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• zaměřeno na ekonomiku provozu  
s nulovou spotřebou solventu  
v pauzách

• vzduchotěsné servo uzavření trysky

• pouze 20 W spotřeby elektřiny

• 800 funkcí a programování

• verifikace tisku kamerou V-Check

• legendární kvalita MADE IN GERMANY

nejúspornejší

inkjet 

na trhu

Rolničky, rolničky…  
aneb „Vánoce si rozvracet nedáme!“
Další rok se nachýlil ke konci, ale tak nějak se mi ve víru událostí vytrácí dřívější „těšení se“ na ten 
sváteční předvánoční čas, který po svatomartinském hodování přirozeně ohlašoval začátkem pro-
since Mikuláš s čertem. Jenže to byl ještě starý dobrý čert, co dělal bububu a ve finále byl umravněn 
a odkázán do patřičných mezí bělovousým stařešinou s berlí, nebo jeho andělskou suitou. Jeho 
současný moderní kolega už nechodí jen na Mikuláše, obvykle nosí smartfouna a tablet, používá 
powerpointové prezentace a facebook, a činí nám neodolatelné nabídky. A už si na to vlastně za-
čínáme i tak nějak zvykat. Nastupující generaci za čas ani nepřijde, že tomu kdysi mohlo být jinak. 
Podáváme čertu prst, a divíme se, když chce následně celou ruku. 
V slavnostně laděném předvánočním období se naše pozornost začne podvědomě upínat tam, kde 
to před pár tisíciletími vlastně všechno začalo, ale kde má nyní situace rozhodně daleko ke slavnostní 
vánoční idyle. Jenže pokud se podíváme trochu nazpět do historie, on tam v podstatě nikdy nebyl klid. 
Přinejmenším takový, jaký vyzařuje z idylických obrázků jesliček s miminkem, kde stojí kromě šťastných 
rodičů se svatozáří čestnou stafáž ještě oslík a vůl, doplněno více či méně početnou suitou tří králů (nad-
časově politicky korektní díky zastoupení „toho černého vzadu“), pastýřů (tím samozřejmě nemyslím 
zrovna Ovčáčka z Hradu), řemeslníků, různého občanstva a hospodářských zvířátek. A nad tím vším za 
asistence andělů září Betlémská hvězda. Ani v těch barvotiskových biblických dobách tam nebyla nikdy 
úplná selanka – tamní obyvatelstvo i Římané, kteří se snažili zemi zaslíbenou zkolonizovat, o tom vědí své.
O řadě věcí máme někdy zafixován zidealizovaný obraz, ale s tím, jak se objevují nová fakta, člověk 
s odstupem času postupně zjišťuje, že všechno je trochu jinak, a že bychom měli své dosavadní vědo-
mosti možná trochu zkorigovat. Například ani ten proslulý kruťas Herodes nebyl asi takový, jakého 
ho má většina z nás v paměti. Historické dokumenty se o nějakém masakru neviňátek nezmiňují 
(a to je událost, na které by si tehdejší černé kroniky nepochybně smlsly), zato se však dochovaly 
pozůstatky řady staveb (a archeologové odkrývají stále další), které tento nechvalně známý tyran 
nechal zbudovat a které ho představují jako velice schopného architekta se smyslem pro řád a krásu 
– paláce, město Caesarea atd. Zatímco z mnoha ve své době oslavovaných vůdců, kteří se tvářili 
jako lidumilové a spása národa, se vyklubali pěkní prevíti. Prostě, kde je dřívější jistota, že to bylo či je 
zrovna takhle? Člověk by proto neměl doslova věřit úplně všemu, co se kde píše, ani v Bibli či Koránu, 
ani v novinách, a raději se zkusit spoléhat na vlastní rozum, a víru si ponechat hlavně jako osobní, 
srdeční záležitost. Protože jinak to může dopadnout tak, že přestane nad věcmi přemýšlet a používat 
tu největší vymoženost, kterou je člověk obdařen – tedy mozek, jenž nám umožnil vytvořit takovou 
řadu úžasných věcí (ano, samozřejmě i naprostých šíleností, jenže k tomu máme ostatní kolem sebe, 
vybavené také přemýšlivými a uvažujícími mozky, aby nežádoucí extrémy a nepřístojnosti mohli 
korigovat). A pak se může stát, že se nám věci někdy vymknou kontrole – jak se právě zřejmě děje.
To, že život celého kontinentu – tedy přinejmenším jeho donedávna živých metropolí zemí, prsících 
se svou vyspělostí – dokáže prakticky paralyzovat skupinka zfanatizovaných šílenců, je tristní zjištění. 
Možná by stálo za to poradit se s Izraelci – v této zemi se totiž naučili žít v situaci, kdy mohou být 
kdykoli konfrontováni s lidmi stejného ražení, jako jsou radikálové z IS. I když pro nás, svodomyslné 
Evropany, to možná nebude moc příjemná lekce – ten, kdo někdy procházel izraelskou letištní 
kontrolou o tom ví své. Ale tam, byť křehké soužití jinak poměrně nesmiřitelných světů v podstatě 
funguje, a lidé žijí vcelku normálním životem, takže šance na to, že fanatikové proniknou do našeho 
běžného života a budou se nám snažit diktovat svoje pravidla, se dají určitě snížit. 
Ale vyděšená Evropa začala chrlit vlastní bezpečností opatření a doporučení. Místo toho, abychom 
se radovali ze sváteční nálady na vánočních trzích, bychom tak měli spíše sedět doma v bezpečí, 
a raději ještě pokud možno se zatemněnými okny, ne? Už zbývá snad jen vyhlásit stanné právo (i když 
dnešní situace do značné míry opravdu mimořádná je) a zákaz vycházení – samozřejmě preventivně... 
Jenže přesně to ti lidé chtějí – držet ostatní v šachu pomocí strachu a přinutit je akceptovat jejich 
vidění světa a víru, podle nich tu jedinou pravou. Žádný Santa Klaus, žádný Ježíšek, svařák a veselice!
Přitom ještě ne zcela dávno bylo běžné, že lidé si v pohodě užívali každý své svátky a klidně na ně 
pozvali i jiné, nebyl problém v jedné zemi či jednom městě slavit Vánoce, Den díkůvzdání, chanuku 
či ramadán a všechno bylo OK. Tak proč by to nešlo zase?
Takže alou do ulic, na hory, či do společnosti, nebo se podívat do kostela na jesličky a nenechte si 
kazit svátky…
Užijte si hezké Vánoce, a těšíme se zase nashledanou v příštím roce.

 Josef Vališka, šéfredaktor



novinky z domova a ze světa

4    /   prosinec 2015

obsah

■  Editorial: Rolničky, rolničky...aneb „Vánoce si rozvracet nedáme!“  3
■  Z domova a ze světa  4–6
■  Monitor technického pracovního trhu a exportní vzdělávání  7
■  Na návštěvě u...Technologie s vůní kávy  8–9
■  Hi-tech obrábění na Slovenské technické univerzitě 10
■  Misan pomohl prohloubit dovednost obráběčů 11

■  Špičkový aerodynamický tunel pro letecký výzkum 12

Příloha: Logistika v průmyslu – od manipulace,  

vysokozdvižných vozíků, čárových kódů až po dopravu  13–23
■  NTM: Pozvání na historii a budoucnost automatické identifikace  13
■  Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti provozu  

manipulačních vozíků  14–15
■  Úspora energie díky reluktančním motorům  16
■  Využívání standardů Systému GS1 ve zdravotnictví  17
■  Plastové řetězy mohou nahradit ocelové 18
■  Linde: Pomocníci pro běžné i nebezpečné sklady  19
■  Konvergence autoprůmyslu s technologickým sektorem  20
■  DHL vyzývá logistický průmysl k odpovědnosti  21
■  Still: „Ještě optimalizujete nebo jste se již rozhodli?“  22–23
■ Soubor průmyslových veletrhů v novém termínu  24

Příloha: Energie a energetika  25–37
■  Neviditelná síla, která hýbe světem  25
■  Aktuální problematika provozu přenosových sítí 26–27
■  Aliance, která spojuje české dodavatele  28
■  Český řídicí systém SandRA očekává rekordní prodeje  29
■  Budoucnost jaderné energetiky se nazývá uzavřený cyklus  30–31
■  Westinghouse připravuje vývoj nových reaktorů  32
■  Veolia Energie investuje do ekologizace svých provozů  33
■  Reaktory „tříapůlté” generace nastupují do finiše  34–35
■  Setrvačníky proti blackoutům  36
■  Energie stažená z oblohy  37

■  Interview: Chemický král vládne už jeden a půl století  38–39
■  Zlatá střední cesta se jménem SoftMaker Office  40
■  Internet věcí a věci v síti – už 5. generace  41
■  Kosmické výročí: Už 15 let bydlí lidé ve vesmíru  42
■  Budou letadla dalším cílem kyberteroristů?  43
■  Letadlo pro Mars  44
■  Olympus vylepšuje své fotografické šperky  45
■  Od kola válečného vozu k pneumatice  46
■  Nejpádnějším argumentem pro přezutí – první sníh  47
■  Nová Astra – nejaerodynamičtější ze všech Aster  48
■  Test: Suzuki Vitara 1,6 VVT - pohodlné SUV 49
■  Je plat vaší hlavní motivací?  50
■  Budou migranti přínosem pro pracovní trh v Česku?  51
■  Legislativa: Uživatelé dronů – pozor na předpisy!  52–53
■  Kaleidoskop  54–55
■  Retro–relax  56–57
■  Veletrhy, soutěž  58

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pf2015_inzerce90x125_intribo@kleentek.ai   1   27/11/15   12:32

bell vylepšuje výrobu vrtulníků v praze 
Společnost Bell Helicopter Praha, 
která v Evropě prodává americké 
vrtulníky Bell, zahájila ve  své 
pražské centrále výstavbu nové 
lakovny, kterou hodlá uvést 
do  provozu počátkem příštího 
roku. 
Lakovací kabina bude vybavena 
nejnovější energeticky úspornou 
technologií a kapacitou vyhovující 
i pro vlajkovou loď značky, nej-
modernější model Bell 525, první 
komerční vrtulník na světě s tech-
nologií elektronického řízení fly-by-
-wire. Ředitel globálních služeb Bell 
Helicopter Michael uvedl, že firma 
neustále investuje do své české cen-
trály (která figuruje ve struktuře firmy 
jako evropské regionální středisko 
a letos získala i certifikaci ruského 

Úřadu pro civilní letectví CAA k pro-
vádění údržby letadel s ruskou regis-
trací), aby uspokojila rychle rostoucí 
poptávku zákazníků po vrtulnících 
a službách Bell Helicopter v evrop-
ském regionu. Společnost nedávno 
oznámila záměr rozšířit v ČR sestavo-
vání vrtulníků Bell a zhruba do dvou 
let by chtěla u pražského letiště Ru-
zyně montovat přes 30 vrtulníků 
ročně místo současných 12 strojů. 
Podle ředitele Bell Helicopters pro 
Evropu a Rusko Jakuba Hody by měla 
v Praze sestavovat všechny vrtulníky, 
které budou dodávány do Evropy. 
Nyní v Česku hlavně upravuje a do-
vybavuje interiéry vrtulníků podle 
přání zákazníků, např. pro účely le-
tecké záchranné služby, dodává také 
vrtulníky České policii. ■
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Firmy a lidé
Jmenování 
v Arevě
Viceprezidentem 
společnosti Areva 
pro finanční komu-

nikaci a vztahy s investory byl od 
října jmenován Manuel Lachaux, 
který do společnosti nastoupil 
v roce 2007 do oddělení finanční 
komunikace. Předtím působil jako 
kapitálový analytik v bance HSBC.

Citrix s no-
vým vedením
Výkonným ředi-
telem a viceprezi-
dentem regionu 

EMEA ve firmě Citrix se stal od 
listopadu Sherif Seddik, který při-
šel z Microsoftu, kde posledních 
5 let působil jako generální ředitel 
Western Europe Enterprise and 
Partner Group.

Intel má 
nového šéfa 
IoT
P r e z i d e n t e m 
nově vytvořené 

divize pro koncové zákazníky, 
internet věcí (IoT) a systémovou 
architekturu společnosti Intel 
byl jmenován Venkata „Murthy“ 
Renduchintala, který bude rov-
něž členem představenstva. Jeho 
úkolem je provést harmonizaci 
produktového designu, výroby 
a obchodního směřování za úče-
lem přesnějšího zacílení celkové 
strategie firmy.

Dočasné 
vedení
Ke konci října 
skončil ve funkci 
náměstka ministra 

průmyslu odpovědného za ener-
getiku Pavel Šolc. Na ministerstvu 
ale ještě po určitou dobu zůstane 
v roli poradce ministra. Zatím, do 
uzavření výběrového řízení, ve-
dení sekce energetiky dočasně 
převzala ředitelka odboru stra-
tegie a mezinárodní spolupráce 
v energetice Lenka Kovačovská.

Škoda Auto 
v novém 
složení
Novým předsedou 
dozorčí rady Škody 

Auto se stal Frank Witter, člen 
představenstva Volkswagen AG za ▲

rychlonabíjecí robot abb  
pro autobusy
Společnost ABB uvedla na trh 
automatický rychlonabíjecí sys-
tém, který může překonat jedny 
z posledních překážek rozsáh-
lejšího zavádění městských elek-
trobusů, jimiž jsou dlouhá doba 
nabíjení a krátký dojezd.
Systém lze snadno začlenit do stá-
vajících autobusových linek díky 
automatickému střešnímu připojení 
a instalací rychlonabíječek na koneč-

ných stanicích, terminálech, depech 
nebo na mezilehlých zastávkách. 
Řešení systému je založené na mezi-
národních normách (např. IEC 61851- 
-23) a umožní bezpečný provoz na 
jakékoli autobusové lince a s libo-
volným elektrobusem, který má na 
střeše instalováno správné rozhraní.
Prvním veřejným projektem využíva-
jícím tuto technologii bude začlenění 
dvou elektrických autobusů Volvo 

a čtyř automatických na-
bíječek elektrobusů do 
stávajících linek systému 
veřejné dopravy v Lucem-
burku, kde bude na stá-
vajících linkách do roku 
2016 jezdit 6 elektrických 
hybridních autobusů 
Volvo. Tento nový elek-
trický hybridní autobus 
dokáže snížit spotřebu 
paliva až o 75 % ve srov-

nání s běžnými dieselovými autobusy. 
To zvyšuje ekologičnost provozu a zá-
roveň snižuje provozní náklady.
Automatické nabíjecí řešení ABB 
využívá „pantograf“ – ověřený me-
chanický koncept připojení napá-
jecího zdroje. Když autobus přijede 
do nabíjecí stanice, s nabíječkou na-
váže bezdrátové spojení a speciální 
obrácený pantograf se automaticky 
vysune dolů. Po provedení bezpeč-
nostních zkoušek systém zajistí vý-
konné a rychlé nabití autobusu.
Modulární konstrukce s nabíjecím 
výkonem 150, 300 nebo 450 kW 
dodá kterémukoli městskému elek-
trobusu za několik (4–6) minut 
dostatek energie pro celodenní ne-
přetržitou obsluhu příslušné linky. 
Kromě spolehlivého nabíjení vyža-
dují vytížené městské autobusové 
linky maximálně dostupný a rychlý 
servis. K tomu nabízí ABB soubor 
funkcí týkajících se konektivity, např. 
dálkovou diagnostiku, dálkové řízení 
a bezdrátovou aktualizaci softwaru. ■

V Čr už je stoVka cnG plnicích stanic  
– VyhoVujeme tak eu

V listopadu, kdy byla mezi pěti 
novými čerpacími stanicemi CNG 
otevřena i  jubilejní stá, ČR tak 
definitivně postoupila z kategorie 
zemí, které mají méně než stovku 
míst, kde mohou řidiči doplnit 
toto palivo, do skupiny splňující 
příslušné požadavky EU. 
Jejich celkový počet dosáhl ke zmí-
něnému datu 104. V Česku lze letos 
tankovat už u dalších 31 nových ve-
řejných CNG stanic a tempo jejich vý-

stavby se oproti loňskému roku, kdy 
přibylo 26 CNG stanic, ještě zrychlilo. 
Na konci roku 2016 by mohlo být v ČR 
už 150 až 160 veřejných CNG stanic, 
do roku 2030 pak (jak uvádí i vládou 
schválený Národní akční plán čistá 
mobilita) nejméně dvojnásobek to-
hoto počtu. „Rádi bychom, aby během 
příštích 5 let přibylo v ČR více než 100 
dalších CNG stanic, v roce 2030 již cel-
kem bylo motoristům k dispozici pak 
300 stanic a palivo CNG a LNG mělo 

nejméně 10procentní podíl na spo-
třebě pohonných hmot v ČR,“ uvedl Jiří 
Šimek, místopředseda Rady Českého 
plynárenského svazu (ČPS).
Do listopadu přibylo jen letos na čes-
kých silnicích přes 3000 CNG vozidel, 
dnes už jich jezdí u nás přes 12 000. 
Jen v městské dopravě nejméně 
ve 45 městech např. přes 820 autobusů 
na CNG, flotily vozů s tímto pohonem 
si pořizují i soukromí dopravci, taxi-
služby, autoškoly, úřady apod. Za první 
letošní pololetí přibyl dvojnásobek vo-
zidel než v předešlých dvou letech. 
Podle analytiků by za 15 let mělo jezdit 
v ČR kolem 250 000 CNG vozidel. ■

papíroVé dálniČní známky  
má do tří let Vystřídat elektronika 
Do prodeje byly uvedeny nové 
dálniční kupony pro rok 2016, 
které se od dosavadních liší svou 
grafickou podobou a s novými 
bezpečnostní prvky, což má 
zkomplikovat práci padělatelům. 
Roční kupon bude kruhový v červené 
barvě, měsíční čtvercový v modré barvě 
a 10denní kupon v podobě žlutého troj-
úhelníku. Ceny dálničních známek na 
příští rok zůstanou stejné, roční známky 
pro letošní rok platí do konce ledna 
2016, 10denní kupony končí 9. ledna.

Ministerstvo dopravy ale připravuje 
do tří let přechod od papírových 
kuponů k elektronickému systému 
na základě identifikace registrační 
značky vozidel, podobně jako Slo-
vensko, kde takovýto sys-
tém výběru dálničních 
poplatků startuje od příš-
tího roku. „Elektronický 
systém kontrolující zapla-
cení mýta se ukázal jako 
nejefektivnější ve studii, 
kterou pro ministerstvo 

dopravy nechal zpracovat Státní 
fond dopravní infrastruktury,“ uvedl 
mluvčí dopravy Tomáš Neřold. Forma 
placení by měla zůstat stejná jako 
dosud – osobní vozidla by platila 
podle časových období, nákladní, 
dopravci a kamiony podle počtu 
ujetých kilometrů. ■
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oblast financí, který 
vystřídal ve funkci 
Christiana Kling-
lera. Další místo 
v dozorčí radě 
převzal předseda 
představenstva 
VW AG Matthias 
Müller, nahrazující 
v této funkci Mar-
tina Winterkorna. 

Novým předsedou představen-
stva automobilky se stal dosavadní 
šéf prodeje a marketingu Porsche 
AG Bernhard Maier, který vystřídal 
Winfrieda Vahlanda. 

UR má no-
vého regio-
nálního šéfa
Společnost Univer-
sal Robots jmeno-

vala nového generálního ředitele 
pro střední a východní Evropu, stal 
se jím Slavoj Musílek. Odpovědný 
bude za všechny obchodní pří-
pady a prodeje UR v regionu CEE. 
Jeho úkolem je posílit pozice na 
trhu a vytvořit image firmy jako 
inovativního lídra trhu kolabora-
tivních robotů.

Záměny 
ve Volvu
Automobilka Volvo 
Cars jmenovala na 
pozici nového se-

nior viceprezidenta oddělení mar-
ketingu, prodeje a zákaznického 
servisu Björna Annwalla, který 
nahradí dosavadního šéfa to-
hoto oddělení Alaina Vissera. Ten 
nastupuje na funkci prezidenta 
pro globální marketing a pro-
dej v čínské automobilce Gee -
ly Auto Group. Obě společnosti 
jsou majetkem koncernu Zhejiang 
Geely Holdings.

VW 
připravuje 
digitalizaci
Německý koncern 
VW vytvořil novou 

divizi digitální strategie, jejímž 
úkolem je posílit pozici značky 
na poli digitalizace, důležitou 
budoucí oblastí autoprůmyslu. 
Šéfem této divize se stal Johann 
Jungwirth, který do automobilky 
přechází z americké technolo-
gické společnosti Apple. Předtím 
pracoval 17 let pro automobilku 
Daimler. ■

NOVÁ POLSKÁ VLÁDA BUDE 
„ZACHRAŇOVAT UHLÍ”
Vítěz polských parlamentních 
voleb, konzervativní strana 
Právo a spravedlnost (PiS), si za 
jeden z hlavních úkolů předse-
vzala „záchranu uhelného prů-
myslu“, který má zůstat páteří 
polské energetiky. 
Uhelné odvětví kontrolované státem 
zaměstnává kolem 100 000 lidí, ale 
v roce 2001 to byl skoro dvojnáso-
bek. Četné podniky doslova bojují 
o přežití v důsledku klesajících cen 
uhlí kvůli slabšímu tempu hospodář-

ského růstu a přechodu energetiky 
na obnovitelné zdroje. 
Vítězná vládní strana hodlá zřídit mi-
nisterstvo energetiky, které „bude 
odpovídat za to, aby uhlí nadále se-
hrávalo v polské energetice klíčovou 
úlohu,“ jak uvedl v rozhovoru pro 
týdeník Wprost Pawel Szalamacha, 
vlivný poslanec strany PiS. 
Je tak docela možné, že nová 
polská vláda zruší rozhodnutí své 
předchůdkyně nestavět po roce 
2020 další uhelné elektrárny. Nové 

ministerstvo bude mít na starosti 
i plánovanou výstavbu dvou ja-
derných elektráren o celkovém 
výkonu 6000 MW. Předpokládá 
se, že první reaktor bude spuštěn 
až v roce 2029, když původně se 
mluvilo o roce 2020. Od nové pol-
ské vlády se tedy rovněž očekává, 
že bude podporovat také jader-
nou energetiku, která zatím nebyla 
v Polsku zastoupena, zatímco na 
druhé straně nový kabinet není 
příliš nakloněn výstavbě velkých 
větrných farem, vzhledem k ar-
gumentaci PiS, že nepřijatelným 
způsobem hyzdí krajinu. ■

OSTRAVSKÁ ROUROVNA 
ZMODERNIZOVALA SVAŘOVNU 

Největší výrobce trubek v ČR, sva-
řovna trub ArcelorMittal v Ost-
ravě, která vyrábí svařované 
trubky se šroubovicovým svarem, 
dokončila nedávno úpravu spirá-
lové svařovny. Zvýšila tak maxi-
mální průměr svařovaných trub 
pro výrobu produktovodů a sta-
vebních konstrukcí z 820 na 
1020 mm a tloušťku stěny z 12,5 
na 14,6 mm. 
Součástí investice v hodnotě 
50 mil. Kč byly úpravy na svařovacím 
zařízení, lince pro rentgenovou kont-
rolu trubek, úkosovací lince, ultrazvu-
kové kontrole trubek a také pořízení 
nového vodního lisu pro zkoušky tru-
bek vodním tlakem. „Hlavní důvod, 
proč jsme se rozhodli rozšířit sorti-
ment, je zvýšit konkurenceschopnost 
našich výrobků na stále náročnějších 
trzích,“ říká Michael Hermann, ředitel 

pro investice rourovny ArcelorMittal 
Tubular Products Ostrava. Svařovna 
trub již vyrobila první trubky v novém 
sortimentu pro německý trh, které 
budou přepravovat pitnou vodu.
Nosným výrobkem rourovny jsou 
bezešvé trubky v provedení hlad-

kých, závitových, přírubových a ole-
jářských trubek. Firma vyrábí rovněž 
svařované trubky se šroubovicovým 
svarem pro plynárenský průmysl, mj. 
je i jediným výrobcem silničních 
svodidel a elektrotechnické oceli 
v Česku. Kromě tuzemského trhu 
prodává své výrobky do více než 
40 zemí světa. Roční kapacita výroby 
bezešvých a svařovaných trubek je 
320 000 t. ■

NOVÉ CENTRUM KAROSÁŘSKÝCH OPRAV

České zastoupení značky Ford 
přichází s novou iniciativou. Zří-
dilo tzv. Centra karosářských 
oprav osobních i lehkých užitko-
vých vozů, která fungují v rámci 
servisů autorizovaných partnerů 
značky s cílem nabízet pouze nej-
vyšší dosažitelnou kvalitu služeb.
V současné době je v provozu sedm 
Center karosářských oprav a do 
konce příštího roku se počítá se zří-
zením dalších pěti. Protože se pou-
žívají pouze originální díly včetně 
laku, je samozřejmostí, že na každou 

opravu provedenou v Centrech se 
vztahuje tříletá záruka.  Za špičkové 
provedení ručí speciálně vyškolení 
technici a mechanici procházející 
předepsanými stupni náročného 
interního výcviku, 
kteří mají k dispozici 
i speciální nářadí pro 
náročné karosářské 
zásahy. Centra, která 
disponují i certifikova-
nou lakovnou, zabez-
pečují všechny typy 
péče o karoserii od 

oprav drobných povrchových vad 
až po opravy rozsáhlých poškození 
po vážných dopravních nehodách.
Vůz opravený v Centru musí vyka-
zovat stejné vlastnosti jako před 
poškozením, i pokud jde o účinnou 
ochranu posádky. Podmínkou pro 

udělení statutu Cen-
trum karosářských 
oprav Ford je certifikát 
ISO 9001:2008. Specia -
listé Centra můžou 
rovněž zastoupit ma-
jitele poškozeného 
vozu při jednání s po-
jišťovnou. ■
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Osa Birmingham  
– Coventry – Jönköping
Česká agentura na podporu obchodu 
(CzechTrade) zprostředkovává českým 
firmám možnosti vystavování v zahraničí, 
především prostřednictvím veletrhů, ale 
i zajímavých sourcingových akcí. V posled-
ních týdnech se o to postaraly především 
naše zahraniční kanceláře v Londýně a ve 
Stockholmu.

První akcí, která se uskutečnila v anglickém 
Birminghamu, byl veletrh Advanced Enginee
ring. Jedná se o velice prestižní dvoudenní 
veletrh se zaměřením na automotive a aero
space. Na společném stánku pod hlavičkou 
CzechTrade vystavovalo osm českých firem 
se širokým portfoliem produktů od safíro
vých skel přes rozvodové řetězy do automo
tive, letecké motory po lité výrobky s velkou 
přesností směřující do aerospace. Moderně 
vypadající stánek s tradičním českým pivem 
z malého pivovaru lákal kolemjdoucí k pro
hlídce, čehož využívaly české firmy k zisku 
zajímavých a relevantních kontaktů a poten
cionálních zákazníků.
Na Advanced Engineering navazovala sourcin
gová akce pro Jaguár, Land Rover (JLR), která se 
uskutečnila v nedalekém Coventry, konkrétně 
v Heritage Motor Centre. Akce započala čtyř
chodovou prestižní večeří, které se účastnilo 
na 15 ředitelů JLR a byla završena druhý den 
samotnou exhibicí českých firem. Ze strany 
JLR byla zaznamenána účast téměř 100 ná
kupčích. Celá akce byla kladně hodnocena jak 
ze strany JLR, tak ze strany českých účastníků, 
a proto bychom podobnou akci v budoucnu 
rádi zopakovali.
Dvoutýdenní maraton podpory českých pod
nikatelů zakončíme ve Švédsku, konkrétně 
v Jönköpingu, kde se uskutečnil již 40. ročník 
veletrhu Elmia Subcontractor. Skandinávie je 
z pohledu českých subdodavatelů velice za
jímavá, a proto byl o veletrh velký zájem. Na 
stánku CzechTrade pod českou vlajkou vystavo
valo 14 subjektů, z nichž 4 katalogově. Největší 
poptávka z našeho pohledu byla o obrábění, 
sváření, odlitcích a povrchových úpravách. 
O české firmy byl na veletrhu velký zájem, a tak 
je i tento veletrh hodnocen velice pozitivně jak 
ze strany účastníků našeho stánku, tak z našeho 
úhlu pohledu.
Pokud i vy máte zájem o účast na našich vele
trzích a sourcingových akcích, neváhejte kon
taktovat konzultanty z oboru strojírenství a sle
dovat webové stránky www.czechtrade.cz  
a www.businessinfo.cz. ■

Exportní vzdělávání CzechTrade
Exportní vzdělávání CzechTrade nabízí českým fir
mám vzdělávací akce s tématikou mezinárodního 
obchodu. Realizujeme jednodenní i dvoudenní 
odborné a teritoriální semináře, kurzy, exportní 
konference a firemní školení.
Semináře i konference jsou zaměřené jak na ob
last mezinárodního obchodu, tak i měkké do
vednosti, přibližující specifika podnikatelského 
prostředí a aktuální informace z vybraných oborů 
a teritorií.
V lednu budou na stránkách agentury Czech
Trade, v kalendáři akcí, uveřejněné nové semináře 
na první pololetí roku 2016.

Příklady témat:
●●  Efektivní fungování internetových obchodů 
(eshopů),
●●  Clo v mezinárodním obchodě,
●●  Rétorika,
●●  Chyby v praxi zahraničního obchodu,
●●  Internetový marketing.

Příklady teritorií:
●●  USA a Mexiko
●●  Francie
●●  Kazachstán
●●  Singapur
●●  Německo

Poslední vzdělávací akcí agentury CzechTrade 
v roce 2015 bude konference Subsaharská 
Afrika – exportní příležitosti a jejich finan-
cování. Tato akce se koná dne 14. prosince v pro
storách Ministerstva zahraničních věcí. Dozvíte 
se zde, mj., jaké jsou možnosti pojištění vývozu 
a financování exportu do zemí SA, oborové příleži
tosti pro české firmy a zkušenosti firem s exportem 
na tyto trhy, jaká je bankovní praxe a multikulturní 
odlišnosti. ■

Více informací o všech akcích včetně online 
objednávek lze nalézt na: 
www.exportnivzdelavani.cz, 
www.czechtrade.cz/kalendar-akci

DiskuzE k CEsTě DigiTálníhO prOpOJEní

V Praze se konala Hospodářská diskuze Česko-německé obchodní a průmyslové komory 
(ČNOPK) s názvem: ČR a Německo na společné cestě k digitálnímu propojení. Akce, která 
byla zaměřená na letošní téma „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“, se zúčastnilo přes 120 hostů 
z hospodářství, politiky a výzkumu, včetně českého ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka 
a Wolfa-Dietera Lukase ze Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum.

Obě ministerstva se již počátkem října dohodla na 
úzké spolupráci v oblasti průmyslu 4.0 a během bi
laterálního rozhovoru v rámci Hospodářské diskuze 
ČNOPK se domluvila na dalších krocích. Vznikne 
pracovní skupina, která bude koordinovat spolupráci 
mezi oběma vládami. Nepůjde však jen o výměnu 
informací, ale hlavně o spolupráci vědců, malých 
a středních podniků i sociálních partnerů obou zemí 
– odbory jsou pro realizaci konceptu Průmysl 4.0  
významným a neopominutelným faktorem.
Česká i německá strana považují za důležité zajistit, 
jak mohou být do tohoto rychlého vývoje zapojeny 
malé a střední firmy, které v ČR vytvářejí více než po
lovinu pracovních míst. Firmy, které se v budoucnu 
hodlají podílet na hromadné průmyslové výrobě, se 
digitálnímu propojování nevyhnou. Individuální poža
davky zákazníků budou směrovány přímo k výrobním 
linkám v reálném čase, podniky a jejich výroba budou 
automatizovány a budou shromažďovat a využívat 
obrovská množství dat. Sklady i dodavatelé budou 
velmi rychle získávat informace o aktuálním stavu 
zakázek, zásob i materiálu, což povede ke značnému 

zrychlení a vysoké efektivitě výroby a také úsporám ná
kladů. Jsou zde samozřejmě i četná rizika a úskalí – tato 
vysoce komplexní řešení mohou být napadnutelná. 
Důležité ale je, že člověk zůstane i nadále důležitým 
článkem celého výrobního procesu a tvorby přidané 
hodnoty, i když podstatnou část jeho práce převezmou 
automatizované systémy. Je však nutné počítat s tím, 
že v průmyslové výrobě budou stále obtížněji hledat 
uplatnění nevyučení a nízko kvalifikovaní pracovníci, 
a také to, že i ti kvalifikovaní musí být připraveni na 
neustálé změny a být schopni se stále přizpůsobo
vat novým skutečnostem – včetně případné změny 
kvalifikace a rekvalifikace. Vzniknou pravděpodobně 
i zcela nové povolání a obchodní modely, které dnes 
ještě neexistují, ale vyžádají si je podmínky. Zaměst
nanci budou muset mít znalosti nejen o výrobě jako 
takové, ale i o digitálních procesech. Bude tedy nutné, 
aby společnost byla flexibilnější a připravila se častější 
změny profesí a také na flexibilitu pracovní doby. 
Vladimír Mařík z ČVUT a náměstci ministra průmyslu 
a obchodu Eduard Muřický a Tomáš Novotný se 
vyslovili pro vytvoření české platformy Průmysl 4.0  
– v jejímž rámci by podobně jako v Německu 
strategicky spolupracovala ministerstva, podniky, 
profesní a odborové svazy s tím, že ne vše lze au
tomaticky kopírovat. Je potřeba vzít v úvahu místní 
podmínky. Jak uvedl ministr Jan Mládek, na právě 
končící rok průmyslu a technického vzdělávání by 
měl plynule navázat v příštím roce obdobná akce, 
tentokrát zaměřená na sféru řemesel a řemeslných 
dovedností a vzdělávání. ■
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Technologie s vůní kávy
Ve světě, kde jsme denně obklopení neustálým přívalem novinek, pronikají moderní 
technologie prakticky všude, i do oblastí, které si zakládají na své tradici, i když ne 
v takové míře a takovým tempem jako u moderních oborů, které v podstatě samy 
spoluvytvářejí. Najdeme je i v pozadí šálku lahodné kávy. Tento svět nám přiblížil 
René Sion, generální ředitel české pobočky zastupující u nás renomovanou německou 
firmu Dallmayr, která se může pochlubit historií sahající až do roku 1700. 

Dodnes rodinný podnik, který ve své více než 
300leté historii získal i prestižní roli královského 
dvorního dodavatele, funguje neméně úspěšně 
i v novém tisíciletí. Ani na plantážích při sběru se 
technologie zásadně nezměnily. Káva se dováží 
zelená, vyloupaná, přičemž loupání a sušení pro-
bíhá obvykle tradičním způsobem, tzn., že se káva 
namočí a posléze se vyloupaná zrnka suší na slunci. 
Technologie se uplatňují až při jejím zpracování, 
např. při pražení apod. Ovšem ne každá technolo-
gická novinka, jako např. pražení horkým vzduchem, 
kdy zrnka cirkulují v proudu horkého vzduchu, je 
v běžné praxi využitelná. Mnohé zůstávají věrné 
tradičním postupům respektujícím charakteristiku 
kávy. Ale i moderní technologie vychází z té tradiční, 
její podstata se nemění, jak konstatuje René Sion, 
ale místo tradičního umění pražírenského mistra 
hlídá parametry mistrem nastavený počítač. „Když 
je firma malá, může nestandardní produkci nazývat 
„kreativitou“, ale u velké firmy, zejména pokud má 
tradici desítek let, je to jinak. Nemůže si dovolit 
nestandardní produkt s nestabilními vlastnostmi, 
aby káva byla jednou taková a za měsíc zas jiná. 
Zákazník očekává špičkovou kvalitu, která však bude 
neměnná“, vysvětluje René Sion a doplňuje: „Což 
není jednoduchá záležitost. Káva je přírodní surovina 
a její kvalita a vlastnosti závisí na tom, jaké jsou 
klimatické podmínky během roku apod. Navíc jde 
o olejninu, která určitým způsobem reaguje a má 
jistou setrvačnost, takže olej se dostává na povrch 
až po určité době. A od toho je lidský faktor, který 
musí tyto nestabilní podmínky vyrovnat. Proto jsou 
specialisté, znalci ochutnávači, kteří testují úrodu. 
Znají originální charakteristiku, jejíž vzorky mají také 
k dispozici a namíchají novou úrodu tak, aby byla 
chuťově identická s tou, na níž jsou zákazníci zvyklí. 
Tady je člověk nezastupitelný technikou“. 

Zrnka pod dohledem laseru
Ale samotný technologický proces výroby kávy, 
resp. její pražení, nastavení určitých teplotních 
parametrů a časů, logistika výrobního řetězce, 
už může být (a také bývá, přinejmenším právě 
u velkých výrobců) svěřen technice, v níž hrají vý-
znamnou roli moderní automatizované systémy. 
Tam už člověk naopak může být prvkem, který do 
procesu vnese nestabilitu, kdy by se mohlo stát, že 
kvůli chybné dílčí operaci se celá várka nepovede, 
a přijde tak vniveč. V tomto případě technologie 
nejen usnadňuje práci, kterou dříve vykonávali lidé, 
ale hlavně zajišťuje standardní postup a stabilitu 
produkce. I když nad strojem vždy zase stojí člověk, 
který rozhoduje o nakonfigurování požadovaných 
parametrů – musí jít ale o zkušeného pracovníka 
a špičkového odborníka se znalostí oboru.

Konkrétním příkladem může být kontrola kvality 
kávových zrnek: dříve sedělo v obrovské místnosti 
několik desítek žen, protože mají lepší cit pro detail, 
které zrnka vizuálně kontrolovaly a třídily. Na je-
jich práci, na správnost selekce, dohlížel specialista. 
Dnes se tato operace odehrává s využitím laseru na 
několik metrů dlouhé podložce s jemným vlnitým 
povrchem velikosti průměrného kávového zrna. Jak 
nasypaná káva prochází linkou, jsou zrna tříděna do 
jednotlivých drážek. Senzory během zlomku sekundy 
rozeznají světlost či tmavost zrna a pokud je zjištěna 
nějaká nežádoucí odchylka od nastavených pravi-
del (která ovšem mohou být pro různé varianty či 
zákazníky odlišná), otevře se příslušná záklopka a ne-
standardní zrnko propadne a je z dalšího zpracování 
příslušné várky vyřazeno. Takto vyřazená zrna ovšem 
mohou být zase využita dalším zpracovatelem, za-
měřeným na odlišné parametry kvality.
V pražírnách Dallmayr, které jsou v zemi mateřské 
firmy v Německu, kontrolují dvojice takovýchto 
strojů kvalitu kávových zrnek s rychlostí a spolehli-
vostí, jakou by původní lidská obsluha prostě nebyla 
schopná dosáhnout. Takže firma může mj. kromě 
zajištění své výroby (po případném překonfiguro-
vání parametrů) pražit kávu i pro jiné značky, což 
je v průmyslovém světě obvyklé. 

Káva chráněná pomocí plynu 
a mrazu
Kromě kontroly špičkové kvality kávových zrnek 
zajišťují a hlídají další výrobní procesy obdobné 
automatizované systémy, garantující přesné para-
metry a správné technologické postupy pražení až 
po zabalení hotového produktu.

I to je dnes téměř laboratorní věda. Stejně jako 
zajistit, aby upražená či dehydrovaná káva byla 
uchovávána v optimálních podmínkách a její para-
metry a charakteristiky se tak zachovaly co nejdéle 
v originální kvalitě. To umožňuje speciální obalová 
technologie s využitím jednosměrných mikrofiltrů 
fungujících jako ventily odvádějící ven plyny, které 
se v kávě ještě po nějaký čas po upražení a zabalení 
tvoří a ovlivňují její kvalitu. Káva tak je dlouhodo-
běji trvanlivější. Vyžádala si to doba. Káva se už 
nespotřebovává bezprostředně po upražení, často 
si ji zákazník doma uchovává a spotřebovává delší 
dobu. Do obalů je navíc vháněna i ochranná at-
mosféra. K tomu je využíván inertní plyn vytvářející 
prostředí zabraňující přístupu kyslíku a tím i nežá-
doucí oxidaci kávy, ať už v zrnkové, či jiné podobě.
Podobně je to při přípravě instantní kávy, kdy se 
využívají dva základní postupy. První připomíná 
vaření obrovského espressa. Zajistí se požadovaná 
vůně a charakteristika, které jsou mnohem inten-
zivnější. Vzniklá hustá emulze se poté dosušuje: 
buď pomocí rozprašování ve speciální, desítky 
metrů, vysoké věži, kde se z výšky rozprašovaná 
emulze cestou dolů vysuší při průchodu horkým 
vzduchem vháněným odspodu, takže dolů už 
dopadá instantní káva, obsahující zhruba 4 % 

vlhkosti, tzn. hodnoty základní vlhkosti, která je 
běžně v atmosféře. 
Druhou metodou je pomalé zmrazení v chladicích 
komorách, kde je teplota až – 70 oC a emulze nalitá 
na nerezové pásy je při těchto extrémních teplotách 
zmražena a v několika krocích rozdrcena až do 
krystalků ve formě již důvěrně známých granulí. Ty 

„Zákazník očekává špičkovou kvalitu, která bude neměnná,“ říká René Sion
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je však ještě potřeba zbavit obsažené vody, která by 
se objevila, jakmile by částice instantní kávy byly 
znovu vystaveny běžné teplotě. To se děje pomocí 
vakua, které vodu obsaženou ve zmražených gra-
nulích doslova vysaje.
Z původního výluhu je odebíráno aroma, které se 
při balení vysušené kávy do  balení opět vrací. Je 
tam vháněno obdobně jako inertní plyn, který má 
za úkol zamezit přístupu vzduchu a tím oxidaci. 
Rozpustná káva je káva, jen v jiné formě, není to 
„umělá hmota“.

Primární faktor: kvalita
Standardizace a zajištění vyrovnané kvality je klí-
čovou záležitostí, vzhledem k tomu, že Dallmayr 
má velké množství dodavatelů po celém světě 
– ať už jsou to tradiční země jako Brazílie a Etiopie 
či menší země produkující kávu. Mimochodem 
zrovna Etiopie je země, odkud kdysi otec součas-
ného spolumajitele firmy dovezl kávu, která defi-
novala typickou vyváženou směs značky – dodnes 
populární řadu Prodomo, tzn. Pro domácnost. Směs 
zaznamenala obrovský úspěch a založila historii 
divize kávy u firmy. 
Pro Dallmayr jsou charakteristické kávové produkty 
typické pro určitou oblast, v určitém období, tzv. ra-
rity nebo speciality. I taková produkce je charakte-
rizována  vysokou a konstantní kvalitou, aromatem 
a chuťovou charakteristikou. Tzn. vedle ohromné 
produkce prémiových směsí Dallmayr známých 
a distribuovaných do celého světa – ano, dokonce 
zpět do Etiopie – vznikají i malosériové speciální 
řady, na které se jinak obvykle soustřeďují malé 
lokální pražírny, které zatím nedisponují technolo-
giemi a pověstí, které by jim umožnily významnější 
zásah trhu, ale vzájemně se mezi sebou doplňují, 
zdravě si konkurují a prostřednictvím různých mi-
lovníků kávy mediálně edukují spotřebitele.
Jde o obdobný proces jako u vína, které je buď stá-
čeno jako odrůdové, s typickými charakteristikami 
různých druhů révy i lokálních podmínek (tzv. te-
rroir), nebo v podobě cuvée jako určitá produktová 
řada. Nebo jako u výroby whisky, která může být 
jako “single malt” s různým, často i nevyrovnanými 
originálními charakteristikami, nebo jako “blen-
ded” nabízející léta a desetiletí identický chuťový 
zážitek. Pro účely konzumace se využívají dvě zá-
kladní odrůdy kávy: Robusta a Arabica. Přičemž, 
jak zdůrazňuje René Sion, dobrá Robusta, která je 
v obecném povědomí vnímána jako “horší”, může 
být často naopak výrazně lepší než špatná Arabica, 
kterou provází punc „té pravé, nejlepší” kávy. Vždy 
záleží hlavně na účelu a způsobu přípravy nápoje 
a na individuální chuti spotřebitele. Podle toho se 
Arabica mísí až do poměru 60 i více procent ve 
prospěch robusty, dále záleží na intenzitě pražení 
a případně mletí.
Káva nakupovaná firmou Dallmayr nepochází z vel-
koplantáží, ale od malých producentů věnujících 
pěstováni kávy skutečně maximální péči, to je pak 
předstupněm přispívajícím k vysoké kvalitě výsled-
ného produktu. 

Finále dotvářejí (správné) přístroje
Ale nejen při zpracování surové kávy je techno-
logie důležitá. Stejně významná je i v konečné 

fázi – pro její přípravu. Může její správnou pří-
pravu významně usnadnit, ale také toto finále 
pokazit. Právě tady hraje lidský faktor klíčovou 
roli, zhruba 80 %, jak konstatuje René Sion. Ze 
špatné kávy sice ani nejskvělejší barista nedokáže 
vykouzlit ideální šálek kávy, ale nesprávný postup 
dokáže naopak zkazit zážitek i ze špičkové kávy 
použité pro její přípravu. “Hodně záleží na tom, 
jak se barista o technologii stará, jestli přístroj na 
přípravu kávy správně čistí, jak nastavuje jeho 
funkce a parametry. Dost záleží i na konkrétních 
podmínkách, ve kterých je přistroj provozován, 
to platí i pro domácnosti. Pokud si pořídíte domů 
např. exkluzivní kávovar za desítky tisíc korun, je 
sice fajn, ale pokud na něm budete připravovat 
pár káv za týden, nemá to význam a káva z něj ne-
může být dobrá. Zůstává tam voda, káva vyčichne, 
a to se samozřejmě promítne do výsledné kvality 
připravovaného nápoje. Vždy je proto důležité 
zvážit, jaká technologie je adekvátní pro daný 
případ,” vysvětluje René Sion. Každá káva má podle 
něj svého zákazníka, přičemž i každý z nich může 
při různých příležitostech dávat přednost různým 
typům kávy. Proto firma nabízí nejen nejrůznější 

druhy kávy od zrnkové přes instantní až po např. 
kapslové náplně, ale i přístroje pro jejich přípravu. 
Od profesionálních kávovarů až po malé přístroje 
určené pro potřeby domácností. Posledním hitem 
je tzv. Cafedock – mobilní „kavárna“ určená do 
firemního prostředí. 
Obliba kvalitní kávy i u nás neustále roste, jak uvádí 
René Sion. V poslední době se hodně začaly pro-
dávat profesionální drahé přístroje na zrnkovou 
kávu, které si ji dokážou samy namlít a umožňují 
přípravu hned několika různých druhů kávy. Mů-
žou mít v sobě i integrovaný šlehač mléka. Lidé, 
kteří mají rádi kávu, si pro experimenty pořizují 
dokonce i více přístrojů. V některých firmách jsou 
např. majitelé, kteří nechají odborně vyškolit perso-
nál pro přípravu kávy, a jsou hrdí na to, že dokážou 
připravit zákazníkům dobrou kávu, která pak firmu 
také reprezentuje. 
I v těchto případech poskytuje česká pobočka 
společnosti Dallmayr poradenství, aby zákazníci 
nebyli zklamáni ze zbytečně naddimenzované 
technologie, a stejně tak se vyhnuli z rozčarování 
nad malým kávovarem, který nebude kapacitně 
zvládat jejich požadavky. ■

Cafédock
Pod tímto názvem se skrývá elegantní mobilní 
kavárna, která by měla najít uplatnění hlavně ve 
firemním prostředí. Může elegantně zastoupit 
tradiční kuchyňku, v níž si zaměstnanci připravují 
nápoje pro občerstvení během pracovní doby. Na 
rozdíl od těchto kuchyňských koutků je Cafédock 
na kolečkách, takže ho lze jednoduše přemístit 
kamkoli je potřeba, aby poskytl nejen zázemí 
pro přípravu kávy, čaje či osvěžení v podobě 
chlazeného nápoje, případně pro výdej balených 
potravin či chlazených nápojů, ale slouží i jako 
„meeting point“ neboli přirozené místo setkávání 
pracovníků, kde lze při kávě vyřešit v neformální 
atmosféře různé pracovní záležitosti nebo jen 
chvíli relaxovat. Kromě profesionálního kávovaru, 
zásobníku na výdej studené i teplé vody a ledničky 
na chlazené nápoje, sendviče či bagety disponuje 
i pultem, o který se lze pohodlně opřít. Součástí 
jsou i nádoby na nápoje, lžičky apod., které jsou 
ovšem decentně skryty v odkládacích a úložných 
prostorech, jimiž Cafédock rovněž disponuje v bo-
haté míře (má i integrovanou nádobu na odpadky) 
– stačí jej jednoduše dovézt na plánované stanovi-
ště, připojit do zásuvky přívod elektřiny a hotovo.
Inspirací pro vznik tohoto pozoruhodného zařízení 
byla návštěva v autosalonu, kde si René Sion při 
čekání povšimnul nesouladu mezi nablýskaným 
prostředím podle korporátních pravidel auto-
mobilky, která mimo jiné velí podávat čekajícím 
zákazníkům kvalitní občerstvení formou teplých 
a chlazených nápojů. Přes upřímnou snahu a přes 
kvalitu i dostatek nápojů toto improvizované pose-
zení působilo nesourodým dojmem „co dům dal.“
Nápad byl na světě a jeho realizace se ujal tým 
nadšenců za účasti studentů pražské Umělecko-
průmylové školy, kteří projekt Cafédocku dostali 
jako tip na svoji prezentační práci. Z procesu, 
který by se dal charakterizovat jako tvůrčí brain-

storming, nakonec vzešla současná designová 
podoba mobilní kavárničky, jejímž autorem je 
mladý designér Roman Kvita, který patří mezi 
vycházející hvězdy českého produktového de-
signu. Podoba však podle slov tvůrců nemusí 
být konečná, v průběhu zhruba roční zkušenosti 
s testovacím provozem, během kterého vzbudilo 
zařízení značný zájem (poprvé se novinka oficiál - 
ně představila na loňském podzimním Design 
Shakeru), je toto postupně vylepšováno a po-
čítá s různými modifikacemi podle plánované 
kapacity využití. Samozřejmě i s jeho výrobou 
ve firemních barvách zákazníka. 
Toto multifunkční řešení pro každodenní provoz 
kanceláře není zdaleka určeno jen tam. Právě 
díky univerzálnímu využití a decentnímu střízli-
vému designu dokáže zapadnout prakticky do 
každého prostředí od již zmíněných autoservisů 
a showroomů, které inspirovaly jeho vznik, přes 
konferenční prostory, open spacy kancelářských 
komplexů až třeba po výrobní provozy. Může být 
také ideálním řešením jako kompaktní mobilní 
cateringová základna pro různé výstavní akce. 
Navíc jej firma nabízí, stejně jako všechny druhy 
zařízení na přípravu kávy, i do pronájmu. ■
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HITECH OBRÁBĚNÍ A ADITIVNÍ VÝROBA SE 
PŘEDSTAVILY NA SLOVENSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITĚ 

České a slovenské zastoupení společnosti DMG MORI svůj letošní Open House v Trnavě ve 
dnech 24.–27. listopadu pojalo jako EMO follow up akci pořádanou v novém Centru excelence 
5osého obrábění na Ústavu výrobních technologií Materiálovotech nologické fakulty STU 
v Trnavě. Moderní středisko, vybudované i za přispění fondů EU, nebylo pro tuto akci zvoleno 
náhodou: podstatnou část jeho strojního vybavení tvoří právě obráběcí stroje DMG MORI.

Centrum má dvě pracoviště: pro CNC HSC high-
-tech 5osého obrábění a CAD/CAM high-tech 
pro 5osé obrábění. Odborníci centra se zaměřují 
na výzkum všech způsobů strategií 5osého ob-
rábění, nastavování, přerušovaného a kontinuál -
ního CNC frézování tvarových ploch, výzkum 
HSC frézování a soustružení, CNC ultrazvukového 
a 5osého obrábění, laserového obrábění a obrá-
bění těžkoobrobitelných materiálů. Provádí se 

zde i výzkum a opotřebení nástrojů při obrábění 
a jejich CNC broušení, parametrů procesu řezání 
a parametrů a vlastností řezných kapalin (MQL, Dry 
Machining). Kromě toho nabízí centrum i různé 
poradenské služby jako konzultace v oblasti 
ekologického přístupu k obrábění, v oblasti CAD/
/CAM systémů, procesních médií a optimalizace 
výrobního procesu.

Řadu z těchto činností si mohli vyzkoušet naživo 
i účastníci podzimního Open House DMG MORI.
Specialisté DMG MORI předvedli na čtyřdenní 
akci, které se každodenně účastnilo na 90 ná-
vštěvníků z řad studentů i zástupců průmyslo-
vých firem naživo pod třískou výběr high-tech 
strojů, které byly prezentovány na posledním 
veletrhu EMO 2015 v Miláně, a seznámili je 
s technologickými novinkami, inovacemi a trendy 
v oboru. 
Bloky přednášek byly doprovázeny ukázkami fy-
zického obrábění na všech strojích. Technologie 
soustružení byly předváděny na strojích NLX2500 
SY/700, CTX beta 800 TC, NZX 2000 a CTX alpha 
500. Pro ukázky technologií frézování posloužily 
DMU 40 FD eVo linear, NHX 4000 2. generace, 
DMU 85 monoBLOCK, HSC 105 linear, dva zástupci 
řady ECOLINE - ecoMill 600 V a ecoTurn 450 V3, 
ULTRASONIC 20 linear a laserové technologie 
obrábění zastupoval model LASERTEC 80 Shape, 
druhý nejvýkonnější model této produktové řady. 
Nechybělo samozřejmě ani seznámení s novými 
možnostmi ovládacího rozhraní v podobě řídícího 
CNC panelu Celos.
Obrábění doplnilo letos i téma 3D tisku, které 
na Open House prezentovali zástupci společ-
nosti MCAE. Ta je dlouhodobým technologickým 
partnerem MTF STU a patří u nás mezi absolutní 
špičku v tomto oboru. Firma tak rozšířila přehlídku 
tradičních metod o tento nový trend.
STU Trnava se v již několika let transformuje na 
špičkové vědecké středisko zaměřené na spo-
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lupráci s průmyslem, a investuje do nejmoder
nějšího vybavení a technologického zázemí. 
Centrum Excelence 5osého obrábění doplnil 
na počátku prosince i nově otevřený kampus 
a Univerzitní vědecký park Trnava – první in
stituce svého druhu na Slovensku. Univerzitný 
vedecký park „Campus MTF STU“ – CAMBO, jak 
zní oficiální název nového vědeckého střediska 

v areálu MTF STU, zahrnuje i dva nové objekty 
s laboratořemi vybavené nejmodernějšími tech
nologiemi na světové úrovni: Vědecké pracoviště 
materiálového výzkumu (primárně zaměřené 
na oblast materiálového inženýrství v oblasti 
ionových a plazmových technologií) a Vě
decké pracoviště automatizace a informatizace 
výrobních procesů. ■

CMYK 98-24-1-3
PANTONE 7461 C  

CMYK 52-0-1-0
PANTONE 297 C

CMYK 0-0-0-100
PANTONE Process Black C

CMYK 0-0-0-30
40 % PANTONE Process Black C
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Misan poMohl prohloubit  
dovednost obráběčů

Firma Misan uspořádala ve svém předváděcím středisku v Lysé 
nad Labem ve dnech 11. a 12. listopadu další ze svých odborných 
seminářů, tentokráte na téma hluboké obrábění. Jako techno-
logického partnera pro tuto akci si zvolila v tomto případě spo-
lečnost Tungaloy Czech, jejíž nástroje byly použity při ukázkách 
obráběcích operací.

Název semináře „Pojďme do hloubky“ 
avizoval zaměření zejména na apli
kace s dlouhými a vyloženými nástroji, 
produktivní vrtání hlubokých otvorů 
či využití zatlumených nástrojových 
držáků. V rámci oblasti progresivních 
technologií byly v řezu předvedeny 
i další nástrojové novinky firmy Tun
galoy a prezentovány nové stroje 

v portfoliu japonských výrobců 
Okuma a Brother představené na 
právě skončeném veletrhu EMO 
v Miláně. 
V první přednáškové části semináře 
představil Ing. Ondřej Svoboda no
vinky firmy Misan, obráběcí stroje 
a 3D tiskárny a novinky prezentované 
na letošním mezinárodním veletrhu 
EMO 2015 v Miláně. Jednatel firmy 
Tungaloy, Petr Galuška, představil 

produktové portfolio a nástrojové 
novinky této značky v oblasti ná
strojů pro soustružení a rotačních 
nástrojů.
Odpolední blok byl jako obvykle 
už věnován praktickým ukázkám 
obrábění. Stěžejní ukázka hlubo
kého vrtání byla předváděna na 
čtyřosém vodorovném obrábě
cím centru s rotační výměnou 
palet Okuma MB 5000H, v další 
prezentaci si pak mohli účastníci 
prohlédnout precizní 5osé obrá
bění na stroji Okuma MU5000VL. 
Pětiosé frézovací stroje řady MU se 
svisle umístěným vřetenem mají 
v nové verzi využit koncept s ko
lébkou otočenou oproti původní 
konstrukci ve vodorovné rovině 
o 90°. Je tak nabízen lepší přístup 
k obrobku i pro případnou auto
matickou manipulaci s upínacími 
paletami, prováděnou z protilehlé 
strany, a hlavně nebrání obsluze ve 
výhledu ani přístupu do pracovního 
prostoru. Další ukázka frézování na 
příkladu obrábění poloviny kliky 
kompresoru byla předváděna na 
stroji Brother S1000X1, soustružení 
a vrtání hřídele bylo prezentováno 
na stroji Okuma LB4000 EXII. 
Kromě ukázek práce strojů zaměře
ných na ústřední téma semináře však 
mohli účastníci akce shlédnout v akci 
i ukázky dalších strojů – konkrétně 
představitele přesných strojů pro do
končovací operace firmy Okamoto 
(broušení a lapování), či „technolo
gii budoucnosti“ vrstvené laserové 
spékání práškových kovů na stroji 
Concept Laser Mlab.
Dvoudenní akce se zúčastnila zhruba 
stovka pracovníků z průmyslových 
firem, třetí den byl pak tradičně vě

nován studentům z technických 
škol a učilišť, s nimiž Misan v rámci 
podpory vzdělávání mladé generace 
techniků již dlouhodobě spolupra
cuje. I ti se tak mohli v technologic

kém centru společnosti seznámit 
s posledními novinkami v oblasti mo
derních obráběcích strojů a novými 
výrobními technologiemi jako je např. 
3D aditivní výroba. ■

V dopolední prezentaci byli účastníci 
semináře seznámeni s posledními 
novinkami...

...poté přišly na řadu názorné ukázky...

▲

Vážení obchodní partneři, 
dovolte, abychom Vám 

poděkovali za spolupráci 
v uplynulém roce 

a do nového roku popřáli 
hodně pracovních 

i osobních úspěchů. 
Kolektiv společnosti 
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Špičkový aerodynamický tunel  
pro letecký výzkum 

Desítky milionů korun, které Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) v Praze – Letňanech 
investoval do přestavby nízkorychlostního aerodynamického tunelu 3mLSWT, z něho udělaly 
zkušební zařízení i pro příští generace. Tak byla tato modernizace, na jejíž technické části se 
dodávkou ventilátorů a chlazení podílela společnost ZVVZ Machinery, rozsáhlá. 

V aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí experti 
VZLÚ zkoumají např. laminární proudění, řízení 
odtržení nebo vliv námraz. Mimo hlavní náplň tes-
tování modelů letadel či jejich částí se zde testují 
i rychlé vlaky, odolnosti antén, stanů či prvků fasád 
proti větru. Ale tunel pomáhá i českým sportovcům 
v aerodynamice, např. při sjezdovém 
lyžování, rychlobruslení nebo cyklistice, 
kde rozhodují setiny vteřiny. 
Vzhledem k tomu, že výrobci u svých 
produktů chtějí stále vyšší a vyšší vý-
kony, ať už jde o samotné veličiny nebo 
třeba ekologické parametry, je třeba mít 
odpovídající experimentální zázemí na 
potřebné výši. Proto se v ZVLÚ rozhodli 
aerodynamický tunel razantně zmo-
dernizovat, a více než dvojnásobně tak 
zvýšit jeho výkon. 

Unikátní řešení pomáhá 
měnit parametry
Společnost ZVVZ Machinery na VZLÚ 
loni demontovala starý ventilátor a na-
hradila novým o Ø 4120 mm. Došlo 
k výměně proudové části a instalaci systému chla-
zení proudu vzduchu uvnitř tunelu. To umožňuje 
získávat při stejných teplotách konstantní data, 
důležitá pro výzkum. U chlazení, složeného ze dvou 
kompresorových chladicích jednotek a navazujících 
kondenzátorů mimo halu, bylo použito unikátní 
řešení, které umožňuje vysunout chladič z prou-
dovodu tunelu a tak dále zvýšit rychlost proudu 
vzduchu. Díky možnosti vyzkoušet si vytvořený 
model na starém aerodynamickém tunelu odpadly 

ZVVZ starosti s odladěním chladiče. Součástí mo-
dernizace byla i rekonstrukce měřicí kabiny a kom-
pletní výměna systému řízení. Aerodynamický tunel 
tak mohl jít od letošního září do běžného provozu. 
Všechny změny výrazně kvantitativně a kvalitativně 
vylepšily jeho parametry. Např. výkon nového mo-

toru ventilátoru nyní dosahuje 1610 kW a jeho 
průtočné množství 530 m3/s, rychlost se zvýšila až 
nad 300 km.h-1. 
„Jsme opravdu spokojeni. Některé parametry jsou 
překvapující a ani jsme je nečekali. Uvědomíme-li 
si, že se zde zkouší nové konfigurace výrobků ve 
svém počátečním stadiu vývoje, a opakovaně jsme 
konfrontováni s konkurenčními pracovišti v Evropě, 
je to o to cennější,“ uvedl Jiří Fiala, hlavní řešitel 
projektu Velké infrastruktury VZLÚ.  

Modernizovaný aerodynamický tunel má Ø tři 
metry, což je velikost, která ho umožňuje velmi 
racionálně využívat pro letectví i k testování 
průmyslových produktů a k vědeckému výzkumu. 
„V Evropě je řada velkých aerodynamických tunelů, 
ale jejich provoz je velmi drahý. Velikost našeho je 
pro řadu věcí dostačující. Ať již v průmyslu, letectví, 
energetice či stavebnictví. V tom máme naopak vel-
kou výhodu, protože jeho provoz je velmi efektivní. 
Jeho kapacita je naplněna zatím zhruba z 80 %. Jde 
o národní i evropské výzkumné projekty a částečně 
i komerční využití. Zhruba 30 % zakázek je ze zahra-
ničí a 70 % z tuzemska,“ uvedl generální ředitel VZLÚ 
Praha Josef Kašpar. „Zájem o spolupráci s naším 
ústavem je velký – i díky tomu, že v Evropě má 
z řady podobných českých institucí asi nejlepší po-

věst. A pracujeme na tom, aby naše 
renomé bylo ještě lepší, podílíme se 
prakticky na všech leteckých projek-
tech, které se zde vyskytují. K tomu 
je třeba mít odpovídající teoretické 
a experimentální zázemí“, komentuje 
důvody modernizačního projektu.

Nejen dobrá reference
Podle Miloslava Máchy, generálního 
ředitele ZVVZ Group, se přitom spo-
lupráce obou firem netýká jen tohoto 
projektu, ale i vývoje a výroby kom-
pozitních lopatek ventilátorů, které 
VZLÚ vyvíjí a jeho dceřiná firma VZLU 
Technologies vyrábí a dodává. Spo-
lečnost ZVVZ Machinery je používá 
v dalších obchodních případech. 

„Jsem rád, že výsledek je takto úspěšný. Potvrzuje 
se, že jsme schopni vyvinout, vyrobit a dodat zařízení 
špičkových parametrů,“ doplnil Miloslav Mácha. Není 
proto vyloučeno, že partnerství obou firem bude mít 
pokračování, protože VZLÚ spolupracuje s výzkum-
nými institucemi v různých částech světa a dnes 
např. intenzivně pracuje na nových projektech se 
dvěma výrobci letadel. Pokud alespoň jeden dopadne 
úspěšně, ústav získá práci na 5 až 10 let, což opět 
posílí vzájemné reference a otevře další možnosti. ■

zákaznické dny značky Haas u teXimpu

V Technologickém a servisním středisku firmy Teximp v Horních Počernicích byl v listopadu 
k vidění unikátní kousek: první americká formule, která po 30 letech příští rok opět zasáhne do 
závodního seriálu F1. Příležitost vidět tento monopost zblízka měli návštěvníci Zákaznických 
dnů této firmy, zastupující u nás strojírenské značky Haas, Nakamura-Tome, Matsura a Tornos. 

Akce byla zaměřena především na prezentaci strojů 
firmy Haas Automation, která se na výrobě americké 
F1 podílí a je i jedním z klíčových technologických 
partnerů závodního týmu. Z portfolia těchto strojů 
si mohli „naživo“ prohlédnout např. 5osé CNC ob-
ráběcí centrum UMC 750SS (označení SS neboli 
SuperSpeed používá Haas pro vysokorychlostní 
modely), vertikální CNC obráběcí centrum VF 2 SS 
dodávané v 3-5osém provedení, vysokorychlostní 
vrtací/závitovací/frézovací CNC stroj DM 1 (nabí-
zený rovněž v 3-5osé verzi), vysokorychlostní vrtací 
a závitovací centrum DT 1 či vertikální obráběcí 

CNC centrum VF 7/50. Výkonné obráběcí stroje 
řady ST, jak jsou ve výrobním programu firmy Haas 
označována soustružnická centra, reprezentovaly 
v showroomu CNC soustružnické centrum ST 10 
a jeho varianta s poháněnou osou Y v podobě 
modelu ST 10Y, a vyšší model ST 30Y rovněž s po-
honem osy Y.
Zákaznické dny mají u Teximpu už dlouhou tradici, 
firma patří mezí průkopníky těchto prezentačních 
akcí u nás. Začínali s nimi už v 90. letech, kdy 
švýcarská firma Teximp SA v roce 1997 otevřela 
v Praze první Technologické a servisní středisko 

(TTC), a patří stále k osvědčeným marketingovým 
akcím. Jak konstatuje šéf českého zastoupení 
Teximpu Ing. Martin Vodvářka, i když je s jejich 
organizací spojeno dost práce a úsilí, jsou mnoho-
krát levnější, než např. účast na veletrhu, a dávají 
možnost pozvat lidi, kteří mají zájem o konkrétní 
stroje či řešení. Navíc se jim mohou plně věnovat 
příslušní firemní specialisté. ■
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NTM: HISTORIE A BUDOUCNOST 
AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE
Sdružení GS1 Czech Republic a Národní technické muzeum (NTM) v Praze zvou čtenáře na 
ojedinělou výstavu. Muzeum elektrotechniky a médií NTM připomene 30. výročí prvního 
načtení standardního čárového kódu EAN v československém maloobchodě ve speciální 
expozici, která bude k vidění 26. 11. 2015–26. 2. 2016. Na její přípravě se podíleli pamětníci, 
experti ze současné praxe i vizionáři. Součástí výstavy bude audiovizuální prezentace, inter-
aktivní část i vědomostní soutěž. 

Píp, píp, píp, píp, píp…
Povědomé pípnutí čtečky čárových kódů denně 
po celém světě zaznívá odhadem pětmiliardkrát.
Zajímá vás, kdy a kde byl čárový kód sejmut poprvé? 
Co se za ním skrývá? Kdy byl EAN načten poprvé 
u nás? Kdy vyrazil od kas obchodů na pomoc lo-
gistice, průmyslu, zdravotnictví a dalším oborům 
lidské činnosti? Jak se dostává z obalu výrobku na 
displej našich telefonů? A jaká je jeho budoucnost?

1985: EAN poprvé na čs. pokladně
Před 40 lety vznikl v USA standard pro označování 
spotřebního zboží. Americkou normu UPC (Uni-
versal Product Code) brzy doplnil její evropský 
protějšek EAN (European Article Numbering).
V roce 1983 byl tento standard zaveden v ČSSR 
jako v prvním státě východního bloku, o dva roky 
později se s kódem EAN setkali první českoslovenští 

spotřebitelé. Tento standard je využíván dodnes... 
a rozumí si s tím americkým. Teprve nedávno byly 
oba systémy standardů sloučeny v jediný, celo-
světově platný Systém GS1, spravovaný jedinou 
organizací GS1 (Global System One). Denně se 
s prvky Systému GS1 setkává naprostá většina po-
pulace planety.
Zákazníkovi dnes přijde samozřejmé, že může 
snadno získat vybraný produkt třeba z druhého 
konce zeměkoule, rychle ho zaplatit a bez obav 
konzumovat či používat. Výrobci, obchodníci a je-
jich logističtí partneři si vzájemně vyměňují miliony 
standardních elektronických zpráv ročně. V případě 
defektu produktu je možno identifikovat a vysledo-
vat zboží, které je nutné stáhnout z trhu. Pacienti 
jsou chráněni před nesprávnou medikací, radio-
frekvenční čipy umožňují výrazně zvýšit přesnost, 
přehled a efektivitu nejen v průmyslové výrobě... 
To vše a mnohem, mnohem více je umožněno 
díky čtyřicetiletému vývoji standardů Systému GS1! 

Interaktivní sekce a soutěž
Historii, současnost i budoucnost automatické 
identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci 
pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. hu-
manitární sektor nastíní společná výstava sdružení 
GS1 Czech Republic (nástupnická organizace EAN 
Československo, resp. EAN Česká republika) a NTM 
v Praze. Kromě dvaceti čtyř informačních panelů 
a řady trojrozměrných exponátů bude pro návštěv-
níky připravena audiovizuální část a jako hlavní láka-
dlo – interaktivní sekce s kvízy a hrami. Návštěvníci 
se pak budou moci zúčastnit vědomostní soutěže 
o hodnotné ceny. ■

GS1 je mezinárodní neziskové sdružení 
s národními členskými organizacemi ve více než 
110 zemích světa (správa Systému GS1 ve zby-
lých státech světa spadá pod Global Office GS1 
sídlící v Bruselu). Hlavní činností GS1 je tvorba 
a implementace globálních standardů a řešení, 
jejichž cílem je zvyšování efektivity a přehlednosti 
logistických řetězců po celém světě a napříč prů-
myslovými sektory. Jde o celosvětově nejrozšíře-
nější soubor standardů v oblasti výroby, obchodu 
a logistiky. GS1 nabízí širokou škálu standardů, 
služeb a řešení. Systém je integrovaným souborem 
norem pro jednoznačnou identifikaci a komuni-
kaci informací o produktech, hmotném majetku, 
službách i společnostech v globálním logistickém 
řetězci. Z tohoto pohledu je jedinečným, a proto 
nejvíce používaným standardem svého druhu na 
světě. Představuje základ pro aplikace a technolo-
gie, které hrají rozhodující roli v budování efektivně 
fungujících vazeb a procesů na globálním trhu.

LOGISTIKA V PRŮMYSLU: 
od manipulace, vysokozdvižných vozíků, čárových kódů až po dopravu

Malá ukázka: Nejstarší čárový kód měl formu tzv. 
„býčího oka“

Kdy: od 26. 11. 2015 do 26. 2. 2016
Kde: Národní technické muzeum 

Kostelní 42, Praha 7

Zveme vás na netradiční a ojedinělou 
výstavu o původu čárového kódu

30 let automatické 
identifikace u nás

Máloco charakterizuje dnešní globalizovaný svět tak dokonale jako branže, která udává rytmus jeho života – logistika. Stojí v pozadí prakticky 
veškerého fungování naší civilizace – vše, co používáme, bylo potřeba někde a nějak vyrobit, výrobu bylo nutné zásobit potřebným materiálem 
a součástkami atd. To vše mají na starosti celé týmy specialistů, kteří hledají, jak dostat potřebné k těm, kteří tyto příslušné věci potřebují co nejrychleji 
a nejefektivněji, a samozřejmě bez úhony.
Umění zásobování bylo klíčovým faktorem pro lidstvo odjakživa, s ním stojí a padá vše, rozvíjely se a zanikaly celé říše, poté co selhal systém zásobování 
jejich obyvatel životně důležitými produkty. Zlaté časy zažívá logistika ale právě v posledních letech, a to jednak díky nástupu moderní manipulační 
techniky, jednak – a to zejména – díky vývoji a rozmachu moderních technologií, včetně bezdrátové komunikace a automatizačních systémů, které 
umožňují povýšit logistické operace na zcela novou úroveň a realizovat věci do té doby dosavadními prostředky nedosažitelné. Příkladem mohou být 
téměř samoobslužné automatizované sklady, dokonalá identifikace a přizpůsobení skladových položek, jejich vychystávání, příprava, balení a expe-
dování i detailní sledování jejich stavu i aktuální pozice pomocí systémů jako jsou RFID tagy a čtečky, skenery umožňující sběr potřebných informací 
(a to i na dálku, bezdrátově), připravuje se přepravování zásilek pomocí dronů apod. Do toho začínají stále silněji vstupovat i ekologické požadavky, 
aby cesta zboží k zákazníkovi zanechávala za sebou jen minimální tzv. uhlíkovou stopu, což znamená použití ekologické dopravy a manipulační 
techniky a dalších sofistikovaných systémů. O mnohých z nich se dočtete právě na následujících stránkách. ■
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Poznatky z kontrolní činnosti 
v oblasti Provozu motorových 
maniPulačních vozíků
Tento příspěvek je určen odborné veřejnosti, která se věnuje oblasti manipulace s materiálem 
a provozu manipulačních vozíků. Je zaměřen i na poznatky z kontrolní činnosti prováděné oblast-
ními inspektoráty práce u zaměstnavatelů, kteří provozují motorové manipulační vozíky (MMV). 

V článku se zaměříme na vývoj pracovní úrazovosti 
včetně uvedení charakteristických příčin pracovních 
úrazů v souvislosti s provozem MMV. Příspěvek také 
reaguje na řadu dotazů od odborné veřejnosti 
k problematice MMV, které byly zaslány na Státní 
úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Povinnost školení
Obecně platí, že zaměstnavatelé provozující ma
nipulační vozíky s vlastním pohonem (motorové, 
elektrické, hybridní, plynové) jsou povinni zajis
tit zaměstnancům školení o právních 
a ostatních předpisech k zajištění BOZP, 
které doplňují jejich odborné předpo
klady a požadavky pro výkon práce (řízení 
a ovládání vozíků) a vztahující se k rizi
kům, s nimiž může zaměstnanec přijít do 
styku na svém pracovišti (§ 103 odst. 2  
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, dále jen ZP). V rámci do
držení povinností v oblasti prevence rizik 
jsou zaměstnavatelé, podle ustanovení § 
102 odst. 2 ZP, povinni vyhledávat rizika, 
zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 
opatření k jejich odstranění, resp. mini
malizaci – mj. i v souvislosti s provozem 
manipulačních vozíků. Zaměstnavatel je 
také povinen nepřipustit, aby zaměstna
nec vykonával zakázané práce a práce, je
jichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem 
a zdravotní způsobilosti (§ 103 odst. 1 písm. a) ZP).
Součástí prováděného školení musí být vedle teo
retické části, též praktické seznámení školeného 
s vozíkem, který bude obsluhovat, včetně řádného 
zaučení na tomto vozíku, včetně eventuálních pří
davných zařízení. V obou případech za kvalitu pro
vedeného školení zodpovídá, podle ustanovení 
§ 103 odst. 2 a odst. 3 s přihlédnutím k § 103 odst. 
1 písm. f ) ZP, příslušný zaměstnavatel.
Mezi další základní povinnosti zaměstnavatele ve 
vztahu k provozu MMV patří také například:
●●  vést, tzv. provozní deník o provozu manipulač
ního motorového vozíku,
●●  prokazatelně určit osoby odpovědné za technický 
stav a provoz manipulačních motorových vozíků, 
stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich 
práva, povinnosti a odpovědnosti,
●●  zajistit bezpečný technický stav manipulačních 
motorových vozíků včetně odstranění zjištěných 
poruch nebo závad,
●●  provést analýzu rizik v místě plánovaného po
užití manipulačních motorových vozíků a na 
základě této analýzy přijmout opatření k jejich 
minimalizaci,

●●  zpracovat místní provozní bezpečnostní před
pis, tzv. vnitroorganizační bezpečnostní předpis, 
s cílem stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na 
pracovišti, a aby zaměstnanci nebyli ohroženi 
dopravou na pracovištích (§ 5 odst. 1 písm. d) 
zák. č. 309/2006 Sb.), vodítkem může být např. 
příloha č. 1 k NV č. 168/2002 Sb.

Řada dotazů, které evidují Státní úřad inspekce 
práce a oblastní inspektoráty práce, je směřována 
do problematiky kvalifikačních požadavků školitele 

obsluh MMV. K této problematice sdělujeme, že kva
lifikační požadavky školitele stanovuje v rozsahu 
profesní činnosti obsluhy MMV zaměstnavatel. 

Porušování zákoníku práce
V rámci školení by měl však také upozornit i na 
aktuální bezpečnostní předpisy, dále zdůraznit kon
krétní rizika a příčiny vzniku možných pracovních 
úrazů u MMV na konkrétním pracovišti a vztahující 
se k druhu práce. Je tedy žádoucí, aby školitel pro-
blematiku znal a ovládal. 
Z poznatků z kontrolní činností často zjišťujeme, že 
zejména oblasti zdrojů a příčin rizik, které souvisí 
s konkrétním provozem MMV není věnována pa
třičná pozornost, např. ze strany osob odborně 
způsobilých v prevenci rizik, dále i vedoucích 
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 
pracovních míst, která zastávají (§101 odst. 2 ZP).
Navážemeli na výše uvedené, pak zaměstnavatel 
ve smyslu zákoníku práce zodpovídá za splnění 
všech zákonem stanovených povinností na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Záleží 
na něm, jak oblast školení obsluhy MMV, a také 
i odbornou způsobilost – kvalifikační požadavky 
školitelů MMV stanoví ve své vnitřní organizační 

směrnici, kterou může 
být např. místní řád 
skladu zpracovaný dle 
čl. 4.1.1 ČSN 26 9030 
nebo tzv. dopravní řád, 
kde vodítkem může být 
příloha č. 1 k nařízení 
vlády č. 168/2002 Sb.  
Z pohledu nejčastěji po
rušených právních plat
ných předpisů v souvis
losti s provozem MMV, 

jak vyplývá z kontrolní činnosti inspektorů jednotli
vých OIP, patří zejména porušení ZP. Konkrétně pak § 
103 odst. 2, tzn. zaměstnavatel nezajistil zaměst-
nancům školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro 
výkon práce, týkající se jimi vykonávané práce a vzta
hující se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do 
styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. 
Dále jde o porušení povinností ustanovení § 103 odst. 
3 ZP, tzn. zaměstnavatel neurčil obsah a četnost 

školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, způsob ověřování znalostí 
zaměstnanců a vedení dokumentace 
o provedeném školení. V některých 
případech je v rámci kontrol zjišťováno, 
že zaměstnavatel nezajistil pro za-
městnance pracující v noci vyšetření 
lékařem závodní preventivní péče, 
a to před zařazením na noční práci, dále 
pravidelně podle potřeby, nejméně však 
jednou ročně a kdykoliv během zařazení 
na noční práci, pokud o to zaměstnanec 
požádá (§ 94 ZP).
Mezi další porušené právní předpisy 
se řadí zákon č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, tzn. zaměstnavatel neorga-
nizuje práci a nestanovil pracovní postupy tak, 
aby byly dodržovány zásady bezpečného chování 
na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi 
dopravou na pracovišti. Bylo však také zjištěno, že 
zaměstnavatel nezajistil, aby stroje, technická 
zařízení, dopravní prostředky a nářadí z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly vhodné 
pro práci, při které budou používány. Stroje, tech
nická zařízení, dopravní prostředky a nářadí nebyly 
pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a re
vidovány.
Závažným zjištěním, což je i příčinou vzniku řady 
pracovních úrazů u MMV, je také porušení bodu 5.1 
přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrob
nějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro
středí, tzn. dopravní komunikace uvnitř staveb a ve 
venkovních prostorách (dále jen komunikace) musí 
být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, 
bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu 
dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení 
zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. 
Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 
komunikace výrazně odlišeny a musí být do
statečně široké a trvale volné. Komunikace pro 

Nedodržení bezpečnostních předpisů přináší značná rizika

lustrační foto
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pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, 
které je budou používat; není-li stanoveno zvlášt-
ními právními předpisy jinak, musí byt široké 
nejméně 1,1 m.
Dalším častým zjištěním je porušení nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., kdy zaměstnavatel neprovádí 
pravidelné kontroly MMV, a to ve lhůtě nejméně 
jednou za 12 měsíců, tzn. není ověřován technický 
stav MMV z hlediska jeho bezpečného provozu. 

Charakteristické příčiny pracovních úrazů 
v souvislosti s provozem MMV:
●●  při couvání došlo k zachycení vesty, následně se 
manipulační vozík stal neovladatelný a následoval 
náraz do hrany plechového regálu. Výsledkem je 
poranění levé dolní končetiny s krvácením; délka 
pracovního zařazení 1 rok 1 měsíc, 
●●  při couvání od manipulačních jednotek došlo 
k přejetí zaměstnance, výsledkem je otevřená 
zlomenina; délka pracovního zařazení 1 měsíc 
a 9 dní,    
●●  při manipulaci s akumulátorovým nízkozdvižným 
ručně vedeným vozíkem byla snaha obsluhy 
vypnout vozík, došlo k náhlému uvolnění a k roz-
jetí, výsledkem byla otevřená zlomenina kotníku 
pravé dolní končetiny; délka pracovního zařazení 
6 měsíců,  
●●  při manipulaci s hotovými výrobky došlo vli-
vem špatného výhledu k přejetí druhého za-
městnance, výsledkem byla otevřená tržná rána 
nártu pravé nohy; délka pracovního zařazení  
1 rok a 2 měsíce,  
●●  řidič, který řídil manipulační vozík jednou rukou, 
při otáčení vypadl, výsledkem byla zlomenina 
levé nohy a pohmoždění kotníku; délka pracov-
ního zařazení 2 měsíce a 9 dní,
●●  smrtelný pracovní úraz, kdy došlo k převrácení 
manipulačního vozíku s vlastním pohonem 
z důvodu špatného výhledu; délka pracovního 
zařazení 1 rok a 5 měsíců.

Vývoj pracovní úrazovosti v souvislosti 
s provozem MMV

Rok/druh 
úrazu Smrtelný Závažný Ostatní

2013 1 28 220

2014 0 8 93

10/2015 1 3 61

Legenda: Druhy pracovních úrazů
-  smrtelný pro účely evidence: takové poškození 

zdraví, na jehož následky postižený nejpozději do 
jednoho roku zemřel,

-  závažný: s hospitalizací delší než 5 dnů,
-  ostatní: s dočasnou pracovní neschopností delší 

než tři kalendářní dny.

Pro doplnění informujeme, že za spáchání správ-
ního deliktu právnických a fyzických osob na úseku 
bezpečnosti práce lze ve správním řízení, dle zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 
uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.
Lze tedy předpokládat, a to na základě vývoje pra-
covní úrazovosti související s provozem MMV a dále 
také na základě zjištění z kontrolní činnosti inspek-
torů, že v příštím období bude zpracován hlavní 

úkol nebo mimořádná kontrolní akce zaměřená, 
např. na bezpečnost provozu MMV a manipulačních 
vozíků ručně vedených, dále také i na manipulaci 
a skladování manipulačních jednotek. 

Užitečné doplňující informace:
 – základní evropské právní přepisy – směrnice:
●●  89/391/EHS: se zabývá opatřeními pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
●●  90/269/EHS: se zabývá identifikací a prevencí rizik 
při ruční manipulaci s břemeny
●●  94/33/ES: se zabývá ochranou mladistvých za-
městnanců

 – vybrané související předpisy:
●●  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů
●●  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
●●  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
●●  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
●●  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čis-
ticích a dezinfekčních prostředků
●●  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a za-
vedení signálů
●●  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
●●  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších poža-
davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky
●●  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění poz-
dějších předpisů
●●  Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení
●●  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evi-
dence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
●●  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů
●●  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
●●  ČSN EN 1398 (26 9710) – Vyrovnávací můstky – 
Bezpečnostní požadavky
●●  ČSN EN 15635 (26 9635) – Ocelové statické skla-
dovací systémy – Používání a údržba skladova-
cího zařízení 
●●  ČSN ISO 3691 + Amd 1 (26 8812) – Motorové 
vozíky – Bezpečnostní předpisy
●●  ČSN ISO 5053 (26 8801) – Motorové manipulační 
vozíky – Terminologie
●●  ČSN 26 8805 – Manipulační vozíky s vlastním 
pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické 
kontroly.

Další informace je možno získat například na: 
www.suip.cz, www.bozpinfo.cz

Ing. Ondřej Varta,  
vedoucí úseku inspekce BOZP SÚIP

Ing. Jiří Kysela, metodik/inspektor  
pro manipulaci s materiálem a skladování  

a vyhrazená zdvihací zařízení, SÚIP

Drony pro Doručování
Ve světě se obecně čeká na to, jaká pra-
vidla pro drony nastaví nejvyšší, obvykle 
uznávaná, autorita pro civilní letectví, což 
je obvykle americká FAA (Federal Aviation 
Agency, neboli Federální úřad pro letectví). 

Americký Úřad pro dopravu (USTransportation) 
už ve spolupráci s FAA vytvořil pracovní skupinu, 
která má přichystat pravidla zahrnující nově i po-
vinnost registrace každého nově pořízeného 
bezpilotního systému. Povinná registrace, která 
bude vytvořená ve spolupráci s výrobci dronů 
by měla zlepšit odpovědnost a také zajistit vyšší 
bezpečnost při jejich používání na veřejnosti. Jak 
uvedli zástupci zmíněných organizací, cílem je 
více rozšířit bezpečnostní pokyny a doporučení 
pro používání dronů. 
Firmy jako Amazon a Google, které hodlají drony 
používat pro rychlé dopravování zásilek, jsou 
pro jejich rozumnou regulaci a snaží se prosadit 
pravidlo, aby tyto stroje směly bez zásadnějších 
omezení operovat v jakési „mezní zóně“ mezi 
nebem a zemí do výšky ca 120 m, která nezasahuje 
do běžného civilního leteckého provozu. Amazon 
už představil na konferenci NASA UTM 2015 pro-
jekt organizace letového provozu pro bezpilotní 
komerční letouny. Ten počítá, že ve vzdušném 
prostoru budou operovat tisíce robotických le-
tadel, což si vyžádá jejich koordinaci, kterou by 
měla zajišťovat speciální služba. Na rozdíl od řízení 
běžného letového provozu, by mělo jít o plně 
automatizovaný nebo částečně automatizovaný 
systém, který bude přidělovat dronům povely 
a i stroje samotné budou disponovat ochrannými 
systémy zabraňujícími jejich vzájemné kolizi.
Amatérské kvadroptéry a komerční drony s krátkým 
doletem by se podle Amazonu mohly pohybovat 
ve výšce do 61 m, zatímco vyšší pásmo v hladině 
ca 60–120 m by bylo vyhrazeno pro rychlé dálkové 
drony. Tato zóna by pak byla oddělena ještě 30m 
bezpečnostním pásmem od prostoru pro běžnou 
leteckou dopravu – ta by fungovala nad prostorem 
vymezeným pro bezpilotní stroje. 
O tom, že drony začínají být problém, který je 
potřeba brát vážně, se FAA přesvědčila z hlášení 
pilotů. Každý den přijímá zprávy o potenciálně 
nebezpečných operacích bezpilotních strojů od in-
cidentů při sportovních akcích a blízkosti letů letadla 
s posádkou až po interference s provozem, přičemž 
počet těchto reportů rizik se jen za poslední rok 
zdvojnásobil. FAA hodlá pokračovat v agresivním 
vzdělávání a kampaních včetně „Know Before You 
Fly“, tedy co je nutno znát před létáním, či iniciativy 
nejrušnějších letišť „No Drone ZONE“ a hodlá tvrdě 
postupovat proti těm, kdo narušují vzdušný prostor 
vyhrazený civilní dopravě. ■
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Vozíky pro přeVoz dVou palet
Kompaktní ručně vedené elektrické vysokozdvižné vozíky EJD 118 a EMD 118 ve flotile 
Jungheinrich jsou nejen obratné, ale svým rozsáhlým volitelným vybavením zajišťují vyšší 
efektivitu používání.

EJD 118 – je lehký dvoupaletový zakladač, 
který dokáže zvedat břemena o hmot-
nosti až 1800 kg, dosáhne do výšky 
2,1 m a umožňuje rychlé nakládání 
a vykládání nákladních automobilů. 
Může se pochlubit minimálním po-
loměrem otáčení a velmi nízkou 
konstrukční výškou. Díky volitelné 
technologii Li-Ion a volitelným 
pohonem SilentDrive lze naplno 
využít hospodárnost a tichý provoz 
tohoto flexibilního vozíku.

EMD 118 – umožňuje efektivní dvoupaletové 
stohování. Tento kompaktní mono-sloup 
disponuje nosností 1800 kg a výškou zdvihu 

1520 mm. Je určen pro úzké oblasti 
skladů a prodejen. Díky průhled-

nému krytu sloupu a zaoblenému 
krytu baterie může obsluha snadno kon-

trolovat prostor před vozíkem. Dobrý 
výhled na vidle, náklad a směr 
pojezdu umožňuje vyšší rychlost 
manipulace se zbožím při zachování 

bezpečnosti provozu. 

Oba vozíky jsou konstruovány pro dvoupaletové sto-
hování a díky kompaktním rozměrům se s nimi velmi 
snadno manipuluje ve stísněných prostorech. ■

Úspora energie díky 
reluktančním motorům
Novou generaci elektrických vysokozdvižných zakládacích a vychystávacích vozíků řady EKX, 
kterou uvedla na trh společnost Jungheinrich, předurčují její vysoké výkonové parametry 
k náročnému nasazení, protože nepotřebují dobíjení či výměnu baterií mezi dvěma směnami. 
Jejich třída účinnosti IE4 je 95 %. 

Novinky ve vozíkovém parku Jungheinrich pod 
označením EKX 514/516 se chlubí skokovým zlep-
šením parametrů. Nabízejí menší opotřebení, snad-
nou údržbu, zvýšenou nosnost i zdvih a vylepšenou 
ergonomii kabiny s ovládacím pultem. Díky zvýšení 
všech rychlostí vozíku už v základní výbavě o 25 % 
znamená pro uživatele také zvýšení výkonu skladu 
při nižších provozních nákladech. 
Komfortní prostor řidiče disponuje kolenními opěr-
kami, nastavitelnou vzduchem odpruženou sedač-
kou, elektricky přestavitelným ovládacím pultem 
a zabezpečuje dokonalý výhled z kabiny.
„Technologický pokrok nového kombi vozíku 
umožňuje zákazníkovi profit z rychlejší mani-
pulace, nízkých nákladů na elektrickou energii 
a integraci do skladového systému,“ říká Martin 
Koudelka, vedoucí marketingového oddělení Jung-
heinrich ČR. 

Technologická inovace
Jako průkopník techniky střídavého proudu v ma-
nipulační technice přichází firma Jungheinrich s re-
volučním řešením – synchronními reluktančními 

motory pro pohon hydrauliky, pojezdu i řízení. 
Tento typ motorů se používá např. v automobilové 
branži pro hybridní vozy a elektromobily. Jejich 
hlavními výhodami jsou vyšší točivé momenty, vyšší 
účinnost, neslyšný chod, nižší spotřeba elektrické 
energie a menší provozní teploty. Na rozdíl od 
asynchronního motoru s měděnými rotory nebo 
synchronních motorů s permanentními magnety 
tvoří rotor reluktančního motoru děrované plechy 
bez vinutí či magnetů. Tento synchronní reluktanční 
motor byl vyvinutý speciálně pro měničově říze-
nou rychlost otáčení. Nová technologie významně 
redukuje ztráty elektrické energie (jejich účinnost 
je cca 95 %).

Nejefektivnější vozík
Nová generace kombi vozíků EKX 514/516 do-
sahuje rychlosti pojezdu až 12 km.h-1, rychlosti 

zdvihu 0,6 m/s, rychlosti výsunu 0,5 m/s a celkové 
výšky zdvihu až 17,5 m. Při propojení navigace 
se skladovým WMS je schopen poloautomaticky 
najíždět do cílových paletových míst. Vozík s RFID 
dokáže bez zásahu obsluhy zastavit s milimetrovou 
přesností na definovaném místě nebo se zcela 
vyhnout překážkám na trase pojezdu. Takto se dá 
běžně dosáhnout 25% nárůstu výkonu obrátky 
palet. Není divu, že modulem „skladová navigace“ 
je vybaven každý druhý dodaný vozík. 

Rychlá návratnost
Díky efektivnímu provozu se investice na pořízení 
vozíku vrátí už za 5 let. Při dvousměnném provozu 
není potřeba náhradní baterie, ani čas na dobíjení. 
Vozíky mají o 10 % menší spotřebu elektrické ener-
gie a nové reluktanční motory s nízkými proudo-
vými špičkami umožňuji nižší provozní teplotu a tím 
i delší životnost baterií. K nízké spotřebě přispívá 
i použití vyspělé rekuperace elektrické energie při 
spouštění i brzdění či aktivní management energií 
pro optimalizovaný odběr.

Inteligentní systémy 
Unikátní technologickou novinkou je modul  

FloorPro, který zvyšuje bezpečnost a výkon vo-
zíku na nerovných podlahách. Tento inovativní 

systém tlumí boční výkyvy vozíku a otevírá zcela 
nové možnosti nasazení VNA techniky. Další mo-
dul Sideshift Plus umožňuje vyšší bezpečnostní 
odstup mezi vozíkem a paletou/regálem v úzké 
uličce. Asistenční modul PSS Anti Collision zajišťuje 
integrovanou ochranu osob a kolizní ochranu pro 
nasazení více vozíků v jedné uličce. ■
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VyužíVání standardů systému 
Gs1 Ve zdraVotnictVí
GS1 je globální organizace, která se zabývá tvorbou, údržbou a propagací standardů pro 
automatickou identifikaci, sběr a elektronickou komunikaci dat v rámci celého logistického 
řetězce. Typickými sektory pro masivně rozvinuté uplatnění Systému GS1 jsou maloobchod, 
velkoobchod a logistika. Vedle těchto již tradičních oblastí se stále výrazněji prosazuje i v dal-
ších odvětvích. Jedním z nejprogresivnějších je zdravotnictví. 

Důvodem je – kromě zrychlujícího se technologic-
kého vývoje – zejména náročnost zdravotnického 
dodavatelského řetězce a stoupající nutnost jej 
zefektivnit a zabezpečit před průnikem nelegálních 
produktů.  
Klíčovou úlohou každého dodavatelského řetězce je 
dostat správný produkt na správné místo ve správný 
čas. Toto obecné poslání je velmi důležité ve všech 
sektorech, ale přímo kritické je ve zdravotnictví. Zde 
je posledním článkem v řetězci konkrétní pacient. 

Jak mohou standardy GS1  
ve zdravotnictví pomoci? 
Zvýšení efektivity dodavatelského řetězce jsme již 
zmínili, další konkrétní přínosy vyplývají ze zavedení 
automatizace procesů ve zdravotnických zařízeních. 
Jde především o prevenci chyb při medikaci, pod-
poru boje proti padělkům a zlepšení vysledovatel-
nosti konkrétní poskytnuté péče.
Systém GS1 je dnes ve zdravotnickém sektoru 
využíván už téměř v 60 zemích světa. Jeho imple-
mentace je podporována významnými institucemi 
v oblasti kontroly a regulace léčiv a zdravotnických 
prostředků.
Standardy Systému GS1 mohou poskytnout řadu 
přínosů pro fungování zdravotnického systému od 
požadovaného snížení nákladů v rámci logistického 
řetězce až po lepší kontrolu podávání léků konkrétním 
pacientům. Automatická identifikace produktů na 
všech úrovních balení léčiv a zdravotnických pro-
středků a zabezpečení procesu sledovatelnosti přináší 
vyšší míru bezpečnosti a přehlednosti dodavatelského 
řetězce, zamezuje chybám, je jedním z účinných prvků 
ochrany proti padělkům. Jednotlivé prvky automatické 
identifikace je možno chápat jako klíče ke zdravotním 
záznamům a databázím. V praxi mohou být označeni 
všichni pacienti, zdravotnický personál a léky, lékař-
ské nástroje, apod. Při každém podání léku mohou 
být načtena potřebná data z čárových kódů. Tím je 
zajištěno, že konkrétní pacient bude v databázi vždy 
porovnán s lékem, který mu byl podán a současně 
bude identifikována i osoba, která lék podala. 
Přesnost a rychlost zpracování automaticky získa-
ných dat dává šanci všem zúčastněným subjektům 
podílet se na dosažených benefitech.

Případová studie:
Zadávání veřejných zakázek v nemocnici Sva-
tého Jakuba v Dublinu
V roce 2013 se nemocnice Svatého Jakuba v Dub-
linu rozhodla spustit projekt, jehož cílem bylo ověřit 
v praxi automatizovaný objednávkový systém. Doda-
vatelé měli být zapojeni do plně standardizovaného 
procesu, který měl nahradit oběh papírových doku-

mentů a zajistit přímé propojení mezi finančními 
a klinickými procesy. Automatizace byla postavena 
na využití Systému GS1, jenž nabízí jednoznačnou 
identifikaci položek, možnosti sledování jejich po-
hybu od dodavatele až ke spotřebě, dále identifikaci 
zdravotního personálu a pacientů. 
V roce 2014 byl do ostrého provozu přizván první 
dodavatel, firma Cruinn Diagnostics, a nyní jsou 
zapojováni další dodavatelé. Předpokladem pro 
zapojení do projektu je plná adopce stan-
dardů GS1.
Důležitým prvkem pro spuštění projektu byla mj. 
míra zkušeností nemocnice se standardy GS1. 
V minulosti úspěšně nasadila dvě řešení na bázi 
těchto standardů: pro sledování léků a průběhu 
domácí léčby pacientů trpících hemofilií a pro 
sledování oběhu chirurgických nástrojů. Svoji roli 
sehrála i ekonomická situace v Irsku, která nutila 
zdravotnické subjekty k významnému snižování 
provozních nákladů. S tímto tlakem přišla i změna 
politiky irské vlády, která se rozhodla pro model 
důsledné personalizace nákladů na zdravotní péči.
Nakonec i evropská legislativa naznačila směr dal-
ších regulací ve zdravotnictví. Pro management 
dublinské nemocnice byly všechny tyto signály 
povelem k zahájení projektu.
Důvodem rozhodnutí automatizovat právě objed-
návkový systém byla neúměrně rozsáhlá administ-
rativa v této oblasti spojená s enormním množstvím 
papírových dokumentů. Párovat papírové objed-
návky s fakturami a evidovat všechny dokumenty 
o dodávce a skladování, evidovat rozdíly, to vše 
bylo při využívání tradičního způsobu administrace 
nejen časově náročnou papírovou „válkou“, ale záro-
veň obrovským prostorem pro chybovost, finanční 
úniky a další rizika. Rovněž následný audit takto 
vedených procesů byl časově i finančně náročný.
Byla zde i zkušenost ze zahraničí. Austrálie začala 
využívat standardy GS1 již před několika lety. Vý-
sledky a studie byly dalším kritériem pro nastavení 
pravidel pro e-Procurement v Irsku.

Řešení
Na počátku projektu byla implementace standardní 
identifikace produktů, tedy zavedení GTIN (Global Trade 
Item Number) a definice základní sady informací, tzv. 
kmenových dat, o produktech, jako jsou např. obchodní 
název, šarže, expirace, velikost balení, typ objednací 
jednotky apod. Zároveň byla zavedena identifikace 
jednotlivých dodavatelů pomocí GLN (Global Loca-
tion Number), aby bylo možno provázat produktová 
data s konkrétními výrobci či dodavateli. Následně 
byla všechna data nahrána jednotlivými dodavateli 
do národního elektronického katalogu, což umožnilo 
nemocnici mít data permanentně k dispozici v aktuální 
podobě a využívat je pro objednávkový systém. Další 
krokem automatizace bylo zavedení elektronické ko-
munikace čtyř základních elektronických dokumentů, 
tedy objednávky, dodacího listu, příjemky a faktury.  
Jak už bylo zmíněno, prvním krokem byla standardní 
identifikace produktů a odsouhlasení (synchroni-
zace) dat o těchto produktech mezi dodavatelem 
a nemocnicí.  To umožnilo posunout objednávkový 
proces k automatickému zpracování. V této fázi 
projektu se významnou měrou podílela národní 
organizace GS1 Ireland. 
Pro druhou fázi automatizace objednávkového 
systému bylo potřeba nastavit spolupráci s posky-
tovatelem standardní EDI komunikace. Definice 
samotných zpráv byla opět v kompetenci národní 
organizace GS1, využit byl standard pro elektronic-
kou komunikaci GS1 XML.

Výsledná analýza potvrdila smyslu-
plnost projektu
Po ukončení pilotní fáze projektu byly vyhodnoceny 
náklady na zavedení automatizace objednávkového 
systému i jeho přínosy. Analýza ukázala, že náklady 
na zavedení systému je možno rozdělit na:
●●  náklady na modifikaci nemocničního systému, 
●●  náklady spojené s elektronickou komunikací 
a napojením na elektronický katalog. 

Závěr analýzy jasně ukázal, že náklady na zavedení 
a provozování nového, plně elektronického systému 
nejsou vyšší než náklady na původní manuální 
zpracovávání objednávek.  
Nový systém je bezpečnější, odolnější proti chybám, 
zajišťuje sledovatelnost, kontrolu spotřeby a přehled-
nost řízení zásob a v neposlední řadě také automatické 
párování elektronických dokladů. Celkově tak přispívá 
k efektivnějšímu řízení logistických procesů a finanč-
ních toků. Požadavek na využívání Systému GS1 je 
nyní běžnou součástí výběrových řízení a podmínkou 
spolupráce nemocnice se všemi jejími dodavateli. ■

Ing. Pavla Cihlářová,  
ředitelka sdružení GS1 Czech Republic
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Vyzkoušeli jsme sami: CNG opravdu šetří!

Naše flotila 33 služebních vozů na CNG ujela dohromady  
již přes 2 000 000 km.

Průměrný náklad na PHM byl 1,33 Kč/km.

Vysokozdvižné vozíky Linde na CNG šetří běžně 
okolo 50 % nákladů na pohonné hmoty.

Linde Material Handling Česká republika je spolehlivým 

dodavatelem CNG řešení již 10 let.

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, cng@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

Plastové řetězy mohou nahradit ocelové
Na logistickém veletrhu Breakbulk 2015 v belgických Antwerpách představila norská firma 
Load Solutions AS, zabývající se poutacími a nákladovými systémy, pozoruhodnou novinku. 
Unikátní plastový řetěz vyvinutý ve spolupráci s firmou Dyneema. 

Lehký nekovový řetěz, uvedený na 
trh pod obchodním názvem Tycan, 
je vyroben z pevných plastových vlá-
ken firmy Dyneema, které výrobce 
označuje jako nejsilnější vlákna svého 
druhu na světě. Byl vyvinut s cílem 
nahradit ocelové řetězy, které se tra-
dičně používají pro nakládání carga 
a bezpečné upevnění nákladu během přepravy. 
Patentované vlákno z polyethylenu o ultravysoké 
molekulové hmotnosti (UHMWPE) je 15krát pevnější 
než ocel o stejné hmotnosti a až o 40 % více, než 
dosahuje pevnost u aramidových materiálů.
Nový řetěz vzbudil značnou pozornost, byl oceněn 
pro svůj vynikající výkon ze strany uživatelů napříč 

celou řadu průmyslových odvětví, 
zejména pro přepravu těžkých ná-
kladů, v hornictví, v průmyslu ropy 
a zemního plynu až po komerční ry-
bolov. Nové syntetické řetězy, které 
jsou rybáři vrhány a vytahovány za 
různých povětrnostních podmínek 
až 24krát denně, jsou lehké, bez-

pečné a snadno použitelné. Tycan váží až 8krát 
méně než konvenční kovové alternativy, a navíc je 
při používání až více než 50násobně méně hlučný. 
K jeho hlavním výhodám patří i to, že je výrazně 
šetrnější a efektivnější. Významně zvyšuje produkti-
vitu a úspory nákladů v průběhu celého dopravního 
procesu. Použitím nového řetězu se výrazně snižuje 

hmotnost, což znamená, že nákladní automobily 
mohou bezpečně vézt více nákladu.
„Pro vícejednotkové logistické společnosti znamená 
každý kousek nákladu eura. Vyvinuli jsme proto 
kalkulátor váhových úspor, který je k dispozici na 
našich webových stránkách a zákazníkům umož-
ňuje přesně spočítat, jak velkou hmotnost mohou 
ušetřit pomocí řetězů Tycan místo kovových“, říká 
Alex Rock, marketingový manažer Load Solutions. 
Nižší hmotnost těchto řetězů se promítá v mnoha 
případech i do nižších nákladů na pracovní sílu 
- při upevňování nákladu je potřeba méně spo-
lupracujících rukou, tzn. menší počet pracovníků, 
zabezpečovací procesy jsou rychlejší a efektivnější, 
takže např. pro lodě to znamená kratší dobu pobytu 
v přístavu, což opět znamená i nižší náklady. Další 
významné dodatečné úspory lze dosáhnout nižšími 
náklady na kompenzaci poškozeného zboží a vy-
bavení v důsledku promáčknutí či škrábanců často 
způsobovaných kontaktem s ocelovými řetězy. 
Na rozdíl od nich je plastový řetěz příznivější pro 
lakované povrchy a pro citlivý náklad. ■

terminál Pro montáž do maniPulačních vozíků

Nejvýkonnější a velmi odolný počítač VC80, který představila společnost Zebra Technologies, 
je určený pro montáž do vozidel, manipulačních vozíků nebo jeřábů. Počítač využívá operační 
systém Microsoft Windows Embedded Standard 7 nebo Windows 7 Professional a je připravený 
i pro operační systém Windows 10. 

Obsluze zpřístupňuje prakticky libovolnou aplikaci 
ze světa klasických osobních počítačů. Navíc umož-
ňuje i mobilní přístup k desktopovým aplikacím, 
a zajišťuje tak vyšší produktivitu. Může být použit 
jako stacionární zařízení např. u dopravníkového 
systému, u brány překladiště nebo jako mobilní 
pracovní kiosek. VC80 je optimalizovaný i pro 
mrazírny, disponuje systémem chytrých teplotních 
čidel, které využívá pro řízení svého vyhřívání 

a ochraně proti vnitřní i vnější kondenzaci. 
Počítač umožňuje snadnou instalaci na různé 
druhy vysokozdvižných vozíků, malé tahače 
i jeřáby a je určený pro provoz i v nejobtížnějších 
vnitřních i venkovních prostředích, včetně skladů, 
distribučních center, letišť, přístavů a nádraží. Pře-
pravní a logistické firmy mohou efektivně využít 
bezdrátové schopnosti počítače a bezproblémově 
se během práce propojit s požadovaným 

systémem. Novinka je vhodným řešením pro 
příjem, vychystávání, balení, dopravu, překládání 
a doplňování zboží i materiálu. ■
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Pomocníci Pro běžné 
i nebezPečné sklady
Společnost Linde MH uvedla na trh několik novinek, mezi kterými dominuje nová výsuvná 
kabina pro řidiče těžkých vysokozdvižných vozíků s nosností od 10 do 18 t, inovativní elektrický 
asistenční systém DMC pro retraky a speciální vysokozdvižné vozíky s ochranou proti výbuchu.

Bezpečnostní předpisy pro práci s vysokozdvižnými 
vozíky ukládají řidičům v případě, že je čelním vyso-
kozdvižným vozíkem naloženo a manipulováno bře-
meno, které brání výhledu ve směru jízdy, povinnost 
jet pozpátku. Pokud vozík couvá a břemeno bočně 
přesahuje obrys vozíku, nemá řidič výhled na náklad. 
Řešení přináší výsuvná kabina (jako volitelná výbava), 
s níž se řidiči vyhnou couvání v takových případech.

Sedí vysoko, vidí daleko… 
Výsuvnou kabinu lze ovládat pomocí samostat-
ného joysticku nebo čtyř tlačítek s předvolbami, 
které lze individuálně naprogramovat. Kabina 
stoupá rychlostí 0,24 m/s do maximální výšky 
5,5 m (odkud má pak řidič ničím nerušený vý-
hled nad celým nákladem i v případě, že jde 
o dlouhé a objemné zboží), kterou dosáhne 
za méně než 10 s. Bezpečný provoz zajišťuje 
automatické omezení rychlosti, v závislosti na 
výšce zdvihu kabiny. 
Těžké vozíky Linde mohou být vybaveny i rotační 
kabinou, která je alternativou k výsuvné. Zde může 
řidič otočit celou kabinu o 180°, takže břemeno 

zůstane na vidlicích za jeho zády. Rotační stano-
viště byla vyvinuta pro elektrické vysokozdvižné 
vozíky Linde o nosnosti 2,5 až 5 t a pro vozíky se 
spalovacím motorem s nosností 2 až 8 t. V zá-
vislosti na konkrétním modelu a provedení se 
sedadlo řidiče včetně sloupku řízení a pedálů 
může plynule otáčet až o 90o tak, že řidič sedí 
bokem ve směru jízdy. 

DMC – Dynamic Mast Control
Pro bezpečnější provoz ve skladech představila firma 
rovněž inovativní elektrický asistenční systém DMC 
pro vysokozdvižné vozíky typu retrak. Senzory řízený 
systém poskytuje řidičům retraků vysoce účinnou 
podporu. Základem je velmi přesný a energeticky 
úsporný elektrický lineární pohon výsuvu sloupu, který 
umožňuje i funkce souběžného posunu a zdvihu bez 
snížení rychlosti. Unikátní inovativní „Linde Electric 
Reach“ automaticky zajišťuje plynulý, simultánní zdvih 
a vyskladňovací operace s optimální produktivitou, 
systém DMC automaticky kompenzuje a minimalizuje 
výkyvy sloupu prostřednictvím přesných protipohybů 
celého sloupu, takže obsluha se nezdržuje čekáním 
na ustálení výkyvů sloupu vozíku a může s nákladem 
bezpečně manipulovat. Navíc při vyskladňování pa-
letizovaného zboží z regálu mohou být vidlice vždy 
zasunuty pod paletu na první pokus, což zrychluje 
cyklus vyskladňování a snižuje riziko poškození regálu. 

Manipulátor  
pro explozivní prostředí 
Nové modely speciálních vysokozdvižných stohova-
cích vozíků řady 1172 EX s ochranou proti výbuchu, 
vyvinula firma pro použití v chemickém a farmaceu-
tickém průmyslu. Elektricky poháněný vysokozdvižný 
vozík může být použit k uchopení otevřeného nebo 

zavřeného sudu o hmotnosti až 300 kg a lze ho 
doplnit různými přídavnými zařízeními pro snadné 
a bezpečné uchopení a otáčení sudů. 
Pro chemické společnosti je určena základní verze 
EX vozíku pro použití v ochranném pásmu zóna 1  
s kombinací přídavných zařízení pro uchycení 
a otáčení sudů. Umožňuje zvedat, transportovat 
a polohovat uzavřené sudy s otevíracím víkem 
o Ø 300 až 600 mm. Úhel otáčení sudu je od 0° až 
do 180° tak, aby bylo možné nalít jeho obsah do 
jiného zařízení. Vozík je ovládán pomocí dostatečně 
dlouhé řídicí oje, takže se obsluha nachází vždy 
v dostatečně bezpečné vzdálenosti. Horní část 
řídicí oje je uzpůsobena k ochraně rukou obsluhy 
a umožňuje řízení vozíku z levé nebo pravé strany. 
Všechny hydraulické funkce manipulátoru jsou 
citlivě řízeny snadno dosažitelnou ruční pákou.
Druhý EX model s možností otáčení břemene byl 
vyvinut pro farmaceutický průmysl a je určen pro 
nasazení v ochranné zóně 2, kde lze manipulátor 
použít pro uchopení otevřených sudů a následně 
provádět plnění nebo odměřování surovin. Tento 
speciální vozík je o 100 mm delší než model pro 
chemické firmy a místo ruční páky pro ovládání pra-
covní hydrauliky je vybaven dálkovým ovládáním 
pomocí dvoustupňových tlačítek. ■

25 let na českém trhu
Letošní rok byl pro české zastoupení Linde 
MH významný, protože oslavili 25. výročí 
fungování na českém trhu. Typické červené 
vozíky, které se staly symbolem kvality a nej-
modernějšího technologického know-how, 
dnes jezdí v širokém portfoliu českých firem. 
Historie značky Linde se u nás datuje od roku 
1990, kdy se firma Liftec stala autorizovaným 
dealerem této manipulační techniky. Vozíky si 
rychle získaly českého zákazníka. Na základě 
výborného renomé firmy Liftec došlo k akvizici 
dealerství německým koncernem Linde AG, 
a tak se Liftec stal v roce 2003 součástí koncernu 
Linde AG. Od té doby působí na trhu jako Linde 
Material Handling Česká republika s.r.o.
V roce 2004, kdy značka oslavila 125 let od svého 
vzniku, byla provedena investice do výstavby 
nového sídla společnosti v Praze se skladovými 
a servisními prostorami a školicím střediskem. 
O rok později byly na trh poprvé uvedeny vo-
zíky Linde s pohonem na CNG, které jsou dnes 
nejrychleji rostoucím segmentem v oblasti 
manipulační techniky. S rokem 2006 přichází 
nový vlastník Linde MH, koncern KION Group.
Od roku 2010 se dále rozšiřuje síť kamenných 
poboček, byly zavedeny nové standardy pro 
použité vozíky a byla spuštěna i on-line půjčovna 
vozíků. Výroba těžkých vozíků byla převedena 
do Nového Jičína k obchodnímu partnerovi VOP 
CZ. Rozvojem prošlo i oddělení Linde řešení, které 
pro zákazníky nabízí vypracování kompletní logi-
stické studie a řešení přímo na míru. V loňském 
roce byl zahájen provoz Centra pro regeneraci 
trakčních baterií přímo v pražském sídle a byla 
otevřena nová pobočka v Plzni.

Vyzkoušeli jsme sami: CNG opravdu šetří!

Naše flotila 33 služebních vozů na CNG ujela dohromady  
již přes 2 000 000 km.

Průměrný náklad na PHM byl 1,33 Kč/km.

Vysokozdvižné vozíky Linde na CNG šetří běžně 
okolo 50 % nákladů na pohonné hmoty.

Linde Material Handling Česká republika je spolehlivým 

dodavatelem CNG řešení již 10 let.

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, cng@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz
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Konvergence automobilového  
oboru s technologicKým seKtorem
Podle nové studie společnosti DHL, poskytovatele logistických služeb, je stoletý model 
podnikání v automobilovém průmyslu již překonán. Autoprůmysl prochází revolučním pro-
cesem konvergence s technologickým odvětvím, což přinese transformaci způsobu řízení 
dodavatelských řetězců. 

Ve zprávě se uvádí, že konvergenci obou průmy-
slových odvětví urychluje rostoucí podíl systémů 
ze světa high-tech v konstrukci vozidel, který od-
ráží rostoucí požadavky zákazníků na produktové 
inovace. 

Studii pro DHL s názvem Tichá revoluce: Konver-
gence a budoucnost automobilového dodavatel-
ského řetězce připravila Lisa Harringtonová, prezi-
dentka společnosti lharrington group LLC. Jejím 
cílem bylo identifikovat globální výzvy a příležitosti 
v automobilovém průmyslu.
Konvergence směřující k potenciálnímu vytvoření 
jednoho super odvětví souvisí s nárůstem počtu 
velkých globálních dodavatelů, protože 82 % 
komponentů používaných výrobci automobilů je 
nyní outsourcováno. Tato zvýšená závislost (před 
30lety byl tento podíl jen 56 %) mění hierarchii, 
jejímž základem byli dosud samotní výrobci 
automobilů. Autoprůmysl nyní vyžaduje větší 
standardizaci, přehled a řízení rizik v dodavatel-
ských řetězcích, aby si udržel konkurenceschop-
nost. K tomu Lisa Harringtonová uvedla: „Starý 

způsob podnikání v automobilovém průmyslu, 
kdy měl výrobce automobilů dodavatele vý-
hradně z autoprůmyslu, je překonaný. Současný 
průměrný vůz střední třídy má přibližně 40 až 50 
systémů řízených mikroprocesory, které vyžadují 
více než 20 milionů řádků softwarového kódu (pro 
porovnání – Boeing 787 má méně než 15 mil. 
řádků softwarového kódu).“
To je jasná ukázka toho, jak složitě propojená, 
a tím i závislá, se stala obě průmyslová odvětví. 
Zatímco spotřebitelé chtějí výhody stále inteli-
gentnějších a technicky vyspělejších vozů, výrobci 
se musejí potýkat s větším rizikem a nejistotou 
ve svých dodavatelských řetězcích. Podniky musí 
být aktivnější a spolupracovat s dodavateli, aby 
byly dodavatelské řetězce připraveny na moderní 
provoz a nedocházelo k narušování podnikových 
procesů.
Nový automobilový dodavatelský řetě-
zec je postaven na třech hlavních pilířích: 
stan dardizaci, přehlednosti a řízení rizik. 
Průmysl musí pracovat na standardizaci řízení fy-
zických a informačních dodavatelských řetězců. 
To umožní výrobcům automobilů a jejich doda-
vatelům zeštíhlit své provozní činnosti, a snížit tak 
celkové náklady. Pro mnoho společností je tato 
cesta ke standardizaci jádrem jejich strategických 
plánů směřujících k přeměně jejich globálního 
dodavatelského řetězce.
Druhý pilíř – přehlednost – má základ v nej mo-
der nějších aplikacích informačních technologií 
v rámci dodavatelského řetězce. IT může zlepšit 

přehlednost prostřednictvím systémů pro analýzu 
a sledování, které zaznamenávají každou transakci 
v dodavatelském řetězci. Tento druh přehledu 
umožňuje firmám přesně a nepřetržitě sledovat, co 
se děje v jejich globální síti. Přehlednost umožňuje 
realizovat efektivnější řízení rizik, které představuje 
třetí pilíř, snižováním nejistoty v dodavatelském 
řetězci.
Michael Martin, viceprezident divize DHL Supply 
Chain, odpovědný za strategický vývoj vztahů 
s globálním automobilovým průmyslem, k tomu 
řekl: „DHL má bohaté zkušenosti, protože po de-
sítky let spolupracuje jak s automobilovým, tak 
i technologickým průmyslem. Sledujeme pro-
ces konvergence obou odvětví a bezprostředně 
vidíme i rizika a nejistoty, které může způsobit. 
Příchod nových dodavatelů do automobilového 
odvětví zvyšuje důležitost a složitost řízení rizik 
v dodavatelských řetězcích v automobilovém prů-
myslu. Pro dodavatele vzniká nové riziko v podobě 
konkurence s ostatními odvětvími, v neposlední 
řadě v rámci technologického sektoru pro tech-
nologické dodávky. Výrobci automobilů musejí 
diverzifikovat svoji dodavatelskou základnu tak, 
aby měli zajištěny lokální dodávky nebo dodávky 
z blízkých regionů. Tím sníží závislost a zajistí se 
proti rizikům.“
„Společnosti musejí také zajistit, aby využívaly 
nejmodernější řešení pro řízení rizik, která jim 
umožní zachovat si konkurenční náskok. Mezi 
tato řešení patří řídicí věže dodavatelského ře-
tězce, které poskytují kompletní přehled a kon-
trolu nad rozšířeným dodavatelským řetězcem. 
Jde např. o nástroje pro posuzování či řízení rizik, 
jako je softwarová aplikace DHL Resilience360, 
což je nové řešení pro řízení rizik, které umožňuje 
podnikům přeměnit narušování dodavatelského 
řetězce a globální ekologickou a sociálněpolitickou 
nestabilitu v konkurenční výhodu, protože jim 
poskytuje holistický a komplexní pohled na celé 
dodavatelské řetězce i přehled o rizicích v reálném 
čase,“ dodal Michael Martin. ■� /im/ 

nové etiKety zobrazující teplotu 
Specialista v oblasti identifikace, společnost Brady, rozšířil své portfolio o nové etikety s varia-
bilním zobrazováním teploty. Jde o nákladově efektivní řešení pro zobrazování teploty balení 
potravin a zdravotnických potřeb nebo dílů během výzkumu, oprav i údržby.

I během výpadku proudu jsou nové etikety s re-
verzibilním zobrazováním teploty schopny sdě-
lovat momentální teplotu jakéhokoli dílu. 
Rychle dokážou upozornit na teplotu, která 
není vhodná k zahájení další fáze testování 
výrobků, provádění údržby, zpracování 
potravin či použití zdravotníky. V portfoliu 
firmy jsou i etikety s nereverzibilním zobra-
zováním teploty, které zaznamenávají ma-
ximální nebo minimální teplotu dosaženou 
na podkladu, čímž upozorňují na výrobky 
či díly, kde je poškození či narušení nejvíce 
pravděpodobné.
Etikety zobrazující teplotu mohou sledovat 
různé rozsahy teplot, k dispozici jsou ve více 

tvarech a barvách. Modely s reverzibilním zobra-
zováním teploty nabízejí rozsah teplot od 0 do 

100 °C a momentální teplotu nebo horký či 
studený stav jsou schopny sdělovat změnou 
barvy. Ireverzibilní etikety zaznamenávají 
jednu nebo více maximálních teplot až do 
210 °C tak, že neustále mění barvu. Pro in-
dividuální potřeby zákazníka lze sledované 
teploty upravit.
Novinka disponuje patentovaným lepidlem, 
které zabraňuje odlepení etikety i od znečiš-
těného nebo nerovného podkladu. Ale pro 
optimální zobrazení teploty se doporučuje 
lepit etikety zobrazující teplotu na suchý 
a čistý povrch. ■
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DHL vyzývá Logistický průmysL 
k oDpověDnosti 
Studie, kterou vydala společnost DHL pod názvem Fair and Responsible Logistics (Férová 
a odpovědná logistika), přináší informace o trendu změny způsobu podnikání. Jejím cílem je 
zajistit nárůst zisků spolu s trvalou udržitelností a přístupem, kdy se na vytvářené hodnotě 
podílejí všechny zúčastněné strany. 

Zpráva pro výzkum trendů vybízí logistický průmysl, 
aby posílil svůj globální vliv a přehled o dodava-
telských řetězcích, čímž by urychlil přijetí férového 
a odpovědného podnikání. Studie vychází z další 
obsáhlé publikace DHL Logistics Trend Radar, jež 
identifikuje trendy a technologie ovlivňující od-
větví logistiky a analyzuje hlavní faktory vedoucí 
k transformaci směrem k novému přístupu. Nej-

důležitějším jsou rostoucí požadavky spotřebitelů 
na „férovost“. Ve zprávě je zdůrazněno, že zatímco 
mnoho firem nyní spoléhá na digitalizaci a nové 
technologie jako na hlavní zdroj oživení svého 
byznysu, neměl by se přehlížet posun směřující 
k odpovědnému podnikání, které se stává důleži-
tým zdrojem budoucího růstu a trvalé konkurenční 
výhody.

Uváděno je 15 ukázek potenciálního využití, jak lo-
gistické firmy mohou přejít na cirkulární ekonomiku 
a umožnit férový přístup, výrobu a obchod. DHL 
plánuje, že na základě těchto ukázek vyvine pilotní 
projekty, které urychlí přechod k férové a odpo-
vědné logistice. „Poskytovatelé logistických služeb 
mohou např. vybudovat sklady a systém přepravy 
nákladními vozidly umožňující snadnou recyklaci. 
Výsledná infrastruktura zvýší objem recyklace a sníží 
množství odpadu. Tato praktická ukázka počítá 
s nákladními rozvážkovými vozy, jejichž flexibilní 
vnitřní prostor lze během provozu přizpůsobovat 
aktuálním potřebám. Prostor pro rozvážené zboží 
se zmenšuje s každým předaným balíkem, zatímco 
prostor pro svoz materiálu k recyklaci se na zpáteční 
cestě postupně zvětšuje,“ vysvětluje Pavel Šubrt, 
obchodní ředitel DHL pro ČR a Maďarsko. 
K řešení problému rychle narůstajícího objemu 
balíků mohou přispět nová řešení v oblasti obalů, 
např. s využitím biologicky rozložitelných a jiných 
ekologických materiálů. Druhou inovací je koncept 
„logistika bez obalů“, který kompletně eliminuje 
potřebu obalů – objednané zboží lze dodávat 
v opakovaně použitelných přepravních kontejne-
rech, což umožní dosáhnout cíle nulového odpadu.
Další příklad si klade za cíl urychlit zavádění fé-
rové výroby a obchodu. Poskytovatelé logistic-
kých služeb mohou rozšířit své know-how, aby 
mohli podporovat společnosti v podrobném 
plánování komplexních dodavatelských řetězců. 
Tyto informace lze následně využít k vytvoření 
transparentnosti a odhalování oblastí, v nichž 
existují rizika a příležitosti pro férové a odpovědné 
podnikání. ■

Řešení pro široké využití
Pro evropský trh rozšířil výrobce manipulační techniky Baoli Material Handling Europe své 
portfolio skladové techniky. Představil širokou škálu nových elektrických paletových vozíků 
s kapacitou nosnosti od 1 do 2,5 t. 

Jednotlivé modely jsou navrženy 
pro využití v širokém spektru cha-
rakteru provozu, od nakládky a vy-
kládky kamionů až po maloobjemové 
a velkoobjemové logistické provozy. Vět-
šina typů nabízí volitelnou výklopnou plo-
šinu a ochranný rám pro řidiče, umožňující 
bezpečné a pohodlné ovládání stroje, a to 
i na velké vzdálenosti.
Nové elektrické vozíky s nos-
ností od 1 do 1,6 t disponují 
komponenty od prověřených 
dodavatelů, a technikům tak 
zajišťují snadnou údržbu 
a snižují náklady provozu. 
Jsou vybaveny např. řídicími 
jednotkami Curtis nebo řídicí 
konzolou Rema. Také pohonný 
systém AC a technologie CAN 
BUS zajišťují nízké náklady na 
údržbu. Různé verze stožárů 
umožňují celou řadu využití 
s výškami zdvihu až do 6 m.

V základním provedení jsou vozíky vybaveny 
bateriemi s různou kapacitou provozu od 85 až do 
375 Ah. K dispozici jsou také bezúdržbové baterie. 
Indikátor vybití baterie s automatickým omeze-
ním či odpojením baterie z provozu chrání baterii 
před podbitím a prodlužuje tak její životnost. Ve-
stavěná nabíječka poskytuje vysokou autonomii. 
Boční výměna baterie dostupná u paletového 

vozíku EP25-N01 umožňuje rychlou 
výměnu baterií mezi pracov-
ními směnami. Ergonomická 
konzole a ideální rozložení 
platformy vozíku umožňuje 
malý poloměr otáčení pro 
snadnou obsluhu i ve stísně-

ných prostorách. Pro přesnou manipulaci je ve 
volitelné výbavě k dispozici systém elektrického 
řízení (EPS). ■

Elektrické vozíky ES16-N01 disponují nosností  
od 1 do 1,6 t s různými druhy stožárů

Krátká konzole paletového  
vozíku EP15-N01 umožňuje  

snadné ovládání i ve stísněných uličkách
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STILL POSILUJE  POD SVÉ PERUTĚ 
PŘIBÍRÁ LR INTRALOGISTIK
Společnost LR Intralogistik již od roku 2009, kdy byla založena, spolupracuje s firmou Still, specialistou 
na komplexní intralogistická řešení, jako exkluzivní partner v oblasti inteligentních tažných souprav. 

Získáním tohoto experta na vnitropodnikovou 
přepravu prostřednictvím prvků inteligentních 
tažných souprav bez využívání vysokozdvižných 
vozíků upevňuje Still svou pozici na špičce trhu 
v oblasti štíhlých logistických procesů. Still tím 
zároveň posiluje svou kompetenci v procesně 

orientovaných koncepcích materiálových toků 
až po automatizovaná řešení. Obě firmy doká-
zaly svou promyšlenou strategií ve vývoji, prodeji 
i servisu dosáhnout vedoucí pozice v oblasti zá-
sobování výroby prostřednictvím inteligentních 
tažných souprav.

Do portfolia LR Intralogistik patří vývoj specific-
kých systémů inteligentních tažných souprav pro 
jednotlivé zákazníky a k tomu potřebných pojízd-
ných vozíků se zaměřením na bezpečnost procesů, 
efektivitu nákladů a ergonomii. Široké možnosti 
využití těchto inteligentních tažných souprav, od 
prosté přepravy až po sekvenčně přesné taktované 
koncepce zásobování, podporuje Still kompetencí 
v oblasti poradenství a projektování centrální fi-
remní jednotky v oblasti intralogistických systémů. 
„Tím dlouhodobě Still zvyšuje svou kompetenci 
a pozici na trhu v koncepcích a managementu 
komplexních řešení materiálových toků v logistice 
a vývoji inteligentních výrobních závodů a skladů. 
S ohledem na rostoucí poptávku po koncepcích 

„JEŠTĚ OPTIMALIZUJETE 
NEBO JSTE SE JIŽ ROZHODLI?“
Pod tímto heslem vystoupila společnost STILL na logistickém kongresu v Berlíně na konci 
října. Představila  další evoluční stupeň moderního řízení flotil, funkci OptiTruck v systému 
FleetManager 4.x. Jde o aktivní management, který optimalizuje nasazení flotil.   

Pomocí systémů řízení flotil bylo doposud možné 
regulovat přístupová práva k jednotlivým vozíkům. 
Nyní již s novou funkcí OptiTruck určí manažer 
flotily, jaký vozík se přidělí kterému řidiči pro daný 
úkol. Návštěvníci logistického kongresu se mohli 
s novou funkcí Still OptiTruck systému FleetMana-
ger 4.x podrobněji seznámit i s jejím praktickým 
pilotním využitím ve společnosti Hella Distribu-
tion v Erwitte. Tento dodavatel automobilových 
komponent, společnost Hella, dokázal využitím 
aktivního řešení řízení flotil OptiTruck redukovat 
flotilu vozíků v pobočce Erwitte z původních 160 
vozíků o přibližně 20 % při stejném, popř. větším 
rozsahu práce. Výrazně tak dokázali snížit náklady. 

Zřízením centrální stanice pro přebírání a vracení 
vozíků je umožněn rychlý přístup k volným strojům. 
Systém také nabízí dokonalou transparentnost 
v disponibilitě a době využívání jednotlivých vo-
zíků. „Aktivním přidělováním vozíků a rovnoměr-
ným vytížením vozového parku se nám podařilo 
kromě investic snížit zejména servisní a provozní 
náklady,“ řekl Markus Brunnen, vedoucí oddělení 
intralogistiky společnosti Hella Distribution GmbH. 
Velká výhoda spočívá v aktivním přidělování vozíků 
a omezení řidičů na přidělený vozík. Každý řidič 

má v daném okamžiku vyhrazený pouze jeden 
vozík a nemá rezervovaný žádný jiný, což v souhrnu 
umožňuje zmenšení flotily. Manager flotily stanoví 
kritéria pro výběr vozíku, a může tak efektivně řídit 
celou flotilu s ohledem na její rovnoměrné využí-
vání – např. tím, že systém jako první vybere stroj 
s nejmenším počtem motohodin nebo nejmladší 
vozík vhodný pro daný úkol. 
Funkce OptiTruck pracuje stejně jako FleetManager 
4.x v internetovém rozhraní a lze ji ovládat centrálně 
přes více poboček. Uživatel má ke zvoleným funk-

cím přístup po krátké on-line aktivaci přes PC nebo 
mobilní zařízení, jako např. telefon nebo tablet. 
Systém nabízí s přehledem Cockpit a obsáhlými 
hlášeními mnoho ovládacích funkcí a možností 
vyhodnocování, například vytížení vozíku, doby 
a způsobu nasazení. Jako hardware slouží terminál 
s touchpadem pro průmyslové využití s integro-
vanou čtečkou karet, na kterém každý řidič po 
přihlášení svým průkazem dostane přidělený vozík. 
Kromě toho musí být každý vozík vybaven čteč-
kou karet, která se může namontovat dodatečně. 
Uživatelé, kteří již využívají kontrolu oprávněnosti 
přístupu v systému FleetManager 4.x nepotřebují 
žádné další vybavení vozíků. Při převzetí může ři-
dič po krátké kontrole stroje nahlásit také možná 
poškození. Tím systém nabízí kromě rozpoznávání 
šokových událostí prostřednictvím senzorů také 
další možnost evidence poškození vozíku. Pokud je 
vozík poškozený, dostane servis nebo zodpovědný 
technik ve firmě okamžitě hlášení a vozík může být 
systémem zablokován, dokud nebude opraven. 
Tímto způsobem dokáže manažer flotily poprvé 
přesně zjistit také disponibilitu každého stroje. Díky 
přesné evidenci času při přidělování zakázek, uvá-

dění do provozu a vracení se poprvé také přesně 
eviduje doba vytížení vozíku, díky čemuž je pří-
padně možné objevit další možnosti optimalizací. 
FleetManager 4.x a Still OptiTruck je možné použít 
nejen pro flotily se stroji Still, ale také s vozíky jiných 
výrobců. Provozovatelům navíc systémy umožňují 
kontrolované využívání vozíků podle předem defi-
novaných kritérií a řízenou správu vozíků. V součas-
nosti optimalizuje pomocí systému FleetManager 
4.x nasazení svých vozíků přibližně 900 zákazníků 
STILL s celkovým počtem cca 14 000 vozíků. ■

Pomocí funkce Still OptiTruck se aktivním 
managementem flotily optimalizuje její nasazení

Díky nové funkci OptiTruck v systému FleetManager 
4.x určí manažer flotily, jaký vozík bude řidiči přidělen 
pro následující úkol

Řidič může závady na vozíku zadávat přímo na terminál 
a servis Still nebo zodpovědný technik obdrží okamžitě 
hlášení – vozík pak může být systémem zablokován

Každý řidič po přihlášení svou kartou dostane 
přidělený konkrétní vozík - i to umí OptiTruck pf 2016

first in intralogistics
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částečné a plné automatizace logistických procesů skrývá inteligentní tažná 
souprava pro nás obrovský potenciál růstu,“ řekl Thomas A. Fischer, CSO 
společnosti Still.
Inteligentní tažné soupravy Still se skládají z tahače a několika připojených 
přívěsů pro naložení pojízdných vozíků, takzvaných E-, B – a C-rámů. Pojízdné 
vozíky naložené nákladovými jednotkami nebo produkty všech druhů se 
bez přídavného zvedacího zařízení v úrovni podlahy nasunou do přívěsů 
a ty je pro jízdu rychle a tiše nadzdvihnou. Jednou jízdou se tak obslouží 
mnoho decentralizovaných výrobních míst a dodá se jim „just in time“ 
potřebný materiál a odvezou se hotové výrobky. Toto flexibilní zásobování 
výroby, při malých materiálových zásobách, zaručuje méně vnitropodni-
kové přepravy, menší riziko nehody a efektivní využití personálu. Systémy 
inteligentních tažných souprav jsou proto integrální součástí štíhlých 
metod budoucnosti. ■

NOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V HAMBURKU
V hamburské průmyslové zóně Billbrook, v bezprostřední blízkosti nynějšího výrobního závodu 
a sídla společnosti Still, vznikne do jara 2017 nové logistické centrum Still. 

Objem investic na nový komplex dvou hal s proná-
jemní plochou cca 27 000 m2 se pohybuje kolem 
30 mil. eur. Projekt navrhla,vytvoří a realizuje ham-
burská firma ECE, která se specializuje na průmys-
lové stavby. Na logistické centrum už společnost 
Still uzavřela dlouhodobou pronájemní smlouvu.
Flexibilní, inovativní a blízko výrobního zá-
vodu – to jsou vlastnosti, proč se nové logis-

tické centrum  stane pro Still těžištěm budoucí 
vnitropodnikové logistiky. Sloučí se zde oblast 
skladu velkých dílů a oblast expedice vozíků, 
které dosud sídlily v průmyslové zóně decen-
tralizovaně. 
Tímto infrastrukturním projektem podtrhne Still 
svou vedoucí pozici na trhu v oblasti inteligentního 
řízení vnitropodnikových materiálových toků a po-

sílí kompetenci v oblasti inteligentně propojených 
výrobních koncepcí ve vlastní firmě, což přinese 
výhody zákazníkům na celém světě. ■

Získáním firmy LR Intralogistik upevňuje Still svou vedoucí pozici na trhu v oblasti 
štíhlých logistických procesů

Vizualizace nového logistického centra, jak bude 
vypadat po dokončení   

pf 2016

first in intralogistics
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Soubor průmySlových veletrhů  
v novém termínu

Další ročník průmyslových veletrhů se uskuteční sice opět ve veletržním areálu PVA EXPO 
PRAHA, ale ve zcela novém květnovém termínu ve dnech 10.–13. května 2016. Hlavním důvo-
dem změny je zájem ze strany významných subjektů, které se doposud veletrhu neúčastnily 
kvůli nevyhovujícímu termínu. Nově se tak otvírají jak nové možnosti veletrhu, tak i zvýšený 
zájem ze strany významných vystavujících firem.

Tradiční veletrhy FOR INDUSTRY, FOR ENERGO a FOR 
LOGISTIC budou rozšířeny o veletrh 3D technologií 
FOR 3D, veletrh informačních systémů pro průmysl 
FOR INFOSYS a mezinárodní dopravní veletrh FOR 
TRANSPORT. Vystavovatelé předvedou pestrou na-
bídku nových produktů a technologií, připraveny 
budou i tematické přednášky a semináře. Další 
novinkou příštího ročníku je prodloužení termínu 
konání ze tří na čtyři dny. 

Vystavovatelé přibývají
Mezi vystavovatele veletrhu FOR INDUSTRY se 
v roce 2016 opět vrací firma TAJMAC – ZPS, která 
se zúčastní se třemi stroji na ploše cca 200 m2. 
Dvěma dlouhotočnými automaty a jedním ob-
ráběcím centrem. Jako atrakci pro návštěvníky 
přiveze i rally speciál v barvách firmy. Ředitel 
divize Manurhin Tomáš Dederle k účasti dodává: 
„Jsme přesvědčeni, že pražskou výstavu potře-
bujeme. Vzhledem k časové náročnosti a věčné 
přestavbě dálnice D1 se spousta zákazníků ze 
středočeského kraje a z oblastí na sever, západ 
a jih od Prahy do Brna vůbec nevypraví. Ano, 
návštěvnost veletrhu FOR INDUSTRY není dle 

potřeb naší společnosti vyhovující, ale těžko 
můžeme očekávat, že se zvýší, pokud se nezvýší 
i počet vystavujících firem. Na veletrhu je nutné 
posílit obory dodavatelů nástrojů a příslušenství 
a řadu dodavatelů strojů. Veletrh má ambici stát 
se do budoucna specializovaným veletrhem 
zaměřeným na obrábění a opustit svůj charakter 
všeobecného průmyslového zaměření. A je pouze 
na nás, jestli tuhle transformaci chceme nebo ne, 
jestli pro nás je nebo není obchodně zajímavá. 
Pro TAJMAC-ZPS zajímavá je. Česká republika je 
pro nás klíčovým trhem“. 

Ohlednutí za minulým ročníkem
V dubnu 2015 přilákaly průmyslové veletrhy do 
Letňan téměř 7600 návštěvníků, kteří zhlédli bez-
mála 200 expozic na ploše 5853 m2. Hlavním láka-
dlem byly nejnovější strojírenské technologie, nové 
trendy ve 3D tisku, atraktivní modely elektromobilů 
i odborné konference doprovodného programu. 
„Každý rok chceme návštěvníkům i vystavovatelům 
nabídnout co nejkomplexnější přehled průmys-

lových oborů. V roce 2015 jsme představili téma 
3D tiskáren, které nachází uplatnění i v běžném 
životě. O konference, přednášky a doprovodný 
program Souboj 3D tiskáren byl enormní zájem, 
a tak se pořadatel rozhodl zařadit v příštím ročníku 
souboru jarních průmyslových veletrhů také sa-
mostatný veletrh FOR 3D. V roce 2016 nabídneme 
ještě další dva nové veletrhy, naše cenová politika 
však zůstává stejná,“ říká ředitelka průmyslových 
veletrhů Vanda Yousifová.

Jarní průmyslové veletrhy představí 
dva nové obory
V první polovině května 2016 se areál promění 
v přehlídku nejvyspělejších průmyslových tech-
nologií, strojů a produktů. Kromě mezinárodního 
veletrhu strojírenských technologií FOR INDU-
STRY se představí i vystavovatelé z oboru, logis-
tiky, skladování a manipulace FOR LOGISTIC, 
výroby, rozvodu a užití energie FOR ENERGO 
a 3D technologií FOR 3D. Tyto obory doplní dva 
nové veletrhy – neustále se rozvíjející obor infor-
mačních systémů pro průmysl FOR INFOSYS 
a mezinárodní dopravní veletrh FOR TRANS-
PORT. Pro návštěvníky bude připravena prezen-
tace významných tuzemských i zahraničních firem. 
Už nyní jsou přihlášeny například firmy ATEQ Sp, 
Jiří Štěpánek – INDEVA, DEOM, WANZL a mnoho 
dalších. Chybět nebude ani atraktivní doprovodný 
program – přednášky, semináře nebo workshopy. 
Vystavovatelé mohou jako každý rok přihlásit své 
nejinovativnější výrobky a produkty do soutěže 
Grand Prix. Ocenění Top Expo si pak odnesou 
nejpůsobivější expozice veletrhu, a to do 50 a nad 
50 m².
Ačkoliv se průmyslové veletrhy rok od roku rozšiřují 
o nové obory, cenová politika zůstává i v roce 2016 
stejná. Vystavovatelé, kteří si plochu na vybraném 
veletrhu objednají v dostatečném předstihu, získají 
místo pro svou prezentaci za akční cenu. Vstřícná 
cenová politika pro vystavení strojů a velkých ex-
ponátů zůstává také zachována. 

Na ENERGO SUMMITU  
bude opět živo
První den veletrhu se uskuteční v Kongresovém sále 
areálu již 2. ročník Mezinárodního energetického 
summitu, který se koná vždy jednou za dva roky. 
Jeho program se bude věnovat nejzásadnějším 
tématům současného světa energií, o kterých 
budou hovořit přední odborníci z České republiky 
i zahraničí. První ročník, který se konal v roce 2014, 
přilákal téměř 250 posluchačů. Nenechali si jej ujít 
ani zástupci velvyslanectví Číny, Itálie, Rakouska, 
Španělska, Ruska a Thajska.

Multifunkční areál PVA EXPO PRAHA
Největší veletržní areál v hlavním městě prošel za 
poslední roky rozsáhlou modernizací jak výstav-
ních hal, tak zázemí pro návštěvníky i vystavovatele. 
Ročně se zde uskuteční na 80 akcí s účastí přes 5600 
firem z více než 30 zemí světa a návštěvností téměř 
600 000 lidí. Areál byl v březnu tohoto roku rozšířen 
o Kongresový sál s ojedinělou kapacitou 650 osob. ■
Bližší informace na: 
www.prumysloveveletrhy.cz

24_TM12.indd   24 02.12.15   10:58



25prosinec 2015   /   

NEVIDITELNÁ SÍLA, KTERÁ HÝBE SVĚTEM

Energie – slovo, které se v médiích objevuje stále častěji, a pojem, na který budeme nejen 
v průmyslu narážet ještě mnohem více. Je jedním z klíčových faktorů našeho života a hlavní 
problémy se točí kolem toho, jak ji ušetřit, či snížit její spotřebu.

V praxi tedy jde hlavně o úspory energie (nejlev-
nější je, jak praví staré úsloví ta, která se nemusí 
vůbec vyrobit díky úspornějším spotřebičům) a co 
nejefektivnější využití té již vyrobené. Energetická 
úspornost se dostala dokonce až na úroveň, že je 
předmětem státní a nadnárodní regulace (předpisy 
EU, stejně jako další pravidla i v dalších zemích stano-
vují energetické parametry různých produktů a snaží 
se vytvářet takové prostředí a podmínky, které by 
motivovaly k využívání systémů s nízkou spotřebou).

Nicméně lze konstatovat, že zejména v posledních le-
tech nastal v efektivitě výroby i využívání energie po-
měrně významný posun. Umožnil to hlavně pokrok 
v technologiích baterií a fotovoltaiky, zapříčiněný mj. 
i využitím nových materiálů, nanotechnologií apod., 
ale i nástup nové generace úsporného osvětlení 
i energeticky šetrnějších strojů a spotřebičů. Daří se 
zvyšovat kapacitu baterií a zmenšovat jejich rozměry, 
efektivita fotovoltaických článků se posunula z ně-
kdejších zhruba plus minus dvou desítek procent 
k téměř padesátiprocentní účinnosti. Nutno ovšem 
připomenout, že současnou maximální efektivitu 
47 % dosahují zatím jen experimentální fotovoltaické 
panely a články, využívající často drahých a vzácných 
surovin, na jejichž masové rozšíření si ještě nějakou 
dobu budeme muset počkat.

V energetickém mixu jsou 
zastoupeny všechny zdroje
Zvýšení efektivity a kapacity baterií umožnily další 
rozvoj elektromobility, ale elektromobily budou 
ke svému provozu potřebovat, s tím jak porostou 
jejich počty na silnicích, opět energii, která se musí 
někde vyrobit a skladovat. A právě v tom tkví jeden 
ze současných problémů a rozporů. V konceptech 
rozvoje elektromobility, a novodobých energetic-
kých koncepcích obecně, se vesměs počítá s vý-
razným zastoupením ekologických, pokud možno 
obnovitelných zdrojů – energie ze Slunce, větru 
apod. Ty jsou preferovány jako perspektivní do bu-
doucnosti, kdy by měly tvořit podstatnou součást 
energetického mixu (a jsou proto také obvykle ma-
sivně podporovány – i v případě ČR vláda schválila 

na podporu OZE pro příští rok sumu 22 mld. Kč, 
o 6,3 mld. více než letos, ale asi polovinu ve srovnání 
s loňským rokem). To se skutečně do značné míry 
děje a obnovitelné zdroje si vybojovávají své místo 
na slunci – tedy přinejmenším v případě fotovol-
taiky doslova a do písmene. Ve světě ovládaném 
pravidly trhu ovšem nyní vychází výrobně nejlevněji 
obvykle energie z fosilních zdrojů, konkrétně z uhlí. 
Což samozřejmě není zrovna ekologicky ideální, ale 
komerční realita už je prostě taková.

A tak i jaderné elektrárny, od nichž se z důvodů bez-
pečnosti a ekologie řada států po Černobylu a havárii 
ve Fukušimě odklonila (paradoxně přesto, že z obou 
událostí už se projektanti poučili a jaderná zařízení 
patří díky opatřením přijatým právě v důsledku 
těchto incidentů k vysoce bezpečným a hlavně 
stabilním zdrojům energie a rozhodně ekologičtěj-
ším než uhelné elektrárny, které nyní jedou na plný 
výkon, aby stačily uspokojovat potřeby průmyslu 
i obyvatel), patří do perspektivního energetického 
portfolia. Počítá s nimi i aktualizovaná Státní energe-
tická koncepce ČR, která byla schválena letos na jaře.
Ale není to jen o velkých věcech typu jaderné fúze, 
na níž vědci usilovně pracují a bádají a která by měla 
zajistit zdroj levné a dlouhodobě dostupné energie, 
ale i zdánlivých maličkostech, které ve svém souhrnu 
vzhledem k velkým počtům mají nemenší význam. 
Např. ve světě internetu věcí, s nímž počítá výrazně 
i nyní mediálně mocně podporovaný koncept Prů-
mysl 4.0, který bude vyžadovat propojení moha věcí 
a zejména senzorů a podobných malých zařízení, jež 
budou vyžadovat aspoň po dobu své aktivní činnosti 
přísun energie, se mohou významně uplatnit i rela-
tivně malé příkony a odběry, které může zajistit třeba 
např. technologie využívající systémy označované jako 
energy harvesting – tedy sběr energie z jejich okolí, vy-
užíváním mechanické energie z provozu strojů apod.

Energie do zásoby? 
Dosud stále problém
Dalším problémem je skladování – elektrárny (a to 
zejména právě ty nejekologičtější) vyrábějí elektřinu za 
pro ně nejvhodnějších provozních podmínek a nelze 

je příliš regulovat, takže energie je zatím stále komo-
ditou využitelnou především k okamžité přímé spo-
třebě, odběru. Právě to by mohly pomoci řešit nové 
typy velkokapacitních baterií – včetně zmíněných 
elektromobilů, s nimiž se pro tuto roli jako dočasného 
úložiště, pokud nejsou zrovna aktivně využívány, 
v řadě konceptů rovněž počítá. Jinou cestou může 
být např. konverze na energii stlačeného vzduchu 
a ukládání energie v plynné podobě.
V každém případě je však právě energetická ná-
ročnost jedním z hlavních kritérií, která rozhodují 
o konkurenceschopnosti, jak svědčí např. trend 
výrobců strojů a zařízení označovaný jako ekode-
sign – tedy snaha vyvíjet i úsporné, energeticky 
vyspělé systémy s co nejnižší spotřebou energie, 
umožňující snižování výrobních nákladů díky nižším 
výdajům za energii potřebnou k jejich napájení. ■

Energetika pro budoucnost
ČR se letos dočkala aktualizace Státní energetické 
koncepce (SEK) a rovněž novelizace energetic-
kého zákona, která vstoupila v platnost od polo-
letí letošního roku. Oba zásadní předpisy obsahují 
některé novinky, jež budou formovat budoucnost 
naší energetiky v následujících letech.
V případě SEK je to stanovení hlavních prvků ener-
getického mixu a jejich postupný vývoj, směřující 
k tzv. nízkouhlíkové energetice, kdy hlavním zdro-
jem v ČR by se měla stát jaderná energetika (k roku 
2040 se předpokládá téměř 50% podíl jádra na 
hrubé výrobě elektřiny v ČR) a poroste i podíl 
zemního plynu a obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie, zatímco uhelné (zejména hnědo-
uhelné) elektrárny budou postupně omezovány.
U Novely energetického zákona je to pak ze-
jména podpora OZE, která mění pravidla jejich 
schvalování, provozu a podpory. Pro průmysl 
je zásadní změna systému financování pod-
pory OZE, kdy v nové podobě bude poplatek 
na podporu OZE vypočítáván nikoli v závislosti 
na velikosti spotřeby elektřiny, ale podle veli-
kosti rezervovaného příkonu (hladina VN) nebo 
jmenovité proudové hodnoty jističe (hladina 
napětí NN). Takže při správné optimalizaci zátěže 
bude možné průmyslu snížit poplatky na OZE. 
Nový energetický zákon reaguje i na požadavky 
unijní legislativy a to, že není důležité jen energií 
šetřit, ale také optimalizovat velikosti jističů, vzhle-
dem k tomu, že právě přístroj před elektroměrem 
určuje, jaké množství energie distributor danému 
odběrnému místu rezervuje. /re/
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Aktuální problemAtikA 
provozu přenosových sítí
V reakci na novou situaci v přenosech elektrické energie musí distibuční společnosti nově 
věnovat pozornost zejména oblastem lokalizace a izolace poruch a řízení regulace napětí. 
Nová situace v přenosech elektrické energie sebou přinesla i některé problémy pro distri-
buční společnosti, z nichž k významným oblastem, které si vyžadují pozornost, patří zejména 
lokalizace a izolace poruch a řízení regulace napětí. S podporou OZE se navíc mění i struktura 
distribuce elektrické energie, do níž vstupují v řadě případů i v podstatě neregulovatelné 
zdroje, jako jsou za určitých podmínek fotovoltaické a větrné elektrárny. 

Zatímco dříve, v klasické energetice, tekla energie 
v naprosté většině případů jedním směrem – od 
zdroje ke spotřebiteli, přenášela se na vyšších na-
pěťových úrovních a cestou k odběrateli se poté 

převáděla na nižší napěťové úrovně a rozváděla se 
do výrobních podniků, měst a obcí, kde se trans-
formovala na napětí používané v zásuvce, dnešní 
situace je jiná. Nastupuje trend, kdy energetické 
zdroje – a to hlavně menší OZE – jsou připojovány 
na různých místech a za příznivých podmínek může 
být jejich výroba v určitém bodě vyšší než poža-
dovaná spotřeba.
V praxi to znamená, že energie může proudit 
i obráceně – přesouvá se od dřívějších spotře-
bitelů do distribuční soustavy. To zvyšuje nároky 
na parametry infrastruktury sítí i jejich zatížení. Je 
přitom nutno počítat také s tím, že tyto nároky se 
budou dále zvyšovat i proto, že se v budoucnosti 
rozvine i elektromobilita, která rovněž ovlivní pro-
voz na těchto sítích. Ať už požadavky na nabíjení 
těchto vozidel (elektromobily v případě řízených 
sítí mohou fungovat jako velké spotřebiče), tak 
i např. uvažovanými možnostmi jejich využití jako 
dočasného úložiště momentálně nespotřebová-
vané energie. 

Lokalizace a izolace poruch  
v distribuční síti
Zvyšovaním zatížení sítí se mohou objevit i čas-
tější výpadky. V případě, že dojde k takovémuto 
výpadku, je důležité co nejrychleji poruchu najít 
a odstranit, aby se omezila skupina zákazníků, které 

jsou jím postiženi. Jde o zachování, resp. rychlé 
obnovení dodávky elektřiny. 
Některé regulační úřady (včetně českého ERÚ) 
již sledují parametry SAIDI, SAIFI a jiné, tj. počet 

a délku výpadků v dodávkách energie i počet 
zákazníků, na něž měly dopad, a podle toho vy-
hodnocují rozvodné podniky. U nás zatím nejsou 
sankce v případě nižší kvality (nebo naopak určité 
výhody či bonusu v případě dodržování pravidel 
a dobré kvality dodávky) tak významné, ale např. ve 
Skandinávii nebo v Irsku, kde je penalizace daleko 

vyšší, a kde funguje jako motivační faktor, který 
vedl k investicím do zkvalitnění distribučních sítí. 
Lokalizace (a eliminace) poruch na vedení VN slouží 
primárně k minimalizaci důsledků a rychlé izolaci 
poruchy (způsobené např. přerušeným vedením 
vlivem námrazy, pádu stromu apod.). Každý z provo-
zovatelů distribuční sítě má síť rozdělenou pomocí 
tzv. úsečníků na určité sektory. Každá linka (kromě 
koncových bodů nebo zakončení) je napájena tzv. 
kruhovaně, je možné napájet ji ze dvou míst. Pokud 
dojde k poruše na vedení, distributor se v první fázi 
snaží nalézt místo, kde k ní došlo a pomocí úsečníků 
vymezit tu část, kde je porucha, odpojit ji, aby bylo 
možné provést opravu. V praxi to tedy funguje tak, 
že až k úseku, kde je vedení na trase přerušeno, je 
část napájena z rozvodny A, část z druhé strany 
z rozvodny B. Čím dříve je porucha lokalizována 
a izolována, tím rychleji může být odstraněna a ob-
novena dodávka energie zákazníkům, kteří jsou 
připojeni k postižené části.

Lokalizovat poruchu lze  
různými způsoby
Tradiční, běžně používaný postup je, že vyjede 
četa navigovaná dispečerem, která ovládá úseč-
níky ručně, tzn., že se odpojí vždy část sítě a zjistí 
se, zda se porucha vyskytuje v daném místě nebo 
ne. Když v daném úseku závada není, daná část 
se opět připojí a odpojí se další, a porucha se tak 
postupně lokalizuje. Další, pohodlnější a efektivnější 
způsob, který nyní už přenosové podniky zavádějí, 
představují dálkově ovládané úsečníky, odpínače 
či reclosery (venkovní vypínač VN na stožáru, který 
umožňuje dálkové spínání VN). Toto řešení umož-
ňuje, že dispečer je schopen dálkově (od počítače) 
lokalizovat poruchu sám pomocí sofistikovaného 
softwaru dispečerského řídicího systému. Reclosery, 
kromě toho, že jsou dálkově ovládány, mohou také 
vypnout nebo zapnout část linky. Snímají informace 
o směru a velikosti proudu, který jimi prochází, a na 
základě informací z recloserů a dat získaných z elek-
trických ochran na koncových stanicích dokáže 
expertní systém poměrně přesně stanovit, kde došlo 
k poruše. Odpadá tak metoda „pokus-omyl“, kdy 
jsou postupně odpojovány části sítě. Systém sám 

Moderní prvky distribučních sítí jako OVR reclosery umožňují izolovat místa poruch a provádět automatickou 
rekonfiguraci sítě
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spočítá na základě údajů, které jsou k dispozici, kde 
je nejpravděpodobnější místo poruchy, a dispečer 
pomocí dálkově ovládaných odpínačů příslušný 
úsek odpojí a poruchu izoluje. Výhodou je, že za-
tímco při manuálním odpínání a hledání poruch  
trvala lokalizace  a izolace poruchy  desítky minut až 
hodiny, v tomto případě lze dobu odpojení zkrátit 
zhruba až na jednotky minut, čímž se výrazně sníží 
na minimum doba nefunkčnosti sítě a např. do 
10 minut mají všichni zákazníci, kteří nejsou na po-
stižené části sítě, opět obnovenou dodávku energie.
U moderních, nově vybudovaných a koncipova-
ných sítí to může systém provést i sám – pomocí 
automatické rekonfigurace sítě. Např. ve Finsku 
v některých místech tuto funkčnost používají, 
u nás tato možnost však není – z hlediska platných 
předpisů musí tyto operace provádět dispečer. 
Toto řešení se uplatňuje u tzv. centralizovaných 
systémů, kde jsou provozní data z monitoringu 
linek, informace z rozvoden, naměřené hodnoty 
z recloserů, odpínačů a měření proudů sbírány 
a odesílány do dispečerského systému, kde jsou 
centrálně vyhodnocovány. 
Druhou variantou je tzv. decentralizovaný systém, 
kde jsou měřicí a odpínací místa osazena jednot-
kami s vlastní inteligencí, které komunikují mezi 
sebou a informace o velikosti a směru proudu si 
vzájemně předávají a jsou schopny vyhodnotit, 
kde je síť přerušena a jak poruchu optimálně izo-
lovat. Jednotka, která zjistí, že v sektoru vedle ní 
nastala porucha, daný sektor odepne a jednotka, 
která je na druhém konci postiženého sektoru také 
na základě získaných informací tento sousedící 
sektor obsahující poruchu na své straně rovněž 
odepne. Odpínání a izolace vadného sektoru 
probíhá automaticky, bez zásahu dispečera či 
centrálního systému, i když data se samozřejmě 
zaznamenávají. 
Tyto systémy dokážou dosáhnout (zejména pokud 
jde o městské sítě, kde by např. v případě míst, jako 
jsou finanční centra, měly výpadky velký dopad) 
spolehlivosti až 99,9 %. Výpadky jsou řešeny velmi 
rychle. Do 15 sekund i dříve je tak možné poruchu 
izolovat a obnovit napájení v místech, která nejsou 
postižena. 

Řízení napětí v nestabilnějším  
prostředí
Rozvodné sítě jsou dnes z různých důvodů vysta-
veny působení řady faktorů, které ovlivňují stabilitu 
napětí. Jsou k nim připojovány různé zdroje, nyní 

hlavně fotovoltaické či větrné elektrárny, které mo-
hou způsobit nežádoucí přepětí.
Řešení jsou různá – buď se síť posílí fyzicky, např. 
se zdvojí vedení, nebo se použije některý ze způ-
sobů napěťové regulace. Každé řešení samozřejmě 
vyžaduje určité investice, ale ve druhém případě 
je nespornou výhodou to, že je jednodušší umístit 

nějaké zařízení na určitou část linky, než ji přestavět.
K tomuto účelu se používá napěťová regulace (ať už 
distribuovaná nebo nedistribuovaná – podle toho, 
zda se dělá na začátku, nebo na trase linky a zda bere 
v potaz napětí jen v bodu svého umístění, nebo 
napětí v jiné části linky), nebo – v případě, že jsou 
k dispozici potřebné prostředky – je možné napětí ří-
dit také nepřímo, pomocí regulace jalového výkonu.
V portfoliu řešení společnosti ABB je nabízena re-
gulace jak na straně NN, tak VN. V prvním případě 
lze využít např. odbočkový regulátor na straně 
NN. Pokud jsou zdroje připojeny do sítě 380 V, je 
možnost jejich regulace přímo tam,  tzn. předtím, 
než se provádí transformace na VN. Řízení pomocí 
odbočkového regulátoru není plynulá regulace. Od-
bočkový regulátor může měnit napětí po určitých 
krocích podle svého projektu. Jedná se o součtový 
transformátor, který k napětí vstupu přičte nebo od 
něj odečte regulační napětí. V ukázkovém příkladu 

bylo prezentováno např. jeho využití v případě fo-
tovoltaické elektrárny připojené do sítě NN v místě 
s malou a omezenou spotřebou. V případě větší 
výroby (dle povětrnostních podmínek) by mohlo 
napětí v daném místě neúnosně narůst tak, že by 
přesáhlo povolenou hodnotu nebo kritickou mez, 
za níž by byli odběratelé vystaveni velkému přepětí, 
tzn., což by pravděpodobně mohlo negativně ovliv-
nit připojení spotřebiče. 
Regulaci lze provádět i na vysokonapěťových (VN) 
rozvodných sítích, kde je v tomto případě možno 
využít např. regulátor plynulý, elektronicky řízený. 
Princip je v podstatě stejný, opět jde o součtový 
transformátor, který přičítá či odečítá napětí, ovšem 
v tomto případě se nereguluje odbočkově, ale ply-
nule pomocí polovodičových výkonových prvků. 
V případě poklesu napětí nebo v napěťové špičce 
plynule vyhladí dané nevyrovnanosti. Takovýto 
regulátor je možné zařadit buď do trasy linky VN 
v jejím průběhu, může korigovat napětí v určité 
oblasti, nebo jsou takovéto regulátory používány 
u průmyslových odběratelů, kteří jsou připojeni 

k síti VN a čelí nestabilitě sítě. Takový postup zajistí, 
že výpadky zařízení vlivem nestabilního napětí 
nebudou negativně ovlivňovat  přesné výrobní 
postupy, technologie či procesy. 
Další z možností, jak se vypořádat s následky ne-
stabilit přenosové sítě, je řešení s využitím regulace 
jalového výkonu.
To se týká případů, kdy je v určitém místě distribuční 
linky k dispozici zdroj energie, může to být třeba 
malá vodní nebo větrná elektrárna, u kterého je 
možné řídit poměr činné a jalové složky výkonu – 
což u normálních točivých generátorů většinou jde. 
Princip je jednoduchý: změna velikosti jalové složky 
energie má způsobit změnu velikosti napětí v daném 
místě. Jalová složka musí být řízena z dispečinku, 
který pomocí toho, že měří napětí v daném úseku 
sítě a má k dispozici ovládání příslušného zdroje 
(např. vodní elektrárnu), může regulovat napětí. ■

Ing. Michal Andrejčák, ABB
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AliAnce, která spojuje 
české dodAvAtele
Už v letošním září se 14 významných českých podniků spojilo do Aliance české energetiky, aby 
zvýšilo své šance na úspěch v mezinárodních tendrech. Nově vzniklá aliance bude fungovat 
jako koordinátor exportu českých dodávek pro jaderné elektrárny. 

Jejím cílem je rozsáhlejší účast českých dodavatel-
ských firem na dodávkách konvenčního ostrova 
a vedlejších provozů pro nové jaderné bloky nejen 
v Evropě. Z nedávných mezinárodních tendrů na 
energetická zařízení je patrné, že investoři v zájmu 

bezpečnosti, spolehlivosti a ekonomické výhod-
nosti vyhledávají dodavatele s kompletní způsobi-
lostí. Avšak většina dodavatelů jaderného ostrova 
se soustředí na svůj hlavní byznys, tj. jaderný ostrov, 
a pro dodávku konvenčního ostrova (sekundární 
okruh a další nejaderné části jaderného bloku) 
sama hledá spolehlivého subdodavatele. Podobně 
i dodavatelé parních turbín dodávají pouze parní 
turbínu nebo turbínový ostrov, ale nechtějí být 
zodpovědní za celý konvenční ostrov. Ve výsledku 
se na dodávku kompletního konvenčního ostrova 
zaměřuje minimální počet dodavatelů a vzniká 
tak velká díra na trhu, kterou chce zaplnit nově 
založená aliance.

Sdružené společnosti
Aliance české energetiky sdružuje společnosti, které 
v minulosti dodávaly komponenty a zařízení pro 
české i zahraniční jaderné elektrárny. Patří mezi ně 
Škoda Praha, která působila jako generální doda-
vatel technologie pro všechny české a slovenské 
jaderné elektrárny. Tato firma byla ustanovena do 
vedení aliance, aby koordinovala dodávky dalších 
společností.
Mezi ně patří Škoda JS, která dodává systémy pri-
márního okruhu a palivového hospodářství včetně 
zpracování kompletního prováděcího projektu, 

Doosan Škoda Power, dodavatel parních turbín 
s více jak 110letou historií. Další strojírenské firmy 
jsou Vítkovice Holding, dodavatel tlakových zařízení 
primárního i sekundárního okruhu, Královopolská 
RIA, zaměřující se na pomocné a havarijní systémy 
jaderných elektráren, a Alta, která se kromě ob-
chodu a inženýringu v oblasti strojírenství zaměřuje 
také na jaderné palivo. S ruskou palivovou společ-
ností Tvel založila společný podnik Alvel, který je 
zaměřen na lokalizaci služeb v oblasti palivového 
cyklu jaderných elektráren na území EU, a to včetně 
výzkumné a vývojové činnosti.
Dále zmíníme společnosti Sigma Group, MSA a I.B.C. 
Praha, což jsou významní čeští výrobci čerpadel 
a armatur, a Modřany Power, dodavatele potrubních 
systémů pro energetiku. Součástí aliance je i ZVVZ 
Group, dodavatel kompletních vzduchotechnic-
kých a filtračních systémů pro české a slovenské JE. 
V alianci nechybí ani ZAT, jeden z mála evropských 
dodavatelů řídicích systémů vlastní konstrukce pro 
jadernou energetiku, OSC, dodavatel simulátorů 
blokové dozorny a Elektro Kroměříž, výrobce roz-
vaděčů pro jadernou energetiku.
Z uvedené velmi stručné charakteristiky jednot-
livých společností je patrné, že se soustředí pře-
devším na domácí typy jaderných reaktorů, tedy 
ruské VVER. Své zkušenosti s výrobou pro jadernou 
energetiku, která klade vysoké nároky na kvalitu, si 
osvojily na českých a slovenských jaderných elek-
trárnách, jejichž výstavba probíhala na základě rus-
kého projektu, avšak většina zařízení byla vyrobena 
v Česku a na Slovensku.

Potenciální projekty
Aliance se chce i nadále, avšak ne výhradně, zamě-
řovat na projekty reaktorů VVER a v nových projek-
tech svou účast výrazně posílit. Z minulosti jde např. 
o reaktory VVER-1000 v čínské elektrárně Tchien-
-wan a indickém Kudanku-
lamu, které postavila ruská 
společnost Atomstrojexport 
a kam Vítkovice Holding 
dodaly vysokotlaké ohří-
váky páry a parogenerátory 
a Sigma Group svá čerpadla.
Působnost Aliance české 
energetiky nebude pouze 
v oblasti té jaderné, ale také 
obecné. V souvislosti s Ná-
rodním akčním plánem roz-
voje jaderné energetiky v ČR, 
který v červnu 2015 přijala 
česká vláda, je důležité udr-
žení a zvýšení kompetence 
domácích společností při pří-
pravě výstavby nových jader-

ných bloků v Česku. Toho chce aliance dosáhnout 
účastí v projektech výstavby nových jaderných 
elektráren v maďarské Pakši, finském Hanhikivi, 
tureckém Akkuyu a jordánské Qasr Amra. Ve všech 
případech jde o pokročilé jaderné reaktory typu 
VVER generace III+ s řadou inovativních bezpeč-
nostních systémů.
Ve většině ze zmíněných elektráren budou stát reak-
tory VVER-1200, jejichž demonstrační blok dokon-
čuje Rosatom v ruské Novovoroněžské JE II. Jedná se 
o reaktory evolučně vyvinuté z VVER-1000 stojících 
v indickém Kudankulamu, které mají posílenou roli 
pasivních bezpečnostních systémů. Tyto systémy 
zálohují standardní systémy na okamžité odstavení 
reaktoru a na dlouhodobé odvádění tepla z reaktoru 
a zahrnují také pojistku pro nejzazší případ, kdy by 
při velmi vážné havárii došlo k roztavení jaderného 
paliva. Jde o lapač taveniny, který za všech okolností 
zajistí bezpečnou izolaci roztaveného jaderného 
paliva od životního prostředí.
Tyto inovativní bezpečnostní systémy jsou společně 
s vysokou efektivností výroby elektřiny a použitím 
nejmodernějších technologií důvodem k tomu, 
proč jsou reaktory VVER-1200 nejrozšířenější z po-
kročilých reaktorů generace III+. A ze stejného 
důvodu také jejich předchůdci, reaktory VVER- 
-1000 v indické JE Kudankulam, zaujaly redaktory 
nejstaršího amerického odborného energetického 
časopisu Power Engineering, a to až natolik, že byly 
prohlášeny za druhý nejlepší jaderný projekt roku 
2014. Umístily se za reaktorem VVER-1000 v íránské 
elektrárně Búšehr, který také postavil Atomstroj-
export. ■

Vladislav Větrovec

Díky výrobě 24 kompletů jaderných tlakovodních 
zařízení – 21krát VVER-440 (na snímku) a 3krát VVER-
1000 – zaujímal v 90. letech československý průmysl 
4. místo na světě

Části turbíny pro JE Dukovany z produkce Doosan Škoda Power

Havarijní napájecí čerpadlo pro primární okruh 
jaderných elektráren vyrobené společností Sigma 
Group
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Český řídicí systém sandRA 
oČekává RekoRdní pRodeje 
Meziroční růst tržeb o více než 70 procent očekává příbramská akciová společnost ZAT. Vý-
znamně tomu přispěl i zájem firem o řídicí systém SandRA především na zahraničních trzích. 
Ten se stále více uplatňuje také v menších nebo speciálních aplikacích.

„V současné době realizujeme obchody především 
v zahraničí. Za první pololetí jsme sjednali zakázky 
za 1,2 mld. korun, velká část bude realizována právě 
na řídicím systému SandRA,“ říká Ivo Tichý, člen 
představenstva ZAT a.s.

Od uvedení čtvrté generace řídicího systému Sand - 
RA na trh v roce 2011 jej firma nasadila v řadě ja-
derných i klasických elektráren, v teplárnách i ji-
ných technologických provozech u nás i ve světě. 
Systém se osvědčil do té míry, že na něj firma od 
loňského roku poskytuje 10letou záruku. „Firmy 
velmi kvitují, že jim naše řídicí systémy zajišťují 
bezporuchovou výrobu. Nevznikají jim tak ztráty 
z poruch výrobních technologií a neplánovaných 
odstávek. Technologická vyspělost a kvalitní servis 
jim zaručují minimální provozní náklady na trva-
lou a bezporuchovou provozuschopnost řídicího 
systému po dobu minimálně 15 let,“ konstatuje 
Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT a.s. 
Český systém řídí reakce nejblíže jádru
V České republice je ŘS SandRA nasazen na obou 
jaderných elektrárnách v primárním i sekundárním 
okruhu. JE Dukovany běží téměř ze 100 % právě na 
řídicím systému vyvinutém společností ZAT. V rámci 
zahraničí firma dodává do francouzských, slovenských 
i ukrajinských jaderných elektráren, nově získala vý-
znamné zakázky na dodávku řídicího systému Sand - 
RA na jaderné elektrárny v Maďarsku a na Slovensku.
A právě know-how z jaderné energetiky s maximál-
ními požadavky na bezpečnost a spolehlivost firma 
aplikuje i do řídicích systémů pro klasickou energe-
tiku a průmysl. „Do rodiny SandRA patří i produkty 

určené pro menší aplikace, například pro dispečinky, 
bioplynové stanice, teplárny, výrobní linky, ale i je-
viště divadel. Uplatnění našeho řídicího systému je 
opravdu široké, jsme schopni vyhovět i specifickým 
požadavkům,“ konstatuje Vladislava Česáková. 

Vyspělý systém za české ceny
ZAT má jako jedna z mála firem ve střední Evropě 
vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci a servis 
elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich 
komponent. Do vývoje investuje ročně přes 1,5 mi-
lionu eur. A právě na vývoj produktů pro menší ap-
likace nebo se speciálními požadavky se v poslední 
době zaměřuje. Procesní stanice řady SandRA Z210 
jsou přímo určené pro řízení výměníkových stanic, 
malých vodních elektráren, monitoring a řízení 
produktovodů nebo regulačních a předávacích 
stanic v plynárenství či řízení zásobníků plynu, čis-
tiček odpadních vod aj. „Řídicí systémy pro menší 
aplikace se nám daří v Česku i ve světě úspěšně 
nasazovat. Například v dodávkách pro dopravní 
infrastrukturu jsme vloni získali téměř 60 milionů 
korun nového obchodu,“ upřesňuje Ivo Tichý. Podle 
něj se firmě daří získávat tyto zakázky právě proto, 
že se dokáží vývojem i výrobou rychle přizpůsobit 
specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. 
„Zároveň jsme schopni firmám nabídnout kvalitní 
a technologicky vyspělý systém za velmi příznivé 
ceny,“ doplňuje Česáková. 

SandRA v klasické energetice
Firma má mnohaleté zkušenosti také v dodávkách 
pro klasickou energetiku. Řídicí systém SandRA běží 

například v elektrárnách Opatovice, Gardabani (Gru-
zie), Talkha (Egypt), Gabčíkovo (Slovensko) a dalších. 
„Obchodně jsme i v této oblasti úspěšní, jenom za 
první polovinu roku jsme v dodávkách pro klasické 
elektrárny uzavřeli obchody za 119 milionů korun,“ 
konstatuje Ivo Tichý. Mimo jiné jde o smlouvy na 
dodávky řídicích systémů parních i vodních turbín, 
elektročástí parních elektráren a příslušenství tur-
bín. Dodávky zařízení a služeb budou realizovány 
pro Energoimport (Kuba), Doosan Škoda Power, 
Slovenské elektrárne a další. V tomto čtvrtletí firma 
také předává projekty na Kubě, Slovensku, Švédsku 
i na české elektrárně Opatovice.

ZAT na 5 kontinentech
Společnost ZAT je dodavatelem automatizovaných sys-
témů řízení v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy 
a průmyslu. Dodává systémy řízení pro náročné tech-
nologie s dlouhým životním cyklem a vysokými nároky 
na spolehlivost a bezpečnost na bázi vlastních i cizích 
řídicích systémů. Strategicky silnou stránkou firmy jsou 

návrhy a realizace technických koncepcí a hierarchií 
řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. „Naše 
systémy řízení dodáváme do 50 zemí světa. V současné 
době máme rozpracované projekty například v Egyptě, 
v Gruzii, v Polsku, na Slovensku, na Kubě a v Austrálii, 
kde se chystáme zprovoznit speciální sluneční elek-
trárnu,“ uzavírá Ivo Tichý. ■� /dr/

Název SandRA je složen z počátečních pís-
men sloganu Safe and Reliable Automation, 
tedy bezpečná a spolehlivá automatizace. Jde 
o moderní řídicí systém třídy Distributed Control 
System (DCS) navržený pro náročná průmyslová 
odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlou-
hou dobu životnosti řídicího systému. 
Široká škála nabízených technických prostředků 
a možných uspořádání architektury systému 
umožňuje použít jej jak pro řízení rozsáhlých 
technologických celků typu energetického vý-
robního bloku, tak pro řízení malých technolo-
gií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační 
stanice plynu apod.

„Uplatnění řídicího systému SandRA je velmi široké, zahrnuje i produkty určené pro menší aplikace, např. 
bioplynové stanice, teplárny, výrobní linky apod.,“ říká Vladislava Česáková
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BUDOUCNOST JADERNÉ 
ENERGETIKY SE NAZÝVÁ 
UZAVŘENÝ CYKLUS
V roce 2014 se Rosatom rozhodnul vytvořit obchodní oddělení pro 12 regionů rozmístěných 
po celém světě, jejichž hlavním úkolem je kontakt a komunikace s potenciálními zákazníky. 
V Praze vzniklo centrální zastoupení pro střední a jižní Evropu, které má na starosti ČR, Slo-
vensko, Maďarsko, Bulharsko a balkánské státy jižní Evropy. Šéfem této centrály je Vadim 
Titov, vedoucí regionální kanceláře Rosatomu pro střední Evropu.

Jak si aktuálně Rosatom stojí v oblasti jaderné 
energetiky?
Současný stav charakterizuje jeden údaj, na který 
jsme zvlášť hrdí: v roce 2014 přesáhnul celkový objem 
zahraničních zakázek Rosatomu sto miliard dolarů. 
V základu tohoto portfolia je pochopitelně výstavba 
jaderných bloků. V zahraničí dnes stavíme 34 bloků, na 
konci listopadu přibyly čtyři egyptské, a kromě toho 
realizujeme 9 bloků v Rusku. Staví nás to na první místo 
ve světovém měřítku v počtu stavěných bloků a po-
skytuje základ, který nám dává další možnosti v oblasti 
vývoje palivových cyklů, rozvoje nových technologií 
a samozřejmě rozvoje jaderného strojírenství.

Rosatom je jedinou společností, která v posledních 
letech uváděla do provozu nejméně jeden jaderný 
blok ročně. Loni to byl např. 3. blok Rostovské JE, 
a zvlášť významná je pro nás skutečnost, že byl do 
provozu uveden s předstihem, dříve než bylo pů-
vodně plánováno, zatímco řada jaderných projektů 
ve světě má naopak zpoždění. Umožnily to nové 
modely řízení výstavby, které jsou dnes používány 
prakticky na všech našich nových projektech. Před 
koncem tohoto roku očekáváme další významný 
krok, fyzikální spouštění 1. bloku nové Novovoro-
něžské JE 2. Je to první blok generace 3+, která 
odpovídá všem postfukušimským požadavkům na 
bezpečnost. Po svém uvedení do provozu bude nej-
modernějším a nejbezpečnějším blokem na světě.
V září se uskutečnilo první lití betonu pro nový vý-

zkumný reaktor MBIR na bázi rychlých neutronů 
a v polovině prosince by měl být přifázován k síti 
reaktor BN-800 na Bělojarské JE, který je novým typem 
energetického reaktoru na rychlých neutronech. Bude 
to důležitý krok v rozvoji reaktorů 4. generace, který 
je nezbytným krokem na cestě k uzavřenému palivo-
vému cyklu – to je sen všech lidí v jaderném průmyslu.
Rosatom je unikátní i v tom, že je to integrovaná 
společnost – pod svou střechou má všechny firmy, 
které zajišťují celý výrobní cyklus jaderné ener-
getiky od začátku do konce. Což dává možnost 
mít také pod kontrolou ceny každé operace – od 
projektování, přes těžbu a obohacování uranu až po 
výstavbu jaderných elektráren a výrobu jaderného 
paliva i likvidaci použitého. Není tedy problém 
spočítat, jaká bude finanční náročnost projektů, 
a posoudit i z pohledu investora, zda je projekt 
ekonomicky zajímavý, takže se můžeme obejít 
v některých případech i bez jinak obvyklých garancí.

Co si pod tím lze konkrétně představit?
Velmi důležité je, jak ukázal Rosatom, že jaderné elek-
trárny je možné stavět s využitím různých modelů 
výstavby i financování. Základem je klasický kontrakt, 
kdy celkovou dodávku hradí zákazník – příkladem 
práce pro kontraktora je čínská JE Tchien-wan, 
íránský projekt v Búšéhru apod. Dalším příkladem 
druhého typu je, kdy zákazník hradí celou zakázku 
na základě mezivládní dohody prostřednictvím 
půjčky, která byla zajištěna na základě mezivládního 
kontraktu. Tímto způsobem staví Rosatom několik 
jaderných bloků v různých částech světa, mj. např. 
maďarskou JE Pakš 2. Tato elektrárna je již v pří-
pravné fázi a v blízké době bude zahájena příprava 
infrastruktury a výkopové práce. Třetí variantou je, 
když nás vláda pozve, abychom jadernou elektrárnu 
nejen postavili, ale poté ji i vlastnili a provozovali. 
Tomuto typu se říká built-own-operate – takový 
způsob výstavby je nyní realizován např. v Turecku, 
kde se staví první turecká JE Akkuyu.
A pak je i další model, kdy spolumajitelem JE jsou bu-
doucí spotřebitelé elektřiny, která se v ní bude vyrábět. 
Tím vzniká konsorcium, jehož akcionáři jsou budoucí 
odběratelé elektřiny, kterou budou tím pádem dostá-
vat v podstatě za výrobní cenu. Kromě levné elektřiny 
tak využijí i další výhodu jaderných elektráren – budou 
mít zajištěny stabilní dodávky elektřiny na desítky 
let dopředu. Tento model financování se realizuje 
např. u nyní budované finské JE Hanhikivi, kde vzniklo 
konsorcium zastupující místní municipalitu a místní 
firmy, které budou využívat energii, včetně např. hutní 

společnosti. Minoritním akcionářem společnosti 
Fennovoima, která bude JE provozovat, je i Rosatom.
Zákazníci mají proto přirozeně zájem, aby elektrárna 
fungovala co nejdříve, byla postavena za rozumné 
peníze a vyráběná elektřina byla co nejlevnější a byla 
dodávána za předem kalkulovanou cenu. Právě mo-
del uplatněný na Hanhikivi, kde se uplatňují transpa-
rentní náklady a ceny, může být příkladem budoucí 
spolupráce Rosatomu v Evropě. Ta se zatím potýká 
s problematikou dotovaných a nedotovaných cen, 
ve snaze podpořit čisté, zelené obnovitelné zdroje 
energie, což může být občas komplikované pro její 
odběratele. Potenciálním zákazníkům můžeme na-
bídnout kterýkoli z těchto modelů financování, jsme 
otevření různým možnostem. Jsme velmi flexibilní 
a snažíme se najít vždy vhodné řešení pro konkrétní 
podmínky, jednat i o dalších, nových modelech. 
Takže pokud např. česká vláda rozhodne o stavbě 
nových jaderných bloků a přijde s nějakým novým 
návrhem, jsme ochotni o tom mluvit.

Jak vnímáte roli ČR v oblasti jaderného prů-
myslu?
Před 60 lety byla podepsána mezivládní dohoda 
o spolupráci v jaderném výzkumu, která dala impuls 
k rozvoji české jaderné energetiky, protože zahrno-
vala celou řadu oblastí a odvětví, ve kterých probíhá 
spolupráce dodnes. Za těch 60 let česká energetika 
i jaderný průmysl udělala obrovský krok kupředu, 
a ČR je dnes jednou z mála zemí světa, která dokáže 
vyprojektovat a postavit jaderný reaktor. Jsme rádi, 
že dnes můžeme spolupracovat s českými firmami, 
které dodávají své výrobky pro ruské jaderné projekty, 
a spolupracovat s nimi i na řadě projektů v dalších 
zemích světa. Příkladem takové spolupráce může 
být kontrakt ÚJV Řež na výstavbě finské JE Hanhikivi 
nebo dodávka projektu strojovny reaktoru MBIR 
uherskobrodským EGP Investem.

Zmíněné Finsko je země s velkým ekologickým 
cítěním, Německo ze stejných ekologických 
a bezpečnostních důvodů od atomové energie 
ustupuje. Jak se Rosatom vyrovnal s postfuku-
šimou? Máte naprojektovány modely, jak se 
může jaderná energetika dále vyvíjet?
Ve Finsku funguje velmi přísný regulační úřad – 
STUK. V jaderném světě patří k těm nejstriktnějším, 
pokud jde o parametry jaderné bezpečnosti, které 
vyžaduje, a jeho požadavky jsou o několik úrovní 
výše než běžné mezinárodní standardy. Proto je 
STUK považován za nejkomplikovanějšího part-
nera pro jednání – kontroluje vše nejpřísnějším 
možným způsobem, a nikdy by nepřipustil, aby 
ve Finsku bylo postaveno jaderné zařízení, které 
by nějakým způsobem mohlo ohrozit bezpečnost. 
Ale právě proto, že má STUK takovou pověst, mu 
Finové věří, věří v budoucnost jaderné energetiky 
a rozhodli se pro stavbu JE, potvrzují to i průzkumy 
veřejného mínění.

Podíl jaderné energie na celosvětovém ener-
getickém mixu je podle letošního reportu 
The World Nuclear Industry zhruba 11 %. Jste 
tedy přesvědčeni, že jaderná energetika má 
i v dnešním světě, který už není atomu zrovna 
příznivě nakloněn, perspektivní budoucnost?

DNY

26. – 27. 4. 2016
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Rozvoj ekonomiky ovlivňuje i správný energetický 
mix a jaderná energie má v energetickém mixu 
jednu obrovskou přednost v tom, že podíl ceny 
paliva na ceně jaderné elektrárny – a tím i vlivu na 
následnou cenu elektřiny – činí jen jednu desetinu, 
takže tím pádem je tato položka velmi stabilní. Cena 
přírodního uranu na burze může kolísat, ale podíl 
této složky na výsledné ceně elektřiny je jen malý 
a nemá takový vliv na její výkyvy. 
Právě proto i takové země jako jsou Arabské emiráty, 
konkrétně Saúdská Arábie, ačkoli samy zásobují 
svět ropou a plynem a mají zásoby těchto surovin, 
začínají budovat jadernou energetiku. Cena ropy se 
během 10–15, nebo X let může vrátit na 150 či 200 

dolarů za barel a v zájmu arabských zemí je mini-
malizovat spotřebu ropy uvnitř země a maximali-
zovat export, tudíž mají důvod – a zájem, o rozvoj 
vnitřních jaderných zdrojů nezávislých na ropě.
Myslíme, že optimální podíl atomu v celkovém ener-
getickém mixu, celkové energetické bilanci země, 
by měl činit asi 30 – 35 %. Podle našich analýz právě 
tento podíl zajišťuje energetickou stabilitu. Samo-
zřejmě tu vyvstává i otázka, na kterou je odpovědí 
naše strategie renesance rozvoje jádra. A to je pro-
blém ukládání použitého paliva. Momentálně jsme 
v situaci, kdy si podle švédského příkladu lze před-
stavit, jaké enormní výdaje jsou potřeba na jeho bez-
pečné uložení. A proto je potřeba vyvíjet technologie, 
kdy použité palivo nebude odpadem, ale zdrojem 
pro budoucí generace. Jakmile dokážeme vyřešit 
tento úkol, vyřešíme dva problémy zároveň: zvýšit 
investiční přitažlivost jaderné energetiky, protože 
nebude potřeba investovat obrovské prostředky do 
úložišť použitého jaderného paliva, a na druhé straně 
i ekologické otázky s tím spojené. Cestou k tomu by 
mohly být právě reaktory na bázi rychlých neutronů.

Nějaké použité palivo však bude zbývat 
i z těchto nových reaktorů…
Samozřejmě, nikdo nepředpokládá, že se podaří 
hned získat ideální, úplně bezezbytkovou technolo-
gii, rezidua jsou i v tomto procesu, ale už to nebude 
problém, který by kriticky zatěžoval celá mnohá další 
pokolení. Už nebudou nebezpečná po další řadu tisí-
ciletí, ale v horizontu řádově menším např. stovek let.

Radioaktivní odpad můžeme rozdělit na tři části: 
vysoce aktivní, středně aktivní a nízkoaktivní. 
Dnes jsou dvě cesty jak s ním naložit: prostě je 
někde bezpečně uskladnit na staletí a přesunout 
tak v podstatě tento problém na další generace, 
nebo udělat vše, abychom je tímto problémem už 
nezatěžovali. Najít řešení, jak množství jaderného 
materiálu zbývajícího po využití v jaderné elektrárně 
minimalizovat a jak je třeba ještě smysluplně využít. 
A právě to je směr, kterým jsme se vydali, a který 
by měl už v dohledné době přinést i své výsledky.
Rusko je dnes v podstatě jedinou zemí, která řeší 
tento problém komplexně a globálně. Je schopna 
vypracovat a realizovat celý program, který na 
konci dokáže celý jaderný cyklus uzavřít a tyto 
dosavadní problémy vyřešit. Obdobný ambiciózní 
program nazvaný Fénix měla kdysi i Francie, ale 
v 90. letech na něj z politických důvodů rezignovala. 
Další programy vývoje sodíkových reaktorů byly 
ve Spojených státech a v Japonsku, ale také byly 
opuštěny buďto z politických nebo z technických 
důvodů. Právě proto netrpělivě očekáváme letošní 
energetické spuštění reaktoru BN-800. Na rychlém 
reaktoru BN-1200, který bude už komerčním pro-
jektem nejmodernější technologie s parametry 
cenově srovnatelnými s technologií VVER, jsou 
práce už v pokročilé fázi projektování. Nebude to 
pochopitelně hned zítra, ale předpokládáme, že lze 
mluvit o zprovoznění tohoto reaktoru kolem roku 
2021–2022. A jakmile dokončíme tento projekt, je 
reálný uzavřený palivový cyklus. ■
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Čeští odborníci pomáhají likvidovat 
vyhořelé jaderné palivo
V rámci programu RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return) společného projektu USA 
a Ruské federace, kterého se aktivně účastní za ČR akciová společnost ÚJV Řež, se uskutečnil 
další úspěšný odvoz vysokoobohaceného jaderného paliva z uzbeckého jaderného reaktoru 
Foton (jednoho ze dvou výzkumných reaktorů v Uzbekistánu). 

Jeho zvláštností je použití kapalného jaderného 
paliva, což pro přepravu představuje mimořád
nou komplikaci. Pro čerpání paliva z reaktoru do 
přepravních pouzder vyvinula technologické za
řízení ruská firma Sosny, s níž odborníci z ÚJV Řež 
spolupracovali již na jiných předešlých odvozech 
vyhořelého paliva. 

Na realizaci odvozu se podílely divize Chemie pa
livového cyklu a nakládání s odpady s podporou 
divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež. 
Dlouhodobý projekt vyvrcholil na podzim letoš
ního roku, kdy byl obalový soubor Škoda VPVR/M 
naplněný kapalným palivem přeložen do ruského 
obalového souboru a naložen do letadla, které ho 

dopravilo do Ruska, kde bude vysokoobohacené 
palivo přepracováno. Společnost ÚJV Řež získala 
také zakázku na odvoz použitého jaderného paliva 
z Afriky a Asie do Číny, takže kromě vyhořelého 
paliva z Gruzie jsou dalšími přepravami, na nichž 
se budou čeští jaderní specialisté podílet, odvozy 
z čínských reaktorů MNSR (Miniature Neutron 
Source Reactor) provozovaných v Ghaně, Nigérii, 
Sýrii, Pákistánu a Íránu zpět do Číny. ■

Westinghouse připravuje 
vývoj nových reaktorů
Společnost Westinghouse má zájem o spolupráci s americkým ministerstvem energetiky na další 
inovaci v oblasti energetiky, která nezatěžuje životní prostředí. Firma předložila ministerstvu  
energetiky návrh projektu svého prvního olovem chlazeného rychlého reaktoru, navrženého 
tak, aby dosahoval vyšší úrovně dostupnosti, bezpečnosti a flexibility.

Americký Department of Energy (DOE) plánuje 
investice do konceptů jaderných reaktorů, které 
by mohly začít fungovat do roku 2035. Součástí 
týmu pod vedením společnosti Westinghouse jsou 
členové národního systému laboratoří, univerzit 
a soukromého sektoru, jejichž znalosti jsou k na
vržení a komercializaci reaktoru nezbytné. Tým 
rozvine technologii reaktoru IV. generace a použije 
nové palivo, aby tak vyvinul reaktor V. generace, 
který bude konkurenceschopný i v nejnáročnějším 
ekonomickém prostředí.
„Jaderná energie je důležitou součástí dnešního 
trhu s energií a bude hrát čím dál významnější roli. 
Svět totiž má zájem o energii, která je bezpečná, 
spolehlivá, ekonomická a neznečišťuje ovzduší.  
„Naším cílem je inovovat jako první. Věříme, že 
reaktor chlazený olovem bude další technologií 
uvedenou do provozu. Westinghouse a jeho part
neři mají dostatek zkušeností a technických znalostí 
na to, aby ji dostali na trh,“ říká prezident a generální 
ředitel společnosti Westinghouse Danny Roderick.
Nová generace jaderných reaktorů musí být podle 
něj schopna soupeřit s nízkonákladovými techno
logiemi výroby energie a zároveň dosahovat co 
nejvyššího výkonu a bezpečnosti. Olovem chla
zený reaktor bude založen na inovativních prvcích, 
jako je např. nejnovější palivo Westinghouse, které 
odborníci charakterizují jako „nehodám odolné“. 
Využití olova jako chladiva zajistí bezpečnost re
aktoru a optimalizuje jeho ekonomiku díky niž
ším nákladům na konstrukci a vyšší efektivitě než 
ostatní technologie.
Kromě výroby elektrické energie by inovativní 
reaktor mohl také produkovat vodík a odsolovat 
mořskou vodu. Díky možnosti přizpůsobit výrobu 
aktuální spotřebě by olovem chlazené rychlé reak

tory mohly podpořit i rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie, jako je Slunce nebo vítr.

Americká jaderná energetika ožívá  
– po 20 letech
Jaderná energetika se ve Spojených státech začíná 
opět opatrně dávat do pohybu. USA udělily v říjnu 
letošního roku poprvé po 20leté pauze oprávnění 
k provozu nové jaderné elektrárně Watts Bar 2 v Ten
nesse, která je tak po dlouhé době první, jež tam 
obdržela provozní licenci, a to pro následujících 
40 let. Ironií osudu je to prakticky stejné období, 
jaké zabrala její samotná výstavba. Ta byla zahájena 
už v roce 1972, ale v roce 1985, 
kdy už byla ze 60 % kompletní, 
byla přerušena. Už v té době 
stála 1,7 mld. dolarů, což bylo 
prakticky dvojnásobek, než 
předpokládal původní projekt. 
K obnovení prací na dostavbě 
došlo až v roce 2007, nicméně 
havárie ve Fukušimě o čtyři 
roky později vedla ke zpřísnění 
nároků a dokončení výstavby 
opět prodloužila.  Doba, po 
kterou byla elektrárna Watts 
Bar 2 ve výstavbě se tak na
konec protáhla až na vice než 
čtyři desetiletí – což je rovněž 
světový rekord svého druhu 
(jde tak o vůbec nejdéle bu
dovaný reaktor na světě) 
a cena elektrárny se mezitím 
vyšplhala na 4,5 mld. dolarů 
(tj. zhruba 110 mld. Kč) – tzn. 
více než 5násobek původní 

částky. Nyní je však její 1150MW reaktor prvním 
na území USA – kde je aktuálně v provozu stovka 
jaderných elektráren – který splňuje nová, přísnější 
postfukušimská kritéria.
Výroba energie v jaderných elektrárnách tvoří ne
celou pětinu tamní výroby elektřiny, jejímž hlav
ním zdrojem je dlouhodobě uhlí. Do budoucna 
USA sázejí spíše na zemní plyn, mj. i kvůli nižším 
investičním nákladům na plynové elektrárny, než 
v případě jaderné energetiky. V blízkém horizontu 
je tak plánováno vybudování jen čtyř dalších 
jaderných reaktorů. 

S Brity společný vývoj SMR
Návrh na společný vývoj nového typu reaktoru ze seg
mentu tzv. malých modulárních jaderných reaktorů 
(SMR – small modular reactor) předložila firma Wes
tinghouse i v Británii, která je v současné době jedním 
z nejvýznamnějších partnerů pro aktivity společnosti 
a její jaderný program. Návrh nastiňuje společný 
model, návrhu a vývoje, kdy by Westinghouse přispěl 
svým koncepčním návrhem malého modulárního 
225MWe integrálního tlakovodního reaktoru, jehož 
všechny základní prvky se nacházejí uvnitř reakto

rové nádoby, a ve spolupráci 
s partnery, jimiž mají být brit
ská vláda a průmysl, by zajistil 
jeho dokončení, licencování 
a nasazení tohoto designu. 
Kromě designu reaktoru vloží 
Westinghouse do partnerství 
i testování a analýzy, na nichž je 
jeho SMR reaktor založen, jako 
cenný zdroj pro cestu k úspěš
nému nasazení této technolo
gie ve Velké Británii, ale i jinde. 
Návrh je koncipován tak, aby 
umožňoval plně zapojit britský 
průmysl a podnítil nové výrobní 
činnosti, které by vytvořily nová 
pracovní místa ve Velké Británii. 
Navrhované partnerství má být 
strukturováno jako podnik se 
sídlem ve Spojeném království 
společně vlastněný firmou 
Westinghouse, britskou vládou 
a průmyslem. ■

Vizualizace nového typu reaktoru SMR ze 
segmentu malých modulárních jaderných 
reaktorů

Ukládání obalového souboru do letadla
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Veolia energie inVestuje  
do ekologizace sVých proVozů
Ochrana životního prostředí, rozumné nakládání s přírodními zdroji, čisté ovzduší. S podobnými 
hesly se setkáváme stále častěji. Společnosti skupiny Veolia Energie v České republice však 
skutečně myslí na udržitelný rozvoj a do ekologizací provozů v minulých letech investovaly 
miliardy korun. A obdobně tomu bude i v letech následujících. 

Investice směřují především do snížení emisí oxidů 
síry a dusíku a tuhých znečišťujících látek. Zároveň 
bylo vybudováno několik zdrojů na spalování bio-
masy. Mnohdy obecné fráze o udržitelném přístupu 
k životnímu prostředí mají ve Veolii zcela konkrétní 
obsah.
„Ekologizace našich zdrojů je technologicky 
i organizačně složitá činnost, kterou musí naše 
týmy plánovat dlouho dopředu. Zajistit ji jak po 
technické stránce, získat všechna nezbytná povo-

lení k výstavbě, tak i její financování,“ vysvětluje 
Marcel Vrátný, technický ředitel Veolia Energie 
ČR, a ujišťuje: „Máme však tým odborníků, který 
má za úkol, aby nejpozději do roku 2022, kdy 
budou platit nová evropská pravidla na ochranu 
ovzduší pro všechny energetické zdroje, bylo vše 
hotovo.“ Protože jednotlivé kotle a závody mají 
jiné parametry, výrobce i rok výstavby, jedná se 
vždy o složitou technologii vytvořenou přímo 
„na míru“.
Kotle elektráren a tepláren musí procházet slo-
žitými úpravami, jejichž cílem je snížení emisí 
oxidů síry, dusíku a uhlíku a tuhých znečišťujících 
látek. V Teplárně Karviná a Elektrárně Třebovice 
byly již úspěšně uvedeny do provozu jednotky 
odsíření a odprášení spalin. Další jednotka od-
síření a odprášení je ve stádiu rozpracovanosti 
v Elektrárně Třebovice, kde také probíhá rekon-
strukce kotlů za účelem snížení produkce emisí 
oxidů dusíku. Rovněž probíhají práce na ekologi-
zaci Teplárny ČSM Sever. Průběžně se aktualizuje 

harmonogram prací i dlouhodobý strategický 
plán společnosti.
Díky zmíněným ekologickým akcím se zlepší 
ovzduší na Ostravsko-Karvinsku, jelikož se množství 
vypouštěných emisí oxidů dusíku sníží minimálně 
o 833 tun, oxidů síry minimálně o 1463 tun a tuhých 
znečišťujících látek o téměř 9 tun.
Ekologizace třebovické elektrárny nezůstala bez 
povšimnutí ani u odborné veřejnosti. Tepláren-
ské sdružení ČR ocenilo odsíření prvním místem 

v soutěži o Projekt roku v kategorii Snižování emisí 
znečišťujících látek.  
Je všeobecně známo, že především Moravsko-
slezský kraj má dlouhodobě problémy s kvalitou 
ovzduší. Proto snahu společnosti Veolia Energie 
ČR o snižování emisí kladně hodnotí představitelé 
přilehlých měst i Moravskoslezského kraje. „Pokud 
by zůstal Moravskoslezský kraj ve své snaze zlepšit 
životní prostředí v regionu osamocen, výsledek 
by nikdy nebyl totožný, jako když se do ekologic-
kých aktivit zapojí i veřejný a soukromý sektor,“ 
zdůraznil náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Daniel Havlík a dodal: „Investice podniků do 
zlepšení stavu ovzduší kraj vítá, protože pouze 
vzájemná spolupráce může přinést viditelný efekt, 
který obyvatelé kraje pocítí.“
Vedle již zmíněných projektů jsou další nemalé fi-
nanční prostředky investovány do obnovy a moder-
nizace výrobních technologií, řídicích a monitorova-
cích systémů a do zvýšení bezpečnosti provozů. ■

Antonín Balnar, Veolia Energie ČRV Teplárně Karviná již byly uvedeny do provozu jednotky odsíření i odprášení spalin
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ReaktoRy „tříapůlté” geneRace 
nastupují do finiše
Na šestém bloku Novovoroněžské jaderné elektrárny byla v listopadu zahájena další fáze studené 
a horké etapy testování jednotlivých zařízení prvního ze dvou nových bloků s reaktory VVER-
1200 generace III+ v Ruské federaci, které zde staví Rosatom. Společně s Leningradskou JE 2  
a Baltickou JE jsou tyto elektrárny referenčními výstavbami pro nabídku Konsorcia MIR.1200.

V rámci letošní mezinárodní konference Atomexpo 
2015 v Moskvě dostala skupina zahraničních novi-
nářů možnost „odskočit si” do více než půltisícovky 
kilometrů vzdálené Novovoroněže a prohlédnout si 
tamní jaderné elektrárny. A to jak již provozovanou, 
tak i novou, nyní budovanou. Rozumí se samo 
sebou, že jsme neváhali tuto šanci využít.

K našemu překvapení bylo možné až na výjimky, 
na něž nás průvodci upozornili („odsud potud 
ano, tam už ne“...), dokonce poměrně hodně fo-
tografovat. Nezvyklé – zejména v Rusku, kde bylo 
až donedávna vše možné utajováno a poměrně 
striktně zakázáno fotit prakticky cokoli, o jaderných 
zařízeních ani nemluvě. Na dotaz, zda dnes mají 
tedy smysl i zákazy zbývajících lokalit v době, kdy 
satelity vidí z vesmíru všechno s neuvěřitelnou 
přesností detailů, pracovník ostrahy odpovídající za 
bezpečnost lišácky odvětil: „Družice vidí jen shora, 
ale pod střechu nedohlédnou, a tam ještě máme 
svá malá tajemství, proto z boku prosím, nefotit...“

Průkopníci nových technologií
V ruské Novovoroněži se (podobně jako v Bělojarsku 
u Jekatěrinburgu) vždy stavěly jen prototypy jader-
ných elektráren. Byly to v podstatě experimenty, které 
měly ověřit, jak budou nové typy reaktorů fungovat 
v praxi. Je to první jaderná elektrárna, na které byly 
vyzkoušeny bloky s reaktory typu VVER. Nejstarší 

bloky se tu začaly stavět již na konci 50. a v 60. letech 
minulého století – ty už jsou mimo provoz, dosud 
tu ale běží i dva „pilotní“ reaktory typu VVER 440 ze  
70. let, které přišly po prvních vývojových reaktorech 
(šlo o prototypy reaktorů VVER-210 a VVER-365), 
a později v 80. letech první reaktor VVER-1000. Svou 
premiéru tu mají i historicky první ruské bloky s vý-
konem 1200 MW, nyní jako pilotní projekt „tříapůlté“ 
generace ruských atomových reaktorů.
Jaderná elektrárna Novovoroněž 1, která v loňském 
roce oslavila 50. výročí svého uvedení do provozu, 
je první průmyslová JE v Rusku. Nyní v ní pracují dva 
bloky s reaktory VVER-440 (třetí a čtvrtý blok) a jeden 
(pátý) blok s reaktorem VVER-1000, a v nové části 
elektrárny, označované Novovoroněžská 2, jsou 
právě stavěny a testovány první dva bloky podle 
projektu AES-2006 s reaktory VVER-1200 (konkrétně 
VVER-1200 V-392M). 
S přípravou Novovoroněžská 2 začali inženýři v roce 
2007. Práce na prvním a druhém bloku (někdy též 
označovány jako 6. a 7. blok) byly zahájeny v letech 
2008/2009 a uplatnily se zde i některé nové prvky 
a postupy, které tento projekt odlišují od dosavad-
ního standardu výstavby ruských JE. Generálním 
projektantem je ruský Atomprojekt a generálním 
dodavatelem stavby NIAEP (obě společnosti patří 
do skupiny Rosatom). Atomenergoprojekt zavedl 
jako první know-how spočívající ve stavbě pouze 

jedné chladicí věže namísto dvou, jak tomu bylo 
dříve (při zachování všech požadovaných technolo-
gických i bezpečnostních parametrů), což by mělo 
přinést snížení nákladů, spotřeby elektrické energie 
i zmenšení plochy areálu elektrárny. Na chladicí věž, 
která má u základu Ø cca 130 m a je vysoká 171 m, 
bylo potřeba 10 000 m3 betonu.
Na stavbu budovy nového reaktoru byl místo mon-
tovaných železobetonových prvků využit litý beton, 
který je podle projektantů odolnější. Např. kopule 
budovy, v níž je umístěn 330t reaktor s výkonem 
1200 MW má dvojitý plášť, který zabraňuje vylu-
čování radioaktivních emisí do okolního prostředí 
a funguje i jako mechanická ochrana proti vnějším 
přírodním a jiným vlivům – včetně zemětřesení, 
uragánu nebo pádu letadla.
Nové bloky AES-2006 odpovídají všem ruským 
i mezinárodním bezpečnostním požadavkům, a od 
svých předchůdců 2. generace se odlišují zejména 
mimořádným důrazem na bezpečnost, která byla 
jedním z klíčových faktorů. Oproti většině stávajících 
reaktorů typu VVER (i když i ty prošly rozsáhlou 
modernizací a posílením bezpečnostních prvků) 
nabízejí nové VVER-1200 další zlepšení bezpečnosti 
díky řadě inovativních pasivních systémů, které 
nepotřebují ke své činnosti a (automatickému) 
spuštění elektrický proud ani zásah operátora 
a právě díky pokročilosti konstrukce těchto sys-
témů i reaktoru samotného, se řadí do generace 
označované jako III+.
Jedním z nejvýznamnějších bezpečnostních prvků, 
pokud jde o konstrukční řešení elektrárny, je tzv. 
lapač taveniny vyprojektovaný petrohradskou fir-
mou Atomenergoprojekt. Použitý je i na čínské JE 
Tchien-wan, indické Kudankulam a všech nově 
budovaných elektrárnách s reaktory VVER-1200. 

Tato speciálně konstruovaná nádrž, umisťovaná pod 
tlakovou nádobu, je poslední záchrannou instancí, 
pokud by selhaly všechny ostatní bezpečnostní 
systémy. Což je sice vysoce nepravděpodobný 
scénář, ale počítat je nutné i s touto alternativou, 
kdy kvůli souhře vnějších událostí může teoreticky 
dojít k vyřazení veškerých bezpečnostních systémů 
a tepelnému poškození paliva. I když řetězovou 
reakci je možné zastavit během několika sekund, 
palivo má stále tak vysoký tepelný výkon, že při 
nedostatečném chlazení se může začít tavit. A po-
kud by výpadek chlazení trval déle, hrozí riziko, že 
tavenina poruší tlakovou nádobu a po protavení 
kontejnmentem pronikne ke spodním vodám a za-
moří životní prostředí. Tomu má zabránit vyplnění 

První dva prototypové reaktory VVER byly odsta-
veny na konci 90. let minulého století a analýza 
zařízení a použitých materiálů přinesla nové dů-
ležité poznatky o životnosti těchto zařízení. Uká-
zalo se, že předpokládaná degradace probíhala 
výrazně pomaleji, než se původně očekávalo, 
a vzhledem k tomu bylo rozhodnuto, že dva 
novovoroněžské bloky typu VVER-440 mohou 
být provozovány o 15 let déle s perspektivou 
dalších 10 let. Licence na provoz 5. bloku s re-
aktorem VVER-1000 byla proto prodloužena 
rovnou o 25 let.

Výcvikové středisko pro personál jaderných 
elektráren
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šachty tlakové nádoby vodou, která chladí stěnu 
nádoby, aby se jí rozžhavené palivo neprotavilo.
Další inovativní pasivní bezpečnostní systém má za 
úkol zajistit rychlé zastavení řetězové štěpné reakce 
a zamezit jejímu opětovnému spuštění. Je založen 
na rychlém vstříknutí kyseliny borité do primárního 
okruhu – bór pohlcuje neutrony, takže většina jich 
je absorbována kyselinou boritou ještě dříve než 
by stačily rozštěpit jádro uranu. První jadernou 
elektrárnou, na níž byly tyto systémy použity, je 
indická Kudankulam. 
K významným inovacím v oblasti pasivní bezpeč
nosti patří i systém SPOT, což je ruská zkratka pro 
termín „sistěma pasivnovo otvoda těpla”, označující 
pasivní systém odvádění tepla z aktivní zóny do at
mosféry. Je založen na přirozené cirkulaci vzduchu, 
kdy chladný vzduch vstupuje zespodu do tepelných 
výměníků umístěných na střeše reaktorové budovy, 
a po ohřátí je vypouštěn jejich horní částí ven. 

Jaderná elektrárna  
se připravuje na start
Postupné testování a uvádění různých částí JE do 
provozu, než dojde ke skutečnému fyzikálnímu 
spuštění – tzv. fyzpusku, jak je v žargonu ruských 
atomových pracovníků označováno zahájení 
poslední etapy před „ostrým“ startem elektrárny 
(energetickým spuštěním) – se odehrává v několika 
etapách, tzv. fázích, kdy se prověřují všechny sys

témy, zejména ty klíčové. Jako první je na řadě tzv. 
studená fáze, kdy se prověřuje funkčnost zařízení za 
teplot do 135 °C. Jde např. o hydraulické zkoušky 
primárního a sekundárního okruhu zahrnující ově
ření funkce všech čtyř hlavních cirkulačních čerpadel 
a veškerých dalších systémů, které zajišťují jejich 
chod. Po úspěšném provedení a vyhodnocení této 
etapy nastupuje „horká“ fáze neboli testování za 
teplot a tlaku odpovídajících skutečným provozním 
podmínkám (280 °C, 15,7 MPa). Zahrnuje více než 
stovku detailních zkoušek, mj. např. vibrační testy 
vnitřních zařízení reaktoru a palivových kazet (jsou 
samozřejmě použity jen jejich imitace) a hodnocení 
termohydraulických parametrů zařízení, zkouší se 
hlavní cirkulační čerpadla za provozních parametrů, 
je provedena rovněž komplexní kontrola systému 
kontroly a řízení. Mimořádná pozornost je věnována 
testům bezpečnostních systémů, které zabraňují 
překročení tlaku v primárním i sekundárním okruhu, 
prověřují se systémy napájení jednotlivých zařízení 
bloku v případě krátkodobého výpadku vnějšího na
pájení či úplného odpojení od sítě, těsnost kontejn
mentu reaktorového sálu, který chrání reaktor před 
vlivem vnějších faktorů a také ochrana prostředí před 
únikem kontaminace z primárního okruhu. Teprve 
po otestování všech základních zařízení za provoz
ních parametrů a celkovém úspěšném dokončení 
„studených a horkých“ zkoušek se může připravit 
fyzikální a posléze i energetické spuštění nového 
bloku. To je v JE Novovoroněžská 2 plánováno na pří
ští rok a start prvního reaktoru nové generace bude 
patřit k významným milníkům jaderné energetiky.
Pro školení pracovníků obsluhy JE a především 
jejích operátorů slouží moderní školicí středisko, 
které je využíváno také pro přípravu ruských i za
hraničních specialistů působících v odvětví jaderné 
energetiky. Obsahuje i plnohodnotný simulátor, 
který je věrnou kopií řídicího centra elektrárny.
V budoucích letech by měly reaktory nového typu, 
které nastupují do provozu v Novovoroněžské JE 
jako referenční, patřit k poměrně rozšířeným, jak 

napovídají připravované projekty Rosatomu nejen 
v Ruské federaci, ale i v zahraničí. Výstavba nyní 
probíhá po dvou blocích v lokalitách Novovoro
něžská II, Leningradská II a Baltská v Rusku. Dva 
bloky, jejichž spuštění je plánováno na roky 2018 
a 2020, se staví v běloruské JE Ostrovecká. Stavba 
reaktorů stejného typu je připravována také ve 
finském Hanhikivi (jeden blok typu AES2006) a bě
hem několika let by měla být zahájena i výstavba 
dvou reaktorů VVER1200 v maďarské JE Pakš (má 
začít v roce 2018). S reaktory VVER1200 se počítá 
i pro JE Akkyu v Turecku a smlouva o výstavbě JE 
s těmito reaktory byla uzavřena i s Egyptem. Po 
sérii bloků s reaktory VVER1000 by se měli jejich 
nástupci řady VVER1200 uplatnit také v čínských 
a indických jaderných elektrárnách.
I když jde o jednu řadu reaktorových bloků, je pro
jekt reaktoru VVER1200 odvozen z vylepšených 
a inovovaných dvou verzí VVER1000. 

Česká stopa na donských pláních
Není bez zajímavosti, že na projektu se poměrně 
významnou měrou podílely i české firmy. Opavská 
společnost Arako dodala např. armatury pro 1. blok. 
Šlo zejména o speciální uzavírací potrubní armatury 
a ventily. Letos dodá cca 5000 ks armatur pro 2. blok 
Novovoroněžské JE. Armatury z Čech pocházejí 
na Novovoroněžské elektrárně i z produkce firmy 
Armatury Group, která pro tuto JE vyráběla např. 
kulové kohouty, vysokotlaká a středotlaká šoupátka, 
zpětné klapky a desítky regulačních a uzavíracích 
ventilů. Sigma Group získala zase kontrakt na do
dávky čerpadel havarijního přívodu bóru pro druhý 

blok Novovoroněžská 2. Češi by se podobně měli 
podílet ve finském Hanhikivi a tureckém Akkuyu, 
kde je připravována stavba bloků stejného typu 
– např. ÚJV Řež, bude poskytovat odbornou po
moc při hodnocení projektové a bezpečnostní 
dokumentace u projektu finské JE, u turecké pak 
při přípravě licenční dokumentace. ■

Josef Vališka, Novovoroněž

Základní charakteristiky projektu 
AES-2006:
Garantovaný energetický výkon: 1198,8 MWe
Maximální tepelný výkon: 3200 MWt
Roční produkce elektrické energie: 9,1 mld. kWh
Projektová životnost základního 
vybavení: 60 let
Roční koeficient využití: přes 90 %.

Simulátor kontrolní místnosti jaderné elektrárny

Souběžně s výstavbou objektu probíhala instalace 
řídicích systémů

Technici prověřují jednotlivé funkce řídicího pracoviště
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Setrvačníky proti blackoutům
Výpadek elektřiny není nepříjemný jen pro domácnosti, které to odnesou např. rozmraženou 
a vyteklou ledničku, ale především pro firmy, kde hrozí doslova fatální následky. K nejohrože-
nějším patří datová centra či serverovny pracující s citlivou elektronikou, kterou může náhlé 
přerušení přívodu energie poškodit, ale i s neméně citlivými daty, jejichž poškození může být 
podstatně větší komplikací než hmotné ztráty. 

Standardním vybavením podniků nebo nemocnic je 
dnes zdroj záložní energie pro případ nečekaného vý-
padku. Tyto zdroje mají řadu podob – od akumulátorů 
s rychlým nástupem avšak omezenou kapacitou přes 
pomalé, ale dlouhodobě spolehlivé dieselové agre-
gáty. K nim patří i setrvačníky, které v sobě částečně 
kombinují to nejlepší z obou metod – mohou ukládat 
poměrně velké množství energie (v řádu desítek až 
stovek kWh) a mají téměř okamžitý nástup. Podobně 
jako akumulátory energii nevyrábí, ale pouze ukládají, 
ovšem diametrálně odlišným způsobem. Zatímco 
akumulátory mění při nabíjení elektrickou energii na 
chemickou a naopak, setrvačníky pracují obdobným 
způsobem s mechanickou energií. 

Vakuová inovace ve službách  
energetiky
Srdcem setrvačníku je rotor roztočený po přivedení 
napětí elektromagnetem, který jej obklopuje. Zaří-
zení tak při nabíjení funguje jako elektrický motor, 
který pohání stále rychleji rotující rotor, jenž tím 
získává pořád větší a větší energii. Při odpojení 
vnějšího napájení pak zařízení slouží jako elekt-
rický generátor poháněný pohybem rotoru. Aby 
bylo množství energie, kterou tímto způsobem 
zařízení schraňuje, co nejvyšší, je potřeba, aby 
byl rotor co nejtěžší a dosahoval co největších 
otáček. U moderních setrvačníků se tak i mnoho 

set kg těžké rotory otáčejí těžko uvěřitelnou 
rychlostí několika desítek tisíc otáček za minutu. 
S tím ale také bohužel souvisí pravděpodobně 
hlavní nevýhoda setrvačníků – kvůli technologické 
náročnosti představují poměrně velkou investici 
a vyžadují častou a pravidelnou údržbu. Tyto 
nedostatky by však mohl v budoucnu zmírnit nový 
typ setrvačníku, který vyvíjí 
konstruktéři firmy Siemens. 
Inovovaný setrvačník má 
260 kg těžký ocelový rotor, 
který se pohybuje ve vakuo - 
vé komoře a je nadnášen 
magnety, což výrazně snižuje 
servisní náročnost. Nad roto-
rem je umístěn elektromotor 
z klasické sériové výroby, ne-
jde tedy o žádnou speciální 
a nákladnou součástku. Pro-
tože motor pracuje v běž-
ném atmosférickém tlaku, 
vývojáři museli vymyslet 
způsob spárování činnosti 
motoru s rotorem pohybu-
jícím se ve vakuu. Na rotoru 
i na hřídeli elektromotoru je 
proto přidělán spojkový disk. 
Pro zpětné zužitkování ener-

gie rotoru pak stačí roztočit motor na otáčky rotoru 
a aktivováním elektromagnetu vytvořit potřebnou 
trakci mezi oběma disky. Motor se tím přemění na 
generátor poskytující potřebné množství energie. 
Samotná vakuová komora rotoru je od okolí oddě-
lena deskou z magneticky neutrální keramiky, která 
proces výměny energie nijak nenarušuje. 

Levnější a rychlejší záloha i pomocný 
zdroj energie
Systém představuje velmi rychlý záložní zdroj 
energie – na plné otáčky, tedy 9000 ot.min-1, se 
generátor zvládne roztočit během 150 ms. Zařízení 
tak může v případě výpadku dodávky elektrické 
energie sloužit k překlenutí doby mezi výpadkem 
a naskočením záložního agregátu, které je časově 
nesrovnatelně náročnější.

Díky nižším pořizovacím ná-
kladům a snazší údržbě by 
měl inovovaný setrvačník 
najít uplatnění nejen jako 
záložní zdroj, ale i jako po-
mocný zdroj energie v prů-
myslu či výzkumu. Nahroma-
děnou energii totiž dokáže 
uvolnit během krátkého 
a energeticky velmi inten-
zivního pulzu, což je ideální 
např. pro pohon jeřábů, které 
potřebují po relativně krát-
kou dobu velké množství 
energie. Mohl by konkurovat 
i výkonným superkondenzá-
torům, které rovněž dokážou 
uvolňovat uloženou energii 
ve velmi krátkém okamžiku, 
oproti setrvačníku však mají 
podstatně kratší životnost. ■

Snižování emiSí v eu je drahé a málo efektivní
Energetická sekce Evropské fyzikální společnosti (European Physical Society – EPS) 
vydala oficiální stanovisko, z něhož vyplývá, že tato prestižní organizace sdružující 
přední fyziky a odborné fyzikální společnosti má pochybnosti o současné evropské 
energetické politice.

V dokumentu se např. uvádí, že výsledek náklad-
ných radikálních opatření snižování emisí CO

2
 

v EU podle tzv. Energetické cestovní mapy 2050 
zlepší celosvětovou situaci maximálně o 4-5 %. 
Současná masivní podpora bezemisních zdrojů 
v EU by podle EPS měla být přeformována tak, 
aby posílila konkurenceschopnost cen elektřiny 
a zabránila odlivu průmyslu z Evropy do oblastí 
s levnější energií. Nárůst energie z obnovitelných 
zdrojů, spojený se současnými opatřeními, vy-
žaduje podle evropských fyziků nová řešení její 
kolísavé výroby, např. kombinaci obnovitelných 
zdrojů s jadernými a uhelnými elektrárnami, nové 
způsoby skladování elektřiny ve velkém, zavedení 
chytrých sítí atp. V této souvislosti EPS navrhuje 
zahrnout do cen elektrické energie i nepřímé 
náklady, mezi nimiž hrají významnou úlohu právě 
dodatečné náklady způsobené kolísavou výrobou 

větrných a fotovoltaických elektráren. V souvislosti 
s rozvojem bezemisní energetiky je podle EPS 
také nutné navýšit rozpočet výzkumu a vývoje 
udržitelných technologií s odpovídajícím zamě-
řením a finančně podporovat vybrané vzdělávací 
programy. 
V nastavení budoucího energetického mixu EU, 
který by byl optimální jak z ekonomického hle-
diska, tak stability dodávek, doporučují vědci 
z EPS zvažovat využití nefosilních zdrojů elek-
trické energie, jako jsou biomasa 2. generace, 
geotermální zdroje, štěpné jaderné zdroje a do 
budoucna fúzní zdroje. EPS považuje jádro za 
významný zdroj a ve svém stanovisku uvádí, že 
je třeba udržet jeho technickou úroveň a výzkum, 
aby bylo možné budovat jaderné bloky nových 
generací a rozvíjet technologie pro jadernou 
fúzi. ■

Štítky i na plynové kotle

Na trend štítkování spotřebičů si už uživatelé 
zvykli. Od konce září letošního roku platí, že 
nově budou všichni výrobci povinni značit 
i plynové kotle energetickým štítkem, se 
zařazením do příslušné energetické třídy 
A++ až G.
Nové nařízení Evropské unie se kromě plynových 
kotlů týká také např. elektrických kotlů, tepel-
ných čerpadel a zásobníkových ohřívačů vody. 
Pro snazší orientaci spotřebitelů v energetické 
účinnosti ohřívačů zavádí proto Evropská unie 
povinné štítkování těchto spotřebičů. 
„Výroba plynových kotlů, které nebudou splňovat 
příslušnou energetickou účinnost podle daných 
směrnic, bude ukončena. Jde zejména o některé 
nekondenzační plynové kotle napojené do komína 
a nekondenzační plynové kotle v provedení turbo. 
Nadále tak budou dostupné kondenzační plynové 
kotle, jejichž nespornou výhodou je úspora spo-
třeby zemního plynu i snížení spotřeby elektrické 
energie,“ říká Miroslav Vránek z Pražské plynáren-
ské. ■
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téma: energie a energetika

EnErgiE stažEná z oblohy
Norská technologická firma Kitemill, zaměřená na sběr a využití energie proudícího vzduchu 
pomocí upoutaných draků operujících ve velkých výškách, vyvíjí netradiční zařízení pro sklizeň 
vzdušné energie. Jeho hlavními trumfy oproti klasickým větrným turbínám jsou výrazně nižší 
náklady i materiálová náročnost.  

Energii proudícího vzduchu má většina lidí spo-
jenou hlavně s větrnými elektrárnami, ty však 
nejsou jedinými zástupci zařízení, která dokážou 
sílu vzdušných proudů využít k výrobě elektrické 
energie. Systémy spadající do kategorie označované 
jako vzdušná větrná energie (Airborne wind energy 
– AWE) využívají silnější větry nad největšími větr-
nými turbínami na světě. Na rozdíl od nich však 
používají jen zlomek materiálů potřebných k výrobě 
obřích větrníků, jsou tišší a mobilní – lze je snadno 
přemístit, a mají tak velký potenciál pro tzv. off-
-grid aplikace (mimo běžnou distribuční síť). Jejich 
možnosti nabízejí použití v široké škále aplikací – od 
mW pro senzory do 100 kW, nebo i více, k nabíjení 
elektrických vozidel, napájení vzdálených obytných 
objektů apod. 

Draky místo větrníků
Thomas Harklau, generální ředitel norské společ-
nosti Kitemill, popisuje, jak se nyní jeho projekt 
AWE zaměřuje spíše na pevně upoutaná křídla 
letadel než hůře ovladatelné látkové draky. „V příš-
tích letech dotace pro obnovitelné zdroje ener-
gie jako jsou větrné elektrárny a solární panely 
z velké části zmizí. Poptávka po čistých zdrojích 
energie však stále roste a klíčovou otázkou bude 
nákladová konkurenceschopnost. Vzdušná větrná 
energie byla identifikována jako slibná technolo-
gie druhé generace, ale zůstávají tam technické 
a obchodní výzvy pro masové nasazení. Nyní 
se proto bude diskutovat o hlavních technic-
kých parametrech a vlastnostech, ale neméně 
podstatné jsou i regulační a certifikační aspekty. 
Například Kitemill má certifikaci pro trvalý provoz 
na 1000 m n. m. v Norsku, které je vyšší a větrnější 
než je běžná výška, v níž dnes funguje většina 

alternativních vyvíjených systémů,“ konstatuje 
Thomas Harklau. 
Oproti běžným větrným turbínám nabízí technolo-
gie drakových elektráren firmy Kitemill následující 
výhody:
●●  nižší investiční náklady – méně potřebného 
materiálu má za následek nižší náklady na hard-
ware,
●●  plné vytížení výrobního času – vysoká nad-
mořská výška umožňuje využít silnější a stabil-
nější vítr,
●●  lepší možnosti umístění – drakové turbíny 
pracují ve velké nadmořské výšce a jsou mnohem 
méně závislé na lokalitě, mohou být umístěny 
v blízkosti existující sítě.

Elektrárnu Kitemill tvoří následující systémové 
komponenty:
1. Drak (generuje tažnou sílu stejně jakou např. 
využívají větroně při stoupání),
2. Automatický systém řízení (ovládá draka ob-
dobně jako autopilot u bezpilotních letounů – UAV),
3. Lano spojující draka s navijákem,
4. Pozemní regenerativní naviják.
Energie větru je pomocí těchto několika prvků 
převáděna na elektřinu, přičemž všechny těžké 
a na servis náročnější složky zůstávají umístěné 
na zemi. Draková turbína pracuje s podobnými 
aerodynamickými a mechanickými silami jako 
běžné pozemní větrné turbíny, ale s méně než 
10 % materiálů, které jsou potřeba k jejich rea-
lizaci. To má za následek výrazně nižší investiční 
náklady než u všech ostatních elektráren s po-
dobnou kapacitou, které využívají obnovitelné 
zdroje energie.

Přizpůsobivější alternativa
Drak operuje ve větru připojen k regenerativnímu 
navijáku na zemi pomocí dlouhého postroje, za-
tímco křídla rotoru konvenční větrné elektrárny 
či větrného mlýna jsou přímo připojeny k hřídeli 
generátoru. To vyžaduje, aby u konvenční větrné 

elektrárny byly všechny těžké a na údržbu náročné 
součásti rotoru umístěny v horní části podstavce 
– vysoko nad zemí (nebo mořem), aby lopatky 
byly vystaveny maximálnímu působení větru. 
Kromě toho otáčející se lopatky konvenční větrné 
elektrárny se neustále pohybují v různých rychlos-
tech větru, což vytváří oscilační síly a způsobuje 
jejich silné namáhání a únavu. Drakové turbíny 
naproti tomu seřadí síly hlavně pomocí napětí 
v porovnání se stlačením, ohybem a smykovými 
silami působícími na rotory větrných elektráren. 
Způsob jakým zvládají tyto síly umožňuje podle 
výrobce dosáhnout stejné výkonové kapacity 
s méně než 20% materiálu ve srovnání s běžnou 
pobřežní větrnou elektrárnou. Vzhledem k tomu, 
že drakové turbíny mohou dosáhnout vysoké 
nadmořské výšky, a to bez ohledu na to, zda se 
elektrárna nachází v moři, pobřežní, nebo do-
konce vnitrozemské oblasti.
Investiční náklady jsou pro systém využíva-
jící draků výrazně nižší než na turbíny větrné 
elektrárny, která umožňuje získávat nedoto-
vanou energii z obnovitelných zdrojů. Kromě 
toho zachytávají drakové turbíny více větrné 
energie a po delší dobu, než větrná elektrárna 
odpovídající velikosti. Další jejich výhodou je, že 
mohou být postaveny i na místech, kde klasické 
větrné elektrárny nemohou pracovat v důsledku 
extrémních sezónních povětrnostních podmínek, 
jako jsou např. tropické bouře a hurikány, které, 
i když se vyskytují nepravidelně jen jednou za 
čas, znemožňují vybudování stálé stacionární 
elektrárny. ■
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CHEMICKÝ KRÁL VLÁDNE UŽ JEDEN A PŮL STOLETÍ

V letošním roce oslavila 150 let svého působení největší chemická firma na světě: společnost 
BASF. S jejími výrobky se dnes můžeme setkat v širokém spektru oborů od zemědělské chemie 
či stavebních materiálů, až po hi-tech aplikace v automobilovém či leteckém a kosmickém 
průmyslu, přičemž značné úsilí věnuje i ekologickým aspektům, které zaujímají na žebříčku 
jejích priorit přední místo. Na otázky týkající se její role v současném světě a plánů do budoucna 
nám odpověděl ředitel české pobočky společnosti Filip Dvořák.

Během jednoho a půl století, kdy funguje 
společnost BASF, se svět chemie a plastů 
hodně změnil. Jaké jsou hlavní milníky v his-
torii firmy charakterizující tuto etapu? Na co 
je společnost nejvíce hrdá?
V roce 1865, kdy byla společnost BASF založena, 
byly jejími hlavními produkty anilin a soda, od toho 
je také odvozen název BASF – Badische Anilin- 
& Soda-Fabrik. Roku 1880 se ale chemiku Adol-
fovi von Baeyer podařilo syntetizovat indigo, 
nejdůležitější barvivo té doby. Toto období bylo 
vrcholem barvířské éry a barviva od společnosti 
BASF bylo možné najít na všech světových tr-
zích. 
Začátek dvacátého století se pro firmu nesl ve 
znamení zemědělství. Byl vyvinut Haber-Boschův 
proces, který znamenal počátek období umělých 
hnojiv. Důležitým milníkem byl i rok 1936, kdy byla 
nahrána první živá nahrávka na zvukovou pásku. 
Magnetické pásky byly velmi populární a dodnes 
zůstávají pro řadu hudebních odborníků z hlediska 
kvality přenosu zvuku nepřekonatelnými. V roce 
1951 pak odstartovala výroba klasického Styroporu 
– ten dokonce v roce 1962 chránil při transportu 
i obraz Mony Lisy. 
Opomenout bychom neměli ani plast nesoucí 
název Palatal, který byl již v roce 1964 použit na 
výrobu karosérie nového modelu Porsche, což 
odstartovalo jeden z hlavních trendů v automo-
bilovém průmyslu – snižování celkové hmotnosti 
vozu a s tím související nižší spotřebu a méně 
škodlivých výfukových plynů. 

Jaké produkty tvoří hlavní část současného 
produktového portfolia firmy?

Portfolio společnosti se neustále rozšiřuje a vyvíjí 
a dnes jej tvoří více než 70 000 produktů a ma-
teriálů – vše od chemikálií, plastů přes speciální 
chemii a produkty pro ochranu rostlin až po 
ropné produkty a zemní plyn. Nejdůležitějšími 
pro nás do budoucna jsou především produkty, 
které byly v interním procesu definovány jako 
„Accelerators“, tedy takové, které z hlediska udr-

žitelnosti vykazují ty nejlepší výsledky. Sem patří 
například čtyřcestný katalyzátor pro automobilový 
průmysl, technologie Green Sense Concrete pro 
stavebnictví, Kaurit Light pro spotřební produkty 
či materiál Hexamoll Dinch.

V ČR a na Slovensku se BASF významnou 
měrou zaměřuje na stavební hmoty s ohle-
dem na zlepšení energetické bilance bu-
dov a aplikace moderní stavební chemie, 
provozuje zde i vlastní výzkumné středisko 
a akreditovanou zkušební laboratoř pro be-
ton. Jak si česká pobočka stojí ve struktuře 
společnosti? Na co se hlavně koncentrují její 
současné aktivity a záměry?
Vylepšení energetické bilance budov patří mezi 
největší segmenty divize stavebních materiálů 
BASF v České republice. Zvláště zateplovací 
systémy a komponenty pro výrobu izolačních 
materiálů se řadí mezi nejsilnější aktivity, které 
vykazuji i významný růstový potenciál.
K dalším segmentům z hlediska trvalé udrži-
telnosti ve stavebnictví patří i nové generace 
speciálních přísad do betonu, které umožňují 
zefektivnit energetickou náročnost výroby to-

hoto nejpoužívanějšího stavebního materiálu 
a vytvářet u něj doposud nepředstavitelné vlast-
nosti a aplikace. K tomu slouží naše akreditovaná 
zkušební laboratoř, která tyto speciální aplikace 
zkouší tak, aby přinášely maximální přidanou 
hodnotu pro zákazníka.

Ústředním heslem mnoha současných prů-
myslových výrobců je udržitelnost. Není to 
ale jen další marketingová bublina bez kon-
krétnějšího obsahu? Co si pod tímto pojmem 
konkrétně představuje firma BASF?
V roce 2050 dosáhne světová populace devíti 
miliard, až 70 % lidí přitom bude žít ve městech. 
Společnost, která pracuje v globálním měřítku, 
se musí zabývat otázkami perspektivy různých 
světových trhů a pochopit jejich lokální poža-
davky a individuality. 
Abychom zabezpečili udržitelnější rozvoj, musíme 
vyvážit potřeby ekonomické, environmentální 
i sociální. Chemie, jakožto průřezová technologie, 
hraje klíčovou úlohu při řešení výzev budoucnosti, 
jelikož inovace v oblasti chemie přináší odpovědi 
na otázky budoucnosti, jako je například spotřeba 
surovin, životní prostředí a ovzduší, potraviny 
a výživa a samozřejmě také kvalita života. Trendy 
v těchto oblastech jsou hnacím motorem našeho 
procesu inovací ve společnosti BASF. Přináší nám 
impulzy a určují témata, pro něž provádíme vý-
zkum a vyvíjíme vhodná řešení. 
Při vývoji a výrobě produktů spoléháme na efek-
tivní procesy. Využíváme méně přírodních zdrojů 
a snižujeme produkci emisí a odpadu. Přijímáme 
zodpovědnost za bezpečnost našich výrobků 
a chceme zabezpečit, aby neohrožovaly lidi ani 
životní prostředí. 

Na co tedy bude BASF v příštích letech brát 
největší zřetel?
Do budoucna jsme si stanovili globálně dlouho-
dobé cíle. Do roku 2020 chceme snížit používání 
pitné vody při výrobních procesech o polovinu 
v porovnání s rokem 2010, zavést udržitelné 
hospodaření s vodou ve všech oblastech naší 
výroby a také výrazně snížit emise, které proudí 
do vody. Společnost BASF se zavázala, že bude 
co nejefektivněji využívat cenné fosilní suroviny 
a energetické zdroje. Avšak tam, kde je to možné 
a rozumné, podporujeme využívání obnovitel-
ných surovin na výrobu chemických produktů.

Nejdříve vzbudily nadšení, z dnešního po-
hledu, jednoduché uměle vytvořené materiá-
 ly, které měly nahradit ty přírodní. V  60. 
a 70. letech ohromovaly plasty svými mož-
nostmi a barevností, ale v závěru století se 
trend obrátil a plasty jsou veřejností vnímány 
jako chemická náhražka klasických materi-
álů. Po zjištění nepříznivého vlivu některých 
substancí na životní prostředí se dostaly té-
měř do pozice škůdců. Příznivě jsou nyní vní-
mány hlavně bioplasmy a materiály přátelské 
k ekologii. Co přijde asi příště jako další fáze 
složitého vývoje vztahu lidstva k plastům?
Nevěřím tomu, že do budoucna bude možné plasty 
jen tak nahradit. Jejich hlavní přednost spočívá 

38_39_TM12.indd   38 02.12.15   11:11



plasty a chemie – interview

39prosinec 2015   /   

v jejich výjimečných technických vlastnostech, 
které je možné významně měnit, neustále modifi-
kovat a inovovat podle jejich molekulového složení. 
Uvedu příklad z leteckého průmyslu. Množství po-
užitých plastů v konstrukci letadla roste významně 
již od roku 1970. Příkladem budiž Boeing 787, který 
se z 50 % skládá právě z plastů, přičemž hlavním 
důvodem je snížení celkové hmotnosti. 
Stejný trend samozřejmě panuje i v automobi-
lovém průmyslu, kde ve významné míře dochází 
k nahrazování kovu kompozitními materiály 

z plastu, což vede k výrazné redukci spotřeby 
paliva, ale i k celkovému vylepšení kvalitativních 
parametrů. Elektromobil BMW i3 rovněž využívá 
celou řadu našich vysoce inovativních plastů na-
jednou. I díky nim je tento vůz daleko robustnější, 
střešní konstrukce tužší a sedadla pohodlnější.
Myslím, že mnoho z nás si ani neuvědomuje, jak 
důležitou roli mohou plasty sehrát v naší snaze 
o snížení celkového objemu potravinového odpadu 
(food waste). Potraviny, které jsou správně zabaleny 
do plastového obalu, totiž vydrží čerstvé mnohem 
déle. Například sýr parmazán si díky obalu udrží své 
typické chuťové vlastnosti místo 20 dnů plných 50 
dnů. Obal z plastu je navíc mnohem lehčí než jiné 
konvenční obalové materiály, jako je například sklo 
nebo kov. V konečném důsledku tak opět dochází 
ke snížení paliva potřebného k převozu zboží a cel-
kovému snížení CO

2
. 

Plast je příliš cenný na to, aby končil na skládkách. 
Proto se naši vědci zabývají vývojem nové apli-
kace, která by buď usnadnila další použití plastů, 
nebo je využila jako zdroj energie. Vždyť některé 
druhy plastu mají podobnou výhřevnost jako 
surová ropa, z níž se ostatně vyrábějí. I proto se 
společnosti BASF připojila k iniciativě Evropského 
plastikářského průmyslu, která usiluje o zákaz 
skládky plastů počínaje rokem 2025. 

Svět moderních pokročilých materiálů jsou 
polymery, kompozity a nanotechnologie. 
Jakou roli v tomto byznysu hrají aktivity 
firmy BASF?

Cílem společnosti BASF samozřejmě je udržet si 
pozici největší chemické globální společnosti. 
Proto je naše participace ve výše zmíněných ino-
vativních oblastech naprosto klíčová. 
Naše divize Advanced Materials & Systems Re-
search vyvíjí nové konstrukční materiály, disperze, 
funkční materiály a organické a anorganické pří-
sady pro širokou škálu spotřebitelských odvětví 
včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, 
obalů, nátěrových hmot, pracích a čisticích pro-
středků či farmaceutických výrobků a kosmetic-
kých výrobků. 
Mohu ale uvést příklad i ze segmentu, který 
máme interně seskupen pod názvem „Materi-
ály, systémy & nanotechnologie“. Zde naši vý-
zkumníci pracují kromě jiného na nové gene-
raci barevných filtrů, které mohou být použity 
v laptopech, PC monitorech nebo televizních 
obrazovkách. Náš inovativní červený pigment 
s označením Irgaphor Red S S321 CF zajišťuje 
mimořádně vysokou kvalitu obrazu u displejů 
z tekutých krystalů. Díky malým částicím, které 
jsou menší než 40 nm, totiž dochází k daleko 
menšímu rozptýlení světla v barevném filtru, 
a divák tak vidí velmi ostrý obraz s jasnými bar-
vami a vysokým kontrastem.

Jedním z atraktivních nových trendů je 3D 
tisk, kde se právě plasty uplatňují ve značné 
míře. Jak vidíte jeho budoucnost a roli v prů-
myslu Vy?
Digitální technologie vytvářejí strukturální změny 
v ekosystému většiny průmyslových sektorů, jež 
využívají chemické společnosti jako své doda-
vatele (příkladem může být opět automobilový 
či elektrotechnický průmysl). Je zřejmé, že neu-
věřitelná flexibilita, kterou 3D tisk nabízí, prav-
děpodobně do budoucna umožní výrobcům 
ještě rychleji přizpůsobit svoji výrobu tak, aby 
byli schopni i při nižším rozsahu splnit dynamické 
požadavky svých zákazníků. 
Já osobně jsem přesvědčen, že 3D tisk bude vy-
žadovat nové materiály s unikátními vlastnostmi. 
Naši zákazníci tak budou upřednostňovat firmy 
z chemického sektoru, které budou schopny 
rychle inovovat a díky tomu budou i ony samy 

v pozici, kdy dokážou aktuálně reagovat na 
nové a stále individuálnější požadavky svých 
klientů. ■

BASF v Česku: 150 společných let
Koncern BASF dnes představuje nadná-
rodní společnost s více než 350 výrobními 
závody a 6 závody typu Verbund po celém 
světě, její loňský obrat dosáhl rekordních 
74,3 mld. eur a čistý zisk 5,2 mld. eur, což ji 
řadí na první místo ve světě ve svém oboru.  
V roce 1865 byla založena firma Badische Anilin- 
& Soda-Fabrik (BASF), už krátce po svém vzniku 
podniká v roce 1865 první obchodní aktivity na 
území dnešní České republiky a Slovenska, které 
se dále rozvíjejí v rámci rakousko-uherské mo-
narchie i po vzniku samostatné Československé 
republiky. 
Půl století po vzniku firmy se v roce 1925 šest 
největších německých chemiček spojuje do 
I.G. Farbenindustrie AG, jejíž součástí je i BASF. 
V Praze zastupuje obchodní zájmy BASF firma 
Prodeba, a to až do roku 1945, po válce jsou 
však obchodní kontakty přerušeny a k obnovení 
obchodních vztahů dochází až v roce 1953.
V letech 1970–1979 zastupuje zájmy společnosti 
v Československu státní podnik Rephachem, 
v roce 1979 si BASF jako vůbec první západo-
německá chemická firma zřizuje v Praze vlastní 
obchodní agenturu. V září 1988 je uzavřena 
rámcová dohoda s Národním výborem pro 
rozvoj vědy, technologie a investic za účelem 
posílení vědecké a technologické spolupráce, 
vedle agentury v Praze je zřízena další v Bra-
tislavě. 
Roku 1991 je založena prodejní společnost BASF 
Československo spol. s r.o., ale vznik České re-
publiky k 1. lednu 1993 vyžaduje přejmenovat 
BASF spol. s r.o. v České republice a založit BASF 
Slovensko spol. s r.o., celkem firma zaměstnávala 
v obou zemích asi 100 pracovníků. Koncem roku 
2014 BASF v Česku zaměstnával 278 lidí.  

Friedrich Engelhorn

Zakladatel firmy  
Basf a první továrna 

v Mannheimu
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Kancelář v počítači: Zlatá střední cesta 
může mít jméno softmaKer office

K počítači kromě operačního systému potřebuje většina uživatelů pro jeho praktické využití 
ještě řadu dalších programů – minimálně textový editor a obvykle tabulkový procesor či 
software na výrobu dnes tak populárních prezentací. Chceme-li tyto programy mít legálně, 
bývá standardní volbou MS Office, ale nemusí být zdaleka jedinou, a rozhodně ne nejlevnější.

MS Office, asi nejrozšířenější „kancelářský“ software, 
je v nových verzích poskytován ve formě ročního 
předplatného na používání programu, což jednot-
livce vyjde na zhruba 1300 Kč (od 1200 do 1800 Kč), 
licenci pro tři počítače pro domácnosti a studenty 
lze pořídit o nějakých 200 Kč levněji (v přepočtu na 
jednoho uživatele). Nebo je možnost sáhnout po 
některém z alternativních programů, nabízených 
i zdarma, ovšem občas je u nich nutno řešit pro-
blémy s kompatibilitou vůči microsoftí kanceláři či 
češtinu. Je tu ovšem i další možnost v podobě ně-
kterého z placených programů, které nabízejí stejné 
možnosti jako MS Office (a některé vychytávky mají 
možná zvládnuté dokonce lépe), ale pořídit je lze 
výrazně levněji, než „čistokrevnou“ MS Office.

Překvapivě zdatný nevlastní bráška 
microsoftské kanceláře 
K takovýmto programům patří např. SoftMaker 
Office německé firmy SoftMaker. Je k dispozici pro 
operační systémy Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Linux 
(x86, ARM, aj.), Google Android, Windows Mobile 
(Pocket PC) a Windows CE (ARM, MIPS, SH4, x86, 
aj.). Právě pro mobilní systémy je SoftMAker Office 
považována za lídra v tomto segmentu, kdy ji do-
poručují i OEM dodavatelé. O tom, že jde o zdařilý 
program, svědčí mj. i různá ocenění, která získal.
K dispozici jsou dvě verze: Standard a Professional 
(ta obsahuje navíc ještě čtyři slovníky Berlitz – ang-
licko-francouzský, německý, španělský a italský). Za 
první z nich si výrobce účtuje 70 USD (tedy přesněji 
řečeno 69,95) a pokud si 20 dolarů při-
platíte, můžete mít profi verzi. Pokud se 
vám to zdá dost, když některé alternativy 
k MS Office jsou poskytovány zdarma, 
pak vězte, že suma se týká tří instalací, 
takže program můžete mít doma na tří 
různých PC pro různé členy rodiny nebo 
jeden v práci apod. A na rozdíl od Micro-
softu napořád. A pokud upgradujete ze 
starších verzí nebo z konkurenčních 
programů, výrobce vám ještě 30 dolarů 
sleví. V tomto případě pak vychází i nej-
vybavenější profi verze na 20 USD na 
uživatele, což při současném kurzu není 
ani pětistovka. A standardní, vhodná pro 
naprostou většinu uživatelů je něco málo 

přes 300 Kč – a to je cena, za kterou se opravdu 
nad pořízením kvalitního programu, a ve vší legální 
počestnosti, vyplatí uvažovat.
Co za tyto peníze dostaneme? Základními sou-
částmi kancelářského balíku (v obou variantách) 
jsou programy TextMaker, PlanMaker, Presentations, 
BasicMaker a e-mailový klient Thunderbird v rozší-
řené (Enhanced) verzi. 

Na své si přijdou i vědci
I když program samotný v českém provedení (tzn. 
uživatelském rozhraní) zatím k dispozici není (vý-
robce však připouští, že v případě většího zájmu 
není problém českou verzi připravit), ve výbavě do-
plňkových slovníků čeština mezi 75 podporovanými 
jazyky je, takže kontrolu pravopisu zvládnou jak 
aktuální verze 2016, tak starší 2012 bez problémů.
Základním prvkem a důvodem, pro který si balíček 
kancelářských programů bude pravděpodobně 
většina z uživatelů pořizovat, patří textový editor. 
V tomto případě nese název Text Maker a svému 
názvu dělá opravdu čest – nenabízí jen pouhou 
tvorbu úhledných textových dokumentů, ale i roz-
sáhlé možnosti práce s nimi a jejich obohacení 
o nejrůznější další prvky včetně povedené grafiky, 
takže na své si rozhodně přijdou i velmi nároční 
uživatelé či „hračičkové“, kteří se vyžívají v grafic-
kém vyšperkování psané tvorby. Jeden příklad za 
všechny: kromě bohatých možností formátování 
textu je k dispozici i vkládání objektů s nejrůzněj-
šími efekty, jako např. podstínování, zrcadlení, 3D 
rotace apod.
K silným zbraním patří hlavně vysoká kompatibilita 
s oficiálním programem MS Word – jeho alternativa 
TextMaker zvládá dokonale práci jak se soubory 
ve starším formátu .doc, tak modernějším .docx 
a stejně korektně převádí dokumenty vytvářené 
ve svém interním standardu do těchto formátů 
pro export dokumentů. Umožňuje i editaci sou-
borů v dalších formátech jako .ODT, RFT či HTML 

apod. Jediným kliknutím lze exportovat vytvořené 
dokumenty i v univerzální PDF podobě nebo vy-
tvářet nyní populární E-booky ve formátu EPUB. 
Nechybí samozřejmě ani různé utility a funkce 
pro vytváření vědeckých dokumentů, které vyu-
žívají speciální značky a odkazový aparát, včetně 
křížových odkazů, indexování, tabulky apod., což 
nezřídka bývá pro některé z alternativních pro-
gramů k MS Office problém.  
To samé, pokud jde o kompatibility a zastupitelnost, 
lze říci i o tabulkovém procesoru (v daném případě 
pod označením Plan Maker), který dokáže být pl-
nohodnotnou náhradou za originální microsoft-

ský Excel. Pracovat s dokumenty v jeho formátech 
nabízí mnoho užitečných a výkonných funkcí pro 
plnohodnotnou práci s tabulkami a grafy.
Sadu doplňuje samozřejmě i alternativa k Power-
Pointu – název Presentations je dostatečně vý-
stižný sám o sobě a nezbývá než konstatovat, že 
program ve své funkcionalitě nijak nezaostává za 
plnohodnotným PowerPointem, s jehož formá-

tem i šablonami samozřejmě rovněž 
úspěšně a spolehlivě spolupracuje. To 
vše s jednoduchým a přehledným, uživa-
telsky přívětivým ovládáním. Až budete 
rozjímat u počítače, který jste dostali 
pod stromeček, pokud nejste skalními 
příznivci produktů Microsoftu a hledáte 
šikovný kancelářský program, tato mož-
nost rozhodně stojí za úvahu. Program je 
k dispozici ve starší základní verzi i zdarma 
jako SoftMaker Free Office, ale vzhledem 
k možnostem, které nabízí jeho placená 
varianta, se rozhodně vyplatí i něco za-
investovat – a tyto možnosti vám zůsta-
nou i pro příští roky, na které už po vás 
Microsoft bude chtít další předplatné. ■

A mám to zadarmo..!
K alternativním kancelářským programům místo 
MS Office patři Apache OpenOffice/ Libre Office 
(pův. StarOffice), open source software, který je 
k dispozici ve více než 30 jazycích, pro operační 
systémy Windows (kompatibilní s Windovs od 
verze 98 po Windows 8), Mac, Linux a Android. 
Používá otevřený formát dokumentů, neobsa-
huje e-mailového klienta, nabízí ale jednoduchý 
grafický editor.
Jinou alternativou může být např. Kingsoft 
Office, resp. nyní WPS Office (čínský product, 
ale překvapivě zdařilý, plně kompatibilní 
s Windows ME, 2000, 2003, Vista, XP, 7, 8 a do 
značné míry i s verzí 10, k dispozici i pro Li-
nux, Android a iPhone/iPad), umožňuje i své 
rozhraní přepnout do klasické podoby MS 
Office. České rozhraní lze doinstalovat (starší 
verze lokalizovány), ale na úrovni kontroly 
gramatiky ji program přímo nepodporuje, lze 
použít slovníky z OpenOffice pro jazykovou 
kontrolu. Software je k dispozici i v profi verzi 
obohacené o různé funkce (zejména možnosti 
konverze mezi různými formáty) nabízené za 
80 dolarů. ■

Textový editor nabízí pro práci s dokumenty nepřeberné možnosti

40_41_TM12.indd   40 02.12.15   11:15



IT a komunikace

41prosinec 2015   /   

Internet věcí a věcI v sítI – už 5. generace

Svět se připravuje na další zásadní technologickou změnu: nástup komunikační infrastruktury 
zahrnující pokročilejší a výkonnější sítě tzv. 5. generace. Ta by měla pomoci řešit neustále ros-
toucí přenosové nároky na rovněž rostoucí objemy digitálních dat. S těmito nejmodernějšími 
technologiemi už koketují i čeští operátoři.

Není to tak dávno, co si svět teprve zvykl na nové 
možnosti 3G sítí, a telekomunikační operátoři už 
budují a nabízejí pokročilejší infrastrukturu 4G, 
reprezentovanou obvykle zkratkou LTE (Long 
Term Evolution). A i když je teprve na počátku 
své kariéry, vývojáři už pracují na sítích další 
generace – 5G. Mnohým se zavádění nových 
technologií v době, kdy jsme ještě naplno ne-
stačili využít ani kapacitu a možnosti těch před-
chozích, může zdát zbytečné, ale zdá se, že si je 
vynucuje sama doba.

Cesta k 5G vyžaduje společné  
standardy 
Nároky na mobilní sítě se neustále zvyšují 
a do roku 2020 lze podle analytiků očekávat až 
50 mld. připojených subjektů. Nejde jen o osoby 
a místa, které představovaly základ internetových 
připojení dosud, ale zejména masivní a rychlý 
nárůst připojených zařízení z oblasti IoT (Inter-
net of Things – Internet věcí). Mobilní sítě tedy 
musí splňovat především vysokou přenosovou 
rychlost a kapacitu s minimální mírou zpoždění 
dat. Je také nutné, aby byla zajištěna cenová 
dostupnost, energetická nenáročnost a extrémní 
spolehlivost. 
Jak zdůrazňují experti společnosti Ericsson, která 
se významně podílí na zavedení a rozšíření 5G 
sítí, všechny tyto výzvy vyžadují nové globální 
standardy a využívání specifických přenosových 
technologií. Po celém světě vznikla 
v souvislosti s vývojem 5G řada 
iniciativ. Např. v Evropě jsou to pro-
jekty Metis a Metis II, další vznikly 
v USA, Japonsku, Číně nebo Koreji. 
Cílem všech těchto inciativ je tech-
nická specifikace 5G a její začlenění 
do společnosti.
„Jednou z hlavních výzev pro mobilní 
sítě bude stále větší interakce mezi 
člověkem a strojem a tlak na mož-
nosti rozšíření vzdálených operací, 
ať už půjde o vzdáleně kontrolované 
stroje (např. složité lékařské operace), 
měřiče a senzory, nebo to bude vyu-
žívání her. V současné době vidíme také dramatický 
nárůst přenosu videa ve stále lepší kvalitě, což zna-
mená další zvětšování datových toků. S tím vším 
se budou muset budoucí 5G sítě vyrovnat,“ říká Jiří 
Rynt ze společnosti Ericsson. 

Technologie NX
Řešení přináší využití 5G architektury založené na 
využití zdokonalené pokročilé technologie LTE (4G) 
ve spojení s novou technologií NX. Tato koexistence 
umožní rozšíření přenosových možností v pásmu 
frekvencí od 1 po 100 GHz, to vše s minimálním 
zpožděním pro datový provoz (v řádech 1 ms) 

a se záměrem dosažení nízké ceny za připojení. 
Technologie NX využívá zdokonaleného sytému 
antén MIMO (Multiple Input Multiple Output), kdy 
terminál komunikuje s několika základovými stani-
cemi současně. Tím je výrazně navýšena kapacita 
stávajících systémů bezdrátové komunikace. Klíčo-
vým rysem NX je flexibilita, rychlost a maximalizace 
energetické účinnosti. 
Významnou součástí 5G je právě IoT, který bude za-
hrnovat nejrůznější aplikace, jako např. inteligentní 
vozidla, dopravu a infrastrukturu, kritické řízení 
vzdálených zařízení, všudypřítomná média a sa-
mozřejmě interakci člověk – IoT. Podle průzkumu 
Ericssonu Internet věcí už zkoumá na 75 % firem 
z oblasti průmyslu a 95 % jich počítá s jeho využitím 
během tří let. Zhruba 94 % se domnívá, že feno-
mén IoT bude mít v blízkém časovém horizontu 
významný dopad na trhy a průmysl.

Ještě dříve, než se čekalo
Původní plány odhadovaly start sítí 5G v roce 
2020, ale představitelé Korea Telecom na su-
mmitu LTE prozradili, že první mobilní 5G síť 
bude v Jižní Koreji veřejně dostupná již v roce 
2018. Tedy v době, kdy se v jihokorejském městě 
Pchjongčchang budou odehrávat zimní olym-
pijské hry. Také firma Huawei spolu s ruským 
operátorem MegaFon oznámili záměr spustit 
technologii 5G ve zkušebním provozu na fot-
balovém mistrovství světa v Rusku v roce 2018. 

S výzkumem 5G sítí má Jižní Korea značné zkuše-
nosti – firma Samsung dosáhla loni při testování 
pozoruhodné výsledky: při statickém testu se jim 
podařilo dosáhnout rychlosti 7500 Mb/s, tedy  
940 MB/s, a v případě pohybujícího se vozidla pak 
1200 Mb/s, tedy 150 MB/s. Při zmíněném testu byla 
použita 5G síť na frekvenci 28 GHz, která má sice 
krátký komunikační dosah, ale díky technologii 
Hybrid Adaptive Array, která využívá kmitočtová 
pásma milimetrových vln, mohli dosáhnout větší 
vzdálenosti u vyšších frekvencí.
Právě využití těchto vysokofrekvenčních pásem 
bude pro rozvoj sítí nové generace klíčové. Jak 

se shodli experti na letošní konferenci 5G World 
Summit v Amsterdamu, pokud mají sítě páté ge-
nerace umožňovat stahování rychlostí několika 
gigabitů za sekundu, bude nezbytné, aby pro 
ně regulátoři uvolnili pásmo mezi 6 a 100 GHz. 
Jak uvedli představitelé Samsungu, k přenosu 
dat na frekvenci vyšší než 6 GHz, bude třeba po-
užít nové antény a systémy umožňující data na 
radiových vlnách při jejich přenosu efektivněji 
”zabalit”. Mobilní operátoři mohou zvýšit rychlost 
svých sítí i za použití stávajících frekvencí, ovšem 
přes veškerá vylepšení se přenosové rychlosti s 5G 
nedají srovnat. Podle prvních očekávání by síť 5G 
měla přinést až 50krát vyšší rychlost stahování než 
sítě 4. generace, rychlejší odezvu a především 
bude schopná pojmout obrovská data, jako např. 
v případě car-to-car komunikace, důležité pro 
samořídicí auta.

Čeští průkopníci 5G technologií
Ani ČR nezůstává stranou tohoto trendu. Česko se 
dokonce může pochlubit v rozvoji sítí pro IoT světo-
vým primátem: celosvětově první test technologie 
SIC, jejímiž hlavními výhodami jsou možné zvýšení 
efektivity využití spektra a kapacity mobilní sítě, 
provedl letos v reálném operátorském prostředí 

v Praze operátor T-Mobile ve spolu-
práci s Deutsche Telekom a Kumu 
Networks. Až do té doby probíhalo 
testování pouze v laboratorních pod-
mínkách. „Díky tomuto experimentu 
jsme lépe pochopili potenciál SIC pro 
možné využití v 5G,“ uvedl technolo-
gický ředitel T-Mobile Vladimír Klein. 
V mobilních sítích probíhá vysílání 
a příjem signálu dvěma různými 
způsoby: na dvou odlišných frekven-
cích ve stejném čase, nebo na jedné 
frekvenci, ale v různých časových 
intervalech. Technologie SIC přináší 
možnost současného vysílání a pří-

jmu signálů na stejné frekvenci, což má umožnit 
plně obousměrnou komunikaci na jedné frekvenci 
ve stejném čase s potenciálem využití pro budoucí 
síť 5G nebo třeba pro snazší připojení malých bu-
něk do stávajících sítí. V síťové architektuře by 5G 
měla umožnit efektivní začlenění nových rádiových 
funkcí, např. pro dosažení vyšší spektrální účinnosti 
a zvýšení kapacity sítě. 
Také O2, i když momentálně je pro něj hlavní prio-
ritou dokončení infrastruktury LTE, se chystá na 
očekávaný příchod mobilní sítě páté generace 
a aktuálně se zapojuje do několika pracovních 
skupin na evropské úrovni. ■

5G řídicí základnová stanice

Nositelná  
zařízení

Dějiště 
velkých 
událostí M2m: 

Komunikace

4K/8K
digital signage

Telematika

5G sekundární řídicí stanice  
(masivní síť antén)
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KosmicKé výročí:  
Už 15 let bydlí lidé ve vesmírU

Ve stínu kampaně kolem migrantů, která nyní zmítá Evropou, zpomalování hospodářského 
růstu, které trápí Čínu, předvolebních vášní, jež ovládly USA a řadu dalších více či méně vý-
znamných problémů, jimiž žije dnešní svět, trochu zapadlo jedno výročí, které by naše globa-
lizovaná planeta měla oslavit, vzhledem k jeho doslova nadnárodnímu přesahu: V listopadu 
uplynulo právě 15 let od doby, kdy lidstvo získalo novou trvalou adresu: vesmír. 

Přesně tolik času totiž uběhlo od doby, kdy se lidé 
dlouhodobě zabydleli mimo svou domovskou pla-
netu – byť v její blízkosti. Dne 2. listopadu 2000 byla 
dopravena první stálá posádka na Mezinárodní ves-
mírnou stanici ISS, která od té doby již nebyla nikdy 
opuštěna – i když její obyvatelé už několikrát museli 
čelit problémům, které hraničily s jejich evakuací z této 
kosmické výspy lidstva. Na ISS se víceméně pravi-
delně střídají v půlročních intervalech dvou až 6členné 
posádky. Během 15 let jejího fungování s pravidelnými 
obyvateli hostila stanice už přes 200 lidí z 15 zemí, 
včetně „kosmických turistů“. Američanů bylo už 141, 
Rusů 44, ale své zástupce vyslali na ISS jak evropské 
státy (Německo, Itálie nebo Nizozemsko), tak asijské 
země (Japonsko, Korea). Účastníky misí a zásoby pro 
ISS k ní dopravovaly různé typy kosmických doprav-
ních prostředků: ruské rakety Proton a Sojuz, ame-
rický raketoplán a jejich následovník raketa Falcon 9 
s kosmickou lodí Dragon, evropská raketa Ariane 5 
a transportní moduly ESA, ale také japonská raketa N-2.
Po odstavení a zániku americké orbitální laboratoře 
Skylab v roce 1979 a ukončení provozu ruské sta-
nice Mir v roce 2001 neměli kosmičtí výzkumníci 
k dispozici žádnou stabilní vesmírnou základnu. 
Jejich úlohu měla převzít právě mezinárodní kos-
mická stanice (International Space Station – ISS) 
jejíž projekt se datuje do 80. let minulého století, 
Výstavba ISS začala na podzim roku 1998, kdy 

v úterý 20. listopadu odstartoval z kazaškého kos-
modromu Bajkonur do vesmíru první modul Me-
zinárodní kosmické stanice – ruský modul Zarja, 
který posádka amerického raketoplánu Endeavour 
na oběžné dráze následně spojila s americkým 
modulem Node-1 (Unity). Téměř dvacetitunový 
(19 323 kg), 12,5 m dlouhý modul s maximálním 
vnějším průměrem 4,1 m byl základním staveb-
ním prvkem amibiciózního projektu. Dva panely 
slunečních baterií (každý o rozměru 3,3 x 10,6 m) 
připojené k němu, byly v první fázi jediným zdrojem 
elektrické energie pro stanici. Ke komplexu se pak 
v létě 2000 připojil (již automaticky) tzv. servisní 
modul Zvezda, určený k zajištění provozu ISS, který 
dodával svými panely slunečních baterií také rozho-
dující část elektrické energie. Mezinárodní orbitální 
stanice získala svoje základy, a na podzim se do ní 
mohla nastěhovat první posádka.
Ve své dnešní podobě je stanice vybavena soustavou 
osmi párů baterií solárních panelů s rozpětím 73 m 
(zhruba jako křídla Boeingu), které vyrábějí 80 kW 
elektrické energie, jež je rozváděna k nejrůznějším 
zařízením prostřednictvím více než 8 km elektric-
kých kabelů. Napájí mj. i 52 počítačů instalovaných 
na palubě ISS a stovku datových linek pro přenos 
informací z čidel tlaku, teploty, pozice ventilů apod.
ISS byla průběžně kompletována do své současné po-
doby a postupně se rozrůstala. V aktuální konfiguraci 

dokončené v roce 2012 přidáváním různých modulů 
představuje rozsáhlý komplex o délce 109 m, z čehož 
téměř polovina (51 m) připadá na obytné moduly.
Původně se počítalo s jejím využíváním zhruba do 
roku 2015. Sloužit však bude rozhodně déle (podle po-
sledních informací by měla fungovat i po roce 2020) 
vzhledem k tomu, že Mezinárodní kosmická stanice 
je místem, kde jsou testovány špičkové technologie, 
které najdou uplatnění nejen při výzkumu vesmíru, ale 
i v pozemské praxi a v současné době není k dispozici 
žádná obdobná alternativa, umožňující provádění 
kosmického výzkumu v takovémto rozsahu. 
Letos v létě mohli kosmonauti ochutnat i pravé 
italské espresso ze speciálního kávovaru nebo první 
úrodu vypěstovanou ve vesmíru – vlastnoručně 
vypěstovaný salát. Úplně první vzorky vypěstované 
zeleniny v podmínkách kosmické stanice v rámci 
předcházejícího experimentu totiž nebyly určené 
ke zpestření orbitální kuchyně, ale odeslány vědcům 
na Zemi k analýzám. ■

Čína staví v kosmu svůj vlastní 
Nebeský palác
K vybudování vlastní kosmické stanice pojme-
nované Tchien-kung (v přepisu Tiangong) neboli 
„Nebeský palác“ se rozhodla i Čína, ta má však 
zatím na orbitu jen její základ – dočasný expe-
rimentální modul Tiangong1, vypuštěný roku 
2011, který slouží k ověřování různých technologií 
a projektů. Čínská kosmická stanice by měla začít 
fungovat v plánovaném rozsahu a konfiguraci 
až kolem roku 2020–2022, kdy chce mít Čína na 
orbitu svou stále obydlenou stanici. Má mít hmot-
nost kolem 60 t a tvořit ji budou tři klíčové moduly 
Tiangong. Tiangong-2 (vypuštění se předpokládá 
v roce 2016) pro tříčlennou posádku bude opat-
řen dvěma stykovacími uzly, což umožní kromě 
transportní lodi pro posádku připojit i nákladní 
loď. Tiangong-3 (do kosmu ca 2022) už má umož-
nit přijmout současně dvě pilotované kosmické 
lodě a jednu nákladní loď a nabídnout i větší 
prostor pro vědecké experimenty.

Nebe Nad evropoU se připojí K iNterNetU

Společnosti Deutsche Telekom a Inmarsat oznámily strategické partnerství na vybu-
dování Evropské letecké sítě EAN (European Aviation Network), na jehož základě se 
Lufthansa zavázala ke zkušebnímu provozu EAN od roku 2017. Pod tímto označením 
se skrývá první kombinovaná LTE a satelitní síť pro letecké pasažéry v Evropě, díky níž 
cestující nad kontinentem získají možnost vysokorychlostního připojení k internetu 
během letů. 

Na projektu se budou podílet i dceřiné společnosti 
Deutsche Telekom včetně T-Mobile Czech Republic, 
který zajistí pokrytí vzdušného prostoru ČR. Odhady 
analytiků předpokládají, že mezi roky 2012 a 2020 
bude počet letadel připojených k internetu růst 
tempem zhruba 20 % ročně a do roku 2020 bude 
polovina letadel vybavena wi-fi připojením. Služby 
s tím související budou aerolinkám generovat pří-
jmy v řádu mnoha miliard dolarů.
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Nic nového pod Sluncem? Ano i ne…
Internet na palubách letadel samozřejmě není 
úplnou novinkou, nabízí jej běžně např. američtí 
operátoři a letečtí přepravci (Gogo, Virgin aj.), v Asii 
odstartovala éru internetu v letadlech Cathay Paci-
fic, připojit se lze i u Japan Airlines apod. V Evropě 
nabídla připojení na palubě jako jedna z prvních 
např. i norská nízkonákladová společnost Nor-
wegian Air na vybraných spojích, či SAS. Většinou 
je však nabízen u transkontinentálních letů. Na kratší 
a střední lety nad Evropou, které tvoří podstatnou 
část leteckého provozu nad kontinentem, se zatím 
příliš nedostalo. Seznam aerolinií nabízejících tzv. 
In-flight připojení, lze najít na http://blog.edreams.
com/in-flight-wifi. 
Vůbec první evropskou aerolinkou, která nabídla 
připojení k internetu na palubě letadla prostřed-
nictvím služby Connexion by Boeing, byla už v roce 
2003 Lufthansa. Služba sice skončila v roce 2006, 
ale Lufthansa nabízí na vybraných dálkových letech 
připojení prostřednictvím vlastního wi-fi portálu 
FlyNet. Navíc bude nyní první evropskou leteckou 
společností, jež inovativní služby EAN připojení 
v praxi využije. Nejnovější satelitní službu vyso-
korychlostního připojení založenou na technolo-
gii Inmarsat hodlá spustit na svých palubách už 
v létě příštího roku. Současný projekt Inmarsatu 

a Deutsche Telekom je unikátní právě kombinací 
s využitím nejmodernější vysokorychlostní techno-
logie LTE, která není zatím zcela běžná ani u řady 
pozemních operátorů. 

Nejmodernější létající internet
EAN kombinuje připojení ze satelitu firmy Inmar-
sat s pozemní LTE sítí skupiny Deutsche Telekom. 
Tato první kombinovaná satelitní/LTE síť na světě 
byla koncipována s ohledem na rostoucí nároky 
pasažérů na nejrušnějších trasách v Evropě. Na-
bízí dlouhodobé řešení internetového připojení 
na palubě, které je svou dostatečnou kapacitou, 
rychlostí a pokrytím srovnatelné s domácím vyso-
korychlostním připojením. 
Pozemní LTE síť skupiny Deutsche Telekom se bude 
skládat z přibližně 300 vysílačů – několik desítek 
z nich zajistí pokrytí vzdušného prostoru ČR. Půjde 
o LTE vysílače s dosahem více než 80 km (současné 
konvenční pozemní vysílače obsáhnou prostor 
s dosahem do 10 km), jež dokážou přenášet data 
do provozní výšky osobních letů a flexibilně se 
přizpůsobí jejich rychlosti. Ke kombinaci pozemní 
sítě se satelitním připojením bude docházet nad 
letovou hladinou 3000 m, přičemž přepínání mezi 
oběma typy připojení se bude dít automaticky 
prostřednictvím systémů v kabině letadla, aniž 

by docházelo k jakémukoli rušení se systémy na 
palubě. 
Satelit je navržen tak, aby nabízel inovativní mobilní 
satelitní služby aeroliniím, které létají na vytížených 
evropských trasách. Ve všech 28 členských státech 
EU má Inmarsat přiděleno spektrum 30 MHz (2 x 
15 MHz) v pásmu S. Jak uvedl šéf Inmarsatu Andy 
Sukawaty, integrovaná síť satelitní a doplňkové LTE 
technologie využívající kombinaci globálního GX (Ka-
-pásmo) a služeb L-pásma umožní řešení konektivity 
použitelné pro kabinu a palubu letadla jakéhokoli 
typu operujícího v jakékoli geografické lokalitě.
Inmarsat také již loni zadal společnosti Thales Alenia 
Space zakázku na nový satelit EuropaSat/HellasSat3 
využívající pásmo S, který je plně komplementární 
a integrovatelný do hybridní sítě vzduch-země 
pokrývající území EU. ■

Letadla nad Evropou se spojí s pozemním internetem 

Budou letadla dalším cílem 
kyBerteroristů?

Rozšíření internetového připojení na paluby letadel je nepochybně atraktivní služba, ale 
zároveň v sobě nese i možná potenciální rizika. Letadla připojená na internet se totiž mohou 
stát dalším cílem kyberzločinců a hackerů, kteří by k nim měli tak snazší přístup. Zatímco až 
dosud byla do značné míry mimo jejich dosah (byť ne úplně, pokud se útočník nacházel na 
palubě), s přímým internetovým propojením by už padla i tato bariéra. 

Během posledních dvou let byl zaznamenán ros-
toucí počet incidentů kybernetické bezpečnosti 
hlášených v letectví. Šéf evropských špičkových 
bezpečnostních agentur varoval, že počítačoví 
zločinci se mohou nabourat do kritických systémů 
na palubě letounu ze země. 
Patrick Ky, ředitel Evropské agentury pro bezpeč-
nost letectví (European Aviation Safety Agency 
– EASA) uvedl, že jeho organizace najala pene-
trační testery s cílem najít zneužitelné zranitelnosti 
v systému ACARS (Aircraft Communications Addre-
ssing and Reporting System), který slouží k přenosu 
informací mezi letadly a pozemními stanicemi. 
A výsledek byl skutečně varovný: tzv. etický hacker, 
či „bílý klobouk“, jak bývají tito lidé označováni, sám 
profesionální pilot, zvládl rozluštit systém zasílání 
zpráv během 5 minut. Bylo to pár dní předtím, než 
se stejnému konzultantovi podařilo získat přístup 
k řízení systémů letového provozu. 
Podle zprávy z výzkumu provedeného loni Mezi-
národní organizací pro civilní letectví (ICAO) jsou 
letecké navigační a další kontrolní systémy účinně 
odděleny od ne-kritických systémů, jako jsou např. 
infotainment systémy na palubě, takže riziko hacko-
vání kritických systémů je nízké. Ale odborníci toto 
tvrzení zpochybňují a varovali, že právě proto, že 

ACARS používá vlastní schéma kódování a dekódo-
vání, které se používá od roku 1978, a které nebylo 
navrženo s ohledem na soudobé kritické faktory ky-
bernetické bezpečnosti, může být náchylné k útoku. 
Dle Patricka Ky by příští generace systémů řízení leto-
vého provozu, jako výzkumný projekt ATM Jednotné 
evropské nebe či SESAR, bude potřebovat silnou 
ochranu. Se zavedením SESAR a možnosti, aby řízení 
letového provozu mohlo přímo zadávat pokyny řídi-
címu systému letadla, bude toto riziko znásobeno, a je 
proto nutno zavádět struktury, které umožní varovat 
letecké společnosti před kyberútoky. Organizace ESFA, 
zodpovídající za bezpečnost letadel, by také měla certi-
fikovat, že i vybavení aerolinek je odolné proti hackingu.
Mike Westmacott, kyber konzultant společnosti 

Thales UK řekl, že je možné představit si úrovně rizika 
pro teoretické situace, a v případě, že penetrační 
tester (jako pilot) by byl schopen použít připojení, 
k němuž je omezený přístup (fyzicky – např. v kok-
pitu nebo sekcích pro letový personál), je riziko, že by 
byl schopen získat přístup k systému ACARS nižší, ale 
pokud by to bylo možné z palubní veřejné sítě wi-fi, 
nebo z jakéhokoli veřejného zařízení, pak je riziko 
značné. Pak letadlo, kde je odhalena takováto chyba, 
by pravděpodobně bylo okamžitě uzemněno. 
„Už je dlouho známo, že hackeři mohou získat 
přístup k letadlu prostřednictvím komunikačního 
systému ACARS. V roce 2013 bylo prokázáno, že 
data ACARS mohla být zachycena a hackeři mohli 
sabotovat tento komunikační kanál prostřednic-
tvím účelové aplikace pro Android, protože tento 
systém nemá žádné skutečné autentizační funkce 
pro ověření uživatele ani vestavěnou prevenci proti 
zfalšovaným příkazům,“ řekl Carl Herberger, který se 
stará o bezpečnostní řešení Radware, používané 
v US Air Force s tím, že kyberútok na letadlo by byl 
reálně možný. Dodal, že Boeing už varoval v tomto 
směru svou vládu v souvislosti se získáváním le-
tové způsobilosti pro Boeing 777 s tím, že způsob, 
jakým je navržena palubní síť, neumožňuje zajistit 
dokonalou kybernetickou bezpečnost. „Bezpeč-
nostní specialisté již dlouho chápou hrozbu, která 
je spojena s tzv. vestavěnými systémy vytvořenými 
pro moderní soudobou kritickou infrastrukturu – 
a letecký průmysl není výjimkou. Je třeba spolu-
práce mezi průmyslem, odborníky na bezpečnost, 
leteckými úřady a vládami, aby byly tyto systémy 
důsledně testovány a chráněny, ale především se 
řídily osvědčenými postupy pro detekci a zmírňo-
vání útoků do inženýrství, s cílem zajistit bezpečnost 
ještě dříve, než letadlo opustí rýsovací prkno,“ doplnil 
Carl Herberger. ■
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LetadLo pro Mars

Prototyp označený Prandtl-m je akronymem pro Preliminary Research Aerodynamic Design 
to Land on Mars, jak zní název dronu o rozpětí 31 cm, podobného svým tvarem křídel bume-
rangu. Koncem letošního roku by se měl kluzák, který od léta prochází letovými zkouškami 
v kalifornském NASA Armstrong Flight Research Center podrobit prvnímu ze série balonových 
testů k ověření svých schopností.

Jak uvedl Al Bowers, vedoucí vědecký pracovník 
Armstrongova střediska NASA a manažer programu 
Prandtl-m, dron bude při testu vypuštěn ve výšce 
30,5 km, která simuluje podmínky řídké marsovské 
atmosféry. Jeho hmotnost 1,18 kg by v marsovských 
podmínkách odpovídala zhruba 450 g a jeho tvůrci 
věří, že by měl dokázat uletět samostatně až 20 mil, 
což je zhruba 32 km. Další testovací let je naplánován 
na příští rok a letoun vypuštěný ve výšce 137 km 
by měl být schopen návratu na základnu po více 
než 5hodinovém letu jako kluzák. Prandtl-m bude 
při něm pravděpodobně vypuštěn z kontejneru 3U 
CubeSat, používaného pro kosmické projekty, z něhož 

by startoval i při reálné misi – po odhození kontej-
neru by se krátce poté z něj uvolnil, rozvinul a odlétl. 
Design dronu vychází z předchozího projektu Pran-
dtl-d, jehož aerodynamika slibuje řešení využitelné 
i v podmínkách rudé planety, takže v budoucnu by 
se tento malý dron mohl stát prvním letadlem krouží-
cím nad povrchem Marsu při misi, s níž NASA uvažuje 
ve 20. letech našeho století. Při skutečné marsovské 
misi předpokládané v letech 2022 – 2024 by dron 
byl součástí nákladu CubeSatu, který by byl shozen 
na povrch Marsu s roverem v ochranném obalu. Po 
aktivaci by během svého letu mapoval terén, přele-
těl některé předpokládané oblasti navrhované pro 

případné budoucí přistání astronautů a odeslal na 
Zemi vysoce detailní mapy těchto oblastí. „Během 
zhruba 10minutového letu by měl klouzat ca 600 m 
nad povrchem Marsu a obsáhnout oblast kolem 
30 km. K navigaci používáme GPS, ale protože na 
Marsu žádná není, musíme použít něco jiného,“ 
říká Al Bowers. Malý autopilot proto umožňuje např. 
navigaci podle orientačních bodů, tzv. Waypointů. 
K vybavení dronu bude patřit i malý vědecký náklad 
– např. mapovací kamera nebo výškový radiometr 
k měření radiace ve velkých výškách. ■

NahMataNé vzpoMíNky vracejí sLepýM 
zapoMeNuté okaMžiky

Braillovo písmo pro zrakově postižené dostal dalšího mocného pomocníka: 3D tisk. Objekty 
vytvořené pomocí 3D tiskáren podle starých fotografií mohou zprostředkovat i slepým vizuál - 
ní zážitky, o které byl jejich mozek nemožností plně zpracovávat vizuální vjemy ochuzen.

Madridská agentura Lola ve spolupráci se singa-
purskou firmou Pirate3D, výrobcem 3D tiskáren 
Bucaneer, vyprojektovaly pod názvem Touchable 
Memories (tedy něco jako „hmatatelné vzpomínky”) 
pozoruhodný sociální experiment. Představili ře-
šení, jak zprostředkovat fotografie slepým lidem 
pomocí speciální aplikace a technologie vytvá-

řející fotografie ve 3D podobě. Řešení umožňuje 
přetransformovat staré rodinné fotografie na reálné 
plastické objekty, které mohou zrakově postižení 
„vidět” a vybavit si zapomenuté momenty. Slepí lidé 
zapomínají mnoho zážitků, protože nemají vizuální 
představivost jako zdraví, a nemohou si prohlížet 
fotografie, aby si oživili vzpomínky. Pokud se ale mo-

hou dotýkat plastických objektů shodných s těmi 
na fotografii, dokážou si obraz představit a získat 
tak zpět např. staré vzpomínky. Jsou tak schopni 
vyvolat si zvuky, pocity a vybavit si detaily na blízké 
osoby pomocí pocitů získaných doteky svých prstů. 
Podobný projekt připravila Oxford Brookes Univer-
sity, jejíž výzkumníci s využitím nejnovějších tech-
nologií v mikroskopii a 3D tisku umožnili zrakově 
postiženým získat zcela nové zkušenosti a poznatky 
z biologie pomocí taktilních modelů buněk, virů 
a parazitů vytvořených na 3D tiskárnách s využitím 
mikroskopických snímků. Program podporovaný 
britskou Radou pro biotechnologii a biovědecký 
výzkum (Biotechnology and Biosciences Research 
Council – BBSRC) se setkal s pozitivním ohlasem 
a modely budou využity i pro školní výuku. ■

Scéna z rodinného výletu umožnila slepé ženě nejen přivést zpět vzpomínku na lyžařské prázdniny, ale vzpomenout si i na dlouho zapomenuté důvěrné detaily, jako 
vlněnou čepici, kterou měly na sobě, či sníh křupající pod nohama

vidět jako superhrdiNové? žádNý probLéM…

Lidé se odjakživa pokoušeli zlepšit či upravit své schopnosti, které nám nadělila příroda. Na 
pomoc jim k tomu přišly i nové vědecké poznatky a technologie. Výzkumníci se tentokráte 
zaměřili na zrak. 

Nová bionická oční čočka, která je v současné době 
ve vývoji, by lidem umožnila vidět se zvětšením 
dalekohledu 3 x 20/20 v každém věku. Objektiv 

pojmenovaný Ocumetics Bionic Lens vyvinul  
Dr. Garth Webb, optometrista z Britské Kolumbie, 
který hledal způsob, jak optimalizovat zrak bez 

ohledu na zdraví nebo věk osoby. Odborníkům 
byl oficiálně představen na letošním největším 
oftalmologickém setkání  Americké společnosti 
šedého zákalu a refrakční chirurgie v San Diegu.

Je libo dalekohledové oči…
Podle Dr. Webba je nejlepším kandidátem každý 
ve věku nad 25 let, protože v tomto věku je již 
oko plně vyvinuté. Pokud jen stěží vidíte hodiny 
na tři metry, s pomocí bionického objektivu mů-
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žete vidět hodiny až na 10 metrů da-
leko. Lidé, kterým by byla bionická 
čočka chirurgicky implantována, 
by navíc nikdy nedostali katarakt, 
protože by nahradila jejich původní 
oční čočku podléhající stárnutí, 
která se postupem času rozkládá. 
Objektiv, který by byl vyráběn na za-
kázku přesně na míru, je složen jako 
tortilla v solném roztoku v injekční 
stříkačce, kterou se umístí do oka, 
kde se aktivuje během 10 sekund. 
Podle Dr. Webba lze operaci, které 
prakticky okamžitě opravuje zrak 
pacienta, provést během 8 minut. 
Projekt, na kterém strávil 8 let práce, 
byl inspirován jeho vlastními zkuše-
nostmi, když chtěl osvobodit sebe 
i ostatní od korekčních čoček. „Moji hrdinové byli 
kovbojové a ti brýle nenosí,“ říká Garth Webb. 
Po provedení klinických studií na zvířatech a po-
tom slepých lidských očích, by bionoický objektiv 
mohl být k dispozici asi za dva roky, v závislosti na 
regulačních procesech v různých zemích.

…nebo vidět ve tmě?
S dalším pokusem o zlepšení svého zraku se 
úspěšně vypořádal muž, který si do oční bulvy 
nechal vstříknout „noční vidění“. Vidět ve tmě (nebo 
při velmi nízké hladině osvětlení) je dovednost, nor-
málně vyhrazena pro zvířata a superhrdiny. Ale díky 
průkopnickému experimentu kalifornské výzkumné 
skupiny Věda pro masy (Science for Masses – SFM) 
se na seznam bytostí s touto schopností letos za-
řadil i jeden člověk. 
Tým SFM využil sloučeninu zvanou chlorin e6 (nebo 
CE6), který se nachází u některých hlubinných ryb. 
Někdy se ji používá k léčbě šerosleposti a dokonce 
i rakoviny. Předchozí studie aplikovala zmíněnou 
substanci jako fotosenzitizační prvek na zvířecích 
pacientech. Nyní se výzkumníci rozhodli učinit další 
krok. Úlohy lidského pokusného králíka se zhostil 

jeden z členů týmu SFM, biochemik 
Gabriel Licina. 
V první fázi Licinovy čisté oči zrudly 
a jeho víčka byla natažená s pomocí 
zrcátka, takže nemrkal, poté bylo pi-
petou do očí aplikováno 50 mikroli-
trů roztoku načernalé-CE6 ve směsi 
s fyziologickým roztokem, inzulínu 
a dimethylsulfoxidu (DMSO) – kon-
krétně s cílem dostat je do spojiv-
kového vaku, který by měl pomoci 
přenést sloučeniny k sítnici snímající 
světlo. DMSO zvýšila propustnost 
buněk pro lepší absorpci. „Nejdříve 
byl můj zrak zelenočerně rozmlžen 
a rozostřen a pak se to v mých očích 
rozpustilo“, popisuje Gabriel Licina 
tuto fázi experimentu. Pak si vložil do 

očí ochranné čočky, které blokovaly některé světlo 
a pomohly mu také sluneční brýle. Poté, co se 
jeho oči postupně adaptovaly na nové podmínky, 
otestoval tým po dvou hodinách Licinovu nově 
získanou superschopnost v tmavém prostoru. 
Zpočátku byl schopen vidět tvary o velikosti ruky 
vzdálené 10 m, ale postupně rozpoznal i symboly 
(např. písmena a čísla), stejně jako objekty pohy-
bující se proti různým pozadím na delší vzdále-
nosti. Při jednom z testů musel pomocí laserového 
ukazovátka určit, kde se lidé nacházejí v 50 m 
vzdáleném lesíku. Dokázal to správně pokaždé, 
i když subjekty stály proti stromům nebo keřům, 
zatímco další čtyři lidé v kontrolní skupině byli 
úspěšní jen asi v třetině případů. Do dalšího rána 
se jeho zrak opět vrátil k normálu bez žádných 
zjevných následků. ■

Po aplikaci speciální substance z hlubokomořských ryb sice výzkumník připomínal 
ufona z thrillerů, ale jeho schopnosti nočního vidění se prokazatelně výrazně zvýšily

Olympus vylepšuje své fOtOgrafické šperky

Digitální technologie posunula pořizování obrazového záznamu na zcela novou úroveň. Di-
gitální fotografie doslova „převálcovala“ klasický záznam na fotografický film. Ten tak zůstal 
už takřka výhradně doménou úzkého okruhu profesionálních fotografů a kreativců. A vylep-
šování možností digitální technologie, i když by se zdálo, že už dosáhlo téměř dokonalosti, 
stále pokračuje, jak dokumentuje i nedávné uvedení dalších produktových novinek značky 
Olympus, které získaly do vínku nový vyspělý firmware.

Mezi nejzajímavější inovace vrcholných modelů 
řady OM-D patří např. volitelná snímková frek-
vence (pro natáčení videa lze volit mezi 24, 25 a 30 
snímky/sec) a video záznam s varia-
bilním stabilizátorem (umožňuje 
vybrat mezi mechanickou 5osou 
stabilizaci obrazu a kombinaci 
mechanické a digitální stabili-
zace). Lze snímat i časoměrné 
video ve 4K rozlišení. K novým 
funkcím přibyl také video displej, 
který během natáčení zobrazí 
na LCD důležité informace, jako 
je vodováha, histogram, úroveň 
zvuku a časový kód. K dispozici je 
nyní i funkce S-OVF (simulovaný optický hledáček), 
plynulé nastavení clony při natáčení s objektivy 
M.Zuiko Premium + 14-42 mm EZ a v neposlední 
řadě i možnost vypnutí funkce MF prstence.

Mnohonásobně oceněný digitální přístroj  
OM-D E-M1 byl v době svého uvedení na trh 

v roce 2013 nejvyspělejším systémovým 
kompaktem na trhu a podzimní upgrade 

ho opět řadí mezi vrcholnou špičku 
ve své kategorii. Kromě rozšířené 
funkcionality s programem Cap-

ture získají majitelé E-M1 navíc  
20 významných vylepšení 
zaměřených do oblasti videa 
a profesionálního zpracování. Také 
OM-D E-M5 Mark II, představený 
teprve před půl rokem, získal 
řadu profesionálních funkcí 
převzatých z vlajkové lodi E-M1. 

Díky nejvýkonnějšímu 5osému stabilizátoru umož-
ňuje i kompaktní E-M5 Mark II pořizovat dokonale 
zaostřené, pohybem nerozmazané záběry. Nový 
firmware, uvedený nyní na trh, přináší další vy-

lepšení. Update zahrnuje vyspělé video-editační 
funkce, mezi něž patří např. nový obrazový režim 
pro video, který umožňuje natáčet video ve zcela 
neutrálním podání vyžadovaném profesionály pro 
následné postprodukční úpravy nebo s šumovým 
filtrem pro videozáznam, a precizní synchronizace 
obrazu se zvukem (videozáznam ve fotoaparátu 
je automaticky synchronizován s externím pro-
fesionálním záznamníkem LS-100). K dispozici je 
režim Live Composite 6. Oblíbenou funkcí (nejen 
u vyznavačů makrofotografie) je tzv. Focus Bracke-
ting, režim umožňující pro dosažení větší hloubky 
ostrosti nasnímat na jedno stisknutí spouště sérii 
fotografií s proměnnou rovinou zaostření. 
U modelu OM-D E-M1 pak ve firmwaru přibyly kromě 
vylepšení provedených u jeho bratříčka E-M5 Mark II 
navíc ještě inovovaný režim Anti-shock a podpora 
dvou režimů stabilizátoru M-IS1 a M-IS2. Kromě Fo-
cus Bracketingu i režim Focus Stacking (pořízením 
8 snímků po sobě s proměnnou rovinou zaostření 
a následným složením do jedné fotografie vytvoří 
fotoaparát větší hloubku ostrosti, které je zapotřebí 
např. při pořizování makro záběrů) a pokročilý režim 
Focus Peaking, či tichý režim s elektronickou závěr-
kou pro situace, kdy by fotografování rušilo (takže 
např. v divadlech či na koncertech vážné hudby už 
mohou fotografové pracovat bez jakéhokoliv hluku). 
Využít lze nově i Video REC s kabelovou spouští  
(RM-UC1) a do videa nastavit časový kód. ■

I kompaktní OM-D získal upgra-
dem řadu špičkových vyspělých 
funkcí přístrojů vyšší řady
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O ČEM VYPOVÍDAJÍ 
ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 
NA ZIMNÍCH 
PNEUMATIKÁCH?
Všechny pneumatiky musí výrobce 
vybavit energetickými štítky. Toto 
nařízení Evropské unie platí od listo-
padu 2012, ovšem jak odpovídají tyto 
údaje skutečnosti, není kontrolováno.
Štítky, které mají poskytovat informace 
o spotřebě paliva, přilnavosti pneumatik 
za mokra a vnějším hluku při odvalování, 
by měly zvýšit informovanost spotřebitelů 
při nákupu pneumatik. Ovšem u zimních 
pneumatik nejsou tyto parametry rozho-
dující. Nedostatečně zohledňují vlastnosti 
požadované po zimních pneumatikách. 
Štítky mají vypovídací hodnotu pouze 
v energetických hodnotách, nikoliv v jízd-
ních vlastnostech. Ty se spotřebitelé nejlépe 
dozvědí z nezávislých testů pneumatik, kde 
jsou testovány na vozidle za reálných situací.
Podle zjištění nejnovějšího testu pneuma-
tik asijští výrobci pneumatik si z energe-
tických štítků nedělají velkou hlavu. Test 
zimních pneumatik provedený společ-
nosti ADAC a spotřebitelským institutem 
Stiftung Warentest jasně prokázal nedosta-
tek účinné kontroly v dodržování právních 
předpisů EU. Při testu přilnavosti zimních 
pneumatik v rozměru 165/70 R 14 na mok-
rém povrchu byla nejlepší pneumatika 
ContiWinterContact TS 850 s klasifikací C 
na štítku EU. Z rychlosti 80 km.h-1 dokázala 
zastavit vozidlo na vzdálenosti 36,2 m. Jako 
nejhorší se ukázala pneumatika asijského 
výrobce, rovněž s klasifikací C na štítku, 
která při stejných podmínkách potřebo-
vala k zastavení 49,6 m, což je o 13 m delší 
brzdná dráha.
„Tento extrémní příklad, kdy je rozdíl více 
než 13 m v rámci jedné klasifikace přilna-
vosti na mokrém povrchu dle štítku EU, 
není v průmyslu výroby pneumatik prvním 
případem,“ říká Christian Koetz, vedoucí 
divize pneumatik pro osobní a lehké užit-
kové vozy ve společnosti Continental AG.

Vyvstává otázka: přikrášlují 
si asijští výrobci pneumatik 
údaje na štítcích, aby lépe 

uspěli na evropském trhu? 
Je to nařízení EU, ale jak 
získávají štítky tito výrobci 
pneumatik, jakou pro-
cházejí kontrolou, není 
nikde známo. Nebyly 
by na místě častější 

kontroly a podvody 
extrémně poku-
tovat? Vždyť jde 
o naše zdraví 
a bezpečnost. ■

OD KOLA VÁLEČNÉHO VOZU K PNEUMATICE
Mezi nejdůležitější technické vynálezy v historii lidstva patří bezesporu kolo. Dle záznamů nale-
zených na hliněných tabulkách bylo kolem roku 3200 př. n. l. poprvé použito kolo v dopravě, a to 
na válečných vozech. Od té doby prošlo velkou transformací, počínaje dřevěnými koly na vozech 
tažených koňmi, těžkými ocelovými na vlacích až po lehká a pružná kola dnešních automobilů. 

První pneumatiku si nechal patentovat Skot Robert 
William Thomson roku 1845, ale jeho myšlenka, která 
předběhla dobu, nenašla praktické uplatnění. O více 
než 40 let později znovuobjevil pneumatiku irský zvě-
rolékař John Boyd Dunlop, který na ni získal v roce 
1888 patent. Protože poptávka po tomto produktu 
v danou dobu vzrostla, pneumatiky se brzy začaly 
vyrábět hromadně. 

Kaučuk – základ pneumatiky 
Kryštof Kolumbus na svých výpravách do Nového 
světa, dnešní Ameriky, pozoroval místní obyvatele, 
jak si hráli s divným míčem. Jak zjistil, byl vyroben 
z vysušené šťávy vytékající z narušené kůry stromů, kte-
rým indiáni říkali plačící stromy (Cau-Uchu), zkráceně 
kaučuk. Na Starý kontinent se vzorky této suroviny 
dostaly až v roce 1735 a komerčního využití se mu 
dostalo v roce 1791, kdy byl používán na impregnaci 
lodních plachet a poštovních pytlů. 
Americký chemik Charles Goodyear vyráběl gumové 
pytle pro převoz vládní pošty. Ty se však rozpadly dřív, 
než byly zásilky doručeny adresátům. Pak mu zřejmě 
pomohla náhoda a v roce 1839 dospěl k významnému 
objevu procesu vulkanizace kaučuku pomoci síry 
a tepla, který si nechal v roce 1844 patentovat. Díky 
těmto objevům se kaučuk brzy stal jednou z nejdů-
ležitějších průmyslových surovin a poptávka po něm 
rapidně vzrůstala. To mělo za následek prudký nárůst 

cen tohoto materiálu dováženého výhradně z Brazílie 
a devastaci deštných pralesů. Evropští vědci se proto 
snažili vyrobit syntetický kaučuk z uhlovodíků. První 
patent na jeho výrobu byl udělen již v roce 1909, ale 
měl nízkou kvalitu, která nedovolila jeho praktické 
využití. V průběhu první sv. války vyráběli Němci syn-
tetický kaučuk v afrických koloniích na bázi 2,3 dime-
tylbutadiénu, ale ani ten nedosáhl masové úrovně. 
Čekalo se až do třicátých let dvacátého století, než se 
objevily první kvalitní alternativy pro alespoň částečné 
nahrazení přírodního kaučuku. Německá firma IG Far-
ben začala chemickou reakcí, tzv. polymerací vyrábět 
butadien-styrenový kaučuk Buna, který se používá 
dodnes. Touto chemickou cestou vznikají z malých 
molekul  makromolekuly, které dodávají struktuře 
pryže pružnost a odolnost proti odírání.
V současnosti je v gumárenské technologii využíváno 
několik stovek typů kaučuků, které umožňují produkci 
širokého spektra gumových výrobků. Ekologické zá-
jmy však vyžadují odvrácení pozornosti od výroby 
syntetických kaučuků, která značně znečišťuje životní 
prostředí, zpět k pěstování přírodního kaučuku po-
mocí vhodných stimulátorů růstu za účelem zvýšení 
množství kaučuku v jednotlivých kaučukodárných 
stromech. Výrobce pneumatik, firma Continental, za-
hrnuje do vývoje pneumatik ekologické trendy, např. 
nahrazuje přírodní kaučuk směsí vyrobenou z kořenů 
pampelišek. ■

Vyvstává otázka: přikrášlují 
si asijští výrobci pneumatik 
údaje na štítcích, aby lépe 

uspěli na evropském trhu? 
Je to nařízení EU, ale jak 
získávají štítky tito výrobci 
pneumatik, jakou pro-
cházejí kontrolou, není 
nikde známo. Nebyly 
by na místě častější 

kontroly a podvody 
extrémně poku-

INOVATIVNÍ NÁPAD

Podle vědeckých studií existuje na 1200 druhů rostlin, z nichž by mohl být teoreticky přírodní 
kaučuk získáván. Jedna ze slibných variant je získávání latexu z pampelišek. Kořen některých 
druhů pampelišky, jak zjistili vědci z Frauhoferova institutu na Vestfálské Wilhelmově univerzitě 
v Münsteru v Německu, obsahuje latex s vysokým obsahem přírodního kaučuku. 

Jde o pampelišku ruskou, jejíž kořen, na rozdíl od ně-
meckých pampelišek, obsahuje velmi kvalitní kaučuk, 
který se hodí pro výrobu pneumatik. Bylo zjištěno, že 
pampelišková guma má stejnou kvalitu jako z kau-
čukovníku, přitom kaučukovníky se mohou pěsto-
vat pouze v malé oblasti kolem rovníku, takže ruská 
pampeliška nabízí obrovskou výhodu. Lze ji pěstovat 
i na málo úrodné půdě, která se pro agrokulturu ne-
využívá. Protože zatím neexistovaly žádné standardní 
zemědělské stroje na sběr a úpravu pampelišek, byly 
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upraveny stávající stroje, aby se docílilo jednoduš-
šího způsobu, jak z pampeliškového kořene získat 
latexové mléko, ze kterého se pak vyrábí cenný 
přírodní kaučuk. Poté už přichází na řadu výroba 
první pneumatiky z pampeliškové gumy.
Tento projekt výroby pneumatiky z pampelišek, 
který získal firmě Continental prestižní ocenění 
GreenTec Awards 2014 a cenu Josefa von Fraun-
hofera, by mohl revolucionizovat budoucí produkci 

pneumatik. V současnosti pneumatika na osobní 
vozidlo obsahuje 10–30 % přírodního kaučuku, 
pro nákladní je to až 40 %. Toto množství nebude 
možné dnes ani v budoucnu nahradit umělými 
materiály.
Další rostlinou, která by mohla produkovat pří-
rodní kaučuk je keř Guayule, latex z tohoto keře 
má velice podobné vlastnosti jako latex z pam-
pelišky. ■

Největší termiNál  
Audi v Čr
Pod označením Auto Jarov Kunratice se  
18. listopadu otevřelo zcela nové prodejní a 
servisní místo značky Audi pro české zákaz-
níky. Jde o jeden z největších terminálů Audi 
ve střední a východní Evropě a největší v ČR.  
Začátek akce se datuje do října roku 2012, kdy 
vznikl územní plán. Vlastní stavba byla započata 
o dva roky později, tj. v říjnu 2014 a o další rok, 
opět v říjnu 2015 bylo dílo dokončeno v celkové 
investici cca 180 mil. korun.  Nové dealerství je 
prvním autosalonem značky Audi v ČR s pre-
zentací vozidel na dvou vnitřních podlažích 
a kryté střešní ploše. Celkem bude vystaveno 
24 modelů. V suterénu objektu je umístěno par-
koviště, z něhož je terminál propojen tunelem 
se sousedním autosalonem značky Volkswagen.
Architektonicky progresivní stavba vyjadřuje 
hodnoty značky Audi a zákazníci budou mile 
překvapeni jak z příjemného prostředí při výběru 
nového modelu Audi, tak i z využití rozsáhlých 
poprodejních služeb od servisu a údržby až po 
prodej na míru střiženého příslušenství. Progre-
sivní koncepci dokládá rovněž kompletní servisní 
vybavení pro elektrickou mobilitu.
Novinkou je prodejní koncept Audi Sport Center 
pro zájemce o vysokovýkonné sportovní vozy. 
Jde o první realizaci prodejního centra Audi Sport 
v ČR. V této sekci budou prezentovány vrcholné 
modely Audi RS a vlajkový model Audi R8, s nimiž 
se mohou zájemci seznámit i během předvádě-
cích jízd. K dispozici budou odborně vyškolení 
prodejci a samozřejmostí je také exkluzivní servis 
pro tyto vozy. „Po sedmi letech se dealerská síť 
Audi v Česku dočkala významného rozšíření. 
Kunratický terminál je největším autosalonem 
s největším počtem prezentovaných vozidel 
značky Audi v ČR. Zaujme nejen svou velikostí, 
ale i exkluzivitou, protože jako první v ČR přichází 
s prodejním konceptem Audi Sport, v němž se 
odráží úzký vztah značky Audi k motoristickému 
sportu,“ říká Tomáš Velek, ředitel divize Audi spo-
lečnosti Porsche Česká republika.
Hlavní cílovou skupinou kunratického terminálu 
jsou soukromí zákazníci, a tomu odpovídá reali-
zovaná nejnovější koncepce mobiliáře a vyba-
vení interiéru, logistické řešení a inovativní servis, 
který je kompletně vybaven pro elektrickou mo-
bilitu. Otevřením nového showroomu vzniklo 
až 50 nových pracovních míst. ■

NejpádNější ArgumeNt  
pro přezutí – prvNí sNíh

V české kotlině je přezutí na zimní pneumatiky od 1. listopadu skoro povinné, jak ukládá 
zákon č. 133/2011 Sb., v němž se jasně stanovuje, kdy a za jakých podmínek platí povinnost 
jízdy na zimních pneumatikách. Dle průzkumu, který iniciovala společnost Goodyear Dunlop 
Tires Czech, ale pro české řidiče je skutečným argumentem až první sníh.

Průzkum první listopadový týden v Praze a Karlo-
vých Varech mezi reprezentativním vzorkem čes-
kých řidičů provedla agentura pro výzkum trhu 
a veřejného mínění Ipsos. „Na přímý dotaz, kdy 
mění pneumatiky, sice zhruba polovina dotázaných 
uvedla, že vždy ke konkrétnímu datu, zatímco sníh 
jako důvod k návštěvě pneuservisu jmenovalo 
jen 3,6 % respondentů, ale naměřené údaje jejich 
tvrzení do značné míry zpochybňují,“ řekl k výsled-
kům průzkumu marketingový manažer Goodyear 
Dunlop Czech Jiří Vodička. 
Zatímco v Karlových Varech, kde jako v prvním 
českém městě letos napadlo několik centimetrů 
sněhu již v říjnu, bylo na začátku sledovaného týdne 
na zimních pneumatikách zhruba 87 % vozidel, 
v Praze jen 67 %. Podobné údaje přinesl průzkum 
i mezi řidiči: rekordně nejvyšší stupeň vybavenosti 
zimními pneumatikami byl v Karlovarském kraji 
(90,9 %), nejnižší v Praze (65,3 %) a jižních Čechách 
(68,8 %). Takový rozdíl důvodně nasvědčuje tomu, 
že sníh hraje při rozhodování řidičů podstatnou roli.    
V celé ČR už podle průzkumu přezulo na zimní 
pneumatiky 74,5 % řidičů. I když se to může zdát 
jako poměrně vysoké číslo, není to v pořádku, 
protože v případě poklesu teplot, či náhlé změny 
počasí by mohlo každé čtvrté vozidlo představovat 
potenciální nebezpečí. Letní pneumatiky ztrácí při 
teplotách pod 7 °C přilnavost i na suché vozovce, 
zatímco zimní pneumatiky, které mají měkčí směs 
a zaručují mnohem lepší trakci, jsou i na suché 
vozovce při teplotě pod 7 °C bezpečnější. 
Na ochotě přezout včas na zimní pneumatiky 
nehrály kromě geografické polohy místa bydliště 
řidičů prakticky žádnou roli vzdělání ani velikost 
obce; překvapivě však jejich věk. Zatímco ve věkové 

skupině 18 až 26 let přezulo jen 67,7 %, v kategorii 
54 až 65 let to bylo už 81,4 % řidičů. Nadprůměrné 
je zastoupení nejmladších řidičů ve ve skupině 
těch, kdo přiznávají, že se nechystají přezout vůbec. 
Nejzodpovědnější v tomto směru je naopak věková 
skupina 36 až 44 let.
Povědomí povinnosti zimního obutí je nicméně 
podle průzkumu v celé zemi poměrně vysoké: že 
je zimní obutí dobrovolné, se domnívá jen méně 
než 1 % dotázaných, a méně než 10 % soudí, že 
je povinné jen na zvlášť označených úsecích. Že 
jsou zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu 
do 31. března za jakýchkoliv podmínek, uvedlo 
29 % respondentů. Více než tři čtvrtiny dotázaných 
také správně vybraly hodnotu minimální hloubky 
dezénu zimních pneumatik (4,0 mm); na druhou 
stranu ne zcela zanedbatelných 10,5 % se domnívá, 
že minimální hloubka dezénu zimní pneumatiky 
je 1,6 mm. 
Za jízdu na letních pneumatikách v nepříznivých 
zimních podmínkách nebo na označených úsecích 
komunikací hrozí řidičům ze strany Policie bloková 
pokuta až ve výši 2000 Kč. Větší risk pro ně ale před-
stavuje pojišťovna, která má v případě nehody plné 
právo odmítnout pojistné plnění. ■

Pneumatiky

Město celoroční letní zimní

Karlovy 
Vary

1.0 % 12.5 % 86.5 %

Praha 2.0 % 31.0 % 67.0 %

Výsledky šetření stupně vybavení vozidel zimními 
pneumatikami / Zdroj: Temper Communication
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Světovou premiéru si 11. generace nové Astry odbyla na letošním zářijovém frankfurtském 
autosalonu, poté byla začátkem listopadu oficiálně představena na našem trhu. Jde o model, 
který nekopíruje předchozí modely, jde svou cestou. I když přichází novinka v kompaktnějším 
provedení, nabízí více místa a větší komfort.  

Nová generace Astry byla vyvinutá s důrazem na 
maximální účinnost. K tomu ji dopomohla zcela 
nová lehká architektura, kde se na hmotnosti 
ušetřilo až 200 kg. Do vínku dostala mnoho nej-
modernějších technologií a asistenčních systémů, 
které jsou v tomto segmentu použity poprvé, např. 
světlomety IntelliLux LED Matrix nebo systémy 
infotainmentu nové generace.
Úspěch kompaktních modelů automobilky Opel za-
čal modelem Kadett v roce 1936. Od té doby opustilo 
výrobní pásy přes 24 mil. kompaktních vozů Kadett 
a Astra. Dnešní 11. generace Astry se honosí dyna-

mickými liniemi karoserie se špičkovým koeficientem 
aerodynamického odporu (0,285) a uvádí do seg-
mentu prvky, které byly dostupné pouze ve vyšších 
třídách kompaktních vozů. Astra vypadá dynamičtěji 
a štíhleji než kterýkoliv generační předchůdce. Za-
tím byla představena jen jako 5dveřový hatchback. 
V provedení kombi Sports Tourer se však ukáže za-
nedlouho, hned v prvních měsících příštího roku.
O pohon se budou starat agregáty z kompletně 
nového portfolia pohonných jednotek s objemy od 
1,0 do 1,6 l ve výkonovém rozpětí od 70 do 147 kW. 
Základní verze disponuje celohliníkovým benzíno-
vým čtyřválcem 1,4 l o výkonu 74 kW. V nabídce 
je také tříválec 1,0 Ecotec Direct Injection Turbo 
s výkonem 77 kW, který v kombinaci s 5stupňo-
vou automatizovanou převodovkou Easytronic, 
jak udává výrobce, má normovanou spotřebu 
v kombi provozu pouze 4,2 l benzínu na 100 km. 
Debut má i zcela nový čtyřválec 1,4 Ecotec Direct 
Injection Turbo o výkonu 92 nebo 110 kW s nej-
větším točivým momentem 245 Nm. Nejvýkonnější 
zážehovou jednotkou je motor 1,6 Ecotec Direct 
Injection Turbo s výkonem 147 kW, disponující to-
čivým momentem 300 Nm (s funkcí overboost). Ze 
vznětových jednotek bude k dispozici turbodiesel 
1,6 CDTI ve třech výkonových stupních od 70 do 
100 kW a točivým momentem 320 Nm. 
Převodovky jsou na výběr ze třech typů: 5 a 6stup-

ňová manuální, automatizovaná 5stupňová manuál - 
ní Easytronic 3.0 a 6stupňová automatická převo-
dovka se zvlášť nízkými třecími ztrátami, která se dá 
objednat pouze pro motory 1,4 Ecotec (110 kW) a 1,6 
CDTI (100 kW). V celkových provozních nákladech, 
jak upozorňuje výrobce, hraje důležitou roli i dlouhý 
servisní interval 30 000 km (nejdelší ve své třídě). 
V interiéru již není tolik diskutované velké množství 
ovládacích prvků, jsou zredukovány na minimum. Vše 
je soustředěno do středového dotykového monitoru 
o úhlopříčce 20,3 cm (8“) na středové konzole, jehož srd-
cem je moderní systém infotainmentu IntelliLink, který 
umožní zrcadlení smartfonů a mnoho dalších funkcí. 
V nové Astře je poprvé umístěn asistenční systém 
Opel OnStar (obdoba eCall), který může pomoci 
v nouzi a díky kterému se Astra stane i jakousi mo-

bilní verzí wi-fi hotspotu 4G LTE s možností připo-
jení až 7 mobilních zařízení. Absolutní novinkou 
z bezpečnostních prvků je inteligentní osvětlovací 
systém na bázi světelných diod IntelliLux LED. Jde 
o inovativní soustavu reflektorů LED matrix, která 
umožňuje jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly 
bez rizika oslnění ostatních účastníků silničního 
provozu.
Kromě těchto novinek je k dispozici ještě široká 
škála bezpečnostních, asistenčních a komfortních 
systémů. Např. systém rozeznávání dopravních 
značek nyní kombinuje obrazy kamery a infor-
mace z navigačního systému. Asistenční systém 
pro udržování jízdního pruhu je doplněný funkcí 
s automatickou korekcí řízení pro případ, že vozidlo 
neúmyslně opouští jízdní pruh. Zdokonaleny byly 
i funkce na dodržování bezpečného odstupu od 
vpředu jedoucího vozidla.
Ke komfortním systémům nelze nevzpomenout 
nová přední ergonomická sedadla s certifikací 
AGR. Poprvé v kompaktní třídě nabízejí masážní 
funkce, paměti nastavení, ventilaci a nastavování 
bočních částí. ■� /pk/

Nová AstrA

neJAerodynAmIčtěJší ze všech ASter

Největší novinkou je inteligentní osvětlovací systém 
IntelliLux LED matrix - umožňuje jízdu s trvale 
zapnutými dálkovými světly

Astra disponuje asistenčními a bezpečnostními 
systémy, které jsou doma ve vyšších třídách

ZNáme vítěZe ANkety Fleet Derby 
na listopadovém slavnostním vyhlášení nezávislé ankety Fleet derby, jejímž smyslem je vybrat 
nejlepší flotilové automobily, produkty a služby, excelovaly značky volkswagen a škoda.
O výběru nejlepších flotilových automobilů roz-
hodlo internetové hlasování v jednotlivých tří-
dách a odborná porota, která vybrala absolutního 
vítěze. Do ankety bylo nominováno celkem 53 
automobilů. 
Porotci, sestavení ze zkušených flotilových ma-
nažerů, ředitelů a majitelů firem, měli při dvou-

denních testovacích jízdách k dispozici všechny 
nominované automobily. Mohli je vzájemně po-
rovnat a samozřejmě si je vyzkoušet v provozu. 
Navíc měli k jednotlivým automobilům zpraco-
vaný manuál nákladů na servis a opotřebitelné 
díly po ujetí 90 000 a 150 000 km, což pomohlo 
odkrýt skutečné náklady na provoz u jednotlivých 

modelů. Porotci také zohlednili zůstatkové hod-
noty, celkové praktické využití pro vozové parky, 
technickou vyspělost automobilů, bezpečnost 
i jízdní vlastnosti. Celkem 28 porotců rozdělilo 
svých 10 bodů mezi své tři premianty. U každého 
vozu museli zároveň uvést písemné zdůvodnění, 
proč tak učinili. 
Kvůli transparentnosti, na které je kladen velký 
důraz, byly vyplněné hlasovací lístky uveřejněny 
na webu ankety. Pravidla neumožňují hlavní part-
nerství nebo sponzorství žádné z automobilek, 
aby výsledky nebyly zavádějící. Anketu organizuje 
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nezávislá agentura Ikss Agency a vyhlašovatelem 
je časopis Business Car. 

Flotilové auto roku 2016
Flotilovým autem roku 2016 se stal Volkswagen 
Passat, který zvítězil s rozdílem pouhých dvou 
bodů před Škodou Fabií. Na třetím místě skončil 
Ford Mondeo.

Hodnocení podle tříd
Nominované automobily byly vybírány ze čtyř tříd: 
referentské, manažerské, ekologické a užitkové. 

Kromě odborné poroty hlasovali i čtenáři prostřed-
nictvím stránek www.fleetderby.cz 
Referentská: 1) Škoda Fabia, 2) Peugeot 308, 
3) Citroën C4 Picasso

Manažerská: 1) VW Passat, 2) Volvo XC90, 
3) Renault Espace
Ekologická: 1) Škoda Octavia G-TEC, 2) VW e-Golf,
3) Iveco Daily CNG
Užitková: 1) VW Transporter, 2) Ford Transit, 
3) Mercedes-Benz Vito 

Souběžně s anketou proběhla volba nejlepšího 
flotilového produktu a služby v kategoriích finance, 
technologie, systémy pro monitorování a správu 
flotil a v kategorii pojištění. Tato volba byla plně 
v kompetenci odborné poroty. ■

Když jsem četl o nové Vitaře, která přišla na trh v polovině letošního roku, na různých webo-
vých portálech, většinou se autoři pozastavují nad faktem, že Vitara už není klasický rámový 
teréňák, ale že je z něj běžný crossover se samonosnou karoserii. Co na tom? Automobilku živí 
především prodeje a pokud není takový zájem o vozy pro čistý terén, tak se musí přizpůsobit 
trhu, musí vyjít vstříc svým zákazníkům.

Letošní novinka vychází ze svého předchůdce, mo-
delu SX4, příď ale designově připomíná větší Grand 
Vitaru. I když měří jen 4175 mm na délku a 1610 na 
výšku a je široká 1775 mm, vypadá díky hranatějším 
prvkům karoserie svalnatěji. V každém případě má 
menší SUV Vitara co nabídnout. V první řadě je to 
pohon 4x4, kvůli kterému si jej zájemci pořizují.  
Díky výbornému podvozku, který je pěkně čitelný 
a komfortní, se Vitara chová na silnici bezvadně. 
Ostatně pro ni byla stavěna. Dobře zvládá i příčné 
nerovnosti. A jak si vede v terénu? S lehkým a středně 
těžším terénem si dokáže poradit, jak jsem měl mož-
nost vyzkoušet. K tomu ji dopomáhá nadprůměrná 
světlá výška 185 mm (mezi malými crossovery patří 

k největším) a velká kola obuta do 17“ pneumatik. 
Nájezdové úhly (vepředu 18,2°, vzadu 28,2°) umožňují 
zdolat hladce i nezpevněné silnice a příkré stoupání. 
Propracovaný systém pohonu AllGrip, který je pře-
vzatý z modelu S-Cross, umožňuje Vitaře výbornou 
trakci. Na základě nejrůznějších snímačů jsou 
připojena i zadní kola. Systém disponuje dvěma 
novými funkcemi, jednak umožňuje udržovat stálou 
rychlost při sjíždění prudkých svahů, aniž by řidič 
musel brzdit a pak dokáže dle povahy vozovky a řadě 
snímačů předvídat. Řidič může otočným přepínačem 
vybírat jeden ze čtyř přednastavených jízdních re-
žimů (Auto – přední kola, při prokluzu se připojí zadní, 
Sport – využívá pohon všech kol, Snow – rozdělení 
točivého momentu mezi přední a zadní kola je op-
timalizováno podle míry stlačení plynového pedálu, 
Lock – točivý moment je rozdělen rovnoměrně mezi 
přední a zadní kola až do rychlosti 60 km.h-1).
Nová Vitara má ale ještě něco navíc. Pro individualitu 
majitele má na výběr z množství barevných variací 
karoserie, střechy i zrcátek a různé designové 
rámečky a obložení v interiéru. Interiér je i přes 
menší vnější rozměry prostorný a pohodlný. Řidič 
má vyšší pozici za volantem, takže má příjemný 
výhled na všechny strany. Na zadních sedadlech, 

kvůli omezené šířce, budou mít ale pohodlí spíše 
dva než tři cestující. Zavazadlový prostor je ale 
nadprůměrný, v základním provedení má 375 l, po 
sklopení opěradel zadních sedadel vznikne prostor 
710 l. Líbila se mi dvojitá podlaha zavazadelníku, 
ale na druhou stranu mě mrzí, že není k dispozici 
rezervní kolo, pouze sada na opravu pneumatik.
Pohon Vitary může zabezpečovat jeden ze dvou 
čtyřválcových motorů o shodném výkonu 88 kW. 
Jeden je zážehový (1,6 VVT), který poháněl testo-
vané vozidlo, a propojený s 5stupňovou manuální 
převodovkou (za příplatek může být propojen se 
6stupňovým automatem), druhý vznětový (1,6 DDiS) 
je propojený se 6stupňovou manuální převodovkou. 
Motor je pružný, líbilo se mi delší zpřevodování 

rychlostních stupňů, v nižších otáčkách je sice Vitara 
trochu línější, ale stačí sešlápnout plynový pedál 
a lehký crossover předvede svůj výkon, nejlépe 
s navoleným režimem Sport. Přitom spotřeba do-
káže mile překvapit. Naměřil jsem v kombinovaném 
provozu spotřebu 6,1 l na 100 km. 
Vitara disponuje širokou nabídkou standardní vý-
bavy už v základním provedení Comfort. Výbava 
se rozšiřuje postupně ve výbavových stupních Pre-
mium, Elegance (testované vozidlo) a Elegance 
Panorama s panoramatickým střešním oknem.
Myslím si, že Suzuki vsadilo dobře na lehčí a moder-
nější model, který je nejen příjemným společníkem 
na cestách, ale nezradí ani v terénu. ■� /pe/

pohodlné SUV

SUzUki Vitara 1,6 VVt

Vítězný model VW Passat

Otočný přepínač jízdních režimů

Velmi praktické je dvojité dno 
zavazadelníku
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Je plat vaší hlavní motivací?

Společnost Hays Czech Republic oslovila letos více než 500 uchazečů o zaměstnání v oblasti 
středního a vyššího managementu s průzkumem na téma: Je plat vaší hlavní motivací? Cílem 
studie bylo zjistit, nakolik je výše platu podstatná, když zvažujeme změnu zaměstnání, zda se 
zvýšení platu odrazí na pracovní morálce a také, jak často firmy v ČR plat svých zaměstnanců 
upravují.

Z průzkumu sice vychází, že 60 % respondentů není 
spokojeno se svým současným platem, nicméně 
není to prý v jejich profesním životě to hlavní, co 
určuje směr jejich pracovního života. Hlavním důvo-
dem pro hledání nové práce je plat jen pro zhruba 
třetinu (36 %) respondentů, celých 64 % odpoví-
dajících uvádí, že mzda není hlavním kritériem při 
výběru nového zaměstnání. Nicméně zhruba pětina 
(22 %) lidí si změnou zaměstnavatele finančně 
polepšilo. Pouhá 2 % zaměstnanců dosáhla zvýšení 
platu podáním výpovědi. 

Výsledky průzkumu ukazují, že většina zaměstna-
vatelů nezvyšuje plat pravidelně každý rok, takto 
odpovědělo 70 % respondentů. Nicméně i tak 
téměř 40 procentům odpovídajících byl zvýšen 
plat v loňském roce, 20 % v letošním roce, 22 % 
respondentů uvedlo, že ke změně platu u nich 
nedošlo již více než dva roky. 
Téměř shodně (32 %) odpovídali v průzkumu ucha-
zeči na otázku, zda bylo zvyšování platů individuální 
či plošné. Nadpoloviční většina respondentů (58 %) 
přiznává, že zvýšením platu se u nich vlastně nic 
nezměnilo – nezvýšila se jejich motivace, loajalita 
či spokojenost, ale také se nezvýšil jejich zájem 
o hledání nové práce. Zdá se tedy, že zaměstnanci 
zpravidla berou zvyšování mzdy automaticky nebo 
to není to hlavní, o co ve svém profesním životě 
usilují.
Co nás tedy nejvíce motivuje pro změnu, nebo na-
opak setrvání ve stávajícím zaměstnání? Preference 
se liší i v závislosti na věku uchazeče. Důležité je pro 
nás místo pracoviště (20 %), renomé společnosti 
(20 %), méně pak benefity (8 %). Mezi další nejčastěji 
zmiňované faktory patří možnost seberealizace, ná-
plň práce, perspektiva, pracovní prostředí, kolektiv 
a přístup managementu.
Pro 75 % dotázaných nejsou ani v součtu plat, od-
měny a benefity tím hlavním důvodem, proč pracují 
pro současného zaměstnavatele. Upřednostňují 
již zmíněnou náplň práce, prestiž společnosti, do-
stupnost a pracovní prostředí. „Nepodceňujme 
důležitost příjemného pracovního prostředí, vždyť 
v práci trávíme minimálně 8 hodin denně. Pěkné 
prostory, které disponují i zónami pro relaxaci či 
aktivní odpočinek jsou jednou z forem nejefektiv-
nější motivace“, zmiňuje Ladislav Kučera, Managing 
Director, Hays Czech Republic. ■

StroJaři v ohrožení – 
pod kouřovou clonou 
Podle průzkumu Kaspersky Lab a B2B In-
ternational (Denial of Service: How Busi-
ness Evaluate the Threat of DDoS Attacks) 
jsou DDoS útoky často jen špičkou ledovce. 
Téměř tři čtvrtiny respondentů z firemního 
sektoru uvádí, že se DDoS útoky vedené 
proti jejich společnosti kryly s jinými bez-
pečnostními incidenty. Přitom nemusí jít 
o shodu náhod, ale o pokus odvést pozor-
nost IT expertů. 
Tento zastírací manévr je známý pod pojmem 
DDoS smokescreening (kouřová clona). DDoS 
útok probíhající spolu s jiným typem napadení 
sužuje častěji strojírenské a stavební firmy – 
devět z deseti (89 %) DDoS útoků v těchto 
společnostech probíhalo zároveň s jiným 
napadením. Při dotazování postižených firem, 
zda mají představu, kdo stojí za útokem, téměř 
polovina (48 %) respondentů odpověděla, 
že znají identitu a motivaci dřívějších DDoS 
útoků. Ve většině případů IT profesionálové 
věří, že šlo o kriminální živly snažící se narušit 
jejich operace, ale 12 % postižených je pře-
svědčeno, že počítačové útoky má na svědomí 
konkurence.
Respondenti v ČR mezi hrozbami cílicími 
na jejich firmy nejčastěji zmiňují malware 
(23 %) a hacking (12 %), zatímco DDoS vidí 
jako nejnebezpečnější jen 8 % z nich. Přitom 
téměř v polovině případů (45 %) se DDoS útoky 
po celém světě kryjí s jinými malwarovými 
incidenty a ve 32 % s proniknutím do podnikové 
sítě. Ve 26 % případů společnosti zaznamenaly 
i únik dat. 
Nehledě na vedlejší ztráty DDoS útoky, které 
mohou trvat dny i týdny, patří mezi velmi vážná 
napadení ovlivňující firemní zdroje. Ve čtvrtině 
případů (24 %) způsobí kompletní nedostupnost 
služeb (u státem vlastněných organizací 
v 39 %). Selhání operací se vyskytuje ve 34 % 
a u dopravních firem dokonce v 64 % případů, 
přičemž loni byla tato čísla významně nižší: na-
prostou nedostupnost služeb v důsledku DDoS 
útoku uvedlo jen 13 % a chyby v operacích 
29 % firem. 
„Metody a techniky používané kyberzločinci 
se neustále vyvíjejí. Útočníci hledají nové 
cesty, jak zmrazit fungování obětí nebo 
zamaskovat vniknutí do jejich systémů. 
I s velkým týmem IT expertů je pro firmy 
skoro nemožné zvládnout závažný DDoS 
útok a svépomocí obnovit služby. Pokud se 
současně objeví i další typ napadení, škody 
se násobí. Nejnebezpečnější je, že firmy 
nemusí nikdy zjistit, že se staly obětí DDoS 
smokescreeningu,“ říká Evgeny Vigovsky, 
odborník Kaspersky Lab na prevenci DDoS 
útoků, s tím, že nejefektivnějším opatřením 
proti více vektorovým útokům je komplexní 
řešení chránící proti malwaru, vniknutí do sítě 
a DDoS útokům současně. ■

Budou migranti přínoSem  
pro pracovní trh v ČeSku?

Ačkoliv stále není jasné, zda má ČR počítat s přílivem většího nebo menšího počtu běženců ze 
Sýrie nebo afrických zemí, personalisté o jejich uplatnění na pracovním trhu přemýšlejí už nyní. 
Zaměstnávání cizinců je už sice běžnou praxí, nicméně je nezřídka spojeno i s problémy, na něž 
firmy v souvislosti s regulérním a legálním zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí narážejí.

„Česko se bez zahraničních pracovníků neobejde, 
nezaměstnanost je v tuzemsku nízká a firmy po-
třebují další a další zaměstnance. V současné době 
umísťujeme v českých firmách nejčastěji cizince 
ze Slovenska, Rumunsku, Bulharska a Polska,“ říká 
Tomáš Surka z personálně-poradenské firmy McROY 
Czech. Otázkou je, jaké uplatnění najdou na trhu 
práce lidé ze Sýrie či afrických zemí. Právě z těchto 
míst nyní do Evropy míří největší vlna migrantů.

Jak podle zkušeností McROY české firmy o možných 
pracovnících ze Sýrie a Afriky přemýšlejí? Ve hře je 
hned několik zásadních faktorů:
1) Jazyková bariéra: není jasné, kolik lidí směřují-
cích do Evropy hovoří anglicky a jak budou schopni 
se naučit česky. V tomto ohledu mají české firmy 
dobré zkušenosti spíše s lidmi z Polska, Slovenska či 
Ukrajiny, u nichž je jazyková bariéra minimální. Pro-
blematická může být i neznalost latinského písma. 
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2) Pracovní zkušenosti: Cizinci obsazují v čes-
kých firmách různé pozice ve výrobě a logistice. 
Lidé ze zahraničí nacházejí uplatnění v profesích, 
jako jsou operátor výroby, montážní dělník nebo 
operátor skladu, zájem je však i o kvalifikovanější 
manuální pracovníky, třeba o svářeče. „Pracovníky 
ze zahraničí však hledáme i na pozice do center 
sdílených služeb, kde je zapotřebí speciální jazy-
ková kombinace, zde není výjimkou, že nabíráme 
i v severských státech. Nedávno jsme např. obsa-
dili několik pozic z Finska. Otázkou je, jestli bude 
podobné pozice možné obsazovat lidmi ze Sýrie 
nebo dalších vzdálených zemí,“ uvádí Tomáš Surka.
3) Délka azylového procesu: Než uprchlík získá 
všechna potřebná povolení nutná pro uzavření pra-
covního poměru, uběhne dlouhá doba. Ekonomika 

a pracovní trh se ale mohou změnit a poptávka po 
pracovní síle klesnout. 
4) Ochota zůstat v Česku: Není ani jasné, jak 
moc silnou vazbu na Česko a na zaměstnanecký 
poměr budou migranti mít. Současná situace spíše 

nasvědčuje, že touží po životě v bohatších evrop-
ských zemích, není ani vyloučeno, že se za nějakou 
dobu budou chtít vrátit do svých zemí. Taková 
nejistota však není pro zaměstnavatele zajímavá, 
zvláště když do pracovníků musí investovat např. 
v podobě školení. 
5) Obava ze soužití kultur: Češi nejsou moc 
zvyklí na jiné kulturní prostředí a je otázkou, 
jak by fungovala spolupráce mezi arabskými 
a českými pracovníky. I z tohoto důvodu mohou 
mezi zaměstnavateli přinejmenším v první fázi 
začleňování těchto lidí do společnosti panovat 
obavy.
6) Ubytování: Zatím není jasné, jak bude vyře-
šeno ubytování imigrantů, mj. i vzhledem k tomu, 
že často jde o celé početné rodiny. ■

Firmy se už mohou pojistit  
i proti zpronevěře

Novinka na pojišťovacím trhu, kterou od letošního roku začala nabízet Kooperativa - pojištění 
proti zpronevěře - poskytne pojistnou ochranu klientům v případě, že zaměstnanec pojiště-
ného zpronevěří nebo úmyslně poškodí jemu svěřený majetek. 

„Pojištěný klient tak získá náhradu za poškozený 
nebo odcizený majetek i v těch případech, kdy 
škodu nemůže vymáhat na viníkovi, tedy zaměst-
nanci, například z důvodu jeho finanční situace,“ 
představuje hlavní výhodu novinky Radek Starosta 
z Úseku pojištění majetku v pojišťovně Kooperativa.
Pojištění, které se sjednává s limitem 100 000 Kč 
a spoluúčastí ve výši 5000 Kč, se vztahuje na rizika 
zpronevěry a vandalismus ze strany pracovníka. 
Může jít např. o případy, kdy zaměstnanec pojiš-

těného z důvodů tíživé finanční situace prodá 
jemu svěřená zařízení, přestane chodit do za-
městnání a bude nezvěstný, či z důvodů výpovědi 
nezvládne situaci a při odchodu z firmy úmyslně 
poškodí jemu svěřené vybavení nebo dlouhodobě 
odvádí z firemního bankovního účtu, k němuž 
má přístup, finance na své soukromé potřeby. 
Podmínkou vyplacení pojistného plnění je, že 
jednání pachatele (zaměstnance pojištěného), 
které je příčinou vzniku škodné události, musí 

naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu 
zpronevěry nebo poškození cizí věci a pachatel 
byl za toto jednání pravomocně odsouzen v trest-
ním řízení. Povinností klienta Kooperativy je tedy 
ohlášení události Policii ČR, resp. podání trestního 
oznámení. ■
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pracujeme hodně, a někdy až nezdravě moc

Téměř třetina Čechů si prodlouží svůj pracovní týden o více než jeden pracovní den, jak vyplývá 
z aktuálního průzkumu společnosti Regus, globálního poskytovatele flexibilních pracovišť, 
a desetina dokonce o dva – prostřednictvím práce přesahující čas jejich běžné pracovní doby.

Jsou Češi workoholici? Část nepochybně ano, 
a v tomto směru rozhodně nejsou výjimkou, práci 
přesčas vykonává většina lidí, často bohužel na 
úkor vlastního zdraví. V tomto trendu jsme jisté 
„světovosti“ už skutečně dosáhli. 
Podle nejnovějšího globálního průzkumu, kterého 

se zúčastnilo 44 000 pracovníků z více 100 zemí 
celého světa, bylo potvrzeno, že přesčasové hodiny 
se dnes staly v podstatě pracovní normou: téměř 
90 % lidí pracuje přesčas alespoň dvě hodiny týdně. 
Pracovníci v ČR mají z celého týdne nejvíce přesčasů 
v pondělí (20 % respondentů) a ve středu (17 %), 
nejméně naopak v pátek (6 %) a jen někteří se vě-
nují práci přes víkend (4 %). Nejčastěji Češi pracují 
navíc 2–4 hodiny týdně (30 % respondentů) a 4–8 
hodin týdně (dalších 30 %), více než 8 hodin týdně 
navíc – a tedy více než jeden pracovní den – odpra-
cuje 29 % českých pracovníků, a desetina lidí v ČR 
pracuje přesčas v ekvivalentu dvou pracovních dní 
(více než 15 hodin) – ve světě je to 14 %. Ti, kteří 
ovšem pracují týdně navíc minimálně 15 hodin, 
riskují tzv. syndrom vyhoření, varuje studie.
„Ochota pracovat přesčas je pro zaměstnavatele určitě 
pozitivní zjištění, avšak pokud se týdenní počet odpra-
covaných hodin vyšplhá na ekvivalent 7 pracovních 
dní, pak je nejvyšší čas něco změnit a snažit se najít 

řešení, které pomůže zlepšit rovnováhu mezi pracov-
ním a osobním životem a snížit následky přepracování 
“ řekl Karel Pelán, ředitel společnosti Regus v ČR. 

Patříte mezi workoholiky?
Výzkumníci z univerzity v norském Bergenu a brit-
ské Nottingham Trent University vyvinuli jedno-
duchý tzv. Bergenský test škály pracovní závislosti. 
Zkuste si ohodnotit následujících sedm pracov-
ních návyků na stupnici od 1 (nikdy) do 5 (vždy).
●●  Myslíte na to, jak si udělat na práci více času?
●●  Strávíte prací mnohem více času, než jste 
původně zamýšleli?.
●●  Pracujete, abyste snížili pocit viny, úzkosti, 
bezradnosti a deprese?
●●  Ostatní vás upozorňovali, že je čas s prací 
přestat, ale vy jste je neposlechli?
●●  Stresujete se, když je vám zabráněno v práci?
●●  Odkládáte kvůli práci koníčky, volnočasové 
aktivity a cvičení?
●●  Pracujete natolik, že to negativně ovlivňuje 
vaše zdraví?

Pokud jste odpověď označenou stupněm 4 či 5 
uvedli pro čtyři nebo více ze sedmi kritérií, může 
to indikovat příznaky workoholismu.

Foto: Mediamanage
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UŽIVATELÉ DRONŮ 
 POZOR NA PŘEDPISY!
HODNĚ LIDÍ MOŽNÁ LETOS NAJDE POD VÁNOČNÍM STROMKEM 
DÁREK V PODOBĚ DRONU, KTERÉ SE MEZI PŘÍZNIVCI TECHNICKÝCH 
VYMOŽENOSTÍ TĚŠÍ STÁLE ROSTOUCÍ OBLIBĚ. ALE JE TU PÁR VĚCÍ, 
KTERÉ JE DOBRÉ ZNÁT, ABY SE VYTOUŽENÝ DÁREK NESTAL DAREM 
DANAJSKÝM. KONKRÉTNĚ SE TO TÝKÁ PRAVIDEL PRO JEJICH 
PROVOZ.

Piloti dronů musejí dodržovat platnou legis-
lativu, zejména Letecké předpisy stanovené 
Ministerstvem dopravy, regulující provoz bez-

pilotních letadel. V případě bezpilotních vzducho-
lodí či balónů používaných pro komerční využití 
to obnáší rovněž získat příslušné povolení (licenci) 
tzv. Povolení k provozování leteckých prací. S tím je 
spojeno i řádně uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škody. To může být velmi ošidná záležitost právě 
pro amatérské uživatele běžných dronů, kteří s nimi 
fotografují „pro radost“, na což se tak přísné před-
pisy nevztahují, ale v případě, že začnou tyto své 
snímky nabízet k prodeji, riskují nezanedbatelnou 
pokutu a případný právní postih. To však mnohé 
fotografy ani nenapadne, stejně jako třeba vůbec 
netuší, že se svými drony musejí dodržovat platnou 
legislativu.

České nebe 
Základním právním předpisem, který upravuje 
veškerý provoz bezpilotních letadel v ČR, je zákon 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. A také Doplněk 
X Předpisu L2, zabývající se bezpilotními systémy. 
S výjimkou přístrojů do 20 kg vzletové hmotnosti 
určených a používaných k rekreačně sportovnímu 
létání je k provozu nad územím ČR nutné bezpilotní 
letadlo zapsat do evidence a pilot (tj. osoba ovláda-
jící letadlo na dálku) pro něj musí získat licenci od 
ÚCL, kterou úřad vydává jen pokud jsou splněné 
předepsané podmínky a nebudou-li ohroženy 
bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, stavby 
a osoby na zemi a životní prostředí. V návaznosti na 

získání Povolení k létání je dále nutné i odpovídající 
pojištění odpovědnosti z provozu a další povolení 
s ohledem na zamýšlené účely použití bezpilotního 
letadla. Jde o:
a – povolení k provozování leteckých prací, kterými 
jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel 
využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu nebo
b – povolení k provozování leteckých činností pro 
vlastní potřebu, jež se vztahuje na lety, kterými 
zajišťuje PO nebo FO vlastní podnikatelskou nebo 
jinou výdělečnou činnost. Nejedná se tedy o ko-
merční lety pro třetí osoby za úplatu.
A teď pozor: Provoz bezpilotních letadel bez 
příslušných povolení a pojištění může být 
sankcionován pokutou až do výše 5 000 000 Kč!
Vedle veřejnoprávních omezení je však provozova-
tel bezpilotního stroje rovněž povinen respektovat 
další limity související např. s ochranou osobních 
údajů potenciálně dotčených subjektů.
Problematická může být ale otázka definic, které 
vymezují pojmy „bezpilotní letadlo“ a „model leta-
dla“, protože pokud se zařízení považuje za model 
letadla, pak se podstatná část povinností a ome-
zení stanovených v zákoně a dalších předpisech 
na takovýto stroj nevztahuje, nebo vztahuje jako 
doporučení. Jde tedy o to, zda lze dron považovat 
za model letadla, na který se určitá část ustanovení 
nevztahuje (v tom případě obsahuje doplněk X 
pouze doporučení pro jeho provoz), nebo zda 
bude spadat do režimu bezpilotních letadel. Vý-
jimkou jsou ustanovení o prostorech, kde lze dron 
provozovat, která jsou závazná vždy. Pokud ovšem 

nebude dron splňovat definici modelu letadla 
nebo jeho vzletová hmotnost překročí 20 kg, platí 
pro něj pravidla obsažená v doplňku X v plném 
rozsahu, případně i další předpisy v závislosti na 
dalších kritériích.

Jak se létá v EU?
Stěžejním právním předpisem na úrovni EU je na-
řízení EP a Rady (ES) č. 216/2008, které určuje jako 
příslušný úřad, v jehož kompetenci je regulace 
provozu těchto strojů, Evropskou agenturu pro 
bezpečnost letectví (EASA), přičemž regulována 
jsou bezpilotní letadla s provozní hmotností nad 
150 kg. Stroje pod tímto limitem jsou ponechány 
regulaci právními řády jednotlivých členských států 
unie. Např. na Slovensku mají již od letošního roku 
pro drony a podobné bezpilotní stroje stanovena 
konkrétní pravidla. ■

Pojištění dronů: 
u velkých je povinné
Málokterého řidiče by napadlo vyrazit na cesty 
bez vyřízeného povinného ručení, přitom mnozí 
uživatelé či provozovatelé dronů si ani neuvě-
domují, že obdobná pravidla se vztahují i na ně. 
Přinejmenším u dronů s hmotností přesahující 
20 kg nebo využívaných ke komerčním účelům 
(což může být např. fotografování), je povinné 
stejně jako u aut.
Obecně platí, že lehké drony využívané pro 
sport a rekreaci povinné ručení mít nemusí 
(lze ho však pro ně uzavřít a je požadováno 
např. pro letecké veřejné vystoupení), ale pro 
všechny ostatní je povinné, což ale mnozí uži-
vatelé dronů netuší. I pokud uživatel lehkého 
dronu dodržuje zmíněná pravidla, může se stát, 
že se z důvodů technické závady dron „zalétne“ 
a způsobí někde škodu na majetku či zdraví. Pak 
rozhodně není od věci být po právní stránce 
připraven i na takovéto události, což může vy-
řešit povinné ručení, na které se tato povinnost 
nevztahuje přímo ze zákona. S ohledem na zvý-
šení částek za odškodnění fyzické a psychické 
újmy, které loni přinesl nový občanský zákoník, 
by se nad tím měli uživatelé dronů zamyslet. 
Pojištění pro drony už mají u nás zařazeny ve 
své nabídce Allianz a ČSOB, které pro ně nabízí 
kromě povinného ručení i havarijní pojištění. 
Jak uvedl ředitel odboru pojištění majetku a od-
povědnosti ČSOB Michael Neuwirth, využívají 
jej hlavně podnikatelé, kteří drony používají ke 
komerčním účelům. Je určeno pro případy, kdy 
se poškodí pojištěný dron či podvěs, a nabízí 
pojistnou ochranu jak po dobu provozu stroje, 
tak mimo provoz, kdy je dron přepravován, skla-
dován nebo na něm probíhá servis. Vztahuje se 
i na jejich vybavení – čidla, fotoaparáty, kamery 
apod., a kryje veškeré nahodilé události během 
letu, ale i proti krádeži či živelným událostem 
v době, kdy stroj zrovna nelétá. Cena je závislá 
na hodnotě pojišťovaného stroje, případně za-
řízení v podvěsu a na řadě parametrů, jako je 
spoluúčast, kategorie dronu, zkušenosti pilota 
a podobně.

Operační prostory pro bezpilotní stroje navrhované společnostmi Amazon a Google
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Drony naD SlovenSkom

V rámci SR už má používanie bezpilotných lietajúcich zariadení jasno formulované pravidlá, 
ktoré vyzerajú nasledujúco:

Lietanie s lietadlom-hračkou:
●●  Lietať je možné len do vzdialenosti 300 m od 
osoby, ktorá dron či malú kvadrokoptéru ovláda.
●●  Výška letu nesmie presiahnuť 30 m nad zemou.
●●  Zákaz lietania platí pre miesta (napr. malé letiská), 
ktoré sa používajú pre vzlety a pristátia lietadiel 
či lietajúcich športových zariadení, hoci sú na 
tento účel využívané len dočasne či príležitostne. 
Výnimkou je, ak je let vykonávaný v koordinácii 
s prevádzkovateľom takejto plochy.
●●  S týmto typom lietajúcich zariadení nie je možne 
narábať v oblastiach s faunou citlivou na zvuk 
(výnimkou je špeciálne povolenie od ochranárov).
●●  Minimálna horizontálna vzdialenosť od osôb, 
stavieb, plavidiel či vozidiel musí byť aspoň dvoj-
násobkom letovej výšky.
●●  Lietať nie je možné nad zaľudnenými oblasťami, 
ochrannými pásmami či územiami.

Lietanie s bežným dronom  
(do 20 kg):
●●  Povolené je len v dobrých meteorologických 
podmienkach v neriadenom vzdušnom priestore 
(typ G - do 2450 m nad strednou hladinou mora).
●●  Výška letu nesmie presiahnuť 120 m nad zemou.
●●  Lietať je možné len do vzdialenosti 1000 m od 
osoby, ktorá dron ovláda.
●●  Lietať nie je povolené ani nad zaľudnenými ob-
lasťami, ochrannými pásmami či územiami, je 
potrebné sa vyhnúť hraniciam zakázaného, aktivo-
vaného, obmedzeného, prechodne vyčleneného 
či prechodne rezervovaného vzdušného priestoru.
●●  Aj v tomto prípade platí obmedzenie v oblasti-
ach s faunou citlivou na zvuk (opäť s výnimkou 
povolenia).
●●  Len vo vzdialenosti minimálne 50 m od osôb, 
stavieb, plavidiel či vozidiel.

●●  Obmedzenia platia aj pre okrsky neriadených 
letísk. Využiť ich je možné len v koordinácii s ich 
prevádzkovateľmi.
●●  Aj pri väčších dronoch platí zákaz lietania 
pre miesta (napr. malé letiská) používané pre 
vzlety a pristátia lietadiel či lietajúcich športo-
vých zariadení, hoci sú na tento účel využívané 
len dočasne či príležitostne. Výnimkou je let 
vykonávaný v koordinácii s prevádzkovateľom 
takejto plochy.

Oba typy dronov nie je potrebné registrovať 
na Dopravnom úrade, pričom ich je možné za 
osobitých podmienok využiť aj v riadenom le-
tovom priestore. V takomto prípade je treba byť 
v kontakte so strediskom, ktoré priestor reguluje. 
S ohľadom na to, že slovenská legislatíva zatiaľ nie 
je prispôsobená pre situácie, kedy bežný občan 
využíva drona či iné obdobné zariadenia na za-
znamenávanie fotografií či videa, je treba rátať 
aj s tým, že takáto činnosť môže byť považovaná 
za vykonávanie leteckých prác, ktoré podlieha 
vydaniu povolenia od Ministerstva vnútra SR, čiže 
je možné sa dostať aj do rozporu so zákonom 
o ochrane utajovaných skutočností. ■

evropSká komiSe řeší Daňové „přehmaty“ Fiatu

Volkswagen není jedinou automobilkou, na níž se nyní soustřeďuje pozornost právníků. Např. 
také Fiat bude mít unijním orgánům co vysvětlovat. EK dospěla k závěru, že Lucembursko 
poskytovalo selektivní daňovou výhodu firmě Fiat Finance and Trade. Podle pravidel EU pro 
státní podporu jednala společnost v rozporu s právem a byla jí uložena pokuta za neopráv-
něné daňové výhody.

V návaznosti na hloubková šetření, jež byla zahá-
jena v červnu 2014, dospěla Komise k závěru, že 
Lucembursko formou přiznaných daňových opat-
ření zvýhodňovalo finanční společnost skupiny 
Fiat. Rozhodnutí o daňovém režimu, které vydaly 
příslušné finanční úřady, uměle snižovala splatnou 
daň. Jednalo se konkrétně o přísliby, jejichž pro-
střednictvím daňová správa sděluje společnostem 
způsob, jak se bude v jejich případě vypočítávat 
daň z příjmu právnických osob nebo jak se u nich 
budou uplatňovat zvláštní daňová ustanovení. V pří-
padě společnosti Fiat Finance and Trade se sídlem 
v Lucembursku, která poskytuje finanční služby 
(např. vnitroskupinové úvěry) ostatním automobi-
lovým podnikům v rámci skupiny Fiat, Lucembursko 
schválilo „umělé metodiky“ pro stanovování jejích 
zdanitelných zisků, které neodrážely ekonomickou 
realitu. Šlo hlavně o to, že ceny zboží a služeb, které 
si mezi sebou prodávají společnosti v rámci skupin 
Fiat (tzv. převodní ceny), neodpovídaly tržním pod-
mínkám. Ve výsledku pak Fiat Finance and Trade 
zdaňovala pouze malý díl svého skutečného zisku. 
Z šetření Komise vyplynulo, že lucemburské orgány 
vydaly v roce 2012 rozhodnutí o daňovém režimu, 
které společnost selektivně zvýhodnilo, neboť jí od 
roku 2012 neoprávněně snížilo daňovou zátěž o 20 
až 30 milionů eur. 
Vzhledem k tomu, že Fiat Finance and Trade funguje 
obdobně jako banka, její zdanitelný zisk lze stanovit 
podobným způsobem, a sice tak, že se vypočte 
návratnost kapitálu, jejž podnik vynaložil na své 

finanční aktivity. V případě prošetřovaného rozhod-
nutí však byla přijata umělá a velmi složitá metodika, 
která se pro výpočet zdanitelného zisku s ohledem 
na tržní podmínky nehodí. Opatření uměle snižuje 
daňovou zátěž společnosti Fiat Finance and Trade 
především dvěma způsoby: 
Vzhledem k řadě ekonomicky neopodstatni-
telných předpokladů a úprav směrem dolů 
pracuje rozhodnutí o daňovém režimu s mnohem 
nižším vlastním kapitálem, než jaký společnost 
skutečně má. Také odhadovaná odměna, jež se 
na tento nižší kapitál uplatňuje pro daňové účely, 
je o mnoho nižší než tržní sazby. 
Společnost Fiat Finance and Trade tak ve výsledku 
platila daně jen na základě malé části svého sku-
tečného účetního kapitálu a velmi nízkých odměn. 
Vypočítává-li se zdanitelný zisk podle kapitálu, musí 
být úroveň kapitalizace společnosti v zásadě při-
měřená obvyklým mírám ve finančním odvětví. 
Také uplatňovaná odměna musí odpovídat tržním 
podmínkám. Z posouzení Komise vyplynulo, že 
pokud by odhady kapitálu a odměny použité v pří-
padě společnosti Fiat Finance and Trade odpovídaly 
tržním podmínkám, zdanitelné zisky vykazované 
v Lucembursku by byly dvacetkrát vyšší.
Komise při šetření Fiat Finance and Trade poprvé 
použila žádosti o informace, a to na základě roz-
hodnutí, které v červenci 2013 přijaly členské státy 
v Radě (nařízení č. 734/2013). S touto pravomocí 
může Komise v případě, že neobdrží dostatek infor-
mací od členského státu, ve kterém je státní podpora 

vyšetřována, požádat, aby jí veškeré tržní informace 
potřebné k posouzení daného opatření přímo po-
skytl jakýkoliv jiný členský stát nebo jakýkoliv podnik 
(včetně podniku, který má z podpory prospěch, nebo 
jeho konkurentů). Tyto nové nástroje byly zavedeny 
v rámci modernizace pravidel státní podpory, zahá-
jené v roce 2012, která má zajistit, aby se Komise při 
prosazování právních předpisů mohla soustředit na 
ty z podpor, u nichž narušení hospodářské soutěže 
hrozí nejvíce.
Podle unijních pravidel pro státní podporu se ze 
strany Lucemburska jedná o protiprávní jev: v roz-
hodnutích o daňovém režimu nelze používat me-
todiky (bez ohledu na jejich složitost), jež slouží ke 
stanovování převodních cen bez jakéhokoli hos-
podářského odůvodnění a jež neoprávněně pře-
souvají zisky s cílem snížit určité společnosti výši 
odváděných daní. Společnost by totiž byla oproti 
svým konkurentům nespravedlivě zvýhodněna, 
protože ostatní podniky (typicky malé a střední) 
nakupují zboží a služby za tržní ceny, a platí tedy 
daně na základě svých skutečných zisků. Komise 
proto Lucembursku nařídila, aby od společnosti Fiat 
vybrala dlužnou daň, čímž má odstranit nespraved-
livé konkurenční zvýhodnění. Navíc má Fiat Finance 
and Trade zaplatit pokutu až 20 mil. eur a již nemůže 
dále využívat výhodného daňového zacházení, které 
ji opatření státu zajišťovala. 
Činnost Komise však tímto neskončila – rozhodování 
o daňových režimech má být prozkoumáno ve 
všech členských státech EU. Proto nelze vyloučit, 
že Komise zahájí formální vyšetřování i v dalších 
případech, nabude-li dojmu, že rozhodnutí 
o daňovém režimu porušují pravidla EU pro státní 
podporu. V současné době se již formálně vyšetřují 
rozhodnutí o daňovém režimu, jež byla přijata 
v Belgii, Irsku (v případě fy Apple) a Lucembursku 
(ve věci fy Amazon). Každý případ se posuzuje podle 
konkrétních okolností a nijak nepředjímají výsledek 
dosud otevřených šetření. ■● /pm/
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VYTISKNETE SI BOTY  NA 3D TISKÁRNĚ
Nemůžete na sebe sehnat v kon-
venčních prodejnách obuv, která 
by vám „seděla“? Ani lidé s tímto 
problémem v budoucnu nepři-
jdou zkrátka – díky moderním 
technologiím už není problém si 
perfektně padnoucí obuv vyrobit 
přesně na míru sami.

Jako první na světě představila už 
v roce 2013 boty vyrobené s vyu-
žitím 3D tiskárny firma Nike – ko-
pačky s názvem Vapor Laser Talon 
mají podrážku vyrobenou pomocí 
selektivního laserového spékání 
(SLS) a i design syntetického svršku 
vytvořený pomocí tzv. fly-wire kon-
strukce je unikátní – bota díky tomu 
váží pouze 16 dkg, tzn. zlomek toho, 
co tradiční kopačka.  
Po ní se pustila do netradiční výroby 
obuvi i firma New Balance, která před-
vedla totální přizpůsobení se nositeli 
a představila boty vyrobené na 3D 
tiskárně. Podobně jako Nike uplatnila 
rovněž technologii SLS, využívá i bio-
mechanická data, motion capture, 

vysokorychlostní videa, pokročilé al-
goritmy, speciálně vytvořený software 
a senzory umístěné v botách spolu se 
zkušenostmi špičkových sportovců, 
např. olympioniků, kteří jsou také hlav-
ními uživateli této unikátní obuvi. Své 
3D tištěné boty však chce firma rozší-
řit i mezi běžné spotřebitele.
A jak budou možná vypadat super-
pohodlné a lehké boty budoucnosti, 
naznačuje další koncept firmy Nike 
s názvem FootStickers – produkt, 
který přesně odpovídá svému ná-
zvu: jde v podstatě o jakési „nálepky“ 
na nohy chránící citlivé či zatěžované 
části chodidel. Takže obuv (pokud lze 
ovšem ještě vůbec takto zmíněný 
systém nazývat) je lehká, vzdušná 
a pohodlná tak, že to lépe snad už 
ani realizovat nejde. ■

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA

Futuristická, leč funkční obuv z 3D 
tiskárny je lehká jako pírko aneb o čem 
Baťa neměl tušení

Nike Vapor Laser Talon – první kopačka 
nové generace

NÁRAMEK, KTERÝ NENÍ JEN NA OZDOBU
Další nezbytnost, kterou ocení 
trempové nebo příslušníci 
speciálních jednotek. Hodit se ale 
na cestách může tato věcička i ji-
ným, koneckonců v ruksaku neza-
bere žádné místo a přitom je pořád 
při ruce. Nebo respektive na ruce.
Náramek z padákového lanka (v ori-
ginále je nabízen doslova pod ozna-
čením paracord bracelet) je vyroben 
z vysoce kvalitního a pevného ny-
lonu s vysokou odolností proti korozi 
a stárnutí, používaného mj. právě pro 
podobné účely a několika součástek 
podobných vlastností. V případě, že se 
v pralese či podobném prostředí do-
stanete do problémů, stačí náramek 
rozložit (podle výrobce by se to mělo 
zvládnout během minuty) a máte 
k dispozici třímetrové lano, zapalo-
vač, píšťalku a škrabku. Což se může 
hodit, jak uvádí firma, při kempování, 

na lodi, při lovu, horolezectví a řadě 
podobných aktivit. A cena odpoví-
dající nějakým 65 Kč, za které je tato 
věcička k mání, zase není nijak pře-
hnaná – ruku na srdce, určitě už jste 
někdy utratili mnohem více za větší 
blbosti... ■

Nemusíte být ani Rambo, abyste 
ocenili praktičnost nenápadného 
náramku

FUNKČNÍ KURIOZITY
Některé nápady se mohou na 
první pohled zdát bizarní, ale 
nelze jim upřít smysl a funkčnost. 
Do této kategorie lze zařadit 
např. obří třípatrovou skluzavku 
nebo speciální pruhy pro lidi 
zrovna užívající mobilní telefon.

Obří skluzavku instalovali v budově 
Fakulty matematiky a počítačových 
věd na Technické univerzitě v Mni-
chově (TUM), která umožňuje studen-
tům dostat se rychle ze čtvrtého pod-
laží do přízemí. Dvojice parabolických 
skluzavek je vybavena speciálními 
klouzacími podložkami pro zájemce 
o netradiční druh rychlopřepravy.
Podobnou kuriozitou je zavedení 

speciálních pruhů vyhrazených pro 
uživatele mobilů v turistické zóně 
v čínském městě Čong-jing. Inspirací 
byl údajně podobný pruh vytvořený 
pro experiment National Geographic 
TV pro studium lidského chování ve 
Washingtonu. Zatímco pruhy pro cyk-
listy a bruslaře jsou už v řadě měst 
běžnou záležitostí, budované mj. kvůli 
snížení rizika srážky s chodci či vozi-
dla v běžném provozu, na užitečnost 
podobného řešení pro lidi zahleděné 
do displejů mobilů (zombie telefo-
nistů), kteří jsou ještě daleko méně 
koncentrovaní na své okolí , se zatím 
příliš nemyslelo. Tedy až na Čínu, či  
Kasetsart University v Bangkoku – ale 
uplatnění by stezky vyhrazené noto-
rickým mobilistům našly nepochybně 
i ve většině soudobých měst. ■

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH DOBYVATELŮ VESMÍRU
Za sovětské éry byl kosmický pro-
gram záležitostí s nejvyšším stup-
něm utajení, a tak teprve nyní, 
s  uvolněnými vzpomínkami 
pamětníků, se můžeme vrátit 
zpátky v čase a objevovat sku-
tečný svět počátků dobývání 
kosmu. Jde o příběh mnohem 
zajímavější a dobrodružnější, než 
svět mohl poznat v době, kdy se 
skutečně odehrával. 
Zatímco o amerických astronautech 
se díky mediální publicitě kosmického 
programu USA ví poměrně dost, jejich 
sovětské protějšky dělila od světa dlou-
hou dobu neproniknutelná opona, 
určitou dobu dokonce „železná“. Jejich 
příběhy a práce jsou však neméně po-
zoruhodné, a často dokonce 
mnohem napínavější než 
jejich amerických kolegů. 
A právě na to se zaměřuje 
knižní novinka Kosmo-
nautika za oponou, 
kterou napsal Stanislav 
Kužel, a nyní vydalo 
nakladatelství Radio-
servis. Věcně, bez 
bulvární senzačnosti 
se můžete dozvědět 
zákulisí výběru kos-
mických posádek, 
poznat problémy, 

které museli řešit první a nedávní kos-
monauti – včetně první ženy ve ves-
míru, Valentiny Těreškovové (jejíž let 
a hlavně přistání probíhalo ve skuteč-
nosti výrazně odlišně, než jak jej líčila 
dobová média), a její následnice. Rizika 
a nebezpečí, kterým museli čelit, osl-
nivé úspěchy doprovázené ale občas 
i nepřiznávanými tragédiemi, o nichž 
se svět neměl nikdy dozvědět – to je 
reálný příběh počátků a ještě nedávné 
sovětské kosmonautiky, na níž dnes 
navazuje práce současných doby-
vatelů vesmíru. Kniha sestavená na 
základě mravenčí práce autora, který 
se této tématice věnuje od počátků 
své novinářské kariéry, je působivým 
a čtivým dokumentem obsahujícím 
mnohá dosud nepublikovaná fakta 

získaná na základě 
zevrubného 

studia doku-
mentů i setkání 

se skutečnými 
účastníky – kos-

monauty, kon-
struktéry ruských 

kosmických lodí 
a jejich rodinnými 

příslušníky a přáteli. 
Bonusem je i bohatá 

fotografická doku-
mentace. ■
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Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA

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.

Big Data 
a NoSQL databáze
Holubová Irena, Kosek Jiří, 
Minařík Karel, Novák David
Kniha je určena pro softwarové inže-
nýry a analytiky, databázové progra-
mátory a databázové administrátory, 
kteří se potřebují rychle a příjemně 
seznámit s oblastí Big Data a NoSQL 
databází a zjistit, jestli je toto správná 
cesta pro realizaci jejich aplikací, kte-
rou NoSQL databázi zvolit pro daný 
problém, nebo naopak, kdy rozhodně 
NoSQL databáze vhodné nejsou. Na 
českém trhu v současnosti podobná 
publikace neexistuje.
Big Data se stala v posledních letech 
jednou z hlavních výzev v oblasti in-
formačních technologií.  Data, která 
vzhledem k rozsahu, různorodosti 

a rychlosti nárůstu nelze zpracová-
vat dosud osvědčenými technologie -
mi, přinášejí zcela nové problémy 
a způsoby jejich řešení. Vznikají tak 
databázové systémy nového typu, 

které nabízejí odpovědi na otázky, 
jak tato data efektivně ukládat a do-
tazovat. Tyto systémy jsou souhrnně 
označovány jako NoSQL databáze. 
Publikace seznamuje čtenáře s širo-
kou škálou pojmů a technologií sou-
visejících s Big Data a současně po-
skytuje hlubší vhled do jednotlivých 
typů NoSQL databázových systémů. 
U každého typu NoSQL databází 
jsou uvedeny jak základní principy 
a používané techniky, tak praktické 
příklady. Autorský tým zahrnuje od-
borníky z akademického i komerčního 
prostředí s vědeckými i praktickými 
zkušenostmi, jejichž různorodé zkuše-
nosti zaručují široký záběr a objektivní 
pohled. / 288 stran, 389 Kč

České trolejbusy
historie a současnost, typy, 
technika, provoz
Harák Martin
Trolejbusová doprava vždy tvořila 
alternativu k autobusům využívají-
cím spalovací motory. Zažila období 
slávy i úpadku, aby se ctí vstoupila do 

21. století, kdy má jako ekologický 
a  tichý způsob hromadné dopravy 
stále co nabídnout. Kniha nabízí kom-
plexní pohled na trolejbusovou do-
pravu v celé České republice, předsta-
vuje různé tuzemské výrobce a věnuje 
se i zahraničním vozidlům. Přibližuje 
osobní vzpomínky lidí, kteří se po-
díleli na tvorbě některých modelů, 
nezapomíná ani na kuriozity a slepé 
uličky vývoje. Je plná dosud nepub-
likovaných fotografií a obrazových 
materiálů, ale také mapek trolejbuso-
vých sítí, ukázek zahraničních vozidel 
a jedinečných barevných technických 
nákresů. / 160 stran, 339 Kč

Za 14 dnů jsou Vánoce a kolega teprve nyní shání dárky pro své nejmi-
lejší, a vy jste připraveni na blížící se sváteční dny? Pokud ještě tápete, 
mohli bychom přispět malou nápovědou...co pěkná kniha.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Grada Publishing jsme připravili opět 
dvě technické publikace, které mohou být inspirací, ale také pěkným 
dárkem.

KOSTITŘAS SE VRACÍ ANEB 
NEPŘEHLÉDNUTELNÁ KOLA

Své 150. výročí si kromě jiných 
akcí chemický koncern BASF 
připomenul i originálním způ-
sobem: moderní reinkarnací do-
bového vysokého kola známého 
ve své historické originální po-
době jako tzv. kostitřas. 
Jeho hi-tech soudobá verze s ozna-
čením Concept 1865 je ovšem v du-
chu doby vyrobena s využitím nej-
modernějších plastů. Jde o soubor 
dvou desítek materiálů včetně tuctu 
různých polymerů, pěnových hmot, 
epoxidových pryskyřic a polyuretanů, 
z kovu jsou vyrobeny pouze nápravy, 

brzdy a pomocný elektromotor. 
Velociped, který se inspiroval histo-
rickou koncepcí, samozřejmě dostal 
také moderní design s nejrůznějšími 
vymoženostmi současné doby – má 
např. bezložiskové pedály, pevné 
pneumatiky odolné proti proražení, 
kotoučové brzdy z uhlíkových vlá-
ken a integrované osvětlení z LED 
diod ve vidlicích. Vývojáři pamatovali 
i na trend současné mobility, takže kolo 
je vybaveno rovněž elektromotorkem 
o výkonu 250 W umístěným v malém 
zadním kole a napájeným z Li-Ion bate-
rie integrované v odnímatelném sedle. 

Jezdec si sedlo i s baterií po odstavení 
a elektronickém uzamčení kola jedno-
duše odnést s  sebou, jak ukazuje infor-
mační video na https://www.youtube.
com/watch?v=iDRqliwJIAI
Megakostitřasem by bylo možné na-
zvat kuriózní výtvor z ocelových tru-
bek, částí kol a traktorové pneumatiky, 
jehož autorem je nizozemský student 
umění a také bývalý strojní inženýr 
Wouter van den Bosch. Výroba 450kg 
monstra ze součástek darovaných přá-
teli a výrobcem traktorů mu zabrala tři 
měsíce práce. Manévrování a brzdění 
obstarávají zadní malá kolečka (která 
rovněž dodávají vozidlu dodatečnou 
stabilitu) a pro případ, že by jezdec 
obří stroj včas neubrzdil, varuje chodce 
neméně mohutný klakson. ■

BEZDRÁTOVÁ 
CHYTRÁ KYTARA 

„Proměňte svůj iPad v hudební nástroj,“ 
láká slogan, kterým obdařil výrobce, 
startupová firmy Zyvix, pozoruhodný 
kousek s názvem Jamstik+. Jde v pod-
statě o digitální kytaru, která se tváří jako 
skutečná, ale je možné ji bezdrátově 
propojit přes Bluetooth s aplikacemi 
a softwarem Apple music. Akce rukou 
je pak zobrazována na displeji pomocí 
přenosu z infračerveného snímače. 
Jamstik nepotřebuje ladění, nastavení 
je snadné a k dispozici je kromě plného 
řídicího systému MIDI i kvalitní výukový 
software, takže vaší kariéře virtuální 
rockové hvězdy už nestojí nic v cestě 
– pokud jste tedy ochotni investovat 
150 dolarů do pořízení této věcičky. Její 

výhodou je, kromě snadné pře-
nosnosti (váží pouhý 1 kg) i to, 

že koncertní praxe nikoho 
nemusí rušit – hu-

dební produkce se 
může odehrá-
vat s využitím 
sluchátek. ■

výhodou je, kromě snadné pře-
nosnosti (váží pouhý 1 kg) i to, 

že koncertní praxe nikoho 
nemusí rušit – hu-

dební produkce se 
může odehrá-
vat s využitím 
sluchátek.
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Holubice řídí rakety
Pro řízení kosmických raket začali v USA 
zkoušet holubice. V případě, že selže řízení 
namontované v raketě, začne na změnu letu 
reagovat vycvičená holubice, která přivede 
raketu do správného směru. Na její svalové 
orgány jsou totiž připevněné speciální ten-
zometrické snímače, které přenesou každou 
pohybovou reakci holubice do servomecha-
nizmu. Ten pak samočinně uskuteční opravu 
letové dráhy rakety. ■

Rozprašovač barvy
Většina průmyslových výrobků se v současné 
době barví stříkáním. Přitom však velká část roz-
prašované barvy přichází nazmar. Ve Francii byla 
zkonstruována speciální elektrostatická stříkací 
pistole, která snižuje ztráty barvy na minimum. 
Zvláštní generátor vytváří mezi pistolí a stří-
kaným předmětem napětí 90 000 voltů, jenž 
usměrňuje proud kapiček barvy na předmět. ■

Zamořená oblast
Ve Velké Británii je nejvíce zamořena stronciem 90 
oblast města Glasgow. Každým rokem zde 
stoupá počet zemřelých na leukemii: V roce 
1951 to bylo několik případů, v roce 1956 již 34, 
v roce 1957 vzrostl počet na 50 a v roce 1958 
dokonce na 59! Za rok 1959 je počet úmrtí na 
leukémii více než dvojnásobek počtu roku 1958. 
Je proto nejvyšší čas, aby zkoušky s jadernými 
zbraněmi byly definitivně zakázány. ■

Nepřítel zdraví  dětí
Největším nepřítelem zdraví dětí přestává být 
obrna, objevuje se nový nepřítel – sladkosti. Zka-
žené zuby od nadměrného množství sladkostí jsou 
totiž příčinou řady nemocí. Aby se spotřeba cukroví 
snížila, zavedli na ně ve Švédsku stejné daně jako 
například na tabák. ■

Brýle pro téměř slepé
Univerzální brýle s čočkami pro osoby, které téměř 
úplně ztratily zrak, byly sestrojeny výzkumníky 
v USA. Brýle plní vlastně trojí funkci. Vrchní část 
je určená pro pozorování vzdálených předmětů 
– zvětšuje třikrát, spodní část je určena ke čtení, 
práci apod. a dává dvanáctinásobné zvětšení. 
Kromě toho je tu ještě střední stodvacetistupňový 
úsek vidění. ■

Elektrický osušovač rukou
Nový typ elektrického osušovače rukou v účelně 
řešeném krytu, v němž víří teplý vzduch, a tím zná-
sobuje svoji účinnost, vyvinuli v zahraničí. Doba 
potřebná k osušení rukou se podstatně zkracuje. 
Příkon přístroje je 1400 W. Hygienický význam sušiče 
je nesporný. Choroboplodné bakterie obsažené 
ve vzduchu se ničí průchodem přes topná tělíska, 
jimiž vzduch prochází, takže tímto způsobem lze 
ideálně zabránit přenášení chřipky, tuberkulózy 
a jiných hromadných nakažlivých nemocí přenos-
ných dotykem. Osušování rukou teplým vzduchem 
není ještě příliš rozšířeno, avšak mělo by se zavá-
dět všude, kde se vyskytuje potřeba častého mytí 
a sušení rukou mnoha lidí, jako základní požadavek 
čistoty a hygieny. Společně užívané ručníky, s nimiž 
se dosud setkáváme, jsou semeništěm bakterií 
a spolehlivým prostředkem k nákaze chorobami 
dýchacích cest, kožními a střevními. V některých 
zemích není užívání společného ručníku vůbec 
povoleno. V porovnání s pořizovacími a udržovacími 
náklady na ručníky je provoz elektrického osušo-
vače hospodárný. Je určen zejména pro nemocnice, 
průmyslové závody, nádražní a městské umývárny, 
školy, jídelny apod. ■

Místo slámy
Na některých farmách v Anglii začali místo slámy 
na podestýlání kravínů používat matrace z pěnové 
plastické hmoty. Ušetří se tím velké množství slámy. 
Plastické matrace mají velkou životnost a nevy-
měňují se. Po znečištění se jednoduše opláchnou 
proudem vody, který odplaví všechnu nečistotu do 
hnojiště. Ustájení dobytka je naprosto hygienické. ■

Uhlí potrubím
V americkém městě Chiu dali do provozu uhlovod 
dlouhý 108 mil (174 km), jímž dopravují proudem 
vody rozmělněné uhlí z úpraven ke zpracování do 
chemických závodů. Uhlí se tak přesouvá rychlostí, 
asi jako ropa protéká ropovodem. Sice uhlovodem 
prochází jen asi 35 % uhlí, ale to znamená roční 
úsporu 21 000 železničních vagonů. ■

Způsob dopravy štěpků
Štěpků a odřezků dřeva vhodných pro výrobu 
papíru, které se dosud spalovaly v kanadských 
dřevařských táborech vysoko proti proudu řeky, 
se nyní využívá novým způsobem říční dopravy. 
Uskladňují se do jasně červených kulovitých zásob-
níků ze skelného laminátu o Ø 2,4 metru. Naplněné 
zásobníky volně plují 80 km po proudu řeky Fraser 
River bez jakéhokoliv dozoru až k papírně, kde je 
její pracovníci zadržují a vyprazdňují. ■
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Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

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

2 6 4
5 4 2 1 6 8

6 4 5
2 5 9

9
7 8 2

9 1 8
6 4 3 9 5 1

4 5 7

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 11/2015:

1 8 2 3 7 4 9 6 5

5 6 4 9 1 8 3 2 7

3 9 7 5 2 6 1 8 4

8 4 5 2 9 7 6 1 3

2 7 3 4 6 1 8 5 9

9 1 6 8 3 5 7 4 2

6 2 1 7 5 9 4 3 8

4 3 9 6 8 2 5 7 1

7 5 8 1 4 3 2 9  6

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Simona Lentielová, Jihlava
Klárka Konečná, Praha
Petr Dobšovský, Praha

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Vteřina za 10 století
Atomové hodiny, které sestrojil dr. G. Laions v USA, 
váží pouze 13 kg, a časové chyby jedné vteřiny 
se dosáhne teprve za 1000 let. Předpokládá se, 
že hodiny budou umístěny na některé z dalších 
umělých družic USA k zjištění „paradoxu času“ – 
různého běhu času na Zemi a na jejím satelitu. ■

Pro neplavce
Nové, ručně poháněné plovací zařízení umožňuje 
dětem i dospělým plavat na vodní hladině i když jsou 
neplavci. Plováky z měkkého pěnového polyetylénu 
o nízké hmotnosti jsou spojeny trubkami z hliníkové 
slitiny a bezpečně nesou tělo plavce, který ručně 
pohání klikami převodového mechanismu lodní 
šroub rovněž z polyetylénu. Zařízení je pohodlné 
a váží jen 3 kg. Lze jej složit do malého zavazadla. ■

Stroj na kopírování vzácných tisků
Dosavadní způsob zpřístupňování vzácných rukopisů 
a tisků badatelům pomocí mikrofilmů je značně 
nákladný a pak čtení mikrofilmů je také dost pracné. 
Pracovníci severoamerické firmy University Microfilm 
proto vypracovali levný reprodukční způsob, který 
dovoluje rychle zhotovit reprodukce celých vzácných 
tisků i s vyobrazeními. Vyvinuli k tomu tzv. xerogra-
fický stroj, v němž se stránky předem ofotografované 
na mikrofilm zvětší do rozměru originálu a přene-
sou na listy tenkého fotografického papíru. Stroj je 
poté slepuje k sobě prázdnými stránkami a nakonec 
zbrožuje. Pracuje zcela automaticky a dodatečně byl 
zdokonalen tak, že může reprodukovat i mnohoba-
revné ilustrace a barvu papíru originálů. ■

Střecha chladí
Výrobce automobilového příslušenství v Austrálii do-
dává ochrannou střechu ze skelného laminátu, která 
se upevní nad normální střechou automobilu tak, aby 
se mezi střechami vytvořila izolační vrstva vzduchu 
o výšce 18 mm. Ochranná střecha účinně zachycuje 
sluneční záření. Vznikající teplo odvádí neustále vymě-
ňovaná vrstva vzduchu. Podle údaje výrobce je teplota 
vzduchu v takto upraveném vozidle nižší až o 10 °C. ■

Motor pro vojáky
Po sedmi letech zkoušek zkonstruovali v továrnách 
firmy RollsRoyce zajímavý motor. Jde o dvoutaktní 
dvouválec, který může pracovat s nejrůznějšími 

palivy (např. různé tuky, oleje, nafta nebo benzín). 
Motor je určen převážně pro vojenské účely a mají 
jim být vybavena pouze vozidla, která nejsou vy-
ráběna sériově. ■
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6.–9. 1. 2016 Las Vegas, USA: Inter-
national CES – největší výstava ICT 
technologií a spotřební elektroniky. 
Pořádá/info: CEA (Consumer Electro-
nics Association), tel.: +1 (703) 907-
7600, fax: +1 (703) 907-7675, e-mail: 
cea@ce.org, www.ce. org
 

12.–14. 1. 2016 Norimberk, Německo: 
EUROGUSS – veletrh pro tlakové lití. 
Pořádá/info: Nürnberg Messe GmbH, 
tel.: +49 (0) 911 86 06-0, fax: +49 (0) 
911 86 06 8228, e-mail: info@nuern-
bergmesse.de, wwww.euroguss.de
 

12.–14. 1. 2016 Norimberk, Německo: 
Perimeter Protection – veletrh pro 
ochranu objektů, areálů a bezpečnost 

budov. Pořádá/info: H&K Messe GmbH, 
tel.: +49 (0) 711 – 7 22 31 00, fax: +49 (0) 
711 – 72 23 10 20, e-mail: info@hund-
kemesse.de, www.hundkmesse.de
 

13.–15. 1. 2016 Tokio, Japonsko: 
Electrotest Japan, Lighting Japan, 
Material Japan, Microtech Japan, 
Electrotest Japan, EV Japan, ICP, 
International Electronic Compo-
nent Trady Show, ELE Expo, LED/
/OLED Lightnig Japan, Internep-
con Japan, PWB Expo – k omplex 
japonských technologických veletrhů 
zaměřený na elektrotechniku, elektro-
niku a mikroelektroniku a součástky, 
pokročilé materiály a nanotechnologie, 
elektromobilitu, LED a OLED systémy. 

Pořádá/info: Reed Exhibitions Japan, 
tel.: +81 (0)3 3349-8501, fax: +81 (0)3 
3349-8599, e-mail: info@reedexpo.
co.jp, www.reedexpo.co.jp/en 
 

18.–21. 1. 2016 Abu Dhabí, Spojené 
Arabské Emiráty: World Future 
Energy Summit – veletrh zaměřený 
na průmysl pro obnovitelné energie 
a životní prostředí. World Future 
Environment Exhibition – výstava 
o řešeních, technologiích a službách 
pro environmentální sektor. Pořádá/
info: Reed Exhibitions a ADNEC (Abu 
Dhabi National Exhibitions Company), 
tel.: +971 (2) 444 6900, fax: +971 (2) 
444 6135, e-mail: feddback@adnec.ae, 
www.worldfutureenergysummit.com

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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■  Facility Management, 

inteligentní budovy

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:
Jana Vymětalová, Jindřichův Hradec; Karel Pecina, Strakonice; Jaromír Mareš, 

Chrudim
Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu Grada – připravila 
společnost GRADA PUBLISHING, největší české nakladatelství odborné 
a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 
přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad 
stovky titulů odborného i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, 
včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací renomo-
vaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské 

literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně 
nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technických, vědních 
a společenských oborů. Podrobnější informace o katalogové nabídce 
nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Největší nabídka odborné literatury v ČR a SR

Více než 2600 kvalitních titulů z 35 oborů

Renomovaní a osvědčení autoři

Slevy pro pravidelné zákazníky

Možnost získání poštovného a balného zdarma

Knihy ZDARMA ke každé internetové objednávce
katalog
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přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad 
stovky titulů odborného i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, 
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a společenských oborů. Podrobnější informace o katalogové nabídce 

Prezentujte se s CzechTrade na mezinárodních 
veletrzích
Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání nových obchodních kon-
taktů. Přidanou hodnotou prezentace s CzechTrade je možnost využití 
služeb jeho zahraničních zástupců, kteří poskytují vystavovatelům stan-
dardní i individuální služby před akcí, během konání a také po veletrhu 
(např. akvizice podle specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit 
zájem o setkání s vaší firmou na veletrhu nebo osobní asistence během 
veletrhu). Firma ušetří čas a využije jedinečných znalostí zahraničních 
kanceláří CzechTrade.

15.–17. 3. 2016, Petrohrad, Rusko: 
Technický veletrh 2016 je největ-
ším strojírenským veletrhem v nej-
rychleji se rozvíjejícím průmyslovém 
regionu Ruska. Navíc kovoobrábění 
patří dlouhodobě k jednomu z nej-
perspektivnějších odvětví. Společná 
prezentace na veletrhu navazuje na 
již tradičně úspěšné účasti českých fi-
rem v letech 2008 až 2015. Zahraniční 
kancelář CzechTrade řadí prezentaci 
českých firem na veletrhu mezi své 

prioritní akce roku 2016. Kontakt: olga.
holobrada@czechtrade.cz

10.–13. 5. 2016, Vídeň, Rakousko: 
INTERTOOL 2016. Motto veletrhu 
„Strojírenská výrobní technika na 
cestě k inovacím“ soustředí po-
zornost na silná produktová řešení 
a výrobní technologie budoucnosti 
– inteligentní výrobní systémy, přesné 
nástroje, měření a testování. Strojí-
renství je stěžejním a perspektivním 

průmyslovým oborem Rakouska, ve 
kterém se neustále vytvářejí nová pra-
covní místa a vznikají nové podniky. 
Kontakt: jan.kobliha@czechtrade.cz 

23 –27. 5. 2016, Moskva, Rusko, ME-
TALLOOBRABOTKA 2016 je zamě-
řená na kovoobráběcí stroje a zařízení, 
lisy, slévárenské zařízení, svářecí tech-
niku, zařízení pro povrchové úpravy, ře-
zání kovů, měřicí vybavení aj. Obrovské 
možnosti v oboru umocňované snahou 
o modernizaci a soběstačnost přitahují 
zájem světových firem, které v Rusku 
hledají nové obchodní partnery. Kon-
takt: olga.holobrada@czechtrade.cz 

Nevybrali jste si z nabízených 
veletrhů? Hlasujte o akcích se 
společnou účastí v roce 2016 
na www.businessinfo.cz/ve-
letrhy2016.
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15. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

6 veletrhů 
1 místo

SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍ VELETRHY

FOR ENERGO
FOR LOGISTIC
FOR 3D
FOR TRANSPORT
FOR INFOSYS 
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www.abb.cz

Města, která spotřebují o 30 % méně energie?

Samozřejmě.

Společnost ABB jako přední výrobce energeticky efektivních řešení přispívá 
k výrazným úsporám energie při stejném výkonu. Naše řídicí systémy pro 
osvětlení dokážou snížit spotřebu elektrické energie až o 50 %, systémy 
automatizace budov dokonce až o 60 %. Zatímco všichni ostatní o cenách 
energie, nedostatku elektřiny a změně klimatu pouze hovoří, ABB tyto 
problémy řeší. Tady a teď. www.abb.cz
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