybere vhodné
parametry zvuku, jako je citlivost mikrofonu, filtr
větru, redukce šumu a levý či pravý audio kanál apod.
Výsledkem je (jak tvrdí výrobce) křišťálově čistý záznam. Po zkušenostech z různých, často i zvukařsky
extrémních prostředích v podmínkách průmyslových
provozů, to lze potvrdit. Oproti klasickým diktafo-

nům, které jsme používali v redakci dříve, je kvalita
výsledného výstupu opravdu nesrovnatelná. Záznam
je čistý a zřetelný, nemusí se dišifrovat slova jako
občas ze zařízení se směrovým mikrofonem. Právě
dvojice šikmo od sebe orientovaných mikrofonů činí
tento přístroj ideálním pro rozhovory, není potřeba
měnit jeho polohu kvůli co nejlepšímu nastavení
vůči hovořícímu. Díky dvěma vysoce kvalitním stereofonním mikrofonům s vyšší citlivostí nahrávání
pro maximální srozumitelnost řeči je zachyceno
více signálu, což umožňuje dosáhnout dobrých
výsledků při nahrávání i v hlučném prostředí. Na
kvalitě nahrávky se významně podílí i hodnota odstupu signál-šum > 60 dB.
Velký barevný displej nabízí přehledný obraz, dobře
čitelný i na slunci, což bývá problém řady běžných
zařízení, uživatelské rozhraní (s podporou 8 jazyků)
je optimalizováno pro snadné ovládání.
Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka oceníte v situaci, kdy není moc času na složitější konfiguraci nastavení přístroje, i když DVT 4000 Voice
Tracer tuto možnost samozřejmě nabízí. Nahrávání
může probíhat v různých režimech podle výběru
uživatele: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96
kbps, SP 64 kb, LP 8 kb, používán je kompresní
formát MP3, nebo WMA. To, že záznam je pořizován
ve formátu MP3, a díky Plug & Play je možno jej

sdílet v systému Windows, Mac OS a Linux, jsou
nahrávky připraveny okamžitě k dalšímu zpracování
bez nutnosti instalace specializovaného převodního
softwaru. Po připojení se Voice Tracer automaticky
zobrazí jako vyměnitelný USB disk (může být použit
i pro ukládání či přenos souborů).
K užitečným funkcím patří i možnost indexování
a „kalendářní“ vyhledávání, takže znáte-li datum,
případně čas, kdy byla nahrávka pořízena, není
problém ji rychle vyhledat.
Kromě kapesního formátu (přístroj o rozměrech
4,4 × 12 × 1,8 cm a hmotnosti 83 g rozhodně nepatří
k těm, které by vám utrhly kapsu) je plusem Voice
Traceru i robustní kovová konstrukce zajišťující vysokou odolnost a trvanlivost. Vysokokapacitní dobíjecí
lithium-polymerová (Li-Pol) baterie se nabíjí přes
standardní micro USB konektor a její kapacita by
měla vystačit, v kombinaci s kapacitou paměťového
média, na skutečně dlouhou nahrávku. Životnost
baterie je uváděna až do 50 h v režimu nahrávání LP,
pro přístroj s 4 GB interní paměti uvádí výrobce až
44 dní nahrávání, nicméně slot pro paměťovou kartu,
standardu micro SD s podporou až 32 GB přídavné
paměti, znamená možnost rozšíření záznamové
kapacity pro prakticky neomezené nahrávání. Q

NEPŘÍJEMNÉMU SKŘÍPÁNÍ VLAKŮ
A TRAMVAJÍ ODZVONILO
Skřípajícímu, sluch trhajícímu zvuku, který vydávají vlaková či tramvajová kola, pomůže zabránit nový inteligentní systém mazání okolků kolejových vozidel, tedy mazání mezi kolem
a kolejnicí, který vyvinuli brněnští vědci z Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství
VUT v Brně ve spolupráci se společností Tribotec.
Kolejové dopravě, která hraje i přes neustále se
zvyšující automobilový provoz nezastupitelnou roli
v moderních dopravních systémech, patří, vzhledem
ke své účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, budoucnost. Jak se zvyšují nároky na rychlost a komfort
kolejové přepravy, roste i množství sofistikovaných
systémů, které však zůstávají očím cestujících skryty.
Jedním z nich je zařízení na mazání okolků, které
významně snižuje negativa velkého tření mezi
okolkem kola a kolejnicí při průjezdu traťovým obloukem, jako jsou zejména zvýšené opotřebení kol
i kolejnic a nepříjemné skřípění, které obtěžuje cestující i obyvatele lokalit v blízkosti tratí. S rostoucími
požadavky na ochranu životního prostředí rovněž
rostou požadavky na co nejúspornější dávkování
maziva. Ve světě i u nás se zatím obvykle používá zařízení, které v pravidelných intervalech vstřikuje ma-

zadlo na kolo. Nevýhodou je příliš vysoká spotřeba
drahého maziva, a to i tam, kde to není zapotřebí.

Unikátní mazání s pomoci GPS dat
Vědci z Ústavu konstruování FSI VUT v Brně se
proto zaměřili na vývoj systému, který sám dokáže
rozhodnout o tom, kolik maziva bude pro dané
kolo v daném místě trati právě potřeba. Výsledkem je unikátní zařízení, instalované na vozidlo,
které s pomocí GPS dat, automaticky vytvořených
mapových podkladů, informací o aktuálních provozních podmínkách, a řídicích algoritmů, za jízdy
průběžně optimalizuje a řídí celý proces mazání.
Rozloží dávkování maziva po trati tak, aby bylo co
nejefektivnější a na správném místě.
Opotřebení kolejnic je běžné, a zcela zamezit
mu prozatím nelze. Optimalizací systému mazání

však může být opotřebení významně omezeno
a současně snížena environmentální zátěž, protože se nadbytečné množství maziva neuvolňuje
do okolí.

Zkouška v provozu
Systém, který byl vyroben ve spolupráci s firmou
Tribotec, byl poprvé představen v září na největším
evropském veletrhu železniční techniky InnoTrans v Berlíně. Úspěšně se odzkoušel v provozu
tramvajové linky č. 4 DP města Brna. „Linka č. 4
poskytla vzhledem k velkému množství ostrých
zatáček a zajímavému výškovému profilu ideální
příležitost ověřit vlastnosti systému v praxi,“ upřesnil vedoucí výzkumného projektu Michal Vašíček
z firmy Tribotec. Q
12/2014
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HP PŘIPRAVUJE REVOLUCI VE 3D TISKU
Koncem října představila společnost HP prototyp nové 3D tiskárny s názvem HP Multi Jet Fusion,
která slibuje skutečně inovativní posun v oblasti 3D tisku. Nová technologie má umožňovat
nejen výrazně rychlejší a kvalitnější tisk než současné systémy, ale nabídne i nové možnosti
pro barevný tisk a možnost využití různých materiálů – včetně některých jejich kombinací.
Vzhledem k dosavadním aktivitám HP v oblasti tisku,
kde firma nasbírala během tří desetiletí značné
zkušenosti, bylo spíše jen otázkou času, kdy se
zapojí i do nyní perspektivní oblasti 3D. Zdá se, že
ten čas právě nastal. HP přišla nejen s vylepšením
již existujících metod, ale se skutečně inovativním a svým způsobem s revolučním konceptem
– vyvinula technologii pro extrémně přesný 3D
tisk z několika materiálů současně. Výsledný 3D
objekt by tak mohl být i komplexní, obsahovat
např. ohebné barevné šasi, vnitřní pohyblivé části
či vodivé spoje. To vše vytvořené v rámci jedné
tiskové operace a řádově rychleji, než to umožňují
dnes používané technologie.

Schéma výrobního procesu

Vytvářené objekty mají být navíc velmi pevné i detailní. Propagační video ukazuje vytisknutý článek
řetězu, který byl schopen udržet váhu celého automobilu – maximální zátěž by pak měla být až 4500 kg.

Jak to funguje?
Tiskárna Multi Jet Fusion využívá k tisku pole s vysokým počtem malých trysek, které jsou schopny každou sekundu vytvořit přes 30 mil. mikroskopických
kapek tisknutého materiálu, přičemž jeho barvu
může míchat ze složek CMYK. Řešení disponuje
jiným systémem než obvyklé nanášení roztaveného
materiálu tryskou. Využívá jednak hlavní stavební
složku, kterou pokryje pracovní plochu. Následně
ji na potřebných místech pokryje speciálním činidlem, které slouží ke spojení materiálu. Poté se
aplikuje jiné činidlo, které naopak brání spojení
materiálu a umožňuje tak zajistit vytvoření ostrých

Nová technologie umožňuje vytvářet i složité 3D
objekty s mnohem lepší kvalitou a přesností než
u současných 3D tiskáren a navíc podstatně rychleji
a levněji
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a hladkých okrajů. Působením (zřejmě tepelné)
energie se pak vytvoří „spečením” materiálu nová
vrstva. Nový systém je tak spíše jakousi obdobou
laserového tisku nebo UV vytvrzování, založeného
ovšem na působení zmíněných speciálních činidel,
která podle výrobce zajišťují i tisk různých barev.
Představený prototyp sice využívá klasické termoplasty, ovšem HP zkoumá možnosti pro využití
keramiky a kovů, které se jinak ve 3D tisku už běžně
používají, ale samozřejmě u zcela jiných typů tiskáren. Budoucí modely také mají být schopny tisknout
objekty až 100 cm široké.
HP vyvíjí i vlastní materiály s označením Thermal
Inkjet, které bude možné využít pro 3D tisk na tomto

a systémem Intel RealSense 3D Camera pro skenování 3D objektů). Uživatel tak bude moci s tímto
systémem rychle, intuitivně a pohodlně skenovat
objekty a vytvářet jejich digitalizovanou podobu.
Na vývoji formátů a programového vybavení pro
nový systém 3D tisku chce HP spolupracovat
s dalšími firmami. K nesporným výhodám jejich
technologie patří i to, že jde o otevřenou platformu.
Představený prototyp dává poměrně jasnou představu, kam HP svou novinkou míří: Jde o profesionální
model, který však není tak drahý jako současné profesionální 3D tiskárny na trhu. Počítá se s tím, že 3D tisk
s využitím těchto zařízení nabídnou různé komerční
copyshopy nebo se uplatní především u profesionálů
a ve firmách. HP Multi Jet Fusion je vhodná pro výrobu dražších modelů, ale i výrobu menších sérií do
stovky kusů. Uživatelé by mohli pro tisk využít např.
služeb lokálního partnera nebo cloudové platformy,
kam by se poslal 3D model a specializovaná firma
by za poplatek objekt vyrobila a dodala.

Stamiliony mikronových kapek
za sekundu

Multi Jet Fusion zvládne tisknout rychlostí 350 mil.
kapek daného materiálu za sekundu v rozlišení 21 mikronů, a to levněji a rychleji než současné tiskové systémy.
Výrobce přichází s odvážným tvrzením, že novinka by
měla být 10x rychlejší než jakékoli současné řešení
na trhu. Porovnává rychlost s dalšími technologiemi,
např. s extruzí a laserovým spékáním, a jako modelový
příklad uvádí vytisknutí 1000 ozubených koleček – na
to potřebuje extruze 83 h, laserové spékání 38 h,
ale Multi Jet Fusion by tento úkol měla zvládnout
novém systému. A zdaleka nejde jen o traza 3 hodiny.
Zatímco dříve (a ve většině případů v poddičně používané plasty – podle
HP bude moci nová tiskárna
statě dodnes) vyžadovala tvorba 3D
umět zpracovávat např. keobjektů z různých materiálů tisknout je
ramiku, železo, biomateriály
postupně a jednotlivé odlišné díly sestavovat, Multi Jet Fusion umožňuje tisk „na
apod. Výrobce předpokládá, že
bude možné vytvářet i povrjeden zátah”, vše v rámci jednoho prochy s různou texturou a třením,
cesu. To podle výrobce umožňuje vytvápůjde zvolit jejich tvrdost či nařet mnohem pokročilejší a pevnější obopak pružnost, barvu, případně
jekty, přičemž jejich struktura
i průhlednost a vodivost – jak
je přitom stejně pevná
elektrickou, tak i teplenou.
ve všech směrech,
Zatímco standardní 3D STL tisk
což je problém především
nese pouze informace o geou vrstvení na klasických 3D
metrii, Multi Jet Fusion bude Systém Sprout – speciální počítač se skenerem, se tiskárnách. Samotný proschopna tisknout voxel (volu- kterým se digitalizují předlohy a ovládá tiskárna ces je také mnohem méně
metrický pixel) po voxelu. Ponáročný na spotřebu enermocí řízeného aplikování chemických speciálních gie (což je mj. jeden z hlavních problémů u laserového
činidel bude možné přesně kontrolovat prakticky spékání, kromě vysoké ceny materiálů).
každý voxel a interakci s již vytvořeným materiálem. Ti, kdo se už chystají novinku objednat, si však budou
Tato technologie tak může měnit vlastnosti každého muset ještě nějakou dobu počkat. Přestože techtisknutého bodu (voxelu), a je navíc škálovatelná, nologie jako taková už je podle HP k dispozici, její
aby mohla tisknout objekty s šířkou až zmíněných dovedení do komerční podoby bude trvat ještě rok
100 cm i větší.
a první systémy by se měly na trhu objevit až v roce
2016. Ovšem už během příštího roku budou vybraní
Určeno hlavně profesionálům
partneři HP novou tiskárnu testovat a pomáhat výJako základna pro plné využití možností nové 3D robci s doladěním inovativní 3D tiskárny do finální potechnologie pro tisk slouží systém nazvaný Sprout. doby. HP zatím nezveřejnila žádné přesné specifikace,
Jde o PC speciálně určené pro doplnění této 3D ale velikost tiskárny odpovídá přibližně dvěma
tiskárny, což je v podstatě výkonný počítač typu All- pračkám. Také s informacemi o předpokládané ceně
-in-One (v současné podobě osazený procesorem zatím výrobce šetří, ale údajně by měla i přes unikátní
Intel Core i7, 8 GB RAM, grafikou GPU NVIDIA, 1 TB technologii a parametry být nižší, než dosavadní
HDD, a s 23“ multidotykovým displejem /20 palců/ srovnatelná řešení. Q
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NESNESITELNÁ LEHKOST BEZZRCADLENÍ
Ve své kampani „Pomoz svému zrcadlovkáři“ láká Olympus zákazníky na výhody svých nových
fotoaparátů řady OM-D a PEN. Jejím cílem je ukázat, že i s malými, lehkými fotoaparáty lze
dosáhnout minimálně stejnou kvalitu, jakou jim nyní nabízejí klasické digitální zrcadlovky,
aniž by se museli vláčet s těžkými přístroji.
Pokračovatelé kultovního fotoaparátu Olympus OM,
uvedeného v roce 1973, nabízejí již v digitální podobě špičkové technologie i možnosti. Řada OM-D
je nyní zastoupena modely E-M1, E-M5 a E-M10.

Půl kila hi-tech
V kompaktní a lehké konstrukci váží E-M1 (497 g
včetně baterie a paměťové karty) o 38 % méně než
běžná digitální zrcadlovka a nabízí nejvyšší kvalitu
snímků. Podstatnou zásluhu na tom má řada technologických vychytávek a inovací, jimiž ho obdařili
jeho tvůrci – např. obrazový procesor TruePic VII (v testech překonal mnohé APS-C senzory, které používají
některé digitální zrcadlovky) a Live MOS obrazový
snímač nebo celosvětově první 5osá stabilizace obrazu zajišťující neroztřesené snímky i při dlouhých
ohniskových vzdálenostech. Uplatní se při dlouhých
expozicích či za slabého osvětlení, ale také dokáže
zjistit, ve kterých osách není za
daných podmínek stabilizace
nutná, aby zajistil plynulejší záznam videa. K silným stránkám
přístroje patří i systém velmi
rychlého automatického zaostřování Dual Fast AF a schopnosti,
u většiny běžných fotoaparátů (zrcadlovky nevyjímaje) ne zcela běžné,
vysoké odolnosti proti prachu, stříkající
vodě a mrazu až do -10 °C.
Systémové řešení:
Od svého uvedení získal E-M1 Digitální nástupce
legendy PEN
řadu ocenění a v tomto úspěšném trendu pokračuje nyní
i nejnovější přírůstek do rodiny OM-D fotoaparátů –
stříbrná varianta s kovovým tělem a hranatými tvary
v retro stylu, které jdou proti současnému proudu
zaoblených přístrojů. Na první pohled se odlišuje
od těžších a objemnějších konkurentů v kategorii
plnoformátových a APS-C digitálních zrcadlovek.

Olympus PEN – stylové retro
Kromě kompaktních bezzrcadlovek OM-D je dalším
stěžejním produktem fotografické techniky Olmypus
digitální nástupce kultovního přístroje PEN, jímž
značka před půl stoletím zahájila doslova fotografickou revoluci. Fotografové si v 60. letech mohli
poprvé místo velkých a těžkých přístrojů pověsit na
krk kompaktní, lehký fotoaparát PEN F s výměnnými
objektivy. Jeho design inspiroval i současnou řadu
přístrojů, mezi nimiž je vlajkovou lodí model PEN E-P5
– první systémový kompakt s výměnnými objektivy,
který používá závěrku s rychlostí 1/8000 s umožňující
na maximum využít výhody super světelných objektivů s F1.8. Je (obdobně jako řady OM-D) osazen
nejmodernějším 16Mpix Live MOS snímačem a procesorem TruePic VII. Při snímání záběrů s rychlým
pohybem se uplatní rovněž i svižné automatické
zaostřování a minimální prodleva spouště, případně
sekvenční snímání rychlostí 9 snímků za sekundu.

Systém FAST AF navíc nabízí volbu extrémně malého
zaostřovacího bodu, což je užitečné např. při makro
záběrech, kdy je nutné zaostřit velmi přesně na
konkrétní detail. Nový výklopný hledáček VF-4 s rozlišením 2.360.000 px promítá obrazové pole, které
je díky vestavěné 1,48x zvětšovací optice dokonce
větší, než ve Full Frame zrcadlovce. A uplatňuje se
zde rovněž pokročilý systém 5osé stabilizace obrazu.
Ovládání PENu přináší ještě jednu zajímavou novinku: dvojici kruhových voličů s proměnnými funkcemi (tzv. ovládací systém 2x2). Jejich primární
funkcí je např. v manuálním režimu nastavení clony
a času, ale pouhým přepnutím páčky se změní funkcionalita kruhových voličů, s nimiž lze poté nastavit
ISO a vyvážení bílé. Alternativně lze změnit i jednotlivé funkce v menu podle vlastních preferencí.
Poslední novinkou v řadě těchto stylových fotoaparátů
je model s označením E-PL7. Stejně jako v případě
jeho předchůdců jde o kompaktní a lehký přístroj
s unikátním retro designem a celokovovým
tělem, ale v tomto případě, jak zdůrazňuje výrobce, navíc speciálně
konstruovaným pro zachycení
autoportrétů, včetně pořizování

Kompaktní přístroje řady OM-D dokáží plně nahradit
zrcadlovky

skupinové foto, na němž tím pádem nechybí ani sám
fotograf, ale např. pro focení zvířat v přírodě. WiFi připojení je možné chránit heslem. K velmi užitečným
funkcím patří možnost korekce perspektivy Digital
Shift přímo ve fotoaparátu, což ocení uživatelé při
fotografování architektury. Umožňuje korigovat sbíhající se linie lichoběžníkového zkreslení v reálném
čase na obrazovce pomocí živého náhledu (bez
ohledu na právě připevněný objektiv), takže není
potřeba žádný post-processing nebo speciální shiftovací objektiv. Další novinkou je režim Live Composite
pro noční expozice hvězdné oblohy.

I malý „foťák“ může mít obří zoom
Pro přístroje OM-D i PEN je k dispozici výběr z široké
plejády špičkové optiky – např. E-M1 je kompatibilní s více než 65 objektivy. K těm, které rozhodně
stojí za pozornost, patří zoom M.ZUIKO DIGITAL ED
40–150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm). Je kompaktnější a lehčí než typický plnoformátový objektiv se

K fotoaparátům řady OM-D a PEN je k dispozici široká škála objektivů pokrývající prakticky všechny myslitelné aplikace

nyní populárních„selfie“, které umožňuje fotografovat
v automatickém režimu, a s možnosti širokoúhlého
nastavení zoomu. Kompozici a fotografování autoportrétů usnadňuje velký vyklápěcí dotykový LCD
displej a funkce náhledu a autoportrétů ovládaných
na dálku z chytrého telefonu, včetně sekvenčního
a intervalového snímání s časovačem. K dispozici je
i 14 uměleckých filtrů pro vytváření kreativních efektů.

Chytrý fotoaparát a chytrý mobil
Nové přístroje obsahují i novou verzi aplikace
OI.Share, která přináší řadu vylepšení. Vestavěné
WiFi u přístrojů řady OMD a PEN umožňuje nejen
stáhnout fotky přímo do chytrého telefonu či je
rovnou sdílet, ale pomocí iPhonu nebo smartphonu
s Androidem fotoaparát i na dálku ovládat. Na displeji telefonu se zobrazuje živý náhled. Stisknutím
virtuálního tlačítka spouště na mobilu pak lze na
dálku exponovat. Tato funkce je užitečná nejen pro

srovnatelnými charakteristikami a rozsahem, a jako
první svého druhu na světě využívá zaostřovací systém se dvěma pohyblivými optickými soustavami se
dvěma individuálními lineárními motory. Výsledkem
je mimořádně rychlé a tiché zaostřování. S minimální
zaostřovací délkou pouhých 70 cm a konstantní světelností 1:2.8 v celém rozsahu ohniskových vzdáleností, nabízí mimořádný optický výkon a ve třídě
profesionálních objektivů vybočuje z řady.
Jeho už tak impozantní parametry lze ještě posílit
pomocí 1,4x telekonvertoru s tloušťkou pouhých
15 mm, který zvětší rozsah zoomu až na úctyhodných
420 mm. Další speciální prvek pro zmíněný zoomový
objektiv je ochranný filtr PRF-ZD72 PRO, první svého
druhu v řadě ZUIKO, který je opatřen vrstvou ZERO
(redukující odlesky a odrazy) a tenkým rámečkem
s černou antireflexní povrchovou úpravou. Identická ochrana bude k dispozici také pro objektiv
12–40 mm 1:2.8 PRO. Q
/val/
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stroje). Maximální vzletová hmotnost vrtulníku je
4990 kg a dolet s interními nádržemi je 600 km, ten
je však možné prodloužit pomocí přídavných nádrží
umístěnými pod křídly, kam se rovněž podvěšují
zbraňové systémy. Kromě dvou vedle sebe sedících
pilotů pojme stroj i 6 vojáků v plné výzbroji nebo
dodatečné palivo či výzbroj pro prodloužené mise.

Futuristický vrtulník S-97 Raider poprvé naživo

Foto: Sikorsky Aicraft

Konvertoplán, helikoptéra, nebo něco
úplně jiného?

VRTULNÍKY BUDOUCNOSTI:
RYCHLÉ, HYBRIDNÍ I ROBOTICKÉ
Americká firma Sikorsky Aircraft představila technologický demonstrátor lehkého víceúčelového vrtulníku S-97 Raider. Stroj nyní zahajuje první sérii testovacích letů, díky své unikátní
koncepci vyniká rychlostí a manévrovacími schopnostmi. Další vysokorychlostní hybridní stroj
kombinující letadlo a vrtulník testuje Eurocopter, o slovo se ale hlásí i bezpilotní robotické drony.

Stroj nese konstrukční prvky výrazně odlišné od
běžných vrtulníků, ať už jde o protiběžné rotory, včetně
zahnutých listů, tlačnou vrtuli, převzatou od letadel,
nebo trup z pokročilých kompozitních materiálů

Vrtulníková stíhačka
„Raider je zcela nový vrtulník úplně nové koncepce,
za posledních 30 let jsme neviděli nic podobného,“
uvedl při slavnostním představení stroje Mark Mille,
viceprezident oddělení pro výzkum a vývoj v Sikorsky
Aicraft. To, co S-97 Raider na první pohled odlišuje od
klasických vrtulníků, je dvojice protiběžných rotorů
a tlačná vrtule na zádi stroje. Použití protiběžných
koaxiálních rotorů není ovšem úplnou novinkou –
už řadu let úspěšně využívá tento koncept u svých
44
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helikoptér např. ruská firma Kamov. Co je novátorské,
je především využití tlačné vrtule, která umožňuje
vrtulníku dosáhnout velmi vysokých rychlostí, za fyzikálními možnostmi klasických současných helikoptér.
Výrobce uvádí maximální rychlost stroje 463 km.h-1
a cestovní rychlost 407 km.h-1, což je prakticky dvojnásobek maximálních hodnot dosahovaných vrtulníky Nejrychlejší vrtulník létá v Evropě
klasické konstrukce. Systém nad sebou umístěných Také Evropa se snaží. Konstruktéři konsorcia Europrotiběžných rotorů rovněž účinně tlumí vibrace copter vytvořili experimentální stroj X3, postavený
a hlučnost, nabízí větší letovou stabilitu a o 13 až 15 % na základě upraveného sériového vrtulníku Dauvětší tah než v případě jediného rotoru, což umožňuje phin. I v tomto případě jde o hybridní koncept,
dosáhnout větší užitečnou nosnost, dostup i rychlejší který kombinuje vlastnosti helikoptéry a letadla,
stoupání. Na zlepšení výkonových a dalších parame- ale trochu jiným způsobem. Eurocopter X3 má
trů rotoru se významně podílí i speciální tvar včetně malá křídla se dvěma vrtulemi (po jedné na každé
na konci zakřivených rotorových listů. Tato vylepšení straně trupu), které mu při rychlém letu poskytují
umožňují unikátnímu stroji operovat i v teplém či dodatečný vztlak podobně jako u letadla, ale zachovysokohorském prostředí s řídkým vzduchem, které vává si všechny schopnosti a dovednosti vrtulníků.
je pro standardní vrtulníky problematické, protože Je rovněž technologickým demonstrátorem, jehož
v takových podmínkách rychle ztrácejí výkon.
účelem je otestovat technologie potřebné pro
Další odlišností vrtulníku S-97 Raider od běžných projekty vysokorychlostních vrtulníků. Jeho parastrojů je trup v podobě monolitní skořepiny z uhlí- metry jsou opravdu impozantní: stroj, který stanovil
kových kompozitních materiálů.
Celý, včetně ocasních ploch, je
slepen z kompozitní tkaniny
následně vytvrzené teplem,
čímž vznikne mimořádně lehká
a pevná konstrukce s dlouhou
životností. Kromě toho poskytuje toto řešení malou radarovou odrazivost (tato vlastnost je
posílena i speciální povrchovou
úpravou) a vysokou manévrovatelnost s přetížením až 3G,
další přednosti je nízká akustická stopa (menší hlučnost Vrtulník nové generace FVL/JMR ve vizi AVX Aircraft
Foto: AVX Aircraft

I když si asi většina běžných lidí spojuje vrtulníky
Sikorsky s proslulým „sestřeleným” Black Hawkem,
letečtí experti jsou teď fascinováni jejím nejnovějším počinem: S-97 Raider je výsledkem několikaletého experimentálního projektu s označením X2
a předznamenává možnou budoucnost vojenských
helikoptér – nebo, chcete-li, jak bude vypadat vrtulník budoucnosti.

Zkušenosti s vývojem S-97 Raider využije Sikorsky
i pro stavbu většího vrtulníku SB-1 Defiant, jehož
koncepce nedávno uspěla v projektu JMR-TD (Joint
Multi-Role Technology Demonstrator). V jeho rámci
by letečtí výrobci Sikorsky/Boeing a Bell Helicopters
měli v období let 2017 až 2019 vyvinout technologické demonstrátory vyspělých víceúčelových vrtulníků k prozkoumání nejmodernějších technologií
a konceptů strojů s kolmým startem a přistáním
pro potřeby americké armády.
Americké letectvo vypsalo také výzkumný program
Future Vertical Lift (FVL), v jehož rámci hodlá do
konce roku 2014 vybrat dva nejnadějnější koncepty.
Nejúspěšnější týmy pak budou mít za úkol postavit
do konce roku 2017 letuschopné technologické
demonstrátory pokročilého stroje s kolmým startem a bojovým doletem 430 km (tzn. s dosahem
ca 850 km bez tankování) a s cestovní rychlostí
425 km.h-1. Někteří z uchazečů, jako např. firma Bell,
sází na konvertoplány, jako je známý V-22 Osprey
– v podobě nového vylepšeného modelu V-260 Valor. Další z kandidátů, texaská firma AVX Aicraft
připravuje transportní kompozitní stroj zcela nové
koncepce kombinující rovněž možnosti svislého
vzletu a přistání pomocí rotoru a letu s pomocí
dvojice tlačných vrtulí umístěných na zádi.
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TANAN 300 může být nasazen proti pirátům, proto je uzpůsoben nést různé
přístroje či komunikační techniku, zařízení pro elektronický boj, ale i zbraně

nový rychlostní rekord v trvalém vodorovném letu
hodnotou 472 km.h-1, a při klesavém letu dosáhl
dokonce neuvěřitelných 487 km.h-1, aspiruje na
titul nejrychlejší vrtulník na světě.
Pohon obstarává dvojice turbohřídelových motorů
RR Turbomeca RTM322 o výkonu 2×1693 kW, které
pohánějí 5listý rotor a dvojici tažných vrtulí, jež
dodávají stroji dodatečný tah pro dopředný let. Na
rozdíl od klasických vrtulníků postrádá vyrovnávací
ocasní rotor, jehož funkci nahrazují boční vrtule,
které kompenzují reakční moment hlavního rotoru,
takže na zádi X3 je dvojice svislých směrovek.

Pozoruhodný koncept Orca se nedočkal dalšího vývoje,
reaktivní pohon však představuje jedno z možných řešení

Roboti nad moři a oceány
Jakýmsi protipólem těchto pilotovaných superstrojů je další hi-tech vrtulník v podobě malého
dronu s označením TANAN 300, který vyvíjejí
společně německá firma Cassidian (dceřiná společnost koncernu Airbus Defense & Space) a francouzská zbrojovka DCNS. Měl by se stát základem
komplexnějšího námořního průzkumného systému
nové generace. Cassidian má na starosti především
rozvoj hardwaru platformy TANAN 300, francouzská

Nejrychlejší Experimentální stroj X3 evropské firmy Eurocopter je postavený na
základě upraveného sériového vrtulníku Dauphin

DCNS zase začlenění bezpilotního prostředku do
bojových systémů lodí, senzorové vybavení i systém
přenosu a analýzy získaných informací, datovou
komunikaci mezi lodí a vrtulníkem, dokování
a veškerou palubní podporu.
Bezpilotní letecké systémy UAS (Unmanned Aerial
System) jsou považovány za velký přínos pro námořnictvo. Vzhledem k tomu, že senzorový dosah
lodních systémů je omezen horizontem, umístění
těchto systémů ve větší výšce nad úrovní hladiny
výrazně rozšiřuje jejich možnosti – např. pro čidlo
umístěné ve výšce 100 m leží horizont ve vzdálenost
36 km, ale senzory ve výšce 500 m už „dohlédnou”
do vzdálenosti až 81 km. A právě takovouto možnost nabízejí malé bezpilotní stroje, které se navíc
mohou vydat daleko od mateřského plavidla, a to
za zlomek finančních nákladů, které si vyžadují
vrtulníky a letadla operující z lodí.
Robotický vrtulník TANAN 300 s délkou 4,3 m, hmotnosti 300 kg a rotorem o průměru 5 m, je vybavený
výkonným, ale úsporným dieselovým motorem,
a může létat rychlostí až 150 km.h-1 do výšky 4000 m
nad mořem. Jeho operační dosah je 180 km, ve
vzduchu je schopen vydržet až 8 h a unese užitečné
zatížení o hmotnosti 50 kg (výhledově až 80 kg).
Stroj může nést různé typy vybavení v několika
modulárních konfiguracích. Např. kombinovaný
elektro-optický/infračervený (EO/IR) zobrazovací
snímač den/noc s vysokým rozlišením, radar pro
námořní operace a pobřežní mise (dokáže zjistit
objekt o velikosti 1 m2 na vzdálenost až 15 námořních mil při vlnách do stupně 3), AIS senzory pro
identifikaci plavidla (dokážou přečíst jméno lodi až
do délky 20 znaků, zjistit délku plavidla i jeho trasu
a aktuální pozici), elektronická průzkumná čidla
nebo senzory pro zpravodajskou komunikaci apod.
Další možností je verze se dvěma typy užitečného
nákladu v podobě vestavěného zařízení, které může
tvořit např. kamera s vysokým rozlišením a malý
radar, jejichž kombinace nabízí výborné možnosti
pro identifikaci sledovaných objektů. Kromě
průzkumných a hlídkových úkolů lze bezpilotní
stroj operující z vojenského plavidla také použít
k zaměřování cílů ve vzdálenosti několik desítek až
stovek kilometrů a navedení palby ze zbraňových
systémů mateřské lodi, ale – vybaveny zbraňovými
systémy – dokážou létající roboty i samy účinně
zasáhnout proti potenciálním hrozbám, jaké představují např. moderní piráti.

Dalším pozoruhodným strojem tohoto typu je bezpilotní minivrtulník Orca švýcarské firmy Unmanned
Systems. Ten využívá originální a netradiční řešení v podobě tzv. reaktivního pohonu, který dronu dodává nejen zajímavé výkonové parametry, ale také podstatně
snižuje jeho hmotnost a zjednodušuje konstrukci.
Při použití reaktivního pohonu Tip Jet, odlišného od
mechanického řešení klasického vrtulníku, stroj nepotřebuje převodovku, spojku, ani vyrovnávací rotor či
ocasní dmychadlo, které musí kompenzovat nežádoucí
krouticí moment vznikající otáčením rotorové hřídele.
Turbínový motor o výkonu 160 kW spaluje palivo se
vzduchem a horký plyn o teplotě 700 °C je vháněn
do kanálků uvnitř listů vrtule, kterými prochází a poté
je vytlačován výstupními tryskami na koncích listů,
čímž vzniká reaktivní síla otáčející hlavním rotorem.
Stroj s udávanou max. vzletovou hmotností 350 kg
(z toho připadá třetina na užitečné zatížení), max. rychlostí 220 km.h-1, doletem 200 km, a výdrží ve vzduchu
2,5 h se představil již v roce 2011, firma (nyní přejmenovaná na UMS Group) se však nyní zaměřuje spíše na
bezpilotní stroje klasické koncepce. Q
/joe/

Avant-Courier – vysokorychlostní
vrtulník „made in China”
Model konceptu čínské firmy Avicopter s označením Avant-Courier se představil na listopadovém
aerosalonu Zhuhai Air Show a kombinuje prvky
úspěšných projektů rychlých helikoptér nové
generace. Trup s dvojící protiběžných rotorů se
podezřele podobá projektům Sikorsky X2 a S-97,
přední vrtule na bočních krátkých křídlech má
zase blíže k Eurocopter X3, nicméně, jak upozorňují komentátoři, tamní přísloví „imitace je
nejvyšší formou lichotky“ nemusí trvat dlouho.
Čína nejen kopírováním, ale rozvojem spolupráce
s výrobci usilujícími o přístup na tamní trh,
i s nasazením vlastních vývojových kapacit může
brzy zaujmout pozici mezi vedoucími výrobci.
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NOVÁ TECHNOLOGIE AUDIOPOSLECHU V AUDI TT
Ingolstadtská automobilka Audi společně s Fraunhoferovým institutem pro integrované obvody
v Erlangenu vyvinula technologii Symphoria, která vytváří nový smysl prostorovosti zvuku.
Symphoria – univerzální řešení kresby 3D prostorového zvuku v automobilovém prostředí

ZLEPŠENÝ AGREGÁT PRO V40 CROSS COUNTRY
Benzínový motor Drive-E T5 s turbopřeplňováním, který byl dříve představen pro Volvo V40,
nyní pohání také V40 Cross Country, kde spolupracuje s pohonem všech kol.
Pro zlepšení ovladatelnosti a snížení spotřeby paliva
spolupracuje agregát o výkonu 180 kW a maximál-

ním točivým momentem 350 Nm s 8stupňovou
automatickou převodovkou, která umožňuje také

P

oprvé tuto technologii představila automobilka na loňském veletrhu CES (Consumer
Electronics Show) v Las Vegas. Jde o software
pro dodatečnou úpravu a reprodukci zvukových
signálů. V prvním kroku program odděluje ze zvukového signálu jednotlivé zvukové komponenty
pomocí sémantického analytického procesu. Následně rozdělí oddělené „zvukové objekty“ v interiéru vozidla. Zvukový obraz tím získá na šířce
a hloubce a vyvolává zcela nový prostorový dojem.
Nové Audi TT má v nejvyšší výbavě audiosystém
Bang & Olufsen Sound System právě s technologií Symphoria. Procesor analyzuje prostřednictvím
mikrofonu rušivé zvuky v interiéru, a následně optimalizuje zvukový obraz. V kombinaci s navigačním
systémem MMI navigation plus může být zvuk reprodukován také v prostorovém formátu 5.1. Zesilovač
o výkonu 680 W napájí 12 reproduktorů včetně dvou
centrálních reproduktorů a dvou zapouzdřených
basových boxů ve dveřích. Na každém sedadle automobilu si tak můžou cestující vychutnat přirozenější
a dokonale vyvážený prostorový zvuk. Q

ruční řazení pomocí řadicích pádel na volantu.
Tato hnací jednotka bude dostupná v Evropě od
půlky podzimu.
„Zlepšením hnacího agregátu automobilka pokračuje ve vývoji modelu V40 Cross Country. Kombinace motoru Drive-E T5 s pohonem AWD dodává
zákazníkům s dobrodružnou povahou nejen dostatek výkonu, ale také potřebnou jistotu při jízdě
po všech možných cestách,“ řekl Peter Mertens,
senior viceprezident oddělení pro výzkum a vývoj
ve společnosti Volvo Cars.
Zlepšený motor navazuje na sérii kroků postupného
zdokonalování, jímž letos Volvo V40 Cross Country
prošlo. Novým prvkem jsou 19“ kola z lehké slitiny,
která nabízejí větší komfort a také nižší hlučnost
a zvýšenou ochranu ráfků. Ve srovnání s předchozí
verzí motoru T5 pro V40 Cross Country došlo u nové
verze tohoto agregátu k výraznému snížení emisí
na 149 g/km. Q

NOVÝ SYSTÉM FILTRACE VZDUCHU ZACHYTÍ
AŽ 99 % JEMNÝCH NEČISTOT
Snaha odolat nutkání kýchnout za volantem může být pro cestující ve voze zdrojem pobavení,
ale pro řidiče jde o nepříjemnost s potenciálně nebezpečnými následky. Kýchnutí při jízdě
rychlostí 95 km.h-1 totiž znamená, že řidič ujede až 20 m se zavřenýma očima.
Jelikož dnes trpí alergiemi stále více lidí, vyvinuli inženýři společnosti Ford nový typ kabinového filtru,
který dokáže zachytit až 99 % pylových částic a oxidu
dusičitého, stejně jako další plynné nečistoty a pachy.
Oxid dusičitý je významným spouštěcím faktorem astmatu. Prvním sériovým modelem, ve kterém se tento
pokročilý filtr objevuje, je právě nový Ford Mondeo.
„Čerstvý vzduch možná nedokáže přitáhnout takovou pozornost jako vzhled vozu nebo jeho chování
při jízdě, představuje však významnou součást uživatelské zkušenosti,“ řekl Volker Scheer, technický
expert na oblast zdraví a ovzduší z Ford of Europe.
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„Ve srovnání s dříve používaným řešením je nový
filtr o 50 % účinnější v zachytávání jemných částic
o velikosti menší, než je tloušťka lidského vlasu.“
Vyvinutý nový filtr je vyroben z aktivního uhlí a svojí
konstrukcí se podobá filtrům používaným v plynových maskách, respirátorech a skafandrech. Senzor
kvality vzduchu sleduje množství oxidu uhelnatého
a oxidu dusičitého v atmosféře a podle potřeby
automaticky zapíná intenzivnější filtrování vzduchu.
Výsledná filtrační technologie je trvanlivější, proto i interval výměny filtru v novém Mondeu činí dva roky nebo
30 000 km, což je ve srovnání s předchozím modelem

téměř dvojnásobek. Nové řešení bude přínosem hlavně
pro lidi, kteří trpí sennou rýmou. Podle průzkumu jde
o více než čtvrtinu všech lidí v Evropě. Záchvat senné
rýmy za volantem může ovlivnit schopnosti řidiče v podobné míře jako hladina alkoholu 0,04 %. Q

automobilová technika

TLAK POD KONTROLOU
Jak už jsme psali v minulém vydání, od 1. listopadu letošního roku musí být každý osobní automobil prodávaný na území EU vybaven systémem pro sledování tlaku v pneumatikách TPMS
(Tire Pressure Monitoring System). Díky těmto novým předpisům EU získají řidiči všeobecný
přístup k pneumatikám typu run-flat, které lze používat výhradně ve vozidlech se systémem
sledování tlaku v pneumatikách.
Pneumatika run-flat se svým vzhledem vůbec
neliší od běžné pneumatiky, rozdíl spočívá ve
vnitřní konstrukci. Po ztrátě tlaku je hmotnost
vozidla nesena zesílenými bočnicemi a vyztuženou

zení prakticky nezpozoruje. Ale s poškozenou
pneumatikou není možné překonávat velké vzdálenosti a rychlost jízdy by neměla být příliš vysoká.
Technologie run-flat (RFT) umožňuje bezpečnou

oblastí patky. Pneumatika se díky tomu deformuje
jen minimálně a řidič nepociťuje změny při řízení
vozidla. Proto je u pneumatiky run-flat nutný
systém sledování tlaku v pneumatikách, neboť
řidič, který jede na těchto pneumatikách, poško-

jízdu s poškozenou pneumatikou do vzdálenosti
až 80 km a rychlosti do 80 km.h-1.
Výhodou RTF je, že se řidiči nemusí obávat poškození pneumatiky, ani ztráty kontroly nad vozidlem v případě poškození pneumatiky. Tato

CHYBY ŘIDIČE MOTOCYKLU V ZATÁČKÁCH MŮŽE
NAPRAVIT STABILIZAČNÍ SYSTÉM
Dnešní trend směřuje k bezpečnostním technologiím pro motocykly, a proto také byl stabilizační systém pro motocykly MSC (motorcycle stability control) od společnosti Bosch označen
v Bruselu za druhou nejlepší inovaci při takzvané „Večeři pro vítěze“ (Dinner for Winner)
v kategorii bezpečnost. MSC nabízí motocyklistům nejlepší možnou podporu díky neustálé
adaptaci na řidičovo brzdění a akceleraci vůči povrchu vozovky a náklonu.

První generace pneumatik run-flat byla vyvinuta firmou Bridgestone koncem 80. let se
záměrem dodávat je jako výbavu vozidel pro
hendikepované osoby a prvním sériovým vozidlem s pneumatikami run-flat bylo Porsche 959
z roku 1987.

technologie zaručuje pneumatice větší odolnost a vyšší bezpečnost při jízdě. Současná třetí
generace pneumatik RFT se vyznačuje vyšším
jízdním komfortem, nižší hmotností a menším
valivým odporem.
Jízda na podhuštěných pneumatikách vede k nadměrné spotřebě paliva a předčasnému opotřebení
pneumatik. Z průzkumů vyplývá, že dvě třetiny řidičů v Evropě jezdí na pneumatikách s příliš nízkým
tlakem. To znamená více než 200 mld. litrů zbytečně
spotřebovaných pohonných hmot a 4,8 mil. tun
dodatečných emisí CO2. Q

N

a porotu, složenou z renomovaných automobilových odborníků, zapůsobila komplexní podpora, kterou systém nabízí v téměř každé jízdní situaci. MSC je stejně citlivý jako
elektronický stabilizační program (ESP) v automobilu. Systém předchází jakémukoli nebezpečí
prokluzu či zablokování kol. Zvyšuje bezpečnost
při brzdění a akceleraci, dokonce i tehdy, když
se jezdec naklání do zatáčky. Systém vypočítává
optimální rozložení brzdné síly mezi oběma koly.
Kromě toho lze k systému přidat další funkce, jako
je regulace točivého momentu nebo asistent pro
rozjezd do kopce. MSC je založen na protiblokovacím systému s přidanými senzory měření úhlu.
V závěru roku 2013 byly tímto systémem poprvé
vybaveny sériové modely motocyklů KTM 1190
Adventure a KTM Adventure R. Teprve nedávno
bylo potvrzeno, že MSC bude také u nového
modelu KTM 1290 Super Adventure. Podle údajů
databáze nehod GIDAS (German In-Depth Accident Study) může MSC zabránit dvěma třetinám
nehod motocyklů v zatáčkách, ke kterým došlo
následkem chyby řidiče.
Ocenění při tzv. „Večeři pro vítěze“ jsou udělována ve třech kategoriích a udělují je společně
německý odborný časopis Automobil Produktion,
Německý svaz automobilového průmyslu (VDA)
a Evropské sdružení dodavatelů automobilového
průmyslu (CLEPA). Q
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ PICKUP V USA: F150
Automobilka Ford Motor Company spustila výrobu nové, již 13. generace modelu F-150 pro
rok 2015, tentokrát ale s karoserií z hliníku. Na pohotovostní hmotnosti se tím ušetřilo 320 kg
a snížila se spotřeba až o 20 %.
První generace modelu F-150 byla uvedena na trh
v roce 1948 a od té doby, tj. 37 let, byl pick-up F-150
nejprodávanějším vozem ve Spojených státech.
Pro americké kupující je nejdůležitější skutečnost,
že nová generace uveze o 240 kg víc a dokáže
nyní utáhnout přívěs o hmotnosti vyšší o 500 kg,
celkem 5530 kg. Ve své kategorii v tomto ohledu
nemá konkurenci.

Použití hliníku na snížení hmotnosti není ničím
novým, ale do nynějška to bylo pouze u prémiových
modelů některých značek, jako např. Audi, a to jen
v malých sériích. Zatím nebylo nikdy dosaženo
takové velkosériové produkce za použití hliníku na
karosérii, jako nyní u modelu F-150. Ale na rozdíl od
ostatních průkopnických značek, nepoužívá Ford
hliníkovou nosnou strukturu, ale má hliníkovou

karoserii umístěnou v rámu z vysokopevnostní oceli.
Závody v Dearbornu a Kansas City, kde se vyrábí
F-150, budou karosářské díly lisovat z plechů vyrobených ze čtyř různých vysokopevnostních slitin
hliníku. Celkem by z obou závodů mělo vyjíždět
více než 700 000 vozů ročně.
Pohánět nový pick-up bude jeden ze čtyř motorů:
2,7 l V6 EcoBoost o výkonu 240 kW, 3,5 l EcoBoost
s výkonem 270 kW, 3,5 l V6 s dvojitým nezávislým
variabilním časováním vačkového hřídele, disponujícím výkonem 210 kW a nejsilnějším 5,0l tahounem
V8 dodávající výkon 280 kW.
Jde o riskantní krok, kterým se vydala značka Ford,
ale pokud se povede, tak Ford získá obrovský náskok
před konkurencí. Mnozí analytici však upozorňují
na nedostatek potřebného vybavení servisů pro
opravy hliníkových dílů a také na skutečnost, že
může vzniknout nedostatek recyklovaného hliníku
v USA. Q

TRANSPORTÉR BUDOUCNOSTI
U příležitosti veletrhu IAA představila automobilka Volkswagen koncepční vozidlo s legendárním názvem Tristar kombinující v sobě multifunkčnost, variabilitu, spolehlivost a extrémní
terénní schopnosti. Studie Tristar ukazuje výhled na budoucí generace.
Jde o mohutné vozidlo dlouhé 4788 mm a široké
2320 mm s valníkovou nástavbou a prodlouženou
kabinou. Precizní design je nový a přesto vytváří dů-

věrně známé tvarové řešení. Dojem síly a šířky vozidla umocňují ostré linie po obvodu karoserie. Tristar
disponuje krátkým rozvorem a trvalým pohonem
všech kol s mechanickou uzávěrkou zadního diferenciálu. Světlá výška byla zvýšená o 30 mm. Pohon
zajišťuje 2,0l agregát o výkonu 150 kW při 4000 ot.
min-1 a maximem točivého momentu 450 Nm při
1400 ot.min-1. Nákladní prostor je rozdělen do dvou
oddělených úrovní. Pod otevřenou ložnou plochou
se nachází prostorný výsuvný úložný prostor, chráněn proti pronikání vody i prachu.
Interiér je vybaven otočnými a posuvnými sedadly
řidiče i spolujezdce, stolkem pro tablet, moderní
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zvukovou aparaturou a systémem pro pořádání
videokonferencí. Monolitická přístrojová deska připomíná svým tvarem a funkčností dřívější modely
VW Bus, přezdívané „Bulli“. V interiéru, který může
sloužit jako pojízdná kancelář, nechybí ani stroj
na espresso.
Univerzální vozidlo je díky svým extrémním schopnostem vhodné pro podnikání a pojízdné dílny.
Jeho flexibilní možnosti pro přepravu osob z něj
dělají kancelář s technicky vyspělou výbavou nebo
surfařské vozidlo. Q

Cena pro Amarok
V rámci IAA testovali a hodnotili profesionální
řemeslníci a podnikatelé z nejrůznějších oborů
srovnatelná užitková vozidla. Akce se koná každé
dva roky a jde o to najít nejlepší model, který
se bude honosit titulem prestižní Německé
ceny pro užitková vozidla. Pro letošní ročník
byl vyhodnocen robustní Volkswagen Amarok.

automobilová technika – test
šeným tlačítkům na volantu je lepší manipulace
s ovládáním palubního počítače i některých bezpečnostních systémů. Dominantou je středový
dotykový displej, který reaguje velmi rychle na
povely, včetně navigace. Hlavice malé řadicí páky
dobře padne do dlaně a místo páky ruční brzdy
umístil výrobce na středový panel malé tlačítko
poloautomatické ruční brzdy, na který se dá velmi
rychle zvyknout. Co se velmi povedlo, je nádherné
odhlučnění interiéru.

Motorizace

CROSSOVER QASHQAI 1,5 DCI
Dvě slova, která vnesla do motoristického světa něco nového. Když představil japonský Nissan
na ženevském autosalonu v roce 2006 studii nového modelu, přiřadil jej do nové kategorie
crossover, jelikož jej nebylo možné zařadit do žádného, do té doby existujícího segmentu
a název Qashqai zas nedokážou ani po tolika letech někteří lidé pořád vyslovit.
První generace modelu Qashqai přišla s prvky z jiných segmentů, něco z hatchbacku, něco z kombi
a také z SUV, proto výrobce označil model jako
crossover, a jméno? „Kaškaj» vychází z kočovného
pouštního kmene z Iránu. Pro Nissan se stal tento
model velmi důležitým a nasadil laťku ostatním
automobilkám dost vysoko. Vypracoval se mezi
nejprodávanější vozy v Evropě a od uvedení na trh
se u něj projevila vysoká spolehlivost a nízká ztráta
zůstatkové hodnoty.

Nissan novému modelu Qashqai omezil výběr
pohonných jednotek. Ze zážehových motorů jde
pouze o jedinou, a to o čtyřválcové turbo 1,2 DIG-T o výkonu 85 kW, která nahradila původní benzínovou motorizaci 1,6 l. Z naftových motorů je
k dispozici 1,5 a 1,6 dCi, všechny motory jsou z dílny
Renaultu a jak udává výrobce, velmi hospodárné.
Např. u agregátu 1,5 dCi, který jsem měl k dispozici,
je udávána spotřeba pouze 3,8 l nafty na 100 km.
Tuto hodnotu se mi nepodařilo dosáhnout, ale také
jsem nejezdil podle tabulkových předepsaných
hodnot, ale i tak průměrnou spotřebu 4,7 l v kombinovaném provozu považuji za velmi příjemnou.
Vznětový přeplňovaný čtyřválec 1,5 dCi nabízel
výkon 81 kW při 4000 ot.min-1 a točivý moment
260 Nm v rozmezí 1750-2500 ot.min-1. Pěkně spolupracuje s 6stupňovou manuální převodovkou.
Ocenil jsem velmi přesné a lehké řazení jednotlivých stupňů.

Podvozek
Podvozek je v zatáčkách pěkně čitelný, auto se nenaklání a dobře drží stopu. S menšími nerovnostmi
silnice si hravě poradí, na dálnici D1 při povolené

Díky zvětšené výklopné výšce (o 15 cm) víka
zavazadlového prostoru se zlepšil přístup do něj

nabízející pohodlný posed s dobrým výhledem
na všechny strany. Nastavením menšího volantu
a sedadla si každý řidič dokáže najít okamžitě
nejoptimálnější pozici za volantem. Díky zvětQashqai nabízí příjemný interiér s pěkně tvarovanými
sedadly
Čitelnost klasických ciferníků palubních přístrojů je
velmi dobrá jak ve dne, tak v noci

Nová generace navazuje na úspěch první generace,
výraznější karoserie je o 4,7 cm delší, vzrostla na
celkových 4380 mm, malinko přibrala na šířce (2 cm)
na 1806 mm a výška se snížila o 1,5 cm na 1590 mm.
Cestující tím získali více místa v interiéru a také
zavazadlový prostor narostl na příjemných 439 l.
Na rozdíl od první generace se nebude Qashqai
vyrábět v prodlouženém 7místném provedení
a i 5místná verze je spíše pro čtyři dospělé osoby.
Prostřední sedadlo zadní lavice není zrovna z nejpohodlnějších na delší cestování.
Interiér je příjemný a pro řidiče uživatelsky přátelský. Líbila se mi přední pěkně tvarovaná sedadla

Opěradla zadních sedadel jsou po sklopení v rovině
s falešnou podlahou zavazadlového prostoru, pod
kterou jsou ještě dva oddělené prostory

rychlosti v pravém pruhu jsou cítit vibrace. Celkově
je podvozek pěkně tlumivý a ani rychlejší projíždění
zatáček jej nerozhodí. Za volantem jsem se ale
cítil velmi komfortně, k čemu přispívá i výborné
odhlučnění.
Nissan nabídl v druhé generaci modelu Qashqai
jistotu doprovázenou moderními technologiemi,
které ocení nejen mladší generace. Mezi nejzajímavější patří např. asistent rozjezdu do kopce,
automatické spínání světlometů, rozpoznávání
dopravních značek, nouzové brzdění, upozornění
na vybočení z jízdního pruhu nebo automatické
tlumení dálkových světel. Ocenění najde určitě i pohled na vozidlo z ptačí perspektivy při parkování. Q
/kos/
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ČESKÝ EXPORT ČEKAJÍ LETOS DOBRÉ VÝSLEDKY,
ALE ŠPATNÝ NÁSTUP PŘÍŠTÍHO ROKU
Vývoz z České republiky do zahraničí by v letošním roce mohl dosáhnout rekordních 3,5 bilionu
korun, ale v následujícím roce 2015 lze čekat naopak propad exportu. Tak vidí prognózu pro
následující období představitelé Asociace exportérů, organizace, která byla založena v roce
2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem.
Jak konstatoval místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk, důvodem je především
ekonomické ochlazení v západní Evropě, pokles domácí poptávky a nepokoje na Blízkém
východě a na Ukrajině. Na situaci v exportu
českých firem měla vliv i situace v Africe, v důsledku omezené možnosti cestování v souvislosti s opatřeními proti epidemii Eboly. V souhrnu těchto faktorů lze podle něj očekávat, že
český export bude v prvním čtvrtletí příštího
roku vykazovat podstatně horší čísla než v meziročním srovnání s výsledky 2014, které naopak
v porovnání s předchozím rokem překonaly
tehdy dosaženou úroveň exportu o 400 mld. Kč.

Představitelé Asociace rovněž upozorňují na řadu
faktorů, které exportující firmy vnímají jako významnou negativní zátěž – mezi ně patří zejména vysoké
daně a sazby mýtného či špatný stav komunikací,
ale také nestabilní stav české legislativy, v jehož důsledku se musí podnikatelské subjekty často vyrovnávat se změnami prostředí. To samozřejmě působí
značné problémy v situacích, kdy je potřeba přijímat
rozhodnutí v dlouhodobém horizontu, a nezřídka
odrazuje i nové firmy před vstupem na český trh.
K dalším faktorům, které dělají těžkou hlavu českým
exportérům, patří i sílicí konkurence čínských firem,
které nezřídka nerespektují duševní vlastnictví, a neplatí daně z příjmu ani odvody za zaměstnance,

ČESKÉ VÝVOZCE TRÁPÍ OTÁZKA BONITY
ZAHRANIČNÍHO PARTNERA
Bonita odběratele a nejistota zaplacení pohledávky ze strany zahraničních partnerů představují nyní hlavní zásadní bariéry pro české podnikatele exportující do zahraničí. Vyplývá
to z průzkumu faktoringové společnosti Bibby Financial Services, o němž informuje portál
Business Info.
Průzkumu se zúčastnilo celkem 362 středních podniků s obratem mezi 80 a 800 mil. korun z oblasti
průmyslové výroby, stavebnictví, velkoobchodu, dopravy, skladování a ostatních odvětví. Přeshraniční
spolupráci se věnuje 64 % z nich, přičemž u čtvrtiny
tvoří zahraniční obchod většinu jejich obratu, a 4 %
z dotazovaných firem jsou plně orientovány na
export. Obavy z exportu vlastních produktů na
zahraniční trhy přitom mohou být v podnikání
brzdou. „Jedním z nejdůležitějších důvodů pomalejšího rozvoje firmy může být nedostatek odvahy
exportovat,“ říká generální ředitel Bibby Financial
Services Michal Gabriel. Čeští vývozci se logicky
obávají především toho, zda jsou jejich zahraniční
odběratelé důvěryhodní a solventní, takže získání
informací o bonitě zahraničního obchodního partnera považuje před zahájením obchodní spolupráce za klíčové 86 % z dotazovaných firem.

S možností důvěřovat obchodnímu partnerovi
souvisí rovněž problematika inkasa zahraničních
pohledávek, kterou za velmi či částečně významnou
označily čtyři pětiny respondentů. „Exportní potenciál firem, které mají spolehlivé faktoringové financování a dobré informace o cílovém trhu, se podle
našich údajů zvýšil o 15 až 20 %. To je významná
obchodní výhoda,“ konstatuje Michal Gabriel.

ELEKTŘINA BUDE PŘÍŠTÍ ROK O NĚCO LEVNĚJŠÍ
Dobrá zpráva pro firmy i rezidenční odběratele, která potěší zejména subjekty s velkou spotřebou
elektrické energie: Náklady na elektřinu by v nadcházejícím roce měly být nižší ve srovnání s penězi,
za něž nakupovali elektřinu dosud. Posiluje se i propojení evropských národních trhů s elektřinou.
Cena elektrického proudu by podle informací
z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) příští rok
měla o něco klesnout – z údajů, které prezentovala
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Česká televize vyplývá, že ceny regulované složky
klesnou o 1,2 %, celkově pak o 2,5 %. Finální ceny
pro příští rok dodavatelé oznámí až na základě ce-

takže jsou schopny stlačovat ceny na nepřiměřeně
nízkou úroveň, jíž exportéři dodržující všechna
„pravidla” mohou těžko čelit.
K negativním aspektům omezujícím vývozní potenciál
řadí exportéři rovněž současnou strukturu českého
školství, která neodpovídá požadavkům trhu, kdy se zejména průmysl potýká s nedostatečnou nabídkou odpovídající kvalifikované pracovní síly.„ČR je industriální země a technické obory jsou přitom paradoxně
dlouhodobě na ústupu,“ doplňuje Otto Daněk. Q

Další kritickou oblastí, která může byznys zkomplikovat, je neznalost právního prostředí v zemi odběratele, kterou za významný aspekt označilo 83 %
zástupců firem, téměř dvojnásobek ve srovnání
s dalším z problémových faktorů, jímž je jazyková
bariéra – klíčová pro 42 % respondentů. „Přitom
jsou k dispozici zkušenosti z většiny cílových trhů,
které mohou pomoci exportérům pochopit celý
obchodní cyklus,“ konstatuje Michal Gabriel s tím,
že obtížné pro mnoho exportérů často bývá i rozhodnutí, v jaké fázi obchodu převezme kupující
zodpovědnost za dodávané zboží, včetně nákladů
na jeho přepravu.
A právě snaha tyto exportní bariéry co nejvíce
eliminovat vede české vývozce k tomu, že čím
dál více využívají provozní financování (tzv. exportní faktoring) prostřednictvím specializovaných firem, které exportérům poskytují informace
o místních právních a obchodních zvyklostech,
způsobech, jak nejsnadněji pohledávky v dané
zemi zinkasovat či vymáhat, či bonitě obchodního partnera. Nejde přitom jen o zajištění
provozního kapitálu, ale celkovou správu pohledávek. „Provozní finance jsou důležité, ale
větší hodnotu mají informace faktoringové firmy,
tedy servis související se správou a bezpečným
inkasem pohledávek,“ tvrdí šéf Bibby Financial
Services. Q

nového rozhodnutí ERÚ, přičemž největší šance na
úspory nákladů za elektřinu mají klienti, kteří vsadili
na rizikovější variantu a neupsali se dodavatelům na
dlouhodobější smlouvy, zatímco zákazníci s termínovanými smlouvami neušetří tolik, kolik ostatní.
Cenu energie stlačuje silová elektřina i regulovaná složka. Cena silové elektřiny je neregulovanou složkou konečné ceny elektřiny, kterou
si určují sami dodavatelé, druhou část (resp.
polovinu) konečné ceny tvoří různé regulované

ekonomika
složky, jako např. poplatek za distribuci, které
každoročně stanovuje ERÚ.
Regulovaná cena plynu se mírně zvýší, nicméně
koncová cena pro zákazníky by se u plynu zvýšit
neměla.
Pro dodavatele elektřiny bude v příštím roce hrát
roli i nové propojení českého trhu s elektřinou se
zahraničím, konkrétně do Rumunska, které začalo
fungovat od konce listopadu. Po společném energetickém trhu Česka a Slovenska, které funguje
už přibližně 5 let, a od podzimu 2012 v propojení
i s maďarským trhem, se tak nyní možnost pružného obchodování s elektřinou rozšířila o další
východoevropskou zemi.
Projekt propojující uvedené trhy má zajistit stabilnější a bezpečnější dodávky elektřiny a ob-

chodníkům má umožnit rychlejší a efektivnější
obchodování s elektřinou. Podle českého Operátora trhu s elektřinou (OTE) je dlouhodobým
cílem celoevropská integrace denních trhů s elektřinou. Zatímco nyní je energetický trh dosud
rozdělený na jednotlivé národní trhy neefektivní
a obchodování na něm je více rizikové a drahé,

na propojených trzích budou moci obchodníci
lépe plánovat výrobu a spotřebu a na trhu by po
propojení měla být i větší konkurence. Za předpokladu, že cena silové elektřiny klesne o 5 %, by
celkově cena mohla klesnout o 3 až 3,5 %, uvedl
místopředseda ERÚ Jan Nehoda.
Energetický regulační úřad chce od příštího roku
zveřejňovat na svých internetových stránkách
údaje o uznatelných nákladech distributorů, od
nichž se odvíjí regulovaná složka cen energií,
obdobně jak to činí regulátoři v USA a některých
evropských zemích. „Chceme, aby všichni viděli,
za co v cenách energií platí,“ vysvětluje předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Zatím však ještě není
rozhodnut, které z uznatelných nákladů by byly
publikovány. Q

FIRMY SE ZAVEDENÍM KURZARBEITU SOUHLASÍ,
ALE MAJÍ I VÝHRADY
Tzv. kurzarbeit, neboli zkrácení pracovní doby, který schválila na počátku listopadu vláda, by
využilo 70 % dotázaných členských firem, jež byly osloveny v rámci bleskového průzkumu
Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Průzkumu na téma kurzarbeit se
zúčastnilo 50 členů ČNOPK.
Polovina dotázaných (51 %) si myslí, že vládní návrh
kurzarbeitu v podstatě odpovídá potřebám podniků, a vládou navržený model by využilo 70 % členských firem ČNOPK, které se na průzkumu podílely.
Téměř 40 % s ním souhlasí se značnými výhradami
a jedna desetina je toho názoru, že tento model
vůbec neodpovídá potřebám firem.
Kurzarbeit se státní podporou musí ještě v příštích
měsících schválit obě komory parlamentu a prezident ČR. Podle schválených základních parametrů kurzarbeitu obdrží zaměstnanci po dobu šesti
měsíců 70 % své průměrné mzdy, přičemž 50 %
z této sumy bude hradit zaměstnavatel a 20 % stát.

Vláda by o tom, kdy nastane situace pro zavedení
kurzarbeitu a čerpání státní podpory, rozhodovala
formou nařízení. Žádosti budou shromažďovat úřady
práce a vláda pak bude posuzovat každou žádost
jednotlivě. Právě to však představuje problém: Téměř tři čtvrtiny dotázaných negativně vnímají to, že
o době, kdy je možné zavést kurzarbeit a čerpat státní
podporu, rozhoduje vláda. Pro každou druhou z dotazovaných firem je problematické i to, že stát by měl
hradit pětinu a zaměstnavatel polovinu mzdy, a že
stát by měl rozhodovat o každé žádosti jednotlivě.
„Kurzarbeit je důležitým nástrojem pro zajištění
pracovních míst a udržení kvalifikovaných pra-

ZAMĚSTNAVATELÉ DOPORUČUJÍ: STROJAŘE
Z PRAŽSKÉ ČVUT, V KRAJÍCH VEDOU SPŠ ELEKTRO,
AUTOMOBILNÍ A IT ZAMĚŘENÍ
V rámci 3. výročního HR Summitu 2014 udělovali zástupci předních podniků v Čechách poprvé
cenu „Doporučeno zaměstnavateli“, oceňující školy s kvalitní přípravou na zaměstnání, které
pro pracovní trh vychovávají nejlépe připravené absolventy.
Organizátorem a vyhlašovatelem je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kampomaturite.cz.
Pořadí ovlivňují samy firmy a ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů,
že absolventům těchto škol rádi nabídnou zaměstnání. Střední školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů
(pro každý kraj jsou vybrány tři, tamními firmami
nejvíce oceňované střední školy), fakulty vysokých
škol potom celostátně v rámci ČR.
První cenu v kategorii vysokých škol získala Fakulta
strojní ČVUT v Praze. Cenu přebíral děkan fakulty,
profesor Michael Valášek, zakladatel mechatroniky

v českém školství. Při přebírání ceny nastínil některé
návrhy na změnu ve vzdělávání technických oborů
v českém školském systému. Změna by se měla
týkat zejména komunikace směrem k budoucím
uchazečům o studium a jejich rodičům, kteří z 80 %
ovlivňují životní směřování svých potomků.
„Každému, kdo absolvuje inženýrské studium, garantujeme zaměstnání, protože české hospodářství stojí na průmyslu a průmysl stojí na strojním
inženýrství. Ocenění si velmi vážím, a věřím, že se
v něm projevilo i nové směřování FS ČVUT v Praze,
kdy ve středu pozornosti jsou studenti a zaměstna-

covníků ve firmě v době krize. Jeho základní
parametry, jak je schválila vláda, jsou přijímány
našimi členy, kteří se zúčastnili průzkumu, kladně.
Nelze ale opomenout jejich výhrady týkající se
především role státu. Mnoho z nich například
požaduje zohlednění rozdílů mezi jednotlivými
branžemi a regiony při rozhodování vlády o tom,
kdy nastala doba pro kurzarbeit,“ dodává k výsledkům průzkumu prezident ČNOPK Rudolf
Fischer. Q

vatelé. Jde o zahájení nového způsobu komunikace
se studenty a průmyslovými podniky o jejich skutečných potřebách,“ uvedl profesor Valášek.
Ze středních škol nejlepší hodnocení zaměstnavatelů v jednotlivých krajích získaly pro letošní rok nejvyšší uznání a tím i první příčku ve své kategorii Vyšší
odborná škola, Střední škola a Centrum odborné
přípravy Sezimovo Ústí, Střední škola automobilní
Holice, SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, SPŠ strojní a elektrotechnická
a VOŠ Liberec a Vítkovická SPŠ Ostrava – Hrabůvka.
Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák uvedl:
„Doporučeno zaměstnavateli je nejen značka, která
pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům
v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou
pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také
projektem podporujícím orientaci na správné obory
a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami,
jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní
kandidáti na celou řadu profesí. Připravena je také
výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky, či nahlédnutí pracovníků škol
nebo samotných studentů a učňů do výroby“. Q
12/2014
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Práce na zbývajících prioritních akcích

dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
(oblast I), návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu
a nákladní dopravy (oblast II), aplikace ITS pro bezpečnost a ochranu před vnějšími hrozbami (oblast III)
a propojení vozidla s dopravní infrastrukturou (oblast
IV). Tyto oblasti odpovídají rovněž prvním čtyřem
prioritním oblastem akčního plánu zavádění ITS.

V rámci přípravy práce na prioritní akci a) týkající
se multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii bylo již zahájeno několik iniciativ,
s cílem je přijmout nejpozději v roce 2015. Komise
souběžně zahájila diskusi o možné iniciativě přístupu k multimodálním údajům v dopravě, což
by mohlo vést k následnému předložení návrhu
právního předpisu v příštím roce. Pokud jde o prioritní akci b), která se týká informačních služeb
o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii,
Komise již uspořádala několik pracovních seminářů
a setkání odborníků s cílem přijmout je do konce
roku 2014. Pokud jde o specifikace pro prioritní
akci f ), která se týká poskytování rezervačních
služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa
pro nákladní a užitková vozidla, provedla Komise
konzultace, z nichž vyplynulo, že existuje málo
parkovišť, která by mohla v roce 2014 nabídnout rezervační služby (pouze 2 % parkovacích
míst), a tedy v současné době nejsou specifikace
a normy pro rezervace na parkovištích potřeba.
Komise však bude sledovat další vývoj a v případě
potřeby tuto otázku otevře znovu, a to v širším
kontextu nadcházející iniciativy e-Freight.

Přijatá opatření k prioritním akcím

Normy

Komise splnila svůj úkol, pro nějž měla stanovenu
lhůtu 27. února 2013, když dne 26. listopadu 2012
přijala první soubor specifikací pro prioritní akci d),
a to nařízením v přenesené pravomoci (EU)
č. 305/2013 o harmonizovaném poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii. Nařízení stanoví
specifikace pro modernizaci infrastruktury center
tísňového volání (PSAP) potřebné pro řádný příjem
a vyřizování tísňových volání eCall, aby byla zajištěna kompatibilita, interoperabilita a návaznost
služby eCall v celé Unii. Legislativní proces týkající
se návrhu o schvalování typu pro palubní systém
eCall ještě stále probíhá.
Pokud jde o prioritní akci c), dne 15. května 2013
přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU)
č. 886/2013 o údajích a postupech pro poskytování
minimálních univerzálních informací o dopravním
provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně. Nařízení
stanoví specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti, pokud jde o zavádění a provozní využití příslušných údajů a postupů
pro definovaný soubor nehod v silniční dopravě. Ve
stanoveném čase však nebylo možné specifikovat
podrobné požadavky na kvalitu. Komise proto ustavila pracovní skupinu, která se má věnovat kritériím
kvality a metodám sledování a hodnocení.
Pokud jde o prioritní akci e), Komise přijala dne
15. května 2013 nařízení (EU) č. 885/2013 o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných
a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla. Nařízení stanoví specifikace nezbytné
k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti
za účelem zavádění a provozního využití informačních
služeb. Všechny tři opatření (nařízení) byly připraveny
v těsné spolupráci s členskými státy na zvláštních

Od přijetí směrnice o ITS probíhá nebo bylo dokončeno několik normalizačních činností. Byly zatím
přijaty normy pro eCall a očekává se, že v rámci
Evropského výboru pro normalizaci se technická
specifikace CEN/TS 16454 týkající se zkoušení shody
„end-to-end“ komunikace eCall stane do konce
roku 2014 řádnou normou CEN. Dále by měl být
dokončen přezkum těchto norem, aby do nich byly
zapracovány výstupy pilotních projektů HeERO,
a to nejpravděpodobněji také do konce roku 2014.
Provádění normalizačního pověření M/453 týkajícího se spolupracujících systémů již značně
pokročilo. Jak Evropský výbor pro normalizaci (TC
278 WG16) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (TC ITS), tak i další normalizační
organizace poskytly normy s významem pro spolupracující ITS a spadající do oblasti působnosti
pověření M/453.
Byly zjištěny také další potřeby normalizace v oblasti
působnosti směrnice o ITS. Patří mezi ně zavedení
služby eCall do vozidel jiných kategorií než M1 a N1,
pokyny k ověřování systémů eCall (pro následný
trh), dokončení úkolů vyplývajících z pověření
M/453, architektura otevřené palubní platformy,
integrace přesných (veřejných) údajů o silnicích
do digitálních map, bezpečná integrace a provoz
přenosných zařízení a městské ITS. Všechny tyto
prvky byly přidány do průběžného plánu Komise
pro normalizaci IKT z roku 2013, aby mohla být případně v budoucnu vydána normalizační pověření.

EVROPSKÁ KOMISE VYPRACOVALA A KONCEM ŘÍJNA PŘEDLOŽILA
K LEGISLATIVNÍ DISKUSI ANALÝZU PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU O RÁMCI PRO
ZAVEDENÍ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ V OBLASTI
SILNIČNÍ DOPRAVY A PRO ROZHRANÍ S JINÝMI DRUHY DOPRAVY.
CÍLEM ANALÝZY JE DOSAŽENÍ SHODY NA DALŠÍM UPLATŇOVÁNÍ
SMĚRNICE, A ROVNĚŽ JEJÍHO ROZVOJE.

ředložený legislativní postup je přirozený v poměrech kritizovaného Bruselu, nikoliv však
v Praze. V českých legislativních poměrech je
postup Komise v zásadě novum, jelikož tuzemský
zákonodárce ani exekutiva neposkytuje odborné
veřejnosti průběžné rozbory dopadů právních předpisů ve snaze získat jejich názory před případnou
změnou právní úpravy. Naopak – veřejnost staví
rovnou před hotovou věc – předložením návrhů
jejich změn či úplného přepracování přímo do
Parlamentu ČR.
Směrnice o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro
rozhraní s jinými druhy dopravy („směrnice o ITS“
či „směrnice 2010/40/EU“) vstoupila v platnost
v srpnu 2010 poté, co prošla svižným legislativním procesem, který potvrdil ochotu normotvůrců
dosáhnout v této nové oblasti rychlého pokroku.
Do českého právního řádu byla transponována zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů. Cílem směrnice o ITS
je zrychlení koordinovaného zavádění a využití inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě
(a rozhraní s jinými druhy dopravy) v celé Evropě,
přičemž za tímto účelem stanoví šest prioritních
akcí (s termíny pro provedení):
a) poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii (4. čtvrtletí 2014);
b) poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii (4. čtvrtletí 2013);
c) údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních
informací o dopravním provozu souvisejících
s bezpečností silničního provozu uživatelům
(4. čtvrtletí 2012);
d) harmonizované poskytování interoperabilní
služby eCall v celé Unii (4. čtvrtletí 2012);
e) poskytování informačních služeb pro bezpečná
a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla (4. čtvrtletí 2012);
f) poskytování rezervačních služeb pro bezpečná
a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla (4. čtvrtletí 2013).
Směrnice dále vyjmenovává prioritní oblasti, které
Komise označuje za prioritní, a to: optimální využití

setkáních odborníků, na něž byl též pozván Evropský
parlament a evropský inspektor ochrany údajů.

Účinnost a přiměřenost směrnice
2010/40/EU
Kontext, ve kterém byly specifikace přijaty, se výrazně liší a závisí zejména na míře pokročilosti unijních a vnitrostátních činností. Konkrétně – pokud

legislativa a právo
Unii (akce b)) se ukazuje, že dosažení tohoto cíle
bude náročnější. Je tomu tak zejména proto, že
mají širší rozsah a zahrnují větší počet zúčastněných
subjektů. Totéž platí pro další akce, u nichž může
nastat potřeba komplexnějšího přístupu, nejen
pouhého přijetí specifikací.

Závěr

jde o službu eCall, byly zásady iniciativy definovány
již ve sdělení Komise nazvaném „Systém eCall: čas
jej zavést“, a bylo také vydáno doporučení členským
státům zacílené na provozovatele mobilních sítí.
Také byly zahájeny pilotní projekty před zavedením,
založené na již vydaných normách. Směrnice o ITS
tedy posloužila zejména k doplnění stávajících
iniciativ, neboť zaplnila prázdný prostor, pokud jde
o centra tísňového volání.
V případě minimálních informací o bezpečnosti
silničního provozu a informačních služeb pro parkování nákladních vozidel byla situace velmi odlišná.
Neexistovaly speciální normy, ze kterých by mohly
specifikace vycházet, třebaže v některých aspektech posloužily jako referenční materiály normy
DATEX II, TPEG a RDS TMC [TPEG je specifikace
Skupiny odborníků na dopravní protokol, které
poskytují metodu pro přenos multimodálních
údajů v dopravním provozu a dopravě; RDS: rádiový datový systém (Radio Data System); TMC je
kanál dopravních zpráv (Traffic Message Channel)].
V členských státech nadto již byly v provozu různé
služby. Avšak, vzhledem k poměrně úzkému rozsahu těchto dvou akcí však bylo možné přijmout
specifikace v relativně krátkém čase.
U dvou zbývajících prioritních akcí, tedy u poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii (akce a)) a poskytování informačních
služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé

Komise se domnívá, že přes uvedené relativní omezení dopadů směrnice a její aplikaci v praxi byla
směrnice o ITS účinným nástrojem pro rychlé přijetí společných specifikací u prvních tří prioritních
akcí. Práce na zbývajících dvou prioritních akcích
(poskytování informačních služeb o dopravním
provozu v reálném čase v celé Unii a poskytování
multimodálních informačních služeb o cestování
v celé Unii) bude dokončena před koncem pracovního programu v roce 2015. Pokud jde o rezervační
služby pro bezpečná a chráněná parkovací místa
pro nákladní a užitková vozidla, není dle Komise
v blízké budoucnosti třeba žádná další akce.
Pokud jde o další budoucnost, Komise uvádí, že
s ohledem na nové dlouhodobé trendy (např. crowdsourcing v oblasti dopravních údajů, částečně automatické řízení, zavádění spolupracujících systémů),
a na možnou potřebu stanovit vedle šesti nyní definovaných prioritních akcí a čtyř prioritních oblastí
nové priority nad jejich rámec, se jeví jako nezbytné
v první fázi upřednostnit zbývající akce ve stávající
oblasti působnosti směrnice o ITS a akčního plánu
zavádění ITS. V další fázi pak bude přemýšlet o případném přezkumu směrnice o ITS a podpůrného
akčního plánu zavádění ITS a začít jej připravovat.
Z pohledu českého právního prostředí je celý
proces poučný, jelikož nejen opětovně stvrzuje
jiné – a jistě inspirativní – legislativní postupy, ale
rovněž naznačuje, že „Brusel“ se sice může jevit jako
pomalý a těžkopádný. Jeho postup je však vytrvalý
systematický – již přes padesát let… Q
/pm/

NOVÝ NÁSTROJ CHRÁNÍ FIRMY PŘED RIZIKEM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ
Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., ve znění pozdějších
předpisů má každá právnická osoba učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby eliminovala riziko trestné činnosti osob, jejichž jednání se jí trestněprávně přičítá (např. jednání
zaměstnance, statutárního orgánu či jeho člena).
Pojistku, že případné selhání jednotlivce neohrozí
firmu, její statutární orgány či vlastníka, přináší nová
služba poskytovaná advokátní kanceláří odborníka
v oboru trestního práva hmotného i procesního doc.
JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D. nazvaná „Trestní imunita
právnické osoby“. Zahrnuje soubor činností zaměřených na předcházení trestné činnosti a tvorbu tzv.
Compliance programů, jejichž podstatou je zavedení
a realizace řídicího a kontrolního systému právnické
osoby s důrazem na trestní právo. Compliance program může být realizovaný obvykle velmi administrativně náročnou formou nebo stejně může být zajištěn
s využitím technologií společnosti Software602, které
garantují právní účinnost elektronických dokumentů,
jejich přehlednost, distribuci, archivaci a jednoznačný
výkon oprávnění jednat za právnickou osobu.
Advokátní kancelář a společnost Software602 spolu-

pracují na vývoji elektronického nástroje, který zajistí
implementaci podstatné části zákonných požadavků
kladených na právnické osoby v oblasti prevence
trestné činnosti. „Prevence právní odpovědnosti firem je jednou z oblastí, která je ve stávajícím mixu
klasických listinných a digitálních dokumentů jen
obtížně řešitelná běžnými prostředky organizačního
charakteru. Klíčové je proces elektronizovat a najít
správnou míru automatizace. Pro elektronické řešení
oběhu, schvalování a archivace dokumentů hovoří
zejména možnost mít absolutní kontrolu nad svojí
odpovědností. Přitom nejde o nákladné a složité
řešení. Ve skutečnosti si firma vyjasní organizační strukturu a jí odpovídající pravomoci, dokumenty bude
nadále ukládat do stejných úložišť jako dosud, a my
se postaráme o jejich právní účinnost,“ říká předseda
představenstva Software602 Ing. Richard Kaucký. Q

NOVELA ZÁKONA ZVÝŠÍ
RYCHLOSTNÍ LIMITY
A ŘEŠÍ I ODTAH VOZIDEL
Vláda v listopadu schválila změnu zákona
o pozemních komunikacích, která umožní
zvýšení rychlosti na vybraných silnicích
1. třídy na 110 km.h-1. Předloha by rovněž
měla pomoci zefektivnit ochranu silnic
a usnadnit obcím nakládání s odtaženými
vozidly, k nimž se majitelé nehlásí. Obdobný materiál schválil kabinet už loni, ale
po rozpadu tehdejší vlády návrh neprošel
celým potřebným legislativním procesem,
a proto musel být projednán znovu.
Na zvýšení rychlostních limitů
je navrženo
24 silnic a silničních úseků
po celé ČR. Návrh tzv. vymezení
kategorií a tříd dálnic a silnic počítá
se zrušením kategorie
rychlostní silnice (které jsou často nesprávně
zaměňovány za dálnici a které se nově dálnicemi
(druhé třídy) skutečně stanou. Vzhledem k tomu,
že už nyní je na nich maximální povolená rychlost
130 km.h-1, reálný dopad pro řidiče nová právní
úprava mít de facto nebude.
Pro ně je tak z hlediska nové legislativní úpravy
podstatné spíše zejména rozdělení silnic prvních tříd na dvě kategorie. V úsecích, které jsou
směrově oddělené, navrhuje ministerstvo dopravy povolenou rychlost zvýšit o 20 km.h-1
na nově stanovených 110 km.h-1. U silnic, kde
mezi směrovými pruhy svodidla nebo jiný zádržný systém nejsou, bude současná maximální
rychlost 90 km.h-1 ponechána i nadále.
Pro zvýšení ochrany komunikací (např. proti zakládání černých skládek v jejich okolí) navrhuje
ministerstvo dopravy přesunout odpovědnost
za správu těchto komunikací z obcí, do jejichž
katastru tyto silnice patří, na obce s rozšířenou
působností, vzhledem k tomu, že malé obce
zpravidla nemají dostatek lidí a zkušeností, aby
se mohly s těmito případy účinně vypořádat.
Novela také upravuje a nově vymezuje práva
a povinnosti obcí při odtahování vozidel např.
při blokovém čištění silnic. Podle nově navržené právní úpravy by novelizované předpisy
dávaly obcím právo prodávat odtažená vozidla,
o která se v 6měsíční lhůtě po oznámení o odtahu jejich majitelé nepřihlásí. Z výnosu by pak
následně měly úřady pokrývat část nákladů
spojených s odtahem vozidel, ke kterým se
majitelé nehlásí. Vozidla někdy stojí dlouhodobě
na odtahových parkovištích nebo je úřady musí
na vlastní náklady sešrotovat, což jim přináší neplánované a zejména pro menší obce nezřídka
citelné výdaje. Q
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kaleidoskop
HODINKY BEZ VODOTRYSKU,
ALE S POKEREM
Klasické pořekadlo o „hodinkách
s vodotryskem” už není příliš aktuální. Do hodinek lze už namontovat nejrůznější věci, ale skutečně mistrovský kousek se
podařil v hodinářské velmoci.

Švýcarský hodinář Christophe Claret
do svých výrobků zabudoval lahůdku
pro hazardní hráče: před třemi lety
představil hodinky 21 Blackjack,
které umožňovaly zahrát si stejnojmennou karetní hru, po kterých
následoval model Bacarra a nyní
doplnily „hazardní” kolekci hodinky
Poker. Do 45mm titanového pouzdra se podařilo jejich tvůrci vměstnat celý balíček 52 karet pro partii
Texas Hold’em. Kromě možnosti
hrát proti mechanickému „dealerovi“
ve strojku, může nositel unikátních
hodinek na nich hrát poker i s trojicí
hráčů najednou. Každý má pro své

MOBIL V TROCHU JINÉM STYLU

dvě karty vlastní okénko s mřížkou,
která (pokud se na ciferník dívají ze
správného úhlu) zakrývá ostatním
hráčům výhled na karty. Mimo privátní okénka hráčů se pak na ciferníku
nachází i trojité pro flop a další dvě
pro turn a river.
Komplikovaný strojek složený z celkem 655 částí a 72 kamenů je v podstatě rozdělen na dvě části, z nichž
jedna zajišťuje chod časomíry, a druhá
je určena pro pokerovou aplikaci. Navíc je v hodinkách na zadní straně
instalována i ruleta napojená na rotor hodinek. A ještě drobnost: kromě
sázek do hry si musíte připravit ještě
nějakých 4 mil. Kč na samotné hodinky z 80kusové limitované série. Q

Foto: Christophe Claret
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paměťové kapacity na 4 GB a pestřejší nabídku funkcí, jako např. rádio,
budík, organizér a pod.
Komu by se cardphony zdály příliš
fádní, nabízí AIEK alternativu v podobě minimobilu jako bluetooth
sluchátka do ucha, který je ovšem
funkční i jako klasický tlačítkový mobil.
Automobilisté si navíc mohou pořídit minimobil jako přívěsek na klíče
k dálkovému ovládání odpovídající
svému vozu – k dispozici jsou např.
Bentley, BMW, Audi, Ferrari,
Lamborghini nebo Porsche. Některé modely jsou dokonce
i ve véčkovém
rozklápěcím i dvou
SIMkovém provedení
s 1,3 Mp kamerkou
MP3 a videopřehrávačem a diktafonem. Q

Christophe Claret Poker Watch

OLED PRO AUTOMOBILY
Na trh byla uvedena vůbec první
svítilna určená pro interiéry aut
založená na organických elektroluminiscenčních diodách, tzv.
OLED. Jde o designovou lampičku z dílny společnosti Osram,
která poskytuje velmi teplé
a rovnoměrné světlo.
Homogenní světlo nevrhá stíny
ani neoslňuje, proto je technologie
OLED ideální pro použití, při nichž se
oči musejí dlouho soustředit na jeden bod. S teplotou chromatičnosti
3300 kelvinů je světlo velmi teplé,
jas panelu OLED je navíc plynule
regulovatelný. Svítilnu lze dobít přes
USB kabel, kde kontrolka u portu
USB ukazuje stav nabití baterie.
Díky úchytce v zadní části svítilny je
umožněno snadné připevnění např.
ke sluneční cloně v automobilu.
Z hlediska energetické účinnosti
je OLED světlo na čtení mnohem

Zatímco velcí výrobci mobilů se
předhánějí v nabídce smartphonů s co největším displejem
a nabídkou funkcí, čínská firma
AIEK to vzala z opačného konce
– vytvořila mobil, s nímž nebudete mezi uživateli nejrůznějších telefonních a multimediálních placek k přehlédnutí.
Minimobil AIEK M5 s přídomkem
cardphone disponuje rozměry kreditní karty (85x55 mm) a je tenký
4,5 mm. Stejně miniaturní je i jeho
hmotnost: 28 g. Má barevný jednopalcový TFT displej o rozlišení
480x320, 128 MB RAM a bluetooth,
ale kamerku nečekejte, smartphone
to opravdu není. Baterie 320 mAh
se dobíjí přes micro USB a poskytne
energii na 4 h hovoru, v pohotovostním režimu by měl přístroj vydržet minimálně tři dny. Pro uživatele,
kterým by nestačil vestavěný reproduktor, zlepší poslech
možnost připojení sluchátek. Model M3 je
vybaven OLED displejem a obdobnými parametry,
je ovšem o něco
těžší (40 g) a silnější
(6,5 mm). Nabízí však
už i možnost rozšíření

NEJRYCHLEJŠÍ VLAK SVĚTA SVEZL
PRVNÍ CESTUJÍCÍ
Japonský nový supervlak maglev
už svezl své první cestující rychlostí až 500 km.h-1.
Na první jízdu vysokorychlostního vlaku
Šinkanzen Ústřední japonské železniční
společnosti se v rámci osmidenního
testování s pasažéry koncem listopadu
vydala stovka vylosovaných osob, kteří
vyhráli v tombole a tak mohli na vlastní
kůži zažít rekordní rychlost na 42,8 km
dlouhé zkušební trase mezi městy
Uenohara a Fuefuki. Cesta probíhala
větší rychlostí, než dosahuje dosavadní

lepší, než světlo klasických nebo
halogenových žárovek. OLED panely vyzařují teplé a rovnoměrné
světlo a dosahují mnohonásobně
delší životnosti. Q

držitel rekordu: maglev v Šanghaji, putující až 431 km.h-1, a byla výrazně rychlejší než u stejnojmenných slavných
japonských rychlovlaků, které v současné době jezdí zhruba 320 km.h-1.
Trať rychlovlaků maglev v Japonsku
vzniká mezi Tokiem a Ósakou. Vlaky poháněné pomocí magnetické levitace
by měly být v plném provozu v roce
2027 a v první fázi budou přepravovat
cestující mezi Tokiem a městem Nagoja
asi za 40 minut, dokončení trasy do
Ósaky se předpokládá v roce 2045. Q

kaleidoskop
TABLET, KTERÝ UMÍ I PROMÍTAT

ROBOTICKÁ POLICIE NASTUPUJE DO SLUŽBY

Společnost Lenovo představila
novinku YOGA Tablet 2 Pro, který
disponuje vestavěným Pico projektorem umožňujícím promítat obraz
16 : 9 s vysokým rozlišením o úhlopříčce až 50“ na jakýkoliv povrch.
S automatickým nastavením obrazu
a až třemi hodinami přehrávání mohou
uživatelé shlédnout dva tituly, aniž by
museli zařízení připojit do elektrické
sítě. A jako první svého druhu nabízí
tablet i 8wattový zvukový systém se
subwooferem JBL, který poskytuje
podobný zvukový zážitek jako v kině.
K vytvoření pozoruhodného přístroje
přispěla mj. výzkumná studie Lenovo,
která zjistila, že 88 % lidí konzumuje
velké množství digitálního obsahu
doma na tabletu a více než polovina
z nich na svém tabletu sleduje několikrát týdně TV. To vedlo spolu se zpětnou vazbou od zákazníků k vytvoření
lehkého (950 g) a jen 3,7 mm tenkého
tabletu vybaveného větším 13“ displejem s rozlišením QHD 2560×1440. Běží

V kalifornském Silicon Valley
vyrazily do ulic patrolovat první
autonomní systémy ve stylu Robocopa.
Stroje vysoké 1,5 m a vážící zhruba
135 kg jsou dílem robotické firmy
Knightscope a představují kombinaci laserového skenování, kodérů
kol, inerciálních měření a GPS. Roboti
s označením Knightscope K5 jsou naprogramováni tak, aby si všímali neobvyklého chování a poplašných
signálů. Při hlídkování používají
lasery k propočtu vzdálenosti
a spoléhají také na GPS.
Jsou navrženi tak, aby fungovali bez jakéhokoliv lidského zásahu na základě
informací z bezpečnostních kamer a senzorů,
detektorů zápachu, termovize, a skenerů, které
dokážou za minutu
přečíst až 300 registračních značek vozidel.

na nejnovější čtvrté generaci procesoru
Intel Atom, jenž umožňuje hladké přehrávání multimédií a vykreslování. Nabízí zadní kameru s vysokým rozlišením
8 Mp a úložný prostor 32 GB rozšířitelný
na až 64 GB pomocí Micro SD. Baterie
vystačí (mimo zmíněný režim přehrávání) podle výrobce až na 15 h provozu.
Zajímavá je i předinstalovaná aplikace
Brewster pro správu kontaktů, která
ukládá kontakty z různých aplikací
do jednoho adresáře, spojuje je, deduplikuje, a dokonce ke kontaktům
přidává fotografie a sdílí ověřené kontaktní údaje do kontaktů uživatele. Q

Robot se dívá na video, poslouchá,
zda nezaregistruje rozbití skla, nebo
jakýkoli hlasitý zvuk, který by mohlo
způsobit vloupání. V horní části je
k dispozici i tlačítko pro lidské dotazy.
Ale pokud k němu někdo není přátelský, zazní zvuk podobný hlasitému
a intenzivnějšímu autoalarmu, který
se bude zvyšovat s takovou intenzitou, dokud osoba nespolupracuje.
Podle výrobce jsou robotičtí strážci
určeni k nasazení v hlídkových
centrech, kancelářích a na sídlištích, ale i venkovních prostorách, jako jsou firemní areály,
univerzity, školy, hotely, autosalony, stadiony, kasina,
přístavy a letiště i open-air centra, kde mohou
zastat monotónní rutinní
úkoly strážníků, a ty tím
pádem uvolnit pro nasazení v situacích, kdy je
požadována vyšší úroveň
přemýšlení. Q

Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA
Ani jsme se nenadáli a neúprosný kalendář nám dává jasně najevo,
že svátky Vánoc jsou za dveřmi. Proto jsme z nakladatelství Grada
Publishing vybrali dvě technické lahůdky, které by mohly být inspirací
i pod vánoční stromeček.
První kniha se podrobně zabývá testem automobilu Škoda Popular,
který se stal ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století nejvyhledávanějším vozem u nás. Tento kompaktní vůz pomohl značce Škoda
získat vedoucí postavení na tuzemském trhu osobních vozů a stal se
i výnosným exportním artiklem.
Druhý titul, který je zařazen do edice Technická elita národa, připodobňuje cesty a životopis Františka Alexandra Elstnera, českého motoristického cestovatele, skauta a novináře, který prověřil československé
modely aut na dalekých cestách a tím dopomohl i jejich prestiži a věhlasu
ve světě.

První populární škodovka
80 let dálkových jízd
Škody Popular světem
Vacek Zdeněk
Před 80 lety prorazila mladoboleslavská Škodovka svým modelem
Škoda – Popular do světa a stala
se jedničkou na českém trhu. Autor
čtenářům zprostředkovává osobní
dojmy z měsíčního dobrodružství
za volantem veteránu i exkluzivní
informace a dosud nepublikovaný
obrazový materiál z legendární

výpravy do Kalkaty. Slasti a strasti
putování divokým Balkánem, Tureckem, tehdejší Arábií, Persií,
Afghánistánem či Britskou Indií
dokumentuje osobní korespondence členů studentské výpravy
i desítky působivých fotografií,
včetně dosud neznámých snímků
ručně kolorovaných renomovaným
pražským Atelierem Langhans.
Publikace otevírá novou dimenzi
zdánlivě zmapovaného tématu. /
/ 176 stran, 329 Kč

suje první výpravu do Afriky, kam
v roce 1933 cestovali vozem Aero
Spexor společně s dalšími dvěma
posádkami aerovek. V roce 1934,
doprovázeni Modrým teamem
Aero, výpravu do Afriky opakovali.
Sami pak cestovali v roce 1936 po
USA a Mexiku, o dva roky později se
vydali do Argentiny. Kromě zmíněných dálkových jízd popisuje publikace i další cesty napříč Saharou, do
Sovětského svazu a několik kratších
cest po Evropě. / 144 stran, 299 Kč

F. A. Elstner: Muž činu
Aerovkou do Afriky,
Popularem do Ameriky,
Minorem k rovníku
Tuček Jan
Kniha slovem i četnými fotografiemi dokumentuje představuje
Elstnerovu pestrou a mnohotvárnou osobnost – mimo jiné jako
průkopníka skautingu v Československu a zapáleného propagátora
dopravní bezpečnosti a cesty manželů Elstnerových po světě. Popi-

Knihy lze objednat na: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.
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retro – relax

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

Třídílné úsporné pneu

Pro zvýšení bezpečnosti cestujících letadlem
a pro zmírnění následků při případné havárii
bylo zkonstruováno výkyvné křeslo, které lze
při normálním provozu vyklápět podobně jako
běžné křeslo v dopravních letadlech včetně zcela
vodorovné polohy pro spaní. Hrozí-li letadlu nebezpečí, sklopí se sedadlo křesla směrem zpět
tak, že cestující má páteř ve vodorovné poloze
a stehna téměř svisle. Takto má být lépe chráněn
před účinky nárazu. Belgická letecká společnost
Sabena objednala tato křesla pro svá proudová
letadla Boeing 707. Q

Italská gumárenská společnost Pirelli dává do prodeje nový druh vyměnitelných třídílných pneumatik. Továrna dodává pneumatiky s dušemi
z mechové gumy i duše k nahuštění vzduchem.
Výhodou je možnost snadné výměny nebo přehození pneumatiky při sjetí vzorku. Velkých úspěchů dosáhly tyto pneumatiky v provozu rychlých
osobních vozů. Q

Samoobsluha na silnici
Na švédských silnicích se zřizují malé automatické
benzínové čerpací stanice. Jsou určeny zejména pro
mopedy, skútry a jiná malá vozidla s dvoutaktním
motorem. Řidič vhodí do automatu minci a odměřenou dávkou směsi benzinu s olejem naplní nádrž
svého vozidla. Q

Názorné předvedení snadné a pohodlné montáže
třetího pásku pneumatiky na ráfek - navléknutí jde
lehce bez použití montážních želez

Minivozidlo pro chodce
Neviditelné střevíce
Poslední newyorská móda. Jde o dvě podrážky,
z nichž jedna je uvnitř punčochy a druhá leží
pod ní. Obě jsou spojeny svorkami. Punčocha
se prý nošením nepoškodí. Q

Montáž třídílných pneumatik pro zimní provoz - mezi
jednotlivé pásy se zasunují „sněžné jehly“

Nejjemnější dráty
Stereoskopická televize
V Sovětském svazu sestrojili zařízení se dvěma kamerami, jež přenášejí dva jednotlivé obrazy na dvě
obrazovky s polarizačními filtry. Po nasazení polaroických brýlí se oba obrazy sdruží v jeden obraz. Q

Obuv vyráběná litím
Ve Francii byla zavedena výroba sandálů z polyvinylchloridu. Jednotlivé části sandálu: podešev,
svršek, opatek i řemínky se odlévají hromadně
na strojích litím pod tlakem. Q

Na výstavě technického pokroku sovětského hospodářství SSSR byl prezentován nový stroj LGS-IOA,
který dokáže vyrobit nejjemnější dráty o průměru
jen 2 mikrony. Z kapky kovu o váze asi 1,5 g vyrobí drát dlouhý asi 3 km. Materiálem mohou být
obecné kovy (měď, mědinikl, cín, železo) i drahé
kovy jako zlato či stříbro.
Drát je ve stroji zahřát na vysokou teplotu, vychází
ze stroje působením vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, je potažen izolační skelnou
vrstvou a navíjen na cívky. Používá se ho hlavně
jako odporového drátu do elektronek. Q

Postřik intrafénem
Nejhustší kovová tkanina
Nejjemnější dosud vyrobená kovová tkanina měla
na 1 cm2 40 000 oček. Byla vyrobena z nerezavějícího ocelového drátu o průměru 0,025 mm. Q
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Chemikálie se vyrábí z odpadu při zpracování
břidličnatých a uhelných dehtů. Ničí choroby
a škůdce bobulovin, víceletých trav a brambor.
U brambor působí zhoubně i na plevel. Q

Student L. Richards z Chicaga sestrojil snad nejmenší použitelné motorové vozidlo pro chodce.
Je poháněno spalovacím motorkem pro modely
letadel o výkonu 1,3 k. Při jízdě stojí řidič na malé
plošince dlouhé 45 cm a 25 cm široké a řídí vozítko
hliníkovou řídicí tyčí, která současně slouží jako třetí
bod k zajištění jeho stability. Na rovině dosahuje
vozítko rychlosti 19 km/h. Váží pouze 5,4 kg a lze
je složit do malého zavazadla. Q

retro – relax
Čtyřhranná kola

Automobil poháněný sluncem

Nedávno získal patent na čtyřhranná kola vynálezce
A. Sfredda z USA. Jsou navržena na principu funkce
posuvných náprav a vačkového řízení. Mají vyrovnávat otřesy a nárazy při jízdě na hrubém terénu
a vyvinout větší tažnou sílu zejména v blátě, písku,
sněhu a na nerovném podkladě. Ploché strany kol
zabraňují zaboření do měkkého terénu na rozdíl od
tradičních kol. Kola mohou být vzájemně v jakékoliv relativní pozici a není třeba je synchronizovat.
Vozidlo přesto jede hladce.
Čtyřhranná kola jsou navržena pro těžké nákladní automobily, terénní vozy a polnohospodářské stroje. Q

Po úspěšných zkouškách s modely byl sestrojen
první automobil skutečné velikosti, který k pohonu využívá výhradně světelné energie. K pokusu bylo použito přizpůsobeného elektrického
automobilu – veterána z roku 1912, na jehož
střechu byl připevněn panel s 10 000 slunečními
elektrickými články, které přeměňují světelnou
energii přímo v elektrický proud, jímž se napájí
souprava baterií. Akumulovaný proud pak odebírá
motor vozu.
Sluneční vůz dosahuje největší rychlost kolem
30 km/h. Při dodržování optimální rychlosti dostačuje zásoba proudu v bateriích na 80 km jízdy.
Sluneční baterie ještě zatím není natolik účinná,
aby stačila plynule nahrazovat úbytek proudu za
jízdy, proto po vyčerpání baterií musí vůz stát 10 h
na světle, nejlépe v přímém slunečním záření, aby
mohl pokračovat v jízdě. Q

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Hledají se vynálezci

Bez obsluhy

Čeho? Brýlových skel, jimiž by barvoslepí
lidé mohli pozorovat svět v přirozených barvách. Q

Po celé dva roky bude vysílat automatická stanice
meteorologické údaje v Arktidě. Celé to umožní
jeden stronciový termočlánek o výkonu 5 W. Q

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 11/2014:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Karel Netolický, Litomyšl
Daniel Sojka, Brandýs nad Labem
Jolka Pecharová, Netvořice
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výstavy a veletrhy – soutěž
6.–9. 1. 2015 Las Vegas, USA: INTERNATIONAL CES 2015 – mezinárodní
přehlídka spotřební elektroniky. Pořádá CEA (Consumer Electronics
Association), tel.: +1 (703) 907-7600,
fax: +1 (703) 907-7675, e-mail: cea@
ce.org, www.ce.org

10.–13. 1. 2015 Dubaj, Spojené arabské emiráty: ARAB PLAST 2015 –
mezinárodní veletrh plastikářského
průmyslu, strojírenského vybavení
a materiálů. TEKNO – výstava nástrojů, forem a svařování, ARABIA
ESSEN WELDING & CUTTING
– veletrh spojování, dělení a povrchových úprav, TUBE ARABIA
– veletrh a konference o průmyslu
potrubí a produktovodů. Pořádá/info:
Messe Düsseldorf GmbH, tel.: +49-

211-4560 900, fax: +49-211-4560 668,
info@messe-duesseldorf.de, www.
arabplast.info, www.metal-middle-east.com

14.–16. 1. 2015 Tokio, Japonsko: Japonské technické veletrhy – Automotive Weight Reduction Expo
– zaměřen na snižování hmotnosti
vozidel, Car-Ele Japan – automobilová elektronika a technologie,
EV Japan – elektromobily, hybridní
vozidla a technologie, International Electronic Components
Trade Show – výroba elektronických
součástek, Electronic Japan – testovací a měřicí zařízení a systémy
pro výrobu elektroniky, Microtech
Japan – mikro a nanotechnologie
a laserové zpracování mikromate-

riálů. Pořádá/info: Reed Exhibitions,
tel.: +44 20 8271 2134, fax: +44 20
8910 7823, rxinfo@reedexpo.co.uk,
www.reedexpo.com

14.–16. 1. 2015 Německo, Norimberk:
ELTEC NÜRNBERG – veletrh elektrotechniky a energetiky, Nürnberg
Messe GmbH. Info: Ing. Naděžda
Lichte, tel.: 220 511 974, 775 663 548,
e-mail: lichte@proveletrhy.cz, www.
proveletrhy.cz

22.–24. 1. 2015 Praha, Výstaviště
Holešovice: STŘECHY PRAHA – výstava střešních konstrukcí a renovací.
Pořádá/info: Střechy Praha s.r.o., tel.:
257 312 432, fax: 257 315 077, e-mail:
strechy@strechy-praha.cz, www.strechy-praha.cz

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených)
pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami.
PRO PROSINCOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Jan Skřivánek, Havlíčkův Brod; Alexandr Holý, Znojmo; Karel Poštorný, Moravské
Budějovice
Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu nebo voucher na nákup knih – připravila
společnost GRADA, největší české nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní
nakladatelství už od roku 1991 každoročně přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného i hobby zaměření z nejrůznějších oborů,
včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací renomovaných zahraničních
vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích i zahraničních autorů.
Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technických,
vědních a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup
knih nakladatelství GRADA dle vlastního výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce
nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Výherce předplatitelské soutěže

Předplatitelská soutěž o horské kolo Volkswagen
už má svého vítěze, stal se jím

Petr Řezáč z Telče.
VÍTĚZI BLAHOPŘEJEME
Předání výhry proběhne v zastoupení značky
Volkswagen a reportáž z ní přineseme v příštím vydání.
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V příštím čísle
připravujeme:
Q Pneumatika
a hydraulika
Q Automatizace
Q Technika ve službách
zdraví
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Klidný a pohodový závěr roku,
po vyšlapané stezce vstříc do nového,
a určitě úspěšného letopočtu, abyste nezapadli
v podnikání, ani ve sněhové závěji,
optimismus a dobré zdraví
přeje všem čtenářům
kolektiv redakce

