TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA

W W W.T E C H MAG A Z I N.C Z | P R O S I N E C 2017 | 30 Kč | 1,40 E U R

Quo Vadis atome?
Damoklův meč jménem GDPR
Hybridní nástroje – nová cesta v trendech obrábění
Kdy přijde čas kvantových počítačů?
Závislost na telefonech ničí intelekt

Nástroje pro obrábění kompozitů
Automatizace v průmyslové logistice

str. 15–33

Vzhůru do finále!
Tak už je to zase tady! Čas radosti, veselosti nastal nám. Veselé zvuky rolniček, sobi a buclatí vousáči v červených kamizolkách lemovaných sněhobílou kožešinou –
vyslanci globalizace snažící se, zatím marně, vytěsnit u nás dosud tradičnější pacholátko v jesličkách obklopených hospodářskou faunou a třemi politicky korektními
monarchy, včetně zástupce africké (zatím) menšiny, dávají nepřehlédnutelně najevo, že Vánoce jsou už za dveřmi. Slyšíte? Nééséém váám novinyyy, posloucheejte…
A hle, mezi nimi kupodivu možná i dobré zprávy – tedy přinejmenším náznak toho, že svět se možná začíná vzpamatovávat a navracet z technologického rauše
a opojení možnostmi nových systémů a zařízení zpátky ke zdravému selskému rozumu. Jeden z prvních kroků k tomu učinilo překvapivě Německo, jemuž jinak Evropa
„vděčí“ v historii za řadu problematických momentů od světových válek po kontroverzní nezvládnutou migrační krizi apod. Ale v zájmu férovosti a objektivity přiznejme,
že i za mnoho pozitivních věcí – od Goetheova Fausta a dalších klenotů světové literatury, přes televizi, telegraf a moderní komunikační technologie (včetně dvojkové
soustavy páně Leibnizovy, stěžejní pro dnešní počítače), aspirin, automobil, hmoždinku a jadernou štěpnou reakci, MP3, rentgen, termosku, knihtisk či zubní pastu, až
po velkorysé mezinárodní vzdělávací programy a řadu úžasných vědeckých projektů.
A jak se zdá, také možná záchrannou brzdu pro rozumné využívání technologií. Německý telekomunikační regulátor BNetzA dospěl k názoru, že chytré hodinky
speciálně navržené pro děti ve věku mezi 5 až 12 lety nejsou úplně dobrý nápad, a děti by je neměly nosit. Důvodem jsou obavy o soukromí, protože se ukázalo, že
mnohé z těchto zařízení určených pro děti umožňují přes zabudovaný mikrofon odposlouchávat okolí. To podle úřadu představuje riziko pro soukromí dětí (rodiče
např. hodinky používali, aby „šmírovali“ děti během vyučování ve škole nebo sledovali jejich aktivity), ale i jejich rodin, takže BNetzA prodej těchto hodinek zakázal a lidi
nabádá, aby všechny tyto již pořízené špehy zničili.
Monitorovací funkce, které dětské chytré hodinky (ale i spousta dalších úžasných věcí, které si s nadšením pořizujeme) často obsahují, jsou totiž v Německu zakázané
jako neoprávněný odposlouchávací systém a zařízení, které je umožňují, nelze vlastnit, vyrábět, prodávat ani dovážet. Ze stejného důvodu BNetzA už na jaře zakázal
chytrou panenku My Friend Cayla, vybavenou přenosovou technologií, skrze kterou bylo možné děti špehovat. Označil ji za nepřípustné špionážní zařízení, a rozhodl,
aby tyto hračky byly zničeny. Nyní tedy došla řada na další kontroverzní hit, který už u našich německých sousedů pod „weihnachtsbaumem“ nenajdou.
Ale určitě tam toho zbude ještě dost, aby místo tradičního ovoce, oříšků a cukrlátek rozzářily šťastné tváře obdarovaných odlesky displejů těch nejnovějších novinek
a vymožeností, které nám sice slouží, ale zároveň si nás postupně dokázaly už i pěkně zotročit (viz str. 42–43). Takže právě vánoční svátky jsou možná jednou z posledních šancí, jak se aspoň na chvíli vymanit ze zběsilého tempa moderního světa (ještě že přírodním zákonům naštěstí nelze poručit, a roztočit zeměkouli trochu
rychleji v zájmu větší efektivity).
Schválně, zkuste to, jestli to ještě dokážete! Udělejte si čas nejen na sebe, ale i své blízké, napište přání (no dobře tak třeba e-mailem nebo SMS, když už vám dělá problém
nalepit známku) lidem, na které jste možná po celý rok zapomínali. Udělejte jim radost a sobě prostě pěknou pohodu. Do kostela kouknout na jesličky (dříve než tam
taky zahnízdí sv. Claus se svými soby), svíčky, cukroví, a tak… Aha – tak tedy LED světýlka a nějaké dobroty ze supermarketu, kdo by se patlal s pamlsky z luxusních
surovin, jako jsou máslo, vajíčka a tak, že? Ale na ten relax rozhodně nezapomeňte!
A pokud byste měli obavy z toho, že při vánočním hodování přiberete a nestačíte do dovolené nabraná kila shodit, nezoufejte, a lidi, kteří vás budou nabádat, abyste
se o svátcích hlídali, pošlete do p… říslušných mezí. Vždycky se můžete vydat na dovolenou tam, kde mají tlouštíky rádi. Třeba na karibský ostrůvek Eleuthera na Bahamách, kde už druhým rokem funguje „ráj tlouštíků“. Zřídil ho tam podnikatel James King, rozhořčený současnou diskriminací „prostorově výraznějších“ jedinců,
kteří musí často čelit pošklebkům arogantních anorektiků, vegetariánů a podobných individuí. V prvním letovisku určeném výhradně XXL turistům jsou proto dveře
pokojů širší než je běžné, rámy postelí a židlí jsou větší a vyztužené ocelí a bytelnější jsou i hotelové toalety. Pravda, zatím je ostrov zaslíbený tlouštíčkům dostupný jen
pro skupiny, ale na nedalekém Kočičím ostrově se už plánuje další XXL resort, který má sloužit právě individuálním návštěvníkům.
Takže hezké svátky a zase na shledanou v tom „šťastném a veselém“ příštím roce!

Vše nejlepší Vám do něj přejí
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Škoda TransporTaTion má nového
vlasTníka
Opravdu velkolepý dárek si letos
k vánocům nadělil nejbohatší
Čech Petr Kellner: lídr žebříčku
tuzemských miliardářů koupil
koncem listopadu plzeňskou
firmu Škoda Transportation.
Jak se uvádí v tiskovém prohlášeni společnosti, byla mezi firmou CEIL (jediný
akcionář skupiny Škoda Transportation)
a společností PPF podepsána smlouva
o převodu 100 % akcií Škody Transportation s tím, že vstup silného finančního
partnera přispěje k dalšímu rozvoji firmy.
Podle vyjádření PPF je součástí transakce i závazek poskytnout plzeňskému
výrobci vlaků, tramvají a trolejbusů
provozní úvěr za účelem financování
nezbytných potřeb. Smlouvu ještě musí
odsouhlasit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnota transakce
nebyla zveřejněna, ale výši investice odhadují analytici na sumu okolo 10 mld.

Kč. Za potenciálního kupce byl dlouho
přitom považován největší výrobce
kolejových vozidel na světě, čínská
společnost CRRC, ale po neúspěšných
jednáních ji během posledních týdnů
vystřídal na seznamu favorizovaných
kandidátů další český miliardář Daniel
Křetínský, kterého ve finále nakonec
překonal jeho konkurent Petr Kellner.
PPF, která vstoupila do hry na poslední
chvíli, se tak postarala o nejvýznamnější
změnu vlastníka českého průmyslového
podniku v letošním roce. ■

schaeffler oTevřel nový závod
a hledá zaměsTnance
Za poslední tři roky vzniklo
ve společnosti Schaeffler celkem
asi 900 nových pracovních míst
a bylo investováno téměř
100 mil. eur. Nový závod ve Svitavách má v současnosti na 280
zaměstnanců a díky náborovým
aktivitám se tento počet neustále zvyšuje.
Většina investic byla použita na nákup nových strojů. Některé z nich
byly uvedeny do provozu v Lanškrouně, většina však bude fungovat v novém závodě ve Svitavách.
Do výstavby nové svitavské výrobní
haly firma investovala 18,5 mil. eur.
Nový závod je zaměřen na výrobu
modulů tepelného managementu,
kterých chce firma ještě letos vyrobit téměř 230 000 ks pro tři celosvětové výrobce automobilů.
Modul tepelného managementu
(TMM) efektivně a s teplotní přes-

ností energeticky reguluje teplotní chod motoru a umožňuje
tak rychlé dosáhnutí ideální teploty pro motor a převodovku. To
je klíč ke snížení spotřeby paliva
a emisí CO2.
Pracovní místa ve svitavském
závodě jsou nabízena nejen technicko-hospodářským pracovníkům,
ale také kvalifikovaným odborníkům
ve výrobě.
„Díky výstavbě nového závodu
ve Svitavách společnost Schaeffler
dále posiluje už tak velmi silnou
síť východoevropských závodů.
Moduly tepelného managementu
jsou potřebné jak ve spalovacích
motorech, tak i v konceptech
mobility budoucnosti. Tím podporují strategii ‚Mobilita zítřka‘
skupiny Schaeffler,“ řekl Oliver Jung,
ředitel závodu Schaeffler Production
CZ ve Svitavách. ■

Inzerce na 2., 3. a 4. obálce: Pivovar Svijany, Lenovo, Next
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audi zintenzivňuje výzkum
syntetických paliv
Spolu s partnerskými firmami
Ineratec a Energiedienst Holding
plánuje Audi výstavbu nového
pilotního závodu pro výrobu
paliva e-diesel v Laufenburgu
ve švýcarském kantonu Aargau.
Potřebnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů pro plánované
výrobní zařízení s kapacitou 400 000 l
e-paliva za rok bude poprvé dodávat vodní elektrárna. Stavba bude
zahájena začátkem roku 2018 a s výrobou prvních litrů paliva e-diesel
počítá firma ještě v témže roce. Audi
e-diesel má potenciál sloužit jako

zdroj energie pro běžné spalovací
motory s téměř neutrální bilancí
emisí CO2. Zařízení „Power-to-Liquid“
využívá k výrobě syntetického paliva přebytečnou elektrickou energii z vodní elektrárny. Pro Audi je
to již druhá spolupráce na pilotním

závodě, fungujícím na základě procesu „Power-to-Liquid“, při němž
se používá elektrická energie k výrobě kapalných paliv. Od roku 2014
firma spolupracuje s energetickou
společností Sunfire v Drážďanech,
která testuje v tamním závodě
rovněž výrobu paliva e-diesel, avšak
s jinými technologiemi. Mezi další
projekty výroby paliv řady e-fuels
patří i vlastní výrobní závod „Power-to-Gas“ v severoněmeckém městě
Werlte, který vyrábí syntetický metan
e-gas, pro verze g-tron modelů A3,
A4 a A5. Výzkumníci z Ingolstadtu
navíc pracují společně s partnery
na výrobě paliva e-benzin. ■

wer podepsala letos v září, získala
po schválení Evropskou komisí pro
elektrárnu Asnæs investiční podporu,
která tvoří třetinu oprávněných nákladů na projekt za 4,5 mld. Kč. Díky
ní bude moci příští rok realizovat
přechod ze spalování uhlí na spalování dřevní biomasy, což přispěje
k dlouhodobému cíli Dánska stát
se do roku 2050 zemí nevyužívající
fosilní paliva. Denní spotřeba kotle
na biomasu bude 3500 m3 štěpky,
přičemž nový zdroj pomůže snížit

nové vývojové centrum
spalitelných dílů
Český výrobce výbušnin,
pardubická firma Explosia, má
nyní k dispozici nové moderní
výzkumné a vývojové středisko
pro celospalitelnou munici, které
zahájilo provoz minulý měsíc.
K investici mohla společnost přistoupit díky zvýšení základního kapitálu
o 250 mil. Kč, které poskytl stát jako
100% vlastník firmy, část nákladů na
investici v hodnotě 100 mil. Kč uhradila firma z evropské dotace. „Požadovali jsme co největší možnou míru
automatizace s maximálním počtem
deseti pracovníků v jedné směně
a v případě laboratoří nanejvýš 5
pracovníků, abychom drželi naše
zaměstnance v co možná největším bezpečí,“ řekl generální ředitel
společnosti Josef Tichý. Centrum

působí v nově postavené hale a je
rozděleno na dvě části, administrativní sekci s výzkumnými a vývojovými laboratořemi, a technologický
prostor pro ověřování výsledků vý-

Nový GŘ
AutoBinck CZ
Od 1. listopadu zastává Martin Saitz
nově pozici Generálního ředitele pro
distribuci a retail ve společnosti
AutoBinck CZ. V ustanovené duální funkci bude v pozici Generálního ředitele zodpovědný za
obchodní aktivity společnosti
M Motors CZ a M Motors SK. Současně bude řídit aktivity dealerské
skupiny Auto Palace Group pro ČR
a SR. V poslední dekádě působil
jako generální ředitel BMW Group
ČR a Hyundai Motor Slovakia.

ČVUT bude
šéfovat
jaderný fyzik

Češi pomáhají dánům s ekologickou
energetikou
Plzeňská Doosan Škoda Power
dodá kompletní strojovnu o výkonu až 30 MW pro dánskou ekologickou elektrárnu na biomasu
Asnæs v Kalundborgu.
S prvními částmi dodávky v celkové
hodnotě 375 mil. Kč začne firma
ve třetím čtvrtletí příštího roku, ukončení montáže je plánováno na začátek roku 2019, v jehož závěru by mělo
být také dílo předáno. Energetická
společnost DONG Energy Denmark,
která smlouvu s Doosan Škoda Po-

Firmy a lidé

Novým rektorem
Českého vysokého
učení technického
(ČVUT) byl zvolen na konci října
Vojtěch Petráček z jaderné fakulty.
V nové funkci se chce zaměřit
na zlepšení komunikace uvnitř
univerzity, větší spolupráci školy
s průmyslem a také přilákat na
pražskou techniku více žen, kterým chce nabídnout podmínky,
aby mohly lépe skloubit univerzitu
a rodinný život.
emise oxidu uhličitého o 40 %, tedy
asi o 800 t ročně. ■

voje a výzkumu. Moderní projekt
nahrazuje zastaralé laboratoře pro
vývoj nových produktů z oboru hnacích hmot, především spalitelných
muničních dílů nebo spalitelných
mas, jejich testování a nastavení parametrů následné výroby novými
laboratorními přístroji. ■

Z BMW
do Hyundai
Hyundai Motor
jmenoval viceprezidentem pro vývoj značky Genesis
Fayeze Abdula Rahmana. Tento
bývalý vedoucí vývoje v automobilce BMW pracoval na modelech
řady 7, řady X i a vysokovýkonných
vozů s označením M. V Hyundai
bude mít na starosti vývoj a dohled nad kvalitou nových modelů
Genesis.

Obchod
Kia povede
Rotter
S účinností od
6. listopadu jmenovala Kia Motors
Czech do funkce Sales General
Managera Marka Rottera, který
bude zodpovědný za prodej,
plánování, logistiku a fleet. Marek
Rotter předtím působil u českého
importéra značky Ford na pozici
Business Development Manager.
▲
▲
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Lexus
s novým
šéfem
Novým manažerem značky Lexus
společnosti Toyota
Central Europe-Czech se stal Jakub
Květoň, který ve funkci vystřídal
Jakuba Kühnla. Na starosti bude
mít kompletní zastřešení značky
Lexus pro Českou republiku. Jakub Květoň působil předtím ve
Škoda Auto, Bentley Motors nebo
Porsche ČR. Do Toyota Central Europe-Czech přichází z BMW Group.

Rockwell
zvolil
předsedu
Představenstvo Rockwell Automation
zvolilo s účinností
od 1. ledna 2018 prezidenta a generálního ředitele Blakea D. Moreta
za předsedu představenstva. Blake
Moret je nástupcem Keitha D. Nosbusche, který působil jako předseda
od roku 2005 a který zůstává ředitelem. Společnost bude mít i nadále
nezávislého výkonného ředitele.

Jmenování
v Sophosu
Ochránce sítí, společnost Sophos,
jmenovala Mariusze Rzepku na pozici regionálního manažera pro
státy východní Evropy, Řecko, Kypr
a Maltu. Zde bude zodpovědný za
oblastní plánování a řízení prodeje
bezpečnostních systémů, včetně
České republiky a Slovenska. ■

V Děčíně funguje noVá hala
na opraVu Vagonů
Firma RYKO, jedna z největších
evropských opraven železničních
vozů, otevřela v Děčíně novou
opravárenskou halu. Moderní technologie výrazně zrychlí opravy
a revize železničních vagonů.
Celková investice přesáhla 60 mil. Kč,
z toho čtvrtinu tvořily investice
do technologií. V nové hale určené
hlavně na běžné opravy a revize železničních nákladních vozů menšího
rozsahu bude moci firma pracovat
na 12 vagonech zároveň, čímž zvýší
svou kapacitu až o 2000 vagonů ročně.

Nová budova je díky LED osvětlení,
automatickým světlíkům, vzduchovým
clonám ve vratech a systému vytápění
energeticky úsporná. Technickou zajímavostí je jeden z nejdelších svařených železničních montážních kanálů.
Je dlouhý 40 m a vybavený nejmodernější technikou. Hala disponuje i zařízením na rychlonapouštění cisteren
při tlakové zkoušce vodou. Dosahuje
výkonu 10 m3 za minutu, což je v rámci
železničního opravárenství unikátní.
„Výkonné a spolehlivé technologie,
kterými je nová hala vybavena, nám

Valeo rozšiřuje sVé české
VýVojoVé centrum
Pražské vývojové centrum Valeo
se již od roku 2002 podílí na vývoji nejmodernějších systémů
pro automobilový průmysl. Zpočátku se zaměřovalo na vývoj
klimatizačních jednotek a ovládacích panelů, v roce 2013 však
přibyla nová aktivita – vývoj
senzorů, softwaru a systémů pro
autonomní auta.
Stále se rozšiřující portfolio vývojových prací vedlo k vybudování zcela
nového moderního R&D centra, které
bylo otevřeno v Praze na počátku letošního roku a zaměstnává přes 700
špičkových specialistů. Z celkové plochy 9000 m2 zabírají více než třetinu
laboratoře, v areálu je i testovací plocha, kde jsou zkoušeny např. systémy
automatického parkování. Nové

úkoly si již dnes vyžádaly další rozšíření, a tak vedle stávajícího centra
začala výstavba nové budovy, která
nabídne prostory o ploše 2300 m2
a pracovní příležitost pro dalších více
než 250 zaměstnanců. Nová investice
ve výši 125 mil. Kč má být dokončena
na jaře příštího roku.

umožní rozšířit stávající služby např.
o lepší diagnostiku, ale třeba i o lepší
komunikaci mezi dílnou, obchodním
oddělením a zákazníkem. Umožní
rychlé navrácení vagonů do provozu
a tím i úsporu nákladů za čas strávený
v opravně,“ říká Martin Vošta, statutární
ředitel RYKO. V novém provozu vznikne
až třicet nových pracovních míst. ■

V ČR, kde firma působí od roku 1995,
je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v oblasti automobilového
průmyslu. Ve třech závodech v Rakovníku, Žebráku a Humpolci, kde se vyrábějí kompletní klimatizační jednotky,
výparníky, kompresory, chladiče EGR,
ovládací panely klimatizace a ultrazvukové senzory pro autonomní
parkování, zaměstnává firma, včetně
vývojového centra, téměř 4000 lidí. ■

moraVská metropole Ve znamení průmyslu buDoucnosti
Krátce před svými druhými narozeninami pořádá INDUSTRY CLUSTER 4.0, jihomoravské sdružení výrobních a IT firem,
společně s RHK Brno druhý ročník mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0.
Mezi řečníky jsou domácí i zahraniční experti z předních technologických firem a institucí. Společným
tématem budou nejnovější poznatky z oblasti průmyslové digitalizace a automatizace. Na koho se tedy
účastníci akce mohou 23. ledna 2018 v brněnském
hotelu Best Western Premier konkrétně těšit?
Prvním zahraničním řečníkem konference BRNO
INDUSTRY 4.0 bude Dr. Rainer Stetter, zakladatel a ředitel mnichovské společnosti ITQ, která
se specializuje na mechatroniku, tedy na vývoj
automatizovaných (především výrobních) systémů, které jsou po všech stránkách jednodušší,
ekonomičtější a spolehlivější. Dr. Stetter je aktivní
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v řadě institucí, které se věnují výzkumu a inovacím
v konceptu Průmysl 4.0 a odvětvích strojírenství,
elektrotechniky a informatiky. Na konferenci vystoupí s přednáškou „Jak si užít 4. průmyslovou
revoluci“.
Dopolední přednáškovou část konference uzavře
vystoupení Rolanda Sommera. Výkonný ředitel
rakouské „Industrie 4.0 Österreich - die Plattform
für intelligente Produktion“ seznámí účastníky
konference s úrovní Smart Production u našich
jižních sousedů. Profesní kariéra Rolanda Sommera
je spojena s výzkumem a inovačními projekty
v rámci Federace rakouských průmyslových od-

větví a v oblasti vývoje pohonných, přístrojových
a zkušebních systémů. Jeho poznatky by měly
přinést i zástupcům českého průmyslu rozhodně
řadu zajímavých podnětů.
Za českou stranu pak vystoupí např. Pavel Kratochvíl ze Strojírenské fakulty VUT v Brně, Radek Kopecký, předseda sdružení INDUSTRY CLUSTER 4.0,
Oto Hrdlička, šéf odboru zahraničních záležitostí
Regionální hospodářské komory Brno nebo Milan
Sedláček, ředitel společnosti RENARDS dotační.
Registrace účastníků je na webové stránce akce:
konference.rhkbrno.cz.

/
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Na ČVUT proběhla TradiČNí
TechNická soUTěž
Dne 7. listopadu se na Českém vysokém učení technickém v Praze konala soutěž EBEC Challenge 2018 pod taktovkou studentské organizace BEST (Board of European Students of
Technology). Letošní ročník měl rekordní účast a jeho výherci budou reprezentovat ČVUT na
mezinárodním kole v Bratislavě.
EBEC Challenge je mezinárodní technická soutěž
pro studenty vysokých škol, vycházející z úspěšného
konceptu soutěží EBEC (European BEST Engineering
Competition), jež jsou po celé Evropě pořádány
již od roku 2009. Cílem soutěží je zprostředkovat
studentům kontakt s firemní praxí, rozvíjet jejich
dovednosti a schopnosti a připravit je na práci v mezinárodním prostředí. Soutěž organizují studenti pro
studenty, čímž se zásadně liší od podobných soutěží.

BEST Prague na zadáních spolupracuje dlouhodobě s firmami Kamax a P&G, a jinak tomu nebylo
ani letos. Mimo společností Kamax a P&G se na
soutěži v rámci celodenního programu podíleli
i další firemní partneři, společnosti Mondi, Škoda,
Linet, ComAp, Ricardo a eMan.
EBEC Challenge 2018 se těšil velkému zájmu ze
strany studentů, organizátoři se tak rozhodli navýšit počty soutěžních týmů, a v obou soutěžních
kategoriích soutěžilo nakonec 9 týmů. Celkem se
jednalo o 66 soutěžících z Českého vysokého učení
technického, Vysoké školy chemicko-technologické
a Univerzity Karlovy. Letošní ročník přilákal i mezinárodní studenty, část soutěžících svou účast
v soutěži s oblibou opakuje.
Týmy, které se soutěže účastní po několikáté, mohly
mít, zvláště v kategorii Team Design určitou výhodu.
Soutěžní zadání pro tuto kategorii, stejně jako v loňském roce, sestavovala společnost Kamax a zadání se
lišilo výrazně pouze obtížností. Stejně jako v loňském
ročníku měli soutěžící za úkol sestavit ze stavebnice
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Merkur třídičku na šroubky. Součástí hodnocení
odborné poroty, sestavené ze zástupců firmy Kamax
a akademických pracovníků, byla efektivita třídění,
rychlost třídění, množství použitého materiálu
a v neposlední řadě prezentační schopnosti. Vítězem kategorie se po 7hodinové práci stal tým ORLab
Enterprise složený ze studentů Fakulty architektury,
Fakulty strojní a Fakulty informačních technologií
ČVUT Simony Chládkové, Matyáše Skalického, Bartoloměje Holubáře a Lukáše Procházky.
V druhé soutěžní kategorii, Case Study, měli soutěžící za úkol vymyslet automatizovanou linku na
plnění lahví. Soutěžní úkol byl zadáván společností
P&G a součástí hodnocení bylo jak technologické
zpracování, tak ekonomické zhodnocení. V této
kategorii obhájil své loňské vítězství v pozměněné
sestavě tým Harambe did nothing wrong studentů
Fakulty strojní ČVUT Matěje Koubka, Štěpána Kyjovského, Ondřeje Stránského a Tomáše Skalického.
Oba výherní týmy postupují do mezinárodního kola,
které se bude konat v Bratislavě. V něm už na ně bude
čekat výrazně více soutěžních úkolů, na kterých stráví
zhruba tři dny práce. Zvýší se i konkurence – mezinárodního kola se každoročně účastní více jak 100
soutěžících. V loňském ročníku se povedlo v jedné
z dílčích částí soutěže zvítězit v kategorii Team Design
týmu z ČVUT (M)učedníci. Budeme držet palce, aby
letošní ročník byl pro ČVUT podobně úspěšný! ■
Kateřina Holetová, www.bestprague.cz
Foto: BEST Prague
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Damoklův meč jménem GDPR
PŘÍŠTÍM ROKEM POČÍNAJE VYPUKNE DALŠÍ ZE ZÁSADNÍCH ZMĚN,
KTERÉ SE VÝZNAMNĚ DOTÝKAJÍ FIREMNÍ SFÉRY. JDE O NOVĚ
STANOVENOU POVINNOST OCHRÁNIT OSOBNÍ DATA PROTI RIZIKU
JEJICH ZNEUŽITÍ. NA TUTO PROBLEMATIKU SE PROTO NYNÍ
ZAMĚŘUJE ŘADA SPECIALISTŮ, KTEŘÍ POMÁHAJÍ FIRMÁM PORADIT
ČI ZAJISTIT, JAK SE S NOVÝMI POŽADAVKY, ZA JEJICHŽ NESPLNĚNÍ
HROZÍ DRAKONICKÉ SANKCE, VYPOŘÁDAT. JEDNÍM Z NICH JE
I MARKÉTA BUREŠOVÁ, CUSTOMER SUCCESS LEADER VE
SPOLEČNOSTI AFEL PRO.

Co si pod pojmem GDPR lze představit?
Jde o ochranu osobních údajů – nařízení EU
s oficiálním názvem General Data Protection Regulation, které vstoupí v platnost 25. května 2018
a upravuje pravidla chování firem k informacím
umožňujícím identifikovat konkrétní osobu. Údaje,
které si pod tím můžeme představit, jsou například
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, ale i internetová IP adresa, kamerový záznam či fotografie, podle
které lze osobu identifikovat.
A jak se na to dívat? Osobní údaje jsou dnes téměř
všude, v elektronické i listinné podobě. Například
registrace do různých služeb, nákupy v e-shopech,
různé věrnostní programy nebo i prostá návštěva
internetové stránky, kdy se na příslušný web z počítače odesílá řada dat o jeho uživateli. Třetím stranám
tak člověk dává o sobě hodně informací.
Věděli jste, že existují firmy, které sesbíraná data
prodávají? A tak bohužel někdy nevíme, kam se
naše osobní údaje dostanou. A možná i proto Unie
rozhodla, že tyto informace je třeba chránit.
Data člověk poskytuje víceméně dobrovolně.
Ale v momentu, kdy je dá nějaké firmě k dispozici, padá už zodpovědnost za ně na danou
firmu?
Přesně tak. Jenže právě to mnoha firmám ještě
nedochází. Jednak jsou tu sankce a ty mohou být
pro některé firmy až likvidační – představují totiž
20 milionů eur nebo 4 % globálního obratu. Rozhodně nejde o malé částky a vzkaz pro firmy je
jasný: Něco s tím dělejte! Za další nesmíme zapomínat na zničenou reputaci u zákazníků, a to může
být mnohdy dokonce horší než jen peněžitá pokuta.
Kolik času mají ještě firmy, aby se na novou
situaci připravily? Kolik zabere audit, nastavení procesů apod.?
To se liší případ od případu. V první fázi probíhá
business analýza, která zjistí rozsah a případný
nesoulad. Ta například u společnosti s 200 až 500
zaměstnanci zabere dva až tři měsíce. U větších
je to ale pochopitelně déle. V této fázi zjišťujeme
rizika, posuzujeme jejich závažnost a navrhujeme
nápravná opatření. To vše společně s managementem firmy tak, aby řešení firmě sedlo a bylo
proveditelné. My doporučujeme začít ihned.
Nápravná opatření mohou mít technický či organizační charakter. Naše zkušenost říká: Začněte
s organizačními (většinou jich identifikuje až 70 %),
obvykle jsou dostačující a jsou ve většině případů
levnější. To ale neznamená, že v budoucnu firma
nemá technická opatření aplikovat. Projekty či
změny vedoucí k ochraně dat musí být hotové do
května. My jsme realisté. Víme tak, že některá technická opatření se už stihnout nedají. Ten květnový
datum je opravdu neúprosný.

„Věděli jste, že i taková fotografie může být osobní údaj?” Říká Markéta Burešová
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Lze to chápat i tak, že dobrým organizačním
řešením si firmy mohou ušetřit i aplikaci
některých finančně náročných technických
opatření?
Ano, je to přesně tak. Jedna z věcí, kterou firmám
radíme, je změna kultury. Pokud lidé vnímají data
a osobní údaje jako něco, k čemu se musí chovat
zodpovědně, nemusí pak vždy dojít k restriktivním
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opatřením pomocí speciálních aplikací či softwaru.
Firma ušetří a uživatelé jsou spokojenější, protože
jim nezhoršujeme komfort nasazením omezujících
aplikací. Na druhou stranu technická opatření zvyšují jistotu a zcela bez nich se určitě žádná firma
neobejde.
Jeden z prvních principů, na který se zaměřujeme
během analýzy, je zjistit účel ukládání informací
a jejich skutečnou potřebnost. A pokud účel chybí,
radíme neukládat. Tím se minimalizuje i potřeba
je chránit.
Jsou-li informace potřebné z pohledu podnikání
(například – informace o zákaznících) je jejich uchování ze zákona povinné. Pak si myslíme, že i kdyby
toto nařízení neexistovalo, je třeba tato data chránit. Není potřeba se dívat na GDPR jako na něco,
co je vnuceno „shora“ a restriktivně vyjmenovává,
co všechno firma musí. Chceme firmy přesvědčit,
že také ochrana dat je v zájmu jejich byznysu.
Naší snahou je firmám pomáhat, aby data chránily
správně třeba na našem webu www.afel.cz.
Speciálně u obchodních firem bylo trendem
shromažďovat maximum údajů, které de facto
ani nepotřebovaly pro konkrétní účel, ale jen
pro případ, že by se někdy mohla hodit...
Od toho se je snažíme odradit. Doporučujeme
firmám shromažďovat pouze relevantní údaje pro
jejich podnikání či z legislativního účelu. Dále jim
radíme svoje data pravidelně „uklízet” – naše rada
zní: zavést každoroční úklid, každý zaměstnanec
uklidí stůl, všichni si projdou e-mailovou schránku,
jednotlivé složky v PC a co není potřeba, se prostě
smaže a skartuje.
A opět je to o firemní kultuře: Buď je možné to
vyžadovat restriktivně, nebo to lidé pojmou třeba
jako zábavnou show.
Jakého typu firem či rozsahu se GDPR týká?
Týká se všech, kteří sbírají nějaké osobní údaje.
Větším zpracovatelům dokonce nařizuje zřídit
nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection
Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).
Pro určité činnosti jako je automatizované zpracování či zpracování citlivých údajů je navíc nařízení
velmi přísné. A zase se vracíme k těm pokutám.
Co když hypoteticky dojde k situaci, že budou
zneužita osobní data z menší firmy, která se
bude hájit tím, že se na ní GDPR nevztahuje?
Myslíme, že i pro malé firmy může být únik dat
problém a teď nemluvíme jen o pokutách, může
jít i o ztrátu know-how či o reputaci firmy. Proto je
dobré se tématu věnovat.
Doporučujeme firmám se nad tím zamyslet a přiměřená opatření provést.

Na druhou stranu je dobré nezapomínat na nové
technologie nastupujícího Průmyslu 4.0 a Internetu
věcí. Ty jsou velmi často založené na datech. A ať
už se jedná o osobní data či o know-how firmy,
tato data je třeba chránit a tuto ochranu neustále
zdokonalovat.
Na jaké nejčastější problémy nebo typy problémů narážíte v realizaci GDPR projektů? Na
co se firmy nejčastěji ptají?
Nejčastější dotaz je, zda se daný termín neposune.
Odpověď je bohužel nekompromisní: Ne, žádná
výjimka pro ČR vyjednána nebyla. Od května to
prostě bude tak.
Velmi často se také setkáváme s názorem, že GDPR
se týká jen IT a „IT to nějak vyřeší“. Což je ovšem
zásadní omyl a nepochopení věci. Týká se to celé
firmy – prostě všech, kteří s osobními údaji pracují
nebo k nim mají přístup. Myslím, že je to hodně
o změně kultury a vztahu k osobním údajům na
všech úrovních. A když už jsou zainteresována i jiná
oddělení, pak je častá tendence posuzovat problematiku jen ze svého pohledu. Nám se vždy vyplatilo
prodiskutovat vše s vedením firmy a najít opatření,
která budou opravdu fungovat.
Stejně tak se mnoho firem domnívá, že se GDPR
týká jen zákazníků. Opět špatně. Oblasti, kde se
osobní údaje zpracovávají, nacházíme všude. Od
zaměstnanců, přes zákazníky až po dodavatele.
Dalším častým omylem je, že nákup jednoho softwaru vyřeší celou problematiku – zase to tak není
– je potřeba zavést mix opatření. A finálně, i když
firmy uznávají nutnost vyhovět novým předpisům,
nemají připravené rozpočty. Tak snad to v této oblasti bude na příští rok lepší.
Existuje něco jako polehčující okolnost pro
firmy, které chtějí vyhovět regulím, ale technicky nebo časově to prostě nestihnou?
Samozřejmě bude záviset na dozorovém úřadu,
který bude vykonávat dohled nad shodou s nařízením. Ale i kdyby ten byl zpočátku benevolentní,
tak únik dat a zničená reputace u zákazníků mohou
být pro firmu destruktivní.
Na druhou stranu víme, jak to u nás chodí, a takových
firem bude asi hodně. Řešit vše na poslední chvíli
je poměrně rozšířený postup. Je stále dost firem,
které z nejrůznějších důvodů, včetně nedostatečné
informovanosti, zatím k potřebným krokům

nepřistoupily. Čím více se ale budou blížit k definitivnímu květnovému termínu, tím složitější situaci
a dražší projekt budou mít. Bude mnohem větší tlak
na to, aby řešení bylo provedeno rychle, což bude
samozřejmě zvedat i cenu. Nebude už tolik času.
Poroste tak poptávka i po potřebných specialistech.
Navíc dostat potřebný souhlas od zákazníků ve
stovkách až tisících bude asi docela problém.
Nicméně situace není ještě úplně beznadějná, ale
zbývající čas je třeba smysluplně využít. Urychleně
začít analýzou, nalezené rozdíly vyhodnotit, zprioritizovat a pustit se do nápravy. Je též potřeba myslet
na pověřence pro ochranu osobních údajů (Data
Protection Officer – DPO), což je povinnost všech
firem nad 250 zaměstnanců. Firmám doporučujeme
pověřence zapojit co nejdříve – i ten jim může svojí
expertizou pomoci v hledání souladu s nařízením.
Firmy se mohou rozhodnout pozici obsadit vlastním pracovníkem nebo tuto službu nakupovat.
U vlastních zaměstnanců legislativa vylučuje role
např. ředitele (ať už generální, výrobní, technické
nebo IT), kteří funkci vykovávat nemohou, a tak
bude mnohdy potřeba takového specialistu hledat
na trhu práce. Výhodou externí specializované firmy
je spektrum zkušeností a jejich aplikace v různém
kontextu. To je typické třeba právě ve strojírenství,
kde řada řešení může být podobná. ■

Na vaší expozici na MSV Brno byl nápis GDPR
pro strojírenství. V čem vidíte specifičnost
průmyslových odvětví z pohledu ochrany
citlivých dat?
První rozdíl je v tom, že specializace strojírenské
výroby je obvykle jinde než ve sběru a prodeji dat.
My si to uvědomujeme a snažíme se jim celou oblast ochrany osobních údajů zjednodušit a přiblížit,
prostě je celou problematikou provést.
prosinec 2017
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sPrávná vOLba InstaLační kOncePce
Výroba obráběcích strojů je široké odvětví. Potřeby a přání zákazníků v otázkách decentralizované instalace jsou zde tak rozmanité jako
samotné stroje a zařízení. Ale je zde také společné pojítko: Vždy je žádána hospodárnost, nízké celkové náklady a větší konkurenceschopnost.
Dobré instalační koncepce propojují všechny body IO s řízením hospodárným
způsobem. Pojem„hospodárnost“ přitom definuje každý trochu jinak: Aspektům,
jako jsou náklady na materiál, časová náročnost instalace nebo úroveň funkcionality a technologie, jsou – v závislosti na firemní filozofii – přikládány různé priority.
Společnost Murrelektronik proto nenabízí pro jeden problém jen jedno řešení,
ale umožňuje vybírat z celé řady instalačních konceptů. Kruhová topologie,
zapojení do linie nebo topologie ve tvaru hvězdy – možné je ledacos a komponenty lze vzájemně kombinovat.
Užitek z toho mají elektrokonstruktéři v oboru výroby obráběcích strojů: Mohou
pro svůj stroj vybrat koncepci, která splňuje 100% jejich technické požadavky
– a to i z hlediska hospodárnosti, která je pro ně také důležitá.
Obchodní specialisté Murrelektronik jsou připraveni navštívit vaši výrobu a pro váš
stroj navrhnout nejhospodárnější instalaci. Dobrá analýza je totiž základem pro
realizaci nejen technicky funkční, ale takové instalační koncepce, která bude nejlépe
vyhovovat filozofii vaší společnosti a vašemu očekávání ohledně hospodárnosti. ■

Převratná změna systému IO-Link
Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním IO-Link lze nyní uvést do provozu rychleji než dříve.
Společnost Murrelektronik nabízí jako první z výrobců funkci IODD on board, umožňující
postupovat při integraci přístrojů s rozhraním IO-Link způsobem plug & play.
Soubor IODD (IO Device Description) popisuje
senzory a akční členy komunikující protokolem
IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, parametry
a jejich hodnoty, provozní a diagnostické údaje,
komunikační vlastnosti a další detaily týkající se
jednotlivého přístroje.
V nových sběrnicových modulech řad MVK Metal
a Impact67 jsou v souboru GSD (Generic Station
Desription), definujícím jejich komunikační vlastnosti, začleněny soubory IODD příslušející přístrojům
s rozhraním IO-Link od spolupracujících výrobců.
Jsou-li tyto přístroje, např. senzory nebo ventilové
terminály s rozhraním IO-Link, součástí instalace na
stroji, lze je s použitím údajů ze souboru GSD snadno
začlenit do řídicího systému. Předtím bylo nutné
každý nový modul IO-Link Master jednotlivě začlenit
do řídicího softwaru – a to mohlo trvat poměrně

dlouhou dobu... Bylo-li např. třeba připojit větší
počet identických senzorů, musel být s každým přístrojem připojovaným k síti celý postup opakován.
Šlo o proces časově náročný a náchylný k chybám.
Nyní, s IODD on board, se modul IO-Link Master

Komunikační systém IO-Link
Je od roku 2006 používán jako nástroj umožňující
rychle a hospodárně integrovat inteligentní přístroje zapojené standardním způsobem do elektrických rozvodů na strojích a strojních celcích.
Systém IO-Link převádí analogový signál na
číslicový přímo v senzoru. Číslicové signály lze
dále vést levnými standardními kabely bez stínění. Při náhradě senzorů s rozhraním IO-Link
senzory téhož typu není třeba senzory znovu
parametrizovat.

zkonfiguruje z řídicího systému – a je nastaveno.
Jde o ukázkové použití techniky plug & play v praxi.
Jinou zajímavou vlastností těchto nových modulů je
možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link cestou asynchronního přístupu. Touto funkcí disponuje
také nový modul Cube67 IO-Link Master. Všechny
nové moduly Murrelektronik s rozhraním IO-Link
odpovídají specifikaci IO-Link 1.1 a jsou opatřeny
porty IO-Link Class A a Class B. ■
Více na: www.murrelektronik.cz

kOvOsvIt sází na autOmatIzacI
Přestože automatizace prožívá ve strojírenství boom, je Kovosvit MAS jediným českým výrobcem obráběcích strojů, který má vlastní divizi automatizace. Ta řeší zakázky komplexně,
má totiž obráběcí stroje i automatizaci z vlastní produkce.
Historicky první zakázkou, kterou divize MAS Automation realizovala, byla výrobní linka s jedním
robotem obsluhujícím 6 frézovacích center pro firmu
JK nástroje. Pro své zákazníky navrhují a realizují
robotizaci pro jednotlivé obráběcí stroje nebo celé
výrobní linky, jejichž obsluhu mají plně na starosti
roboti ovládaní softwarem také z Kovosvitu. Nová
divize nyní dokončuje robotizované pracoviště pro
jihlavskou firmu Bosch Diesel. Že je o automatizaci zájem, dokumentují až dvě evidované poptávky týdně.
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Nově dodávané linky jsou již vybaveny vyspělým kamerovým systémem, takže operátor pouze zaveze
paletu s materiálem k robotovi, který si materiál na
paletě najde sám a postará se o další technologický
proces. Cílovým stavem bývá, aby linka dokázala
bez zásahu člověka materiál založit do strojů, obrobit, odjehlit, změřit, označit, případně nalakovat
a umístit mezi hotové obrobky. Výsledek výroby
pak nadřazený software reportuje managementu
firmy včetně protokolů o měření. Lidská práce se

MAS Automation vyvíjel i linku na výrobu výfuků pro
Magneti Marelli

tak může zúžit na programování strojů a manipulaci
se surovým materiálem a s hotovými obrobky. ■

/
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VÝROBA KOMPONENTŮ LOŽISEK
POMOCÍ ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
Společnosti Schaeffler a DMG MORI již několik let spojuje trvalé partnerství. Obě společnosti
propojují své inovační síly a vzájemně přispívají ke zvyšování efektivity a optimalizaci procesů.
V současnosti vyvíjejí společně aditivní výrobní technologie.
Schaeffler odjakživa
Přidaná hodnota díky
sází na perspektivní
gradovaným materiálům
technologie buCentrum LASERTEC
doucnosti. Využívá
65 3D hybrid je
generativní výrobu
vybavené dvěma
plastových dílů
podavači prášku
pomocí 3D tiskáa nabízí tak při
ren nebo s prášlaserovém navakovým ložem ve
řování možnost
výrobě prototypů,
cíleně řízeného
malosériové výpřechodu mezi
robě i výrobě nádvěma materiástrojů a přípravků.
ly. Vznikají tak
V rámci nejnovějšího
gradované matekooperačního projektu
riály s plynulým přenyní tito partneři vyvíjejí
chodem mezi různými
Obráběcí centrum LASERTEC 65 3D hybrid kombinuje
aditivní technologii pro flexibilitu generativní výroby s přesností třískového vlastnostmi materiálů.
Dá se tak např. během
výrobu komponentů obrábění – umožňuje tak výrobu kompletních dílů
generativního procesu
z gradovaných materiálů, v kvalitě hotových výrobků
vyráběných v malých séregulovat houževnatost
riích pro valivá ložiska. Jako strojní základ zde již a tvrdost materiálů a optimálně je přizpůsobit speod května 2017 slouží hybridní obráběcí centrum cifickým požadavkům pro dané použití.
LASERTEC 65 3D hybrid společnosti DMG MORI. V rámci tohoto kooperačního projektu testují obě
Portfolio tohoto výrobce obráběcích strojů zahr- společnosti vhodné materiály, pomocí nichž by
nuje nejdůležitější generativní výrobní technolo- bylo možno urychlit vývoj komponentů valivých
gie, čímž se etabloval jako komplexní dodavatel ložisek vyráběných v malých dávkách aditivní
jak v oblasti aditivní výroby kovových dílů, tak technologií laserového navařování. Prioritou pro
i následného třískového dokončování, včetně ce- výrobce je přitom realizace optimalizovaných prolosvětového servisu.
duktů s přidanou hodnotou pro koncové zákazníky.
Obráběcím centrem LASERTEC 65 3D hybrid od „Těší nás, že společnost Schaeffler se rozhodla pro
DMG MORI rozšiřuje společnost Schaeffler vlastní hybridní obráběcí centrum LASERTEC 65 3D hybrid
aditivní výrobu poprvé o technologii práškové od DMG MORI. Z tohoto silného partnerství vzchátrysky na výrobu dílů z kovových materiálů. Velký zejí napínavé synergické efekty při výrobě aditivně
generovaný objem v čase a velká flexibilita co do zhotovených dílů,“ vysvětluje Patrick Diederich,
materiálů ovlivnily toto rozhodnutí rozhodující jednatel společnosti SAUER GmbH, zodpovědný
měrou. Integrované 5osé simultánní obrábění navíc za oblast Advanced Technolgies u DMG MORI.
umožňuje zhotovení dílů v kvalitě hotových vý- Schaeffler se navíc již léta angažuje ve „Formuli E“
robků na jedno upnutí. Zde vidí Schaeffler dokonce a v rámci své strategie „Mobilita zítřka“ pracuje na
potenciál pro sériovou výrobu.
dalším vylepšování elektrických pohonů. Z možnosti
gradace materiálů na centru LASERTEC 65 3D hybrid se rýsují slibné, napínavé výsledky dalšího vývoje. Díky gradaci lze např. kombinovat magnetické
a nemagnetické materiály a nastavit tak výsledné
vlastnosti přesně dle potřeb dané aplikace.

Integrace do výrobního procesu

DMG MORI a Schaeffler vyvíjejí společně aditivní
technologii pro výrobu komponentů z gradovaných
materiálů pro valivá ložiska
prosinec 2017
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Zavedením laserového navařování rozšířila společnost Schaeffler své výzkumné kapacity pro
aditivní výrobní technologie. Kromě toho bude
stroj LASERTEC 65 3D hybrid integrován také do
výrobního procesu společnosti, aby zde přispěl
k optimalizaci výroby náhradních dílů, malých sérií
i produktů vyráběných po jednotlivých kusech.
Okamžitá výroba takových dílů umožňuje rychlou
dodávku náhradních dílů a eliminuje náklady na
skladování velkých obrobků. ■
/tp/

Při výrobě obráběcích
strojů se vše točí kolem
přesnosti a spolehlivosti.

S IO-Link sběrnicovým modulem
a kompetentním poradenstvím
společnosti Murrelektronik sázíte
na individuální řešení.
Sběrnicové IO-Link moduly – IODD on Board
jednoduché a rychlé uvedení IO-Link
senzorů do provozu
pro uvedení do provozu není nutný
žádný speciální nástroj
multifunkční modul
detailní diagnostika – rychlé
a přesné nalezení závad

murrelektronik.cz

strojírenství – reportáž

Misan ukázal, jak na obrábění lopatek
Druhý listopadový týden (8.–10. 11.) připravila společnost Misan odborný seminář s názvem
Inovace v obrábění, pořádaný tentokráte s firmami Sandvik a Techsoft.
Dvoudenní seminář přilákal do technologického
centra Misan přes 170 účastníků, třetí den akce
byl tradičně zasvěcen studentům z průmyslových
škol, s nimiž firma spolupracuje. Jak už naznačil název semináře, byl zaměřen na komplexní
problematiku třískového obrábění z různých
hledisek. Diskutována byla témata počínaje volbou vhodného stroje, upínacího systému a řezných
nástrojů přes optimalizaci řezných podmínek až po
hledisko minimalizace spotřeby energií.

novinek vzbudila pozornost inovace osvědčeného
víceúčelového soustružnického centra s označením
Multus B250II, která představuje univerzální kompaktní stroj s 250mm zdvihem v ose Y. Konečně
nelze opominout ani cenově atraktivní 5osé frézovací
centrum Genos M460V-5AX vycházející z osvědčené konstrukce stroje MU-400VII, v tomto případě
s výrobcem definovanou konfigurací základní výbavy.
Ve druhém přednáškovém bloku se ukázkami nejmodernějších trendů v nástrojařském oboru před-

Po úvodním zahájení představil jednatel společnosti
Misan Ondřej Svoboda poslední novinky z portfolia
japonské značky Okuma, kterou firma na českém trhu
zastupuje a jejíž obráběcí stoje dodává a servisuje.
Okuma aktivně přispívá k rozvoji hybridních technologií u obráběcích strojů. Ve spolupráci s německým
výrobcem firmou Trumpf integruje laserové zdroje
do svých 5osých a víceúčelových strojů řad Multus
a MU-V. Dle konkrétní aplikace lze volit mezi technologiemi navařování kovových prášků a cíleného
kalení povrchu součásti či jejího vybraného detailu.
Tyto hybridní stroje nacházejí uplatnění zejména
v oblasti výroby a oprav forem a také v leteckém
a energetickém průmyslu. Z dalších prezentovaných

stavil se svými novinkami výrobce řezných nástrojů
Sandvik Coromant v tematické sekci s názvem
Obrábění v novém stylu. Zástupce firmy seznámil
účastníky s nástroji řady CoroMill, zastoupenými
modely CoroMill 178 a indexovatelnými nástroji
CoroMill 179 a 180, novým designem řady Mill160
s řeznou rychlostí od 1000 do 3000 ot.min-1, nástroji
pro technologii loupání Power Skiving pro výrobu
ozubených kol, a specializovanými produkty pro
obrábění lopatek, jež bylo stěžejním tématem semináře. Mezi ně se řadí např. koncept čelního frézování
s kulatými břitovými destičkami M612. K broušení
lopatek je využívána i dokončovací ISO S fréza
s kulatou keramickou hlavicí a Rall 90 Super MRR
vysokorychlostní fréza pro hrubé obrábění hliníku.
Pro obrábění hliníku se uplatňují i čelní frézy M5B90
a M5C90 určené pro obrábění hliníkových automobilových součástí bez vzniku otřepů.
Závěrečná část dopoledního bloku patřila prezentaci
společnosti Techsoft Engineering, která se na semináři zaměřila na téma obrábění lopatek, kde má jako
dodavatel specializovaného CAM softwaru pro programování obrábění lopatek bohaté zkušenosti ve
strojírenských aplikacích tohoto typu. Prezentovala
systém firmy Concepts NREC, umožňující kompletní
design proudových strojů (turbín, kompresorů, čer-
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padel, turbodmychadel a ventilátorů) od úvodní
1D, 2D analýzy a návrhu konstrukčních parametrů
stroje až po tvarovou CFD optimalizaci průtočných
částí a pevnostní a dynamickou kontrolu. Systém
je doplněn CAM programem na řízení NC strojů
a výrobu navrženého tvaru oběžných kol a lopatek.
MAX-PAC je specializovaný CAM software zaměřený především na efektivní 5osé obrábění lopatek,
obsahující řadu strategií od hrubovacích až po
finální dokončovací operace. Generuje efektivní
dráhy nástrojů přinášející vysokou kvalitu povrchů obrobených dílů. K hlavním výhodám tohoto
specializovaného softwaru patří podle výrobce
redukce programovacích i strojních časů, snížení
testovacího a zkušebního obrábění při zvýšení kvality dílů, a zvýšení flexibility obrábění nejrůznějších
tvarů. V neposlední řadě i zkrácení času nutného
k zaškolení obsluhy stroje.
Odpolední část byla tradičně věnována ukázkám aplikací na strojích. Účastníci semináře tak měli možnost
zhlédnout technologie a nástroje, jimž byl zasvěcen
dopolední přednáškový blok a seznámit se s jejich
fungováním, schopnostmi a možnostmi v praxi.
Ukázky probíhaly na strojích Okuma LB3000EXII
MY C1200, Multus B300II-W, MU-6300V, Genos
M560-V. Během skupinových ukázek strojů mohli
tak např. v řezu shlédnout výběr ze sortimentu
jednoho z předních světových výrobců číslicově
řízených obráběcích strojů, seznámit se s možnostmi
vysokorychlostních obráběcích center Brother či
přesných strojů Okamoto pro dokončovací operace, ale i „technologiemi budoucnosti“ – v tomto
případě konkrétně vrstveným laserovým spékáním
práškových kovů na stroji Concept Laser M2.
V miniexpozicích partnerských firem byla možnost
se detailně seznámit s prezentovanými nástroji
a technologiemi a získat od firemních specialistů
podrobné informace o jejich parametrech i možnostech aplikačního nasazení. Kromě řezných nástrojů samotných představil Sandvik i příslušenství
a doplňky pro ně, které rozšiřují možnosti jejich
využití, jako např. tlumič vibrací z řady Silent Tools
pro soustružení, frézování a vrtání. ■
Petr Kostolník, Lysá nad Labem

/
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Nová obráběcí řešeNí GF
Švýcarská firma GF Machining Solutions uvedla před časem řadu drátových řezaček EDM
CUT E 350/600. Stroje přináší vyšší efektivitu díky inteligentnímu rozhraní HMI (člověk-stroj)
a procesním technologiím.
Řada kompaktních zařízení CUT E 350/600 zabírá
o 30 % menší podlahovou plochu než předchozí
modely. Jde o první stroje řady CUT E, které disponují vysoce výkonným drátovým řezacím systém
EDM a intuitivním inteligentním rozhraním HMI

umožňující operátorovi připravit soubor ISO a následně jej zpracovat do úlohy během obrábění.
Stroje obsahují digitální IPG (inteligentní generátor
výkonu), který zlepšuje řeznou rychlost, přesnost
a kvalitu povrchu. Stroj může využívat vyhrazený
drát pro snížení nákladů na dílce a zvýšenou
propustnost, modul Power-Expert automaticky
určuje optimální sílu vysílanou do drátu, což je
obzvláště přínosné pro stupňovité části. Modul
rohové strategie pak automaticky upravuje parametry během změn ve směru pro vytváření
ostrých úhlů a malých poloměrů. Tyto funkce
umožňují zkrátit dobu řezání až o 18 % ve srovnání
se standardními stroji. ■

Systém stroje CUT E 350

s velkým dotykovým displejem. Obsahují inteligentní ochranu proti kolizi, vestavěné strategie
obrábění a flexibilní správu úloh. Informace o geometrii, procesech obrábění a příkazových programech jsou zpracovávány v jediném souboru,
který umožňuje přenášet úlohy mezi různými
stroji řady CUT E, přičemž stroje automaticky řídí
všechny potřebné úpravy. K dispozici je i více než
10 automatických měřicích cyklů, které pomáhají
při přípravě obrobků a palubní AC CAM Easy

Stroj CUT E 600

exportní vzdělávání agentury czechTrade
Agentura CzechTrade nabízí českým firmám vzdělávací akce s tématikou mezinárodního
obchodu. Realizujeme odborné a teritoriální semináře, exportní konference a firemní
školení na míru, v Praze i regionech ČR.
Na exportně zaměřených akcích se dozvíte aktuální a důležité informace z vybraných teritorií.
Získáte možnost zhodnotit příležitosti a potenciál
pro rozvoj vašich exportních aktivit, máte možnost
individuálních konzultací s řediteli zahraničních
kanceláří CzechTrade. Odborné semináře jsou
pak zaměřeny na oblast mezinárodního obchodu
i měkké dovednosti a přibližují specifika podnikatelského prostředí.

Příklady témat pro 1. pololetí
roku 2018:

●●aktuální

změny v celní legislativě, včetně dopadu na DPH.

Příklady teritorií pro 1. pololetí
2018 (Jak úspěšně exportovat):
●●Latinská Amerika
●●Rusko a Ukrajina
●●Kazachstán a Ázerbájdžán
●●Indie a Čína
●●Skandinávie
●●Maďarsko, Rakousko a Polsko

cZecHTrADe NAbíZí
po celém Česku služby
reGioNálNícH koNZulTANTů
Od začátku letošního roku agentura
CzechTrade spolupracuje s regionálními
kancelářemi CzechInvestu. CzechTrade tak
rozšířil své služby pro místní podnikatele.

CzechTrade letos slaví 20. výročí svého založení.
K jubileu si agentura na podporu exportu „nadělila“ rozšíření svých aktivit o ty regionální. Nyní
pomáhá podnikatelům napříč celou republikou.
Od začátku roku agentura naplno spolupracuje
se 14 regionálními kancelářemi CzechInvestu,
jejíž pracovníci nyní působí také jako zástupci
CzechTradu. Díky tomu mohou podnikatelé své
plánované exportní aktivity a ambice konzultovat v domácím prostředí krajských měst, kde
s nimi tamní regionální konzultanti agentury
CzechTrade ochotně proberou všechny možnosti a podmínky vstupu na zahraniční trhy.
Regionální zástupci díky svým detailním znalostem všech činností agentury CzechTrade
a přehledné orientaci v rámci krajů mohou
podnikatelům nabídnout všechny potřebné
informace a služby v dané oblasti. Zástupci firem
tak mohou získat veškeré cenné rady a poznatky
od agentur CzechTrade, CzechInvest i Agentury
pro podnikání a inovace na jednom místě.
Podnikatelé se mohou informovat o způsobu fungování zahraniční sítě CzechTradu, jejích službách,
jako např. ověření zájmu o produkt, možnostech
prezentace na zahraničních trzích či o vzdělávání
v oblasti exportu. Získají tak kompletní přehled
o službách agentury, které jim mohou, jako mnoha
jiným firmám, ušetřit čas i peníze při pronikání na
zahraniční trhy. Kromě toho regionální konzultanti
mohou poskytnout i konkrétní exportní příležitosti
a informace z jednotlivých zahraničních teritorií
a oborů, které jsou příslušnými představiteli CzechTradu považovány za nejzajímavější.
Ve kterých městech působí exportní konzultanti?
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava,
Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín.
Chcete dostávat do svého mailu aktuální
exportní příležitosti ze zahraničí? Objednejte
si zdarma on-line službu CzechTrade denně.
Formulář najdete na webových stránkách
www.czechtrade.cz/czechtrade-denne. ■

●●Itálie, Španělsko a Francie

●●právní a daňové aspekty e-commerce směrem

do Německa,
●●podpora prodeje nejen na zahraničních trzích,
●●marketingové

strategie a překážky vstupu na
zahraniční trhy,
●●jak zaujmout obchodního partnera v 5 minutách?
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Více informací o všech akcích včetně online
přihlášek naleznete na webových stránkách
CzechTrade: www.exportnivzdelavani.cz,
www.czechtrade.cz/kalendar-akci.
Těšíme se na vaši účast.
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strojírenství – reportáž

V Plzni se neVyrábí jen PiVo
Technologický seminář pro své zákazníky uspořádala 9. listopadu i plzeňská společnost Hofmeister nabízející komplexní technologie pro obrábění. Portfolio zahrnuje řadu produktů,
ale těžiště tvoří především nástroje pro třískové obrábění, včetně těch speciálních, a upínací
přípravky.
Česká rodinná strojírenská firma, jejíž éra podnikání
se datuje rokem 1990, má dnes 120 zaměstnanců
a prolíná se v ní historie s nejmodernější technikou.
Kromě strojů a nástrojů pro hi-tech či speciální aplikace jsou v jejím sídle k vidění i krásné ukázky retro
techniky v podobě historických vozidel či strojů.

Vlastní vývoj
První část zákaznických dnů byla zasvěcena tématu vývoje a konstrukce produktů, jejichž výrobou
se firma zabývá, které prezentovali šéf vývoje
a výzkumu Jiří Syrovátka a jeho kolega Petr Šrachta.
Vlastní vývojová sekce působí ve firmě od roku
2007, tedy už rovných 10 let, a za tu dobu se stala
její významnou součástí a nemalé investice firmy
směřovaly právě do této oblasti. To pomohlo firmě
nejen udržet krok s požadavky doby, ale vytvořit
a úspěšně uvést na trh i řadu vlastních řešení a produktů, které významně pomohly posílit její konkurenceschopnost ve vysoce náročném strojírenském prostředí. V dnešní podobě čítá tým tohoto
oddělení 7 zaměstnanců a představuje kombinaci
tvořivých lidí různého zaměření od konstrukce po
programování, i věkových kategorií od ostřílených
veteránů z praxe, jejichž věk už překročil sedmdesátku (kdo říká, že pracovníci v důchodovém
věku už nemohou být užiteční?) až po zástupce
nejmladší generace, kteří mají v rodném listě 80.
a 90. léta na sklonku minulého století.
Aplikace, pro něž vyvíjí tato sekce řešení, byly ovlivněny často nástupem nových technologií a materiálů, kdy se firma setkávala s novými požadavky
nejen na speciální řezné nástroje, ale i možnosti
jejich optimálního využití. Materiály jako kompozity nabízejí mnohé výhody, ale jsou náročné na
zpracování.

Jiří Syrovátka přiblížil nový trend mikroobrábění
na výrobě speciálních řezných nástrojů pomocí
laserového mikroobrábění na principu ablace materiálu. K tomu využívá laser, umožňující pomocí
7osého obrábění vytvářet na řezné hraně nástroje
např. různé mikrostruktury či rastry, nebo speciální design utvařeče třísky apod. Další vývojový
směr se zaměřuje na tzv. hybridní řezné nástroje
z uhlíkových komponentů. Produkty vytvořené
s jejich využitím mohou být až 4x lehčí než jejich
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ekvivalent v tradiční kovové podobě, ale přitom
nabídnout stejnou tuhost jako u oceli, a navíc mají
i tlumicí účinky.

Nový partner: Kouzelníci s tlakem
Na semináři se představily i produkty japonské
firmy Kosmek, kterou bude Hofmeister nyní nově
na českém trhu zastupovat. S profilem firmy, která
kromě upínacích systémů svými aktivitami zasahuje i do oblasti robotiky, i řadou jejích unikátních řešení, seznámil účastníky obchodní ředitel
Wolfgang Herrnhofer. Zdůraznil, že Kosmek jako
jeden z mála výrobců zahrnuje svými produkty
celý automatizační řetězec. Přednosti komponent
této značky představil účastníkům Petr Štípek,
šéf oddělení technické přípravy výroby (TPV) na
příkladu návrhu a realizace upínacích přípravků

obrobků a rotačních spojek. Téměř každý upínací
přípravek, mezi něž patří např. hydraulické nízkotlaké upínače, pneumatické přidržovače, senzory
detekce, upínky a mnoho dalších prvků zabezpečujících ergonomické uchycení obrobku do přípravku
a zamezení jeho uvolnění, je nyní nově navrhován
s prvky společnosti Kosmek, která je mj. i držitelem
patentovaného řešení z oblasti nízkotlaké hydrauliky. Řešení umožňuje inteligentní kombinací
hydraulických a mechanických konstrukčních prvků
(mechanického zámku) dosáhnout zvýšené upínací
síly pomocí vysokovýkonné pneumatiky. Ta využívá
relativně nízkých tlaků (do 10 bar) i pro stroje, vyžadující jinak podporu vysokotlakých rozvodů (jako je
např. RoboDrill firmy Fanuc), a s využitím nízkotlaké
hydrauliky s tlakem do 70 bar umožňuje nabízet
aplikace i pro stroje, které nemají vlastní agregát
pro vysokotlakou hydrauliku. Díky technologii High
Power nabízející až 7násobné posílení upínací síly si
tak vystačí pro upínací systémy s tlakem do 70 bar
i tam, kde konkurenční řešení vyžadují jinak běžně
tlak 200-250 bar. Nevyžaduje žádný zesilovač tlaku
(booster), a tuto pneumatiku lze navíc použít i tam,
kde není možné vůbec používat hydraulický olej.

Jeden z příkladů demonstroval, že díky jednodušší
konstrukci (místo 19 prvků používaných u konkurenčních řešení používá jen 13) jsou konstrukční
náklady o pětinu nižší. Výhodou tohoto řešení je
výrazná úspora zdrojů, kdy není nutno investovat do
drahé hydrauliky. Díky menším komponentům se
vejde do přípravku více kusů a tím se zproduktivní
proces obrábění. Firma garantuje u všech svých
komponent milion cyklů bez nutnosti údržby.

Průkopníci moderny i ctitelé tradic
Na zákaznických dnech představila svá zařízení pro
aditivní výrobu i partnerská firma Misan v podobě
strojů Concept Laser pro 3D tisk z kovových prášků,
které prezentoval specialista Misanu pro tyto systémy Jan Hudec.
Své novinky představila i značka OSG, s níž firma
Hofmeister spolupracuje. Její sortiment a aktivity
na českém trhu přiblížil účastníkům akce obchodní
ředitel českého zastoupení firmy Lubomír Vít. Tento
japonský výrobce řezných nástrojů, vyráběných dokonce na precizních dedikovaných strojích vlastní
konstrukce, je specialistou v oblasti závitníků, fréz
a vrtáků, k nimž přibyly jako další položka v portfoliu
i plátkové obráběcí nástroje.

Ovšem nebyly to jen nástroje, které byly v říjnu u Hofmeisterů k vidění. Organizátoři se snažili odborný
program účastníkům zpestřit i netradičními prvky
a těmi byla díky vášni majitelů firmy pro historická
vozidla přehlídka raritních auto- a motoveteránů,
dokumentujících technický um a řemeslnou dovednost našich předků. Skvělým způsobem tak bylo
ukázáno propojení světa moderních technologií
s historií techniky, která dnešním strojírenským
novinkám předcházela. Právě zástupci hi-tech
strojírenství své doby, které má v Plzni dlouhou
tradici, jsou moderní pokračovatelé renomé českého strojírenství. ■
Josef Vališka, Plzeň
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NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

VÍCE NEŽ OBRÁBĚNÍ KOVŮ
Světoví výrobci a technologové neustále hledají zlepšení výrobních možností a využívají k tomu
různé druhy materiálů, jak zatraktivnit své výrobky na trhu. K dosažení těchto cílů v rychle se
měnicím světě potřebuji všichni zúčastnění být více flexibilní a ochotní přijímat změny.
Využívání rostoucího počtu nekovových materiálů je
nyní na prudkém vzestupu a mnoho aplikací dříve
považovaných za doménu tradičních kovových materiálů je nyní vyráběno z nekovových kompozitů.
Použití kompozitních materiálů a CFRP (carbon fiber
reinforced plastics) je dnes poměrně časté a tržní
podíl těchto materiálů neustále roste.
Společnost Iscar jako jedena z předních firem
průmyslu kovoobrábění vyvíjí maximální úsilí,
aby její oddělení vývoje neustále přinášelo
inovované řady řezných nástrojů, které jsou
speciálně navrženy pro efektivní práci s kompozitními materiály (CFRP). Tyto pokrokové
produkty poskytují zákazníkům velmi efektivní
řešení pro výrobu z těchto náročných materiálů.
V průběhu posledních tří desetiletí byly kompozitní
materiály, plasty, keramika a nesčetné množství
dalších materiálů, na které se vztahuje pojem CFRP,
dominantně rozvíjející se sektor. Kompozitní materiály neúnavně pronikají a dobývají nové trhy
a počty aplikací pro tyto materiály nadále rostou.
Nyní moderní kompozitní materiály představují
významný podíl na trhu technických materiálů
a jsou používány v aplikacích od běžných výrobků
až po sofistikovanější specializované oblasti.
Hlavními průmyslovými lídry jsou automobilový,
letecký a energetický průmysl. Například moderní
obchodní velikosti turbíny používají obvykle třílistý design. Tyto listy jsou vyrobeny z vyztuženého
skelného vlákna polyesteru s pojivem epoxidové
pryskyřice. Také nové materiály, jako jsou uhlíková
vlákna, jsou průběžně zaváděny do průmyslné
výroby a poskytují vysoké pevnosti v poměru
k hmotnosti potřebné pro tyto velké lopatky větrných turbín. Nyní délka typické lopatky turbíny
používané na 5MW strojích dosahuje až 60 m.
Vysoká pevnost v poměru k hmotnosti činí
CFRP pro mnoho aplikací výhodným materiálem v globálním leteckém a automobilovém
průmyslu.
Kompozitní materiály jsou stále více využívány
ve všech aspektech našeho každodenního života.
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Jako např. ve sportovních zařízení, automobilovém
a motocyklovém průmyslu, u spotřebního zboží
a produktů pro zdravotní péči. Příkladem použití
v oblasti medicíny je nová metoda používaná
k rekonstrukci velkých nebo složitě tvarovaných
lebečních kostních defektů. V této oblasti jsou prefabrikované, počítačem generované, individuální
CFRP (plast vyztužený uhlíkovými vlákny) medicinální implantáty již běžně používány.
Je životně důležité, aby světoví výrobci a technologové zapojení ve všech odvětvích byli připraveni
na nové požadavky trhu a byli dostatečně flexibilní,
najít nové aplikace pro CFRP a kompozitní materiály.
Iscar jako jeden z předních výrobců nástrojů obrábění kovů nabízí širokou škálu nástrojů pro strojírenství, které jsou opatřeny břity s polykrystalickým diamantem (PCD) a kubickým nitridem bóru
(CBN). Disponuje také řadou materiálů, pokročilých
karbidových nástrojů s diamantovým povlakem
a škálou geometrií pro různé aplikace, aby splňovaly
ty nejnáročnější požadavky dnešního obrábění
kompozitních materiálů. Mezi tyto produkty patří
především: břitové destičky, záhlubníky, kulové
a pravoúhlé frézy, tvarové frézy a kombinované
vrtáky, stupňovité výstružníky a vrtáky v kombinaci
se zahlubováky.
Nástroje s břity PCD jsou stále vice vyžadovány
v souvislosti s používáním moderních materiálů,
jako jsou neželezné kovy, plasty, kompozitní materiál (grafit) a jiné těžkoobrobitelné a abrazivní
materiály. CBN nástroje se požadují pro obrábění
tvrzených ocelí HRC 45 a výše, litiny, superslitiny
a dalších specifických kovů. Výzkumné pracoviště firmy Iscar usilovně řeší a vynakládá nemalé
prostředky na problematiku obrábění nových
materiálů.
Obrábění těchto nových materiálů, které jsou v současnosti používány pro pokročilé typy letadel, vyžaduje nové postupy. Lehké a přitom pevné a houževnaté materiály kladou vysoké nároky na nástroje.
Sady nástrojů běžně používané pro obrábění CFRP
jsou opatřeny pájenými břitovými destičkami PCD.

Mluvíme-li o obrábění kompozitních materiálů typu
CFRP – nelze mluvit ani tak o třískovém obrábění,
jako spíše o mělnění či rozbití materiálu. Je to především z důvodů potřeby obrábění bez nežádoucí delaminace a oddělování jednotlivých vrstev od sebe.
Nástroje mají proto odlišnou konstrukci a nejsou
opatřeny klasickou řeznou hranou, ale jednotlivými

řeznými segmenty. Při procesu obrábění vyvíjejí
uhlíková vlákna vysoký abrazivní efekt na nástroj
a dochází tak k jeho rychlému opotřebení
Také složení karbidů musí být přizpůsobeno požadavkům. Jde především o vysoce tvrdé sorty se
speciálními diamantovými povlaky. Pro tyto povlaky
se běžně používá polykrystalický diamant (PCD).
Nicméně vrstva diamantu nanášená procesem
chemické depozice v parní fázi (CVD) je jediný povlak, který využívá 100% reálné diamantové krystaly.
Hlavní výhodou CVD diamantového povlaku je, že
snižuje teplo vytvořené třením vysoce abrazivního
kompozitního materiálu.
Ačkoli mohou být obráběcí operace kompozitových
dílů jednoduché (např. jen vrtání či lemování obvodu), jde mnohdy po technické stránce o složité
úkony. Především upínací přípravky tvarově složitých a tenkostěnných součástí mohou představovat nemalé náklady. Pro čisté obrobení plochy
bez roztřepení a delaminace klade separace vrstev
materiálů nároky jak na způsob upnutí součásti,
tak na tvar a konstrukci nástroje. Jakékoliv vibrace
jsou nepřípustné.
Vysoce kvalitní nástroje Iscar s pájenými břity PCD
a CBN i povlakované diamantem snižují výrobní
náklady uživatelů a zlepšují kvalitu vyráběných produktů. Výrazně zlepšují výkonnost obrábění CFRP
a kompozitních materiálů ve srovnání s použitím
nástrojů ze slinutého karbidu.
Firma Iscar je známá po celém průmyslovém světě
svým vynikajícím zákaznickým servisem, kvalitou
produktů a jejich výkonností a výhodnou cenou.
To v současné době platí nejen v oblasti obrábění
kovů, ale také v oblasti CFRP a kompozitních materiálů. ■
www.iscar.cz

téma: nástroje pro obrábění kompozitních materiálů

SpecialiSté na kompozity
U obrábění kompozitních materiálů je důležitým faktorem použití správných nástrojů, které
zvládnou tyto operace v potřebné vysoké přesnosti a kvalitě bez rizika poškození dané
součásti. K výrobcům, kteří se zaměřují na tento segment, patří i japonská společnost OSG.
Nástroje OSG pro obrábění kompozitů se vyznačují
unikátním způsobem výroby a řeznými geometrie mi, které pomáhají zvýšit produktivitu, spolehlivost
a trvanlivost nástroje, při současné redukci času pro
obrábění. OSG také nabízí ultrajemný diamantový
povlak, nezbytný pro obrábění kompozitů, který
výrobci zajišťuje klíčovou výhodu proti konkurenčním výrobkům s diamantovými povlaky.

Patentovaný tvar s přerušováním ostřím a drážek
pro eliminaci nedořezaných vláken a delaminace,
který je uváděn mezi klíčovými charakteristikami nástroje, umožňuje použít technologii „řízení” drážky,
kdy se využitím „řízení“ pozice nástroje v drážce
může výrazně zvýšit trvanlivost nástroje. K vysoké
trvanlivosti jíž jsou tyto nástroje proslulé, významně
přispívají i extrémně malé řezné síly.

menají vysokou trvanlivost nástroje, který výrobce
doporučuje pro aplikace v uhlíkových a sklem plněných kompozitech a voštinách i hrubování a dokončování vysokým posuvem, přičemž nejlépe se
uplatní pro tenkostěnné lamináty, a termoplastické
matrice.
Vícezubá dokončovací fréza DIA-MFR pro aplikace vyžadující vysoce precizní obrábění se vyznačuje vysokou tuhostí doprovázenou diamantovým
povlakem. Vícezubý nástroj se silným jádrem pro
vynikající povrchy dosahuje vysokou přesnost proti
karbidovým nástrojům s diamantovým povlakem,
stejně jako proti nástrojům s galvanickou vrstvou.
Je označován za vynikající řešení pro aplikace s malými tolerancemi a vysokými nároky na přesnost.
Podobně jako u dalších fréz pro kompozity lze
i u tohoto nástroje využít systém „řízení“ drážky
přispívající ke zvýšení životnosti frézy. Je možné
jej použít i v kombinaci s DIA-REC pro hrubování.
Nabídku fréz OSG pro práci s kompozitními materiály doplňují ještě kulové frézy povlakované diamantem řady DG-EBD (metrické) a kulové frézy
s vyměnitelnou destičkou (PFB) v palcovém i metrickém provedení.

Vrtání vrstvených materiálů

Diamantový povlak je nezbytný pro obrábění kompozitních materiálů

Vrtání vrstvených materiálů je proces, při němž se
vrtá přes vrstvy kompozitu (zejména CFRP) a kovu
(zejména hliník, titan nebo nerez). Je to typická
aplikace pro všechny výrobce částí trupu pro letadla a OSG disponuje velmi dobrými výsledky
u těchto aplikací.
Vrtáky v různých provedeních typu N a H jsou nabízeny bez povlaku i s diamantovým povlakem,
s vnitřním přívodem kapaliny pro chlazení a odvodem třísky. Typ N představuje tvrdokovový vrták
s DIA povlakem vyvinutým pro vrtání vrstev uhlí-

Ultrajemný diamantový povlak má maximální velikost diamantových zrn 0,002 mm. Tato přísně
kontrolovaná velikost umožňuje povlakům, které
OSG deponuje ve vlastní firmě (včetně vlastního
postupu broušení) dosahovat, kromě zabránění
delaminace obráběného materiálu, vysoké hladkosti a extrémní ostrosti břitů.
Konečným výsledkem je diamantem povlakovaný
nástroj, u kterého je zajištěna stálá trvanlivost, zatímco u většiny konkurenčních řešení dochází
k předčasnému opotřebení diamantové vrstvy.

Frézy pro kompozity

Jemnozubá fréza DIA-BNC s patentovanou geometrií přerušovaného ostří, jehož účinky znásobuje
diamantový povlak, je použitelná jak v tenkých, tak
i silných kompozitních laminátech. Je primárně
určena pro kompozity s uhlíkovými vlákny, ale
vhodná také pro kombinace uhlík/uhlík a voštiny,
pro aplikace hrubování a dokončování vysokým
posuvem. V testech dosáhl tento nástroj podle
sledovaných výsledků asi čtyřnásobné trvanlivosti
ve srovnání s jinými nástroji. Parametry jsou podle výrobce ovšem potřeba přizpůsobit konkrétní
aplikaci, pro lepší kvalitu povrchu se doporučuje
nesousledné frézování. Je možné použít vyšší posuvy, ale je třeba brát ohled na kvalitu obrobku
a povrchu.
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Díky jemnosti diamantových zrn je zabráněno delaminaci

Další představitel řady fréz OSG pro obrábění
kompozitů je fréza DIA-HBC se stromečkovým
stoupáním pro vysoké posuvy a vynikající kvalitu
povrchu. Tato fréza se vyznačuje mechanismem
koncentrovaného řezání, které je znásobeno diamantovým povlakem OSG. V provozním nasazení
umožnila tato čtyřbřitá konstrukce frézovat posuvem až 1200 mm.min-1 bez zanechání stop na
obrobku. Mechanismus koncentrovaného řezání
neutralizuje řezné síly a zabraňuje delaminaci na
horní i spodní straně obrobku. Malé řezné síly zna-

kové vlákno/titan. Vyznačuje se speciální geometrií
hrotu s přerušovaným ostřím pro zajištění dělené
kovové třísky a drážkou se zvětšeným prostorem
pro snadnější odvod třísek.
Typ H je tvrdokovový vrták se strmou šroubovicí
pro vrtání vrstveného materiálu CFRP/kov, charakteristický vysokým stoupáním šroubovice pro
zajištění ostrého břitu. Tvarem drážky napomáhajícím dobrému odvodu třísek.
Výrobcem je doporučován jako vynikající řešení pro
vrstvený materiál – uhlíkový kompozit a kov. Typ N

/
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Patentovaná geometrie přerušovaného ostří
- zajišťuje vysokou účinnost v hrubovacích i dokončovacích aplikacích
- eliminuje neseříznutá vlákna a riziko delaminace

Patentovaný diamantový povlak OSG
- zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení
a protisvařovací schopnosti
Jemnozubá fréza DIA-BNC s geometrií přerušovaného ostří

najde uplatnění při požadavku na nízké zatížení, typ
H je vhodný pro univerzální použití.
Vrták DIA-D-STAD s diamantovým povlakem
speciálně vyvinutý pro omezení vylamování vláken
a delaminaci na vstupní i výstupní straně díry.
Vyznačuje se patentovanou geometrií a je doporučován pro uhlíkové a skleněnými vlákny plněné
kompozity a voštinové struktury, pro CFRP/Al vrstvené materiály. Umožňuje vytvářet otvory bez

Porovnání kvality otvorů při použití různých nástrojů

Geometrie s trojitým úhlem
snižuje odlomení vláken
a delaminaci na výstupu
Přímá drážka zamezí
delaminaci na vstupu

zahloubení. Unikátní geometrie s trojitým úhlem
omezuje delaminaci na výstupní straně, zatímco
přímá drážka je účinná pro omezení delaminace
na vstupní straně.
Vrták DIA-DAD s dvojitým úhlem, který je charakteristickým rysem tohoto nástroje, a diamantovým povlakem je vyvinut pro omezení delaminace
pouze na výstupní straně otvoru. Nová konstrukce
vrtáku OSG pro kompozity kombinuje ostří s velmi
ostrými břity, geometrii pro nízký řezný odpor (šroubovice s velkým úhlem) a diamantový povlak pro
zajištění maximálního výkonu v uhlíkových a sklem
plněných kompozitech a voštinách. Je uváděn jako
nejvhodnější pro díry se zahloubením a vynikající
pro CFRP/Al vrstvené materiály.
Vrták DIA-LHX se strmou šroubovicí a diamantovým povlakem je navržen tak, aby zcela vyloučil
prosinec 2017
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Portfolio nástrojů pro práci s kompozitními materiály doplňují vyměnitelné vystružovací hlavičky
a karbidové jádrové vrtáky – oba tyto nástroje
jsou určeny zejména pro dokončování průměrů děr
v kompozitech a vrstvených materiálech.

Speciální zakázkové nástroje

Patentovaný diamantový povlak OSG
poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení
Vrták D-STAD s unikátní geometrii trojitého úhlu

nedořezaná vlákna a delaminaci tam, kde ostatní
vrtáky již nejsou schopny zajistit správný řez vláken. Unikátní geometrie s trojitým úhlem omezující
delaminaci na výstupní straně a strmou šroubovicí
zajišťující ostřejší břit potřebný pro odřezání houževnatých vláken ve spojení s diamantovým povlakem
zajišťuje nejkvalitnější díru při vrtání konkrétního
uhlíkového laminátu. Proto je doporučován zejména
pro houževnaté kompozity s uhlíkovými vlákny.
PKD vrtáky a záhlubníky značky OSG zahrnují
následující skupiny: PKD záhlubníky s integrovaným
vodicím čepem a vyměnitelným vodicím čepem,
záhlubník s vyměnitelnými i pájenými PKD destičkami, výstružníky s přímou nebo závitovou stopkou
a volitelným vodicím čepem, záhlubníky s válcovou
nebo závitovou stopkou a s různým rohovým zaoblením, vrtáky s přímou drážkou a se stoupáním
šroubovice 15 a 30°.

Významnou skupinu vybavení pro obrábění kompozitů tvoří i speciální nástroje vyráběné na zakázku
podle požadavků zákazníků. Jsou to např. speciální
frézy nebo nástroje pro závitování. Řezání nebo
frézování závitů v kompozitech není obvyklé, ale
do některých kompozitů lze závity řezat nebo frézovat, a právě pro tyto aplikace nabízí OSG široký
výběr nástrojů pro efektivní a přesnou výrobu, např.:
závitové frézy s galvanickou vrstvou pro broušení
vnitřních závitů v kompozitech (pro reaktoplasty)
nebo závitové frézy a závitníky (pro termoplasty). ■
/pv/

Závitové frézy pro řezání nebo frézování závitů do struktury kompozitu
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Hybridní nástroje – nová
cesta v trendecH obrábění?
Na jarním technologickém semináři firmy Misan předvedla plzeňská společnost Hofmeister,
která byla partnerem této akce, pozoruhodnou novinku v oblasti kompozitů. Ta se však
tentokráte netýkala obrábění těchto pozoruhodných materiálů, ale jejich uplatnění přímo
v obráběcích nástrojích.
Hybridní nástroje vyvíjené a konstruované u firmy
Hofmeister představují novou koncepci tělesa
vyrobeného v kombinaci nosné ocelové konstrukce
a uhlíkové kompozitové výplně. Prvním konkrétním
výsledkem v reálné podobě je hybridní frézovací
hlava o Ø 160 mm.
Provozní test tohoto inovativního nástroje, konkrétně v aplikaci rovinného frézování – proběhl
s cílem porovnat antivibrační schopnosti hybridní
frézy proti standardní, celokovové frézovací hlavě
vybrané z portfolia jednoho z uznávaných světových výrobců obráběcích nástrojů, která představuje špičkový produkt ve své kategorii. Na hybridní
fréze byly při výrobě zachovány veškeré hodnoty
– tj. základní rozměry, parametry axiálního seřízení
(max. axiální odchylku ostří břitů 16 ks VBD 0,05 mm)
a makrogeometrie jako na originální fréze.

Hybridní frézovací hlava

Hybridní vs. standardní
Test probíhal na těsnicí ploše litinového odlitku, kde
bylo nutné dodržet velmi přísné parametry tolerance – v případě rovinnosti je to hraniční hodnota
0,025 mm a u drsnosti povrchu Ra max. 1,6 µm.
V průběhu obráběcích operací bylo sledováno
a porovnáváno chování obou koncepcí frézovacích
hlav v řezu a jeho vliv na výsledky dosažené po
obrábění. Pro test byly z důvodů srovnatelnosti
použity shodné břitové destičky (identický výrobce,
tvar, velikost, utvařeč, substrát, vrstva).
V přípravné fázi testování byla hybridní frézovací
hlava podrobena několika kombinacím řezných

Obráběný materiál:
odlitek z šedé litiny DIN 1691 GG25
Nástroj:
1. hybridní frézovací hlava
Hofmeister H00664-01 Ø 160 mm
2. originální frézovací hlava renomovaného
výrobce o Ø 160 mm
Obráběcí stroj:
Horizontální frézovací centrum s výkonem na
vřetenu 30 kW, upínáním ISO SK50. Obrobek
mechanicky upnut v přípravku pomocí upínek.
Použito vnější chlazení – emulze koncentrace
8 % Almaredge 51FF – výrobce Castrol.

hodnoty zatížení vřetene při hrubování. Výsledná
rovinnost byla vyhodnocena na 3D CNC souřadnicovém měřicím stroji podle shodného programu.
Dosažená drsnost Ra (max. 1,6) byla měřena dílenským drsnoměrem v různých místech obrobené
plochy.
Trajektorie frézovacích hlav při rovinném frézování
litinového odlitku

podmínek s tím, aby bylo možné následně zvolit
vhodné obráběcí podmínky pro finální srovnávací
test. Frézovací hlava byla odzkoušena s osazením
VBD bez WIPER-VBD a s WIPER-VBD. Následně byla
pro finální testování vybrána varianta bez WIPERVBD. Důvodem byla především obava možného
ovlivnění testu kvůli rozdílnému nastavení WIPERVBD na frézovacích hlavách.
Vzhledem k tuhosti upnutí obrobku, ale i doporučeným řezným podmínkám, byly u prvního přípravného zkušebního pokusu použity hraniční hodnoty
(ap = 2,5 mm, fz = 0,2 mm, n = 360 ot.min-1). Ty se
projevily vytržením frézovaného kusu z upínače
a zastavením frézy v řezu. Byť šlo o negativní skutečnost, z hlediska pevnostního tento nechtěný „crash
test“ potvrdil správnost navržené koncepce přímo
v praxi. Po výměně tří prasklých VBD a kontrole
ostatních, byla hybridní frézovací hlava připravena
k finálnímu testu.
Pro obě frézovací hlavy byl zvolen v současnosti
používaný stav – shodná trajektorie frézování odladěná pro dosažení maximální rovinnosti frézované
plochy, počet a hloubku třísek, řeznou rychlost
a posuv na zub odladěný pro dosažení předepsané
drsnosti plochy. Subjektivně byly srovnávány také
akustické emise při obrábění a zároveň odečítány

a

b

Měření drsnosti: a) hybridní frézovací hlava,
b) standardní frézovací hlava

Zatímco frézování originální celokovovou frézovací hlavou bylo místy subjektivně doprovázeno
vysokými frekvenčními tóny charakteristickými pro
vibrace (zejména v některých partiích trajektorie
pohybu byly zaznamenány pisklavé zvuky), obrábění hybridní frézovací hlavou těmito zvukovými
emisemi při subjektivním posuzování provázeno
nebylo, spíše se zdálo, že frézovací hlava jevila
známky tlumení.
Při hrubovací třísce za použití hybridní frézovací
hlavy byla hodnota zatížení vřetene 25 %, při
hrubovací třísce za použití originální frézovací
hlavy byla hodnota zatížení vřetene 29 %. Právě
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Konvenční frézovací hlava (vlevo) a hybridní (vpravo)

tento faktor – tzn., že menší hmot
nost nástroje je příznivá pro menší
zatížení vřetena – stojí v souvislosti
s možným uplatněním kompozitů při
výrobě obráběcích nástrojů rozhodně
za pozornost. Nižší hmotnost při
stejných či obdobných výkonových
parametrech a trvanlivosti může
být velmi významnou výhodou
těchto hybridních řešení oproti
konvenčním nástrojům. Čím méně
je totiž vřeteno namáháno, tím déle
vydrží v požadovaných tolerancích
přesnosti a budě možné ho tedy
měnit za delší dobu.

Výsledné srovnání
Ve srovnávacím provozním testu
mezi novou koncepcí frézovací hlavy
s využitím uhlíkového kompozitu –
hybridní frézovací hlavou firmy Hof
meister – a originální celokovovou
koncepcí (frézovací hlavou jednoho
z renomovaných světových výrobců
obráběcích nástrojů) byly zazname
nány jisté prvky odlišnosti. S přísluš
ným bodovým ohodnocením jsou
shrnuty v porovnávací tabulce.
Z jednoduchého hodnocení sledo
vaných parametrů je možné prostým
součtem bodů konstatovat, že hyb
ridní frézovací hlava (součet 5b) se

při provozním testování za konstant
ních řezných podmínek na konkrétní
aplikaci chovala z pohledu řezného
procesu a dosažených výsledků po
obrábění lépe než celokovová fré
zovací hlava (součet 1b). Na základě
tohoto úspěšného testu bylo roz
hodnuto o dlouhodobém provozním
testování hybridní frézovací hlavy
u zákazníka.
V rámci provozního testování chce
firma Hofmeister po vylepšení upí
nání obrobku zproduktivnit obrá
bění. Cesta k tomu vede přes zvýšení
posuvu a redukcí počtu třísek (2 hru
bovací s větším ap a 1 dokončovací).
I když se ještě nyní nedá říci, že právě
hybridní nástroje s využitím kompo
zitních materiálů budou univerzál
ním a nejvhodnějším řešením, je to
rozhodně možnost, která stojí za vy
zkoušení. V každém případě se třeba
může stát optimálním řešením pro ur
čitou skupinu materiálů či obráběcích
operací. K tomu však bude zapotřebí
ještě řada testů v reálném provozu,
vyhodnocení jejich výsledků a pří
padná další optimalizace. Hybridní
nástroje jsou teprve na počátku, ale
první získané výsledky už naznačují
zajímavé perspektivy. ■
Petr Vrba, Pavel Kožmín, Hofmeister

Pro všechny,
kteří chtějí,
aby byly věci v
pohybu.
20. mezinárodní veletrh
technologií pro obrábění kovů

S ČÍM TO VŠECHNO
STOJÍ A PADÁ

METALWORKING
QUALITY AREA
MEDICAL AREA

MOULDING AREA

Řezné podmínky pro finální fázi testování:
hrubování:

dokončování:

2 třísky

2 třísky

ADDITIVE MANUFACTURING AREA
POŘADATEL:

ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ:

n = 360 ot.min
(vc = 180 m/min)

n = 360 ot.min
(vc = 180 m/min)

The German Machine Tool
Builders’ Association (VDW)

Veletrhy Brno, a.s.

ap = 2 mm

ap = 0,5 mm

Tel.: +49 69 756081-0
Fax: +49 69 756081-74

Tel.: +420 5 4115-2921
Fax: +420 5 4115-3051

fz = 0,1 mm

fz = 0,05 mm

metav@vdw.de

hnemynarova@bvv.cz

z = 16

z = 16

bez WIPER VBD

bez WIPER VBD

1

1

Další informace naleznete na: www.metav.com
Výstava
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2018  JUBILEJNÍ ROK OKUMY
Když v roce 1898 založil pan Eiichi Okuma společnost, netušil, že stejný název ponese na stejném místě v japonské Nagoyi i podnik o více než sto let později. Na rozdíl od jejich současných
produktů nebyly stroje Okuma v rané fázi využívány k uspokojení požadavků průmyslových
odvětví. Důvod: Eichii Okuma nebyl spokojen s kvalitou nudlí a dostupných strojů na jejich
výrobu v té době. Než aby se s tím smířil, rozhodl se zkonstruovat a vyrobit to, co nebylo
dosud k dispozici v kvalitě, kterou si představoval.
Není bez zajímavosti, že stejně jako před 120 lety je
prášek výchozím materiálem, který tehdejší i současné stroje Okumy zpracovávají. Na začátku se
jednalo o mouku, dnes se do hry dostávají
nejrůznější ušlechtilé kovy rovněž v práškovém stavu.

MU-6300V LASER EX

Duch tvořivé činnosti a neustálého zlepšování je
od té doby hnacím elementem společnosti. V průběhu let motivovala tohoto výrobce plnit stále se
měnicí požadavky času. Když společnost Okuma
začala v roce 1904 vyrábět obráběcí stroje, ihned se
podílela na výrobě jednoho z prvních japonských
osobních automobilů (Atsuta-Go) a výrazně zlepšila
dosavadní kvalitu soustruhů, vrtaček a brusek. Brzy
následovaly nové typy obráběcích strojů a po 2. světové válce i první NC řízení, která nahradila ruční
řízení digitálním ovládáním. Vlastní vývoj strojů
a řídicích a ovládacích prvků vždy vyráběných výhradně společností Okuma připravilo cestu pro
nástup inteligentních technologií současné společnosti. Bez nich nelze plnit současné požadavky
na trvalé zvyšování produktivity a hledání nových
způsobů a optimálních podmínek obrábění.
Snaha po naplnění počáteční filozofie společnosti
Okuma, tj. podpora tvořivé činnosti a neustálé zlepšování, vedla v roce 2017

MULTUS U5000 LASER EX
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k otevření již druhé plně automatizované inteligentní továrny Dream Site 2 v hlavním japonském
závodě, zajišťující produkci malosériové výroby
s produktivitou na stejné úrovni jako v hromadné
výrobě.
Dějinným milníkem v historii Okumy se pak stává
zařazení hybridních strojů do výrobního programu
jubilejního roku, spolu se systémy pro automatizaci výroby. Řada LASER EX víceúčelových strojů
a systém „Smart Factory Solutions” jsou koncipovány jako možné řešení a současně i otevření potenciálu Průmyslu 4.0 pro uživatele výrobní techniky
po celém světě. Okuma tak znovu zahajuje revoluci
obrábění a „otevřené možnosti“ pro všechny.

Kritéria světové třídy obráběcích
strojů v roce 120. výročí založení
firmy OKUMA
Tak jako je tomu u nemnoha dalších výrobců výrobní techniky, stroje řady Okuma
LASER EX nabízejí to nejlepší ze dvou současných strojírenských výrobních procesů:
obrábění – odebírání materiálu, a aditivní
proces – stavbu přidáváním materiálu.
Současné špičkové obráběcí stroje zvládají
procesní intenzivní soustružení, frézování,
broušení, přesné laserové kalení, tvrdé
povlakování, laserové nanášení
materiálů s vysokým rozlišením (LMD), tepelné zpracování
a opravy dílů navařováním – to vše
v jediném obráběcím stroji. V jubilejním roce Okumy budou nabízeny řady
LASER EX vycházející z 5osých svislých
center řady Okuma MU a dále vycházející
ze soustružnických center řady Okuma
Multus U.
Opravy vstřikovacích forem lze nyní provádět jednoduše na jediném stroji s laserovým nanášením kovu (Laser Metal
Deposition – LMD).

Jako jeden z prvních strojů „done-on-one“ česky
„zhotoveno najednou“, má 5osé vertikální obráběcí
centrum Okuma MU-6300V LASER EX schopnost
stabilní práce s laserem, jako je např. laserové nanášení kovů (LMD) nebo tepelné zpracování obrobků
velikosti až do Ø 830 mm.
Spolehlivý a výkonný laserový systém TRUMPF TruDisk a jeho optika umožňuje plynulé řízení fokusace
bodů v rozsahu od 0,4 do 8,5 mm průměru. To je
předpoklad aditivní výroby v jak vysoce produktivní,
tak i velmi přesné ve vysokém rozlišení.
Centrum MU-6300V LASER EX může používat až
čtyři různé kovové prášky pro stavbu součástí
pomocí LMD nebo pro účely povlakování a je
schopno automaticky přepínat prášky i během
vlastního procesu. Změna trysky není nutná.
Pomocí LMD lze takto zhotovit i komplexní díly,
jako jsou inconelové turbínové lopatky s integrovanými chladicími kanály. Díly pak mohou být
dokončeny obrobením na stejném stroji v požadované přesnosti a jakosti povrchu. Víceúčelové
obráběcí stroje tak získávají a kombinují funkce
a procesy, které nelze provádět pouhým konvenčním obráběním.
Možnosti stroje dále zahrnují procesy jako jsou soustružení, frézování, broušení, oddělení zadřených
dílů, povlakování, následné opracování a dokončení
broušením. Složité opravy forem lze tak snadno provádět na jediném obráběcím stroji, který kombinuje
běžné obrábění a aditivní technologie.
Víceúčelové soustružnické centrum Okuma MULTUS U5000 LASER EX disponuje vřetenem s krouticím momentem 1,413 Nm, který zaručuje stabilní
podmínky hrubovacích operací při nízkých otáčkách vřetena. Tento víceúčelový stroj je konstruován
pro obrábění středně velkých rotačních součásti
o Ø do 650 mm, stejně jako pro práci s těžkoobrobitelnými materiály, jako jsou slitiny titanu a Inconel
používaných v leteckých a kosmických součástech.
Pro komplexní opracování součástí, od polotovaru
až do konečných tolerancí, zahrnují široké možnosti
stroje také dokončovací broušení i obrábění ozu-

Genos L3000

bení odvalovacím frézováním nebo loupáním
obrážecím kolečkem. Stejně jako ostatní modely
LASER EX společnosti Okuma je i model MULTUS
U5000 LASER EX vybaven vysoce kvalitním laserovým zařízením TRUMPF TruDisk. Technické parametry stroje uvádějí rovněž kalení laserem pomocí
speciální optiky. Jde o výkonný proces, který je
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strojírenství
rychlejší a způsobuje mnohem menší deformace
než konvenční tepelné zpracování. Výsledkem je
dramatické zvýšení přesnosti a výrazně vyšší výkon.
Kromě výše uvedených zcela nových výrobních zařízení si Okuma v jubilejním roce své existence naděluje
i nová výrobní zařízení pro produkční obrábění se
zakomponovanými automatizačními systémy. Jsou
cíleny na hromadnou výrobu s vysokými požadavky
na rychlost, přesnost a spolehlivost, stejně jako na
extenzivní bezobslužný provoz.

Bezkonkurenční systém
automatizace v sériové výrobě
Nové 5osé kompaktní svislé obráběcí centrum
Okuma MU-S600V je připraveno pro sestavování
do výrobních celků, v nichž přesouvá autonomně
obrobky z jedné výrobní jednotky na druhou
bez jakéhokoliv vnějšího zásahu nebo potřeby
dodatečného vybavení. Sestava dvou strojů se
dvěma roboty je ukázkou toho, jak systematicky
rozšiřovat potenciál pro bezobslužnou výrobu.
Na vstupu robot vybere součásti z palety bez
ohledu na to, zda jsou uspořádány v jedné vrstvě
s rastrem nebo volně položené na hladké paletě.
Integrovaný kamerový systém řídí robota přesně
a rozezná polohu a orientaci komponentů. Tento
systém výrazně zrychluje přeseřízení mezi různými obrobky.
Pro automatizaci malosériové výroby si Okuma do
jubilejního roku připravila kombinace svých inovovaných strojů s automatizačními systémy dalších

MU-S600V – sestava výrobního celku

světových výrobců. Příkladem může být nejčastěji
prodávané soustružnické centrum Okuma LB3000
EXII-MYW. Pro flexibilní automatizaci a zvýšení
využití obráběcích strojů je nově nabízeno ve
spojení s robotickým systémem ABB MT5. Robotizovaná buňka umožňuje efektivní výrobu
s častým střídáním výrobků v malých dávkách
s procesní integrací obrábění z obou stran. Pro
zajištění přesné detekce a spolehlivé manipulace
s obrobkem je robot vybaven sofistikovaným
vizuálním systémem.
Pro usnadnění přípravy výroby automatizovaných
pracovišť byl Sofware Turn-Assist 200 GUI integrován do řídicího systému Okuma OSP. Operátoři

proto mohou robota programovat přímo prostřednictvím řídicího sytému Okuma.
Ve svém jubilejním roce 120letého výročí nezapomněla Okuma ani na své zákazníky orientované
na produkční výrobní techniku kusové a maloseriové výroby. Pro ně připravila inovace řad Genos
pro soustružnické operace i v oblasti obráběcích
center.
Mezi ně patří integrace motorů do vřeten soustružnických center Okuma Genos L2000 a L3000 stejně
jako nové 5osé centrum Okuma Genos M460V-5AX.
Přejeme Okumě její úspěšné pokračování na náročné cestě své 120leté historie. ■
Ondřej Svoboda, Misan

UGM - univerzální přesné brusky nakulato
3 brousicí kotouče pro vysokou produktivitu broušení rotačních součástí

LOGISTIKA V PRŮMYSLU 4.0

... tak i paletové vozíky

Li-Ion bateriemi můžou být vybaveny jak vysokozdvižné retraky...

NASAZENÍ Li-Ion TRAKČNÍCH BATERIÍ
PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
Mnoho provozovatelů manipulačních vozíků v poslední době zvažuje přechod z olověných
baterií s tekutým elektrolytem k bateriím s lithium-iontovou technologií. A to zvlášť ve
chvíli, kdy se rozhodují zakoupit novou techniku. Společnost Linde Material Handling proto
rozšířila svoje portfolio manipulační techniky vybavené Li-Ion bateriemi o dalších 30 typů
skladových vozíků.
Výměna tradičních akumulátorů za modernější
alternativu je podložena mnoha výhodami, které
nová technologie nabízí: rychlé nabíjení bez nutnosti výměny trakčních baterií, vynikající výdrž díky
vysoké hustotě obsažené energie a konstantnímu
výstupnímu výkonu, delší životnost baterie, až 2500
nabíjecích cyklů, a bezúdržbový provoz. Největší
výhodou lithium-iontových baterií je možnost jejich průběžného dobíjení. Ve většině případů totiž
vůbec není nutné baterie z vozíků vyndávat a stačí
je průběžné dobíjet během provozních zastávek.
I přes výše uvedené výhody může být v některých
případech překážkou vyšší pořizovací cena a málo

předvídatelné proudové odběrové špičky, pokud
se více řidičů rozhodne své vozíky nabíjet ve stejný
čas. Modelové propočty pro typická nasazení u zákazníků však ukazují, že lithium-iontová technologie
se v řadě aplikací stává nákladově nejefektivnějším
řešením pro vícesměnné provozy.

Li-Ion technologie pro většinu
manipulační techniky Linde
Společnost Linde Material Handling věnuje nové
technologii trakčních baterií intenzivní pozornost.
V posledních měsících byly do stávajícího portfolia
přidány další více než tři desítky modelů skladových

Zákazníci Linde MH si mohou manipulační technikou s Li-Ion technologií vybavit již celý sklad

vozíků s Li-Ion bateriemi. K dříve dodávaným modelům, jako jsou nízkozdvižné paletové vozíky, čelní
vysokozdvižné vozíky s nosností až do 5 tun a tahače, tak přibyly paletové stohovací vozíky a dvojité
vysokozdvižné vozíky s nosností 1,2 až 1,6 t, které
jsou k dispozici ve verzi s chodicí obsluhou nebo
jako modely se sklopnou či pevnou stupačkou pro
řidiče. Spektrum nových modelů s označením ION
bylo doplněno ještě o nízkozdvižné vychystávací
vozíky s nosností 2 tuny a především o skladové
vozíky retrak s výsuvným sloupem s nosností 1,0
až 2,5 t pro obsluhu výškových regálů. Zákazníci tak
mohou nyní pokrýt většinu logistických činností ve
svém skladu variantami vozíků Linde využívajících
Li-Ion baterie – od manipulace na nakládkových
rampách až po uskladnění zboží a jeho následné
vyskladňování z výškového skladu, od vychystávání
až po převoz zboží do prostoru expedice.
Podle intenzity zatížení paletových stohovacích vozíků,
dvojitých vysokozdvižných vozíků a nízkozdvižných
vychystávacích vozíků, které pracují s provozním napětím 24 V, jsou k dispozici čtyři velikosti baterií v kapacitách od 1,8 do 9,0 kWh. U retraků, které pracují s provozním napětím 48 V, jsou nabízeny baterie o kapacitě
až 39,2 kWh. Každá baterie může být kombinována se
třemi různými výkony nabíječů – podle toho, jak často
a jak dlouho je možné provádět mezidobíjení a jakou
rychlost zákazníci vyžadují. V nejvýkonnější kombinaci
paketu je možné nabít trakční Li-Ion baterie na plnou
kapacitu už za 70 minut.

Vysoké bezpečnostní standardy
Li-Ion technologie od Linde
Pro umocnění výhod nabízených novou technologií
byly jednotlivé komponenty, jako jsou trakční baterie, správa spotřeby energie a nabíječka, navrženy
jako komplexní systém, který komunikuje prostřednictvím informační sběrnice CAN-bus. Systém správy
spotřeby energie z baterie neustále monitoruje
a řídí trakční baterii a zajišťuje tak, aby pracovala
vždy v optimálním rozsahu výkonu. Celý systém
umožňuje podat jednak vysoký výkon a zároveň
poskytuje maximální bezpečnost provozu. Pokud
by se vyskytly nějaké potíže s baterií, pak se vozík
automaticky vypne. Nabíjení je zase chráněno proti
přebíjení rekuperací dodávané energie. Baterie jsou
před dodáním pečlivě testovány a disponují vícenásobným ochranným systémem. Celý technologický
balíček je opatřen certifikační značkou CE. ■

TÝM ŠAMPIÓNŮ
pro jakékoliv
hřiště

Linde do toho!
Pro každý typ skladu máme šampiona, se kterým vždy zabodujete.
Ať potřebujete kličkovat v úzkých uličkách nebo provést složitou akci,
vždy je tu pro vás kompletní tým šampiónů Linde.
T20 SP
• neúnavný kanonýr pro dlouhé
sprinty
• unikátní 45° postavení obsluhy,
které nenutí ke zbytečnému
otáčení
• masivní chrániče proti poškození

R16
• univerzál pro jakékoli hřiště
• díky velkému výběru šasi,
různých výšek zdvihu a rozličné
výdrže baterie, bude hrát
přesně tak, jak potřebujete
• technicky všestranný
s variabilním příslušenstvím

V10
• kompaktní, rychlý,
ve vrcholové kondici
• výklopné bočnice obsluhy
pro ukázkové akce po křídlech
• plná šatna vybavení
pro různé podmínky

Pozvěte si posily na hostování zdarma. Naše demo vozíky u vás ve ﬁrmě na celých 24 hodin. Kontaktujte naše zákaznické centrum:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygraﬁcká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, info@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

hostování

zdarma

téma: logistika v Průmyslu 4.0

Brzdy rozvoje rFId technologIe
O rozvoji v oblasti identifikace položek na bázi RFID technologie (Radio Frequency Identification) jsme v nedávné minulosti slyšeli velmi často. Naplňují se očekávání vkládaná do této
technologie?
Bezdrátový přenos informací z datového nosiče
RFID tagu prostřednictvím rádiových vln nabízí
mnoho výhod a řešení. Hlavními oblastmi možného uplatnění jsou identifikace položek, evidence/identifikace osob, doprava, elektronická
ochrana zboží, evidence vratných položek, sledování pohybu atd. Některé vybrané vlastnosti,
např. odolnost konkrétních druhů RFID tagů vůči
vlhkosti či vysokým teplotám, možnost hromadného načtení údajů v extrémně krátkém čase,
a to bez nutnosti přímé viditelnosti označených
položek, předurčují RFID technologii k zavedení
ve specifických oborech.

RFID – technologie zítřka
nebo slepá ulička?

●●Technická náročnost a cena

V současné době silně konkurenčního prostředí je
téměř ve všech oborech rozhodujícím faktorem
nákladovost akcí. Mnoho potenciálních uživatelů
RFID technologie si utvořilo na základě různých neprofesionálních informací v ekonomické a technické
rovině naprosto nereálnou představu a očekávání,
vzniklo mnoho mýtů a chybných závěrů. Technologie RFID má svá technická úskalí a omezení,
neklade si za cíl kompletní náhradu existujících
identifikačních systémů a pro konkrétní aplikaci je

sadní pro globální rozvoj technologií internetu věcí
(IoT). Tyto technologie jsou aktuálně připraveny
k implementaci: existují příslušné standardy, viz
norma ETSI EN302 208, publikovaná v roce 2015
a již implementovaná ve více než deseti evropských
státech, trh je připraven k realizaci.
Počátkem roku 2017 však asociace European Rail
Industry požádala Evropskou komisi o odložení
přiřazení pásma 918-921 MHz pro technologie
IoT až do r. 2019 se zdůvodněním, že CEPT FM56
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) potřebuje přesně určit,
zda je toto pásmo, sousedící se současným pásmem GSM-R (921-925 MHz), vhodné pro migraci
stávajících radiokomunikačních systémů z 2G na
4G technologie.
Návazně byl Evropskou komisí zorganizován
workshop (19. června v Bruselu), a to z důvodu
diskuse nad negativními dopady tohoto požadavku
na kontinuální růst technologií RFID v Evropě a zvážení možného dalšího postupu.

Vše směřuje ke kompromisu

Současné uplatnění RFID
technologie
V průběhu uplynulé dekády jsme mohli sledovat
velmi odvážné prognózy rozvoje, které mnohdy
budily falešný dojem jediné progresivní, univerzální
cesty a často vyvolávaly v potenciálních uživatelích
dosti nereálné představy. Přes všechna nedorozumění a technická úskalí jsme byli svědky poměrně
intenzivního uplatnění RFID technologie v některých sektorech, a to i s využitím GS1 standardu EPC
(Electronic Product Code, elektronického kódu produktu). Standard EPC je podobně jako standardní
informace obsažená v čárových kódech základem
ke globální srozumitelnosti, efektivitě a vysoké míře
přesnosti v rámci dodavatelských řetězců různých
sektorů. Příkladem velmi úspěšných implementací
mohou být aktivity v rámci textilního průmyslu
(např. Decathlon, Marks & Spencer) či v železniční
dopravě (např. projekty švédských a belgických
drah).
Zejména v posledním období však aktivity jakoby
utichají – zásadní novinky nepřicházejí a nejsou ani
avizovány, nejsou prezentovány nové pilotní projekty. Jde o náhodný útlum nebo o stálou změnu
trendu znamenající odklon od RFID technologie
ve většině oblastí?
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Jak známo, vždy je „něco za něco“. Jakákoli omezená varianta (např. finálně přidělené užší pásmo
915-919,6 MHz) by přinesla celou řadou omezení.
V oblasti harmonizace by výše uvedený, již existující
standard musel být upraven. Naneštěstí mají některé státy již rozsah 915-918 MHz přidělen pro vojenské účely, tj. národní obranu států a v Německu
bylo již dokonce toto pásmo přiděleno ER-GSM, což
způsobuje nemožnost jeho dalšího využití!
V oblasti konkurenceschopnosti by pravděpodobně byl omezen operativní výkon v porovnání
se současnou verzí. Méně než 4 W přenosového
výkonu by negativně ovlivnilo produktivitu Evropy
(ve srovnání s USA a Asií, kde je tento výkon povolen) a poškodilo vstup evropských obchodníků
na globální trh včetně nasazení transatlantických
řešení a služeb.
třeba pečlivé přípravy podložené její dostatečnou
znalostí. Nereálná očekávání zákazníků vyúsťují
obvykle v časově velmi náročnou přípravu, často ve
zklamání z výsledků pracné studie proveditelnosti
a ve zděšení vyplývající z návazného, skutečného
propočtu nákladů a ROI.
Obecně jediným směrem reálného zájmu o RFID zůstává oblast interní inventarizace, tj. možnost zajištění
velmi efektivních inventur s vysokou přesností zjištění
stavu zásob ve vlastní firmě. Tyto faktory mohou být
zejména pro větší výrobce a distributory výraznými
impulzy se RFID technologií vážně zabývat.
●●Technické zázemí – využitelná frekvenční
pásma
RFID standard GS1 – EPC Gen 2 je založen na
využívání vlnového spektra UHF (Ultra High Frequency), tj. frekvenčního pásma 850-950 MHz.
V Evropě byla v minulosti pro tento standard
určena pouze malá výseč uvedeného pásma,
a to oblast 865-868 MHz, zatímco v ostatních
světových regionech jde o pásmo z oblasti
915-921 MHz. Pro tento vlnový rozsah již bylo
zkonstruováno mnoho druhů RFID tagů z důvodu
maximalizace výkonu a možného prodloužení čtecích vzdáleností, podle podmínek až do 10 m.
Pásmo UHF 915-921 MHz je současně zcela zá-

A jak tedy dál?
Jak vidno, problémů zcela zásadního charakteru
je v oblasti RFID technologií stále dost. Vypadá to,
že otázka kompatibility RFID a IoT aplikací s vojen-
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skými aplikacemi byla Evropskou komisí částečně
podceněna. RFID komunita, jíž je organizace GS1
součástí, plánuje v příštích měsících další zapojení do
intenzivní komunikace s Evropskou komisí na téma
akcelerování harmonizačního procesu, a to i při zapojení zástupců národních obran do těchto jednání.
Je tedy logické, že případný uživatel RFID technologie,
pakliže vnímá probíhající dění, váhá s možnou implementací RFID technologie ve své firmě, i když ví, že
přínosy v daných směrech by byly nezanedbatelné.
I to může být důvodem pro nižší aktivity a odezvy
trhu v této oblasti identifikace v posledním období.

Pohled dodavatele: RFID je
v Evropě nechtěnou popelkou
Jako zástupce firmy, která se zabývá technickou
instalací systémů založených na technologii RFID
v pásmu UHF musím souhlasit s Michalem Bílým
z GS1 Czech Republic. Od samého začátku je
v Evropě z celé možné šířky frekvenčního pásma
860-960 MHz, použitelného pro technologii UHF
RFID, vyčleněná pouze uzoučká oblast 865-868
MHz. Konkrétně v ČR jsou zespodu všechny
kanály rezervované pro televizní stanice a celé
pásmo 870-960 MHz je vyhrazené pro provozovatele mobilních telefonů. V ostatních evropských
státech je situace podobná.

Zákaz mobilů v blízkosti RFID
Při implementacích u zákazníků jsme učinili zkušenost, že pokud má systém postavený na bázi UHF
RFID spolehlivě fungovat, je potřeba buď v prostoru
antén a čteček RFID zakázat používání mobilních
telefonů, nebo počítat se skutečností, že čtení a zápis RFID tagů mohou být občas silně rušené. Tedy
ano, obava, že plánované rezervování frekvenčního
pásma 918-921 MHz pro potřeby IoT může mít negativní dopad na kvalitu komunikace v sousedícím
pásmu GSM-R (921-925 MHz), není úplně lichá. Jenže
ono to není jednostranné! Stejně, jako aplikace IoT
mohou negativně ovlivnit kvalitu datových přenosů
v pásmu GSM-R, tak telefonní provoz ve zmíněném
pásmu GSM-R velmi pravděpodobně sníží kvalitu
fungování aplikací IoT. Přičemž mám na jazyku silné
nutkání upozornit na fakt, že z důvodů možného
vzájemného rušení se vážně uvažuje o zúžení už
nyní užšího frekvenčního pásma pro IoT, zatímco
o zúžení už nyní širšího pásma pro GSM-R se diskuse
nevede. Tedy alespoň pokud je mi známo.
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Nezbývá než věřit, že vážné komplikace zejména
v oblasti přiřazení pro RFID technologií vhodných,
dostatečně širokých frekvenčních pásem se podaří urychleně vyřešit, a to s minimálními dopady
na jejich kompatibilitu a využitelnost v Evropě.
V opačném případě si Evropa vlastní vinou
zkomplikuje postavení na globálním trhu,
zpomalí žádoucí rozvoj RFID technologií a do
budoucna fatálně ohrozí svou konkurenceschopnost. ■
Michal Bílý, zástupce ředitele,
GS1 Czech Republic

Internet věcí v ohrožení?
Nemyslím si, že jde o schválnost nebo krátkozrakost národních telekomunikačních úřadů. Zcela
rozumím faktu, že mobilní telefony a bezdrátový
přenos dat používá mnohonásobně větší část
společnosti, než by se dnes využilo pro aplikace
RFID. Jenom konstatuji skutečnost, že s tím, jak
jsou technicky nastavené parametry pro používání UHF RFID v Evropě, nelze nadělat nijak
velkou slávu.
V současnosti jde zatím pouze o nemožnost držet
krok s efektivitou logistických a výrobních technologií postavených na bázi UHF RFID v ostatních
částech světa. Ale v nejbližších letech se projeví
nástup IoT, který zasáhne všechny myslitelné
oblasti nejen průmyslového, ale i veřejného života společnosti. A tady už obavy mám. Je to
podobná situace, jako kdyby celý svět používal
internet, ale my v Evropě bychom usoudili, že
možnost telefonování bez přístupu k internetu
je pro občany důležitější.
Pokud nenajdeme způsob, jak umožnit bezproblémový provoz RFID v dostatečně širokém
pásmu někde mezi 915-921 MHz, můžeme na
bezproblémovou funkcionalitu IoT u nás zapomenout.
Případně máme ještě jednu možnost. Bohužel
zcela nepravděpodobnou. Nechceme-li dopustit
omezení v telefonním provozu, můžeme vyvinout novou technologii založenou na datových přenosech GSM. Takovou, která by zcela
nahradila či překonala dnešní možnosti, které
poskytuje UHF RFID. Ale ruku na srdce: Myslí si
někdo, že dnešní Evropa je schopná takového
husarského kousku?
Vladislav Zvelebil, ředitel CODEWARE

Systém GS1
Koordinace
Poradenství
Metodika
Vzdělávání
Verifikace

www.gs1cz.org
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a blízkost zákazníkům. Do oblasti kvality spadají podle něj kromě aspektů, jako je disponibilita a rychlost,
i používané díly. Více než 3000 servisních techniků
STILL montuje výhradně schválené originální díly,
kterých je v největším centru náhradních dílů STILL
v Hamburku trvale na skladě více než 51 000 v prémiové kvalitě. V případě potřeby jsou u servisního
technika do 24 hodin, přičemž v rámci Evropy stačí
dokonce objednání do 16 hodin, aby byly potřebné
díly příští ráno v servisním vozidle.

Servisní technici
STILL disponují
výhradně
originálními díly

Kvalitní servis může být
důležitější než cena
Pro zákazníky představuje kvalitní garantovaný servis přidanou hodnotu, která může významně ovlivnit rozhodování o výběru partnera pro dodávku vnitropodnikové intralogistiky.
Proto spolehlivé servisní služby bere intralogistická společnost STILL jako významný faktor
v přístupu ke svým zákazníkům.
Jak vysvětluje Jacques Arrighi, vedoucí oddělení Business Line Sales Applications & Services ve společnosti STILL, pro mnohé klienty je často právě dobrý
servis důvodem, proč si jako dodavatele a partnera
zvolili právě společnost STILL. Za pravdu mu dávají
i výsledky loňské ankety, z níž vyplynulo, že servis
a spolehlivost jsou u dotazovaných společností
z osmi evropských zemí nejdůležitějšími kritérii při
výběru partnera pro vnitropodnikovou logistiku –
a to dokonce ještě před výkonem vozíku a cenou.

„Dlouhodobá a srdeční záležitost“
Pořízení nové manipulační techniky, ať ve formě
koupě, pronájmu, nebo leasingu, je věcí několika dnů, ale její následné používání pak trvá léta.
V tomto celém období je důležité, aby byla manipulační technika provozuschopná. A k zajištění
plynulé provozuschopnosti je proto klíčový právě
velmi dobrý servis, který nejen udržuje spolehlivou funkčnost techniky, ale často dokáže odhalit
i potenciální problémy nebo se jim např. pomocí
prediktivní údržby pomůže vyhnout ještě předtím,
než by k nim mohlo dojít.
„Investice do manipulační techniky je dlouhodobá.
Průměrná doba používání velké části našich vysoko-

zdvižných vozíků a strojů skladové techniky je 10 let
a náš servis tak funguje pro zákazníky jako důležitý
garant optimální desetileté provozuschopnosti. V tvrdém konkurenčním prostředí rozhoduje o úspěchu
firem bezproblémová funkčnost vnitropodnikové
logistiky a stroj, který zablokuje interní materiálový
tok, může kromě hrozících finančních škod rychle
vyvolat i nespokojenost zákazníka – a přechod ke
konkurenci,“ konstatuje Jacques Arrighi.
Co ale dělá servis dobrým, nebo ještě lépe výborným servisem? Za klíčové považuje Jacques Arrighi
především tři faktory, které charakterizují rozdíl mezi
běžným a vynikajícím servisem: Kvalitu, kompetenci

Konstrukční řada nových regálových vozíků STILL MX-X nastavuje nová měřítka v oblasti vychystávání.
Tyto vozíky disponují snadnou ovladatelností, flexibilitou, komfortem obsluhy a vysokou výkonnosti
překládky. V praktickém testu ve společnosti Gebrüder Schuon Logistik GmbH uspěly na výtečnou.
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Firma hodně investuje i do svých techniků, kteří jsou
dalším faktorem, jímž se STILL snaží odlišit od konkurence. V rámci jejich cíleného a obsáhlého školení
preferuje místo specialistů úzce zaměřených na určité třídy vozíků spíše široké expertní znalosti, i když
je toto pojetí nákladnější a náročnější. STILL je ale
přesvědčen, že toto úsilí se vyplatí, protože zákazník
dostává skutečnou přidanou hodnotu – ten, kdo se
vyzná v mnoha třídách vozíků, obvykle rychleji najde
řešení. Široká kompetence také umožňuje nabídnout stálou kontaktní osobu, tito servisní technici se
např. u zákazníka dobře orientují. Společnost STILL
se přitom neomezuje jen na manipulační techniku
vlastní značky. V rámci služby nabízené pod heslem
Service4all se specialista na intralogistiku z Hamburku dokáže postarat i o údržbu a opravy strojů
jiných výrobců, takže zákazníci si mohou užívat
komfort centrální a kompetentní kontaktní osoby,
i když mají smíšenou flotilu různých značek.
A toto úsilí firmě přináší kýžené ovoce: to, že skutečně splňuje vysoké nároky na servis, dokládají
i výsledky analýzy spokojenosti zákazníků, prováděné pod názvem „Customer Satisfaction Index“
v průběhu 1,5 roku v 17 zemích, kdy v rámci rozhovorů se zákazníky na téma úrovně servisních služeb
vyjádřilo plnou spokojenost 93 % dotazovaných. ■

Investice do cíleného školení techniků se firmě vyplácí

mX-X: sladění efeKtivity a Komfortu

Hamburská společnost STILL, která s firmou Schuon
z Haiterbachu spolupracuje již několik let, sestavila v hale této logistické firmy regálový systém

Všestranní technici mohou být
přínosnější než úzcí specialisté

s výškou 17,2 m, 30 uličkami a 65 000 paletovými
místy a v rámci fullservisu se stará také o flotilu
manipulační techniky. Právě úspěch této logistické

V centrálním skladu náhradních dílů STILL
v Hamburku je trvale více než 51 000 originálních
náhradních dílů v prémiové kvalitě – technik je podle
potřeby obdrží do 24 h

firmy, která disponuje 140 000 paletovými místy
a 80 000 přihrádkami na vychystávání, závisí na
plynulých logistických procesech a vysoké flexibilitě při změnách produktů a poptávkách. Ve dvou
provozech (v Německu a ve Švýcarsku) poskytuje
120 zaměstnanců širokou paletu služeb v oblasti
skladování, od přesně taktovaných dodávek „Just
in Sequence“, managementu kvality a plánování
zásob pro logistiku zásobování až po fulfillment
pro e-shopy.
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Zlepšená ergonomie vozíku MX-X přispívá k větší
efektivitě a rychlosti vyskladňování

Od prosince 2016 jezdí ve firmě Schuon i nové
vozíky řady MX-X. V praktických testech měly tyto
regálové vozíky zaručit optimální využití plochy hal,
vyšší flexibilitu a zvýšený výkon překládky.
V kolejnicích vedené regálové vozíky obsluhují
horní regálové řady hlavní haly. S přídavným zdvihem mohou zvedat břemena ve výškách zdvihu
až 18 m. Pro rychlé dosažení výšky uchopení se
přitom zvedá současně hlavní a přídavný zdvih.
Aby byla manipulace s břemeny bezpečná a proces vychystávání rychlejší, je MX-X vybaven novým stabilizačním systémem ALS, který pomocí
hydraulického řízení vyrovnává při zaskladňování
a vyskladňování vibrace ve stožáru. To umožňuje
inteligentní řízení rychlosti a hloubky výsuvu. Vedle

rovnoměrnější hloubky zaskladnění se tím dosahuje
až o 5 % vyššího výkonu překládky.
„Abychom mohli flexibilně reagovat na požadavky
zákazníků, vsadili jsme na vybavení skladu, které
přesně odpovídá našim potřebám. S novým vozíkem MX-X dosahujeme maximální flexibility při
současné vysoké výkonnosti,“ řekl majitel a jednatel
firmy Horst Schuon.
S rostoucími objemy on-line obchodů musí místo
kompletních palet vychystávat zaměstnanci stále
častěji menší položky z palet. Díky výraznému
zlepšení ergonomie vozíku, jako je např. zvětšení
kabiny řidiče či redukce vibrací, může nyní obsluha
pracovat pohodlněji a tím je umožněno i rychlejší vychystávání. Novou konstrukcí mechanismu
otočné výsuvné vidlice byla zlepšena nejen stabilita
vedlejšího zdvihu, ale byla také o 40 mm zmenšena
vzdálenost kabiny od konce palety a díky vyklá-

Díky stabilizačnímu systému ALS je umožněna
bezpečná manipulace s břemeny ve výšce a tím
i zrychlení procesu vychystávání

V kolejnicích vedené regálové vozíky MX-X
mohou s přídavným zdvihem zvedat břemena
až do výšky 18 m

něcí závoře se pro řidiče zmenšuje vzdálenost při
přístupu do regálu.
Pro rychlé vychystávání je rozhodující zejména rychlost přístupu. Současné ovládání hlavního a přídavného zdvihu znamená výrazné zvýšení efektivity.
Jak doplnil Horst Schuon: „S novým vozíkem MX-X
můžeme rychleji najet k regálové přihrádce a po
odebrání zboží, plynulým pohybem, přepravit paletu rychleji na předávací místo.“ Vylepšená stabilita
otočné výsuvné vidlice a klidnější průběh bočního
výsuvu navíc zajišťují bezpečnější manipulaci s citlivým sortimentem. ■

NAŠE OBLÍBENÉ DISCIPLÍNY:
POZEMNÍ, LETECKÁ
A NÁMOŘNÍ LOGISTIKA.
JSTE PŘIPRAVENI NA TRIATLON?
DACHSER Interlocking

www.dachser.cz
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IntelIgentní manIpulace
ve výrobě
Tradiční model továrny založený na lineárních výrobních procesech a dopravníkových pásech
neumožňuje čelit současným výzvám kladeným na výrobní procesy. Kromě navýšení produktivity a kvality čelí dnešní výrobci požadavku trhu na uživatelsky přizpůsobené produkty.
Jako příklad můžeme uvést výrobu automobilů,
nábytku nebo i oblast stavebních doplňků. Zejména
uživatelsky přizpůsobené produkty a optimalizace
odstávek při přechodu na jiný výrobek ukazuje
nedostatky lineárních výrobních procesů. Tyto
jsou optimální pro velké výrobní dávky jednoho

typu produktu. Současným trendem je přechod
z lineárního výrobního modelu na výrobu úse
kovou, výrobek prochází pouze vybraná praco
viště dle konkrétního provedení. Úseková výroba
ovšem potřebuje zajistit flexibilní manipulaci mezi
pracovišti a dopravníkové pásy jsou z tohoto po
hledu nedostatečné. Alternativou se může zdát
ruční manipulace, ale zde naráží výrobní závody
na nedostatek pracovní síly, její nízkou motivaci
a zodpovědnost. Řešením blízké budoucnosti jsou
tedy mobilní roboty typu AIV.
Zásadní výhodu AIV (Automatic Intelligent Vehicles)
je, že tato zařízení jsou pro svoji navigaci schopna
využít stávající infrastrukturu podniku. Není tedy
nutno instalovat žádné speciální odrazky na stěny
nebo magnetické pásky na podlahu, jako tomu je
u současných robotů typu AGV (Automatic Guided
Vehicles).
Klíčovou vlastností AIV je snadné a rychlé zmapo
vání prostoru a zaznamenání informací o strojích,

automatIzované zásobování
výroby
Transportní systém společnosti Jungheinrich s automatizovaným vozíkem EZS 350a bez řidiče
je schopen automaticky přepravovat připojený náklad o hmotnosti až 500 kg.
Nový vozík EZS 350a byl navržen na základě elek
trického tahače EZS 350XL, je vybavený moderní
navigační technikou a bezpečnostními kompo
nenty, jako např. skenerem systému ochrany osob.
Vozík tak spolehlivě zastaví, jakmile mu vstoupí do
cesty člověk nebo se objeví jiná překážka, a pokra
čuje v jízdě, až když má dráhu opět volnou. Tahač
lze použít i v kombinovaném provozu s ručními
vozíky a osobami. V sortimentu automatizovaných
transportních systémů jsou vozíky s přepravním
výkonem až 5 t a výškou zdvihu 6 m.
Protože dnes má již mnoho firem ve výrobě opa
kující se transportní úkoly, které denně zabírají čas
a zatěžují pracovníky, může jim nový tahač takovéto
procesy plně zautomatizovat. Je to ekonomická
alternativa klasického elektrického tahače. Uživatel
tak má možnost zbavit se standardních transport
ních úkolů, např. zásobování výroby. K tahači je
možné využít i stávajících přívěsů.
Tahač lze integrovat do stávajícího IT a síťového
prostředí uživatele. Pro komunikaci využívá vo
zík existující strukturu WLAN. Pokud se má využít
hostitelský systém, např. Jungheinrich WMS nebo
jiný systém WMS/ERP, může se transportní systém
připojit k tomuto systému přes logistické rozhraní
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Jungheinrich. Automatizovaný transportní systém
je možné použít i jako manuální vozík.
Pro navigaci nepotřebuje tahač žádné pozemní
úpravy, a lze pro něj využít různé druhy navigace.
Ty jsou navrhovány specificky podle projektu a mo

stěnách a překážkách. V rámci mapy se pak definují
jednotlivé cíle a preferované případně zakázané
oblasti. AIV robot se pohybuje ve výrobním pro
storu zcela autonomně a je schopen se vypořádat
i s náhodnými překážkami. Pro efektivní nasazení
AIV robotů ve výrobním závodě je nutná jejich spo
lupráce ve flotile. Hlavní úlohou Fleet Management
systému pro řízení flotily robotů je komunikace
s nadřazeným informačním systémem WHS, ERP,
alokace úkolů na jednotlivé roboty, optimalizace
tras, sdílení informací mezi roboty. Má tedy neza
stupitelnou roli pro efektivitu celé flotily mobilních
robotů.
Oblast využití mobilních robotů se nebude ome
zovat pouze na výrobní závody. Jejich nasazení
lze očekávat i v oblastech každodenního života
v restauracích, kancelářském prostředí nebo sociál
ních službách. ■
Zdeněk Havlíček,
OMRON Electronics

hou se používat i jako hybridní navigace. Například
navádění se může provádět pomocí laserové navi
gace, kdy se upevní reflektory na vhodné objekty
podél jízdní dráhy, třeba na regály, sloupy a stěny,
nebo se využijí přirozené předměty a objekty. Na
základě vysoké přesnosti je možné nastavování
polohy vozíků na předem definovaných drahách
s milimetrovou přesností.
Tahač je poháněn bezúdržbovým asynchronním
motorem 24 V, který je energeticky velmi efektivní.
Systém lze dodat i s moderní LiIon technikou.
Rychlé časy nabíjení, absence údržby a dlouhá ži
votnost patří k přednostem této generace baterií. ■
/mk/
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Terénní vysokozdvižné
vozíky pro drsné prosTředí
Terénní vysokozdvižný vozík je manipulační technika pro specializované použití. Po tomto
typu vysokozdvižných vozíků bychom se měli poohlédnout v případě, že potřebujeme manipulovat na nezpevněném povrchu či přímo v terénu nebo ve sněhu.
Terénní vysokozdvižný vozík nachází uplatnění např. u dřevozpracujících firem, stavebních firem či firem s rozsáhlými areály, kde
klasický vysokozdvižný vozík nelze použít.
Tento vysokozdvižný vozík je v podstatě čelní
čtyřkolový vozík, který disponuje oproti klasickým
vozíkům velkou světlou výškou podvozku, mohutnými koly s dobrým záběrem, robustní konstrukcí,

výkonným motorem, výkyvnou řídicí nápravou
apod. Tyto vlastnosti předurčují terénní vysokozdvižný vozík pro práci v terénu. Některé terénní
vysokozdvižné vozíky jsou navíc vybaveny pohonem 4x4 a uzávěrkou diferenciálu, která umožňuje
manipulaci i v méně prostupném terénu.
Firma EUROLIFT CZ s.r.o. již téměř 15 let dodává na
český trh vozíky značky HC, která patří mezi největší

využít přepínání pohonu kol mezi náhon na jednu
nápravu (2WD) nebo na obě nápravy (4WD). Vynikající, plně plovoucí kabina obsluhy je instalována na
gumových silentblocích, místo tradičního tuhého
upevnění. Plovoucím uložením se výrazně snižují
vibrace stroje a celkově se zvyšuje pohodlí obsluhy.
Vysoká světlá výška terénního vozíku nabízí lepší
ovladatelnost a umožňuje pohyb vozíku v náročnějších terénech. Speciální hrubé těžkotonážní terénní

výrobce manipulační techniky na světě. Terénní
vysokozdvižné vozíky tohoto výrobce jsou dodávány v nosnostech 2500, 3000 a 3500 kg se světově
známými motory YANMAR 4TNE98 a CUMMINS.
Motory vynikají svým výkonem, spolehlivostí, ekonomickým provozem a dlouhou životností. Díky
speciálním časovým žhavícím svíčkám je umožněno
rychlejší nahřátí v chladnějších klimatech.

Stroje jsou vybaveny oscilační (kyvnou) řídicí nápravou, která umožňuje, aby vozík přejel přes překážku
a náklad zůstal v rovině. Dále terénní vozík disponuje
převodovkou POWER-SHIFT s měničem točivého
momentu s možností tří rychlostí vpřed, uzávěrkou
diferenciálu, která je speciálně navržena do těžkých
terénů pro dokonalou trakci při jízdě v drsných
provozních podmínkách. V neposlední řadě lze

pneumatiky s hlubokým dezénem a širokou stopou zajišťují vynikající stabilitu
v náročném pracovním prostředí.
Široký zdvižný rám umožňuje vynikající
viditelnost. Jeho speciální uložení snižuje
kroucení při manipulaci s nákladem na
nerovném terénu a zároveň zachovává
dobrý výhled přes zdvihací věž na předmět manipulace.
Mezi standardní výbavu patří pracovní
osvětlení, dvojitá filtrace vzduchu, pohon
2WD. V doplňkové výbavě za příplatek je možné si
zvolit vytápěnou kabinu, pohon 4WD, různé výšky
zdvihu a širokou škálu přídavných zařízení.
Pořízením terénního vysokozdvižného vozíku od
firmy EUROLIFT CZ s.r.o. nezískáte jen kvalitní stroj
za rozumnou cenu, ale především zázemí převážně
servisní firmy s více než 25letou tradicí v oboru
s působením po celé republice. ■
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DACHSER: ALTERNATIVNÍ
ŘEŠENÍ PRO CITY LOGISTIKU
Expanze měst a městských aglomerací je celosvětovým fenoménem – města jsou atraktivní
nabídkou pracovních příležitostí a charakteristická vyšší kupní silou. V posledních letech ale
v Evropě dochází k výrazným změnách ve spotřebitelském chování, a to právě u městské populace. V kontrastu k tomu evropská společnost tlačí na ochranu životního prostředí a v mnoha
velkých metropolích se zavádí nebo již platí restrikce pro nákladní dopravu. To staví logistiku
před velkou výzvu – umět reagovat na stále náročnější požadavky zákazníků a přitom dostát
požadavkům městských municipalit na minimalizaci ekologické stopy.
Mezinárodní logistický provider DACHSER proto spustil nový výzkumný projekt s názvem City
Distribution, který hledá a testuje nová řešení pro zásobování center evropských metropolí.
Jeden z výsledků projektu City Distribution – DACHSER Tool Box – už se začal používat v celé DACHSER
síti. Jde o IT aplikaci, jež nabízí řešení pro realizaci
tzv. „poslední míle“ v městských centrech a zohledňuje všechna místní specifika.
„Jsme přesvědčeni o tom, že musíme být jako logistik
vždy napřed. Umět plnit přání našich zákazníků, jejich
konkrétních požadavků na doručování, i do řekněme
náročných podmínek, je naším dlouhodobým strategickým cílem,“ říká Ing. Jan Polter, MBA, obchodní
a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic,
a dodává: „Dopravní zácpy, nedostatek parkovacích
míst, omezení vjezdu zásobování v dopravních špičkách a nové environmentální přístupy – to všechno
jsou faktory, které mají na City Logistiku enormní
vliv už nyní, a dá se očekávat, že budou stále sílit.“

Elektromobil zabezpečující rozvoz v Paříži, v řešení
BIL je vybaven i pro manipulaci s paletami

alternativní řešení tzv. „poslední míle“ přímo nabízí.
DACHSER zde využívá vodní kanály a proslavená
kola. Z mikrohubu poblíž centra města se zásilky
ke svým zákazníkům dostávají nejprve po lodi,
poslední stovky metrů potom doručují elektrické
vozíky. Lodě jsou navíc využívány i jako mezisklady.
Projekt DACHSER City Distribution se však zaměřuje
nejen na nastavení dodavatelských řetězců, které
zohledňují alternativní přístupy jako zmíněné mikrohuby či večerní a noční doručování, ale především na použití alternativních pohonů. „Nízké, malé,
obratné, tiché, a pokud možno s nízkými emisemi

a úsporou paliva: to jsou výzvy, které jsou v současné době kladeny na užitkové vozy určené pro
zásobování městských center,“ vysvětluje Jan Polter.

Elektropohon
Elektropohon zatím není vhodný pro všechna řešení
distribuční logistiky. Pro zavážení v centrech měst se
však ukazuje jako zajímavá alternativa. Například ve
španělské Malaze, jejíž centrum města je labyrintem
historických uliček plných obchodů, které je nutné
pravidelně zavážet, používá DACHSER elektromobil
El Carrito. Plně naložený se pohybuje rychlostí přibližně 7 km/h, ale má poloměr otáčení jen 1,65 m,
což je ideální právě pro průjezd úzkými uličkami.
V brzkých ranních hodinách přiveze rozvozové
auto z místní pobočky DACHSERU do meziskladu
zboží pro rozvoz po centru města, a to se přeloží
na elektromobil. Ten ho doručí na „poslední míli“
bez prodlení a navíc i bez emisí. V noci je El Carrito
zaparkovaný v podzemních garážích, kde dobíjí 48V
baterii, která vydrží v provozu až 72 h.
Podobnou cestou se vydal DACHSER i v Paříži. Centrum francouzské metropole je charakteristické
velkými dopravními zácpami a vozy se tak musí
vypořádat s častým zastavováním a rozjížděním.
DACHSER zde proto testoval řešení městské distribuce tzv. BIL (Base Intelligente de Logistique).
Jde o nákladní vozidlo, které blíže k centru města
doveze plně nabité a vysoce manévrovatelné elektrické vozidlo o délce 2,50 m. To pak řidič využije
pro dodávky do obchodů, pěších zón nebo úzkých
uliček. Toto bezemisní elektrické vozidlo je navíc
vybaveno vysokozdvižným vozíkem pro manipulaci
palet o hmotnosti až 600 kg.
V centrech německých měst Stuttgartu a Tübingenu zase DACHSER pro doručování „poslední
míle“ testuje elektrokola. Speciálně vyvinuté kolo
s vyměnitelnou nástavbou může přepravovat až
250 kg a pohybovat se po všech komunikacích
určených pro jízdní kola. Ložný prostor se světlou
výškou dva metry nabízí dostatek místa pro uložení
palety s nákladem a dokonce umožňuje i nakládku
vysokozdvižným vozíkem. Tento nákladní box lze
ze zadní části kola pomocí elektricky poháněného
hydraulického systému jednoduše sejmout.

Ve španělské Malaze zabezpečuje elektromobil
El Carrito doručení na tzv. „poslední míli“

DACHSER Tool Box slouží k modelování efektivního
a udržitelného zásobování měst a navrhuje nejrůznější logistická opatření a řešení. Každá pobočka v síti
DACHSER ji může využívat, a tak jsou díky Tool Boxu
po důkladné analýze topografie, demografie, zákonů
a nařízení testována a implementována řešení po celé
Evropě. Každé město má svá specifika a k realizaci„poslední míle“ vyžaduje odlišný přístup, a proto nabízí
Tool Box řešení na míru konkrétním podmínkám.

Nové koncepty doručování
Nové koncepty doručování dělají z místních specifik
výhodu – např. Amsterdam je město, které se pro
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Hybridní pohon
DACHSER se rozhodl otestovat rozvozové vozy i na
hybridní pohon, a to hned ve dvou velkých německých městech. V centru Mnichova rozváží DACHSER
Fuso Canter Eco – moderní čtyřválcové vznětové
vozidlo s výkonem 110 kW (150 k) a mimořádně
tichým elektromotorem o výkonu 40 kW (54 k). Spalovací motor se spustí pouze tehdy, je-li zapotřebí
více energie. V Hamburku pak nasadil DACHSER
další model této řady Mercedes Charter Way-Flotte
třídy Euro 6. „V městské distribuci se individuální
řešení ukazují jako nezbytná nutnost,“ říká Jan Polter,
a pokračuje, „naším cílem ale není vytvářet izolovaná
řešení. Chtěli bychom řídit dodavatelské řetězce
našich zákazníků co nejoptimálněji a i v městských
zónách implementovat standardizované procesy,
které jsou zárukou kvality DACHSER.“

Solární pohon
DACHSER provádí už několik let i výzkum a testování
prototypu solárního kamionu. Používá se pro konečnou fázi zásobování z pobočky v německém Ulmu.
Společně s Fraunhoferovým institutem ISE testuje,
kolik energie mohou fotovoltaické panely v takové
aplikaci za rok vyrobit. Pilotní projekt v podobě návěsu pro zboží citlivé na teploty pod bodem mrazu
je vybavený akumulátorem pro uchovávání energie
solárními moduly, vytápěním ložného prostoru,
teplotními senzory a systémovou řídicí jednotkou.
„Naším cílem je vytvářet takové efektivní a udržitelné modely, aby se zboží našich zákazníků dostalo

Ve Stuttgartu a Tübingenu testuje Dachser pro doručování „poslední míle“ speciální elektrokola
s vyměnitelnou nástavbou

i do exponovaných center měst jednoduše a včas.
Jsme přesvědčeni, že modely zásobování měst,
které obstojí i v budoucnu, budou muset umět
propojit osvědčené logistické systémy s novými
myšlenkami,“ vysvětluje strategii projektu City Distribution, do kterého mohou svými nápady přispívat
všichni zaměstnanci společnosti, Michael Schilling,
COO Road Logistics společnosti DACHSER.
Jako lídr na trhu sběrné služby se DACHSER zkrátka

rozhodl jít svojí vlastní cestou. Jeho nový Tool Box
nabízí teoretické modely doručování v konkrétních
městských zónách a to, jak se jednotlivé koncepty
osvědčí, ukáže dlouhodobější každodenní praxe
v reálném provozu. Jedno je však jisté, trend mířící
směrem k udržitelné logistice nebude zadarmo
a rozpočty na doručování zásilek do extrémně exponovaných míst se v budoucnu pravděpodobně
budou muset navýšit. ■

Bezpečnost v provozu – Efektivita práce – Nižší náklady na provoz

Školení řidičů VZV

Profesionálové pro profesionály!
Celkový počet nehod
motorových vozíků není zanedbatelný.

Zajistit si větší bezpečnost, efektivitu a ochranu
materiálu ve skladu je přeci tak nutné!

Výhody školení:
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Y MANIPU

LAČNÍCH

Příjmení

+ větší bezpečnost v podnikové dopravě

VOZÍKŮ

+ ochrana zboží i manipulační techniky
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+ možnost vyšší efektivity práce zaměstnanců
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Podpis

+ individuální školení i u Vás na místě
+ dodržení všech platných předpisů ve Vašem provozu

Kontakt: skoleni@still.cz, +420 274 001 435
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www.pkservis.com

Hliníkové prvky
a profily

... snadná a rychlá aplikace
v průmyslových provozech

Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového a elektrotechnického průmyslu a s tím
narůstající potřeby flexibility ve výrobních procesech bylo třeba konstruovat jednoúčelové
stroje, montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůsobovat potřebám
zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného sortimentu, a to v co nejkratším čase.
Společnost Bosch tehdy jako první na světě představila pro tyto účely vhodný hliníkový konstrukční
systém umožňující snadnou a rychlou stavbu hliníkových rámů jednoúčelových strojů, paletových dopravníků, ochranných oplocení, montážních stolů, zásobovacích regálů atd. pro potřeby průmyslové výroby.
Základem stavebnice byl eloxovaný konstrukční profil
z hliníkové slitiny s T-drážkami po obvodu a několik
spojovacích prvků. Hliníkový konstrukční systém se
plně osvědčil a dodnes jej společnost, nyní již Bosch
Rexroth, vyrábí a prodává úspěšně po celém světě.

Konstrukční systém v současnosti
Postupem času se rozšířila řada konstrukčních profilů
na více než 100 typů tak, že dnes pokrývá všechny
běžně používané velikostní řady 20, 30, 40, 45, 50,
60, 80, 90 a 100 mm. Původní sortiment několika
spojovacích prvků se rozrostl na téměř tři desítky
různých prvků, které umožňují spojení profilů s opracováním i bez opracování konců profilů. Konstrukční
profily mají optimalizovaný průřez a je možno jimi
vést a akumulovat tlakový vzduch případně vakuum.

Široká škála příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala jen u profilů
a spojovacích prvků, ale přidala do svého sortimentu také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné
pro konstrukci a stavbu montážních pracovišť, jako
např. průmyslová neoslňující svítidla, elektrické
zásuvkové lišty, držáky nářadí, ergonomické zásobníky materiálu, informační tabule, balancéry,
loketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné
pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení pro
antistatická pracoviště, zvedáky materiálových
beden, hliníkové kabelové žlaby a celou řadu
dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu byly
rovněž vyvinuty paletové dopravníkové systémy
TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají
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uplatnění v montážních aplikacích pro transport
produktů o hmotnosti od několika gramů až do
300 kg na paletu. Pro transportní úlohy kusových
produktů z bodu A do bodu B, např. v potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém, ale
i v automobilovém průmyslu, se s výhodou používá
dopravníkový systém VarioFlow Plus s destičkovým
řetězem.

Výhody pro uživatele
Téměř půlstoletí ověřená technologie hliníkového konstrukčního systému Bosch Rexroth
se značně rozsáhlou nabídkou příslušenství
pomáhá uživatelům vytvářet konstrukce s vysokým poměrem pevnosti vůči hmotnosti. Použití

Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala společnost
Bosch Rexroth konstruktérům a projektantům volně
k dispozici softwarový nástroj MTpro obsahující

všechny 3D modely komponent podporující přímý
export těchto modelů do běžných CAD programů,
vytváření kusovníků a další. ■

standardních prvků s vysokou přesností umožňuje zkrátit dobu navrhování, minimalizovat
plánování přípravných prací a také čas potřebný
pro montáž. Konstrukční stavebnicový systém
uživateli přináší výhodu vlastních nízkých
výrobních nákladů a potřeby malé investice

do strojového parku. Všechny komponenty
konstrukčního systému Bosch Rexroth jsou
dostupné pod stejným objednacím číslem na
celém světě. Úpravy již ze systému vytvořených
aplikací jsou snadné a je možné všechny prvky
opětovně použít. ■

PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth
prosinec 2017
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ENERGIE A ENERGETIKA
QUO VADIS ATOME?

Připravuje se generační posun

Pokročilé vodou chlazené reaktory byly vyvinuty
v sedmi zemích a více než 30 je ve výstavbě. Očekává se, že tyto nové návrhy zvýší bezpečnost
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která si letos připomíná 60. výročí svého a spolehlivost a zlepší hospodářskou konkurencevzniku, představila několik variant scénářů možného vývoje jaderné energetiky v příštích schopnost jaderné energie.
desetiletích.
Významný pokrok byl dosažen i při navrhování
a vývoji malých a středních nebo modulárních
Jeden ze scénářů vývoje jaderných kapacit podle Jak uvedl generální ředitel MAAE Yukiya Amano při reaktorů, známých jako SMR. Tyto systémy použíMAAE počítá s tím, že instalovaný výkon všech návštěvě EXPO 2017 v Astaně, jaderná energie, která vají prefabrikované systémy a součásti, a nabízejí
jaderných elektráren vzroste z 392 GW na konci dnes produkuje 11 % světové výroby elektřiny, má flexibilní výrobu energie pro širokou škálu uživaroku 2016 až na 874 GW v roce 2050. Světová ja- jednu z nejnižších emisí uhlíku a pokud jde o níz- telů a aplikací. Mohou být nasazeny na místech,
derná kapacita by se tak mohla roku 2050 více než kouhlíkovou elektřinu, jaderné elektrárny generují která nejsou vhodná pro velké jaderné elektrárny.
zdvojnásobit, přičemž celkový podíl jádra na výrobě téměř třetinu celkového množství.
Přibližně 50 konceptů SMR se nachází v různých
elektřiny by se zvýšil z dnešních 11 na
fázích vývoje a očekává se, že v letech
13,7 %. Předpoklad vychází ze současných
2018 až 2020 zahájí SMR komerční provoz
projekcí ekonomického růstu a poptávky
v Argentině, Číně a Rusku.
po elektřině.
Rychlé reaktory mají potenciál zajistit, aby
energetické zdroje, které by se s využitím
Klikatá cesta atomové
dnešní technologie vyčerpaly za někoenergie
lik stovek let, vydrží reálně několik tisíc
Vysoký scénář vývoje odhaduje, že kolet. Rychlé reaktory také snižují objem
lem roku 2025 by se tempo připojoa toxicitu konečného odpadu.
vání nových jaderných elektráren k síti
Plynově chlazené reaktory s vysokou
dostalo k 30 až 35 jednotkám za rok.
teplotou jsou mnohem bezpečnější než
Stejnou rychlostí přibývaly jaderné repředchozí generace reaktorů a nabízejí
aktory naposledy v roce 1984, kdy jich
neelektrické aplikace pro petrochemické
bylo připojeno 33. Světové průmyslové
rafinérie a další průmyslové aplikace
a výrobní kapacity (především v oblasti Kupole v městě Barakah (Spojené arabské emiráty) nepatří mešitám – jde
a mohly by mít významný dopad na snížení CO2.
ocelářství) jsou podle MAAE v součas- o první dva bloky jaderné elektrárny, které v srpnu absolvovaly studené
nosti v případě akceptace a odpovídající hydrostatické zkoušky
MAAE aktivně podporuje inovace
politické podpory jaderné energetiky
a v rámci mezinárodního projektu inovačVe třech desítkách zemí funguje v současné době ních jaderných reaktorů a palivových cyklů INPRO.
schopny pokrýt výstavbu až 34 reaktorů ročně.
Tahounem výstavby bude podle MAAE podobně 447 jaderných reaktorů, a i když se některé země Zaměřuje se na rozvoj v oblastech, jako je odpajako dnes střední a východní Asie, kde se kapacita rozhodly jaderné energetiky zcela vzdát jako reakci dové hospodářství, fyzická ochrana a bezpečnost.
jaderných zdrojů během následujících 30 let zvýší na jaderné havárie, k nimž došlo v průběhu uplynu- Agentura sehrála i důležitou roli v projektu známém
o 350 %. Přestože instalovaný výkon jaderných lých desetiletí, dalších asi 30 zemí má naopak o za- jako ITER, který staví největší experimentální reakelektráren v Evropě (bez východní Evropy a Ruska) vedení jaderné energie zájem. Dalších 58 reaktorů tor jaderné syntézy na světě v Cadarache na jihu
podle odhadů nejprve klesne, do roku 2050 by se je ve výstavbě, většinou v Asii. Očekává se, že v roce Francie. „Jaderná syntéza slibuje nevyčerpatelný,
měl vrátit lehce nad současnou úroveň (odhadem 2018 uvedou svůj první jaderný reaktor do provozu čistý a bezpečný zdroj energie. Ovládání termona 120 GW v porovnání s dnešními 113 GW).
Spojené Arabské Emiráty a další tři jednotky budou nukleární fúze pro výrobu energie je však složitým
MAAE vypracovala rovněž scénář nízkého vývoje, který následovat do roku 2020. Bělorusko uvede své první a náročným podnikem a dosud nebylo zvládnuto,“
předpovídá v letech 2030 až 2040 pokles jaderných dva reaktory v roce 2019 a 2020.
uvedl Yukiya Amano. Připomenul, že kromě výroby
kapacit na 332 GW, zejména z důvodu odstavování Yukiya Amano poukázal na intenzivní výzkum, který elektřiny slouží jaderné technologie také v řadě
dosluhujících elektráren. V roce 2050 by se však měl probíhá na nových generacích jaderných reaktorů, dalších oblastí, např. k boji proti rakovině, ochraně
vrátit na současnou úroveň kolem 320 GW, což bude jež budou bezpečnější a účinnější a budou produ- potravin, v řadě zemí i k řízení zásobování vodou,
hubení hmyzích škůdců, apod. ■
odpovídat asi 6% podílu na světové výrobě.
kovat méně odpadu.
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BEZ JADERNÉ ENERGIE
SE SVĚT ZATÍM NEOBEJDE
Na přelomu října a listopadu proběhla třídenní mezinárodní konference IAEA v Abú Dhabí,
na které velvyslanci z 67 členských zemí diskutovali o výzvách pro jadernou energetiku ve
21. století. Z jednání vyplynulo, že jaderná energetika bude přes řadu problémů, s nimiž se
nyní potýká, hrát v budoucích letech v rámci světové energetiky stále významnou roli.
Energy Agency), v jejímž finálním shrnutí se konstatuje, že jaderná energie je důležitým zdrojem
pro státy, které chtějí zajistit svou energetickou
bezpečnost, zmírnit dopady globálního oteplování

▲
▲

Bez růstu jaderné energetiky nebude možné splnit
klimatické cíle Pařížské dohody. K tomuto závěru
došli účastníci konference Mezinárodní agentury
pro atomovou energii (IAEA International Atomic

ŘÍDÍME SVĚT TECHNOLOGIÍ

ZAT 55 LET
V AUTOMATIZACI
5 SVĚTADÍLŮ, 50 ZEMÍ SVĚTA, 55 000 REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK
DOKONALÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO ENERGETIKU A PRŮMYSL
S DESETILETOU ZÁRUKOU
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(pokračování ze str. 34)
a snížit znečištění ovzduší. „Všechny země – rozvinuté i rozvíjející se – potřebují dostatek energie pro
zajištění hospodářského růstu a potírání klimatických změn. Nicméně bude zapotřebí větší využití
jaderné energie k tomu, aby byla zajištěna trvalá
dodávka elektřiny pro moderní ekonomiky, pokud
země chtějí splnit cíle pro emise skleníkových plynů,
které si stanovily v Pařížské dohodě,“ uvedl generální
ředitel IAEA Yukiya Amano.

K dosažení klimatických cílů je ale třeba značný růst
využívání jaderných elektráren, kterému brání neochota investovat do výstavby těchto zařízení. „Jsem
si celkem jistý, že bez výstavby 20 až 30 jaderných
elektráren ročně nemůžeme naše závazky týkající
se klimatu splnit,“ prohlásil Michail Chudakov, generální tajemník IAEA.
Za jeden ze způsobů, jak podpořit tento růst, považuje IEAE zařazení jaderných zdrojů na seznam
podporovaných čistých zdrojů energie, což ale v současné době dělá méně než 10 zemí. Řada států si

naopak v důsledku jaderných havárií v minulosti
stanovila jako program pro budoucí roky odklon
od jaderné energetiky a snaží se ji nahradit stejně
jako energetiku založenou na využití fosilních paliv
výrobou z obnovitelných zdrojů. Vyřazování jaderných
elektráren z provozu však často vedlo paradoxně k posilování uhelných elektráren, které musely výpadky
z jaderných zdrojů nahradit, vzhledem k nestabilnímu
výkonu fotovoltaických a větrných elektráren, který
způsobuje kvůli omezeným možnostem regulace
problémy v přenosových sítích. ■

V příštím roce bude Vyhlášeno
15 tendrů pro Je paks II
Maďarský projekt jaderné elektrárny Paks II se posouvá k praktické realizaci. Přípravné práce
v lokalitě mají začít v příštím roce a probíhají první výběrová řízení na dodávky komponent
a služeb, zaznělo na mezinárodním dodavatelském fóru Atomex Europe, které probíhalo
20.-21. listopadu 2017 v Budapešti.

Význam pro české firmy
Práce, kterou české firmy v konsorciu MIR 1200
odvedly při přípravě nabídky do později zrušeného tendru na rozšíření jaderné elektrárny Temelín, nebyla zbytečná a mohou z ní nyní těžit
v nabídce pro maďarský projekt Paks II. To bylo mj.
obsahem prezentace Josefa Perlíka, generálního
ředitele ŠKODA JS a místopředsedy Aliance české
energetiky, která sdružuje české podniky z oblasti
projektování, výroby, servisu, dodávek a montáže
v jaderné energetice.
V úvodu své prezentace Perlík připomněl, že české
firmy mají dlouholeté zkušenosti s výstavbou
a modernizací reaktorů typu VVER na domácích
jaderných elektrárnách, ale i v zahraničí. Mezi jejich
kompetence patří i dodávky zařízení pro jaderný
ostrov včetně samotného reaktoru, protože v minulosti vyrobily celkem 24 kompletních reaktorů typu
VVER-440 a VVER-1000. Rozsáhlé zkušenosti dokládá
i míra lokalizace odhadovaná pro projekt nových
temelínských bloků, přes 70 % prací bylo a stále je
podle Perlíka proveditelné českými organizacemi.
Česko-ruské konsorcium tvořila česká firma Škoda
JS a ruské firmy OKB Gidropress a Atomstrojex-
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port (obě jsou součástí ruské korporace Rosatom).
„V rámci konsorcia se česká strana zabývala především převáděním ruského projektu na české
a evropské normy, zpracovávala strukturu budoucí
bezpečnostní dokumentace pro SÚJB a další dokumenty pro příslušné státní orgány, připravovala
strukturu dodavatelského řetězce a dále měla na
starosti řízení nabídky a přípravu budoucího řízení
projektu,“ popisuje Perlík.
„Díky tomu české firmy získaly důležité know-how
s technologií projektování a řízení projektů Multi-D,
kterou používá Rosatom, a zvýšily tak svou kvalifikaci pro zapojení do dalších projektů této korporace,“ doplňuje Josef Perlík.
„Projekt jaderné elektrárny Paks II představuje pro
české firmy potenciál nejen v oblasti projektování
a dodávek kusové produkce, ale i při realizaci dodávek komplexních celků. Dále se mohou uplatnit
při převádění dokumentace z ruských norem na
maďarské. S tím mají zkušenosti z přípravy nabídky
pro rozšíření Temelína a rovněž využijí zkušenosti
získané díky dodávkám komponent a inženýringových služeb do různých zemí, které mají rozdílná
legislativní prostředí,“ vysvětluje Perlík.

Novinky z Atomex Europe
Fórum Atomex Europe 2017 bylo věnováno především dodavatelským firmám, které se mohly seznámit s tím, jaká výběrová řízení mají být v blízké době
vypsána a jaká pravidla při nich Rosatom používá.
„Ze své strany přikládáme velký význam otázce
lokalizace. Počítáme, že do realizace tohoto projektu
budou velkou měrou zapojeny firmy z Maďarska
a dalších evropských zemí. V současnosti probíhá
výběrové řízení na dodávku turbogenerátoru pro jadernou elektrárnu Paks II a do konce roku 2018 bude
vypsáno minimálně 15 tendrů v celkové hodnotě
přibližně 2 mld. eur. Tyto tendry budou kromě stavebních a montážních prací také na dodávky komponent a náhradních dílů. V rámci projektu Paks II
probíhají tendry podle pravidel EU a informace jsou
zveřejňovány na specializovaných elektronických
tržištích a v médiích. V roli potenciálních dodavatelů
se jich může zúčastnit jakákoliv firma, která o to má
zájem,“ uvádí k tendrům pro Paks II první náměstek
generálního ředitele Rosatomu a ředitel Bloku pro
rozvoj mezinárodního obchodu Kirill Komarov.
Během fóra byly zmíněny také další projekty Rosatomu. V současné době má ve fázi realizace
8 bloků v Rusku a 34 v zahraničí. Patří mezi ně
i finská jaderná elektrárna Hanhikivi s reaktorem
VVER-1200, kde již probíhají zemní práce.
V maďarské Paksi začnou přípravné práce začátkem příštího roku a zahájení samotné výstavby
je plánováno na rok 2019. Zakázky na jednotlivé
komponenty se však vypisují již nyní, např. pro
elektrárnu Hanhikivi mají být v blízké době vypsány
zakázky na 58 % komponent strojovny.
Dalším projektem, který se významně posouvá, je
bangladéšská jaderná elektrárna Rooppur s dvěma
bloky typu VVER-1200. V listopadu letošního roku
získala stavební povolení a začíná tam betonování
základů reaktorové budovy. Tento projekt představuje pro české firmy příležitost vstoupit na nové trhy
podobně, jako k tomu došlo v rámci jaderných elektráren typu VVER postavených v Indii a v Číně. ■
/vv/
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Český DCs systém říDí
ChoD poDzemního
zásobníku plynu
DCS systém, tedy řízení chodu celého bloku, je relativně nová záležitost. Neexistuje mnoho
firem, které jej v současné době nabízejí. Vesměs jde o giganty, jako ABB nebo Siemens. Česká
republika má mezi světovými vývojáři a výrobci pokročilých technologií také své zastoupení.
Příbramská společnost ZAT nasazuje vlastní DCS systémy v jaderných elektrárnách, uplatňují
se ale i v tepelné a vodní energetice a plynárenství.
DCS systém SandRA českého výrobce ZAT řídí chod
např. elektráren Opatovice, téměř ze 100 % jadernou
elektrárnu Dukovany, v současné době se instaluje
na vodní elektrárně Lipno I. „Téměř rok běží na pod-

kazníkovi na míru v průběhu realizace projektu. Úzce
jsme spolupracovali s našim vývojovým oddělením
při úpravách projektové databáze Pertinax či firmwaru, které v průběhu oživování řídicího systému

DCS systém SandRA Z200 běží také na podzemním
zásobníku plynu ve Štramberku v technologicky
náročné dvojité redundanci

stanicích plynu (dále PS a RS). „Vzhledem k tomu,
že plynárenská soustava je vybudovaná a k jejímu
rozšiřování dochází zřídka, jde většinou o rekonstrukce stávajících systémů,“ upřesňuje Ivo Tichý,
člen představenstva ZAT a.s. V případě PS s velkým
průtokem plynu nasazuje ZAT systém SandRA Z200.
V loňském roce jej příbramští inženýři zprovoznili na
PS Měcholupy a PS Velké Němčice. V obou případech
byla konečným zákazníkem společnost NET4GAS.
V případě menších PS a RS firma nasazuje systém
SandRA Z210. Tyto malé kompaktní stanice ZAT
uvedl na trh v roce 2015 a ihned si získaly řadu
zákazníků. „Loni se nám podařilo nasadit je přibližně
na 20 stanicích. Koncovými zákazníky byl u PS opět
NET4GAS a v případě RS GridServices, dříve RWE
Distribuční služby,“ doplňuje Václav Janoch.

DSC systém je postavený na řídicím systému
SandRA (Safe and Reliable Automation) Z200
navrženém pro řízení technologických celků
v nejnáročnějších podmínkách s velkým důrazem na spolehlivost.

Řídicí systém SandRA jistí chod procesorů, síťové komunikace a napájení

zemním zásobníku plynu ve Štramberku, kde jsme jej
nasadili v technologicky náročné dvojité redundanci
na úrovni procesorů,“ říká Václav Janoch, ředitel divize
Smart systémy. Ta zajišťuje především spolehlivost
chodu podzemního zásobníku. „Náš řídicí systém
SandRA jistí chod procesorů, síťové komunikace
a napájení. V praxi to znamená, že může dojít k poruše procesoru na jakékoliv ze tří PLC stanic, zároveň
se může porouchat napájecí zdroj či přerušit jedna
z komunikačních cest, ať už poruchou switche nebo
přerušením optické sítě. Zásobník i v těchto případech
poběží na 100 %, operátor poruchu zaznamená pouze
upozorněním, že je třeba závadu odstranit,“ upřesňuje
Václav Janoch. Další výhodou, která plyne z redundance na úrovni procesorů, je možnost provádění
úprav řídicího systému bez nutnosti jeho odstavení.

Největší aplikace ZAT
v redundantním provedení
Objem zakázky výměny řídicího systému na PZP
Štramberk činil bezmála 6 mil. korun. Pro ZAT byl
projekt významný především z pohledu největšího
nasazení systému SandRA Z200 v redundantním
provedení. „Řídicí systém jsme přizpůsobovali záprosinec 2017
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bylo nutné přizpůsobit aktuálním potřebám,“ doplňuje Lukáš Pinta, vedoucí skupiny Plynárenství ZAT.

Spolupráce se skupinou innogy

Pro NET4GAS firma ZAT realizuje v současné době další
zakázku, a to dodávku telemetrického rozvaděče na
trasový uzávěr (TU) Jenišovice. Vzhledem k chybějícímu zdroji elektrické energie jsou součástí instalace
také dva solární panely se 70kg lithiovou baterií. Řídicí
systém tak bude fungovat pouze na solární energii. ■
/dr/

Společnost innogy Gas Storage je největším provozovatelem zásobníků plynu v ČR a vlastníkem PZP
Štramberk. S firmou ZAT spolupracuje od devadesátých let minulého století, kdy byl na PZP Štramberk zprovozněn jejich řídicí systém. Přibližně před
třemi lety se koncern rozhodl nasadit na všech svých
šesti zásobnících plynu v ČR řídicí systém kategorie
DCS. Jako první byl vybrán PZP Štramberk, jehož
stávající systém byl na konci životního cyklu. „Firma
nás požádala o zpracování informativní nabídky na
DCS systém od tří světových výrobců ABB, Siemens
a Emerson. V nabídce jsme jako čtvrté řešení uvedli
náš řídicí systém SandRA. A to je zaujalo. Nový řídicí
systém jsme navíc instalovali za plného provozu,
tedy bez zbytečných finančních ztrát způsobených
odstávkou,“ řekl Lukáš Pinta.

Aplikace pro plynárenství
V oblasti plynárenství nachází řídicí systém SandRA
největší uplatnění na předávacích a regulačních
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STRATEGIE PRO TEPLÁRNU ČB
Díky konceptu Strategie 2040 českobudějovické teplárny nakročila firma do nové éry. Jedním z klíčových bodů Strategie je napojení horkovodní sítě na zamýšlený horkovod vedoucí
z jaderné elektrárny Temelín (ETE) do krajského města. Teplárna tím sníží závislost na uhlí
i jeho spotřebu až o 80 000 t za rok.
Ze dvou variant – uhelné a kombinované – vybrala
rada města jako jediný akcionář teplárny variantu
kombinovanou. Ta zahrnuje i dodávky tepelné energie prostřednictvím horkovodu z ETE od topné
sezony 2020/2021. Klesne tím o třetinu dosavadní

spotřeba hnědého uhlí, a tedy i produkce emisí, popílku a dalších vedlejších energetických produktů.
Teplárna tak do ovzduší nevypustí asi 80 tisíc tun
oxidu uhličitého. Sníží se rovněž platby za skládkování těchto odpadů či nákup emisních povolenek.

Tedy i závislost na těžko předvídatelných vnějších
vlivech a restriktivní legislativě pro uhelné zdroje.
„Jde o důležité rozhodnutí, které firmě dává jasnou
vizi dlouhodobého rozvoje. České Budějovice si tím
do budoucna zajišťují bezpečné dodávky čistých
energií za stabilní ceny,“ říká Václav Král, předseda
představenstva teplárny.
Strategie do budoucna předpokládá využití tuhých alternativních paliv vyráběných ze směsného komunálního odpadu. Toho se v okrese České Budějovice ročně
vyprodukuje asi 60 000 t. Z něho by mohlo vzniknout
až 33 000 t tuhých alternativních paliv a snížila by se
závislost teplárny na jednom dominantním palivu.
Přijaté rozhodnutí také znamená, že retrofit dosluhujícího uhelného kotle K12 se současným výkonem 150 t
páry za hodinu se zlevní. Jeho výkon se do roku 2021
totiž bude moci snížit na přibližně 55 t/h. I tato kapacita
bude v kombinaci s dalšími zdroji teplárny dostačující
pro zajištění stabilních dodávek čistého tepla zákazníkům. O využití biomasy koncepce neuvažovala, neboť
již nemá podporu státu a trh nezaručuje její dostatek.
Podle člena představenstva Martina Žahourka by
zamýšlený horkovod z ETE měřil 25,9 km a firmu
ČEZ jako investora by vyšel na zhruba 1,3 mld. Kč
včetně technických úprav v areálu elektrárny. Výškový
rozdíl trasy vyžaduje vybudování tří čerpacích stanic:
v ETE, u obory v Hluboké nad Vltavou a na sídlišti
Vltava, CPS 2, kde vznikne i předávací místo. Horkovod
má být postaven do roku 2020 a tepelnou energii
dodávat plných 22 let až do roku 2042. Návrh smlouvy
počítá s roční dodávku 750 TJ tepla. ■
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Pozvolný nástuP
umělé inteligence
Umělá inteligence a technologie strojového Učení
obrátily svět it vzhůrU nohama. Firmy díky nim získaly
možnost dozvědět se mnohem více o zákaznících, a řada
z nich dokonce zcela proměnila svůj přístUp k podnikání.
nové obzory se otevřely také výzkUmným institUcím, jež
pracUjí na řešení největších soUčasných výzev lidstva.

Z

atímco donedávna byla umělá inteligence
považována za abstraktní technologii, kterou prosazovaly hlavně největší nadnárodní
společnosti, nyní se o její využití zajímají také
startupy a větší firmy napříč různými obory podnikání. Potenciál umělé inteligence je přitom
takřka neomezený. Může například pomáhat sta-

jak vytvářet řešení a rozhodovat za neustále se
měnících podmínek. Tento typ umělé inteligence je
stále vzdálenou vizí a vyžaduje významné investice.
Umělá inteligence má samozřejmě také svoje
slabiny, protože míra jejího osvojení je stále dost
nízká. Právě nejistota ohledně toho, zda je umělá
inteligence vůbec schopná přežít a proniknout do

základů podnikání, je přitom nyní největší bariérou
jejího dalšího rozvoje. Situace je ještě zhoršována
tím, že v závislosti na konkrétním problému zákazníka se mohou způsoby využití umělé inteligence
výrazně lišit. Kvůli těmto překážkám se mnoho
firem zdráhá investovat do této oblasti větší obnosy peněz.
Tým společnosti Lenovo má ovšem jedinečné
možnosti na to, aby firmám s využitím umělé
inteligence pomohl. Vyvinuli proto kompletní
strategii umělé inteligence a zároveň investovali
1,2 miliardy dolarů do výzkumu a vývoje. Jedním
z pilířů, na kterých Lenovo staví, jsou tři nová inovační centra pro umělou inteligenci. Inženýři, datoví
vědci a experti ze společnosti Lenovo i z jejích
partnerských firem, jako je Intel nebo NVIDIA, v nich
pracují se zákazníky a předními výzkumnými společnostmi na tom, aby pochopili daný byznysový nebo
vědecký problém. Díky tomu pak mohou snadněji
najít způsob, jak se díky umělé inteligenci přiblížit
řešení. V inovačním centru navíc otestují zátěž,
kterou by znamenalo využití umělé inteligence
ještě před tím, než zákazníci investují peníze do
hardwaru, softwaru či služeb.
Lenovo například nedávno navštívilo těžařskou
společnost, jež provozuje mnoho kilometrů
ropovodů a musí na nich provádět nejen údržbu,
ale také pravidelnou preventivní kontrolu úniků
ropy. Stávající proces je do velké míry závislý
na lidech a na tom, že musejí jednotlivé úseky
ropovodu prověřovat osobně. Lenovo na základě
umělé inteligence vytvořilo dron, který bude nad
ropovodem sám létat a odesílat snímky. Potenciální
úniky ropy se tak podaří odhalit mnohem dříve než
dosud. Kromě toho spolupracuje Lenovo s North
Carolina State University (NCSU) na výzkumu, jenž
má vést k zachování přírodních zdrojů, jako je voda
nebo energie.
S tím jak segment umělé inteligence nejen ve společnosti Lenovo pozvolna roste, se otevírají další
výzvy a cíle, kterých je možné dosáhnout. Lenovo
se aktuálně zaměřuje především na zákazníky a na
řešení jejich nejdůležitějších potřeb právě s využitím
umělé inteligence. ■

novit diagnózy ve zdravotnictví, předpovídat, kdy
budou složitá zařízení potřebovat údržbu nebo
asistovat při prevenci kriminality. Dokonce se už
nyní dotýká každodenního života velkého množství lidí. Například sociální síť Facebook ji používá
k tomu, aby rozpoznávala, kdo je na fotografiích
zveřejněných uživateli, a koho je tedy možné ve
snímku označit.

Existují dva způsoby, jak umělou
inteligenci využít:

Úzké pojetí umělé inteligence: snaží se vyřešit
jen jeden úkol nebo problém. Například ve výše
zmíněném případě Facebooku dokáže umělá inteligence někoho identifikovat a říci „Toto je Pavel
Novák“. Ale nad rámec toho už o moc víc nesvede.
Tento přístup bude v krátkodobém horizontu
úspěšnější.
Všeobecná umělá inteligence: přijde v době, kdy
už budou mít počítače stejné schopnosti jako lidé
a budou chápat drobné rozdíly v kontextu či v tom,
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Veletrh pozoroVaný ze sedadla rikši

studentů do strojírenské branže, a poznatky z veletrhu naznačují, že zájem o techniku mezi nimi roste.

Se závěrem roku přichází obvykle tradiční bilancování, a ani jeden z hlavních českých dodavatelů kompresorové techniky, pražská společnost Tibbis, není výjimkou. S jejím majitelem
– Michalem Novákem – jsme se tak na čas vrátili ke klíčové události v životě firmy, která příští
rok oslaví čtvrtstoletí svého působení na trhu, účasti na nedávném MSV v Brně.

K vaší expozici jste vozili návštěvníky asijskou
rikšou. Jaký ohlas jste s tímto originálním
zpestřením sklidili?
Každý rok se snažíme na veletrh přivézt nějakou atrakci.
Pro letošní ročník jsme zvolili originální rikšu tuk-tuk.
Mělo to své opodstatnění – letos byla partnerskou
zemí MSV Indie a tato vozítka jsou v Indii hojně rozšířená. Myslím, že i pro zákazníky a návštěvníky našeho
stánku to bylo milé zpestření. Vozítko jsme pořizovali
jako nové a mělo najeto cca 5 km. Po 5 dnech provozu
na výstavišti má tuk-tuk najeto cca 138 km, což představuje průměrný denní nájezd kolem 25 km – to není
málo a dokazuje to, že rikša měla úspěch.

Jak byste zhodnotil letošní ročník strojírenského veletrhu ve srovnání s předchozími roky?
Jsem velmi rád, že nám oproti loňskému roku vyšlo
počasí, protože naše expozice je tradičně umístěná
na volné ploše. To znamená, že počasí hraje velmi důležitou roli. Pokud se týká návštěvnosti – a to je asi to,
kam směřujete otázku – v letošním roce bylo menší
množství odborné veřejnosti a mnohem větší účast
SŠ, ale bohužel i mateřských škol. Na druhou stranu
ale musím přiznat, že mezi návštěvníky z řad odborné
veřejnosti jsme zaznamenali větší zájem o konkrétní
produkty – a o to jde samozřejmě na akcích tohoto
druhu především. Takže posuzováno z obchodního
hlediska, pro nás byl letošní veletrh úspěšný.
O co se návštěvníci nejvíce zajímali?
Nejčastěji o šroubové kompresory, tak je tomu
již řadu let. Nicméně nelze zapomenout ani na
zákazníky, kteří – když si vyslechnou princip činnosti
lamelových kompresorů – přesměrují svůj zájem
na kompresory lamelové.
Ne všichni mají k lamelovým kompresorům stoprocentní důvěru. Ve kterých
případech je dobré „sáhnout“ po lamelových
kompresorech, a kde je jejich použití naopak
nevhodné?
Ohledně důvěry v lamelové kompresory mezi
zákazníky s vámi musím souhlasit. Pravděpodobně
je to dáno tím, že lamelové kompresory nejsou ještě
tak rozšířeny jako šroubové a pístové. Na druhou
stranu se ale není čemu divit – výrobců lamelových
kompresorů je málo. Nicméně lamelové kompresory
jsou, podle mého názoru, zařízení s největší životností
– ta v jejich případě dosahuje až 100 000 motohodin.

Snažíme se proto lamelové kompresory právě s ohledem na jejich životnost doporučovat a nasazovat do
třísměnných provozů, kde se nejvíce projeví jejich
výhody. Pro lamelový kompresor je nejlepší trvalý
chod, takže naopak není vhodný do provozu, kde by
docházelo k častému spínání a vypínání kompresoru.
Jaké jsou obecně novinky v oblasti průmyslových kompresorů? Jsou např. pístové kompresory minulostí, jak se někdy traduje, nebo
mají stále své opodstatnění?
Novinkou v oblasti průmyslových kompresorů
je hlavně trend, který se zaměřuje na zařízení
s vysokou energetickou účinností. Ať už jde o kompresory s frekvenčním měničem, nebo kompresory
vyráběné právě s ohledem na energetickou účinnost. Pokud jde o pístové kompresory, tak z mého
pohledu jsou to produkty, které mají stále své
místo na trhu. Jsou provozy, kde nasazení šroubových nebo lamelových kompresorů nemá žádné
opodstatnění a naopak může být pro zákazníka jen
zbytečně nákladnější variantou než jednoduché
a účinné řešení pomocí pístového kompresoru.
Když jste zmínil studenty, kteří tvoří část
návštěvníků veletrhu, jak to vypadá s nimi
z pohledu vystavovatele?
V posledních letech to obvykle se studenty vypadalo tak, že se snažili nabrat si reklamní materiály
a pak se co nejrychleji z výstaviště vypařit. Letos
jsme ale zaznamenali i velké množství studentů,
kteří měli skutečný zájem o kompresory jako takové. Zajímali se hlavně o jejich konstrukční řešení,
výhody a celkově o kompresorovou techniku. Myslím, že do budoucna bude potřeba větší množství

A co veletrhy jako takové – je účast na veletrzích podle Vás „mrtvou záležitostí“? Co
konkrétně Vám přináší brněnský veletrh a plánujete účast i na dalším ročníku MSV?
Účast na veletrzích už určitě není o kontraktech a prodejích, jako tomu bývalo např. před 10 lety. Ale říct
o veletrhu, že jde o „mrtvou záležitost” asi nelze. Je
pravdou, že v dnešní době internetu, sociálních sítí
a jiných médií, posuzováno jejími měřítky, se můžeme
na veletrh dívat jako na určitý přežitek. Na druhou
stranu je ale potřeba vnímat i skutečnost, že na „všemocném” internetu vidíte pouze obrázky a vlastně
jen fiktivní zboží. Na veletrhu se prezentujeme jako
firma s konkrétními ukázkami reálných produktů,
které je možné předvést i v provozu, a ukázat tak
jejich možnosti naživo. Sám preferuji možnost se na
věci, které mne zajímají, podívat a tzv. si je osahat.
Neméně významným, řekl bych nejdůležitějším
faktorem, který účast na veletrhu nabízí, je, že zákazníci nás mají možnost poznat osobně, a to je
podle mého názoru velmi důležité pro dobrou obchodní spolupráci. Hlavním přínosem z brněnského
veletrhu jsou pro nás samozřejmě nové kontakty.
Doufám tedy, že se nic nepokazí a my se opět
budeme moci zákazníkům na veletrhu představit
s nějakými dalšími novinkami i v příštím roce. ■

Já za to přece nemůžu,
že nejím...
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Přejeme Vám,
ať se Vám v novém roce
vyplní všechny sny.
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Telefonická závislosT
ubližuje našim mozkům
Rostoucí závislost na mobilních telefonech má, jak
vyplývá z vědeckých studií, vážné dopady na člověka –
Rozptyluje pozoRnost, zvyšuje kRevní tlak a co je asi
nejhoRší: snižuje naši inteligenci.

I

nformace vyplývající z vědeckých studií, publikované renomovanými periodiky jako The New
York Times či Wall Street Journal, přinášejí znepokojivá fakta o vlivu moderních technologií na
jejich uživatele.
Zatímco dřívější studie o potenciální škodlivosti mobilních telefonů řešily spíše technické otázky vlivu
vyzařování radiových vln, dlouhodobější výzkumy
přinášení jiný znepokojivý trend: Negativní působení nadměrného používání těchto zařízení na náš
intelekt. Výzkum naznačuje, že zatímco mozek roste
závisle na technologii telefonu, intelekt oslabuje.

středění se na práci. Experimentální psychologická
studie (2015), která zahrnovala 166 subjektů zjistila, že když telefony subjektů zvoní nebo vibrují,
zatímco jsou uprostřed náročného úkolu, zaměří
svou pozornost na mobil a práce se zhoršuje –
bez ohledu na to, zda telefon kontrolují nebo ne.
Další studie publikovaná v časopise Journal of
Computer-Mediated Communication, zahrnující
41 uživatelů iPhonů ukázala, že když lidé slyší jejich
telefonní zvonění, ale nejsou schopni odpovědět,
jejich krevní tlak i puls se zrychluje a klesá jejich
schopnost řešit problémy.

taškách, se na výsledkové stupnici umístili uprostřed. V následujících rozhovorech přitom téměř
všichni uvedli, že během experimentu o nich ani
neuvažovali. I když telefony narušily jejich zaměření
a přemýšlení, nebyli si toho vůbec vědomi. Druhý
experiment prováděný výzkumnými pracovníky
přinesl podobné výsledky a zároveň odhalil, že
čím více se studenti spoléhají na své telefony v každodenním životě, tím více trpí jejich kognitivní
schopnosti.
V dubnovém článku v časopise Journal of Association for Consumer Research Dr. Ward a jeho
kolegové napsali, že „integrace smartphonů do
každodenního života“ se zdá být příčinou „odlivu
mozků“, který může zredukovat tak zásadní duševní
schopnosti jako učení, logické i abstraktní myšlení,
řešení problémů a tvořivost. Smartphony pronikly
do naší existence tak, že i když je právě aktivně
nepoužíváme, přitahují pozornost a odklánějí drahocenné kognitivní zdroje.
V podobném výzkumu z roku 2014 zahrnujícím
47 respondentů na University of Southern Maine
vědci zjistili, že lidé, kteří měli své telefony v pohotovosti, i když byly vypnuty, udělali během dvou
náročných testů pozornosti a poznávání mnohem
více chyb než kontrolní skupina, jejíž telefony byly
mimo dohled. Stejné zkušenosti potvrzuje i řada
dalších obdobných výzkumů. Studie 91 středních
škol v USA zveřejněná loni v časopise Labor Economics zjistila, že když školy zakazují inteligentní
telefony, výsledky zkoušek jsou podstatně lepší,
přičemž nejvíce se to projevuje v prospěchu nejslabších studentů.

Vychovávají z nás moderní
technologie asociály?

Dělají z nás mobily skutečně debily?

Nenápadní zabijáci inteligence

Podle údajů společnosti Apple kontroluje průměrný
člověk svůj telefon 80krát denně, zejména oznámení
na sociálních médiích, tj. téměř 30 000krát za rok.
V průzkumu společnosti Gallup z roku 2015 více
než polovina vlastníků iPhonu uvedla, že si život bez
tohoto zařízení nedovedou představit. Jejich mimořádná užitečnost jim zajišťuje obrovský vliv na naše
myšlení a chování. Postupem času začaly přebírat
nadvládu nad naším vnímáním a poznáváním.
Vědci proto začali tuto otázku zkoumat hlouběji
a výsledky jejich pozorování, jakým chytré telefony
a internet ovlivňují naše životy, jsou znepokojující. Nejen, že tato zařízení formují naše myšlenky
hlubokými a komplikovanými způsoby, ale efekty
přetrvávají i když je nepoužíváme. Vzrůstá závislost
mozku na této technologii, přitom ale oslabuje
intelekt.
Adrian Ward, kognitivní psycholog na Texaské
univerzitě v Austinu, zkoumal tento fenomén po
desetiletí a zjistil, že používání smartphonu nebo
jen jeho zazvonění či vibrace způsobují rozptýlení
pozornosti, které brání uvažování a ztěžuje sou-

Dr. Adrian Ward se domnívá, že naše připoutanost
k mobilům narostla tak, že už jejich pouhá přítomnost může snižovat naše inteligenční schopnosti.
Před dvěma lety spolu s kolegy z Kalifornské univerzity v San Diegu a společnosti Disney Research
zadali vzorku 520 vysokoškolských studentů dva
standardní testy intelektuální zdatnosti. Jeden
měřil „dostupnou kognitivní schopnost“, měřítko
toho, jak plně je mysl schopna zaměřit se na konkrétní úkol, druhý posuzoval „plynulou inteligenci“,
schopnost interpretovat a řešit neznámý problém.
Jedinou proměnnou v experimentu bylo umístění
smartphonů. Někteří studenti byli požádáni, aby
umístili své mobily před sebe na stůl, jiní si je uložili do kapsy nebo kabelky, další je museli odložit
v jiné místnosti.
Výsledky byly pozoruhodné: s větší blízkostí, resp.
viditelností telefonu, se úměrně snížila inteligence.
V obou testech měly subjekty, jejichž telefony byly
na dohled, nejhorší skóre, zatímco ti, kteří opustili
své telefony v jiné místnosti, dosáhli nejlepší. Studenti, kteří měli telefony ve svých kapsách nebo
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Netrpí však jen naše vědomosti a soustředění, ale
i sociální dovednosti a vztahy. Vzhledem k tomu,
že chytré telefony neustále připomínají všechny
„přátele“, s nimiž bychom mohli chatovat elektronickou cestou, usilují neustále o naši pozornost
i v případě, když mluvíme s lidmi osobně, takže
rozhovory nejsou tak intenzivní a uvolněné, jako
kdybychom si povídali bez mobilů.
Ve studii, provedené na univerzitě v Essexu v USA,
bylo 142 účastníků rozděleno na dvojice a požádáno, aby po dobu 10 minut soukromě konverzovali. Polovina mluvila s telefonem v místnosti,
zatímco polovina ho u sebe neměla. Subjekty pak
dostaly testy afinity, důvěry a empatie. „Pouhá přítomnost mobilů potlačila rozvoj mezilidské blízkosti
a důvěry a snížila míru, v níž jednotlivci cítili empatii a pochopení od svých partnerů,“ uvedli vědci.
Nevýhody byly nejsilněji znatelné, když se diskutovalo o „osobně smysluplném tématu“. Výsledky
experimentu byly ověřeny v následné studii vědců
společnosti Virginia Tech, publikované v časopise
Environment and Behavior v roce 2016.

Kapesní ďábelské pokušení
Důkaz, že naše telefony se dostaly do našich hlav
natolik, že jsou schopny ovlivňovat naše chování
a uvažování, je znepokojující, protože naznačuje,
že naše myšlenky a pocity mohou být pokřivené
vnějšími silami, které si ani neuvědomujeme. Vědci
již dlouho vědí, že mozek, stejně jako systém myš-
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Nové technologie mohou
být přínosem, ale také mohou
své uživatele doslova zotročit

lení je monitorovací systém zaměřující pozornost
na jakýkoli nový předmět, který je zajímavý nebo
jinak nápadný. Média a komunikační zařízení, od
telefonů po televizory, se vždy pokoušela využít
tento instinkt. Ať už jsou zapnuté nebo vypnuté,
slibují neomezené poskytování informací a zkušeností a udržují naši pozornost způsobem, jakým by
to přirozené objekty nikdy nedokázaly. Smartphone
plný nejrůznějších informací a mnoha zábavných
funkcí je podle vědců silný a lákavý stimul, schopný
přivábit naši pozornost kdykoli. Představa jakési
kombinace poštovní schránky, novin, TV, rádia,
kina i fotoalba či veřejné knihovny nebo párty se
spoustou známých, což všechno smartphone představuje, navíc v kapesním provedení, je jednoduše
příliš neodolatelným pokušením.
Ironií je, že vlastnosti, které považujeme za nejvíce přitažlivé – neustálé připojení k síti, početnost
aplikací, interaktivita, přenositelnost – jsou právě
ty, které se snaží ovládnout naše myšlení. Výrobci
telefonů a aplikací navrhují své produkty tak, aby
upoutávaly (a spotřebovávaly) co nejvíc naší pozornosti a my jsme jim za to dokonce vděční, komentují vědci byznys se stahováním milionů gadgetů
a miliard aplikací.

Více informací neznamená
více vědět
Před čtvrtstoletím, kdy jsme poprvé začali pracovat online, panoval názor, že web nás může
učinit chytřejší: Více informací by mohlo vést
k přesnějšímu myšlení. Nyní je už zřejmé, že tak
jednoduché to rozhodně nebude. Způsob, jakým
jsou mediální zařízení navržena a používána, vyvíjí přinejmenším takový vliv na naše myšlení, jako
informace, které nám tato zařízení zpřístupňují.
Lidské znalosti a porozumění se tak mohou paradoxně skutečně zmenšovat, neboť různé funkce
usnadňují přístup k online datovým skladům. Ve
studii z roku 2011 publikované v magazínu Science tým výzkumníků vedený psycholožkou Betsy
Sparrowovou (University of Columbia) a odborníkem na paměť Danielem Wegnerem z Harvardu,
uvedl výsledky testu, kde skupina dobrovolníků
četla 40 krátkých faktických tvrzení a zadávala tyto
informace do počítače. Polovině z nich bylo řečeno,
že to co napsali, stroj uchová. Druhé polovině, že
tyto informace budou posléze vymazány. Poté
měli testovaní zapisovat co nejvíce tvrzení, která si
pamatovali. Ti, kteří věřili, že fakta byla zaznamenána
v počítači, prokázali mnohem slabší vzpomínky než
ti, kteří předpokládali, že fakta uložena nebudou.
prosinec 2017
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Zdá se, že předpoklad, že informace
mohou být snadno dostupné v digitální podobě,
snižují duševní úsilí, aby si
je lidé pamatovali. Výzkumníci tento fenomén nazvali
„účinkem Google“ a zmínili jeho široké důsledky:
„Vzhledem k tomu, že vyhledávače jsou neustále
k dispozici, můžeme být
často v situaci, kdy necítíme,
že potřebujeme vnitřní selekci
a uchovávání informací. Když je
potřebujeme, budeme je prostě hledat.“
Když telefony umožnily snadné shromažďování
informací online, je náš mozek díky technologiím pravděpodobně postupně vyřazován z práce
se zpracováním informací a jejich ukládáním či
potlačováním nepodstatných. V naší biologické
paměti je ale možné propojit bohaté intelektuální
asociace, které tvoří podstatu osobních znalostí
a podporují kritické a koncepční myšlení. Bez
ohledu na to, kolik informací se kolem nás šíří,
čím méně jich zachytí naše paměť, tím méně
s nimi musíme pracovat a ukazuje se, že nejsme
schopni odlišit znalosti, které držíme v našich
hlavách od informací, které najdeme v telefonech
nebo počítačích. Jak Dr. Wegner a Dr. Ward vysvětlili v článku z roku 2013, když si lidé vyvolávají
informace prostřednictvím svých zařízení, často
trpí deziluzí inteligence – domnívají se, že tyto
informace vygenerovaly „jejich vlastní duševní
schopnosti“, ne jejich zařízení.
Tento pohled koresponduje se současnou krizí
důvěryhodnosti, kdy jsou lidé příliš náchylní k tomu,
aby akceptovali i lži a polopravdy šířené prostřednictvím sociálních médií. Pokud váš přistroj vyčerpal
vaše schopnosti rozlišování, jste ochotni věřit če-

I čeští zaměstnanci v práci stráví na mobilu skoro dvě
hodiny denně, jsou posedlí textováním a sociálními
sítěmi

mukoli, co vám říká, konstatují výzkumníci, jejichž
pozorování poukazuje na problém, který dovoluje
inteligentním telefonům řídit naše mozky.
Získáváme data, ale ztrácíme smysl. Musíme dát
našim mozkům větší prostor k přemýšlení. A to
znamená, minimálně si dokázat udržet mezi námi
a našimi telefony určitý „zdravotní odstup“, upozorňují vědci.

Mobily neurotizují i české zaměstnance
Pokud se domníváte, že zmíněné studie se týkají
spíše západních zemí s jejich hektickým životním
tempem, jste na omylu. Obdobná data založená
na zjištěních firmy truconneXion, která pomáhá
firmám monitorovat a chránit výpočetní a mobilní
technologie a již čtvrtým rokem zjišťuje na vzorku
2000 zaměstnanců využívání chytrých mobilů, vypovídají i o české společnosti. I u nás mají lidé nutkavou potřebou kontrolovat svůj mobil – v průměru
to činí až 52krát denně (loni 46krát), tzn. zhruba
každých 18 minut během pracovní části dne. Z analýzy vyplývá, že potenciál chytrých telefonů spíše
lidem čas bere, než aby jej šetřil.
„Manipulací s mobilem Češi v pracovní době denně
stráví neuvěřitelnou 1 hodinu a 42 minut. To je
o 8 minut více než loni v říjnu. Celkově se zvyšuje
čas strávený kontrolou došlých zpráv, statusů či novinek zpravodajských serverů. Celkový čas strávený
denně manipulací s mobilním telefonem, včetně
času po pracovní době, představuje v průměru
3 hodiny,“ shrnuje závěry analýzy Martin Hnízdil ze
společnosti truconneXion.
Podle analýzy využívají chytré telefony zaměstnanci
k telefonování stále méně: „Ze všech využívaných
funkcí představuje telefonie pouze 12 % a její podíl, stejně jako u klasických SMS zpráv, stále klesá
ve prospěch komunikačních aplikací typu Skype,
WhatsApp či Facebook Messenger. Patrný je nárůst
času stráveného na sociálních sítích, větší konzumace multimediálního obsahu a různých aplikací,“
dodává Martin Hnízdil. Z analýz nástroje AuditPro vyplývá, že 46 % Čechů dokonce spadá
do neurotické kategorie „vysokofrekvenčních“
uživatelů, což je stav, který zásadně ovlivňuje
schopnost zaměstnanců soustředit se na
práci: „Od rána do noci po svém smartphonu
sáhnou více než 60krát, to znamená každých
zhruba 16 minut,“ dodává Martin Hnízdil.
„Pokud mají lidé potřebu kontrolovat mobil každou čtvrthodinu, nemohou se pořádně soustředit.
Pohroužit se do práce bez vyrušování na více než
hodinu, což je přitom pro kvalitní práci nezbytné,
se pak stává luxusem. Nevhodné využívání komunikačních technologií lidem práci místo usnadnění ztěžuje, snižuje zejména jejich výkonnost
a kreativitu,“ říká psycholog Michal Walter.
Pro zaměstnavatele začínají funkcemi nabité výkonné chytré telefony představovat vážný problém.
Neurotičtí zaměstnanci stihnou méně práce, ale
spíše než „nemakačenků“, zahálejících s mobilem
v ruce, se firmy bojí o svá data. Mobily totiž umí
v podstatě to samé co klasické počítače, ale jsou
přitom špatně zabezpečené a navíc mimo kontrolu
většiny zaměstnavatelů. ■
/joe/
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KVANTOVÉ POČÍTAČE PŘICHÁZEJÍ

(ale jejich čas ještě nenastal)

IBM letos na jaře úspěšně otestovala své dva nejsilnější kvantové procesory a minulý měsíc
dosáhla dalšího významného úspěchu, který představuje historický průlom – předvedla nový
kvantový počítač.

K

vantový počítač je zařízení, které využívá jevy
z kvantové mechaniky, s jejichž pomocí je
schopen pracovat mnohem rychleji než běžné
počítače. Dovede např. zkoumat všechna potenciální řešení zadaného úkolu najednou. Vyvinout
komerčně využitelné kvantové systémy se snaží
řada firem: IBM, Google, Intel, Microsoft či kanadská
D-Wave Systems aj.

6. nejvýkonnější na světě) a systém se 48 qubity
už spotřebuje dokonce enormních 2,3 PB RAM.
Inženýři IBM se tento problém pokusili (jak vidět
úspěšně) vyřešit pomocí chytrého způsobu optimalizace, kdy celou simulaci rozdělili na menší části.
Tím dokázali simulovat mnohem složitější systém
na superpočítači, který i přes svůj obří výpočetní
potenciál nepatří mezi nejvýkonnější stroje. Vulcan

Počítač IBM disponuje 50 kvantovými qubity a změní způsob zpracování informací

IBM se podařilo vytvořit kvantový počítač s využitím superpočítače Vulcan v americké Lawrence
Livermore National Laboratory. Počítač disponuje
50 kvantovými bity (qubity) a míří k novému způsobu zpracování informací. Jak se uvádí v prohlášení
firmy, zařízení této velikosti se blíží k takzvané kvantové nadřazenosti – „supermacy“. Tato nadvláda tkví
v tom, že takto složitý systém by nezvládl konvenční
superpočítač, je realizovatelný jen na skutečném
kvantovém počítači. Tato hranice, která už přesahuje
možnosti klasických, byť extrémně výkonných počítačů, představuje právě výpočty s padesáti a více
kvantovými bity.

Rychlý, ale náročný svět qubitů
Kvantový bit neboli qubit může oproti klasickému
bitu mít díky zvláštním vlastnostem kvantového
světa hned několik různých stavů zároveň. Klasický
bit se může vyskytovat pouze v jednom ze dvou
stavů: 0 nebo 1. S tímto rozdílem je qubit schopen
během jednoho momentu zpracovat více operací současně, a to v pozoruhodném množství.
Dva propojené qubity zvládnou v jeden okamžik
zpracovat 22 operací, 3 qubity 23 operací a 56 qubitů 256 operací, což by na klasickém počítači
vyžadovalo extrémní množství paměti – a času.
Simulace kvantového systém o 42 qubitech by
vyžadovala zařízení se 70 TB RAM. Švýcarští vědci
např. pro simulaci 45qubitového systému použili
superpočítač Cori II s 500 TB paměti a výkonem
14,01 Pflops (v seznamu TOP 500 SC veden jako
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s výkonem 4,3 Pflops figuruje v superpočítačovém
žebříčku TOP500 až 23. místě a je vybaven „pouze“
3 TB RAM. Díky této nové technice simulace je tak
možné testovat mnohem komplikovanější kvantové virtuální počítače, což pomůže k vývoji těch
skutečných.
I když jde o přelomový krok ve výzkumu kvantových počítačů, rozhodně to ještě neznamená, že
jejich éra je už na dosah, byť s těmito myšlenkami
marketingově operuje např. kanadská D-Wave.
Její systémy však ještě nejsou skutečnými kvantovými počítači v pravém slova smyslu, i když je
takto označuje.
Qubity ve všech dnešních kvantových počítačích se dokážou udržet v kvantovém stavu jen
zlomek sekundy – výzkumníkům IBM se podařilo
při testech dosáhnout sice zatím rekordní dobu
90 µs, což ale pořád nestačí pro praktické využití. Přestože dokázali na superpočítači simulovat
50qubitový kvantový systém, vyžádalo si to úsilí
v řádů několika dnů, zatímco skutečnému kvantovému počítači by i takto výpočetně náročný úkol
trval pouhé zlomky sekund. Navíc ideální prakticky komerčně či vědecky využitelný univerzální
kvantový počítač, který by mohl vysokou rychlostí
provádět libovolné výpočty, by potřeboval pro
svou práci řádově vyšší počet qubitů. Nicméně
pro komerčně využitelné úkoly IBM plánuje ještě
do konce letošního roku vytvořit menší kvantový
počítač s 20 qubity, který by zpřístupnila ve své
cloudové platformě.

Google (snad) ještě letos...
Na projektu kvantového počítače pracuje i Google.
Loni v létě publikoval studii Quantum Supermacy,
v níž popisuje aplikaci, jež by měla prokázat, že
kvantové počítače opravdu dokážou spočítat
věci pro tradiční superpočítače nemožné a hodlá
ještě do konce roku představit kvantový počítač
o 49 qubitech, který by na matici 7 x 7 qubitů simuloval matematický chaos kvantového světa.

... Evropa do roku 2035?
Na vývoji vlastního kvantového počítače budou
pracovat i evropští vědci, kteří se znepokojením
sledují, jak jim v nejvýkonnějších počítačových
technologiích, kde nyní udává tempo hlavně Čína
a USA, začíná ujíždět vlak. Loni proto komunita více
než tří tisíc evropských akademických institucí
i podniků podepsala tzv. Kvantový manifest,
apelující na EU, aby zajistila financování projektu
zaměřeného na intenzivnější technologický výzkum v oblasti. Jejich výzva se nakonec setkala
s ohlasem a Evropská komise v květnu odsouhlasila
plán Quantum Technology Flagship (QTF), který
by měl odstartovat v roce 2018. Do roku 2035
by měl s pomocí prvotní investice miliardy eur
(lze předpokládat, že skutečné náklady budou
mnohem vyšší) umožnit evropským výzkumníkům vyvinout univerzální kvantový počítač. Cílem
programu je proměnit primární kvantový výzkum
v aplikovaný a využít kvantovou fyziku pro nové
kvantové technologie uplatnitelné v praxi, např.
v oblasti telekomunikací či elektroniky využívající
chytré senzory.
A evropské kvantové aktivity už přinášejí první výsledky. Firma Atos představila na podzim simulátor
nazvaný Atos Quantum Learning Machine, který
označuje za první komerčně dostupný systém na
světě schopný simulovat až 40 qubitů. Je dílem
laboratoří Atos Quantum, které jsou prvním velkým programem pro rozvoj v oblasti kvantových
počítačů v Evropě. Je poháněn ultrakompaktním
superpočítačem a využívá 100% kvantový univerzální programovací jazyk aQasm (Atos Quantum
Assembly Language), který lze používat nejen na
kvantovém simulátoru, ale i na kvantových akcelerátorech nebo fyzických kvantových počítačích.
Díky své univerzální konfiguraci dovoluje vývoj tzv.
konektorů, které přenášejí programy z jiných kvantových simulátorů a umožňuje tak výzkumným
pracovníkům a studentům, aby již dnes vyvíjeli a testovali kvantové aplikace a algoritmy budoucnosti. ■

Detail kvantového počítače IBM
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VIRTUÁLNÍ ZÁBAVA POD STROMEČEK
S blížícím se časem Vánoc vyvstává problém, co nadělit svým bližním. Internet nabízí mnoho
řešení – mezi plejádou nejrůznějších „ptákovin“ se ale najdou i mnohé zajímavé tipy, např.
v segmentu počítačových her.
K tradičním „klučičím“ dárkům patřívaly stavebnice
Merkur a vláček. Což dnes v zájmu výchovy k pozitivnímu vztahu k technice lze rovněž doporučit.
Ale místo klasických plechových vagonků tažených
lokomotivou na klíček to dnes bude třeba některý
z počítačových vlakových simulátorů. Ty lze brát
jako moderní digitální alternativu, s níž si přijdou

určitě na své i odrostlejší kluci. V simulátorech si
můžete poskládat koleje i virtuální infrastrukturu
včetně nádraží a bezpočet vlaků nejrozmanitějších
druhů (od parní éry až po moderní vysokorychlostní soupravy) ve fotorealistické kvalitě. K těm
nejzajímavějším patří Mashinky – dílo počítačového
nadšence a programátora Jana Zeleného. V do
detailu propracované
strategické hře si můžete vybudovat famózní
železniční impérium. Stěží
lze uvěřit, že vzniklo v režii jediného tvůrce. V izometrickém konstrukčním
módu nebo realistickém
3D zobrazení si hráč užije
rozvoje železnice v celé
její historické kráse.
Dalším pozoruhodným
projektem je Kingdom
Come: Deliverance.
Tento epický virtuální
středověký svět je dílem
týmu profesionálních
Mashinky nadchnou nepochybně všechny železniční fandy

Kingdom Come: Deliverance – lepší než film,
středověk do nejmenšího detailu...

programátorů (Mafia, ArmA či Operation Flashpoint) sdružených ve studiu Warhorse, s ambicemi
dobýt globálně herní svět. Ve hře je kladen důraz
na maximální autenticitu dobových reálií (zapomeňte na obvyklá kouzla a magii, jde o brutální
středověký svět).
Postavy i prostředí, v němž se pohybují (oblečení,
nástroje i výzbroj posuzovali odborníci na středověk, i krajina vychází z reálné předlohy), jsou dovedeny takřka k dokonalosti. A snad jediným drobným nedostatkem je, že hra vyžaduje právě díky
perfektní grafice odpovídající výkonný hardware
(na což ovšem tvůrci férově upozorňují), pokud si
chcete vychutnat všechny rafinované detaily, jimiž
hra oplývá. Novinka by měla vyjít v únoru příštího
roku a nyní je možné si ji předobjednat (a zahrát
si část v betaverzi) na herním serveru Steam. ■
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Projekt suPerrychlého vakuového vlaku
Společnost China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) má v plánu prozkoumat možnost vybudování futuristického dopravního vlakového spojení, které by umožnilo
cestovat mezi městy 1000km rychlostí, později dokonce až 4000 km.h-1.
Koncept, o němž informoval deník Science and Technology Daily, představil Liu Shiquan, zástupce generálního ředitele společnosti CASIC, na průmyslové
konferenci ve Wuhanu. Společnost neposkytla časový rozvrh svých ambiciózních plánů, ale Liu uvedl,
že firma by na projektu měla pracovat s více než
20 čínskými a mezinárodními vědeckými skupinami.

odpalovací rampy, strategické a taktické raketové
systémy a pozemní zařízení. Vlastní sedm akademií,
dvě vědecko-výzkumné a vývojové základny, a více
než 620 dalších společností a institucí rozptýlených
celostátně, s více než 135 000 zaměstnanci.

Ambiciózní cíl vzbuzuje pochyby

Snížený odpor vzduchu by mohl umožnit vakuovým
vlakům cestovat i při velmi vysokých rychlostech (až
6400-8000 km.h-1, což je 5-6násobek rychlosti zvuku
v atmosféře Země na hladině moře) s poměrně ma-

Není to poprvé, co čínští vědci tvrdí, že zkoumají
způsoby, jak rozvinout železniční dopravu s velmi
vysokou rychlostí. Výzkumníci z jihozápadní univerzity Jiaotong v Chengdu v provincii S‘čchuan uvedli

lým výkonem. Čínskou firmou uváděná cílová rychlost
4000 km.h-1 také přesahuje maximální rychlost nejmodernějších komerčních pasažérských strojů v letecké
dopravě jako je Airbus A380 (1020 km.h-1) a Boeing
787 (954 km.h-1). Létající vlaky, jak tento projekt jeho
projektanti také označují, by teoreticky umožnily
cestujícím zvládnout trasu z Pekingu do Wuhanu
ve střední Číně během půl hodiny.
Tento ambiciózní cíl je více než 10krát rychlejší než
maximální rychlost stávajících vlaků (přičemž právě
Čína patří k úspěšným světovým provozovatelům vysokorychlostních tratí) a byl by zřejmě považován za
bizarní kuriozitu, kdyby za ním nestála jedna z technologicky nejvyspělejších čínských korporací. Státní
společnost China Aerospace Science and Industry
Corporation je hlavním dodavatelem čínského vesmírného programu a zahrnuje řadu podřízených subjektů, které navrhují, vyvíjejí a vyrábějí kosmické lodě,

loni pro list South Morning Post, že plánují vybudovat vysokorychlostní zkušební dráhu pro vactrain.
Jeden z členů výzkumného týmu (Zhao Chunfa)
tehdy uvedl: „Na rovné, několik kilometrů dlouhé
dráze můžeme zrychlovat na více než 1000 km.h-1
bez velkých obtíží za použití stávajících technologií.“
Avšak experti mají o funkčnosti podobného systému
velké pochybnosti. Někteří poukazovali mj. na to,
že žádný brzdný systém na světě nebude schopen
zbrzdit „letící vlak“ na nouzovou zastávku z maximální
rychlosti a udržet cestujícího naživu. Zhao Jian, profesor na Pekingské dopravní univerzitě připomenul,
že lidské tělo může fyziologicky odolat zrychlení
na rychlost 4000 km.h-1 jen po velmi krátkou dobu
a zpochybnil také ekonomickou životaschopnost
konceptu s tím, že objem provozu by byl příliš malý
pro komerční provoz takového masivně nákladného
projektu. ■
/lz/

Létající vlak nebo pozemní letadlo?
Svou koncepci charakterizuje CASIC jako spojení
nadzvukového letadla a technologie vysokorychlostních železnic typu Maglev, využívající magnetické levitace, nebo vlaků putujících ve vakuové
trubici, tzv. vactrains, na něž sází Elon Musk se svým
konceptem Hyperloop slibujícím cestovní rychlost
až do 1200 km.h-1. Jak uvedl šéfinženýr projektu Mao
Kai, v případě supersonického vlaku, který má být
jakýmsi pozemním letadlem, by mělo jít v podstatě
o Maglev fungující ve vakuovém prostředí.

Podle CASIC by zařízení v první fázi projektu, který
bude fungovat mezi regionálními městy, mělo využívat rychlosti 1000 km.h-1. Později by se měla zvýšit
na 2000 km.h-1 mezi klíčovými městy a konečná
fáze 4000 km.h-1 by byla využívána pro spojení
se zeměmi zapojenými do mezinárodní čínské
obchodní cesty „Belt and Road“.

elektřinu mohou vést i Proteiny
Při posouvání hranic objevů jsou vědci občas překvapeni z úplně nepředvídatelného výsledku.
To je i případ výzkumného týmu, který narazil na laboratorní výsledky, jež odporovaly dosavadním vědeckým zkušenostem: že bílkoviny by mohly vést elektřinu podobně jako kov.
Profesor a biofyzik Arizonské státní univerzity
(ASU) Stuart Lindsay, který se zaměřuje na budování nových mikroskopů, se zabýval myšlenkou
výzkumu úplných proteinů. O stavebních blocích
každé buňky, bílkovinách, se myslelo, že se chovají
elektricky jako inertní organické kousky a z elektronického hlediska se předpokládalo, že fungují jako
izolátory. Před časem ale jeden z jeho postgraduálních studentů, Yanan Zhao, propojil bílkovinou dvě
elektrody, vyvolal napětí – a protein začal fungovat
jako kov. Poté, co se tyto stěží uvěřitelné výsledky
vědci snažili vyvrátit, zveřejnil Lindsayův výzkumný
tým své nové poznatky v online vydání Institute of
Physics journal Nano Futures.
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První pozoruhodné výsledky byly získány technologií skenovací tunelovací mikroskopie (STM). V experimentu byl použit bílkovinný protein integrin,
jenž napomáhá, aby se buňky držely pohromadě
a shromáždily se do formy tkáně a orgánů. Z koncové špičky STM byla elektroda připojená k malé
molekule, nazývané ligand, která se specificky
váže na integrin. STM má pákové rameno a sondu
podobně jako jehla na gramofonu, čímž přivede
ligand do kontaktu s jeho integrinovým cílem.
„To, co jsem viděl, byly obrovské pulzy proudu,
i když sonda byla ve velké vzdálenosti,“ řekl Lindsay
s tím, že tato mezera byla příliš velká pro to, aby
elektřina mohla protékat elektronickým přeska-

Nové nanopřístroje s přesně řízenými parametry umožní
zkoumat interakce mezi integrinem (αVβ3) a ligandem
(RGDfC) i elektrické vlastnosti jiných proteinů

kováním nebo tunelováním, a bylo třeba najít
jiné vysvětlení.
Lindsay si připomenul práci teoretického biofyzika
Gabora Vattayho z katedry fyziky komplexních systémů na budapešťské univerzitě Eötvös Loránd,
který obsahoval pohled kvantové mechaniky. Uká-
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zalo se, že rozestupy energetické úrovně v kvantovém systému signalizují, zda je systém vodičem
nebo izolátorem. Mezi stavem vodivostí a izolací
je specifická signatura a Gabor Vattay zjistil tento
kritický bod u řady bílkovin. Výjimkou bylo pavoučí
hedvábí, které je čistě strukturálním proteinem.
„Teorie naznačuje, že elektrická fluktuace může spustit
bílkovinu jako vodič nebo izolátor. V našich experimentech jsme viděli toto podivné chování v obrovském
proteinu, který vede elektřinu, ale nebylo to statické,

nýbrž dynamická věc,“ konstatoval Lindsay s tím, že
elektronické hroty se vyskytovaly s rostoucí frekvencí.
Když vědci zvýšili napětí napříč proteiny, zjistili, že
existuje prahová hodnota pro překročení. K analýze
museli použít některé z evropských superpočítačů
a zjistili, že existují tři křivky rozdělení energetických
vzdáleností: jedna odpovídá kovovému stavu, druhá
stavu izolátoru a třetí kritickému kvantovému stavu.
Tým byl nyní schopen vyrobit nanopřístroj pro
jemnější řízení další série experimentů, což je vý-

razná změna oproti předchozím experimentům,
kdy přesně nevěděli, co se děje na špičce STM.
Mění se tak i způsob, jakým vědci sledují elektrické
vlastnosti bílkovin – někteří podle Lindsaye začínají
uvažovat o bílkovinách jako o kvantových mechanických objektech. Lindsay chce prozkoumat jiné
lékařsky důležité proteiny a měřit jejich chování
pomocí přesných nanopřístrojů, a zjistit, zda by se
mohly proteiny důležité pro zdraví a nemoci chovat
jako kovy nebo izolátory. ■

KalašniKov plovoucí i létající
Slavná zbrojovka se pouští do netradičních projektů
Pod pojmem kalašnikov si asi většina lidí vybaví legendární automatickou útočnou pušku
AK-47, která přinesla ruské zbrojovce celosvětovou proslulost. Dnes ale nejsou už střelné
zbraně zdaleka jediným produktem iževské továrny. S jejím názvem se lze setkat i u řady
jiných, neméně pozoruhodných projektů.
V poslední době se konstruktéři koncernu Kalašnikov
prezentovali i jako tvůrci dopravních prostředků –
a to jak pro ozbrojené složky, tak pro civilní sektor.
Firma se např. pustila do výroby motocyklů pro armádu a policisty. A nejde o ledajaký, byť speciální
stroj, ale rovnou o elektrický motocykl, který představila na letošním mezinárodním vojensko-technickém
fóru Armáda 2017 v Moskvě. Stroj vyráběný dceřinou firmou koncernu Kalašnikov, ruským výrobcem
motocyklů IŽ, bude k dispozici ve dvou variantách:
terénní verzi pro armádu a ve stylu supermoto pro
městské policejní síly. Padesátka těchto elektromotocyklů v policejních barvách bude použita příští rok
v rámci Světového poháru ve fotbale. Policejní model
by měl mít dojezd 150 km, vojenská verze 100 km.
Další podrobnosti stroje zatím výrobce neuvádí.
Na vývoji elektrického motocyklu pro armádní
jednotky pracují i USA. Elektrické motocykly mají
pro vojáky řadu výhod – jsou malé, všestranné,
a především tiché, což umožňuje malým skupinám
vojáků rychlý postup ke vzdálenějším oblastem,
aniž by se prozradili hlukem.
A aby toho nebylo málo, představil koncern Kalašnikov letos na podzim i vlastní koncept létajícího
přepravního prostředku – rovněž elektřinou poháněný vznášecí stroj.
Dalším počinem je pak stavba nové generace rychlých lodí typu Kometa. V loděnici Vympel, která patří
také do strojírenské skupiny Kalašnikov, dokončují
stavbu osobní křídlové kluzákové lodi (tzv. hydrofoil) s označením Kometa 120M, která je po téměř
čtvrtstoleté pauze ve výrobě plavidel tohoto typu

Osobní kluzáková loď Kometa 120M, tzv. hydrofoil

pohodlí salonku business class. Vytrvalost na moři
udává výrobce až 8 hodin a akční rádius 200 mil
(370,5 km). Po vybalancování a finální instalaci motorů bude plavidlo spuštěno na vodu a po provedení dokončovacích prací podrobeno námořním
provozním zkouškám v Černém moři. Čtveřici
těchto lodí pak dodá firma na základě řecko-ruského memoranda řeckému rejdařství, které je bude
využívat pro osobní přepravu mezi tamními ostrovy.
S obchodní společností Karelryba ze severského
Murmansku podepsala loděnice Vympel v rámci
projektu na obnovu rybářských flotil smlouvu o výstavbě sladkovodního trawleru. Jde o 35,5 m dlouhé
a 8,4 m široké plavidlo pro 12člennou osádku
s označením MPTP-35, dosahující rychlosti
11 uzlů (20 km.h-1), které by mělo umožnit 10 dnů
autonomního provozu. V roce 2016 firma Vympel
a Asociace pobřežních rybářů a farmářů Murman
uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti výstavby
rybářského loďstva pro potřeby členských podniků
průmyslových sdružení. Podle požadavků rybářů
vypracovalo konstrukční oddělení loďařské firmy
řadu projektů plavidel pro lov hlubinných ryb. ■

Elektromotocykl je vyráběn v armádní i policejní verzi

v Rusku navržena pro vysokorychlostní osobní dopravu s kabinou vybavenou sedadly jako v letadlech.
Rychlá 35,2 m dlouhá a 10,3 m široká loď je vybavena dvěma německými 820kW dieselovými
motory MTU, které jí dodávají rychlost až 35 uzlů
(65 km.h-1). Plavidlo kromě 5členné posádky pojme
až 120 pasažérů – z toho 22 si bude moci užívat

Plavidlo typu trawler by mělo umožnit 10 dnů
autonomního provozu

Koncept vznášecího stroje poháněný elektřinou
prosinec 2017
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automobilová technika – představení

Subaru Impreza

V zatáčkách kouzlí, je proStorná a bezpečná
Impreza, legenda značky, se po šesti letech opět vrací na evropské trhy v mimořádné formě.
Největší její devizou je potěšení z jízdy. Podvozek zaslouží velikou pochvalu. Jeho nastavení
je výtečné a v pohodě by snesl i daleko výkonnější motory.
Nová Impreza dominuje vnitřním prostorem. Šířka
interiéru je v segmentu vůbec největší. Například
oproti Škodě Octavii je v úrovni loktů i ramen širší
o více jak 50 mm. A podobně štědrý je interiér i na
zadních sedadlech, a to jak v šířce, tak v prostoru pro
kolena. I zde patří v dané třídě k největším. Na zadní
sedadla se bez problémů usadí i dvoumetrový spolujezdec. Problém není ani s prostorem nad hlavou.
Zato zavazadlový prostor je jen průměrný (385 l).
Impreza je postavena na zcela nové modulární platformě. Rozličně velká auta tak lze velmi efektivně
stavět na společném základu. Není bez zajímavosti,
že v univerzálnosti a efektivnosti ještě nepatrně
předčí výtečnou platformu MQB konkurenčního
Volkswagenu.

noznačně hodnotit jak torzní tuhost karoserie, tak
kvalitu naladění podvozku. Na tomto nebývalém
zlepšení se významně podílí také níže umístěné
těžiště. Jednou z hlavních výhod boxeru je, že je
extrémně plochý a tak může být v karoserii uložen
daleko níž nad vozovkou, než je tomu u řadových
nebo vidlicových motorů. Všechny modely subaru
tak v tomto ohledu zdárně konkurují vysloveně
sportovním automobilům, které nižší těžiště dohánějí malou světlostí podvozku. A nová Impreza
mezigeneračně těžiště ještě více snížila. Dostává
se tak na opravdu extrémní hodnoty. Řidič sedí
o 10 mm níž, nohy má blíž k vozovce dokonce
o 20 mm. O 13 mm níž je uložen také motor s pře-

V zatáčkách kouzlí
Při vývoji karoserie byla velká pozornost věnována torzní tuhosti, která má zásadní vliv na jízdní
vlastnosti. Čím tužší je karoserie, tím rychlejší jsou
reakce na náhlé změny směru jízdy. Zvlášť patrné
je to např. při rychlém vyhýbacím manévru. Pokud
budeme konkrétní a budeme vycházet z provedených testů jízdní stability, tak předchozí generace
Imprezy, která se ale v Evropě neprodávala, zvládla
„losí test“ rychlostí 84 km.h-1, nová Impreza ho
bezpečně zvládá ještě při rychlosti 93 km.h-1. To je
skutečně znatelný rozdíl! Podle schopnosti zvládnout vyhýbací manévr před překážkou a poté se co
nejrychleji vrátit do svého jízdního pruhu lze jed-

Interiér je originální a překvapivě prostorný
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I v druhé řadě nabízí nadprůměrné hodnoty

vodovkou. Celkově je celé těžiště vozu sníženo
o 6 mm. Tato hodnota se může na první pohled
zdát nízká, z fyzikálního hlediska má na jízdní vlastnosti ale zásadní vliv.
Řidičovy druhé oči ve standardní výbavě
Málokdo asi ví, že Subaru přišlo s aktivním
systémem předcházení nehodám mezi prvními.
V této souvislosti se přitom nejčastěji zmiňují značky
Volvo a Mercedes. Systém na podporu řízení od
Subaru se jmenuje výstižně EyeSight. Tyto řidičovy
druhé oči jsou k dispozici již ve třetí generaci. Systém je vybaven dvojicí kamer, které sledují vozovku
před automobilem. Snímají barevný prostorový
obraz a zajišťují špičkové rozpoznávání na úrovni

lidských očí. Pomocí obrazu z obou kamer pak
systém přesně určuje tvar, rychlost a vzdálenost
jednotlivých objektů – rozezná nejen jiná vozidla,
ale i motocykly, jízdní kola a chodce. Zjistí-li potenciální nebezpečí, varuje řidiče a podle potřeby
začne i brzdit, aby napomohl vyhnout se nehodě.
EyeSight zvyšuje celkovou bezpečnost, částečně
ulehčuje práci řidiči a obecně přispívá k vyššímu
pocitu bezpečí.
Na tento systém je napojena řada dalších systémů, jako např. adaptivní tempomat, systém pro
udržování vozidla v jízdním pruhu, předkolizní
brzdění nebo funkce na upozornění zvýšené
únavy řidiče.
Tzv. přednárazové systémy hrají v aktivní bezpečnosti stále důležitější roli. Jejich smyslem je,
aby dospěly do takové dokonalosti, která umožní
nehodu téměř zcela eliminovat. Subaru tento
pokrokový bezpečnostní systém nabízí standardně bez příplatku i v nejlevnější Impreze za
560 000 Kč.

Boxery tentokrát bez dieselu
i manuální převodovky
Čtyřválcové boxery se změnily k nepoznání. Nových
je přes 80 % dílů. Jak šestnáctistovka, tak i dvoulitr pracují s přímým vstřikováním paliva. Další významnou změnou je snížení hmotnosti téměř všech
komponentů. Šetřilo se především na rotujících
dílech. Šestnáctistovka má o 14 kg nižší hmotnost,
o 6 % menší setrvačnost rotujících součástí, a přitom
o 10 % vyšší torzní tuhost bloku motoru a o 5 % nižší
vibrace. Vylepšené je též proudění plynů, na zpětné
vedení spalin (EGR) přibyl chladič a kompresní poměr se zvýšil z 10,5 na 11,0. Podobnými změnami
prošel i benzinový dvoulitr, který také pracuje s vyšším kompresním poměrem (12,5 : 1). U obou motorů
zároveň výrazně klesla spotřeba paliva.
Ručně řazenou převodovku byste hledali v ceníku
marně. Všechny motorizace pracují výhradně s bezestupňovu samočinnou převodovkou Lineartronic,
která nyní pracuje s rozšířeným rozpětím převodových poměrů, což přináší účinnější a plynulejší
zrychlení, lepší jízdní výkony a nižší spotřebu paliva,
protože dokáže motor lépe udržovat v nejefektivnějším pásmu otáček.
S unikátním vznětovým boxerem se díky zhoršujícím se emisním podmínkám už nepočítá. Postupem
času je v Impreze, ale i jiných modelech Subaru,
nahradí hybridní pohon. ■
Michal Busta
Základní technická data dostupných motorizací
Verze

1.6i

2.0i-S

Zdvihový objem [cm3]

1600

1995

Největší výkon [kW/min]

84/6200

115/6000

Točivý moment [Nm/min]

150/3600

196/4000

Převodovka

CVT

CVT

Max. rychlost [km.h ]

180

205

Zrychlení 0-100 km.h-1 [s]

12,2

9,8

Komb. spotřeba [l/100 km]

6,2

6,6

Cena od [Kč s DPH]

560 000

680 000

-1

/

prosinec 2017

automobilová technika – test

OMLAZENÝ OPEL MOKKA X
Automobilka Opel omladila svůj subkompaktní crossover Mokka, který má ve svém portfoliu
už od roku 2012. Koncem loňského roku přichází s faceliftem, navíc označeném přídomkem X.
Tímto písmenem nyní značí všechny své nové modely typu crossover nebo SUV. Na redakční
test jsme měli k dispozici model v nejvyšší výbavě Innovation.
Celkový vnější vzhled Mokky zůstává stejný, změnila se pouze přední část a zadní světla v novém
designu. Přední maska je nyní užší, doplněna
protáhlými světlomety s novou světelnou
grafikou. Změnil se přední nárazník a také
koncepce mlhových světel, kolem kterých ubylo
„hrubé“ oplastování. Musím ale říct, že se mi
nová maska líbí daleko víc, než předtím. Má
prostě šmrnc.
Nyní vypadá pokrytí podběhů kol, nárazníků
a spodku dveří plasty decentněji. Otázkou
zůstává, proč je Mokka vlastně oplastovaná?
Do terénu bych se s ní nepouštěl (náhon
na předek, světlá výška jen 14 cm), maximálně na polní cestu – Mokka je víc městský
crossover – ale jako designový prvek pěkný.
Vyšší proporce vozu umožňují pohodlné
nastupování i vystupování. Celkové rozměry (d:
4275, š: 1781, v: 1658 mm) zůstaly stejné, ani velikost
zavazadelníku se nezměnila (356/1305 mm).
Dokonce i rezervní kolo zůstalo za příplatek, k tomu
je pod podlahou zavazadelníku prostor pro jeho
umístění.
V testované verzi byla k dispozici tzv. chytrá LED
světla s technologií AFL (také pouze za příplatek).
Nejde přitom o systém Matrix, který používá Opel
u Astry. Tato technologie umožňuje automaticky
upravovat světelný kužel podle venkovních podmínek, přitom změny řidič téměř nevnímá. Devět
režimů upravuje svícení např. ve městě v širším
a kratším režimu, na dálnici zas v delším a užším.
Automaticky přepíná dálková světla, přisvěcuje do
zatáček a reguluje intenzitu světla podle potřeby.
Oceňuji přínos k pohodlné jízdě.

Zavazadelník je průměrný, ale dokáže
poskytnout v případě potřeby rovnou plochu
podlahy bez schodu

O pohon Mokky X se staral dieselový motor
1,6 CDTi, který přenášel výkon prostřednictvím
6stupňového automatu na přední nápravu.
Motor je poměrně dobře odhlučněn, takže
při klidné jízdě je v kabině neslyšitelný. Automatická převodovka řadí velmi plynule, ale při
prudkém sešlápnutí plynového pedálu nastává
krátká prodleva, což může být nepříjemné,
pokud chcete velmi hbitě předjet jiné vozidlo.
Interiér výrobce výrazně přepracoval. Změnil se
celkový design palubní desky, konečně ubylo velké
množství tlačítek, středový displej se z horní části
palubovky přesunul níže mezi průduchy ventilace.
Dostal nový infotainment s novými funkcemi a přehlednou grafikou a ovládáním. Vše je nyní pro řidiče
přehlednější a celkově působí pracoviště řidiče
velmi moderně. Novinkou je i systém OnStar, kterým
se můžete spojit s operátorem pro rozličné dotazy.
Je to, jako kdyby jste zavolali pro dotaz kamarádovi,
třeba kde najít určitý obchod, úřad či hotel. Poradí
s vyhledáváním destinace, i sám ji zadá do navigace
nebo pomůže v případě nouze či nehody. Velmi
povedené. K celkovému dojmu přispívají i speciální
ergonomická sedadla, která měla i původní Mokka.
Dokonce zůstalo i zajímavé řešení páky ruční brzdy,
kde je uvolňovací tlačítko v horní části rukojeti páky.

Pod falešným dnem je prostor pro rezervu

Ve srovnání je vidět velký designový posun Mokky X (vlevo) vůči starší „sestře“ (vpravo)

Podvozek je jinak komfortní, příčné nerovnosti
pohlcuje velmi dobře. Celkově působí i v dálničním provozu sebejistě a dovolí i sportovnější jízdu.
V kombinované spotřebě jsem docílil spotřebu 6,3 l
na 100 km, což není špatné, když uvážím. že jsem
„nejel na spotřebu“.
Inovovaná Mokka X vypadá moderně, oceňuji
přehledný a praktický interiér a potěšilo mě, že
ji výrobce ponechal výsuvný držák jízdních kol
v nárazníku. Jde o kompaktní vůz oplývající bohatou
výbavou technologií už v základní výbavě. Díky
svým rozměrům se hodí výtečně do městského
provozu. ■
Petr Kostolník

Shodným prvkem nové (vlevo) a staré (vpravo) palubovky zůstal jen volant a páka ruční brzdy

Ergonomická sedadla poskytují pevné držení těla
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automobilová technika – test

VOLKSWAGEN CRAFTER V ÚPRAVĚ
PRO SEDM CESTUJÍCÍCH
Poslední generace Crafteru nabízí nadprůměrně vysoký počet verzí, a to i v segmentech s vysokou celkovou hmotností. Pokrok proti předešlým generacím je v mnoha směrech opravdu
velmi výrazný. Navíc je vstřícný k možnostem rozličných přestaveb. V našem případě pro
dopravu sedmi pasažérů s variabilním uspořádáním sedadel.
Všeobecně se nový Crafter chlubí zcela nově vyvinutým podvozkem s elektromechanickým
posilovačem řízení, spolehlivými motory
pro užitková vozidla s nižší spotřebou paliva
pro dálkovou přepravu i městský provoz,
promyšlenými řešeními pro manipulaci
s nákladem, konstrukčními detaily pro
výrobce nástaveb, ergonomickým pracovištěm řidiče a velkým počtem asistenčních systémů. Jako skříňový vůz a Kombi
je k dispozici v různých délkách: 5986
a 6836 mm nebo v případě skříňové verze
také 7391 mm, ve výškách 2355 a 2590 mm
nebo ve skříňové verzi 2798 mm. Nabídka zahrnuje podvozky s jednoduchou nebo dvojitou
kabinou o různé délce, bez nástavby i s nástavbou,

Posuvné boční dveře usnadňují přístup do vozu
osobám i pro náklad

jako je např. valníková, skříňová nebo sklápěcí.
Z vlastních zkušeností při jízdách s Craftery různých
provedení mohu potvrdit, že nakládání a nastupování je velmi snadné díky posuvným dveřím
s velkou šířkou vstupního otvoru a zadním dveřím, nabízeným na přání s úhlem otevření až 270°.
Chytrá řešení poskytuje pro zajištění nákladu. Na
přání můžete mít třeba upevňovací kolejnice integrované do bočních stěn, dělicí stěny, stropu
a podlahy.
Všeobecně je ceněná optimalizovaná ergonomie
pracoviště řidiče. Řízení je snadné, vše je na dosah
rukou, sezení je dobře přizpůsobivé pro osoby nejrůznějšího vzrůstu. Na přání si můžete třeba objednat i ergonomické odpružené sedadlo s pečetí AGR
(Akce zdravá záda), nastavitelnou bederní opěrkou
a masážní funkcí ve třech různých variantách. Nový
Crafter je sériově vybaven mimo jiné elektrickým
ovládáním oken, centrálním zamykáním s dálkovým
ovládáním, praktickými, ergonomicky řešenými
odkládacími prostory pro mobilní telefon, laptop,
tablet, metr, pracovní rukavice a mnoho dalších
předmětů.
Motory byly speciálně vyvíjeny s ohledem na náročné provozní podmínky užitkových vozidel, a to
na krátké i dlouhé vzdálenosti. Celkově by u nich
měla být spotřeba paliva snížena v průměru o 15 %.
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Sedadla byla v rozestavení 2+2+2+1

Všechny
mají systém
start/stop, ve městě
jsem ho raději vypínal,
abych při rozjezdu nezdržoval. Nový agregát 2,0 TDI je
nabízen ve čtyřech různých výkonových stupních 75, 90 a 103 kW
nebo i ve verzi TDI BiTurbo s výkonem 130 kW.
V závislosti na variantě jsou motory kombinovány
s pohonem předních, zadních nebo všech kol
4MOTION. U všech druhů pohonu můžete vybírat
mezi mechanickou a automatickou převodovkou.
V testovaném autě s předním pohonem byl 103 kW
motor s 6stupňovou manuální převodovkou.
Zcela nově vyvinutý a pečlivě nastavený podvozek
disponuje komfortní přední nápravou se vzpěrami
McPherson a pěti různými variantami tuhé zadní
nápravy s parabolickými pružinami, které mají
v závislosti na variantě progresivní charakteristiku.
Elektromechanický posilovač řízení zaručuje optimální ovladatelnost, obratnost a bezpečné chování
vozu při jakémkoli zatížení.
Testovaný vůz ve skříňové variantě jsme si nejvíce
užili cestou na a po Šumavě. Skutečně se velmi
snadno řídí i v kopcovitém a zatáčkovitém prostředí.
Jeho zvláštností byla zástavba pro 7místnou osobní
dopravu. Obsahovala podlahový systém Smartfloor

Komfortní pracoviště řidiče

s krytinou Altro a s šesti zapuštěnými lištami
pro ukotvení šesti vyjímatelných posuvných
sedadel v podélné ose. Mají integrovaný
tříbodový bezpečnostní pás, vertikálně polohovatelnou hlavovou
opěru, dají se libovolně
vyjímat a posouvat,
v případě potřeby
i řadit tak, aby
mohla mezi
nimi vzniknout
ulička nebo
být ukotvena
těsně vedle
sebe, v případě
potřeby rovněž
zády po směru jízdy.
Manipulace s nimi skutečně není složitá, na každém
z nich mají cestující dostatek prostoru a pohodlí.
Systém Smartfloor je vhodný i pro ukotvení invalidních vozíčků včetně přípravy na montáž nájezdové
plošiny, je samozřejmě certifikovaný a má za sebou
řadu úspěšných crash testů.

Vyjímatelná posuvná sedadla mají tříbodový
bezpečnostní pás

Celkem jsme s Crafterem najeli 676 km při průměrné spotřebě 8,5 l/100 km, což se ani moc neliší
od deklarované 8,3/7,1/7,5 l/100 km. Jeho poslední
generace udělala oproti předcházejícím velký skok
kupředu. Při vědomí různorodých možností výběru karosérií, motorů, převodovek, pohonů, výbav
a také přestaveb si můžete nakombinovat užitkové auto přesně podle svých potřeb. Koneckonců
7místné provedení je toho dokladem.
Základní cena předmětné verze Volkswagenu
Crafter byla 827 048 Kč, k tomu přibyla nějaká příplatková výbava a vestavba stála 227 300 Kč. ■
Oldřich Šesták
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Odborná anketa o nejlepší flotilové
automobily, produkty a služby
Referentské vozy

Manažerské vozy

Manažerské vozy

Citroën C3

Alfa Romeo
Giulia

Fiat Tipo SW

Alfa Romeo
Stelvio

Ford Fiesta

BMW 5

Hyundai i30

Citroën Grand
C4 Picasso

Hlasování se blíží do finále.
O výsledku můžete
Volkswagen
rozhodnout i Vy.
Arteon

Kia Rio

Ford Mondeo
ST-Line

Volvo V90 CC

Mercedes-Benz C

Jaguar F-Pace

Nissan Micra

Jaguar XE

Nissan Qashqai

Jeep Compass

Citroën
SpaceTourer

OPEL
Crossland X

Kia Optima
SW PHEV

Ford Transit

Peugeot 3008

Mercedes-Benz E

Mercedes-Benz
Citan

Renault Megane
Grandtour

Mercedes-Benz V

Mitsubishi L200

SEAT Ibiza

MINI Clubman

Nissan Navara

Mitsubishi
Outlander PHEV

Subaru Forester

Nissan X-Trail

Peugeot
Traveller

Škoda Octavia
G-Tec

Škoda Octavia

Opel Insignia

Renault
Kangoo Maxi

Toyota Prius
Plug-in

Toyota Auris (TS)

Peugeot 5008

Toyota Proace

Volkswagen
e-Golf

Subaru
Outback

Hlasujte
a vyhrajte jednu
Škoda Kodiaq
z hodnotných cen!
Toyota C-HR

Více informací na
www.fleetderby.cz
Hlasování skončí 31.12.2017

Užitkové vozy
do 3,5 t

Vozy s ekologickými
pohony
Audi A4
Avant g-tron

Kia Niro PHEV

legislativa a právo

UNIE BUDUJE EVROPSKÝ
PILÍŘ SOCIÁLNÍCH PRÁV
PŘEDSTAVITELÉ EVROPSKÉ UNIE DNE 17. LISTOPADU 2017
NA SOCIÁLNÍM SUMMITU O PRACOVNÍCH MÍSTECH A RŮSTU
VE ŠVÉDSKÉM GÖTEBORGU OFICIÁLNĚ VYHLÁSILI ZŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PILÍŘE SOCIÁLNÍCH PRÁV.

P

lán na jeho vytvoření poprvé oznámil předseda
Juncker ve své zprávě o stavu Unie v roce 2015
a v dubnu 2017 jej představila Komise. Dne
17. listopadu jej společně podepsali J.C. Juncker za
Evropskou komisi, předseda Evropského parlamentu
Tajani a estonský premiér Ratas za Radu Evropské unie.
Uskutečňování zásad a práv vymezených v evropském pilíři sociálních práv je společnou odpovědností orgánů EU, členských států, sociálních
partnerů a dalších zúčastněných stran. Evropská
komise pomůže stanovit rámec a bude při provádění pilíře určovat směr, přičemž bude zcela
respektovat pravomoci členských států a zohlední
odlišnosti panující v jednotlivých členských státech
i současnou a budoucí realitu.
Evropský pilíř sociálních práv má občanům zajistit
nová a účinnější práva. Vychází z 20 základních
zásad, které jsou rozděleny do 3 kategorií:
● Rovné příležitosti a přístup na trh práce
● Spravedlivé pracovní podmínky
● Sociální ochrana a začleňování

Kapitola I: Rovné příležitosti
a přístup na trh práce

1. Všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení
Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné
a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si
udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat
změny na trhu práce.
2. Rovnost žen a mužů
Rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a muže
musí být zajištěna a podporována ve všech oblastech, včetně účasti na trhu práce, podmínek
zaměstnání a kariérního růstu. Ženy a muži mají
právo na stejnou odměnu za rovnocennou práci.
3. Rovné příležitosti
Bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ,
náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní
postižení, věk nebo sexuální orientaci má každý
právo na rovné zacházení a příležitosti, pokud jde
o zaměstnání, sociální ochranu, vzdělávání a přístup k veřejně dostupnému zboží a službám. Musí
být podporovány rovné příležitosti nedostatečně
zastoupených skupin.
4. Aktivní podpora zaměstnanosti
Každý má právo na včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc pro zlepšení vyhlídek na zaměstnání
nebo na výkon samostatné výdělečné činnosti.
Zahrnuto je právo na pomoc pro účely hledání
pracovního místa a pro účely odborné přípravy
a rekvalifikace. Každý má právo na převod nároků
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na sociální ochranu a odbornou přípravu v době
přechodu mezi zaměstnáními.
Mladí lidé mají právo na další vzdělávání, učňovskou
přípravu, stáž nebo na nabídku pracovního místa
dobré kvality do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání
nebo ukončení vzdělávání.
Nezaměstnaní mají právo na personalizovanou,
kontinuální a konzistentní pomoc. Dlouhodobě
nezaměstnaní mají právo na hloubkové individuální
posouzení jejich situace nejpozději 18 měsíců od
ztráty zaměstnání.

Kapitola II: Spravedlivé pracovní
podmínky

5. Bezpečné a adaptabilní zaměstnání
Bez ohledu na typ a dobu trvání pracovního poměru mají pracovníci právo na spravedlivé a rovné
zacházení, pokud jde o pracovní podmínky a přístup k sociální ochraně a odborné přípravě. Musí se
podporovat přechod na formy pracovního poměru
na dobu neurčitou.
V souladu s právními předpisy a kolektivními smlouvami musí být zajištěna nezbytná flexibilita pro
zaměstnavatele, aby se mohli rychle přizpůsobit
změnám hospodářské situace.
Musí se podporovat inovativní formy práce zajišťující kvalitní pracovní podmínky. Musí se podporovat
podnikání a samostatná výdělečná činnost. Musí
se usnadňovat profesní mobilita.
Musí se zamezit vzniku pracovních poměrů vedoucích k nejistým pracovním podmínkám, mimo
jiné prostřednictvím zákazu zneužívání atypických
pracovních smluv. Zkušební doba by měla mít
přiměřenou délku.
6. Mzdy
Pracovníci mají právo na spravedlivou mzdu umožňující důstojnou životní úroveň.
Musí být zajištěna přiměřená minimální mzda, která
uspokojí potřeby pracovníků a jejich rodin s přihlédnutím k vnitrostátním hospodářským a sociálním
podmínkám, přičemž však musí být zachován přístup k zaměstnání a motivace hledat si práci. Musí
být zamezeno chudobě pracujících.
Všechny mzdy musí být stanovovány transparentním a předvídatelným způsobem podle vnitrostátních zvyklostí a musí být uznávána samostatnost
sociálních partnerů.
7. Informace o pracovních podmínkách
a ochrana v případě propuštění
Pracovníci mají právo být na začátku svého pracovního poměru písemně informováni o právech
a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru,
včetně zkušební doby.

Před propuštěním mají pracovníci právo být informováni o jeho důvodech a musí jim být dána
přiměřená výpovědní doba. Mají právo na přístup
k účinnému a nestrannému řešení sporů a v případě
neoprávněného propuštění mají právo na nápravu,
včetně přiměřené kompenzace.
8. Sociální dialog a zapojení pracovníků
Sociální partneři musí být při tvorbě a provádění
hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky konzultováni podle vnitrostátních
zvyklostí. Musí být podporováni ve sjednávání
a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které
se jich týkají, přičemž je uznávána jejich samostatnost a právo na kolektivní akce. V příslušném
případě musí být smlouvy uzavřené mezi sociálními partnery prováděny na úrovni Unie a jejích
členských států.
Pracovníci nebo jejich zástupci mají právo na včasné
informování a projednávání v záležitostech, které se
jich týkají, zejména v případě převodu, restrukturalizace a fúze podniku a hromadného propouštění.
Musí být podporováno zvýšení kapacity sociálních
partnerů posilovat sociální dialog.
9. Rovnováha mezi pracovním a soukromým
životem
Rodiče a osoby s pečovatelskými povinnostmi mají
právo na odpovídající dovolenou, pružné pracovní
podmínky a přístup k pečovatelským službám. Ženy
a muži musí mít rovný přístup k mimořádnému
volnu, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti,
a musí být motivováni k vyváženému využití tohoto
typu dovolené.
10. Zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené
pracovní prostředí a ochrana údajů
Pracovníci mají právo na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pracovníci mají právo na pracovní prostředí, které je
uzpůsobené jejich profesním potřebám a které jim
umožní prodloužit jejich aktivní účast na trhu práce.
Pracovníci mají právo na ochranu osobních údajů
v kontextu zaměstnání.

Kapitola III: Sociální ochrana
a začleňování

11. Péče o děti a podpora dětí
Děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní
vzdělávání a péči v raném věku.
Děti mají právo na ochranu před chudobou. Děti ze
znevýhodněných prostředí mají právo na zvláštní
opatření pro zvýšení rovných příležitostí.
12. Sociální ochrana
Bez ohledu na typ a dobu trvání pracovního poměru mají zaměstnanci a za srovnatelných podmínek osoby samostatně výdělečně činné právo na
přiměřenou sociální ochranu.
13. Podpora v nezaměstnanosti
Nezaměstnaní mají právo na přiměřenou aktivační
podporu od veřejných služeb zaměstnanosti, aby
se mohli na trhu práce (znovu)začlenit, a na odpovídající podporu v nezaměstnanosti po přiměřenou
dobu v souladu s jejich příspěvky a vnitrostátními
pravidly způsobilosti. Tato podpora nesmí být demotivační pro rychlý návrat do zaměstnání.
14. Minimální příjem
Každý, kdo nemá dostatečné prostředky, má právo
na přiměřené dávky zaručující minimální příjem,
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který mu umožní důstojný život ve všech etapách
života a účinný přístup k podpůrnému zboží a službám. V případě osob, které mohou pracovat, by měly
být dávky zaručující minimální příjem kombinovány
s pobídkami ke (znovu)začlenění na trhu práce.
15. Příjem ve stáří a důchody
Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné
v důchodu mají právo na důchod, který odpovídá
jejich příspěvkům a zajišťuje přiměřený příjem.
Ženy a muži musí mít rovné příležitosti nabývat
důchodová práva.
Každý má ve stáří nárok na prostředky zajišťující
důstojný život.

16. Zdravotní péče
Každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné
a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči.
17. Začlenění osob se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením mají právo na
podporu zaručující příjem, který jim zajistí důstojný
život, na služby, které jim umožní účast na trhu
práce a na životě společnosti, a na pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám.
18. Dlouhodobá péče
Každý má právo na cenově dostupné a kvalitní
služby dlouhodobé péče, zejména služby domácí
a komunitní péče.

19. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova
a. Osobám v nouzi musí být poskytnut přístup
k sociálnímu bydlení nebo k pomoci v oblasti bydlení dobré kvality.
b. Zranitelné osoby mají právo na vhodnou pomoc
a ochranu před nuceným vystěhováním.
c. Osobám bez domova musí být poskytnuto přiměřené přístřeší a služby, aby se podpořilo jejich
sociální začlenění.
20. Přístup k základním službám
Každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody, hygienického zařízení,
energie, dopravy, finančních služeb a digitálních
komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici
pomoc pro přístup k těmto službám.
Evropský pilíř sociálních práv se tak stává důležitým oficiálním dokumentem, který – jak vyplývá
i ze znění formulací právních jistot, jež by se
měly stát v zemích EU standardem respektovaným všemi členy – bude mít vliv nejen na život
obyvatel Unie, ale i na její pracovní trh (otázky
pracovního prostředí, pracovní podmínky, možnost odborné přípravy apod.) a další aspekty,
včetně rozvoje příslušné infrastruktury. Ta umožňuje praktické naplňování deklarovaných cílů,
např. zdravotní péči či dostupnosti digitálních
komunikací. To mj. dokumentuje i skutečnost, že
o něm již začala jednat i evropská tripartita, tzn.
i zástupci firem... ■
/pm/

BRNO INDUSTRY 4.0
2. ročník mezinárodní konference

23. 1. 2018
Součástí konference je odpolední sekce
B2B setkání. Srdečně zveme do světa
inteligentní výroby a byznysu.
Program a registrace na konference.rhkbrno.cz.
Mediální partneři:

Svět robotiky
a automatizace
v průmyslu

Svět robotiky
a automatizace
v průmyslu

9 : 30–16 : 00
BEST WESTERN PREMIER
Hotel International Brno
Husova 200/16, 602 00
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Drony by mohly zkoumat mars
Několik soukromých organizací (Mars
Institute, SETI Institute a FYBR Solu
tions) oznámilo spolupráci s NASA
na vývoji letounů určených pro Mars.
Pomoci by jim v tom mohl výzkum na
ostrově Devon v kanadské Arktidě.
Haughtonův kráter vytvořený asi před
39 mil. lety, je považován za nejlepší
lokalitu simulující prostředí podobné
marsovským podmínkám na planetě
a projekt NASA Haughton Mars vyu
žije nové partnerství pro maximali
zaci svého úkolu. Zásadní rozdíl však
představuje atmosféra. Devon je na

Zemi a má poměrně luxusní atmo
sféru ve srovnání s rudou planetou,
která má nicméně dostatek atmo
sféry, aby umožnila let v nadmořské
výšce přibližně 30 000 m. Nadcházející
mise Mars 2020 může např. obsahovat
systém průzkumníků pro robotické
vrtulníky s obrovskými vrtulemi, který
by mohl problém s tenkou atmosfé
rou vyřešit. „Není pochyb o tom, že
UAV budou hrát klíčovou roli při bu
doucím průzkumu Marsu. Umožní
totiž výrazně větší dosah a terénní
pokrytí, než je nyní dosaženo rovery.
Mají potenciál uplatnit nové tech
nologie a umožňovat výrazně větší
dopad výzkumu Marsu,“ říká Bill Dia
mond, generální ředitel SETI Institute.
Zatímco povrch Marsu byl již plně
zachycen na fotografiích, drony by
mohly prozkoumat oblasti, které
kamery nebyly schopny dosáhnout,
jako jeskyně, lávové trubice, krátery
či kaňonové zdi. ■

hausbóty, které přežijí
i hurikán
Zprávy o hurikánech pustošících
zejména tropické oblasti Karibiku
a Asie jsou během poslední doby
stálou součástí světového zpravo
dajství, a kromě obětí na životech si
škody, které tyto přírodní katastrofy
způsobují, vyžadují astronomické
náklady na obnovu poničené in
frastruktury a zasažených budov.
A prognózy rozhodně nemotivují
k optimismu – podle klimatologů
lze očekávat ještě silnější bouře,
protože povrchové teploty oceánů
stále rostou. Proto američtí architekti
a designéři představili pozoruhodné
a elegantní (i když rozhodně ne
levné) řešení v podobě plovoucích
domků odolných hurikánům. Ar
chitektonická firma Olthuis Water
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studio vytvořila plovoucí struktury,
jejichž konstrukce byla navržena tak,
aby zvládaly nejen stoupající vody,
ale také silné větry (až 250 km.h1)
spojené s hurikány kategorie 4. Hyd
raulický systém umožňuje, aby jed
notka během nárůstu vody stoupla
o více než 12 m a řada střešních
solárních panelů zabezpečí, aby
každý z těchto plovoucích domů
fungoval i zcela mimo síť. Tyto ob
jekty budou také obsahovat systém
sběru a filtrace dešťové vody, který
jim umožní uspokojovat základní
potřeby na místě. Podle informací
tvůrců by tyto hurikánově odolné
domy mohly stát mezi 23 miliony
dolarů. První prototypy by se měly
objevit už příští rok. ■

Dělníci s výkony superhrDinů
Na automobilových montážních
linkách roboti fungují již desítky let,
od doby, kdy v roce 1961 společnost
GM vytvořila průmyslového robota
schopného provádět jednoduché
bodové svařování. Robotika a ro
botizace automobilových továren
prodělala od té doby, zejména v po
sledních letech, ohromující rozmach.
Jedním z posledních počinů je po
zoruhodný projekt probíhající nyní
u Fordů s využitím zařízení EksoVest.
Je výsledkem partnerství mezi For
dem a firmou Ekso Bionics, která
se zaměřuje na snížení rizika únavy

a zranění při práci. Jde o nositelný
nástroj tzv. exoskeleton pro horní
část těla, který umožňuje efektiv
něji pracovat zaměstnancům na
montážních linkách. Zařízení, které
je navrženo speciálně pro pomoc
při stropních úkolech, snižuje napětí
na těle pracovníka i pravděpodob
nost zranění. Lehká podpůrná kon
strukce zdvihne a podpírá ramena
pracovníka v rozmezí od 2 do 7 kg
na rameno. Může být použito lidmi
vysokými až do 190 cm. Tím se mno
honásobně sníží fyzické zdvíhaní
paží a zvýší se produktivita. ■

raketoplány připravují návrat
Prototypový raketoplán Dream Cha
ser společnosti Sierra Nevada do
sáhl počátkem listopadu další z vý
znamných milníků tohoto projektu:
úspěšné bezpilotní přistání na ranveji
v Mohavské poušti po svém vypuštění
z vrtulníku ve zhruba 3km výšce.
Raketoplán byl založen na tajném
sovětském designu z dob studené
války a přetransformovaném NASA
na projekt HL20, který se ale do
vesmíru nikdy nedostal. Projekt
vzkřísila až společnost SpaceDev,
ale poté co její zakladatel firmu
zaměřenou na vesmírnou turistiku
opustil, byla v roce 2008 prodána
společnosti Sierra Nevada. Ta v rámci
spolupráce s NASA získala na její re
suscitaci v roce 2012 peníze z pro
gramu CCICap (Commercial Crew
Integrated Capability). O dva roky
později ale NASA oznámila, že bude
pro dopravu posádek využívat pro
gram CCTCap (Commercial Crew
Transportation Capability), z něhož
bude financovat jen konkurenční
programy – kosmickou loď Dragon

společnosti SpaceX a projekt Boeing
CST100.
Dream Chaser byl proto přepracován
z prostředku pro dopravu posádky
na „kosmický náklaďák“ a NASA jej
hodlá (spolu se SpaceX a společností
Orbital ATK) využít jako bezpilotního
dopravního prostředku pro dopravu
nákladů na kosmickou stanici ISS
a zpět. Pokud by vše probíhalo po
dle plánu, plně funkční verze Dream
Chaseru by mohla zahájit dodávky
ještě do roku 2020, kdy je plánován
první skutečný vesmírný let raketo
plánu. ■
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Smartphone jako repelent?
Zakřivené displeje s extrémním rozlišením, ultratenký design, špičkové fotoaparáty včetně speciálních duálních
systémů – co ještě mohou výrobci
mobilů nabídnout uživatelům?
Společnost LG to zkouší např. s technologií, která má odpuzovat hmyz
přenášející nebezpečné choroby.
Konkrétně komáry, vůči nimž má
fungovat model K7i jako repelent.
Ten ze síťové mřížky na zadní straně
telefonu vysílá ultrazvukové vlny, jež
by měly odrazit nežádoucí zákeřné
„hmyzáky“. Pro lidi má být telefon
naprosto bezpečný. S technologií
„mosquito-repelent“ jsou k dispozici i některé další produkty LG, jako
např. klimatizační jednotky a televizory. Existují však také aplikace, které
tvrdí, že používají podobnou tech-

nologii s podobnými výsledky, ale LG
byla první, která vložila technologii
přímo do smartphonu. Firma uvedla,
že provedla několik testů technologie, které byly certifikovány indickým
Mezinárodním biotechnologickým
a toxikologickým ústavem, s tím, že
K7i odrazilo v průměru 72 % komárů.
Vědci nicméně účinnost ultrazvukových odpuzovačů proti komárům zpochybňují. American Mosquito Control
Association tvrdí, že nejméně 10 studií
za posledních 15 let teorii odpuzování
komárů pomocí technologií využívaných mobilními telefony „jednomyslně
odsoudilo“ s tím, že tato zařízení prostě nefungují. Což se pravděpodobně
bude týkat i řady aplikací s obdobným
zaměřením, nabízených v AppleStore
či na Google Play. ■

Virtuální realita
pro laboratorní zVířata
Díky vědcům z univerzity v německém Freiburgu a upravenému systému FreemoVR mohou nyní vstoupit
do prostředí virtuální reality i laboratorní zvířata. Systém sleduje pohyby
a chování zvířat, jako jsou myši, rybky
zebřičky a ovocné mušky, jimž promítá fotorealistické prostředí, aby jim
simuloval pohyb v reálném světě.
„Abych pochopil, jak zvíře reaguje
na vizuální podněty, chtěl jsem vytvořit něco jako holodesk ze Star
Treku. Pokud nevystavíme vizuální
smysly zvířete do silného konfliktu
s jinými smysly, nenajdeme rozdíly
mezi reakcemi na skutečný svět ver-
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sus VR podněty,“ řekl Andrew Straw,
neurobiolog z Vienna Biocenter. Se
svým týmem naaranžoval několik
vysokorychlostních kamer, aby sledovaly zvíře pohybující se po prostoru. Free- moVR jim promítá nový
obraz, od digitálních pilířů až po šachovnice (dokonce i mimozemšťany
z počítačové hry Space Invader). Na
rozdíl od VR systémů pro lidi však není
zapotřebí, aby zvířata nosila speciální
oděvy nebo headsety. Vědci doufají,
že systém jim pomůže zkoumat chování zvířat novými způsoby. Zjistili už,
že často reagují na různá prostředí,
jako by byla skutečná. Myši např.
předvedly opatrnost, když prostředí
ukázalo scénu nastavenou vysoko.
Mouchy letěly kolem digitálních pilířů, a vyhýbaly se jim. A rybky zebřičky vykazovaly tendenci plavat po
vzoru fotorealistických virtuálních
ryb. Virtuální světy nebyly nicméně
všechny realistické – výzkumníci
hodlají experimentovat s více komiksovým a herním prostředím, včetně
simulace teleportace zvířat. ■

Větrný tunel oteStuje mach 40
Čína vytváří nejrychlejší aerodynamický tunel na světě – bude
pracovat s rychlostmi až Mach
406 (43 200 km.h-1). Měl by sloužit
k testování nově vyvíjených hypersonických zbraní. Projektil letící
hypersonickou rychlostí z Číny, by
mohl dosáhnout západního pobřeží
USA za necelých 14 minut.
Nejvýkonnější větrný tunel na světě
je nyní americký LENX-X, který pracuje s rychlostí 10 km.s-1 – 30krát
vyšší než je rychlost zvuku. Nové
čínské zařízení by jej mělo ale překonat – simuluje hypersonický let
rychlostí až 12 km.s-1. Zhao Wei,
vedoucí vědec, který pracuje na
projektu uvedl, že výzkumníci se
snaží připravit zařízení do provozu
do roku 2020. Pro vytváření průtoku
vzduchu při extrémně vysokých
rychlostech se odpálí několik trubi-

ček obsahující směs kyslíku, vodíku
a dusíkatých plynů pro řadu výbuchů, které by mohly vypustit 1 GW
energie během jedné sekundy.
Rázové vlny vedené do zkušební
komory obklopí prototypový stroj
a zvýší teplotu na jeho povrchu na
7727 °C, to je téměř o 50 % teplejší
než povrch Slunce,“ řekl Zhao Wei.
Výstavbu nového zařízení povede
podle jeho slov stejný tým, který
postavil v Pekingu rázový tunel JF12
– založený na šokové metodě detonace, který dokáže vytvořit letové
podmínky rychlostí od Mach 5 do
Mach 9 v nadmořské výšce mezi
20 a 50 km. To odpovídá i rychlostem, které dosáhli čínští výzkumníci při sedmi dosud provedených
testovacích letech hypersonického
kluzáku WU-14, známého také jako
DF-ZF. ■

unikátní zVířecí inValidní Vozík
S další variantou svého vozíku AniGo
přichází český startup AnyoneGo pro
invalidní domácí mazlíčky. Po typu, určeném pro zvířata s nulovou hybností
zadních končetin, vyvinul i verzi pro
zvířata s amputací zadních nohou.
Nyní pracuje na variantě pro ta, která
ztratila hybnost v obou pravých nebo
levých končetinách.
AniGo je jediným komerčním vozíkem pro invalidní zvířata na světovém
trhu, který se vyrábí prostřednictvím
3D tisku zcela na míru jejich velikosti
a druhu postižení. Na trhu s pomůckami pro hendikepovaná zvířata představuje revoluční novinku. Zatímco
starší typy se přizpůsobovaly zvířatům pouze v omezené míře, AniGo
je od počátku vyráběn pro konkrétního „uživatele“. Je určen hlavně pro
nejrozšířenější domácí plemena, tj.

psy a kočky, ale jeho unikátní konstrukce umožňuje využití i pro další
zvířata. Díky kombinaci pevné konstrukce a minimální hmotnosti lze
vozík snadno složit a přenášet. Pro
výrobu jsou využívány nealergenní
materiály – ve standardní verzi jde
o plast, lze ale vyrobit i odolnější
kompozitovou konstrukci s výztuží
z uhlíkových vláken. Zájemci o bližší
informace mohou navštívit stránky
www.anyonego.cz. ■
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retro – relax

CO KDYSI BYLO NOVINKOU
aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”

Vzducholoď pro reklamu
Ve městě Friedrichshafenu v Německé spolkové
republice se staví vzducholoď o obsahu 1500 m3
plynu a o délce 48 metrů. O pohon se starají dva
motory a vzducholoď je určena převážně k reklamním účelům. ■

Informofon
Barevné vysílání je na dosah
V nastávající sedmiletce bude vybudováno v SSSR dalších 100 televizních vysílačů a sovětský průmysl
vyrobí 12,5 miliónů různých druhů televizorů. Moskevský televizní vysílač začne ještě letos (1959) vysílat
také barevně. Na obrázku je vidět sovětská snímací kamera pro barevnou televizi. ■

Jde o velmi praktickou pomůcku pro turisty. Přístroj
zkonstruovali v Amsterdamu a umístili jej v kiosku
před hlavním nádražím. Informuje cizince v angličtině, francouzštině, němčině a holandském jazyku
o pozoruhodnostech města i o předpovědi počasí
ve dvouminutovém zvukovém programu. Využít
magnetofonové technikyi v našem cestovním ruchu
by bylo jistě průkopnické. Vždyť už máme automatické průvodce (viděli jsme jeden v Národním museu
v Praze) a výsledky ve vývoji podobných přístrojů
nejsme za světovým stavem nijak pozadu. Záleží
tedy jen a jen na iniciativě Čedoku a Turisty! ■

Nejstarší dopravní prostředek

Ptačí let
Problémy kolem ptačího letu řešil již Leonardo
da Vinci. A zdá se, že jsou již odstraněny. V Sovětském svazu zkonstruovali tzv. ornitoptéru,
jejíž křídla mávavým pohybem udržují letoun
ve vzduchu i ženou dopředu. Ve srovnání s výkonem dvoumístného jednoplošníku může
ornitoptéra dopravovat až 15 osob najednou. ■

Polské miniauto
V Polsku zkonstruovali prototyp vozítka pro dvě dospělé osoby a dvě děti. Mini autíčko dostalo jméno
Smyk a dosáhne rychlosti 80 km/hod. Jeho spotřeba
by neměla překročit hranici 5 litrů paliva na 100 km. ■

Náš atomový reaktor
Jsme jednou ze zemí, kde byl za sovětské pomoci postaven atomový reaktor a kde se věda o jaderné energii
i o jejím uplatnění v průmyslu, v lékařství, v zemědělství
i v dopravě rozšiřuje. Naši odborníci se zúčastnili atomové konference v Ženevě a o svých zkušenostech
referovali nedávno i doma. Na snímku model československého atomového reaktoru, který zhlédli účastníci
na výstavě přístrojů jaderné techniky v Praze.
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Seno za den
V zahraničí se zkouší nový způsob sklizně sena,
při němž se v témž dni poseče tráva, usuší v seno
a uloží do stodol. Motorová sekačka seče trávu, pohrabovač ji vrství na kopky a balicí lis slisuje kopky
do balíků, které se pak naloží na žebřinové vozy.
Po příjezdu z louky se vždy čtyři vozy s čerstvě posečenou slisovanou trávou vyrovnají do řady a překryjí se plátěným krytem, který přechází v širokou
plátěnou rouru. Do této roury se pak vhání vzduch
ventilátorem o velkém výkonu. Takto lze přímo
na vozech najednou usušit až 10 tun sena. ■

Archeologické nálezy nás poučují, že nejstarším
prostředkem člověka pro dopravu nákladů byly
sáně. První sáně byly patrně jen dva kusy hrubého
dřeva spojené příčkami. Staří Egypťané používali
saní k dopravě kamenných kolosů. V dobách, kdy
člověk neznal ještě kolo, sloužily k dopravě nejen
v zimě, ale i v obdobích bez sněhu, jak ještě dnes
činí sedláci v Siamu při sklizni kukuřice. V letním
období se udržely také jinde, např. v Alpách, kde
jsou prudké svahy, po nichž se sáně pohybují se
silným brzdicím účinkem. Lidé zde sváží z prudkých
stráních seno a dříví.
Vývoj saní pokračoval od středověku v duchu
stálého zdokonalování, ale jejich upotřebení se
neustále zužovalo, takže se jich v našich krajích
nepoužívá vůbec. V polárních krajinách, v nehostinných a neobydlených sněhových a ledových
pustinách zůstávají pro lovce kožešin sáně přes
všechny vynálezy a vývoj techniky jediným spolehlivým a upotřebitelným dopravním prostředkem,
ať už je táhnou psi nebo sobi. Velmi důležitým
dopravním prostředkem na Sibiři byly poštovní
sáně zvané „narta“, tažené psy. Sáně táhlo obyčejně 6 psů. Bylo-li jich zapřaženo 12, byla narta
s to dopravit tři cestující a 500 kg nákladu během
24 h do vzdálenosti 180 km. S rozvojem letectví
na Sibiři se tento patriarchální způsob dopravy
omezuje. Vědecké výpravy do polárních krajin
používají též saní motorových, ale zabezpečují
se také psím potahem, poněvadž motorové sáně
někdy zklamou. ■
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retro – relax
Srovnání techniky
Občas se pořádají výstavky, na kterých je srovnávána
technika minulosti s výsledky práce nejnovějšího
výzkumu. Polygrafické pracovníky jistě nepřekvapí
tento rychlolis z roku 1851, který jsme viděli v expozici
grafických strojů v Národním technickém muzeu. ■

Úspěch budoucího
V Ústavu lékařské fyziky Palackého university v Olomouci se podařilo asistentu Cyrilu Dočkalovi odstranit
poruchovost elektronických hodin. Použitím tranzistoru přišel na to, jak podstatně odstranit u hodin s elektromagnetickým pohonem jejich poruchovost. ■

Pro 100 000 obyvatel

Zvukový čistič bot
Místo kartáče na boty navrhují technici ultrazvukový čistič bot. Při otevření dveří by se uvedl
do činnosti generátor, který by zbavil obuv příchozího všeho prachu. Zařízení takového druhu
je prý otázkou velmi blízké budoucnosti. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Šestaosmdesátiletý americký architekt chce postavit mrakodrap vysoký 1704 m, o 510 etážích
na břehu jezera Michigan v Chicagu. Bude v něm
bydlet 100 tisíc lidí. Při stavbě bude použito
kromě klasických stavebních materiálů, jako je
beton a ocel, také sklo a řada nových stavebních
materiálů. ■

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Bohumil Kolár, Mladá Boleslav
Jan Vychodil, Praha
Milada Zemanová, Benešov
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veletrhy a výstavy – soutěž
17.–19. 12. Dubaj, SAE: Metal Middle
East – veletrh metalurgických a termoprocesních technologií, slévárenství, strojírenství a nástrojů pro
kovozpracující průmysl. Pořádá/info:
Al Fajer Information & Services, tel.:
+9714 340 6888, fax : +9714 340 3608,
e-mail: alfajer@emirates.net.ae, www.
metalmiddleeast.com
9.–12. 1. 2018, Las Vegas, USA:
International CES – veletrh spotřební elektroniky a souvisejících tech-

nologií. Pořádá/info: CEA (Consumer
Electronics Association), tel.: +1 (703)
907-7600, fax: +1 (703) 907-7675,
e-mail: cesinfo@ce.org, www.ces.tech
17.–19. 1. 2018, Tokio, Japonsko:
Robodex – výstava robotického vývoje a aplikací, průmyslové a servisní
robotiky, IT a umělé inteligence. Pořádá/info: Reed Exhibitions Japan Ltd.,
tel.: +81 (0)3 3349-8501, fax: +81 (0)3
3349-8599, e-mail: robodex@reedexpo.co.jp, www.robodex.jp/en

24. 1. 2018, Frankfurt, Německo:
E-Crime & CyberSecurity Germany
– kongres o kyberkriminalitě a online
ochraně. Setkání profesionálů ze soukromého sektoru, IT i vládních organizací zaměřených na boj s počítačovým
zločinem. Pořádá/info: AKJ Associates,
tel.: +44 (0) 207 430 9250, fax: +44 (0)
207 831 2175, e-mail: howard.james@
akjassociates.com, www.e-crimecongress.org/event/germany

Vystavujte s CzechTrade na zahraničních veletrzích
Agentura CzechTrade organizuje české účasti na mezinárodních
veletrzích, při kterých zahraniční zastoupení kromě příprav společné expozice, nabízí řadu doprovodných služeb pro zvýšení zájmu
o české vystavovatele ze strany zahraničních obchodních partnerů.
Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatnou prezentaci. Malé a střední firmy mohou na svou prezentaci na vybraných
veletrzích čerpat finanční dotaci v rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET.
Pokud vás některý veletrh zaujme, kontaktujte garanta akce pro bližší informace k prezentaci nebo k asistenčním službám CzechTradu. Všechny akce
najdete na www.czechtrade.cz nebo portálu pro podnikání a export www.
businessinfo.cz.
podporu formou zvýhodněné služby
13.–16. 3. 2018, Milán, Itálie – Mostra až do výše 80 000 Kč na pronájem
Convegno Expocomfort 2018 – plochy, registraci a další služby.
Jde o veletrh technického zařízení Kontakt: jana.jichova@czechtrade.
budov opakující se v dvouletém cz, tel.: 224 907 528.
cyklu. Akce se zaměřuje na čtyři základní segmenty – vytápění, ochla- 19.–21. 4. 2018, Mumbaí, Indie –
zování, vodu a energie. Účast na akci World Build India 2018 – Po celé
je podpořena z projektu NOVUMM Indii se enormně investuje do rozspolufinancovaném z OP PIK a firmy, voje infrastruktury, ubytování, kokteré splní podmínky, mohou čerpat merčních objektů či specializova-

ného vybavení pro rychle rostoucí
střední třídu. Oslovte své potenciální
obchodní partnery na této premiérové výstavě stavebních matriálů,
architektonických a inženýrských
inovací a technologií.
Kontakt: barbora.kapralova@czechtrade.cz, tel.: 601 361 825.
20.–22. 3. 2018, Jekatěrinburg, Rusko
– Metalloobrabotka. Svarka.
2018 – Strojírenství patří v Rusku tradičně k perspektivním a přitažlivým
průmyslovým oborům. Možnosti
najít nového obchodního partnera
v odvětví kovoobrábění, sváření
či obecně ve strojírenství nabízí
18. ročník specializovaného veletrhu
Metalloobrabotka. Svarka. 2018.
Firmy, které se chtějí prezentovat
ve společné české expozici, mohou
využít kontakt: jan.kobliha@czechtrade.cz, tel.: 607 001 720.

Soutěž pro předplatitele
Každý měsíc losujeme z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených)
jednoho výherce, kterého odměníme zajímavou věcnou cenou.

PRO PROSINCOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Igor Stránský, Polička

Cenu do soutěže - Měnič napětí z 12V autozásuvky na 230 V pro napájení
např. notebooku - věnuje společnost Trust. Více na str. 48 a na www.trust.com.
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Udělejte radost svým blízkým a nadělte jim k Vánocům
dárkový certifikát.
Stačí napsat na e-mail: predplatne@techmagazin.cz
pro koho (a od koho) bude dárkový certifikát a po obdržení
fakturačních dat uhradit cenu za předplatné 300 Kč.
Redakce obratem zašle vytištěný a vyplněný Dárkový certifikát
na Vámi udanou adresu.

V příštím čísle
připravujeme:
■ Podnikové informační
systémy a software
pro výrobu
■ Nástroje pro třískové
obrábění
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Windows 10 Pro je navržený pro firmy a organizace.

LENOVO THINKPAD JE SYNONYMEM
DOKONALÉHO PRACOVNÍHO NOTEBOOKU
PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE.
JIŽ 25 LET.

lenovo.cz/think25

Výstavu historických notebooků řady ThinkPad si můžete prohlédnout v Lenovo
Showroomu v Praze na Rohanském nábřeží 678/29.

NEXT SD 104
bezpečnostní bezfalcové dveře

Skryté panty

Neviditelné bezpečí

Bezfalcové dveře

www.next.cz | tel.: 777 335 878

