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Rozhovor Jan Novák
Změnit fi remní kulturu je 
dlouhodobý proces.

Svět na kolejích
Železniční průmysl patří ke 
stálicím české ekonomiky.

Stlačený vzduch ve výrobě
Vývoj energeticky úsporných 
zařízení stlačeného vzduchu.
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 EDITORIAL

ČERSTVÉ JARNÍ UDÁLOSTI
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Tak jsme zvládli letošní Velikonoce, čarodějnice, 
požár Notre Dame i 15. výročí vstupu do EU. Vzhle-
dem k volbám do unijních úřadů se samozřejmě 

vyrojila i plejáda důvodů, proč je Unie tak skvělá a pro 
nás životně nezbytná, i proč bychom z ní raději měli spíše 
vycouvat. 

Jak už to bývá, každá strana hájící zarputile svoji prav-
du si vybírá dostatečně přesvědčivé argumenty pro zdů-
vodnění (tzn. to, co se jim k danému účelu právě a lépe 
hodí), a protipól taktně opomíjí. Takže to, co se nejspíš 
blíží skutečnému stavu, je ve fi nále úspěšně zamlženo. 
Jsa pamětníkem oněch událostí, a shodou okolností 
i účastníkem tehdejší mise Mariana Čalfy do Bruselu 
o našem možném přičlenění do unijního systému, vím že 
některé věci prostě nejsou tak jednoduché a přímočaré, 
jak se následně prezentují v médiích.

A platí to i dnes, takže i když původně byla Unie 
vcelku dobrý nápad a v řadě věcí pro ČR prokazatelným 
přínosem, na druhou stranu se z ní stala postupně o dost 
jiná instituce charakteristická i nadprodukcí často nedo-
myšlených kontroverzních předpisů, pravidel a nařízení. 
A vymanit se z nich je také problém, jak ukazuje příklad 
vzpurných Britů, kdy se EU rozhodla jako výstražný 
exemplární příklad ukázat dalším potenciálním „zrád-
cům“, zač je toho loket, aby si takovéto nápady (a že jich 
mezi dalšími unijními členy utěšeně přibývá) sakra roz-
mysleli. Jo, co peklo schvátí, nevydá..., jak se konstatuje 
v tradičních českých pohádkách. Tedy aspoň v těch ještě 
nezasažených současným trendem politické korektnosti, 
jako některé (pro mě tedy opravdu odstrašující) příklady, 
kdy by princ neměl resuscitovat Šípkovou Růženku po-
libkem, protože je to zneužití nesvéprávné osoby, příklad 
dominantní macho kultury, apod. Ty tradiční starobylé 
příběhy jsou prý obecně genderově nevyvážené a vůbec 
dle „moderních“ měřítek „fujtajbl“ se špatným výchov-
ným vlivem.

Ale jsou tu i dobré zprávy. Třeba, že v Česku bude 
vysokorychlostní železnice (VRT). V jejím projektování se 
má postupovat ve spolupráci s Francouzi, protože ti mají 
zkušenosti s její výstavbou (aby ne, když se tím zabý-
vají už téměř čtyřicet let). Pokud se bude VRT budovat 
stejným tempem a stylem jako dálnice, mohla by se jí 
– pokud nedojde k nějaké výraznější změně (např. vlády 
apod.) – dočkat možná už příští generace! 

Tedy zhruba půl století poté, co ve světě tyto moderní 
spoje, konkurující už i nyní ostrakizované letecké dopra-
vě, běžně fungují. A to i v zemích, na něž jsme byli zvyklí 
zatím „koukat“ spíše skrz prsty jako zaostalé (míněno 
za naší skvělou úrovní) a nedemokratické, jako je třeba 
Rusko nebo Čína. I když zrovna v případě Říše středu 
takovýto pohled vzhledem k tisícileté tradici dost kulhá. 
Vyspělou civilizaci tam měli už dávno v dobách, kdy se 
u nás ještě kočkovali a vesele vyvražďovali Slavníkovci 
a Přemyslovci, válčily rodové mocenské klany a vize 
civilizovaného útvaru v podobě státu byly v silně předzá-
rodečné fázi. 

Ano, na lidská práva mají jiný pohled než my, a prošli si 
složitou poválečnou érou budování skvělé zářné budouc-
nosti, pod vedením (dodnes uctívaného) velkého kormi-
delníka Maa. Přestože tam natropil větší škody než jeho 
kolegové v našich podmínkách, stát tam funguje a vlaky 
už na rozdíl od naší vyspělé společnosti vysokorych-
lostně sviští po kolejích na tisícikilometrových trasách 
vybudovaných v řádu pár let či měsíců. Zatímco u nás 
postupuje dálniční infrastruktura pohlcující miliardové 
sumy tempem desítek kilometrů ročně, trasa 7 tis. km 
dlouhého rychlého propojení Peking–Moskva, ohlášená 
v roce 2015, je už z více než poloviny hotova. Čína, která 
s VRT začala v roce 2002, má dnes v provozu síť přes 
25 tisíc km těchto tratí. V pražském metru nyní operátoři 
s velkou pompou zavádějí signál, ale v násobně hlubších 
a starších tunelech v ruské metropoli si tamní občané 
užívají wifi  a jiné vymoženosti už řadu let. To jen na připo-
mínku, až se zase budeme bít v prsa, jak jsme úžasní.

Na druhou stranu je potěšitelné zjistit, že v některých 
oblastech opravdu skvělí jsme, a máme výsledky, které 
i hodně vyspělý svět uznává. Třeba ve výzkumu umělé 
inteligence, vývoji chytrého softwaru či nanotechnolo-
giích a jiných vynálezech moderního světa. Ale nesmíme 
zapomínat, že nejsme jediní, kdo je v dané branži na výši, 
a konkurence je v dnešním svět opravdu silná... 

Josef Vališka, šéfredaktor
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KOMPRESORY 
Vývoj energeticky 
úsporných zařízení je ode-
zvou na fakt, že produkce 
stlačeného vzduchu ve 
výrobě patří k největším 
konzumentům elektřiny.

TECHNOLOGIE 
Když se Paříží rozezněly 
sirény hasičů pospíchají-
cích k hořící katedrále 
Notre Dame, pomáhala 
v boji s ničivým živlem
i roboti. 

ROZHOVOR 
„Poznají-li se lidé na vý-
znamných konferencích 
osobně, spousta věcí pak 
funguje mnohem lépe 
a spolupráce dostává jiný 
rozměr,“ říká Jan Novák.

LOŽISKA
Konference Rolling Future 
umožní vyzkoušení nové 
technologie Fiber Optic 
Sensing, která využívá 
světla místo elektřiny. 

TÉMA
Při vývoji řezných nástrojů jsou důležité simulace výrobního 
procesu obrábění pro nejlepší řešení specifi ckých potřeb 
výrobců železničních částí.
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Sdružení železničních nákladních 
dopravců ŽESNAD.CZ ve spolupráci 
se Správou železniční dopravní cesty 
(SŽDC) uspořádali pro studenty unikátní 
akci, která proběhla v železniční stanici 
v České Třebové a v prostorách obou 
škol (VOŠ a SŠT). Cílem akce bylo uká-
zat, že dnes už zaměstnání na železnici 
není o špinavé práci topiče u parní 
lokomotivy, ale o moderních strojích či 
technologiích budoucnosti. 

„Žákům jsme představili život na 
železnici z druhé strany, ne pouze ze 
sedadla cestujícího. Železnice nabízí 
nepřeberné možnosti uplatnění a naším 
cílem bylo ukázat možnosti a krásu mo-
derní železnice tak, jak ji běžní cestující 
nemohou poznat,“ říká pořadatel akce 
Evžen Nečas ze společnosti LokoTrain. 

Kromě ukázek lokomotiv železničních 
dopravců LokoTrain, ČD Cargo či Me-
trans Rail byla k vidění např. i víceúče-
lová lokomotiva Vectron s prohlídkou 
kabiny strojvedoucího. Zájemci měli 
možnost nahlédnout i do řídicího sta-
vědla výpravčích nebo si prohlédnout 
moderní hasičskou techniku SŽDC,  
či si vyzkoušet jízdu na simulátoru 
lokomotivy. 

techmagazin.cz l 5
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ŠKOLY A INSTITUCE

ŽELEZNICE LÁKALA STUDENTY
Žáci a studenti Vyšší odborné školy a Střední 
školy technické v České Třebové se zúčastnili 
interaktivní akce, která je seznámila s životem na 
české železnici v 21. století.

ČEŠTÍ LOĎAŘI MAPOVALI 
MOŽNOSTI VÝROBNÍHO  
ZAPOJENÍ V TURECKU
Podnikatelská mise českých dodavatelů 
techniky a vybavení pro loděnice zavítala 
letos v polovině dubna do Istanbulu. 
Obchodní cestu společně zorganizovaly 
zahraniční kancelář agentury CzechTrade 
Turecko a Generální konzulát ČR  
v Istanbulu. 

Po předchozí domluvě s vedoucími pracovní-
ky konkrétních pečlivě vybraných loděnic byl 
připraven podrobný časový harmonogram 
cesty, který se podařilo dodržet. To umož-
nilo českým účastníkům během osobních 
návštěv tureckých společností prezentovat 
nabídku výrobků a spolupráce. Mise se 
zúčastnily české podniky z oborů strojíren-
ství, svařování, výroby textilních materiálů či 
gumárenských produktů.

Turecko je díky své poloze a některým 
dalším komparativním výhodám, jako třeba 
cena pracovní síly, významným dodavatelem 
v oboru lodního stavitelství. V sektoru stavby 
a přestavby různých druhů plavidel pracuje 
na osm desítek loděnic, které se soustřeďují 
především při pobřeží Marmarského moře. Co 
do množství vyrobených lodí se Turecko drží 
v TOP 12 zemích světa, a to z pohledu stavby 
malých a středně velkých lodí do 10 000 BRT 
(brutto registrovaných tun). Dalším významným 
segmentem turecké lodní výroby jsou mega-
jachty přesahující 25 metrů – zde patří turečtí 
dodavatelé do světové TOP 3. Podstatná je 
rovněž výroba malých tankerů a v neposlední 
řadě jsou důležitým polem působnosti turec-
kých loďařů služby, máme na mysli hlavně 
rekonstrukce a opravy lodí. Zkrátka v celém 
segmentu objednávek lodí se Turecko dlouho-
době řadí k nejužší světové špičce.

Během tří dubnových dnů navštívili čeští 
manažeři šest loděnic v Istanbulu, Tuzle 
a Tavsanli, přičemž ve všech podnicích měli 
možnost nejen představit svoji nabídku výrobní 
spolupráce, ale zároveň pohovořit s vedoucími 
pracovníky tureckých loděnic. Téměř ve všech 
navštívených továrnách jim byla umožněna 
prohlídka provozu. 

Účastníci byli spokojeni jak s přípravou 
a organizací celé akce, tak i s úrovní přije-
tí i průběhem mise. Podle jejich vyjádření 
jsou připraveni navázat na získané kontakty 
dalšími věcnými kroky. Na konci května chystá 
CzechTrade další misi – do Turecka tentokrát 
pojedou energetici. 

www.czechtrade.cz

23. května, Praha: Aktuální  
exportní příležitosti v Rumunsku 
a Bulharsku
Navštivte seminář zaměřený na 
rumunský a bulharský trh. Dozvíte 
se základní ekonomické údaje, do-
poručené kroky při vstupu na místní 
trhy, oborové příležitosti, očekávání 
a rizika, právní a daňové aspekty atd. 
Součástí jsou i individuální konzul-
tace.
Cena: zdarma

6. června, Praha: Obchodování 
s Německem a Rakouskem
Jaká je aktuální situace Německa 
a Rakouska a s jakými perspektivní-
mi obory prorazit na tamních trzích? 
Využijte příležitosti setkat se s řediteli 
zahraničních kancelářích CzechTra-
de, velvyslanci, zástupcem úspěšně 
exportující firmy atd. Prozradí vám 
praktické tipy pro obchodování, jak 
si najít obchodní partnery a jak na 
daných trzích uspět. 
Cena: zdarma

16. června, Praha: Logistika do 
vzdálených teritorií lodí, letadlem či 
vlakem – tipy a triky pro exportéry 
 Jaký je obchodní potenciál exportu 
zboží a služeb do vzdálených zemí? Na 
tomto odborném semináři si projdete 
všechny články přepravního řetězce 
mezi Dálným Východem, Amerikami, 
Austrálií, Novým Zélandem, Indií a Čes-
kou republikou. Chybět nebudou ani 
případové studie a praktické ukázky.
Cena: zdarma

20. června, Brno: ASEAN – slibné 
trhy pro český export
Zaměřeno na aktuální exportní 
příležitosti a perspektivní obory 
v Indonésii, Singapuru, Thajsku 
a Vietnamu. Dozvíte se zde doporu-
čené kroky pro vstup na tamní trhy, 
očekávání a rizika, oborové příleži-
tosti, jak hledat obchodní partnery, 
tipy pro úspěšný export, účast na 
veletrzích a dalších akcích. Součástí 
jsou i individuální konzultace. 
Cena: zdarma

Podrobné informace o seminářích a konferencích naleznete na: 
www.exportnivzdelavani.cz nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

NEJBLIŽŠÍ AKCE EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
CZECHTRADE
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V ČESKU VYROSTE TOVÁRNA  
NA SYSTÉMY ELEKTROMOBILŮ

SPECIÁLNÍ SÍŤ  
PRO KRITICKOU KOMUNIKACI

Společnosti Nordic Telecom a Nokia 
spouštějí v Česku vůbec první LTE síť na 
světě určenou pro kritickou komunikaci 
v nově harmonizovaném frekvenčním 
pásmu 410–430 MHz. 

Cílem je zajistit bezpečné komunikační 
řešení uživatelům, kteří vyžadují služby 
kritické komunikace, potřebné např. pro 
zajištění ochrany veřejnosti a odstraňování 
následků živelních pohrom, pro poskytování 
kritických širokopásmových datových slu-
žeb, nebo pro oblast kritického IoT a M2M 
v průmyslových odvětvích. Ale také pro  
datové služby záchranných a ozbrojených 
složek, či v sektorech jako jsou např. ener-
getické firmy nebo dopravní podniky. 

Kritická komunikace založená na LTE 
technologii v pásmech s nízkou frekvencí se 
vyznačuje vysokou rychlostí přenosu dat, 
nízkou latencí a schopností pokrýt signálem 
velké oblasti území. Dokáže zajistit spolehli-
vý provoz mobilních širokopásmových apli-
kací (např. přenos videa v reálném čase). 
Nordic Telecom zdůrazňuje, že budovaná 

Mitsubishi Electric postaví v ČR nový 
výrobní závod se zaměřením na motory 
a invertory pro elektrické vozy. Podpoří 
tak expanzi výroby komponentů využíva-
ných v elektrických a hybridních vozech 
v Evropě. 

Společnost Mitsubishi Electric Corpora- 
tion zahájila v areálu dceřiné firmy 
Mitsubishi Electric Automotive Czech 
(MEAC) ve Slaném u Kladna výstavbu 
nové výrobní haly. Ve firmě zabývající 
se výrobou a prodejem ISG, alternátorů, 
startérů, elektromotorů pro elektrické 

posilovače řízení a řídicích jednotek má 
90% podíl společnost Mitsubishi Electric 
Corporation, zbývající desetina pak při-
padá na Mitsubishi Electric Europe.

Nová továrna umožní firmě zvýšit 
objem výroby systémů pro elektrické 
vozy, především klíčového integrovaného 
startéru generátoru (ISG) pro 48V hybridní 
vozy, u nichž se do budoucna očekává 
rapidní nárůst poptávky. Jednopodlažní 
areál s podlahovou plochou 9880 m2 bude 
zaměřen na výrobu motorů a invertorů pro 
vozidla s elektrickým pohonem. Zahájení 
výroby je plánováno na duben příštího 
roku. 

NOVINKY DOMOV A SVĚT WIKOV KOUPIL  
KONKURENČNÍ GGG 
Rodina strojírenské skupiny Wikov se 
rozrůstá: Český výrobce převodovek 
pro kolejová vozidla, firma Wikov 
Industry, koupila svého německého 
konkurenta Gmeinder Getriebe 
Gruppe (GGG).  

Německá skupina GGG vyrábí převo-
dovky a pohony zejména pro lokomotivy, 
tramvaje, speciální kolejová vozidla, pří-
městské a regionální vlaky a zaměřuje se 
i na poskytování servisních služeb, údržbu 
a opravy převodovek a jejich součástí. 
A právě tyto aktivity a produkty posílily 
nyní záběr Wikovu. 

„Výrobky Gmeinderu doplňují naše 
produktové portfolio. Gmeinder je velice 
silný v servisu a údržbě převodovek a ve 
výrobě sofistikovaných převodovek pro 
speciální kolejová vozidla. Chceme tyto 
aktivity rozšířit a najít nové příležitosti  
na trhu,“ uvedl generální ředitel Wikov  
Industry Antonín Růžička. Wikov  
a Gmeinder hodlají využít vzájemné 
spolupráce výměnou know-how, zejména 
v produktivním obrábění součástek či 
chemicko-tepelném zpracování. Nový 
majitel bude nadále používat obchodní 
značku Gmeinder a hodlá ji rozvíjet. GGG 
se v budoucnu zaměří na dodávky speci-
álních převodovek pro specifické projekty 
a servis převodovek všech značek pro 
kolejová vozidla.

Wikov nyní staví novou zkušebnu pro 
testování až 70tunových převodovek 
s investicí až 17 mil. Kč. Dostavba je plá-
nována do konce června 2019. 

síť je vhodným řešením z pohledu kyber-
netické bezpečnosti, neboť se obejde bez 
komponent čínských výrobců a uživatelé 
mají záruku, že nebudou závislí na jednom 
dodavateli či proprietární technologii. 

Síť je od počátku budována pro provoz 
hlasové i datové kritické komunikace, 
vysokou dostupnost (SLA) služeb, a různé 
specifické prvky a funkcionality pro složky 
IZS, což ji zásadně odlišuje od běžných 
komerčních LTE sítí, oproti kterým nabízí 
vysokou úroveň bezpečnosti včetně šifrová-
ní komunikace. 
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AUSTRÁLIE CHCE BÝT LÍDREM 
V „ZELENÉ“ VÝROBĚ VODÍKU 

BATERIOVÉ 
ÚLOŽIŠTĚ 
PŘIJEDE ZA 
UŽIVATELEM 
Společnost CE.Energy představila 
mobilní bateriový box Laura – 
první mobilní velkokapacitní řešení 
o kapacitě 352 kWh pro ukládání 
a zpětné využití elektřiny.

Zařízení umožňuje energetickou 
soběstačnost. Využívá novou 
technologii a je první svého druhu 
nejen v Čechách, ale i v Evropě. Bylo 
vyrobeno ve spolupráci s fi rmou BMW 
(v boxu jsou využity bateriové celky 
z elektromobilů BMW i) a bude sloužit 
jako podpora pro uchovávání elektřiny 
a zdroj při neplánovaných výpadcích. 
Díky své mobilitě a snadné manipulaci 
může být využito např. jako šetrnější 
alternativa dieselových generátorů 

např. při hudebních festivalech, spor-
tovních přenosech či fi lmové produkci 
(kapacita dostačuje pro napájení jedné 
akce). K výhodám patří zejména velmi 
tichý provoz a šetrnost k životnímu 
prostředí (díky tomu se hodí do centra 
měst i do přírody) a možnost nabídnout 
vysoký výstup při nízkém příkonu (na 
400 kWh je třeba 63 A). 

Japonská Toyota oznámila dohodu 
s australskou vládní agenturou pro 
obnovitelné zdroje ARENA, která podpoří 
výstavbu továrny na výrobu vodíku 
z obnovitelných zdrojů. 

Vodíkové centrum za 7,4 mil. australských 
dolarů (119 mil. Kč) má stát na předměstí 
Melbourne, kde byla dříve továrna na výrobu 
japonských vozů, ARENA na něj přispěje 
3,1 mil. AUD (50 mil. Kč). Nová továrna, 
která by měla začít vyrábět vodík už příští 
rok, je podle šéfa australské Toyoty Matta 
Callachora jedním z kroků k tomu, aby auto-
mobilka do roku 2050 vyráběla automobily 
bez produkce emisí. Aby se však technolo-
gie prosadila, musí být dostupná infrastruk-

tura, která pak zlevní výrobu i provoz vozidel 
na vodíkový pohon. Kromě automobilů by 
v Austrálii měly jezdit na vodík i autobusy 
a nákladní vozy. 

„Austrálie má konkurenční výhodu, 
že může hrát globální roli na vznikajícím 
trhu s exportem vodíku,“ zdůraznil ředitel 
agentury Darren Miller s tím, že zejména 
by mohlo jít o export vodíku do asijských 
zemí. Iniciativu podporuje i australský 
ministr energetiky Angus Taylor, podle nějž 
se Austrálie může stát světovým lídrem 
v tomto sektoru, protože má velký poten-
ciál ve výrobě vodíku z OZE. Vodík je 
vnímán jako palivo budoucnosti. Kromě vy-
užití v dopravě, bude sloužit i jako médium 
pro ukládání energie z větrných a solárních 
elektráren. 
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ČLFA povede 
opět Matula 
Předsedou představen-
stva České leasingové 
a fi nanční asociace 
(ČLFA) byl na další dvouleté období opět 
zvolen Jiří Matula z UniCredit Leasing 
CZ. Místopředsedy asociace budou Jana 
Hanušová (ESSOX) a Karel Nováček 
(Factoring České spořitelny). Novými 
členy představenstva byli zvoleni Luděk 
Jírů (Home Credit) a Josef Langmayer 
(Raiffeisen - Leasing).

Nový děkan FEL
Po zasedání Akade-
mického senátu Fakulty 
elektrotechnické ČVUT 
v Praze byl zvolen nový 
děkan fakulty. Z kandi-
dátů byl vybrán prof. Petr Páta, vedoucí 
katedry radioelektroniky, který by měl být 
jmenován do funkce děkana rektorem 
ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem 
k 1. červenci 2019.

Jmenování 
v Kovosvitu
Dosud obchodně-
-technický zástupce 
společnosti Kovosvit 
MAS po Ústecký, 
Liberecký a Středočeský kraj René 
Holman, byl nově jmenován Manažerem 
obchodu pro Českou republiku a Slo-
vensko. Jeho cílem je rozvíjet tuzemský 
obchod a zkvalitnit péči o zákazníky. 

Matoušek vystří-
dal Šalamouna
Od 1. dubna zastává 
funkci ředitele oddě-
lení náhradních dílů 
a poprodejního servisu 
pro značky Peugeot, Citroën a DS v ČR 
dosavadní Customer & Network Quality 
Manager Jan Matoušek. Na pozici vystří-
dal Milana Šalamouna, který po 27 letech 
působení u značek skupiny PSA v ČR 
ukončuje svoji pracovní kariéru.   

Wdowyczyn 
v čele ZVVZ  
Novým generálním 
ředitelem akciové 
společnosti ZVVZ 
GROUP se od 1. dubna 
stal Michal Wdowyczyn, který do ZVVZ 
přišel z pozice výkonného ředitele pro 
energetiku v PBS GROUP. Firma tak 
obsadila funkci, kterou od loňského října 
dočasně zastával Ladislav Musil. Ten 
nyní v holdingu převzal odpovědnost za 
řízení ekonomiky, controllingu a fi nancí, 
jež se v rámci organizační změny cent-
ralizovaly.

PERSONÁLIE

Vizualizace 
nové australské 

vodíkové továrny.

Tech_MAG_05_2019.indd   7 14.05.2019   9:21:27



8 l 05-2019

FO
TO

: P
et

r 
K

os
to

ln
ík

O poznatky z této akce i o dění v obo-
ru se Ing. Jan Novák z firmy Intribo, 
dceřiné společnosti Kleentek, 

s námi podělil.

 Pohled na konferenční program 
a seznam přednášejících dává tušit, 
že tři dny nahuštěné přednáškami 
a prezentacemi musely přilákat 
tribotechnickou elitu...
Ano, v rámci Evropy jde o největší akci 
svého druhu a program byl opravdu 
nabitý. Na takovéto konferenci se schází 
nejlepší experti i odborná veřejnost. Mezi 
přednášejícími jsme z Česka (a zároveň 
i jako účastníci) byli jen tři. Což je škoda, 
protože jde o opravdu unikátní příležitost, 
jak se dostat k jedinečným informacím 
bez nutnosti cestovat stovky či tisíce 
kilometrů. 

Ale i tak bylo těžké si vybrat konkrétní 
přednášky, kterých bylo téměř 200, protože 
probíhaly paralelně v několika sálech a na 
každou bylo vyhrazeno 30 minut. A navštívit 
všechny, které by člověk potřeboval, se 
prostě stihnout nedá. Vyžaduje to utřídit 

ROZHOVOR JAN NOVÁK

NAHRADÍ UMĚLÁ INTELIGENCE ODBORNÍKY?
Je jediným držitelem certifikátu CLS u nás a jedním z úzkého okruhu  
tří českých přednášejících, kteří se zúčastnili prestižní  
mezinárodní konference OilDoc v bavorském Rosenheimu,  
kde Ing. Jan Novák, CLS, reprezentoval ČR. 

jené s účastí nejsou zanedbatelné, zápisné 
1100 eur je poměrně vysoké.  

 Ale pro firmu v tomto oboru to může 
být dobře vynaložená investice...
V tomto smyslu to také chápeme, ale pro 
mnoho firem to představuje naopak jen 
výdaje. Berou to čistě jako náklady, takže 
preferují spíše méně nákladné akce, které 
pořádají tuzemské organizace. Jenže tam 
se ne vždy podaří zajistit špičky v oboru, to 
je drahá záležitost.

Myslím, že je to i odraz toho, že v naší 
oblasti tzv. východního bloku, který je stále 
velmi propojený, je problematika mazání, 
péče o oleje a maziva obecně silně pod-
hodnocována. To je záležitost, se kterou bo-
jujeme už dlouhé roky, a v tom mají západní 
státy trochu náskok. Může to být dáno i tím, 
že díky nižším mzdovým nákladům firmy 
podobné věci a úsilí o maximální efektivitu 
až tolik netrápí. Mazání a věci s tím souvise-
jící jsou ale i o firemní kultuře.

 Zaznamenali jste už mezi českými 
firmami nějaký posun?

si preference, a ani tak není vždy vyhráno. 
Například jednostránkový abstrakt před-
nášejícího vypadá zajímavě, ale přednáška 
pak může sklouznout i do spíše komerční 
prezentace, což by na odborných akcích 
tohoto typu být nemělo. 

 Co nejvíce zaujalo Vás?
Zajímalo mě hlavně to, čím se zabývá naše 
firma, abych viděl a ověřil si, zda to děláme 
dobře. Jde především o problematiku čiš-
tění olejů, sledování jejich stavu a obecně 
všech faktorů, které kondici olejů ovlivňují. 
Chtěl jsem načerpat inspiraci ať už jde 
o nové technologie a přístupy či inovativní 
postupy. 

 Čemu přičítáte malou českou 
účast? Jsou to peníze nebo malá 
informovanost? 
Jedním z klíčových problémů je asi jazy-
ková bariéra. Ani mezi nastupující generací 
není tolik lidí, kteří by zvládli jazyk na takové 
úrovni, aby mohli třeba sami prezentovat 
odborné příspěvky, pak může působit 
i menší sebevědomí, ale ani náklady spo-
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Ano, hlavně velké firmy to začínají chápat, 
a vydávají se správnou cestou. Ale je to 
běh na dlouhou trať, změnit firemní kulturu 
je dlouhodobý proces. A jeho součástí je 
i vzdělávání a osvěta.  

Ale je potřeba říci, že na tom nejsme 
vyloženě špatně. Nechci, aby to vyznělo, 
že jsme „sto let za opicemi“ (smích), to 
rozhodně ne. Prostě západní země mají 
náskok, ale úroveň se začíná postupně vy-
rovnávat. Náš praktický poznatek je, že ne-
záleží ani tak na velikosti firmy. Jsou i menší 
společnosti, kde tým lidí pochopí základní 
principy, že mazání je nedílnou součástí 
zajištění dobrého fungování firmy. Pak si 
dokážou nastavit program, za který by se 
nemusela stydět ani nadnárodní korporace. 
Na druhou stranu jsou i velké firmy, kde 
je systém tak zkostnatělý, že rozhodovací 
postupy pro zavedení správného systému 
může být záležitostí i na několik let.   

 Pokud jde o zaměření konference na 
údržbu a Condition monitoring 4.0, bylo 
něco z toho přínosem i pro Vaši práci?
Tento trend samozřejmě nemůžeme opo-
míjet. Tím, že se snažíme být špičkou v re-
gionu, pochopitelně musíme jít s dobou. 
A zákazníci po nás technologie Průmyslu 
4.0 také žádají. Pro mě byly například velmi 
zajímavé nové senzory a další způsoby, jak 
rozumět olejům a mít možnost je sledovat 
online. Nejvíce mě ale zaujaly přednášky 
na téma zapojení umělé inteligence na 
zpracování získaných dat. Stroje lze osadit 
senzory a měřit spoustu parametrů, včetně 
olejů. Na tom je podstatné, kam se namě-
řená data dostanou a jak se s nimi pracuje, 
protože dnes sice mají firmy z výrobních 
procesů i ze strojů samotných spousty 
informací, ale nejsou schopny je efektivně 
využít. 

Například v databázích jsou nastřádány 
miliony historických analýz olejů, ke kterým 
je kromě výsledků měření i určitý komentář. 
Vývojáři po nezbytném prvotním vyčištění 
dat na ně nasadili chytré algoritmy umělé 
inteligence, které by z nich měly udělat 
identickou interpretaci, jakou by provedl 
expert. Protože dat je spousta a potřebných 
lidí málo, je cílem připravit systém, který 
data pomůže nějakým způsobem automa-
ticky interpretovat a analytické zpracování 
podstatně zrychlit. 

V laboratořích nastupuje digitalizace 
i robotizace, aby byl kontakt člověka se 
zkoumaným vzorkem minimální. Třeba 
na začátek linky se postaví lahvička se 
vzorkem oleje, která prochází různými ana-
lýzami, a do 24 hodin je k dispozici určitý 
výstup. Umělá inteligence by k tomu pak 
mohla připravit nějaký závěr nebo dopo-
ručení, protože zná potřebné souvislosti 
a ví, že jde o konkrétní druh oleje, který 
má daná aditiva atd. Prostě to, co máme 
dnes v našich hlavách, se může přenést do 
digitálního světa. 

 Vyvíjejí se nové materiály, postupy 
a technologie. Mají výrobci zájem 
vzájemně spolupracovat, a dávat 
k dispozici nejnovější poznatky, nebo si 
spíše každý střeží své know-how?
Běžnější je spíše druhá varianta, která dává 
určitou konkurenční výhodu a o peníze, jak 
známo, jde až v první řadě (smích). Konfe-
rence byla svým způsobem také přehlídkou 
aktuálních technologií, ale navíc s možností 
setkat se a navázat osobní kontakt s lidmi, 
s věhlasnými kapacitami, se kterými obvyk-
le komunikujeme jen elektronicky na dálku. 
Když se lidé znají osobně, spousta věcí 
funguje mnohem lépe a spolupráce dostává 
zcela jiný rozměr.

Trochu mi je líto, že podobný formát 
nefunguje třeba v rámci Střední a Východní 
Evropy. Pořádají se lokální konference, něco 
málo česko-slovenských, ale skutečně vel-
ká reprezentativní mezinárodní konference, 
kde by se scházely špičky v oboru z Čech, 
Polska, Slovenska, Rakouska a Maďarska, 
tady chybí.

 Jak se k této problematice staví český 
průmyslový sektor?
Snažíme se, abychom úroveň srovnali. Pro-
to se účastníme i těchto konferencí, aby-
chom měli přístup k nejnovějším informacím 
a znalostem v oboru a nejlepším technolo-
giím, které jsou aktuálně k dispozici, a mohli 
je nabídnout zákazníkům, kteří mají zájem 

v této oblasti dosáhnout kýžených úspor. 
Hlavně lepší efektivitou a zlepšením proce-
sů, ne jen seškrtáváním nákladů. 

Efekt totiž není jen ve snížení nákladů, ale 
když se třeba sníží o 50 % spotřeba olejů, 
ušetří se i emise CO2 tím se firma stává 
ekologičtější, což je nyní výrazně akcen-
tovaný faktor. Hlavně velké společnosti 
kladou důraz na dodržování bezpečnosti, 
přitom čím spolehlivější jsou stroje, tím 
vyšší je i bezpečnost provozu. 

Je znát, že osvícenějších firem přibývá. 
Obecně se na nás sice obracejí, až když 
mají problémy, ale určitě je lepší budovat 
potřebná řešení a systémy dříve, a problé-
mům předcházet. Je to jako v běžném živo-
tě – kolik lidí chodí pravidelně na preventivní 
prohlídky? Drtivá většina jde k doktorům, až 
když je zle.

 Je mezi poznatky z konference  
a z Vaší praxe velký rozdíl?
Na konferenci OilDoc se prezentova-
ly opravdu „fajnovosti“, specializované 
odborné problémy, zatímco u nás řešíme 
většinou obecné základy, jak správně 
pracovat s mazivy a oleji. Obsluha stroje 
není často poučena, jak se o stroj či systém 
správně starat, třeba aby byl olej doplňo-
ván správným způsobem, jeho skladování 
apod., takže očekávané výsledky se logicky 
nemohou dostavit.

Například pro velkou mezinárodní spo-
lečnost jsme implementovali ve zkušebním 
režimu chytré zavzdušňovací filtry, které 
díky svým senzorům měří různé parame-
try a umožňují i přenos naměřených dat. 
Když jsme poté kontrolovali stroje, kde byl 
systém nasazen, a jestli data ze zkušebního 
provozu ukazují náznaky zlepšení, zjistili 
jsme, že polovina strojů měla odmontované 
kryty olejových nádrží, které by měly být 
utěsněny kvůli nečistotám. Tady pak špič-
kový filtrační systém ztrácí smysl.

Dnes máme v běhu několik projektů, 
kdy třeba pro chemickou továrnu vyvíjíme 
systém online sledování, nad kterým by měl 
fungovat i expertní systém, protože odstavit 
výrobu tohoto typu v případě složitých che-
mických procesů a technologických operací 
není jednoduché, a nese to s sebou značné 
finanční ztráty. 

Když dojde např. k problému na ložis-
ku, nejde to jen vypnout a po opravě opět 
zapnout. Proces nájezdu chemické výroby 
je záležitost v řádech hodin pro dosažení 
optimálních teplot pro různé fáze apod. 
Jde o složitý výrobní proces náročný na 
dosahování a udržování přesných paramet-
rů, nezbytných nejen pro samotný výsledný 
produkt, ale i řízení, resp. eliminaci emisí 
apod. Naším cílem je poruchám a nuceným 
odstávkám předejít. A právě k tomu slouží 
nové technologie a postupy, které zdokona-
lují současné systémy a nástroje. 

Josef Vališka
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Při úspoře spotřeby 
olejů se firma stává 
i bezpečnější, protože 
čím spolehlivější jsou 
stroje, tím vyšší je 
i bezpečnost  
provozu. 

„Když se lidé poznají osobně na významných 
konferencích, spousta věcí pak funguje mnohem lépe 
a spolupráce dostává jiný rozměr,“ říká Jan Novák.
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Na začátku je pouze plošný materiál 
(plech) nebo standardizovaný profil 
či trubka. Následnou operací, kterou 

není možné ve většině případů vynechat, je 
dělení. A protože je řeč o tvarových dílcích, 
je potřeba uvažovat nad některou z dostup-
ných technologií termického dělení kovů. 
Může se objevit námitka, proč například 
nepoužít technologii řezání vysokotlakým 
vodním paprskem. Samozřejmě se nabízí 
i taková varianta, ale reálná řezná rychlost 
při dělení materiálů, o kterých je řeč, je 
velmi nízká, což by nepřineslo potřebnou 
produktivitu. Navíc se bavíme o materiá- 
lech, které při styku s vodou podléhají  
povrchové korozi. Použití technologie  
řezání vysokotlakým vodním paprskem by 
tedy přineslo i zvýšené nároky na čištění 
povrchů ocelové konstrukce před její finální 
povrchovou úpravou. 

K dispozici jsou i technologie mecha-
nického dělení, např. vysekávání nebo 
řezání s využitím pásové pily. Pásovou pilu 
lze s úspěchem použít pro přípravu prvků 
ocelových konstrukcí za předpokladu, že jde 
o trubky a profily, ale bohužel ji nelze použít 
pro přípravu tvarových dílců z plošného ma-
teriálu. A technologie mechanického vyse-

kávání určitě také najde své uplatnění, ale je 
nutné vzít v úvahu omezený rozsah tlouštěk 
děleného materiálu a současně je důležité, 
aby byl naplněn předpoklad velkého objemu 
výroby dílců stejného tvaru. V ostatních 
případech je skutečně vhodné popřemýšlet 
o použití některé z technologií termického 
dělení kovů. Je zde podstatně širší pole 
použitelnosti z pohledu požadované varia-
bility vnějších tvarů zhotovovaných součástí 
a také je možné uvažovat o podstatně širším 
rozsahu zpracovávaných tlouštěk materiálu.

Technologie termického dělení
V současnosti ještě neexistuje technolo-
gie termického dělení, která by byla zcela 

univerzální. Záleží na druhu zpracovávaného 
materiálu a na jeho tloušťce. Vývoj hlavních 
technologií termického dělení kovů – lase-
rové a plazmové řezání – postupuje vpřed, 
takže se posouvají hranice jejich efektivní 
použitelnosti. Pokud bereme v úvahu nej-
běžnější druhy konstrukčních ocelí, tak není 
důvod při běžných tloušťkách děleného ma-
teriálu do 20–25 mm neuvažovat o lasero-
vém řezání s využitím technologie vláknové-
ho laseru. Budeme-li uvažovat o tloušťkách 
dělených materiálů do 40–50 mm, je potřeba 
brát v úvahu technologii plazmového řezání. 
Pokud půjdeme s požadavkem na dělení 
materiálu ještě do větších tlouštěk, dostane-
me se do oblasti, která je i dnes doménou 
autogenní technologie.

Samozřejmě existují tloušťky, u kterých se 
jednotlivé dostupné technologie překrývají, 
ale v takovýchto případech je potřeba po-

suzovat vhodnost volené technologie v kon-
textu s celkovou filozofií firmy a s ohledem 
na hlavní část vyráběného sortimentu.

Laserové řezání
Technologie laserového řezání je tou správ-
nou volbou při řezání ocelí od nejmenších 
tlouštěk až po zmiňovaných 20–25 mm. 
Zde je možné dosahovat velmi vysokých 
řezných rychlostí, vysoké kvality řezu při za-
chování kolmosti řezné hrany, velmi vysoké 
přesnosti a „výtěžnosti“ (šíře řezné spáry se 
pohybuje v intervalu 0,08–0,2 mm) při mi-
nimálním rozsahu zóny tepelného ovlivnění 
a při minimálním otřepu na spodní řezné 
hraně. Při použití správného asistenčního 

10 l 05-2019

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU

PROČ ŘÍCI ANO LASERŮM  
PŘI VÝROBĚ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Firmy zabývající se výrobou ocelových konstrukcí a zpracováním oceli 
musí mít vyřešenou otázku, jak připravovat jednotlivé dílce, ze kterých 
jsou prostorové konstrukce vyráběny. A právě v tom mohou účinně 
pomoci specialisté společnosti 4ISP.
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jeho pořízení pravděpodobně nižší ve srovnání s la-
serovým řezacím pracovištěm. Pak je ale potřeba vzít 
v úvahu vyšší energetickou náročnost plazmového 
řezacího pracoviště, podstatně větší počet spotřeb-
ních dílů (ca 4–7 kusů pro konkrétní proudový proces 
dle typu plazmového zdroje), jejichž jednotková cena 
je v řádu stovek až tisíců korun při předpokládané 
životnosti v jednotkách pracovních směn. 

Technické plyny budete samozřejmě potřebovat pro 
plazmové řezací pracoviště také. Dosahovaná „vý-
těžnost“ bude menší (šíře řezné spáry je totiž v řádu 
několika milimetrů, proto je potřeba zachovávat 
větší odstup mezi jednotlivými dílci ve vykonávaném 
pálicím plánu), současně bude podstatně širší zóna 
tepelného ovlivnění, větší otřep na spodní straně řezu, 
menší rozměrová přesnost výpalků a v neposlední 
řadě budete bojovat i s kolmostí řezné hrany. To s se-
bou přináší časově náročnější následný proces sesta-
vování dílců pro svařování, popřípadě vede k nutnosti 
dodatečného mechanického „doladění“ řezné hrany.

A srovnávat laserové řezací pracoviště s autogen-
ním pro dříve zmiňovaný rozsah tlouštěk děleného 
materiálu nedává příliš smysl. Teoreticky je sice mož-
né autogenní technologií řezat materiál od tloušťky 
3 mm, ale praktická využitelnost této technologie 
začíná od tloušťky ca 10 mm. Maximální dosažitelná 
řezná rychlost je však bohužel pouze na úrovni stovek 
milimetrů za minutu (oproti řádu několika metrů za 
minutu u laseru, popř. plazmy), takže lze velmi těžko 
uvažovat s obdobnou „průtočností“ autogenního 
řezacího pracoviště, i kdyby bylo osazeno několi-
ka hořáky a charakter produkce umožňoval využití 
paralelního či zrcadlového řezu. Jak již bylo uvedeno 
dříve, doménou pro autogenní technologii jsou velké 
tloušťky, kde už ostatní technologie „končí“.

Navíc je možné v blízké budoucnosti očekávat, že 
se hranice, kde je ještě efektivní použití technologie la-
serového řezání, dále posune. Již nyní jsou k dispozici 
laserové zdroje využívající technologii vláknového (pev-
nolátkového) laseru o výkonu 15 kW, které umožňují 
řezat konstrukční oceli (včetně vysoce legovaných) do 
tloušťky 50 mm. V souvislosti s jejich větším rozšířením 
je možné očekávat i pokles pořizovací ceny, a proto 
se stanou dostupnějšími pro širší okruh potenciálních 
uživatelů, kteří budou schopni využít možnost řezat 
materiály o větších tloušťkách, a také využít větší výkon 
laserového zdroje pro další podstatné zvýšení řezných 
rychlostí u menších tlouštěk dělených materiálů. 

Záleží tedy na konkrétních potřebách vaší výroby, 
který laserový řezací stroj z námi dodávaného portfo-
lia si vyberete. 

Pavel Kopejtka, Zbyněk Korneta, 4ISP
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plynu (kyslík, dusík nebo argon – v závis-
losti na děleném materiálu a jeho tloušťce) 
je velmi dobrá svařitelnost zhotovovaných 
dílců bez nutnosti doplňkového mechanic-
kého čištění řezné hrany. Samozřejmě se 
nemusíte omezovat pouze na řezání ocelí, 
na laserovém stroji lze řezat i další kovy 
(např. hliník a jeho slitiny, měď, mosaz, titan 
a další).

Tato technologie s využitím vláknového 
laseru (díky vysoké účinnosti) neklade žádné 
zásadní nároky na instalovaný elektrický 
příkon a je velmi „přátelskou“ i z pohle-
du dalších provozních nákladů. Kromě již 
zmiňované elektrické energie a některého 
z výše uvedených technických plynů jsou 
pro každodenní provoz potřeba pouze dva 
spotřební díly – tryska a ochranné sklo. 
Cena obou těchto dílů se pohybuje v řádu 
stokorun a jejich životnost je při správném 
používání několik měsíců i při práci laserové-
ho řezacího stroje ve vícesměnném provozu.

Srovnání
Budete-li chtít provést srovnání s plazmo-
vým řezacím strojem, který by byl používán 
pro stejný rozsah tlouštěk dělených mate-
riálů, budou prvotní investiční náklady na 
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EURAZIO CENTRUM
Loni vybudovala společnost 4ISP nové Eurazio 
centrum v Modleticích u Prahy. Jde o prodejní 
showroom několikanásobně větší než jakýkoliv 
jiný v celé Evropě. K dispozici je více než padesát 
typů CNC průmyslových laserů, frézek a dalších 
obráběcích strojů. Eurazio centrum se stalo cen-
trálním showroomem s čínskými lasery pro celou 
Evropu, kde mají zákazníci možnost vyzkoušet si 
vlastní materiály na strojích tak, aby výběr vhod-
ného stroje pro jejich potřeby byl co nejpřesnější.

1
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Technologie laserového řezání je 
velmi „přátelskou“ i z pohledu 
provozních nákladů.

Pro dělení zejména plošného 
materiálu (někdy i trubek a profi lů) 
je ideální stroj řady G-E (je možné 
jej dodat v pracovních rozměrech 
pro plošný materiál 1,5 x 3 m, 1,5 
x 4 m, 2 x 4 m, 2 x 6 m, 2,5 x 6 m 
a 2,5 x 8 m a s různými rozsahy 
průměrů / průřezů trubek / profi lů 
zpracovávaných na doplňkové rotační 
ose 60T, 16Q, 22Q, 35Q pro délku 
trubky/profi lu do 6 m).

Pro dělení velkých objemů trubek 
a profi lů bez potřeby dělení plošného 
materiálu je vhodný stroj řady TH65 
s automatickým podavačem.

Pro dělení menších množství trubek 
a profi lů bez potřeby dělení plošného 
materiálu je ideální stroj řady E22.
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Využití procesů aditivní výroby (AM) 
může znamenat, že součásti budou 
lehčí, pevnější a pružnější. U těles 

nástrojů dovoluje vytvoření tvarů a prvků, 
které by konvenčními metodami obrábění 
nebylo možné zhotovit, přitom z libovolné-
ho materiálu, např. ze slitiny titanu. Navíc je 
dosaženo nižší celkové hmotnosti nástroje, 
což účinně pomáhá minimalizovat vibrace 
a zvýšit bezpečnost obrábění s dlouhým 
vyložením nástroje. 

Kompaktnější a lehčí nástroje
„Při návrhu nové frézy CoroMill 390 byla 
promyšlenou redukcí materiálu vytvoře-
na optimální konstrukce frézy umožňující 
dosažení minimální hmotnosti. Říká se tomu 
topologická optimalizace a fréza je díky ní 
kompaktnější a podstatně lehčí než její kon-
venční verze. To pomáhá zvýšit produktivitu 
prováděných frézovacích operací s dlouhým 
vyložením nástroje. Navíc kratší vzdálenost 
mezi tlumicím mechanismem uloženým 
v adaptéru a břitem přispívá ke zvýšení 
výkonnosti a zlepšení bezpečnosti obrábě-
cího procesu,“ vysvětluje Thomas Wikgren, 

nástroje přesahujícím až čtyřnásobek prů-
měru frézy. Frézování s dlouhým vyložením 
nástroje je často zapotřebí při obrábění 
součástí v odvětvích, jako jsou letecký 
průmysl nebo výroba zařízení pro těžbu 
ropy a plynu. Vytvoření tvarových prvků, 
jako jsou hluboké dutiny, však může být 
komplikováno vznikem vibrací, jež mají 
za následek zpomalování výroby, zkrá-
cení životnosti nástrojů a zhoršení kvality 
obrobené plochy. U těchto aplikací je proto 
nová odlehčená fréza využívána v kombi-
naci s frézovacími adaptéry Silent Tools, 
vybavenými tlumicí technologií, která eli-
minuje vznik vibrací a umožňuje dosahovat 
při obrábění s dlouhým vyložením nástroje 
vysoké produktivity.

Jako příklad uvádí výrobce čelní frézo-
vání s velkými radiálními šířkami řezu při 
opracování materiálu P2.5.Z.HT s tvrdostí 
290HB (při 80–100 % průměru frézy) s po-
užitím adaptéru C5-Q22D-048-220 na stroji 
Okuma MA550-VB, kdy bylo dosaženo více 
než 200% zvýšení produktivity. 

Josef Vališka
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Manager Product Application Management 
ze společnosti Sandvik Coromant.

Tyto nástroje jsou k dispozici v provedení 
o Ø 40 nebo 50 mm (pro upínání na trn 
o Ø 16 nebo 22 mm). V závislosti na aplika-
ci lze volit mezi provedením se třemi nebo 
čtyřmi zuby. Všechny frézy jsou k dispozici 
v provedení s nerovnoměrnou zubovou roz-
tečí a vnitřním přívodem řezné kapaliny. 

Tiché obrábění dlouhých dílů
Fréza CoroMill 390 je určena pro čelní fré-
zování, frézování hlubokých rohů, stranové 
frézování, frézování dutin a drážek, a pro 
využití i pro náročné aplikace s vyložením 

ADITIVNÍ VÝROBA 
SE UPLATŇUJE I U NÁSTROJŮ
Novinka v portfoliu fi rmy Sandvik Coromant, 
odlehčená verze frézy CoroMill 390, 
je pozoruhodná tím, že její tělo bylo 
vytvořeno s využitím aditivní výroby. 

Fréza vyrobená 
s využitím aditivní 
výroby umožňuje 
snížení vibrací při 
frézování s dlouhým 
vyložením nástroje. 
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VYŠŠÍ VÝKON PRO
NÁROČNÉ APLIKACE

Integrovaný motor vřetene 
pro lepší přesnost a vyšší 
výkon 26 kW.

Snadno programovatelná 
robotická buňka integrovaná 
s Mazak Smooth G, ideální 
pro malé až střední velikosti.

Automatizované rameno 
robota pro nakládku a 
vykládku obrobků.

Quick Turn 250MY + TA-12
QUICK TURN 250MY+TA12 je ideální pro malé až střední 
velikosti obrobků, pro výrobní kapacity, které vyžadují práci 
stroje přes noc nebo o víkendech se specifikacemi navrženými 
tak, aby splňovaly Vaše požadavky.

Snadno programovatelná robotická buňka se softwarem 
integrovaným do systému SMOOTH G společně umožňují 
ovládání stroje i automatizovaného robota. Tím je zajištěno 
jednoduché rozhraní pro rychlé nastavení s automatickým 
založením/vyložením dílů.

Pro více informací navštivte www.mazakeu.cz

Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o.
Technology Center Czech Republic 
Zděbradská 96, 251 01
Říčany, Jažlovice
T: +420 226 211 130 
W: www.mazakeu.cz

Navštivte nás
21. - 24. května 2019
MSV Nitra, Pavilon M1
Stánek 21
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Velká posluchárna Fakulty strojní 
ČVUT byla 25. dubna letošního 
roku dějištěm odborného semináře 

s názvem „Inprocesní měření na obrábě-
cích strojích“, pořádaného v rámci projektu 
NUCLEI. Akce se zúčastnilo více než sedm 
desítek posluchačů z řad výrobců a uživate-
lů obráběcích strojů.

Cílem projektu, který je zaměřen na Střední 
Evropu, je rozvíjet spolupráci ve výzkumu 
a vývoji v regionu mezi různými partnery (např. 
průmyslovými firmami, výzkumnými středis-

ky a akademickou sférou) a tím posílit jejich 
konkurenceschopnost. Má také přispět k in-
tenzivnějším inovacím v rozšíření přeshraniční 
spolupráce (kdy např. německá firma řeší 
projekt s českou výzkumnou organizací nebo 
naopak) a k posílení zájmu mezi komerčními 
firmami o společné projekty a uplatňování 
myšlenky konceptu Open innovation.

V rámci NUCLEI je vyvíjen tzv. techno-
logický digitální periskop, nástroj, který 
umožní rychlejší přístup k výsledkům 
výzkumu a vývoje v oblasti robotiky, výrob-
ních procesů, ICT, elektroniky, modelování 
a vizualizace v pokročilém zpracovatelském 
průmyslu. Například TOS Varnsdorf spo-
lečně s Ústavem výrobních strojů a zařízení 
(RCMT) prezentovaly možnost využití těž-
kého horizontálního vyvrtávacího stroje jako 
souřadnicového měřicího stroje.

Stěžejní část přednášek a prezentací zajis-
tila společnost Renishaw. Představila nejen 

systému FENAR vyhodnocováním akustic-
kých emisí.

To, že i mezi ryze českými firmami lze najít 
vývojová pracoviště, která si v ničem nezadají 
s renomovanými zahraničními institucemi 
a nijak nezaostávají ani za zvučnými jmény, 
dokumentoval ředitel brněnské firmy Mesing 
Jan Kůr. Originálním způsobem představil 
„českou alternativu“ k aktuálním trendům 
a koncepcím charakterizovaným obvykle 
vznešenými výrazy a marketingovými pojmy, 
a uvedl tyto někdy až přehnaně adorované 
věci na pravou míru. Nicméně o tom, že 
tento praktický a skromný přístup skuteč-
ně úspěšně funguje, svědčí skutečnost, že 
mezi klienty Mesingu (minimálně těmi, které 
může firma s ohledem na dohody o mlčen-
livosti zmiňovat) figurují už mnoho let četné 
špičkové firmy, včetně předních automobilek, 

představující skutečnou elitu mezinárodní 
technologické a průmyslové sféry. Řešení, 
která pro ně brněnští výzkumníci vyvinuli, patří 
svými parametry do „první ligy“ ve své branži. 
Příkladem je i měřicí stanice pro hromadnou 
výrobu, která byla tématem prezentace.

Na jeho přednášku navázali Jiří Ná-
dvorník z firmy Amest prezentací aplikace 
pro měření v průběhu výrobního procesu 
na příkladu výroby železničního soukolí, 
a zástupce společnosti SKF Aleš Rode s té-
matem měření a diagnostiky vibrací ložisek 
a vřeten obráběcích strojů. Finále pak už 
patřilo zástupcům dalších dvou průmyslo-
vých značek – Siemens seznámil s novin-
kami v měřicích systémech Sinumerik 840D 
a společnost Heidenhain představila měřicí 
sondy a softwarové podpory pro inprocesní 
měření na příkladě různých aplikací. 

Josef Vališka

MĚŘENÍ V PRŮMYSLOVÝCH  
OPERACÍCH
Známé přísloví „dvakrát měř a jednou řež“ platí dosud, ale v podmínkách 
moderní průmyslové výroby se zvýšily nároky na přesnost měření  
a možnost jeho začlenění do výrobních procesů či strojních zařízení.
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své koncepce v oblasti průmyslové měřicí 
techniky, ale zajistila i špičkové specialisty, 
mezi nimiž figuroval John Kerry s prezentací 
„State of the art“ v měření na obráběcím 
stroji. Šlo o systém zvýšení kvality výrobní-
ho procesu, resp. finálního obrobku. Po ní 
se ujal slova Josef Sláma, ředitel českého 
zastoupení Renishaw, který v přednášce 
„Mipexa – jak se vyvíjí požadavky zákazníků 
na měření v procesu“ dokumentoval na kon-
krétním příkladě nasazení precizní technolo-
gie a její přínos ve strojírenské firmě. Třetím 

z firmy Renishaw byl Martin Dlouhý, který 
věnoval svou přednášku tématu „Evoluce 
a revoluce v měřicích systémech pro ob-
ráběcí stroje“. Popsal v ní trendy a aktuální 
vývoj v oblasti měření na obráběcích strojích, 
směřující k mobilním aplikacím a automa-
tizovaným cyklům schopným průběžné 
optimalizace pro daný stroj.

Druhý blok zahájil Karel Svoboda z firmy 
Marposs představením systémů pro inpro-
cesní měření na příkladě nasazení měření 
vnitřních a vnějších průměrů a vyvažování 
brousicích kotoučů v brousicích procesech 
při výrobě klikových hřídelí, např. s využitím 

Cílem je posílit 
konkurenceschopnost 
firem spoluprací  
s akademickou sférou.

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU
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Novinka zaměřená na základní aplika-
ce pro soustružení je podle výrobce 
ideální pro případy, kdy je žádoucí, 

aby přes noc nebo o víkendech fungoval 
bezobslužný provoz. Obráběcí stroj i robot 
jsou řízeny z panelu obráběcího stroje 
Mazak pomocí aplikace, která má přehled-
né rozhraní a umožňuje mimořádně rychlé 
nastavení.

Centrálním prvkem automatizačního 
řešení TA-20/200 je robot Fanuc M20iA/20, 
který je jedním z nejrychlejších robotů ve 
své třídě. S dosahem 1811 mm je schopný 
nést maximální užitečné zatížení 20 kg. 
Štíhlý design 6osého ramene dokonale 
využívá vysokých rychlostí a zrychlení osy 
k snadnému přístupu a přímou integraci 
do kompaktní pracovní buňky TA-20/200. 
Rameno je vybaveno uchopovači pro 
nakládání a vykládání. Skrytá vedení kabelů 
uvnitř ramena a zápěstí prodlužuje životnost 

kabelů a zabraňuje jejich poškození. Uza-
vřená ložiska a bezkartáčové bezúdržbové 
střídavé motory zas poskytují maximální 
ochranu a zlepšují spolehlivost zařízení pro 
dlouhou životnost a minimální prostoje.

Periferní laserový skener integrovaný do 
buňky zajišťuje, že se robotické rameno 
okamžitě zastaví, pokud se operátor bě-
hem provozu dostane do předdefinované 
blízkosti buňky. Tak je zaručena vysoká 

bezpečnostní ochrana pracovníků. Roboti-
zovaná buňka disponuje také unikátním 
principem skládání obrobků, který využívá 
přestavitelné fixační sloupky obrobků, 
jejichž uspořádání a nastavení se provádí 
pomocí grafického uživatelského rozhraní 
(GUI), které je také součástí CNC jednotky 
SmoothG.

Se systémem Průmysl 4.0, který je 
ústředním prvkem procesu výzkumu a vý-
voje společnosti Mazak pro koncepci řešení 
TA-20/200, je integrace mezi obráběcím 
strojem a robotickou automatizací velmi 
snadná - vše je řízeno technologií Smo-
oth. Robotizovaná buňka je podle výrobce 
dokonalým příkladem toho, jak lze dodat 
řešení na klíč k efektivnímu zkrácení doda-
cích lhůt a ke snížení nepřímých nákladů na 
pracovní síly.  

www.mazakeu.cz

AUTOMATIZAČNÍ BUŇKA  
PRO SOUSTRUŽENÍ
Společnost Yamazaki Mazak představí v Nitře na MSV pod označením  
QUICK TURN 250MY a TA-20/200 nové „plug and play“ soustružnické 
centrum a robotické řešení strojů určených pro trh subdodávek.

Štíhlý design  
6osého ramene doko-
nale využívá vysokých 
rychlostí a zrychlení 
osy k snadnému 
přístupu. FO
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Manipulace s těžkými paletami je 
při použití mechanického vozíku 
fyzicky velmi náročná, naproti tomu 

umožňují elektrické paletové vozíky daleko 
rychlejší a pohodlnější práci. 

„Zjistili jsme, že spousta zaměstnanců 
v logistice i výrobě stále používá mecha-
nické paletové vozíky na každodenní tahání 
těžkých nákladů. Myslíme si, že v součas-
né době, kdy elektrické paleťáky startují 
již na 39 900 Kč, je to zbytečná dřina. Na 
stránkách stop-drine.cz nabízíme infor-
mace ke kompletní řadě ručně vedených 
elektrických vozíků i řadu referencí,“ říká 
Martin Koudelka, vedoucí marketingu 
Jungheinrich ČR. 

Příklad z praxe
Po nasazení elektrických paletových 
vozíků ve firmě K+P line došlo k okamžité 
změně. Práce byla rychleji hotová a obslu-
ha nebyla unavená, což přispělo i k vyšší 
bezpečnosti práce. Jak říká jednatel firmy 
K+P line Jiří Kavánek: „Dříve jsme pře-
kládali kamiony za pomoci čelního vozíku 
a ručního paleťáku. Překládka nyní probíhá 

Každý provoz je specifický
Někde potřebují vozík na vícesměnný pro-
voz denně, a někde zase složí dvakrát do 
týdne kamion a vozík je pak v nečinnosti. 
Díky tomu připravila společnost Junghein-
rich v rámci iniciativy ucelený přehled všech 
možností elektrických vozíků. Oproti minu-
losti tak v šíři portfolia firmy nastal výrazný 
posun. Dnes si zákazník může vybrat vhod-

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU

INICIATIVA STOP DŘINĚ PODPOŘÍ 
BEZPEČNOST PRÁCE 
Na podporu skladníků představilo české zastoupení společnosti 
Jungheinrich iniciativu, v jejímž rámci nabízí elektrické paletové vozíky  
jako alternativu k tahání velmi těžkých nákladů mechanickými „paleťáky“.

výrazně rychleji a je pohodlnější. Argu-
mentem pro elektrifikaci paletových vozíků 
ale zdaleka není jen výkon a efektivita. 
„V dnešní době, kdy je nouze o kvalitní 
pracovníky, jde o zajímavý benefit, který 
může být pro řadu pracovníků výrazným 
impulzem k setrvání ve firmě. Navíc se vý-
razně snižuje riziko pracovních neschop-
ností,“ doplňuje Martin Koudelka.

Kompaktní vozíky 
s Li-Ion baterií jsou 
vhodné pro převoz  
v nákladních vozech. 

Vozíky lze dobíjet  
i z obyčejné zásuvky. 

1

2
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ný vozík podle svých specifických kritérií, 
stačí se podívat na: www.stop-drine.cz.

Poměr cena-výkon je důležitým faktorem 
i při nákupu manipulační techniky, navíc 
ne každý potřebuje vysoký výkon. Proto 
Jungheinrich nenabízí pouze nejvýkonnější 
stroje, které jsou špičkou v oboru, ale vydal 
se i cestou výroby jednodušších vozíků 
s menším výkonem a také nižší cenou. „Tak 
nabízený poměr cena-výkon dává smysl 
i v méně náročných nasazeních,“ vysvětluje 
Martin Koudelka.

Dostupná Li-Ion technologie
Dalším argumentem pro nahrazení ruční 
práce elektrickou je lithium-iontová techno-
logie v bateriích. Ta umožňuje mezidobíjení 
v jakémkoliv okamžiku a zároveň není nutné 
dobíjet baterii do plné kapacity. Za 30 minut 
je baterie dobitá na 50 % své kapacity 
a připravena k pokračování práce. K úplné-
mu nabití pak stačí 1,5 hodiny. 

„Díky těmto vlastnostem je práce s lithio-
vými bateriemi naprosto bezpečná a bez-
údržbová. Oproti využití vozíků s olověnými 
bateriemi odpadá nutnost dolévání elektro-
litu do článků baterie a s vozíky tak může 
pracovat kdokoliv bez nutnosti specifického 
školení na práci s bateriemi. V letošním roce 
navíc uvádíme na trh základní model elek-
trického paleťáku s lithiovou baterií, který je 
s cenou 39 900 Kč dostupný opravdu kaž-

dému. Nejedná se sice o vozík pro celoden-
ní nasazení, ale jako pomocník pro manipu-
laci s těžkými břemeny nebo na nedokonalé 
podlaze na 1–2 hodiny čisté práce denně je 
naprosto dostačující,“ shrnuje výhody Pavel 
Králík, produktový manažer společnosti 
Jungheinrich. 

www.stop-drine.czFO
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 ▼ INZERCE

Díky iniciativě jsou  
k dispozici vozíky 
vhodné od denních 
dávek v řádech hodin 
až po těžké nasazení  
v nonstop provozu.

2
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ŽELEZNIČNÍ  
PRŮMYSL A LOŽISKA

DYNAMICKÝ SVĚT NA KOLEJÍCH

Předprázdninové období letos 
přiláká do Ostravy, tak jako již 
tradičně, příznivce a firmy působící 

v oblasti železnic, kteří se přijedou po-
dívat na přehlídku výrobců, dodavatelů 
a poskytovatelů služeb pro tento seg-
ment – Czech Raildays. Kromě prestiž-
ního berlínského veletrhu InnoTrans, 

pořádaného ve dvouletých intervalech, 
je to hlavní příležitost, jak se seznámit 
s nejnovějším vývojem v segmentu kole-
jové dopravy.

Na této specializované výstavě, 
jediné svého druhu u nás, se každý rok 
představují novinky, které by se mohly 
objevit i na kolejích křižujících naši 

republiku, a také vybavení, jež zůstává 
očím běžného železničního pasažéra 
obvykle skryto. Kromě železnice jako 
takové jsme se proto zaměřili i na jeden 
z těchto nenápadných prvků, bez něhož 
by se nejen kolejová doprava, ale celý 
náš svět doslova a do písmene zastavil  
- ložiska a vývoj v tomto oboru.  
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To samozřejmě zahrnuje různé prvky, 
splňující potřebu řešení technologií, 
efektivní produktivitu, zkrácení doby 

obrábění a snížení nákladů. Zvládnout 
všechny tyto náročné požadavky vyžaduje 
širokou škálu standardních i na míru šitých 
nástrojů. Obrábění železničních částí proto 
představuje skutečnou výzvu jak pro vlastní 
výrobce železniční techniky, tak i výrobce 
řezných nástrojů, kteří se musí potýkat s řa-
dou omezení – jako jsou obrobky relativně 
velké velikosti, složité konstrukce a kom-
plikovaný konečný obrobený profi l – spolu 
s potřebou odstranit velký objem materiálu, 
zajistit předvídatelnou životnost nástroje 
a vyhnout se vysokým nákladům na údržbu.

Při výběru správných nástrojů a destiček 
pro každou úlohu je třeba vzít v úvahu určité 
parametry, například typ materiálu, který má 
být obráběn, stav součásti, dostupný obrá-
běcí stroj, jeho stav a výkonové charakteris-
tiky, upínací přípravky apod. 

Hlavním faktorem při optimálním vývoji 
nástrojů je vytvoření virtuálního výrobního 
prostředí, které simuluje procesy obrábění 
a řezné podmínky, aby zajistily, že vyráběné 
nástroje překonají materiálová a výrobní 
omezení a že poskytnou nejlepší řešení 
specifi ckým potřebám železničních částí 
výrobců.

Jako příklad této dynamiky je užitečné 
uvažovat o tom, jak jsou nové nástroje a pro-
cesy přizpůsobeny komponentům strojního 
podvozku a kolejových křížení. Rám pod-
vozku je využíván ve všech třech hlavních 
kategoriích železničního sektoru: tramvajové 
městské dopravy, osobní železniční dopravy 
a nákladní železniční dopravy. Křížení kolejí 
a výhybky jsou také jednou z nejběžněji 
vyráběných součástí.

Rotační nástroje
Mnohé operace pro obrábění železničních 
částí zahrnují rotační nástroje, především pro 
frézovací a vrtací operace.

Při frézování se díky velkému objemu 
odstraněného materiálu používají kuželovité 
i profi lově ježkové frézy s vyměnitelnými 
destičkami. Frézy s tangenciálně upnutými 
vložkami mají lepší možnosti pro zlepšení 

NOVÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE 
PRO ŽELEZNIČNÍ SEKTOR
Železniční průmysl je jedním z hlavních spotřebitelů řezných 
nástrojů a společnost ISCAR zvyšuje svou roli dodavatele 
komplexních projektů pro toto klíčové odvětví.
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PŘÍLOHA ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL

pevnosti nástroje a zajištění vyšší hustoty 
zubů, což vede ke zvýšení produktivity. 
V mnoha případech frézování železničních 
částí vyžaduje nástroje s dlouhým dosahem 
a různým převisem. Modulární konfi gurace 
frézovacích nástrojů nabízí fl exibilní a eko-
nomickou alternativu k výkonným ježkovým 
frézám s integrálním tělesem.

Frézovací tělesa T490 – Modulární řešení 
Kombinace základních těles a prodloužení 
zajišťuje celou řadu rozšířených frézova-

Obrábění železničních částí se 
potýká s řadou omezení, jako jsou 
velikost obrobků, složité konstrukce 
a komplikovaný obráběný profi l.

Modulární frézovací tělesa T490 
nabízejí výhodu při zefektivňování 
obráběcích operací.

1
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cích sestav s různými délkami řezných 
břitů. Modulární rozšířená sestava má 
další výhodu při zefektivňování operací. 
Vzhledem k tomu, že destičky první řady 
ježkových fréz, které se nacházejí na čele 
nástroje, se podílejí nejen na bočním, ale 
i čelním frézování, dochází u nich k vět-
šímu zatížení a jejich dřívějšímu opotře-
bení ve srovnání s ostatními břity. U fréz 
s integrálním břitem může náhlé poško-
zení destičky první řady způsobit vážné 
poškození celé frézy, a dokonce i nevratně 

poškodit nástroj. V modulární sestavě 
lze každou poškozenou část vyměnit 
jednotlivě, což umožňuje efektivní provoz 
a prodlouženou životnost nástroje.

Všechny nové frézy jsou navrženy 
s chlazením středem, aby se adekvátně 
prodloužila životnost nástroje a zlepšil se 
odchod třísek v problematických oblastech. 
Především v dutinách a při velkých bočních 
úběrech. To je obzvláště významné pro 
tangenciální nástroje, umožňující opravdu 
výkonné operace a produktivitu.
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Čelní frézování
Nově zavedená řada nástrojů T890 před-
stavuje řadu čelních fréz pro hrubovací 
a polohrubovací obrábění s tangenciálně 
upnutými 8břitými destičkami určenými pro 
čelní operace a boční úběry na výhybkách 
a rámech podvozků. Destičky mají odlišnou 
řeznou geometrii určenou pro obrábění 
různých druhů materiálů.

FFQ4 for high feed machining
Nová řada vysokoposuvových fréz se 4bři-
tými čtvercovými jednostrannými destičkami 
je navržena tak, aby redukovala řezné síly 
při použití na obráběcích strojích s nižším 
výkonem nebo při aplikacích s dlouhým 
vyložením nástroje a vřetena. 

Frézovací tělesa jsou k dispozici v růz-
ných konstrukčních provedeních: válcová 
fréza o průměru 40 až 100 mm, stopkové 
frézy a vyměnitelné frézovací hlavy menších 
průměrů. Frézy jsou určeny pro hrubovací 
operace, jako je obrábění rovinných ploch, 
dutin a kapes, včetně operací plunžování 
a zapouštění ve šroubovici.

Operace vrtání 
Staré portálové stroje někdy vyžadují velké 
vyložení vrtacího nástroje a také často 
pracují v podmínkách snížené tuhosti. Nové 
vrtáky SUMOCHAM s výměnnými vrtací-
mi hlavami, válcovou stopkou a vnitřními 
otvory pro chlazení umožňují výkonné vrtání, 
vysokou přesnost a vykazují dobrou kvalitu 
povrchu obrobených otvorů.

Vyměnitelné vrtací hlavice typu ICP se 
doporučují pro uhlíkové a legované ocele 
(materiálová skupina ISO P), které se běžně 
používají při výrobě železničních kompo-
nentů a vykazují dobré výsledky při vrtání při 
výrobě podvozkových rámů. 

Kombinované vrtací nástroje umožňují 
uživatelům provádět vrtání a srážení hran 
jedním nástrojem. Vyrábějí se v různých prů-
měrech a délkách. Konstrukce vrtáků usnad-
ňuje zvýšení řezných podmínek při zkrácení 
pracovního cyklu, tak i snížení počtů nástrojů 
zapojených do procesu.

Železniční průmysl je velkým spotřebi-
telem speciálních (na míru šitých) vrtáků. 
V mnoha případech použití speciálních vr-
táků zajišťuje minimalizaci vyložení nástroje, 
zvyšování trvanlivosti vrtacího tělesa a využití 
jednoho nástroje pro několik operací. ISCAR 
navrhuje pro tento sektor řadu speciálních 
vrtacích řešení, zejména pro spojení mezi 
kolejnicemi a výhybkami, což vede k výraz-
nému snížení nákladů na obrábění.

Charakteristické znaky a požadavky 
železničního sektoru mají vliv na vývoj řez-
ných nástrojů mnoha způsoby. ISCAR na to 
odpovídá navržením inovativních, produk-
tivních a spolehlivých řešení určených pro 
těžké aplikace, které uživatelé již přijali ke 
zdokonalení svých procesů. 

www.iscar.cz

Nové vysokoposuvové frézy se 4břitými 
jednostrannými destičkami redukují 
řezné síly při použití na obráběcích 
strojích s nižším výkonem.

3
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Nové vrtáky SUMOCHAM s výměnnými 
vrtacími hlavami, válcovou stopkou 
a vnitřními otvory pro chlazení umožňují 
výkonné a přesné vrtání.

Železniční průmysl je velkým 
spotřebitelem speciálních na míru 
šitých vrtáků. 
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Provozní středisko oprav Přerov, které je 
rovněž sídlem společnosti, se dlouhodobě 
specializuje na opravy elektrických lokomo-
tiv všech napěťových systémů a elektric-
kých jednotek řady 471 (City Elefant). 

Nejen pro opravy těchto jednotek byly 
v Přerově vybudovány v roce 2010 dvě 
výrobní haly. Provozní středisko je vybaveno 
zkušebnou elektrických lokomotiv, podúrov-
ňovým soustruhem, pracovištěm pro opravy 
trakčních motorů, zkušebnou vinutých pružin 
a dílnou pro kapacitní zkoušky alkalických, 
olověných a gelových baterií. Podúrovňový 
soustruh byl v roce 2016 zmodernizován 
a nyní je možné soustružit kromě dvojkolí 
také brzdové kotouče. Mezi další vybavení 
střediska patří kolejová váha, vyvažovačka 
a certifikované pracoviště pro opravy a zkou-
šení tlakových rozvaděčů a brzdičů. Dále 
nabízí provádění povrchových úprav skříní 
lokomotiv, včetně reklamních nátěrů v lakov-
nách přidružených pracovišť ve Valašském 
Meziříčí a v Olomouci. 

Olomoucké pracoviště je vybaveno 
unikátním soustrojím dvou lisů spojených 
kolejí, kdy na demontážní a montážní lis 
navazuje samostatný měřicí a diagnostický 
lis. Jsou zde prováděny opravy podvozků, 
např. typu SGP 300. Rozvoj pracoviště 
v Přerově bude spojen s objektem býva-
lé zásobárny, kde DPOV plánuje vytvořit 
zázemí pro opravy, modernizace a re-
vitalizace elektrických jednotek včetně 
lakovny, zkušebny a dalších obslužných 
činností. V rámci PSO Přerov má DPOV 
také obchodní zájmy a aktivity v Polsku. 
Od roku 2017 se PSO Přerov také podílí na 
modernizacích – opravách -  motorových 
vozů 810. Vozy dostávají nové ekologičtější 
motory a korporátní nátěr Českých drah. 
Pro zajištění komfortu cestujících se do 
vozů montují moderní čalouněné sedač-
ky, dosazují polospouštěcí okna, rozšířen 
je i prostor pro jízdní kola, na toaletách 
je zabudováno nové WC včetně nového 
elektrického ovládání splachování a umývá-
ní. Na základě požadavků krajů v regionální 
dopravě budou některé vozy vybavovány 
také klimatizací. Od poloviny minulého roku 
jsou vozidla označena také novým obchod-
ním názvem Českých drah RegioMouse. 

V Nymburce se provádí opravy a moderni-
zace osobních vozů, motorových vozů řady 
854, řídicích vozů řady 954, přívěsných vozů 
řady 054, 012, a od roku 2015 i nosných řad 
dieselelektrických lokomotiv. Na speciali-
zovaném pracovišti se provádí vyvazovací 
opravy podvozků elektrických jednotek řady 
680 Pendolino. V roce 2015 byla ukončena 
výstavba moderní lakovny s přípravným stá-
ním pro povrchovou úpravu před lakováním. 
Pracoviště disponuje i technologií pro tryskání 
dílů ŽKV. Od roku 2015 se Nymburk speciali-
zuje na vyvazovací opravy, opravy podvozků 
a modernizace osobních vozů. Proto byla 
pořízena zkušebna osobních vozů na všechny 
napěťové systémy, mobilní kolejová váha, 
zkušební stav vinutých pružin. Osobní vozy 
tak procházejí kompletní opravou včetně 
dosazování nových centrálních zdrojů napá-
jení, informačních a rezervačních systémů, 
zásuvek včetně USB nabíjení, řídicích jed-
notek v oddílech pro cestující a v některých 
případech i dosazení vakuových WC a vý-
měny klimatizací. V rámci takových oprav se 

vyměňují i kompletní kabeláže včetně nových 
rozvaděčů a dosazení nového centrálního 
řízení všech systémů a diagnostiky. Provozní 
středisko je dále vybaveno podúrovňovým 
soustruhem pro obnovení jízdního profilu bez 
vyvázání dvojkolí a dynamickou vyvažovač-
kou používanou jak na železniční dvojkolí, tak 
pro rotory točivých strojů. Součástí výrob-
ního programu jsou rovněž opravy dvojkolí 
všech typů železničních kolejových vozidel. 
Od vzniku DPOV, a.s., zde byla postupně 
budována jedna z největších opraven dvojkolí 
v ČR, která je schopna opravit víc jak 40 typů 
dvojkolí s potenciálem přes 2000 dvojkolí 
ročně. Pod pracoviště v Nymburce se řadí 
i revitalizace jednotek řady 680 Pendolino, 
které byly prováděny v objektech JLV Praha. 
Projekt modernizace interiérů těchto rychlo-
vlaků  zahrnoval zejména obměnu sedadel, 
obložení stěn, podlah, zavazadlových polic, 
podokenních stolků, osvětlení a buněk WC. 
Vlakové soupravy mají nově LCD obrazovky 
s vizuálním informačním systémem a dětské 
kino, nové vybavení získal i bistro oddíl. V ob-
jektech JLV Praha probíhají také modernizace 
bistrovozů pro ČD. 

Motorové vozy řad 809, 810, 814, 841, 
842, 843, 844 a jejich přívěsné a řídicí vozy 
jsou předmětem oprav provozního střediska 
ve Veselí nad Moravou. Středisko disponu-
je zařízeními pro opravy spalovacích motorů 
LIAZ a TEDOM včetně broušení klikových 
hřídelí a odbrzdění motorů ve zkušebně. 
Součástí technologie oprav vozidel je nava-
řování dílů (i hliníkových) a ostatní svářečské 
práce. V roce 2015 zde byla vybudována 
nová dvoukolejná 60m hala pro vyvazovací 
opravy jednotek 814, která byla následně 
prodloužena na 90 m a v roce 2016 pro 
potřeby vyvazovacích oprav motorových 
jednotek řady 844 (PESA) bylo zahájeno 
její rozšíření o další specializovanou kolej 
v délce 120 m. Přístavba haly byla slav-
nostně otevřena v říjnu roku 2017. Konečné 
úpravy povrchů skříní vozidel, včetně re-
klamních nátěrů dle požadavků zákazníka, 
jsou zajišťovány prostřednictvím pracoviště 
ve Veselí nad Moravou a na detašovaných 
pracovištích DPOV ve Valašském Meziříčí, 
případně v PSO Nymburk. 

www.dpov.cz

BYZNYSU NA ŽELEZNICI JE DOST,  
POTŘEBA JSOU LIDÉ
Akciová společnost DPOV, člen Skupiny ČD, se postupně profiluje  
na opravy a modernizace v segmentu osobních vagónů či elektrických  
a motorových jednotek.
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PŘÍLOHA ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52 PŘEROV

Tel.: +420 972 734 290
e-mail: sek@dpov.cd.cz
www.dpov.cz

HLAVNÍ OPRAVY

VYVAZOVACÍ OPRAVY

FUNKČNÍ OPRAVY

MODERNIZACE,
REKONSTRUKCE

OSTATNÍ OPRAVY A SLUŽBY

ŽELEZNIČNÍCH
KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Proč pracovat u nás?

v průběhu roku stabilizační příspěvek
a podíly na hospodaření společnosti

po roce pracovního poměru
ve společnosti podpora životního pojištění

a penzijního připojištění
v částce 2000 Kč měsíčně

po půl roce ve společnosti
příspěvek na dovolenou v částce 2500 Kč 
pro zaměstnance, pro rodinné příslušníky 

v částce 1500 Kč na osobu

podpora sportu, kultury a zdrav
ve výši až 2000 Kč ročně

příspěvek na stravování

týden dovolené navíc,
          2 sick days.

www.dpov.cz

DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52 PŘEROV

Tel.: +420 972 734 290
e-mail: sek@dpov.cd.cz
www.dpov.cz

HLAVNÍ OPRAVY

VYVAZOVACÍ OPRAVY

 OPRAVY FUNČNÍCH CELKŮ

MODERNIZACE, 
REKONSTRUKCE

OSTATNÍ OPRAVY A SLUŽBY

ŽELEZNIČNÍCH
KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Pracoviště:
• NYMBURK
• OLOMOUC
• PŘEROV (sídlo společnosti)
• VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
• VESELÍ NAD MORAVOU

• Kontrolor kvality
• Mechanik kolejových vozidel
• Projektový manažer
• Provozní elektrikář
• Čistič
• Plánovač

• Defektoskopař
• Elektromechanik
• Elektronik
• Konstruktér
• Natěrač/lakýrník
• Obráběč kovů
• Specialista – Konstruktér elektro
• Specialista – Technolog
• Svářeč

Proč pracovat u nás?

v průběhu roku stabilizační příspěvek
a podíly na hospodaření společnosti

po roce pracovního poměru
ve společnosti podpora životního pojištění

a penzijního připojištění
v částce 2000 Kč měsíčně

po půl roce ve společnosti
příspěvek na dovolenou v částce 2500 Kč 
pro zaměstnance, pro rodinné příslušníky 

v částce 1500 Kč na osobu

podpora sportu, kultury a zdraví
ve výši až 2000 Kč ročně

příspěvek na stravování

týden dovolené navíc,
2 sick days 

(v případě smlouvy na dobu neurčitou).

www.dpov.cz

Náborový příspěvek 30.- 50.000 Kč 
nabízíme k těmto volným pracovním 
pozicím: 

Ostatní volné pracovní pozice:
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výrobce kolejových vozidel, jako jsou např. 
CZ Loko, Pars nova, České dráhy, DPOV 
nebo SŽDC, ale i pro soukromé dopravce 
a provozovatele dieselelektrických lokomo-
tiv a motorových vozů.

Školení servisních mechaniků  
a pracovníků údržby
Důležitou oblastí, které se společnost Chva-
lis intenzivně věnuje, je budování lokálních 
servisních středisek, tzv. prodejních center. FO

TO
: C

hv
al

is

24 l 05-2019

Startem firmy v odvětví kolejových 
vozidel, jak vzpomíná Milan Chvalina, 
jednatel společnosti, bylo projektové 

zadání velkého českého výrobce CZ Loko 
na modernizaci 30kusové série legendární-
ho Brejlovce, čs. dieselelektrické lokomotivy 
z předlistopadové éry závodu ČKD. K tomu-
to projektu řešil tým odborníků z Chva-
lisu modernizaci hydraulického systému 
pohonu vrtulí chlazení spalovacího motoru 
a také navržení zcela nového kompaktního 
hydraulického pohonu lamelového kompre-
soru pro výrobu stlačeného vzduchu, který 
je klíčový pro ovládání a řízení lokomotivy 
a připojených vagónů nebo osobních vozů 
s bezpečnostní funkcí.

Díky tomuto projektu od roku 2001 
významně narostly objemy prací nových 
systémů i oprav a modernizací pro sektor 
kolejových vozidel. K tomu musela firma 
přizpůsobit i své výrobní a skladové kapaci-
ty. V sídle společnosti v Hoštce na Litomě-
řicku se zvětšilo zázemí výrobní i logistické 
haly, která byla postavená v roce 2000. 
Další rozšíření bylo provedeno v roce 2016 
na celkovou zastavěnou plochu 2500 m2.

Ve výrobním sektoru haly probíhá výroba 
nejen nových systémů, ale i opravy a mo-
dernizace stávajících zařízení pro české 

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY  
POMOCNÝCH A TRAKČNÍCH POHONŮ  
KOLEJOVÝCH VOZIDEL
Kromě výroby nových systémů jsou opravy,  
modernizace a údržba v drážním segmentu jednou  
z klíčových aktivit společnosti Chvalis.

PŘÍLOHA ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL

Výrobní a logistické zázemí 
společnosti Chvalis  
v Hoštce. 

Výuka mechaniků 
ve vlastním školicím 
středisku.

K dispozici jsou  
i stendy pro praktickou 
výuku. 

Mapa pokrytí prodejní  
a servisní sítě Chvalis 
v ČR.

Ve školicím centru 
nebo u zákazníka jsou 
prováděna odborně 
zaměřená školení pro 
pracovníky údržby 
motorových vozů  
a lokomotiv.

1
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Ty jsou vhodně rozmístěny na území celé 
České republiky a pomáhají zabezpečit 
nepřetržitý 24hodinový záruční i pozáruční 
servis na hydraulické systémy nejen vlastní, 
ale i jiných výrobců, které používá jejich zá-
kazník. K tomu samozřejmě patří i zabezpe-
čení nonstop služby na poskytnutí potřeb-
ných náhradních dílů a servisních služeb.

Vysokou profesní kvalitu a odborný růst 
svých servisních mechaniků zajišťuje Chva-

lis prostřednictvím vlastního vzdělávacího 
a školicího střediska, které bylo vybudo-
váno  v roce 2006 za podpory dotačních 
programů EU a certifikováno společností 
Parker Hannifin Corp. Tito servisní odbor-
níci pak bez problémů dokáží zabezpečit 
zákaznický nepřetržitý záruční a pozáruční 
servis pro dodané hydraulické systémy 
kolejových vozidel i pro starší systémy 
zákazníků.

Kromě školení vlastních 
mechaniků firma nabízí 
ve svém školicím centru 
i odborně zaměřená školení 
pro své zákazníky, jako jsou 
pracovníci údržby moto-
rových vozů a lokomotiv. 
Proto bylo školicí centrum 
v roce 2017 rozšířeno 
o další budovu, takže dnes 
již pro přespolní zájemce 
zabezpečuje i ubytování. 
Navíc Chvalis umožňuje tato 
odborná školení provádět 
i přímo u zákazníka pro jím 
vybrané kmenové zaměst-
nance a za použití jeho 
prostor a na jím provozova-
ném kolejovém vozidle.

Významná ocenění 
V loňském roce firma získa-
la 1. místo v soutěži Český 

lídr Ústeckého kraje a na podzim diplom 
v prestižní soutěži ČESKÝCH 100 NEJ. Jak 
sdělil jednatel firmy Milan Chvalina: „Tato 
významná ocenění, ke kterým přispěla dlou-
holetá poctivá práce celého kolektivu firmy, 
pro nás znamená závazek pro další zkvalit-
ňování výrobků i služeb nejen v segmentu 
kolejových vozidel. 

www.chvalis.cz
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Praha

Ostrava

Hradec Králové

Olomouc

Ústí n. L.

Rokycany

Sušice

České 
Budějovice

Turnov

BrnoJihlava

D1

D1

D8  

D5

E55

E67

E65

E50

R46

R35

Liberec

Roudnice 
n. L.

Mohelnice

Prostějov

Hoštka

CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
fax: 416 814 198

info@chvalis.cz

www.chvalis.cz

S o u ã á s t  d i v i z e  H y d r a u l i k y  P a r k e r  H a n n i f i n

Sídlo firmy

Servis hadic u zákazníka

HYDRAULIKA

PNEUMATIKA

MAZÁNÍ

FILTRACE 
OLEJŮ

737 222 233
HAVARIJNÍ SLUŽBA

Pobočka LIBEREC
CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII 
– Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz

Pobočka ROKYCANY
CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620
e-mail: rokycany@chvalis.cz

Pobočka SUŠICE
CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka 151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342, 725 393 251
e-mail: susice@chvalis.cz

Pobočka PROSTĚJOV
CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097, 725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz

   Pobočka Č. BUDĚJOVICE
CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz    

Pobočka JIHLAVA
CHVALIS s.r.o.
Průmyslová ulice
586 01 Jihlava
tel.: 722 110 370, 728 379 220
e-mail: jihlava@chvalis.cz
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tra (CBU 120 × 200 × 124, PLC 49-8/9.2.B) 
či elektrických jednopodlažních jednotek 
(CBU 120 × 215, PLC 410-53/54.2).

Nárůst poptávky v nákladní železniční 
dopravě značně vytěžuje výrobní kapacity 
evropských výrobců ložisek. Díky novým 

Žďárská strojírenská společnost vyrobí 
a dodá nový prohýbací, děrovací 
a tvarovací lis a také novou válcovací 

stolici včetně kompletní mechanizace, výmě-
ny nástrojů a manipulátorů. Součástí dodáv-
ky bude i nový hydraulický pohon, řízení celé 
linky a úprava stávajícího pěchovacího lisu. 
Vzhledem k tomu, že ŽĎAS provede většinu 
montážních prací během plného provozu, 
nebude společnost BONATRANS GROUP 
nucena výrazně omezit svoji výrobu. 

Práce na tomto projektu jsou v plném 
proudu, protože první z několika etap 

projektu má být dokončena ještě letos. 
V současné době probíhá montáž válcovací 
stolice pro přesné válcování železničních kol 
za tepla. Ta bude dokončena v květnu, poté 
budou následovat zkoušky zařízení včetně 
vyválcování 70 ks kol pěti typů. Ve žďárském 
provozu tak dočasně vznikne simulace části 
finálního pracoviště, včetně manipulátoru pro 
vkládání kol do válcovací stolice, plynové 
pece pro ohřev polotovarů dodaných firmou 
BONATRANS GROUP, stolu pro odkládání 
a měření kol a řídicího pracoviště. Od po-
čátku června do poloviny července by měly 

probíhat teplé zkoušky a začátkem září bude 
zahájena expedice, montáž a oživení zařízení 
u zákazníka. Do konce roku bude zařízení 
uvedeno do provozu.

Souběžně probíhají práce na finalizaci 
prohýbacího hydraulického lisu CKVP 4000 
o celkové hmotnosti 330 t, který je určen 
pro zápustkové kování za tepla a slouží 
k tvarování železničních kol. V dubnu  
proběhla předpřejímka, nyní se již lis 
demontuje a počátkem června bude 
zahájena expedice, a následná montáž 
u zákazníka. FO

TO
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Skupina ZKL má jako český výrob-
ce obchodně velice dobrou pozici 
v rámci střední Evropy, zejména 

v České a Slovenské republice, kde je 
železniční průmysl velmi dobře rozvinut. 
Dodávky směřují jak k prvovýrobcům, 
tak do servisních a údržbových zařízení. 
K obchodně nejvýznamnější oblasti prodeje 
ložisek ZKL pro železniční aplikace patří 
aktuálně i ostatní evropské státy, Rusko 
a Čína. V rámci diverzifikace obchodu jsou 
rozvíjeny aktivity i na nových trzích, zvláště 
v Severní Americe. Nárůst je i v Kanadě, 
hlavně v nákladní železniční dopravě, ale 
počítá se i s rozvojem dopravní infrastruktu-
ry pro příměstský provoz.

Sortiment
V řadě měst napříč Evropou dochází k ob-
nově vozového parku městské dopravy. 
Pro tento segment nabízí ZKL několik 
typů kuželíkových ložisek a kuželíkových 
ložiskových jednotek (120 × 175 × 123, PLC 
82-09-01) pro nápravy tramvají, včetně loži-
sek pro uložení převodovek. Pro těžší typy 
jsou určeny válečkové ložiskové jednotky 
s plechovými kryty pro nápravy vagonů me-

LOŽISKA PRO KOLEJOVÁ  
VOZIDLA POD ZNAČKOU ZKL
Železniční průmysl patří ke stálicím české ekonomiky  
a i v rámci ZKL tvoří významnou část produkce.  
Právě výroba ložisek pro železniční segment úspěšně 
navazuje na mnohaletou tradici firmy.

ŽĎAS PRACUJE  
NA PROJEKTU PRO BONATRANS
ŽĎAS realizuje významný kontrakt  
na modernizaci válcovny kol pro největšího 
evropského výrobce železničních dvojkolí  
a jejich součástí, firmu BONATRANS GROUP. 

PŘÍLOHA ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL

Hydraulický lis CKVP 4000 pro zápustkové  
kování za tepla.

Model válcovací stolice pro přesné válcování 
železničních kol.

1

1

2

2

výrobním technologiím zvýšilo ZKL svou pro-
duktivitu a je schopno dodat spolehlivý pro-
dukt v konkurenceschopném čase. Stabilní 
základ prodeje železničního sortimentu v této 
oblasti tvoří válečková ložiska pro nápravy 
nákladních vagonů typu WJ/WJP 130/240 
(PLC 410-33/34.2; PLC 410-15/16.2), WJ/ 
/WJP 120/240 (PLC 410-13/14.2), válečková 
ložiska pro lokomotivy WJ/WJP 160 × 300 
(PLC 411-10/12) a kuželíkové jednotky  
(TBU 130 × 230, varianty PLC 810-13). 

Inovace
Požadavky zákazníků na technické parame-
try a spolehlivost se zvyšují a problémem 
zůstává sjednocení servisního intervalu 
kritických komponent jednotlivých subsys-
témů. Proto věnuje ZKL velkou pozornost 
výzkumu a vývoji nápravových ložisek 
s prodlouženým servisním intervalem. 
V první fázi jde o kompaktní kuželíkové 
jednotky, např. (CTBU) 130 × 230, dále se 
počítá s válečkovými nápravovými ložisky 
WJ/WJP 130 × 240 a s ložisky dle speci-
fických požadavků OEM zákazníků. Kromě 
vývoje optimalizovaných produktů cílí sku-
pina ZKL na zefektivnění výrobních procesů 
a řízení kvality všeobecně. V rámci tohoto 
procesu došlo k recertifikaci výrobního 
závodu v Klášterci nad Ohří podle nového 
standardu ISO/TS 22163 (IRIS).

Mezi nejzajímavější vývojové projekty 
z poslední doby patří válečková ložiska pro 
trakční motory dieselelektrických lokomo-
tiv PLC 31-11-14 a PLC 31-10-17. Jejich 
konstrukční řešení využívá masivní jedno-
dílnou mosaznou klec, vedenou na valivých 
elementech typu EMP. 

Ing. Libor Nohál, Ph.D.

Kuželíková  
ložisková jednotka 

PLC 82-09-01  
pro nápravy 

 tramvají.
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Pro různé systémy se používají i různá 
ložiska, která se v základu dělí na 
valivá a kluzná. Kluzná provedení se 

vyznačují jednoduchou konstrukcí, malými 
zástavbovými rozměry a přijatelnou ceno-
vou relací.

Nejvíce používaným materiálem je bronz, 
který je svými vlastnostmi schopen splnit 
vysoké nároky na uložení hřídelí. Klasicky 
soustružená pouzdra snášejí rychlosti až 
2,5 m/s za předpokladu dobrého mazání. 
Novější provedení pouzder ze sintrovaného 
bronzu, jenž je při výrobě již nasycen olejem, 
se může provozovat až při rychlosti 10 m/s.
Díky nové technologii došlo ke spojení 
bronzu a grafi tu. Tato kombinovaná pouzdra 
snášejí zatížení až 100 N/mm2 a krátkodobě 

teploty až 400 °C. Pro znečištěné prostředí 
se hodí pouzdra ze svinutého bronzového 
pásu s mazacími kapsičkami, ve kterých 
je uloženo mazivo. Tato pouzdra se hodí 
zejména pro zemědělské, stavební a lesnic-
ké stroje, jak na radiální tak i axiální směr 
pohybu. Snášejí dynamické zatížení 
40 N/mm2 a statické zatížení až 120 N/mm2.

To je jen malý výčet pouzder na bázi 
bronzu. Podobný sortiment nabízí pouzd-
ra s tefl onem a nová řada celoplastových 
pouzder, jež se nechají vyrobit se speciál-
ními vlastnostmi pro dané prostředí, jako je 
chemická odolnost nebo zdravotní nezá-
vadnost. 

Jaroslav Cach

Jedná se o chemickou úpravu a provádí 
se pro zlepšení odolnosti proti korozi. 
Povrch ošetřených dílů se prostřednic-

tvím vícestupňového chemického procesu 
přemění v tenkou vrstvu směsného oxidu 
o tloušťce 1–2 µm, které způsobí typické 
černé zabarvení. Takto upravené kompo-
nenty valivých ložisek disponují speciálními 
technickými vlastnostmi, zejména když 
vykazují vzájemný relativní pohyb. Více-
násobný ochranný účinek se uplatní již při 
brynýrování jednotlivých prvků, většinou 
valivých těles. Nejlepších výsledků se 
dosáhne, když jsou upraveny celé funkční 
plochy valivého ložiska, tj. tělesa ložiska 
a vnitřní i vnější kroužky.

Technologie brynýrování se osvěd-
čila zejména na válečkových ložiscích 

u velkých převodovek větrných turbín, 
ale je vhodná i u jiných kritických apli-
kací s jinými typy valivých ložisek. Takto 
chráněná ložiska jsou označena příponou 
SQ94. Nejčastěji se však používá prove-
dení SQ94-B (ošetřena jsou valivá tělesa), 
a SQ94-D (brynýrováno je celé ložisko 
kromě klece). 

KLUZNÁ LOŽISKA
Systémy současného světa jsou vyvíjeny pro stále rychlejší 
pohyb. Všechny rotující součásti se vkládají do ložisek, aby 
se zmenšilo tření, a tak se snížila spotřeba energie na pohyb. 

LOŽISKA PRO KRITICKÉ 
APLIKACE CHRÁNĚNÁ BRYNÝROVÁNÍM
Brynýrování, nebo také černění, zvyšuje odolnost 
ložisek proti opotřebení a chrání je proti vlivům okolního 
prostředí. Jde o nákladově efektivní opatření společnosti 
NKE k prodloužení životnosti.

  VALIVÁ A KLUZNÁ LOŽISKA 

  PŘÍSLUŠENSTVÍ LOŽISEK

  TRAPÉZOVÉ ŠROUBY

  KULIČKOVÉ POHYBOVÉ ŠROUBY

  GUFERA A SEGEROVKY

  MAZACÍ TUKY

  LEPIDLA A TMELY

  MAZACÍ TECHNIKA

  HADICOVÉ SPONY 

  VÁZACÍ POPRUHY

  LINEÁRNÍ LOŽISKA

  POJEZDOVÁ KOLA

  RUČNÍ NÁŘADÍ ...

Více informací na www.exvalos.cz

NEBOJTE SE ZEPTAT, 
rádi Vám poradíme

INFO LINKA
+420 465 323 140

E-SHOP

Firma EXVALOS spol. s r.o. je VELKOOB-
CHOD S LOŽISKY a souvisejícími produkty. 

Dodáváme zboží od firem SKF, ZVL, ZKL, 
STAR, FBJ, LOCTITE, HF Market, TOTAL, 
BAHCO, MOLYKOTE, MEGADYNE, RUBENA, 
NSK, TIMKEN ...

Vyjdeme vstříc všem běžným i speciálním požadav-
kům každého zákazníka. Naším prvořadým cílem je 
uspokojit potřeby zákazníků výrobky vysoké kvality 
ve výhodných cenových relacích.

EXVALOS spol. s r.o.
Dobrovského 367, CZ-563 01, Lanškroun
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Kluzné pouzdro (PRMF) 
ze svinutého bronzového 
pásu

Samomazné kluzné 
pouzdro (PSM)
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třením a vývinem tepla. Řada ložisek BSBD 
je dostupná ve dvou provedeních: přírubo-
vé provedení vnějšího kroužku řady BSF 
umožňuje přímou montáž jednotky na stroj, 
řada BSN je určena pro standardní montáž 
do tělesa.

Ložiskové jednotky jsou dodávány  
s tukovou náplní zajišťující dlouhou život-
nost. U obou provedení je možnost do-
mazávání. Ložiskové jednotky řad BSN/ 
/BSF umožňují svým uživatelům snadnou 
a rychlou montáž. Namísto kompliko-
vané instalace spojené s nastavováním 
předpětí dvou samostatných jednořa-
dých kuličkových ložisek s kosoúhlým 
stykem mohou nyní výrobci obráběcích 
strojů používat vysoce kvalitní kompaktní 
jednotky, jejichž předpětí je již nastaveno 
z výroby.

Charakteristiky produktu
•  Dvouřadé ložiskové jednotky s kosoúhlým 

stykem
•  Stykový úhel 60°
•  Kontaktní těsnění s nízkým třením
•  S mazacím tukem
•  Montážní otvory pro přímou montáž (BSF)

Výhody produktu
•  Absorpce axiálního zatížení v obou  

směrech
•  Možnost domazávání během provozu
•  Snadná montáž
•  Výrobcem nastavené předpětí

PK SERVIS technické součásti s. r. o.
se souhlasem NSK 

www.pkservis.com FO
TO
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Na kuličkových šroubech závisí přes-
nost polohování lineárních posuvů 
na obráběcích strojích. K dosažení 

požadované přesnosti je třeba vysoce 
přesných kuličkových ložisek. Dvouřadá 
kuličková ložiska s kosoúhlým stykem 
jednoznačně prokázala svoji skvělou výkon-
nost v těchto aplikacích.

Přední světový výrobce kuličkových 
šroubů a valivých ložisek, společnost 
NSK, využívá nejmodernější výrob-
ní a materiálové technologie tak, aby 
kontinuálně optimalizovala výkonnost 
a přesnost těchto komponent. S řadou 
BSBD mají výrobci obráběcích strojů 
přístup k ložiskovým jednotkám, které se 
mohou pochlubit kompaktní konstrukcí 
a snadnou montáží. Jde o dvouřadá 
kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se 
stykovým úhlem 60° v uspořádání do „O“ 
(zády k sobě).

Tato konstrukce umožňuje absorpci 
velmi vysokých axiálních zatížení v obou 
směrech. Obě řady ložisek jsou vůči sobě 
předepnuty, což zajišťuje vysokou přesnost 
a tuhost pohonného systému. Efektivní kon-
taktní těsnění ložiska se vyznačuje nízkým 

LOŽISKA PRO PODPORU  
KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ
Moderní obráběcí stroje vyžadují kuličkové šrouby,  
které jsou schopny přesně, rychle a efektivně polohovat obrobek  
nebo části stroje. Konstrukce a parametry ložisek  
řady BSF/BSN od NSK tyto požadavky splňují.

PŘÍLOHA LOŽISKA

Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) 
zahájila svou činnost v roce 1916 a vyrobila 
první kuličková ložiska na území Japonska. 
Za dobu své existence společnost NSK Ltd. 
vyvinula kompletní sortiment ložisek, která 
se prodávají po celém světě, a velkou měrou 
přispěla k vývoji v různých odvětvích ekonomiky 
a k pokroku v oblasti techniky. NSK využila svoji 
odbornost a zkušenost rovněž při výrobě přesné 
lineární techniky, komponent pro automobilový 
průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od 
roku 1960 aktivně proniká na zahraniční trhy. 
V současné době má více než 26 000 za-

městnanců v 29 zemích a své produkty vyrábí 
ve více než 30 závodech po celém světě. V roce 
1963 byla otevřena první evropská pobočka 
NSK v německém Düsseldorfu, v roce 1976 
společnost zahajuje výrobu v prvním evropském 
výrobním závodě v Peterlee (UK).

V současné době jsou evropské prodejní aktivity 
NSK podporovány výrobními závody v Anglii, Polsku 
a Německu, logistickými centry v Holandsku, 
Německu a Anglii a technologickými centry 
v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost 
rovněž disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných 
distributorů.
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Účastníci budou mít díky reálnému 
modelu a rozšířené realitě (Augmen-
ted Reality) možnost vyzkoušet si, 

jak funguje zcela nová technologie SKF 
Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek 
pomocí optických vláken), která namísto 
elektřiny využívá světla. Konference Rolling 
Future se uskuteční 21. května v nové bu-
dově Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky (CIIRC). 

Co se stane v příštích sto letech? 
Tak zní téma konference, která se zaměří 
právě na to, že v blízké budoucnosti už 
nemusí fungovat současné obchodní mo-
dely. Proměňuje se také přístup k zajištění 
výrobního procesu, kde výkonnost a predik-
ce jsou nejdůležitějším hlediskem. 

Mezi prezentujícími budou odborníci 
zaměření na toto téma, kteří publiku předají 
své znalosti a zkušenosti a na nich založe-
né vize budoucnosti. Účastník konference 
si tak odnese inspiraci a také praktické 

rady, aby mu takříkajíc s digitalizací neujel 
vlak. Svůj pohled na budoucnost průmyslu 
představí CEO SKF AB Alrik Danielson. 
Digitalizace, inovace a s tím souvisejí-
cí výzkum a technologický vývoj je pole 
působnosti také pro Victorii Van Camp, 
CTO a President, Innovation and Business 
Development SKF AB. Ve svém příspěvku 
se bude věnovat primárně tématu „Data 
driven business“, kde představí, jak je dů-
ležitá práce s velkými daty v průmyslovém 
prostředí a v čem to může být pro všechny 
zúčastněné přínosem. 

Alrik Danielson a Victoria Van Camp se 
zároveň na konferenci sejdou se třemi vítězi 
výzvy SKF, kterou plnili v rámci prvního 
českého průmyslového IoT hackathonu, ko-
naného začátkem března. Hackeři vylepšo-
vali přístup k údržbě právě za pomocí dat. 

O tuzemských poznatcích a budoucnosti 
konkrétně českého průmyslu bude hovořit 
Jan Vosátka, technický ředitel skupiny fi rem 
Wikov, Jaroslav Lískovec, ředitel Národního 

ALRIK DANIELSON, 
CEO SKF AB, MÍŘÍ DO PRAHY
Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, aby byl jedním 
z keynote speakerů na konferenci Rolling Future, kterou 
pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. 

PŘÍLOHA LOŽISKA
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SKF Fiber 
Optic Sensing – snímání 

dat z ložisek pomocí 
optických vláken.
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centra Průmyslu 4.0 či Stanislav Ryšan, kte-
rý má v Mondi Štětí na starosti spolehlivost 
strojního zařízení. Českou SKF zde zastoupí 
generální ředitel české pobočky David 
Poláček a Tomáš Kozelský, manažer Centra 
servisu a vibrodiagnostiky SKF v ČR.

Technologie v doprovodném programu
Celodenním programem provede účastníky 
konference Radek Špicar, viceprezident pro 
hospodářskou politiku a export ve Svazu 
průmyslu a dopravy České republiky. Vedle 
prezentací čekají účastníky panelové diskuze 
a bohatý doprovodný program. Například 
představení technologie SKF Fiber Optic 
Sensing (snímání dat z ložisek pomocí op-
tických vláken), využívající světla místo elek-
třiny, což umožňuje bezpečné měření v ne-
bezpečném prostředí. Absence elektroniky 
pak zajišťuje bezpečnost použití v elektro-
magnetických polích. Optická vlákna přenáší 
světelné signály na dlouhé vzdálenosti, což 
umožňuje vzdálené monitorování v místech, 
kde nelze použít bezdrátové technologie. 

SKF se dlouhodobě zabývá digitalizací 
v českém průmyslu, obzvláště v oblasti pre-
diktivní údržby. V závodě SKF Lubrication 
Systems CZ v Chodově monitoruje několik 
nejmodernějších japonských CNC obrábě-
cích strojů a roboty za účelem prodloužení 
jejich životnosti. Užívá k tomu přístroje SKF 
Quick Collect a IMx–8, díky kterým lze obje-

vit závady ještě před tím, než 
se promítnou do funkčnosti 
stroje. 

Quick Collect je užíván 
pro pochůzkový monitoring, 
IMx–8 je oproti tomu trvale 
připojen ke strojům a sesbíraná 
data předává prostřednictvím clou-
du do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. 
Zde jsou data zpracována do podoby dia-
gnostických hlášení a následně se využívají 
k plánování preventivní údržby a oprav tak, 
aby nedocházelo k narušení výroby.

Vyzkoušené technologie SKF pomáhá za-
vádět u svých zákazníkům, a to bez nutnosti 

vysokých počátečních investic díky 
systému servisních kontraktů, které 
připravuje svým zákazníkům na 
míru. Tento unikátní způsob fi nan-
cování diagnostiky a údržby strojů 

v sobě zahrnuje shromažďování dat, 
jejich vyhodnocování i údržbu včetně 

náhradních dílů. 
Právě přesun od „pouhého“ prodeje 

produktů k takzvané servitizaci fungující na 
principu úzké dlouhodobé spolupráce je 
dalším typickým rysem budoucnosti fungo-
vání nejen českého průmyslu. 

Michaela FikejzováFO
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 ▼ INZERCE

Autorem ilustrace 
ke 100letému výročí 

je Michal Bačák, 
držitel ocenění Czech 

Grand Design 
v kategorii Ilustrátor 

roku 2016.
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VĚCI, KTERÉ UDRŽUJÍ SVĚT V POHYBU

Principy, na nichž fungují kompreso-
ry, jsou již obecně známy po staletí, 
v jejichž průběhu byla tato zařízení 

neustále konstrukčně zdokonalována 
a vyvíjeny jejich nejrůznější alternativy. 

Na první pohled to může vzbudit zdání, 
že žádný skutečně revoluční průlom 
v jejich další evoluci už nelze očekávat, 
přesto se právě toto v současnosti děje. 

A nejsou to jen nové materiály a techno-
logie, které umožnily vznik řady opravdu 
pokročilých řešení. 

Tím zásadním je koncepční posun 
v souvislosti s nástupem senzorů a pro-
pojení do rozsáhlejších systémů pomocí 
komunikačních, zejména bezdrátových, 
technologií v rámci IoT (resp. průmyslové 
varianty IIoT), a zapojení umělé inteligen-

ce, což umožnilo např. dálkový auto-
matický monitoring či servisní zásahy, 
úpravy konfi guračních nastavení apod. 
K hlavním trendům, vzhledem k tomu, že 
kompresory a výroba stlačeného vzduchu 
obecně se řadí ve výrobním procesu 
k největším konzumentům elektřiny, patří 
snaha o energetickou úspornost, jak 
dokládají i následující stránky...  

KOMPRESORY, 
STLAČENÝ 
VZDUCH 

PŘÍLOHA KOMPRESORY, STLAČENÝ VZDUCH

32 l 05-2019
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Je známo, že kompresory a výroba 
stlačeného vzduchu obecně patří ve 
výrobním procesu k nejvýznamnějším 

spotřebitelům elektrické energie, a tudíž i po-
tenciál úspor je v této oblasti velmi význam-
ný. Ve větších podnicích mohou jít náklady 
na energie pro výrobu stlačeného vzduchu 
do desítek milionů korun.

Hlavním spotřebičem energií při výrobě 
vzduchu jsou zpravidla kompresory. Jako 
zdroj stlačeného vzduchu je v současnosti 
nejčastěji využíván šroubový kompresor, 
případně sestava šroubových kompresorů 
spojených do společného řízení. Dnes již 
není výjimkou využití kompresorů s řízením 
otáček pomocí frekvenčního měniče, dá 
se bez nadsázky říci, že toto se stalo již 
pravidlem. Díky regulaci pomocí frekvenční-
ho měniče se dají snížit náklady na výrobu 
vzduchu v řádu desítek procent. Jsou však 
na trhu výrobci kompresorů, kteří jsou ještě 

dál, jako například německý ALMiG se 
sídlem v Köngenu. Tento tradiční švábský 
výrobce představil na veletrhu v Hannoveru 
novou řadu dvoustupňových šroubových 
kompresorů s olejovým nástřikem. Použil 
unikátní technologii, tzv. sprejování oleje do 
prostoru mezi prvním a druhým stupněm 
šroubového bloku. 

Prakticky se jedná o dva šroubové bloky 
spojené přes vstřikovací komoru, do které 
se vstřikuje vychlazený olej a směs oleje 
a stlačeného vzduchu z prvního stupně 

vstupuje do druhého stupně, kde dojde 
ke stlačení na fi nální tlak, který může být 
až 13 bar. Díky této speciální technologii 
není nutné použití mezichladiče a dochází 
k významnému snížení spotřeby energie na 
vyrobený kubík vzduchu. Tyto kompresory 
dosahují unikátní úrovně měrného specifi c-
kého výkonu 5,5 kWh/m3/min. Díky dvěma 
stupňům mají kompresory také velmi nízké 
otáčky, čímž se prodlužuje jejich životnost. 
Také se vyznačují extrémně tichým a klid-
ným chodem s minimem vibrací.   

Jedna z prvních fi rem v České republice, 
která využívá tuto technologii, je výrobní 
závod společnosti Daikin Device Czech Re-
public v Brně, světový výrobce a dodavatel 
zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci 
(HVAC), včetně řešení zahrnujících tepelná 
čerpadla a chladicí agregáty. 

www.almig.cz

DVOUSTUPŇOVÝM 
STLAČOVÁNÍM K VYŠŠÍM ÚSPORÁM
Dlouhodobým trendem napříč všemi odvětvími průmyslu je hledání 
dalších možností ke snižování provozních nákladů, snižování spotřeby 
energií a tím i ruku v ruce snižování produkce CO2. 

Speciální technologie 
umožňuje významně 
snížit spotřebu 
energie na vyrobený 
kubík vzduchu.FO
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ALMiG G-Drive T 
je dodáván ve výkonech 
55–315 kW.

Novou technologii 
již v ČR využívá výrobní závod 
společnosti Daikin Device.
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Společnost TIBBIS působí na tuzem-
ském trhu již od roku 1993, kdy navá-
zala na dlouholeté dodávky rotačních 

lamelových kompresorů Hydrovane do České 
republiky. Kromě Hydrovane zastupuje 
značku CompAir, výrobce šroubových kom-
presorů, a nyní již třetím rokem také značku 
RENNER Kompressoren & DLS DruckLuft. 

Za dobu 26 let se firma vypracovala na 
poskytovatele komplexních služeb v oblasti 
problematiky úpravy a stlačování vzduchu od 
projekce přes dodávky, zástavby, montáže až 
po servis, a to nejen po celé České republice, 
ale i v okolních státech.

Jak vybrat správný kompresor 
Vybrat správný kompresor je zásadní. V úva-
hu nelze brát pouze čistě technické nebo 
cenové parametry. Důležitým faktorem při 
jeho výběru je například i prostředí, ve kterém 
bude kompresor umístěn – i to silně ovlivňuje 
životnost samotného stroje. Každý kompresor 
má konkrétní vlastnosti a parametry vhodné 
pro konkrétní určení. Je tedy podstatné najít 
optimální řešení pro konkrétní aplikaci.

Populární jsou např. lamelové kompresory 
značky Hydrovane s unikátním systémem 
rotačních kluzných lamel umístěných v dráž-
kách otáčejícího se rotoru. Ty se působe-
ním odstředivé síly vysouvají a vytvářejí tak 

jednotlivé kompresní komory. Objem průtoku 
vzduchu je řízen servoventilem, který ovládá 
nasávací ventil. Tyto kompresory jsou k dis-
pozici jak samostatně stojící, tak s tlakovou 
nádobou, se sušičem nebo s frekvenčním 
měničem, který v závislosti na požadavcích 
a potřebách klienta a konkrétní aplikaci při-
způsobuje výkon kompresoru. 

Lamelové rotační kompresory jsou vhodné 
zejména v automobilovém nebo strojírenském 
průmyslu, při výrobě vakua, u galvanických 
lázní, při vzorkování vzduchu, v dílenských 
provozech apod. Vzhledem k jejich životnosti, 
která je až 100 000 mth, jsou velice vhodné 
pro třísměnné provozy.

Významnou skupinu kompresorů určených 
pro průmysl představují šroubové kompreso-
ry. Ty vynikají tím, že mají vlastnosti pístových, 
rotačních nebo dynamických kompresorů. 
Vhodné využití nacházejí tam, kde je potřebný 
spolehlivý provoz, což je podmíněno robustní 
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Při výběru správného 
kompresoru nelze  
brát v úvahu pouze 
technické nebo  
cenové parametry.

PŘÍLOHA KOMPRESORY, STLAČENÝ VZDUCH

Lamelový kompresor HV 11 AERO

Pístový kompresor se sušičkou  
RIKO 700/270 ST-KT

Skupina lamelových kompresorů Hydrovane

Šroubový kompresor se sušičkou na tlakové 
nádobě RSDK-PRO 7,5

Šroubový kompresor se sušičkou na tlakové 
nádobě RSDK-B 5,5

Šroubový kompresor s přímým pohonem 
RS-PRO 2–37,0 D

INVESTIČNÍ VERSUS PROVOZNÍ NÁKLADY
Kompresory, na kterých stojí úspěch řady firem, musí být spolehlivé, 
proto jsou otázky týkající se investičních a provozních nákladů 
kompresorů, sušiček vzduchu a podobných zařízení velmi zajímavé. 
Rozdíl může mnohé překvapit.

konstrukcí, dlouhou životností a efektivním 
provozem. 

Společnost TIBBIS nabízí kompresory firem 
RENNER Kompressoren nebo CompAir, které 
patří mezi celosvětově uznávané výrobce. 
K oceňovaným vlastnostem těchto kompre-
sorů patří kromě vysoké kvality i jejich energe-
tická úspornost daná motory, které tyto stroje 
pohánějí. Vysoce efektivní kompresní stupeň 
je provozován při nízkých otáčkách a to sni-
žuje náklady na energii. Inovativní konstrukce 
s utěsněním hřídele FSS, integrovaným od-
lučovačem oleje a termostatickým olejovým 
ventilem snižuje počet externích hadic na 
minimum. Tím je zaručena maximální kvalita 
a spolehlivost.

Booster
U značky RENNER Kompressoren oceňuje 
TIBBIS zejména široké produktové spektrum 
(vyrábí šroubové, spirálové, pístové, olejové 
i bezolejové kompresory), ale i možnosti 
sestavení speciálních řešení. Jednou z těchto 
specialit může být např.  booster – zařízení 
umožňující využívat standardní vzduchové 
rozvody (se vstupním tlakem 7–13 bar), ale 
se zvýšeným výstupním tlakem u šroubového 
kompresoru až 40 atm. Takový systém pak 
může sloužit i jako levnější varianta vysokotla-
kých kompresorů do 40 bar.
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Důvodem k inovaci sortimentu fi rmy 
TIBBIS v podobě produktů značky RENNER 
Kompressoren byly i atraktivnější podmínky 
při zachování důrazu na kvalitu. Z této změny 
tedy profi tují zejména zákazníci. 

„Nová řada kompresorů má výrazně přízni-
vější ceny náhradních dílů nebo ceny provoz-
ních maziv. Velkou předností jsou i kódem 
přehledně značené náhradní díly. Uživatel je 
tak v případě potřeby schopen rychle získat 
naprosto identický díl u standardního doda-
vatele třeba u fi ltrů nebo hadic,” řekl Michal 
Novák, jednatel společnosti TIBBIS. 

„Někdy bývá problém zákazníka přesvěd-
čit, že systém v podobě kompresoru, který 
si vybral pro své potřeby, nebude fungovat 
v požadovaném rozsahu či kapacitě. Je 
potřeba ho dimenzovat na reálné parame-
try dané aplikace. Větší kompresory jsou 
nabízeny i s účinným frekvenčním měničem, 
který kromě měkkého rozběhu díky snadné 
a přesné regulaci provozních otáček motoru 
umožňuje dosáhnout správného množství 
vzduchu pro konkrétní situaci a tím nezane-
dbatelné úspory energie. Ten se tedy vyplatí 
zejména u větších kompresorů, které přes 
soustavu vzduchového rozvodu mohou 
výhodně spolupracovat s menšími, méně 
a přesně řízenými kompresory,” doplnil 
Michal Novák.

Ekonomika provozu
Abychom se nenechali mýlit v oblasti 
ekonomiky,vezměme si jako příklad porov-
nání reálných nákladů u jednoho kompreso-
ru. Výpočet hospodárnosti těchto zařízení 
nevychází správně z investičních, ale naopak 
z provozních nákladů. Například pro 5letou 
dobu provozu připadá na čistou investici jen 
zhruba 20–30 % celkových nákladů. Celých 
70–80 % pak představují průběžné a provozní 
náklady tvořené zhruba stejným dílem výdaji 
na energii, na překážky v systému stlačeného 
vzduchu, tlakové ztráty, nevhodně použitým 
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příslušenstvím (sušičky, fi ltry) a v neposlední 
řadě úniky vzduchu v důsledku netěsností.

Tehdy musí být pokles tlaku kompenzován 
zvýšeným výkonem kompresoru, a s tím 
spojenou vyšší spotřebou elektrické energie. 
Vhodným výběrem sušiček a fi ltrů lze tyto 
provozní náklady zredukovat.

Společnost TIBBIS si je vědoma, že 
v dnešní době už nejde pouze o to prodat 
kompresor jako takový. Důležité je nabíd-
nout komplexní řešení šité na míru každé-
mu zákazníkovi. Proto je možné požadovat 
vypracování projektu, zajistit přípravu, 
montáž a speciální zástavby kompresorů 
a jejich příslušenství přesně podle zadá-
ní. Jde tedy o dodávky kompresorových 
stanic na klíč.

S tím samozřejmě souvisí i servis a prodej 
náhradních dílů. Proto je klientům k dispozici 
nepřetržitý servis dostupný 24 hodin denně, 
365 dní v roce, kdy fi rma garantuje příjezd 
servisního technika do 24 hodin. Technici 
jsou proškolování přímo u výrobce. Navíc 
má zákazník možnost zapůjčit si náhradní 
kompresor, aby nebyla činnost fi rmy jakkoli 
omezena. 

www.tibbis.cz
nonstoplinka: 603 232 151, 
e-mail: info@tibbis.cz
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Rostoucí nabídka 
Společnost po pře-
vzetí francouzského 
výrobce kompreso-
rů Compresseurs 
Bernard v roce 
1982 rozvíjí program 
pojízdných šroubo-
vých kompresorů pro 
stavebnictví KAESER 
„MOBILAIR“, které 
zpočátku vyrábí jen 
ve francouzském 
Lyonu. 

Krátce po sjedno-
cení Německa v roce 
1991 získává společnost KAESER v Geře podnik Geraer Kompressorenwerke, který 
byl jedním z nejstarších německých výrobců kompresorů. Roku 1993 zde zahajuje  
výrobu dmychadel s rotačními písty OMEGA a o rok později výrobu kompletního pro-
gramu nejmodernějších energeticky úsporných kondenzačních sušiček SECOTEC.

Revoluční řízení kompresoru SIGMA CONTROL přichází na trh roku 1998. Je zalo-
žené na technologii průmyslových počítačů a vyvinuto přímo ve fi rmě. Stává se ihned 
integrovanou součástí šroubových kompresorů KAESER, neboť významně snižuje 
provozní náklady a dále zvyšuje disponibilitu zařízení. Po úspěšném zavedení jednotky 
SIGMA CONTROL uskutečňuje společnost KAESER roku 2001 komputerizaci celé 
kompresorové stanice inovativním systémem managementu stlačeného vzduchu 
SIGMA AIR MANAGER, kterým poprvé v tlakovzdušné technice spojuje možnosti 
moderních průmyslových počítačů a internetové technologie. Tím otevírá cestu 
k značně vyšší spolehlivosti, efektivitě a transparentnosti nákladů 
na zásobování stlačeným vzduchem.

Připraveni na budoucnost 
Jakožto jedna z největších fi rem v regionu, 
poskytujících vzdělání, disponuje  vysokou 
úrovní know-how v oblasti vzdělávání odborně 
kvalifi kovaných pracovníků. Firma KAESER 
vychovává  také vlastní dorost a její učni patří 
k nejlepším nejen v Bavorsku, ale v celém 
Německu.

 S více než 100 dceřinými společnostmi a ob-
chodními partnery je dnes mezinárodní skupina 
podniků KAESER zastoupena ve všech význam-
ných průmyslových státech světa. Klíčové pozice 
přitom zaujímají hospodářské prostory v Evropě, 
USA, Asii a Pacifi ku. Přeměna v evropskou akci-
ovou společnost (Societas Europaea), ve zkratce 
SE, v listopadu 2013, je dalším krokem fi rmy 
KAESER KOMPRESSOREN v jejím mezinárod-
ním působení. Rodinný podnik je dnes doma 
v celém světě a v každém ohledu nabízí kvalitu 
Made in Germany.

ZAČALO TO V ROCE 1919

V obtížné a nestabilní době, rok po skon-
čení první světové války založil Carl Kaeser 
v Coburgu  strojírenskou dílnu. Nejprve 
se zabýval výrobou náhradních dílů pro 
nákladní automobily a motory, později se 
zaměřil také na speciální stroje pro sklářský 
průmysl. 

V důsledku rozdělení Německa po druhé 
světové válce fi rma ztrácí většinu svého 
dosavadního trhu v Durynsku a Sasku a je 

nucena orientovat se na nová odbytiště na 
jihu a západě Německa. Know-how, které 
společnost získala při výrobě motorů, a vel-
ká potřeba kompresorů v poválečném hos-
podářství vedou k rozhodnutí zařadit také 
tyto stroje do výrobního programu. První 
pístový kompresor vyvinutý fi rmou KAESER 
opouští závod v roce 1948 a následuje 
kompletní program na výrobu pístových 
kompresorů do 60 kW.

Carl Kaeser mladší, syn zakladatele fi rmy, 
přichází s iniciativou rozšíření sortimentu 

podniku o vývoj a výrobu šroubových kom-
presorů. Jádrem šroubových kompresorů 
KAESER jsou přitom přímo ve fi rmě vyvinuté 
šroubové bloky kompresorů s novým ener-
geticky úsporným profi lem rotoru – SIGMA 
PROFIL. Výroba  šroubových kompresorů 
běží od roku 1973. Během následujících let 
se společnost KAESER KOMPRESSOREN 
stává jedním z předních úspěšných výrobců 
šroubových kompresorů a systémů pro 
úpravu a distribuci stlačeného vzduchu na 
celosvětovém trhu.

PŘÍLOHA KOMPRESORY, STLAČENÝ VZDUCH
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SECOTEC 
Patří již dlouho k nejkvalitnějším kondenzačním sušičkám 
KAESER v průmyslové kvalitě pro stabilní tlakový rosný bod při 
nejvyšší možné spolehlivosti a pro velmi nízké celkové náklady 
po dobu životnosti. Nová generace s inovativním latentním aku-
mulátorem tepla SECOPACK LS a s řízením SIGMA CONTROL 
SMART nastavuje nová měřítka v oblasti energetické efektivity, 
nároku na prostor a snadnosti obsluhy. Výměník tepla SECO-
PACK LS je naplněn materiálem střídání fází, jehož výrazně vyšší 
akumulační hustota ušetří při stejné kapacitě až 98 % akumulač-
ního materiálu běžných akumulátorů tepla. Akumulační kapacita 
pro stabilitu tlakového rosného bodu je tak spojena s enormním 
snížením nároků na prostor. Chladicí okruh kondenzační sušičky 
SECOTEC dovoluje spolehlivé používání až do okolní teploty 
50 °C. Optimalizované cesty proudění redukují tlakové ztráty 
a přispívají tak k vysoké energetické efektivitě sušičky. Ve srovná-
ní s běžnými kondenzačními sušičkami obdobné výkonnosti lze 
po dobu životnosti ušetřit s tímto moderním zařízením až 50 % 
provozních nákladů.

Stávající řada těchto nejmodernějších energeticky úsporných 
kondenzačních sušiček typů TE a TF s inovativním latentním 
systémem akumulace tepla byla nyní rozšířena o několik nových 
modelů, které jsou poprvé dimenzovány pro dodávaná množství 
až 90 m³/min. Tato nová typová řada s označením SECOTEC TG 
bude na trhu k dispozici již od přelomu července a srpna 2019.

techmagazin.cz l 37

i.HOC 
Je synonymem pro účinnost a spolehlivost. Díky 
této vestavěné rotační sušičce poskytuje za sucha 
stlačující šroubový kompresor bezpečný a stabilně 
bez oleje stlačený vzduch s hodnotou rosného 
bodu až -30 °C, a to i za nepříznivých podmínek. 
V kombinaci s největší řadou za sucha stlačujících 
šroubových kompresorů FSG je produktová řada 
nyní kompletní.

Nejnovější za sucha stlačující šroubový kompre-
sor FSG 500-2 RD (315 kW) se sušičkou i.HOC byl 
představen na mezinárodním  veletrhu tlakovzduš-
né a vakuové techniky ComVac v Hannoveru.

Vestavěná rotační sušička i.HOC (patent společ-
nosti KAESER) využívá kompresní teplo na 
100 procent. Tento takzvaný full-průtok při rege-
neraci adsorbentu je v i.HOC ve srovnání s jeho 
konkurenty obzvláště účinný. Díky této regeneraci 
plným průtokem disponuje FSG 500-2 RD dodá-
vaným množstvím až 50 m³/min a nízkým tlakovým 
rosným bodem až do okolní teploty +45 °C, to vše 
bez elektrického ohřevu nebo dodatečného chla-
zení regeneračního vzduchu. 

www.kaeser.cz

SIGMA AIR MANAGER - poslední 
generace je i základním stavebním 
kamenem pro koncepci Průmysl 4.0.

MOBILAIR M 350 - mobilní 
kompresor výkonnosti až 34 m3/min 
s nízkoemisním vznětovým motorem 
Mercedes Benz se systémem SCR.

SECOTEC TF 340 - kondenzační 
sušička s latentním akumulátorem 
tepla pro dodávaná množství až 
34 m3/min.

FSG 500-2 SFC RD - za sucha 
stlačující šroubový kompresor 
s plynulou regulací otáček 
a vestavěnou rotační sušičkou i.HOC.
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MATTEI A ZKRATKA OEM
Italský výrobce lamelových kompresorů, společnost 
Ing. Enea Mattei S.p.A., se za sto let od svého založení 
vypracoval na světoznámou značku.

Firma, kterou v roce 1919 založil 
Ing. Enea Mattei, se vyvinula 
v mnohonárodní skupinu, která jako 

originální výrobce dodává na trh techno-
logii rotačních lamelových kompresorů již 
od konce 50. let 20. století. Tehdy zahájila 
výrobu, která touto zcela novou technolo-
gií nahradila výrobu tradičních pístových 
kompresorů Mattei.

V současné době je skupina Mattei 
nepřehlédnutelným představitelem stále 
se vyvíjejícího know-how v oboru stlače-
ného vzduchu. Dlouhodobá spolehlivost, 
vysoká účinnost, tichý provoz a kompaktní 
konstrukční řešení byly vždy typickými 
vlastnostmi kompresorů této značky. 
K těmto silným vlastnostem fi rma v po-
sledních letech přidala i rozsáhlé aktivity 
v oblasti výzkumu a vývoje s cílem dalšího 
zlepšení energetické účinnosti kompreso-
rů, přičemž dosáhla takových výsledků, 
které ji nezpochybnitelně umisťují na 
vrchol hodnocení.

OEM kompresory
Zatímco klasické kompresory všech 
typových řad Mattei jsou mezi uživateli 
v České republice všeobecně a dlouhodo-
bě známy, méně už kompresory označené 
zkratkou OEM (Original Equipment Ma-
nufacturer). Jde o výrobky, které zahrnují 
pouze tu část technologie, která za všech 
okolností činí lamelový kompresor originá-
lem Mattei, tedy kompresor bez motoru, 
řídicí jednotky, elektroinstalace a bez chla-
dičů, ale také bez propojovacího potrubí, 
fi ltrů, rámu a bez akustických krytů. Takto 
dodávaný „polotovar“ ale umožňuje návrh 
zcela nových řešení založených na kon-
strukci určené obvykle pro zástavbu do 
větších konstrukčních celků. Tím mohou 
být jak dopravní prostředky, tak i nejrůz-
nější speciální jednoúčelové stroje. Tímto 
způsobem lze dosáhnout řešení i vlast-
ností, které by běžně vyráběné kompreso-
ry vůbec neumožnily. Firma Mattei nabízí 
OEM kompresory v nejjednodušší základní FO
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verzi M, i ve verzi MC se vzduchovým 
chladičem oleje. 

Tyto OEM kompresory jsou dodává-
ny v širokém rozsahu výkonností a pro 
standardní pracovní tlaky 8, 10 a 13 bar. 
K dispozici jsou i speciální verze určené 
pro železnici a elektromobily. Samostatnou 
skupinou jsou OEM kompresory určené pro 
stlačování zemního plynu, bioplynu a pří-
buzných plynových směsí.

Různorodá řešení  
Všechny uvedené OEM kompresory umožňují 
návrhy a stavbu produktů nejrůznějšího uspo-
řádání. Nejznámější jsou konstrukce určené 
pro železniční dopravu, jak se jimi již více než 
dvacet let zabývá fi rma MONDO. V tomto 
případě se jedná o konstrukce kompresorů 
poháněné převážně elektromotory, případně 
hydromotory nebo i mechanicky. Tato řešení 
obvykle zahrnují ještě zařízení pro sušení a fi l-
traci stlačeného vzduchu a speciální úpravy 
pro provoz při nízkých teplotách okolního 

MONDO s.r.o., Vážní 899, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 541 212, e-mail: info@mondo.cz, www.mondo.cz, www.matteicz.cz, www.hankison.cz

ENERGETICKY ÚSPORNÉ LAMELOVÉ KOMPRESORY

pro lokomotivy, kolejová vozidla, elektrobusy a trolejbusy

•  Návrh, konstrukce a výroba kompresorových jednotek pro kolejová vozidla a dopravní techniku na základě OEM kompresorových 

jednotek italské fi rmy Mattei, včetně zařízení pro sušení a fi ltraci, vše uspořádané pro modulární zástavbu dle zadání zákazníka.

•  Jmenovité tlaky 8, 10 a 13 bar (g).

•  Výkonnosti v rozsahu ca 36–640 m3/h.

•  Pohon mechanicky, hydraulicky, elektricky (12 V, 24 V, 230 V, 400 V, 500 V SS).

•  Chlazení vzduchem nebo vodním okruhem.

•  Společnost je držitelem osvědčení o způsobilosti dodavatele ČD, evidenční číslo 438.
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Filosofi e fi rmy v oblasti udržitelnosti je 
shrnuta v novém logu, které charak-
terizuje stoleté výročí – obrys zelené 
hlavy, který obklopuje symbolické „M“ 
loga fi rmy Mattei, zarámované šipkami. 
Logo představuje technologický vývoj 
z pevných základů minulosti do bohaté 
budoucnosti inovativních projektů 
inspirovaných „zeleným přístupem“.

OEM kompresor M 
bez chladiče

OEM kompresor 
MC se vzduchovým 
chladičem oleje
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prostředí. Pro všechny kompresory určené pro 
mobilní aplikace je nezbytné, aby byly uloženy 
takovým způsobem, aby byly spolehlivě chráněny 
proti dynamickým vlivům. Současně musí být pro 
dosažení dostatečné životnosti plněny speciálními 
oleji a opatřeny vysoce účinnými dvojstupňovými 
sacími fi ltry. 

Hodně rozšířené jsou kompresory Mattei insta-
lované v elektrobusech. Tady se velmi osvědčily 
kompresory upravené pro chlazení kapalinou. Ten-
to originální výrobek fi rmy MONDO byl již dvakrát 
součástí expozice fi rmy Mattei na mezinárodním 
veletrhu dopravní techniky Innotrans v Berlíně.

Rovněž jsou známa řešení, kde je OEM kompre-
sor Mattei součástí zařízení nástavby automobilu 
pro čerpání betonu do výšek nebo zařízení pro 
mobilní čištění kanalizací či zařízení pro broušení 
betonových podlah. Těmto zařízením vyráběným 
v menších sériích se však zcela vymyká užití OEM 
kompresorů Mattei americkou fi rmou Crafco, glo-
bálního dodavatele zařízení na opravu živičných 
povrchů všech druhů komunikací. Výrobky této 
fi rmy patří k těm nejlepším v tomto speciálním 
oboru a zdrojem stlačeného vzduchu je vždy OEM 
kompresor Mattei.

Všechny způsoby, jakými lze OEM kompresory 
fi rmy Mattei využít, nelze vyjmenovat. Vždy bude 
záležet především na technických schopnostech 
konstruktérů a jejich tvůrčích nápadech, zda a ja-
kým způsobem je pro zadaná řešení použijí. 

www.mondo.cz

MONDO s.r.o., Vážní 899, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 541 212, e-mail: info@mondo.cz, www.mondo.cz, www.matteicz.cz, www.hankison.cz
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lované v elektrobusech. Tady se velmi osvědčily 
kompresory upravené pro chlazení kapalinou. Ten-
to originální výrobek fi rmy MONDO byl již dvakrát 
součástí expozice fi rmy Mattei na mezinárodním 
veletrhu dopravní techniky Innotrans v Berlíně.

sor Mattei součástí zařízení nástavby automobilu 
pro čerpání betonu do výšek nebo zařízení pro 
mobilní čištění kanalizací či zařízení pro broušení 
betonových podlah. Těmto zařízením vyráběným 
v menších sériích se však zcela vymyká užití OEM 
kompresorů Mattei americkou fi rmou Crafco, glo-
bálního dodavatele zařízení na opravu živičných 

OEM plynový 
kompresor

OEM kompresor 
RVM s hydromotorem

OEM kompresory 
MC a RVM

„Polotovar“ OEM 
umožňuje návrh zcela 
nových řešení pro 
zástavbu do větších 
konstrukčních celků.
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Především klienti v průmyslu jsou svými 
odběrateli a smlouvami s nimi nuceni 
zajišťovat pravidelnou dodávku výrob-

ků bez zbytečných zpoždění a komplikací. 
V opačném případě jsou mnohdy vystaveni 
nemalým sankcím včetně možnosti vypo-
vězení smlouvy, což by pro ně mohlo být 
v některých případech i likvidační. Namístě 
je tedy otázka, jak je možné tuto situaci 
řešit za současných pro ně nepříznivých 
podmínek. 

Náklady na odbornou obsluhu a dohled 
kompresorových technologií neustále ros- FO
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instalujeme kompresorové stanice na klíč

dodáváme turbokompresory

dodáváme kompresory šroubové, pístové i lamelové

dodáváme lamelové vývěvy

zajišťujeme outsoursing na stlačený vzduch

dodáváme technologie průmyslového chlazení a ZZT
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iCONN – NOVÁ PŘIDANÁ HODNOTA 
PRO KOMPRESORY GD 
V posledních třech letech se většina zákazníků potýká s nedostatkem 
kvalifi kovaných pracovníků pro údržbu a pravidelnou kontrolu strojního 
vybavení. Proti tomu se stupňují jejich požadavky na rychlý a kvalitní servis. 

1

monitoring a plánování pravidelných servis-
ních aktivit na šroubových kompresorech 
GD. Tento systém, který je standardní sou-
částí dodávky každého nového kompresoru 
od elektrického příkonu 30 kW, lze využít 
pro sledování a aktivní zasílání informací 
o stavu zařízení, tj. varovných a alarmových 
hlášení včetně dalších důležitých informa-
cí, jako je např. aktuální stav výstupního 
tlaku zařízení, teplota oleje nebo množství 
dosažených provozních hodin. Od poloviny 
roku 2018 je toto řešení s názvem iCONN 
bezplatně dodáváno pro všechny šroubové 

tou a v řadě případů neznamená navýšení 
kapacity personálu uspokojivé řešení za-
jišťující zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 
dodávek stlačeného vzduchu pro výrobní 
procesy a ekonomii provozu. 

Řešení iCONN
V duchu fi lozofi e Průmyslu 4.0 přichází 
Gardner Denver (GD), celosvětový výrobce 
kompresorů s další technologií, která je 
symbolem kvality a spolehlivosti, s řeše-
ním s vysokou přidanou hodnotou. Je jím 
integrovaný dohledový systém pro kontrolu, 

Chytré řešení pro 
Průmysl 4.0.

Jednoduché doplnění 
řešení iConn do 
stávajícího kompresoru.

iConn je součástí 
kompresorů dodávaných 
od poloviny roku 2018.
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kompresory bezmazné i olejem mazané nad 
30 kW. 

iCONN lze dodatečně doplnit i do stá-
vajících zařízení s ovládacími panely řady 
GD Pilot, resp. Compair Delcos. Zákazník 
zaplatí pouze za dodávku a instalaci to-
hoto systému zhruba 15 000 Kč dle místa 
instalace. Samotný provoz a další náklady 
spojené s datovým přenosem prostřed-
nictvím GSM modulu jsou pro zákazníky 
společnosti VESKOM zdarma. iCONN je 
zařízení pro dálkový dohled přes internet, 
které pro svůj provoz nepotřebuje další 
intranetovou síť (Profinet), a tak nevyžadu-
je další investici ze strany jeho uživatele. 
Zákazník přitom má možnost veškeré 

informace z dálkového systému využít pro 
zefektivnění obsluhy, dohledu kompreso-
rového zařízení a údržby této technologie. 
Servisní organizace VESKOM má sou-
časně možnost dálkově kontrolovat její 
chod a předvídat následné servisní aktivity 
z poskytnutých dat o zařízení.

Sečteno a podtrženo
iCONN přináší nejen přidanou hodnotu 
ve vyšší bezpečnosti provozu a spo-
lehlivosti zařízení a prevencí závad, ale 
také úspory energie, nižší náklady na 
kvalitní servis a údržbu zařízení, neboť 
umožňuje předcházet drahým opra-
vám v případě poruch většího rozsahu. 

Vložená investice se tak vrátí ve velice 
krátkém čase. Přitom má zákazník  
dle nových garančních podmínek  
PROTECT 10 možnost získat záruku  
6 let na nový šroubový kompresor  
GD včetně 10leté záruky na jeho šrou-
bový blok. 

Neváhejte tedy s nákupem nových zaří-
zení GD, případně s dodatečnou instalací 
těchto unikátních systémů, a staňte se tak 
součástí nových automatizovaných sou-
stav Průmyslu 4.0. Pro případné reference 
ve vašem okolí kontaktujte společnost 
VESKOM. 

www.veskom.cz
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Tradiční Zákaznické dny v Kovosvitu 
MAS se nesly v duchu oslav 80 let od 
založení společnosti, kterou v roce 

1939 v Sezimově Ústí založil Jan Antonín 
Baťa. Firma na nich přivítala během dvou-
denní akce na šest set hostů z řad zákazní-
ků i dodavatelů.

Kovosvit střídá generace
V showroomu firma prezentovala  
především nová soustružnická centra 
KL 285 a KL 435, a také 5osá vertikální 
obráběcí centra MCU450, MCV1000 5AX 
a MCU700V-5X. Svou novinku CNC sou-
struh KL 285 představila sice již na loňském 
MSV v Brně, ale tam byla v provedení  
Super Precision, na letošní akci byl 
představen stroj řady QUICK, určený pro 
standardní obrábění. Návštěvníci mohli 
vidět stroje KL 285 QUICK přímo v akci, ale 
každý s jiným řídicím systémem (Siemens 
nebo Fanuc) a novým otočným a sklopným 
ovládacím panelem.

U tohoto soustruhu, který postupně 
nahradí starší stroje řady SP280, je vidět 
zlepšení přístupu do pracovního prostoru 
s velkým bezpečnostním sklem. Výrobce 
stroj, který je postaven na litinovém loži pro 
větší tuhost, energeticky optimalizoval. Na-
bízí rekuperaci energie pohonů a pro jejich 

Hydraulický agregát je také umístěn v zadní 
části, čímž je zamezeno ovlivňování stroje 
teplotními výkyvy. To umožnilo docílit vyšší 
přesnosti při obrábění, kterému pomohlo 
i použití přímých pohonů pro kuličkové 
šrouby.

Jihočeskému výrobci obráběcích strojů 
se nyní daří v segmentu high-tech obrábě-
cích strojů. Jak uvedl generální ředitel Libor 
Kuchař, s 5osými centry se firma prosazuje 
nejen v Indii, ale i na dalších trzích EU. Nej-
větší úspěch má inovované tříosé vertikální 
obráběcí centrum MCV800, které firma 
prezentovala doplněné robotizací.  

Účastníci akce měli možnost si pro-
hlédnout výrobní provozy, kde stroje 
značky Kovosvit vznikají, a také slévár-
nu, do jejíž modernizace a ekologizace 
podnik loni investoval desítky milionů 
korun. Provoz slévárny, který byl ještě 
v minulých letech neefektivní, generuje 
nyní rekordní tržby převyšující 40 milionů 
korun měsíčně. 

Ve výrobě tak mohli vidět i unikátní stroj, 
jehož montáž probíhala aktuálně i v době 
Zákaznických dnů. Šlo o soustružnické 
„dvojče“, tedy stroj se dvěma revolvero-
vými hlavami, který je určen pro výrobce 
železničních komponent. Jak uvedl šéf 
marketingu Jan Hruška, jde o zakázku po-

řízení použil frekvenční měniče. Navíc lze 
využít systém šetření stlačeného vzduchu 
v neproduktivních časech.

Dopravník třísek je nyní možno přesunout 
do zadní části stroje, např. při začleňo-
vání soustruhu do automatizované linky. 
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MARATON OPEN HOUSE ODSTARTOVAL
S příchodem jara začala naplno i sezóna tradičních zákaznických dnů. 
Kovosvit MAS připomenul tradici a představil nové stroje, Tecnotrade 
robotickou buňku pro průmyslovou automatizaci, a Tajmac-ZPS 
zaznamenal zatím největší „firemní veletrh“ ve své historii.
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Automatizační divize Kovosvitu prezentovala 
robotizaci na vertikálním obráběcím centru  
MCV 800 Quick.

Na stánku Seco představili netradiční řešení 
speciálních nástrojů.  

Zástupce Sandviku seznámil zájemce s nástroji 
vytvořenými pomocí AM.  

Zajímavé bylo sledovat probíhající montáž 
soustružnického „dvojčete“, stroje se dvěma 
revolverovými hlavami.
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měrně specializovaného druhu, jaké podnik 
z času na čas realizuje. Tím dokumentuje, 
že je schopný zvládnout i takovéto náročné 
projekty.

Robotická buňka z Kuřimi
Ve stejném termínu jako Kovosvit zahájila 
svůj třídenní program Otevřených dveří 
i společnost Tecnotrade ve svém kuřim-
ském areálu od 10. do 12. dubna, rovněž 
za účasti řady spoluvystavujících partner-
ských firem. Účast několika set pozvaných 
návštěvníků a obchodních partnerů je řadí 
mezi respektované prezentační akce na 
české průmyslové scéně. Kromě strojů 
korejské společnosti Doosan, kterou firma 
v ČR zastupuje, či profesionálních průmys-
lových 3D tiskáren Stratasys, Sinatreec 
a Inss-Tec představila i zajímavý produkt 
z vlastní vývojové dílny v podobě robotické 

buňky Robotec APC 20 pro flexibilní auto-
matizaci výroby. Buňka vhodná zejména pro 
dílce do Ø 150 mm a série 100 a více kusů 
je využitelná i pro malé série. Je jednodu-
chá na obsluhu a lze ji snadno přestavit 
k jinému stroji. K buňce osazené robotem 
Fanuc M20iA/20M (s nosností do 20 kg) 
nabízí Tecnotrade jako opční vybavení 
i paletový zakladač, vstupní a výstupní do-
pravník či měřicí stanici s možností zpětné 
vazby do obráběcího stroje. A co nás zau-
jalo, je neméně zajímavé: firma umožňuje 
zájemcům i vyzkoušení buňky přímo v jejich 
podmínkách.

Ti, kdo z nějakého důvodu nestihli Dny 
otevřených dveří v Kuřimi, budou moci 
vidět vybrané stroje od 21. do 25. května 

i na MSV v Nitře, kde Tecnotrade rovněž 
vystavuje. 

Strojírenská show v Baťově městě
Jen o dva týdny později (25. a 26. dubna) 
následovala s tradičními zákaznickými dny 
i společnost Tajmac-ZPS, jejich letošní 
ročník byl s rekordním počtem přes  
800 návštěvníků a účastníků dosud vůbec 
nejrozsáhlejší. 

Ve svém výrobním závodě představili své 
exponáty všechny divize firmy. Například 
divize CNC se zaměřila na automatizaci  
ve vertikálních centrech. Na stroji MCFV 1060 
prezentovala provedení s výměníkem palet 
a robotem ABB, včetně optického snímání. 
Na portálovém stroji MCG 1000 5XT byla 
hlavním lákadlem ukázka metody odlupová-
ní při výrobě ozubení. Divize Manurhin před-
vedla dlouhotočné automaty se šesti až 

dvanácti řízenými osami, pracující dvěma až 
čtyřmi nástroji současně. Divize Automaty 
ukázala vačkami řízené a numericky řízené 
vícevřetenové soustružnické automaty se 
šesti i s osmi vřeteny. K vidění byl také 
5vřetenový stroj Mori-Say TMZ518CNC 
s automatickým zásobníkem. 

Spolu se zlínským výrobcem strojů 
představilo své produkty a služby také na 
osm desítek firem, dodávajících nástroje, 
softwarová řešení, měřicí techniku apod., 
doplňující produktovou nabídku Tajmacu. 
Řada z nich v živých ukázkách. Mezi nimi 
např. Schunk, technology support, Minerva 
či výrobci nástrojů Iscar, Walter, Seco, Jan 
Havelka, patřící k tradičním účastníkům 
akce, nebo Ceratizit Group, Emuge Franken 
a řada dalších.  

Josef Vališka

V prostorách výrobního závodu 
Tajmac-ZPS představilo své 
produkty na osm desítek firem.

Zástupce firmy Renishaw 
demonstroval snímací systém pro 
obráběcí stroje.

Živé diskuse probíhaly na každém 
stánku partnerských firem. 

V kuřimském sídle Tecnotrade 
předvedli celou plejádu strojů 
Doosan, které firma u nás zastupuje 
(na obr. je multifunkční CNC 
soustruh Puma SMX 2600S).

Z vývojové dílny Technotrade 
vzešla robotická buňka Robotec APC 
pro flexibilní automatizaci výroby, 
využitelná i pro malé série. 
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Město Žďár nad Sázavou je větši-
nou spojováno s unikátní kulturní 
památkou UNESCO, hvězdicovi-

tým kostelem sv. Jana Nepomuckého od 
barokního stavitelského génia Jana Blažeje 
Santiniho na tamní Zelené hoře. Pro strojaře 
je však hlavně průmyslovým srdcem Vyso-
činy, domovem hned několika významných 
firem.

První máj ve ŽĎASu
Největší tamním podnikem a také regio-
nálním zaměstnavatelem je strojírenský 
gigant ŽĎAS, jehož branami prošly už celé 
generace pracovníků. Mnozí každoroč-
ně využívají tradiční příležitosti se do své 
„mateřské“ firmy aspoň na jeden den vrátit 
a setkat se s bývalými kolegy nebo ukázat 
své pracoviště nejmladším ratolestem, kteří 
možná jednou převezmou jejich pomyslnou 
štafetu... 

Dne otevřených dveří, který ŽĎAS 
pořádá vždy 1. května, využilo letos téměř 
4300 návštěvníků, pro které byl připraven 
atraktivní program (loni firma zaznamenala 
rekordní pětitisícovou účast). Firma pro ně 
zpřístupnila dvě stěžejní výrobní haly s ukáz-
kami výroby ze strojírenství a metalurgie. 
V provozu strojírenské výroby bylo k vidění 

že připravené ve spolupráci se školami. 
Soutěžilo se např. o nejlepší lampičku, 
kterou vyráběli žáci v rámci technických 
kroužků nejen na Vyšší odborné škole 
a Střední průmyslové škole ve Žďáru n. S., 
ale i na základních školách. Ve spolupráci 
s VOŠ a SPŠ ve Žďáru, a se SPŠ v Třebíči 
a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně 
připravil ŽĎAS i soutěž O nejlepší maturitní 
práci. Autoři deseti oceněných prací získali 
certifikát přijetí na FSI VUT bez přijímacích 
zkoušek a tři nejlepší pak navíc i šek na 10, 
7 a 5 tisíc Kč.

Automatizační sousedé
Ve stejné době probíhal paralelně Den 
otevřených dveří i v sousedním areálu firmy 
DEL, která je jako česká inženýringová 
společnost zaměřena na vývoj a dodávky 
řešení pro průmyslovou automatizaci. Její 
živé ukázky, např. robotizovaná pracoviště 
nebo výrobu elektrických rozvaděčů, mohli 
návštěvníci vidět přímo ve výrobních pro-
vozech. Nešlo o demonstrační ukázky, ale 
podobně jako ve ŽĎASu o běžný výrobní 
proces. V daném případě třeba o automa-
tizované stanice na výrobu součástí pro 
nové vozy Volvo XC40. Testované zařízení 
je zakázkou pro polskou subdodavatelskou 
firmu. Vedle ukázky robotizované výroby 
měli návštěvníci rovněž možnost vidět 
a také si vyzkoušet nasazení virtuální reality 
v průmyslovém výrobním procesu.

DEL se aktivně angažuje i v oblasti 
elektromobility a špičkové samoobslužné 
modulární dobíjecí stanice, které vyvinul, 
představil i na letošní akci. Na rozdíl od 
jiných řešení jejich novinka nabízí např. 
možnost bateriového provozu či dynamické 
rozdílení volné kapacity. 

Petr Kostolník

několik zcela nových strojů, mj. horizontální 
vyvrtávačka, obráběcí centrum nebo karusel. 
V provozu metalurgie byly tradičně největším 
lákadlem ukázky práce na kovacím souboru, 
který letos prošel generální rekonstrukcí. 
Pořadatelé připravili i atraktivní komentované 
živé ukázky kalení oceli.

Zvídavější návštěvníci se mohli zapojit 
do vědomostních soutěží na téma ŽĎAS 
o hodnotné ceny. Novinkou byly soutě-
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VE STÍNU ZELENÉ HORY
Kromě Open House, určených především pro zákazníky,  
otevírá řada firem své provozy široké veřejnosti,  
aby předvedly fungování průmyslového podniku zevnitř.
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Zpracování tunového výkovku je zážitkem,  
který rozhodně běžně neuvidíte.

A že byl o to zájem... 

Technika zaujala i nejmenší návštěvníky.

Zařízení z DELu pomáhají vyrábět např. díly pro 
renomované automobilové značky.
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Veletrh, jehož těžištěm jsou lasery pro 
průmyslové využití, se bude rozkládat 
v pěti halách mnichovského výstaviš-

tě. Přes 1300 vystavovatelů bude ve dnech 
24.–27. června v Mnichově prezentovat 
specifická řešení pro vysoce automatizova-
ný svět výroby zítřka. Mezi vystavovateli se 
nachází inovace ca 350 prezentujících firem 
se zaměřením na lasery a laserové systémy. 

Průmyslové procesy současnosti běží ne-
uvěřitelnou rychlostí. Ať jde o loděnice, které 
řežou a svařují laserem obrovské konstrukce 
pro nákladní či výletní lodě, nebo o automo-
bilový, letecký a strojírenský průmysl, jenž 
sází na bezkontaktní nástroje využívající 
světlo, či o výrobce plastů, skla a elektroni-
ky, všichni spoléhají na tyto systémy. Lasery 
totiž lze v senzoricky střežených procesech 
precizně řídit, navíc se neopotřebovávají 
a mají výhodu zpracování rychlostí světla.

Návštěvníci veletrhu se mohou těšit 
na celou řadu moderních řešení v oblasti 
zobrazování a senzoriky. Tento segment 
tvoří nervový systém internetu věcí. Jed-
nofotonové měřicí přístroje připravují cestu 
pro kvantové zobrazování. Optické měřicí 
postupy umožňují bezkontaktní kontrolu 
kvality v průmyslové oblasti a ve výzkumu 
umožňují pronikavý vhled do nanokosmu 
a vesmíru. Hyperspektrální analytika za-

bezpečuje rychlá laboratorní vyhodnocení. 
V rámci doprovodného programu budou 
na Application Panels odborníci diskutovat 
o budoucnosti laserů v mikroelektronice 
a elektromobilitě. Skupina expertů zas na 
Fotonica 4.0 vysvětlí spektrum využití laserů 
v průmyslu, od řezání, děrování, svařová-
ní, pájení až po vytvrzování, označování 
a kódování. Kromě toho bude možnost se 
zúčastnit kongresového programu World of 
Photonics Congress 2019.  

www.expocs.cz

LASERY JSOU NÁSTROJEM VOLBY
Akce světového významu, veletrh LASER World of PHOTONICS, 
předvede celou dynamiku vývoje moderních laserových  
procesů ve výrobě. 

Veletrh prezentuje 
specifická řešení  
pro vysoce automati-
zovanou výrobu zítřka.FO
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Bližší informace k veletrhu  
a zajištění ubytování poskytuje  
společnost Expo-Consult+Service,  
spol. s r.o.!

Prezentace přesné výroby 
laserem.

I v leteckém a kosmickém 
průmyslu se stále více uplatňují 
lasery.

Laser v automobilové výrobě se 
zabydlel nastálo.

Segment senzorů a zobrazování 
tvoří nervový systém IoT.
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To jsou tři zásadní novinky, které jsou 
očekávané v oblasti uzavírání jader-
ného palivového cyklu.

Více paliva MOX v BN-800
Na konci března proběhla přejímka zásilky 
paliva MOX pro reaktor BN-800, které vzni-
ká recyklací použitého jaderného paliva. Ten 
běží od roku 2016 v Bělojarské JE, kterou 
provozuje Rosenergoatom (součást Rosa-
tomu), a slouží pro praktické zkoušky paliva 
do sodíkových reaktorů. První zavážku pa-
liva tvořilo čistě uranové palivo a s každou 
výměnou paliva v něm roste podíl MOX.

Tento reaktor by se dal nazvat předstup-
něm v uzavírání palivového cyklu, protože 
jde zatím o technologickou demonstraci. 
Navazuje na reaktor BN-600, který běží od 
80. let min. stol. v Bělojarské elektrárně na 
uranové palivo, a na BN-350, jenž byl pro-
vozován v Kazachstánu. Sodíkové reaktory 
se objevily i v dalších zemích, ale bohužel 
nedoznaly většího uplatnění kvůli technic-
kým potížím. Ve Francii společnost EDF 
provozovala reaktory Phenix (130 MWe) 
a Superphenix (1200 MWe), který několik 
let používal palivo MOX, a v Japonsku byl 
provozován reaktor Monju (246 MWe). Nový 
vítr však vane z Číny, kde byl v roce 2014 
uveden do provozu malý reaktor CEFR  
(20 MWe) a kde se staví střední reaktor 
CFR-600 (600 MWe).

Zájem je sodíkovým reaktorům věnován 
z toho důvodu, že dokážou opakovaně 
recyklovat použité palivo z tlakovodních 
reaktorů a „spalovat“ i radionuklidy s velmi 
dlouhými poločasy rozpadu. Umožňují tak 

zkrátit dobu, po kterou bude nutné izolovat 
použité jaderné palivo od životního prostře-
dí z desítek tisíc na několik stovek let. Navíc 
mohou energeticky využívat i izotop uranu 
238, který představuje přes 99 % přírodního 
uranu. Ve výsledku tím posílí udržitelnost 
jaderné energetiky a zmenší její dopady na 
životní prostředí. 

Soběstačný BREST-300
Zásadním krokem na cestě k jaderné 
energetice budoucnosti bude reaktor 
BREST-300. Jeho výstavba má začít letos 
a nyní v lokalitě probíhá stavba linky na 
přepracování použitého paliva a výrobu 
čerstvého. V ruském Seversku tak vznikne 
vůbec první téměř soběstačná jaderná  
elektrárna, co se týče paliva. Během  
provozu bude část neutronů štěpit uran  
235 a plutonium 239, a tím uvolňovat ener-
gii, a část bude přeměňovat uran 238 na 
štěpitelné plutonium 239. Tím bude vznikat 
další materiál využitelný k získávání energie. 
Tak si elektrárna bude sama generovat nové 
palivo.

Jaderné palivo bude po použití přepraco-
váno a vráceno zpět do reaktoru a vznikne 
tak elektrárna s uzavřeným cyklem, která 
využije veškerý potenciál jaderného paliva. 
Zůstávat budou jen energeticky nevyužitel-
né zbytky.

V tomto případě je řeč o reaktoru chlaze-
ném olovem, což je jiný typ rychlých reaktorů, 
ale výhody z hlediska uzavírání palivového 
cyklu má podobné jako sodíkové reaktory. 
Nikde na světě zatím nebyl postaven olovem 
chlazený reaktor, který by sloužil pro dodávky 
elektřiny do sítě, Rosatom se tedy připravuje 
k výstavbě unikátu. Z technického hlediska 
vychází z reaktorů, které Rusko používalo 
k pohonu jaderných ponorek.

Komerční BN-1200
Cílem, ke kterému by chtěl ruský jaderný 
průmysl dospět, je podobný soběstačný 
komplex jako reaktor BREST-300 s přepra-
covací linkou, ale velkého výkonu. Tím se 
má stát reaktor BN-1200, komerční verze 
sodíkového reaktoru, která je vyvíjena na 
základě provozních zkušeností s reaktorem 
BN-800. Podle Alexeje Lichačova, generál-
ního ředitele Rosatomu, společnost plánuje 
zahájit jeho výstavbu ve 20. letech tohoto 
století.

Na závěr nutno podotknout, že budouc-
nost nemá patřit jen sodíkovým reaktorům. 
Podle propočtů Rosatomu vychází nejefek-
tivněji tzv. dvousložková jaderná energetika 
kombinující klasické tlakovodní reaktory 
s rychlými. 

Vladimír Větrovec
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ENERGIE A ENERGETIKA

JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS SE UZAVÍRÁ
Sodíkový reaktor BN-800 bude používat ve větší míře recyklované 
jaderné palivo, výstavba reaktoru BN-1200 začne v příštích letech  
a reaktor BREST-300 se začne stavět již letos. 
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Reaktor BN-800  
v Bělojarské JE.

Práce v místě 
pilotního 
energetického 
komplexu  
s reaktorem BREST.
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PODÍL OZE NA SVĚTOVÉ 
ENERGETICE ROSTE

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou 
energii (IRENA) vydala pravidelnou 
statistiku Renewable Capacity 
Statistics 2019 o obnovitelných 
zdrojích energie.

Ze statistiky vyplývá, že v roce 2018 
přibylo 171 GW instalovaného výko-
nu z obnovitelných zdrojů (OZE), což 
představuje meziroční nárůst o 7,9 %. Na 
celkovém nárůstu instalovaného výko-
nu energetických zdrojů se obnovitelné 
zdroje podílely zhruba ze dvou třetin, 
zatímco přírůstky instalovaného výkonu 
konvenčních zdrojů klesají. Od roku 2010 
se instalovaný výkon konvenčních zdrojů 
energie, především jaderných a fosilních, 
v Evropě, Severní Americe a Oceánii snížil 
zhruba o 85 GW. Během stejného období 
ovšem v Asii a na Blízkém východě 
naopak vzrostl.

Instalovaný výkon OZE dosáhl na konci 
roku 2018 hodnoty 2351 GW a nyní tvoří 
přibližně třetinu globálního instalovaného 
výkonu. Obnovitelná energie rostla loni ve 
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Cestou do budoucna je kombinace 
jaderné energetiky a obnovitelných 
zdrojů energie (OZE). Na dubnové 

konferenci o solární energii a akumulaci 
v ČR to uvedl ministr životního prostředí 
Richard Brabec. Také jeho vládní kole-
ga, nový ministr průmyslu Karel Havlíček 
potvrdil, že pilířem české energetiky budou 
dominantní jaderné zdroje, s nimiž počítá 
jako se stěžejním prvkem doplněným OZE 
připravovaná státní energetická koncepce 
ČR. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu 
je kombinace jaderné energetiky a obnovi-
telných zdrojů pro Česko vzhledem k jeho 
možnostem a přírodním podmínkám jediná 
možná cesta, jak splnit požadované cíle 
EU v energetice, zahrnující mj. dramatické 
snižování emisí CO2. 

Na loňské výrobě elektřiny v ČR, která 
činila 88 TWh (což znamená meziroční 
nárůst o 1,1 TWh), se podle předběžných 
dat Energetického regulačního úřadu 

(ERÚ) největším podílem zasloužily uhelné 
elektrárny – dodaly 45,1 TWh (meziroční 
pokles o 0,8 %), jaderné zdroje s 29,9 TWh
(5,6% meziroční nárůst) a 2,3 TWh činil 
podíl fotovoltaiky (o 6,6 % více opro-
ti předcházejícímu období). Také pro 
nadcházející roky počítá energetický 
výhled s obdobnou výrobou ca 90 TWh 
ročně, přičemž spotřeba elektřiny by měla 
narůstat. K zásadní změně však dojde ve 
struktuře energetického mixu, kdy dnes 
dominantní uhelné elektrárny podle nej-
reálnějšího scénáře v současnosti platné 
Státní energetické koncepce v ČR nahradí 
na klíčové pozici jaderné, z nichž má po 
roce 2025 pocházet nejvíce elektřiny. 
V roce 2040 má polovinu tuzemské výroby 
elektřiny pokrýt jaderná energetika. Druhý 
zpracovaný scénář, který počítá s větším 
využitím plynových elektráren, není s při-
hlédnutím k doplňujícímu analytickému 
materiálu doporučován.

MÍSTO UHLÍ ATOM 
A OBNOVITELNÉ ZDROJE
Uhelná éra v české energetice podle všeho 
končí, budoucí léta budou ve znamení jaderné 
a obnovitelné energie. Velké fotovoltaické projekty 
už nemohou počítat se státní podporou. 

Mění se i vládní přístup k fotovoltaice. Podle 
údajů od distributorů bylo loni připojeno do sítě 
2200 nových solárních elektráren o celkovém 
instalovaném výkonu 11 MW, což představuje 
téměř dvojnásobný nárůst proti roku 2017. 
Podle dat ERÚ byly ke konci loňského roku 
v ČR instalovány fotovoltaické elektrárny 
o celkovém výkonu asi 2050 MW. Ze studie, 
kterou pro asociaci loni zpracovala společnost 
EGÚ Brno vyplývá, že ČR by mohla do roku 
2030 mít solární elektrárny o celkovém výkonu 
nejméně 3,5 GW (3500 MW). Na rozdíl od do-
savadní praxe však už MPO upouští od jejich 
masivního subvencování. Jak uvedl náměstek 
pro energetiku René Neděla, ministerstvo 
v připravované legislativě nepočítá s velkými 
solárními zdroji a nezařadilo je do připravo-
vaných energetických aukcí, v nichž mají po 
roce 2021 soutěžit výrobci energií z OZE o výši 
provozní podpory. 

Petr Sedlický

všech regionech, největší podíl (61 %) na 
globálním ročním přírůstku instalovaného 
výkonu připadá na Asii.

Z hlediska typu zdrojů dominují vodní 
elektrárny s instalovaným výkonem 
1172 GW. V roce 2018 byla tato hod-
nota navýšena o 8,5 GW, z čehož byla 

většina přidána v Číně. Instalovaný výkon 
větrných elektráren se loni zvýšil o 49 GW 
na celkem 564 GW, solární zdroje mají 
celkový instalovaný výkon 480 GW a loni 
přibylo 94 GW, přičemž 70 % této hodno-
ty jde na konto Asie. 

Neobnovitelné zdroje (GW)

OZE (GW)

OZE (%)
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VÝVOJ GLOBÁLNÍHO INSTALOVANÉHO VÝKONU OD ROKU 2001 

Zdroj: IRENA
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Čína neskrývá své ambice stát se 
globálním lídrem v oblasti umělé 
inteligence (AI), ale i USA investuje 

velké prostředky k dosažení stejného cíle. 
Podle nedávno publikované zprávy Světové 
organizace duševního vlastnictví - WIPO 
(World Intellectual Property Organization), 
jsou tyto dvě země daleko před konkurencí, 
pokud jde o vývoj AI a na ní založených 
řešení. Konstatuje se v ní mj., že největší 
portfolio AI, čítající 8920 patentů, má IBM, 
na druhém místě fi guruje Microsoft s 5930 
patenty a třetí pozici zaujímá konglomerát 
zahrnující převážně japonské fi rmy. Pokud 
jde o akademické instituce zabývající se 
patenty umělé inteligence, Čína má 
17 z prvních TOP 20, a jak studie zdůraz-
ňuje, je „zvláště silná“ v odvětví hlubokého 
učení. „USA a Čína se ujaly vedení v této 
oblasti v počtu žádostí a ve vědeckých 

48 l 05-2019
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V AI VEDOU USA A ČÍNA 
V oblasti umělé inteligence mají celosvětový 
náskok dvě soupeřící velmoci: Spojené státy 
a Čína, říká nejnovější studie OSN zabývající 
se patenty a inovacemi.

FO
TO

: H
ua

w
ei

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Dvoustranu připravil: Kamil Pittner

MOBIL S PERISKOPEM
Dvojici smartphonů P30 a P30 Pro 
označuje Huawei jako nejpokročilejší 
fotosmartphony, které představují 
revoluci v mobilním fotografování.

Podobné marketingové výroky je nutné 
brát vždy s rezervou, ale objektivně je nut-
no přiznat, že tyto modely se korejskému 
výrobci povedly. Oba smartphony dostaly 
displej FHD+ s mimořádně jemným rozliše-
ním (2340 x 1080 px) a velikostí 6,1“, resp. 
6,4“. Přístroje disponují výkonným proce-
sorem Kirin 980, čipsetem vyrobeným 7nm 
technologií s Dual-NPU, který podporuje 
rychlejší rozpoznávání obrazu. 

Ostrý obraz
Nejpozoruhodnějším na těchto smart-
phonech je jejich fotografi cká výbava 
a možnosti, zejména u modelu P30 Pro 
s novým systémem Leica Quad Camera. 
Ten je složený ze čtyř objektivů: hlavní 
disponuje rozlišením 40 Mpx a snímačem 
SuperSpectrum, druhý ultra širokoúhlý 

objektiv má rozlišení 20 Mpx, teleobjektiv 
8 Mpx a čtvrtý je objektiv Time-of-Flight 
(TOF). 

Snímač SuperSpectrum s velikostí 
1/1,7“ zachycuje světlo novým způsobem, 
který nahrazuje zelené pixely žlutými a tím 
dosahuje vysokých hodnot ISO. Díky těmto 
technologiím dokážou smartphony vytvořit 
špičkové snímky i videa za různých světelných 
podmínek. Senzor s clonou f/1,6 je určen 

pro ultraširoké snímky, a to i za podmínek 
s nízkým osvětlením. Ve spolupráci s velkým 
snímačem, umělou inteligencí a optickou 
stabilizací přináší P30 Pro jasnější a detailnější 
záběry i v noci a bez pomoci stativu. 

Pohyblivé obrázky v režii AI
Systém AI HDR+ umožňuje efektně 
kombinovat více fotografi í zhotovených 
v rychlém sledu, aby se optimalizovaly 
přeexponované a podsvícené snímky. 
O precizní záběry zblízka se stará objektiv 
SuperZoom. Podporuje přiblížení až 5ná-
sobným optickým zoomem, 10násobným 
hybridním zoomem a 50násobným digitál-
ním zoomem. U optického zoomu stojí za 
pozornost především unikátní periskopová 
konstrukce. Hranolový prvek v teleobjekti-
vu ohýbá světlo v pravém úhlu tak, aby se 
maximalizovala ohnisková vzdálenost při 
současné minimalizaci výšky fotoaparátu.

Úplnou novinkou je režim Dual-View, 
který umožní využívat dva snímače pro 
záznam různých videí současně. Napří-
klad natočit ultra širokoúhlý klip a zároveň 
i záběr se zoomem. 

Unikátní periskopová konstrukce ohýbá světlo 
v pravém úhlu tak, aby se maximalizovala 
ohnisková vzdálenost při současné minimalizaci 
výšky fotoaparátu.

publikacích,“ uvedl generální ředitel WIPO 
Francis Gurry.

Studie WIPO analyzovala mezinárodní 
patentové přihlášky, vědecké publikace, 
soudní spisy a akviziční činnost, a zjistila, že 
od roku 2013 existuje již tolik patentových 
žádostí týkajících se AI, jako za půl století 
od doby, kdy byl tento termín v 50. letech 
minulého století vytvořen.

Zdá se, že nejvíce aplikací AI představu-
je strojové vidění díky pokrokům dosa-
ženým v segmentu autonomních vozidel. 
Tvoří až polovinu (49 %) všech patentů 
týkajících se AI. Počet patentů v oblasti 
strojového učení vzrostl mezi lety 2013 
a 2016 o 28 %, přičemž většina z nich 
pocházela z oblasti hlubokého učení, které 
se zvětšilo ze 118 patentových přihlášek 
v roce 2013 na 2399 v roce 2016 a překo-
nalo tak robotiku.

Oba rivalové se nyní nacházejí v obchod-
ní válce. USA obviňují Čínu ze špionáže, 
kybernetické války a krádeže IP. Americ-
ký prezident Donald Trump obvinil Čínu 
z krádeže amerických inovací a technologií 
a koncern Huawei čelí obvinění z pomoci 
čínské špionáži. To je důvod, proč mnoho 
západních zemí zakázalo výstavbu infra-
struktury 5G založenou na technologii této 
fi rmy, přestože právě v technologii 5G sítí 
dosáhla významného pokroku. Francis 
Gurry uznává obvinění z chování Číny, ale 
konstatuje, že není pochyb o tom, že přijala 
celosvětový systém duševního vlastnictví, 
a má největší světovou patentovou kancelář 
a největší počet domácích patentových 
přihlášek. 
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DOKÁZALI BYSTE  
SI POSTAVIT VLASTNÍ  
POČÍTAČ? 

Se simulátorem zaměřeným na toto 
téma si to můžete vyzkoušet a zjistit, 
zda máte předpoklady zařadit se do 
kategorie nyní tak velmi žádaných 
„ajťáků“.

Ačkoli doba, kdy si šikovní „bastlíři“ počí-
tače sestavovali sami, už zřejmě skončila, 
a většina uživatelů se spoléhá na stan-
dardizované komerčně nabízené sestavy 
či na služby příslušných IT specialistů, 
nemusí být od věci si něco takového 
vyzkoušet. A přitom třeba i porozumět 
trochu více tomu, jak věci, na kterých zá-
visí celá naše dnešní společnost, vlastně 
fungují. A přesně to je i účelem programu 
PC Building Simulation. 

Jde v podstatě o počítačovou hru, která 
ale není jen pouhá hra. Tento simulátor 
vyvinutý nezávislým britským herním 
vydavatelstvím Irregular Corporation vyu- 

žívá reálnou databázi produktů skuteč-
ných výrobců počítačových komponent 
a pracuje s jejich parametry. To umožní 

uživateli sestavit si virtuální počítač, a jak 
konstatuje výrobce, může se naučit od 
jednoduché diagnostiky a různých úprav 
až po výtvory, které by mohl závidět neje-
den počítačový nadšenec. Se skutečnými 
licencovanými součástkami a komplexní 
simulací hardwaru a softwaru je možné 
naplánovat a zrealizovat počítač přesně 
na míru a zjistit, jak si daná sestava bude 
vést ve standardním testovacím progra-
mu 3DMark používaném pro vyhodnocení 
výkonu PC.

Nejnovější update verze 1.1 s přídom-
kem be quiet! (tedy tichý, naznačuje 
rozšíření o možnost úpravy nakonfi-
gurovaného počítače pro co nejtišší 
provoz) vydaná na jaře letošního roku 
dále rozšiřuje možnosti sestavení. Nyní 
se pracuje na přidání funkce, kterou zá-
kazníci hodně požadovali – možnost vy-
měnit používané komponenty, jako myš, 
klávesnici i monitor – pro kterou původní 
prostředí workshopu nebylo navrženo. 
Tvůrci se snaží zapojit do spolupráce 
další partnery, aby mohli rozšířit rozsah 
dostupných dílů. 

Ten je zaměřený na aplikace založené 
na skenování, na nástroje pro hry, 
vizualizace a tzv. VFX průmysl. Kromě 

obří knihovny obsahující tisíce standardizo-
vaných a fyzicky založených skenů povrchů, 
vegetace a 3D objektů, představila firma 
novou řadu samostatných uměleckých 
nástrojů. Se svými softwarovými produk-
ty Megascans, Bridge a Mixer umožňuje 
vytvořit dokonalé scenérie pomocí rozsáhlé 
databáze tvarů, předmětů, povrchových 
textur apod.

Megascan je obsáhlá a neustále rozši-
řovaná databáze naskenovaných scenérií 
nejrůznějších typů a kategorií, kterou Quixel 
označuje jako největší a nejrychleji rostoucí 
knihovnu tohoto druhu na světě. Bridge  
je desktopová aplikace sloužící jako pod-
půrný nástroj pro procházení, vyhledávání, 
stahování, import a export prostředků 

Megascan do libovolného DCC, grafického 
enginu nebo rendereru. Mixer, poslední 
ze zmíněných produktů, je samostatný 
program pro rychlou tvorbu textur. Nástroj 
pro kombinování skenů a rychlé vytvoření 
ultrarealistických povrchů umožňuje promí-
chávat, vrstvit a upravovat objekty z ko-
lekce Megascan nebo vlastní textury pro 

FOTOREALISTICKÁ 
GRAFIKA
Počítačově vytvářená 
grafika prolomila dosavadní 
hranice svých možností 
a pokročila opět o kus 
dále, jak nasvědčuje počin 
švédské firmy Quixel.

vytvoření unikátních 32bitových materiálů 
v brilantně ostrých detailech. S jeho pomocí 
lze generovat velké plochy do 100 x 100 m 
s dokonalými obklady vytvořenými z men-
ších 1 x 1 m vzorků.

Ukázky nové fotorealistické grafiky doku-
mentují, že vyrobit iluzi dokonalého obrazu 
už není jen výsadou speciálních postupů, 
efektů a náročných předrenderovaných 
scén. Nyní je možná dokonalou scénu 
vytvořit i s grafickou kartou pracující v reál- 
ném čase, která ani nemusí disponovat  
extrémními výkonovými parametry. V přípa-
dě ukázky, kde je demonstrována základní 
fyzika a možnost snadné úpravy vlastností 
scény, jako nasvícení, mlhy a barevné filtry, 
byla využita herní grafická karta GeForce 
GTX 1080 Ti. 

 Vyrobit iluzi 
dokonalého obrazu 
už není výsadou jen 
speciálních postupů 
a efektů.

Vytvořená scéna 
vypadá jako 
dokonalá fotografie 
v reálném čase.
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Při zdolání požáru unikátní historické 
památky vyzdvihla média hlavně 
lidské hrdiny, přitom zásluhy na její 

záchraně měli i nenápadní strojoví pomoc-
níci, jejichž pomoc byla v mnoha ohledech 
rozhodujícím faktorem.

Roboti v akci
Nad hořící katedrálou kroužily drony DJI 
Mavic Pro a Matrice M210 francouzské 
policie, která zásah hasičů koordinovala. 
Záběry z dronů použili hasiči ke sledování 
situace a zaměření proudů vody z žebří-
ků, které neměly dostatečnou výšku, aby 
umožnily přímou viditelnost na požářiště. 
S drony mapovali ohniska požáru, díky nim 
mohli lépe cílit boj proti ohni, pomáhaly jim 
detekovat škody, riziková místa a na co se 
zaměřit.

Za běžných podmínek je létání s dronem 
přes centrální Paříž blokováno zákonem 
a technologiemi: Výrobce používá tzv. 
geofencing k zabránění letům v blízkosti 
letištních drah (letiště Paříž le Bourget je 

zhruba 14 km od katedrály). Tato omezení 
byla dočasně odblokována, aby umožnila 
robotům létat přes Notre Dame.

Na zemi zatím pracoval dálkově ovlá-
daný hasičský robot Colossus od fran-
couzské firmy Shark Robotics. Robot je 
ve službách pařížských „pompiers“ již dva 
roky a osvědčil se i při záchraně středo-
věké katedrály. Téměř půltunový (460 kg) 
stroj na pásovém podvozku s délkou 160 
a výškou téměř 80 cm je napojen na po-
žární hadici a vybaven řadou nástaveb. Co 
je ale hlavní, že dokáže odolat žáru i vodě, 
a v případě potřeby uvézt náklad o hmot-
nosti až 500 kg. 

Stroj se může pohybovat rychlostí  
3,5 km/h a díky sadě 6 li-ion baterií, která 
dodává energii pro dvojici elektromotorů 
zajišťujících pohon, je umožněno až 4hodi-
nové nepřetržité nasazení. Operátor může 
pomocí sady joysticků s displejem a tlačítky 
robota nejen ovládat, ale i sledovat místo 
požáru, osvětlovat jej, pořizovat obrazový 
záznam i označovat přesnou polohu GPS 
a samozřejmě hlavně hasit v různých smě-
rech. Posílá ho zejména tam, kde by situace 
byla pro lidské hasiče příliš nebezpečná, 
a při požáru Notre Dame tomu nebylo jinak. 
Colossus operoval přímo v hlavní lodi ka-
tedrály, kam pomohl směrovat proud vody. 

Na řadě je obnova!
Po záchraně podstatné části katedrály a ob-
jektu jako celku před totálním zničením, a po 
zjištění škod se už začíná intenzivně pracovat 
na projektu obnovy katedrály. Díky mece-
nášům se začínají scházet i potřebné finance, 
kterých bude zapotřebí opravdu hodně. 
Odborníci hovoří o částkách v řádu stovek 
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NOTRE DAME A POMOC TECHNOLOGIÍ
Když se Paříží rozezněly sirény hasičů pospíchajících k hořící  
katedrále Notre Dame, pomáhala v boji s ničivým živlem  
i nejmodernější technika – roboti. A digitální technologie  
zase přispějí k záchraně této historické stavby.

Projekt obnovy katedrály 
si může vyžádat i několik 
desetiletí a částky v řádu 
stovek miliard eur.
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miliard eur a pracích, které si mohou vyžádat 
i několik desetiletí (i když francouzský prezi-
dent Emanuelle Macron již poněkud bombas-
ticky avizoval v souvislosti s rekonstrukčními 
pracemi „pětiletku“). Notre Dame by se podle 
všeho měl obnovit v souladu s předchozí 
architekturou této památky (objevují se už 
i náměty na začlenění různých moderních 
adaptací) a s použitím maxima původních 
technologií, což znamená pro restaurátory 
nesnadný úkol. Žádné potřebné původní 
stavební plány se samozřejmě nezachova-
ly, takže budou muset prostudovat každý 
dostupný materiál související s památkou. 
Kromě vnějškové podoby, která je naštěstí 
zachycena díky rozsáhlé fotodokumentaci 
nejrůznějšího charakteru, je tu problém s de-
tailní rekonstrukcí interiéru slavné historické 
stavby. Ale možná ne tak zásadní, protože 
s obnovou Notre Dame může významně 
pomoci moderní digitální technologie.

Pomohou virtuální kopie
Francouzským restaurátorům a jejich za-

hraničním kolegům, kteří nabízejí své služby 
při rekonstrukci Notre Dame, přichází 
na pomoc unikátní vizualizace vytvořená 
americkým historikem umění a fanouškem 
francouzských středověkých památek 
Andrewem Tallonem pomocí laserového 
skeneru. 

V rámci projektu, kdy mapoval řadu 
církevních památek s využitím moder-
ních technologií prostřednictvím vysoce 
přesných laserových měření i v katedrále 
Notre Dame, zdokumentoval vědec ještě 
před svou smrtí v listopadu loňského 
roku vzdálenosti mezi zdmi, pilíři, socha-
mi a různými dalšími místy z padesáti 
různých úhlů. Dokázal tak získat soubor 
více než miliardy bodů, z nichž pomo-
cí počítače a kombinace se sférickými 
panoramatickými snímky pořizovanými 
ze stejných míst souběžně s laserovými 
skeny vytvořil digitální obraz pařížské 
katedrály. Výsledkem je 3D model, 
který by mohl významně pomoci při její 
rekonstrukci. Při obnově katedrály může 

překvapivě pomoci i jedna z počítačových 
her, konkrétně dílo firmy Ubisoft Assassins 
Creed: Unity, odehrávající se právě v Paříži 
roku 1789, kde je samozřejmě i virtuální ko-
pie Notre Dame. Grafička Caroline Miousse 
strávila při vývoji hry ve spolupráci s archi-
tekty několik let studiem jednotlivých detailů 
katedrály a jejím převodem do virtuálního 
světa. Díky tomu vytvořila – řečeno dneš-
ní terminologií – dokonalé digitální dvojče 
zachycující stavbu s doslova milimetrovou 
přesností do nejmenších detailů. Tato doku-
mentace by nyní mohla pomoci při budoucí 
rekonstrukci a opravě katedrály. 

Zmíněnou hru dala počítačová firma 
dokonce k dispozici k volnému stažení, aby 
umožnila zájemcům slavnou historickou 
stavbu navštívit aspoň virtuálně, protože 
bude po dobu rekonstrukce nedostupná. Je 
to sice marketingový počin, ale určitě ne od 
věci – ostatně firma sama přidala půl milio-
nu eur na obnovu poškozené památky. 

Josef VališkaFO
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S detekcí kritických 
míst pomáhaly hasičům 
letecké záběry z dronů.

Ve hře Assassins 
Creed: Unity vytvořila 
firma Ubisoft detailně 
zmapovaný model 
interiéru katedrály. 

Katedrála v laserovém 
scanu Andrewa Tallona

Služby hasičského 
robota Colossus byly 
neocenitelné.
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Jde o nejrychlejší kameru na světě, 
určenou pro speciální vědecké účely. 
O tomto unikátním záznamovém 

zařízení, které vyvinuli optičtí inženýři 
z francouzského Národního výzkumného 
vědeckého institutu (Institut National  
de la Recherche Scientifique - INRS) 
a Kalifornského technologického institutu 
(California Institute of Technology - Caltech), 
přinesla informace studie publikovaná v ča-
sopise Light: Science & Applications.  

Zařízení dokáže zdokumentovat femto-
sekundové laserové pulzy. Femtosekun-
dový laser je typ ultrarychlého laseru, který 
vytváří minimální počet teplem ovlivněných 
zón tím, že má trvání pulsu pod úrovní 
pikosekund. Veličina, o které je řeč – fem-
tosekunda (fs) – označuje tisícinu piko-
sekundy, což je tisícina biliontiny sekundy. 
Tedy časový úsek vymykající se běžnému 
lidskému chápání, nicméně pro představu: 
Světlo s rychlostí 300 tisíc km/s urazí  
za 1 fs dráhu pouhých 0,3 mikrometrů.

Při použití současných zobrazovacích 
metod musí být měření prováděná ultraso-
nografickými laserovými pulsy mnohokrát 
opakována, což je podle vědců sice použi-
telné pro některé typy inertních materiálů, ale 
pro jiné křehké vzorky je nemožné. Například 
laserem ryté sklo může tolerovat pouze 
jeden laserový puls ponechávající prostor 
pro záznam méně než pikosekundu, zatímco 

vědci potřebovali zobrazovací techniku 
schopnou zachytit celý proces v reálném 
čase. A tou je novinka T-CUP umožňující 
analyzovat interakce mezi světlem a hmotou 
v bezkonkurenčním časovém rozlišení. 

Extrémní rychlost záznamu
Kamera T-CUP dokáže snímat rychlostí  
10 bilionů (1013) obrázků za sekundu – tak 
doslova zmrazí čas a zachytí i světlo v ex-
trémně pomalém pohybu. Výchozím bodem 

a základem pro vývoj zmíněného systému je 
technologie kompresní ultrarychlé fotografie 
(CUP – Compressed ultrafast photography), 
která zvládá až 100 mld. snímků za sekun-
du. Ani tato rychlost by ovšem pro záměry 
výzkumníků nebyla dostačující, protože by 
jim nabídla „jen“ snímky s omezenou kvali-
tou, proto museli systém vylepšit. 

„Věděli jsme, že při použití pouze femto-
sekundové kamery by kvalita obrazu nebyla 
dostačující, proto jsme do systému zařadili 
statickou kameru a ke zpracování dat využili 
metodu Radonovy transformace, používané 
např. (v inverzní podobě) při rekonstrukci 
snímků z počítačových tomografů,“ vysvět-
luje profesor Lihong Wang z laboratoře Cal-
tech. Vědci tím získali snímky o vysoké kva-
litě při rychlosti snímání 10 bilionů snímků za 
sekundu. Systém T-CUP pasivně zachycuje 
dynamické události s intervaly snímků 100 fs 
při expozici jedné kamery a vytvořil tak nový 
rekord pro rychlost zobrazování v reálném 
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Díky rekordnímu 
záznamu v reálném 
čase se může T-CUP 
stát základem pro 
zcela novou generaci 
mikroskopů, např. pro 
materiálové vědy. 
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POHYB SVĚTLA ZMRAZENÝ V ČASE
T-CUP není zkratkové SMS označení pro šálek čaje, ale speciální 
superrychlá kamera schopná zaznamenávat extrémně rychlé procesy, 
jako je třeba záblesk laserového paprsku. 

Nejrychlejší kamera na světě – ultrarychlý 
fotografický systém s trilionem snímků za 
sekundu. 

Zobrazování časového zaostření 
femtosekundového laserového pulsu v reálném 
čase při 2,5 Tfps (2,5 tis. obr./s).

Princip činnosti kamery T-CUP.
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Švédský dopravní úřad Trafikverke 
zadal zakázku na 1,6 km dlouhý 
úsek testovací dráhy pro indukční 

nabíjení elektromobilů za jízdy. Projekt 
veřejně-soukromého konsorcia zahrnuje 
výstavbu elektrické silnice (od letiště 
do centra města Visby) a vybudování 
systému veřejné elektrické dopravy. Jde 
o součást plánu pro budování elektric-
kých silničních systémů pro testování 
v různých sezónních podmínkách před 
celostátním nasazením.

Dodavatelem technologie pro pilotní 
projekt Smart Road Gotland, který má 
být prvním svého druhu na světě, bude 
izraelská společnost ElectReon Wireless. 
Ta vyvinula řešení pro indukční nabíjení 
e-vozidel při jízdě pomocí cívek vestavě-
ných do vozovky. Cívky jsou 8 cm pod 
povrchem a aktivují se, pouze když nad 
nimi přejíždí vozidlo. Řešení je kompati-
bilní se všemi typy elektrovozidel, včetně 
nákladních vozů a autobusů. Elektro-
mobily by měly být vybaveny přijímacím 
modulem s maximální hmotností  
12 kg, těžká vozidla by mohla nést i větší 
jednotky a tím absorbovat větší množství 
energie za jednotku času.

Toto dynamické nabíjení na rozdíl od 
silničních dobíjecích stanic umožňuje po-
užití  menších baterií ve vozidlech a také 

SKANDINÁVCI TESTUJÍ SILNIČNÍ DOBÍJENÍ
Ve Švédsku už funguje pokusná elektrifikovaná silnice  
a nyní má vzniknout pro elektromobily také nová indukční silnice.

Řešení pro indukční nabíjení pomocí cívek 
vestavěných do vozovky je kompatibilní  
se všemi typy elektrovozidel, včetně nákladních 
vozů a autobusů.

Cívky se aktivují, jen když nad nimi  
přejíždí vozidlo.

1
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nižší náklady na implementaci technolo-
gie ve srovnání s budováním tramvajové 
tratě. Systém je navíc naprosto bezpeč-
ný, protože elektřina je několik centi-
metrů pod povrchem. I kdyby se silnice 
zaplavila slanou vodou, úroveň elektřiny 
na povrchu je pouze jeden volt. 

2

čase. Umožňuje dokonce i zachycení světla 
v extrémně pomalém pohybu.

Rekord už při prvním použití
Zatímco standardní optické přístroje se za-
měřují na prostorový bod, časové mikroskopy 
omezují fotony podél úzké roviny, která může 
proniknout vzorky a současně excitovat více 
složek najednou. Nastavení zaznamenalo 
charakteristiky dynamické intenzity vzorku, 

poté je rozdělilo na dvě optické dráhy, které 
si uchovávaly prostorové a časové informa-
ce. S pomocí komprimovaného zobrazování 
a rychlozáznamové kamery pomohlo toto roz-
dělení minimalizovat počet měření a umožnilo 
algoritmům rekonstrukce obrazu dosáhnout 
snímkovací frekvence o dva řády lepší než 
dosahují současné ultrarychlé kamery. Při 
svém vůbec prvním použití zachytila nová 
kamera časový záblesk jednoho femto-

sekundového laserového pulsu v reálném 
čase. Tento proces byl zaznamenán ve 
25 snímcích pořízených v intervalu 400 fs 
a podrobně popisuje tvar, intenzitu a úhel 
sklonu světla. Vědci ale vidí možnost zvý-
šení rychlosti až na jeden kvadrilion (1015) 
snímků za sekundu. Takovéto rychlosti 
umožní nahlédnout do dosud nedeteko-
vatelných tajemství interakcí mezi světlem 
a hmotou. 

3

Dynamická scéna
Zobrazování

Časoprostorová 
integrace

Prostorové 
kódování

Rozdělení 
paprsku

Femtosekundový 
střih

Zobrazování

Časoprostorová 
integrace

Rekonstrukce 
obrazu

Jak funguje T-CUP?
Superrychlá kamera rozděluje obraz 
laseru mezi záznamník pohybu 
a fotoaparát. Videokamera zachycuje 
scénu na hranici toho, co může zařízení 
zobrazit a fotoaparát vytváří jediný, 
rozmazaný snímek celého pohybu 
laseru. Poté počítač zkombinuje 
data z obou kamer a pomocí obrazu 
z fotoaparátu vyplní mezery ve filmu. 
Výsledkem je plynulé video s rozlišením  
450 x 150 px v trvání 350 snímků. 

Už loni otevřeli ve Švédsku první elek-
trifikovanou silnici na světě, která dobí-
jí baterie elektromobilů prostřednictvím 
kolejnic zakotvených do komunikace. 
Zhruba 2 km elektrických kolejnic 
dobíjí baterie elektrovozidel pomocí 
pohyblivého ramene připevněného na 
spodku vozidla. Při předjížděcím ma-
névru se rameno automaticky odpojí. 
Systém je schopen vypočítat spotřebu 
energie vozu, což umožňuje zaúčtová-
ní nákladů na vozidlo a uživatele.
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Díky aplikaci si každý 
bude moci nastavit 
své parametry 
nejdůležitějších funkcí 
elektromobilu.

Celkem bude možno 
nastavovat sedm 
výkonových parametrů.

Individuální nastavení si 
mohou řidiči navzájem 
sdílet, a tak zkoušet 
nastavení jiných řidičů.

Uživatelé si budou moci indivi- 
duálně nastavovat nejdůležitější 
funkce elektromobilu prostřednic-

tvím aplikace. Celkem bude možno na-
stavovat sedm výkonových parametrů, 
mezi které patří nejvyšší točivý moment 
elektromotoru, zrychlení, zpomalení, 
brzdění prostřednictvím rekuperace, 
omezení nejvyšší rychlosti, rychlost 
reakcí a spotřeba elektrické energie 
klimatizace. Navíc aplikace poskytuje 
i optimalizovaná nastavení pro trasu do 
zadaného cíle na základě analýzy zbý-
vajícího dojezdu a nezbytného množství 
energie v bateriích. 

Nová technologie, která je první inovací 
tohoto druhu v automobilovém průmyslu, 
poskytne řidičům možnost používat svá 
individuální nastavení v jakémkoli elektro-
mobilu, který právě řídí, třeba z autopůj-
čovny. Stačí si pouze stáhnout svůj profil 
ze serveru. To ale není vše, své individuální 
nastavení mohou i sdílet na internetu a zá-

AUTO TECHNIKA 
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roveň zkoušet individuální nastavení jiných 
řidičů. 

K zajištění ochrany dat uživatelů při na-
hrávání a sdílení jejich nastavení na serveru 
využívá Hyundai technologii blockchain. 
Systém při nahrávání a sdílení individuálních 
nastavení zakóduje významné výkonové 
parametry do blockchainové sítě vytvoře-
ním nových datových bloků a uloží je do 
systému distribuovaného uchovávání dat, 
aby se zabránilo neautorizované manipulaci 
s daty.

Uživatel nemusí nutně nastavovat své 
individuální parametry, může používat do-
poručovaná nastavení výrobcem na základě 
aktuálních provozních podmínek, a pokud 
by si přál jízdu ve sportovnějším režimu, 
aplikace mu doporučí nastavení speciálních 
výkonových charakteristik. Tato technologie 
by měla být zařazena do výbavy budoucích 
vozidel značek Hyundai a Kia.   

Oldřich Šesták

ŘÍZENÍ PARAMETRŮ ELEKTROMOBILU  
PŘES SMARTPHON
Nová technologie, kterou vyvinula společnost Hyundai,  
umožňuje měnit výkonové parametry elektromobilu  
prostřednictvím připojeného chytrého telefonu.

2

3
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Vodík lze vyrábět např. parní přeměnou 
metanu nebo elektrolýzou vody. Elek-
trolýza, při níž vzniká výhradně vodík 

a kyslík, je nejekologičtější způsob výroby 
vodíku, zvlášť pokud se k napájení elektro-
lyzéru využívá obnovitelná energie. Vodík 
je atraktivní formou pohonu automobilů, 
jelikož při jeho využití nevzniká oxid uhličitý 
ani toxické substance. Jediným vedlejším 
produktem reakce vodíku a kyslíku v palivo-
vých článcích je voda.

Dosud využívané elektrolyzéry vyžado-
valy použití pouze čisté vody, protože ve 
styku s mořskou rychle korodovaly. Ale 
v mnoha částech světa je omezený přístup 
k čisté vodě, proto tým vědců ze Stanford-
ské univerzity hledal metodu, jak vyrábět 
vodík z mořské vody. 

Při elektrolýze vody se vloží do čisté vody 
dvě elektrody připojené k elektrickému 
proudu. U záporné elektrody se uvolňují 
bublinky vodíku, u kladné pak vzniká kyslík. 
Pokud se použije voda slaná, kationty 
chlóru způsobují rychlou korozi anody a pak 

její rozpad. Tým vědců ale zjistil, že když 
pokryjí anodu vrstvami záporných nábojů, 
budou ionty chlóru odpuzovat a zpomalí 
korozi. K tomu použili hydroxid nikelnatý 
a železitý na vrstvě síranu nikelnatého po-
krývajícího pěnu z niklu. Funguje to stejně 
jako odpuzující se póly magnetů. Vrstva sí-
ranu nikelnatého prodlouží životnost kladné 
elektrody na více než tisíc hodin. 
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U této nové metody stačí použít nový 
druh elektrod ve stávajících systémech 
elektrolyzérů, aby bylo možno vyrábět 
pohonné hmoty pro automobily poháněné 
palivovými články ze slané mořské vody. 

Vodíkové automobily jsou atraktivní alter-
nativou k vozům poháněným spalovacími 
motory i k elektromobilům na baterie. Jejich 
výhodou je, že tankování vodíku je rychlé 
a na jednu nádrž má vyšší dojezdovou 
vzdálenost.  

Petr Kostolník

techmagazin.cz l 55

POHONNÉ HMOTY Z MOŘSKÉ VODY
Metoda vědců ze Stanfordské univerzity 
umožňuje vyrábět vodík z mořské vody s využitím 
elektrické energie. 

Jde o dlouholetý problém pro celý 
automobilový průmysl. Majitel vozu 
si většinou nechá klíče od vozidla 

v předsíni rodinného domu, zlodějům 
pak stačí se dostat co nejblíže k domu 
a speciálním zařízením signál z klíče 
zesílit natolik, aby jim umožnil odemknout 
a nastartovat vůz stojící před domem. 
Inženýři Fordu ale přišli na způsob, jak 
tomuto typu krádeží zabránit.

Klíč, neboli ovladač bezklíčového ode-
mykání, bude vybaven snímačem pohybu. 
Pokud se takto modifi kovaný ovladač 
nachází déle než 40 sekund v klidu, přejde 
do režimu spánku, takže signál nebude 
vysílán. Takže pak nebude možné žádným 
specializovaným zařízením signál z klíče 
zachytit. K opětovné aktivaci se stačí vy-
dat s klíčem k vozidlu, které jej rozpozná 
na vzdálenost dvou metrů.   

Klíče se snímačem pohybu budou 
k dispozici nejdříve pro nejprodávanější 
modely Fiestu a Focus, poté je Ford po-
stupně zavede i do dalších modelů.  

TIP NA ZÁVĚR 
Parkujete-li vůz s bezklíčovým odemy-
káním před domem, nenechávejte klíč 
hned za vstupními domovními dveřmi. 
A pokud to nejde jinak, vložte jej do 
kovové krabičky nebo jinak odstíněné-
ho pouzdra, třeba alobalem.

OBRANA PROTI KRÁDEŽÍM PŘES BEZKLÍČOVÉ ODEMYKÁNÍ
Systém bezklíčového odemykání je zranitelný, zloději totiž dokážou 
signál z klíče prodloužit a vozidlo odcizit. 

Největším výrobcem vozů na palivové články 
je Toyota s vodíkovým sedanem Mirai.

Při použití vodíku k pohonu automobilů nevzniká 
oxid uhličitý ani toxické substance.

Jediným vedlejším produktem reakce vodíku 
a kyslíku v palivových článcích je voda.
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1

Zloději dokážou 
signál z klíče zesílit 
a prodloužit až 
k vozidlu.

2
Technik modifi kuje klíč snímačem 
pohybu pro režim spánku.
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Po začlenění značky Jeep do italské-
ho Fiatu byl prvním výsledkem jejich 
spolupráce právě Jeep Renegade, 

který společně s Fiatem 500X sdílejí stejnou 
podvozkovou platformu. V Čechách se Re-
negade začal prodávat od konce roku 2014 
a loňská modernizace přinesla designové 
prvky, které jej více charakterizují jako džíp. 
V každém případě jej jeho délka 4236 mm 
řadí do kategorie nejkratších SUV nižší střední 
třídy. V nabídce je několik výbavových variant 
(Sport, Longitude, Limited a Trailhawk), které 
jsou odstupňovány podle toho, jak si dokáže 
poradit s terénem a tím i světlou výškou. 
Moje poznámka, že mají obě skupiny pravdu, 
vychází z toho, že základní varianta nabízí 
pouze pohon přední nápravy a není určena do 
terénu. Naopak offroadové provedení nabízí 
varianta Trailhawk. 

Design 
Hranaté tvary dělají z vozu robustního sva-
lovce. Celkový design, i když z boku trochu 
„krabicoidní“, se designérům povedl. V na-
bídce barev je na výběr několik odstínů buď 
jedno-, nebo dvoubarevných (černá střecha), 
my jsme měli na redakční test model v šedém 
odstínu, který mi přišel trochu nudný, a ve 
výbavě Limited. Tato výbava zahrnuje i nové 
LED světlomety s lepší viditelností, včetně 
mlhových, koncových a brzdových světel. 

Interiér je pěkně zpracovaný, líbil se mi 
mohutný věnec volantu s ovládáním, přesně 
vhodný pro džíp, hladké linie a také robustní 
madlo před spolujezdcem. Zajímavostí jsou 
tlačítka z druhé strany volantu na ovládání 

rádia (jak si na ně zvyknete, oceníte jejich 
dostupnost), a také středový displej zasazený 
do voděodolného rámu. Dotyková tlačítka 
infotainmentu disponovala rychlou odezvou. 
Ocenil jsem dobře čitelné budíky ve středo-
vé kapličce před řidičem, hlavně v nočním 
provozu, jen mě mrzelo, že vůz prodávaný 
v Česku nedisponuje češtinou. 
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RENEGADE - MĚSTSKÝ DŽÍP
Pohled na nejmenšího zástupce značky Jeep 
vzbuzuje většinou dva různé názory, buď se líbí, 
nebo jej zcela odmítají, že to prostě není džíp. Jak je to 
s ním doopravdy? Možná mají pravdu obě skupiny.    

Sedalo řidiče je posazeno dost vysoko, tak-
že je umožněn velmi dobrý výhled na všechny 
strany, navíc je vidět kapota vozu, což dodává 
nepopsatelný pocit bezpečí. K dobrému 
výhledu přispívají i velké vnější zpětná zrcátka 
a jejich umístění. Celkový vnitřní prostor je 
na vnější rozměry nadstandardní. Na druhou 
stranu je škoda, že např. schránky ve dveřích 
jsou malé a vejde se do nich jen malá lahvička. 
Ke světelné pohodě interiéru přispívá i panora-
matická střecha (za příplatek), jejíž přední díl je 
elektricky otevíratelný. Zkoušeli jsme i rychlejší 
jízdu s otevřenou střechou a výsledek byl bez-
vadný, žádné předimenzované zvuky.

Na zadních sedadlech, která jsou tužší, je 
dost místa jak nad hlavami cestujících, tak 
i v oblasti loktů. Při zkoušení jsem se posadil 
pohodlně za sebe a zůstalo mi místo i v ob-
lasti kolen. Zavazadlový prostor nepatří mezi 
největší (351 l), ale ocenil jsem, že pod jeho 
podlahou je plnohodnotné rezervní kolo.      

Motor a jízda
Po modernizaci dostal Jeep Renegade nové 
výkonnější a hospodárnější motory. Z benzí-
nových je k dispozici litrový tříválec s turbem 
(88 kW) a čtyřválcové jednotky 1,3 l o výko-
nech 110 kW (4x2) a 132 kW (4x4). Dieselové 
agregáty Multijet 1,6 (4x2) a 2,0 o výkonech 
103 a 125 kW (4x4). Nejsilnější diesel o vý-
konu 125 kW a 9st. automatem s redukcemi 
je výhradně pro výbavu Trailhawk, která je 
určena i do terénu. Jeho světlá výška je 
210 mm (u testované verze Limited S 198 mm) 
a nájezdové úhly vpředu a vzadu 30° a 34°. 

Testovanou verzi poháněl dieselový řadový 
čtyřválec 2,0 l o výkonu 103 kW při 3750 ot./
/min, který byl propojen s 9st. automatem. 
Jeho projev byl do kabiny při vyšších rychlos-
tech docela slyšitelný a průměrná spotřeba 
po ujetí 766 km se dostala na hodnotu 7,6 l na 
100 km. Což mi přijde oproti deklarované dost. 
Při předjížděcích manévrech se dvoulitr neza-
přel a okamžitě reagoval na pedál akceleráto-
ru. Řazení probíhalo plynule, řízení je příjemné 
a při projíždění zatáček vhodně strmé. Vozidlo 
bylo obuto do největších 19“ pneumatik 
(235/45 R19), a protože v době testu pršelo, 
vyzkoušel jsem jeho chování v dešti. Překvapi-
lo mě svou suverenitou a hbitostí při rychlejším 
projíždění zatáček okresních silnic. Auto se 
téměř nenaklánělo a jízda byla komfortní.      

Do terénu jsem se bohužel nedostal, ale 
díky voliči přednastavených jízdních režimů 
(automat, sníh, písek a bláto), který upravuje 
odezvu na plyn, kontrolu trakce a chování sta-
bilizačního systému, věřím, že terén zvládne 
bez problémů. Navíc díky malým převisům, 
možnosti redukce a systému sjíždění ze sva-
hu dokáže zdolat i členitý terén. 

Závěrem bych shrnul, že Jeep Renegade 
se výrobci povedl, líbil se mi nápaditý design 
s robustní 7otvorovou maskou, která jej už 
z dálky řadí do kategorie džípů s dobrodruž-
nou povahou a komfortem svezení.  

Petr Kostolník

AUTO TEST 

Interiér nabízí 
čisté linie s dobře 
rozmístěnými 
ovladači. 

Díky 
přednastaveným 
jízdním režimům, 
možnosti redukce 
a systému sjíždění 
ze svahu dokáže 
zdolat i členitý terén. 

Hranaté tvary dělají 
z vozu robustného 
svalovce.
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První, co mě napadlo při setkání s novým 
modelem Audi Q3, byl sebevědomý 
vzhled. Za to vděčí hlavně dominantní 

masce chladiče, mohutné kapotě a velkým 
otvorům sání. Celkově ale s rovnými liniemi 
působí velmi elegantně, navíc když má k dis-
pozici výběr veselých barev karoserie, jako 
v našem případě. Testované vozidlo, které 
poháněl benzínový agregát 35 TFSI o objemu 
1498 cm3, mělo velmi pěkný oranžový odstín 
(příplatková barva, 11 700 Kč). Musím říct, že 
se líbil nejen mně.  

Ve srovnání s předchozím modelem na-
rostlo nové Q3 na délku o 96 mm (4484 mm), 
na šířku měří 2024 mm (+ 5 mm) a na výšku 
je o 8 mm vyšší (1616 mm). Rozvor se zvětšil 
o 77 mm na celkových 2680 mm. Vzhledem 
ke svým rozměrům se řadí na vrchol segmen-
tu kompaktních SUV. Větší rozvor umožnil 
nabídnout i více prostoru v interiéru, který 
ohromí nyní svou prostorností.

Pracoviště řidiče
Po usednutí na místo řidiče jsem neměl pro-
blém nastavit detailně pozici za volantem, vše 
je v elektronice, včetně sedadla spolujezdce. 
To umožňuje i výtečný výhled z vozu. Oceňuji 
silný věnec volantu, který měl díky sportov-
nímu paketu S line perforovanou úchopovou 
část a zploštělý spodek. Nejen že se dobře 
drží, ale i ovladače na ramenech volantu jsou 
značeny velmi srozumitelně. V kapličce před 
řidičem je virtuální kokpit s různými možnost-
mi nastavení a pěknou grafi kou. Dominantou 
palubní desky je ale velký středový dotykový 
displej, který je vhodně natočen na řidiče. Vel-

mi pěkně zobrazuje navigační pokyny, navíc 
s možností online zobrazení dopravní situace. 
Pochvalu si zaslouží přehledné manuální 
ovládání dvouzónové klimatizace pod disple-
jem. Toto řešení je podle mě bezpečnější než 
ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky. 
Zadní pozice pasažérů těží také z větších pro-
porcí nového Q3, nabízejí dostatek prostoru 
v oblasti kolen i nad hlavami cestujících. Od-
kládací prostor v loketní opěrce, držák nápojů 
na středové konzole a v opěrce zadních seda-
del je už u Audi samozřejmostí, stejně jako 
příplatkový box pro indukční nabíjení telefonu.

Zavazadelník je nadprůměrný, v závislosti 
na poloze zadních podélně posuvných seda-
del a nastavitelných opěradel nabízí objem od 
530 do 675 l, po sklopení opěradel až 1525 l. 
Pod podlahou bylo i dojezdové kolo (ale jen 
za příplatek). 

Nové značení motorů
Pohon modelu Q3 zajišťují buď zážehové 
agregáty označené jako: 35 TFSI, 40 TFSI, 
45 TFSI, nebo vznětové: 35 TDI a 40 TDI. 
Motory jsou propojeny se 7st. automatem 
nebo manuální 6st. převodovkou (u základních 
motorizací) a pohánějí buď jen přední, nebo 
všechna kola. Protože elektromobily a hybridní 
vozidla by se nedaly pojmenovat podle zdvi-
hového objemu, zavedlo Audi nový způsob 
značení motorů podle výkonů. Například vůz 
s označením 40 TFSI je 2,0 TFSI o výkonu 
140 kW a 45 TFSI je rovněž 2,0, ale se 169 kW. 

Základní jednotka označena 35 TFSI, 
kterou jsme měli k dispozici, je zážehový 
čtyřválcový motor 1,5 l o výkonu 110 kW. 
Toho dosahuje v rozmezí 5000–6000 ot./min. 
Motor pracoval s automatickou převodovkou 
spolehlivě. Výkon přenášený na přední 
kola (pohon všech kol je výsadou silněj-
ších motorizací) měl pěkně lineární nástup. 
Maximum točivého momentu je 250 Nm při 
1500–3500 ot./min. Automatická převodovka 
řadí hladce bez prodlev a umožňuje plynulou 
jízdu. Při razantnější akceleraci motoru ale 
chybí potřebná dynamika. Tomuto agregátu 
vyloženě sluší klidná jízda, při které jsme 
naměřili 5,8 l na 100 km v kombinovaném 
režimu. Samozřejmě při vyšších otáčkách se 
lze dostat i k 8 l na 100 km. Odhlučnění je na 
velmi dobré úrovni. 

Řízení je hladké a podvozek příjemný, 
záleží na zvoleném jízdním režimu. Nástrahy  
našich okresních silnic zvládá s adaptivním 
odpružením výtečně, a ve městě nepostrádá 
hbitost. Náklony jsou téměř neznatelné a díky 
bohaté základní výbavě, vyspělé konektivitě 
a inteligentním asistenčním a bezpečnostním 
systémům je zajištěn vysoký jízdní komfort. 

Cena testovaného vozidla včetně spor-
tovního paketu S line a vybrané příplatkové 
výbavě vychází na 1 108 926 Kč bez DPH.  

Petr Kostolník

SEBEVĚDOMÉ AUDI Q3 35 TFSI  S LINE
Druhá generace Audi Q3 se značně odlišuje od 
první generace tohoto modelu. Díky koncernové 
podvozkové platformě MQB narostly rozměry 
a v nabídce je i dost motorizací.
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TEST AUTO

Díky sportovnímu paketu měl volant příjemnou 
perforovanou úchopovou část.

Komfortní klidnou jízdou lze dosáhnout 
deklarované spotřeby 5,8 l na 100 km.

Velký středový displej je pěkně přehledný. 
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Podle mezinárodních srovnání ze zemí 
EU vydává ČR na kvalitu vzdělávání 
čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu. 

Prestižní srovnání PISA (Programme for 
International Student Assessment) ji podle 
vědecké a matematické gramotnosti hod-
notí jako devátou nejnižší a Světové eko-
nomické fórum (WEF) jako desátou. Podle 
projektu Evropa v datech se ale českému 
školství v poměru k výdajům státu daří držet 
blízko evropskému kvalitativnímu průměru. 

V evropském žebříčku (horší) průměr
Podprůměrné hodnocení českého vzděláva-
cího systému lze přičítat nízkým investicím 
z veřejného rozpočtu, ze kterého ČR na 
školství vynakládala čtvrtý nejnižší podíl ze 
všech evropských států (3,8 %). Nicméně 
vzdělávací systém je považován za kvalitněj-
ší než v některých zemích, které do školství 
vydávají ze svého rozpočtu větší podíl. Třeba 
Lotyšsko a Island, vůči kterým si ČR i přes 
nižší investice do školství vede lépe. A to jak 
podle výsledků šetření PISA o úrovni vědec-
ké a matematické gramotnosti, tak i podle 
srovnání kvality vzdělávání od WEF, které 
pravidelně sestavují vedoucí představitelé 
nejdůležitějších světových firem. Například 
Lotyšsko s investicemi ve výši 5,33 % roz-
počtu má skóre vědecké gramotnosti PISA 
490 bodů a matematické 482 bodů. Z me-
zinárodních srovnání vychází jednoznačně 

nejlépe Finsko, které figuruje výborně jak 
ve srovnávacích testech, tak i v hodnocení 
manažerů firem z celého světa. 

Český vzdělávací systém je naproti tomu 
pouze podprůměrný. Ve vědecké gramot-
nosti dosahuje 493 bodů, v matematické 
492 bodů. „Evropský průměr je přitom 
v obou ohledech 496 bodů,“ uvádí Jan 
Krupička z analytického projektu Evropa 
v datech. Podle hodnocení WEF kvalita 
českého vzdělávacího systému dosahuje 
3,783 bodů ze sedmi a umisťuje se tak na 
10. nejnižší příčce. Evropský průměr přitom 
činí 4,782 bodů.

S firmami musí spolupracovat  
hlavně univerzity
Důležitou součástí kvalitního vzdělávání 
nejsou jen investice státu, ale i spoluprá-
ce akademického a soukromého sektoru 
a propojení s praxí. „Kurzy inspirované 

poznatky z firem dokážou studentům lépe 
přiblížit znalosti a dovednosti, které budou 
po dokončení studia potřebovat v praxi,“ 
uvádí Michal Stachník, generální ředitel 
Cisco ČR, která v posledních letech eviduje 
stoupající zájem škol o účast ve vzděláva-
cím programu Cisco Networking Academy. 

Ve spolupráci škol s firmami však ČR za 
sousedními zeměmi stále zaostává a propo-
jení teorie s praxí, tzv. duální vzdělávání, je 
dramaticky malé. Zatímco u nás se zapojuje 
do spolupráce se školami při výuce praktic-
kých oborů jen čtvrtina firem, na Slovensku 
je to třetina (33 %), v Rakousku 44,5 % 
a v Německu to je dokonce 63 %.

Podle odborníků by se spolupráce mezi 
školami a firmami měla zlepšit hlavně v ob-
lasti průmyslu a techniky v rámci univerzit-
ního vzdělávání. „Technické vysoké školy 
musí nutně spolupracovat s průmyslem. Je 
pochopitelné, že korporace budou tlačit na 
efektivitu a pro udržení suverenity univerzit 
je samozřejmě nutné, aby jejich zástupci 
byli dostatečně motivováni k tomu, aby 
hleděli na veřejný zájem. A to právě souvisí 
s investicemi do vzdělávání,” konstatuje 
Bob Kartous z Informačního centra o vzdě-
lávání EDUin, podle kterého se zatím státu 
nepodařilo přijít s vhodnou podporou této 
spolupráce. 

Roman Macháček

ZÍSKAJÍ FIRMY VZDĚLANÉ PRACOVNÍKY?
S rozvojem ekonomiky úzce souvisí i kvalitní příprava pracovníků. V této 
oblasti na tom ČR bohužel není příliš dobře. Kvalita českého vzdělávání 
vychází z evropských srovnání jako podprůměrná.
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EKONOMIKA

Spolupráce mezi  
školami a firmami by  
se měla zlepšit hlavně  
v oblasti průmyslu  
a techniky v rámci  
univerzitního vzdělávání.
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RŮST ČESKÉ 
EKONOMIKY BRZDÍ

Česká ekonomika je aktuálně na 
prostřední příčce ekonomických 
statistik EU, ale její růst už je za 
vrcholem.

Růst české ekonomiky loni zpomalil ze 
4,5 % v roce 2017 na 2,9 %, nicméně 
s téměř tříprocentním růstem byla i tak 
13. nejrychleji rostoucí ekonomikou v EU, 
tedy zhruba v polovině žebříčku unijní 
„sedmadvacítky“. Růst českého HDP byl 
vyšší než u původních členských zemí EU 
včetně Německa i než průměr celé EU. 
Jak uvedl předseda Českého statistického 
úřadu Marek Rojíček, nejrychleji rostlo loni 
Irsko, Malta a Polsko, nejpomaleji Itálie, 

Dánsko, Velká Británie 
a Německo, na které je 
česká ekonomika výrazně 
navázána. „Rychleji 
rostoucí jsou spíše nové 
členské země, zatímco 
ty staré měly s výjimkou 
Irska a Malty slabší růst,“ řekl 
Marek Rojíček s tím, že ekonomiku 
loni podpořily hlavně výdaje na spotřebu 
i investiční aktivita, ale oslabil ji vliv zahra-
niční poptávky a problém s nedostatkem 
pracovní síly. Na základě vývoje růstu eko-
nomiky po čtvrtletích je česká ekonomika 
v aktuální době podle analytiků již zřejmě 
za svým vrcholem.

Z pohledu ekonomické úrovně byla ČR 
v roce 2017 na 89 % úrovně EU a nyní se 
blíží 90% průměru EU, a je tak např. na 
úrovni Španělska. Od doby vstupu do EU 

před 15 lety, kdy byla ČR na 
úrovni 78% průměru EU, si tak 
naše ekonomika aspoň podle 
statistických dat polepšila.

Faktorem, který ovlivňuje 
ekonomický vývoj v poslední 

době, je i poměrně výrazný růst 
výrobních cen a sílící infl ace na 

začátku výrobního řetězce. Ceny průmys-
lových výrobců se v březnu meziměsíčně 
zvýšily o 0,5 % a meziročně vzrostly 
o 3,8 %. Výrobní infl aci táhnou vzhůru 
zejména stoupající ceny energií, které 
narostly o 8,6 %. Z toho jen ceny elektřiny 
podražily o 11,2 %. Na burzách v posled-
ních měsících podražila nejen elektřina, 
ale i základní energetická komodita - ropa, 
koks a rafi nované ropné produkty. 

Jan Přikryl
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Z avýsledku průzkumu studie Global 
Automotive Executive Survey společ-
nosti KPMG mezi tisícovkou manaže-

rů automobilek po celém světě vyplývá, že 
globální automobilový průmysl vstupuje do 
fáze restrukturalizace, a hlavním trendem 
bude konektivita a digitalizace. Studie pro-
gnózuje, že výrazně ubude prodejců nových 
aut, kterých bude do roku 2025 celosvětově 
o 30 až 50 % méně, a tyto končící dealeři 
se transformují na servisy, autobazary nebo 
klientská centra. Dvě třetiny dotazovaných 
manažerů očekávají do roku 2030 i snížení 
podílu západoevropských automobilek na 
celosvětové produkci aut ze stávajících 
15 na 5 %. Největší šance uspět v nových 
podmínkách na trhu má podle vyjádření 
60 % šéfů automobilek společnost Toyota, 
které prognózují růst jejího podílu na svě-
tovém trhu. Dařit by se podle respondentů 
mělo i BMW a Tesle, kterým věří 57 %, resp. 
52 % respondentů.

„Zisky automobilek budou mít spíše 
klesající tendenci, a podmínky na trhu 
budou stále těžší – zvláště pro ty, co 
nebudou rychle reagovat na technolo-
gické změny,“ konstatuje automobilový 
expert české kanceláře KPMG Jan Linhart 
s tím, že lze očekávat i těsnější spolupráci 
automobilek s IT sektorem. Poukazuje na 
to, že v roce 2018 byla tržní kapitalizace 
15 největších technologických fi rem 5krát 
větší než u padesátky nejvýznamnějších 
hráčů automobilového trhu, pro které bude 
náročné soupeřit s technologickými gigan-

ty v oblasti softwaru. Podle průzkumu dvě 
třetiny z šéfů automobilek s technologický-
mi fi rmami nechtějí soutěžit, ale vzájemně 
spolupracovat.

Představitelé automobilového průmys-
lu předpokládají i posun od tradičních 
prodejů k poskytování mobility jako služby. 
A úspěšný bude ten, který nabídne nejlepší 
zákaznickou zkušenost a podaří se mu 
spojit potřebnou infrastrukturu a technolo-
gie, zatímco na ostatní zbude role subdo-
davatelů.

Z dotazovaných se 77 % domnívá, že 
k výrazným změnám dojde i v charakteru 
automobilové dopravy samotné a že tradiční 
veřejná hromadná doprava ustoupí individuál-
ním formám přepravy. Manažeři automobilek 
jsou skeptičtí mj. i k souběžnému provozu 
autonomních aut s vozidly řízenými člověkem 
– většina se domnívá, že by autonomní vozy 
měly kvůli bezpečnostním rizikům jezdit jen 
v určených vyhrazených zónách. 

Kamil Pittner

AUTOMOBILOVÝ BYZNYS ČEKAJÍ KRUŠNÉ ČASY
Počet prodejců nových aut se do roku 2025 může snížit až o polovinu, a šéfové 
automobilek očekávají, že klesne i podíl západoevropských výrobců.

před 15 lety, kdy byla ČR na 
úrovni 78% průměru EU, si tak 
naše ekonomika aspoň podle 
statistických dat polepšila.

Odpovědi manažerů na dotaz: Váš názor na podíl vozů s různým 
typem pohonu v letech 2020, 2030 a 2040?

 Vozy se spalovacími motory   Plug-in hybridy    Bateriové elektromobily   Elektromobily s palivovými články

Poznámka: Procenta nemusí tvořit souhrn 100 % kvůli zaokrouhlení, údaje jsou uváděny v procentech, hodnoty podílu pro rok 2020 jsou založeny na 
globální předpovědi pro 2020, objemy 2040 jsou odhadovány na CAGR 2028 - 2033 )*LMC Automotiva

Souhrnná světová produkce automobilů )*Vývoj globálního instalovaného výko-
nu od roku 2001. 
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To, že plníme parametry, které si 
Evropa stanovuje, je dáno tím, že 
máme výborně fungující systém 

třídění,“ komentoval ministr Richard Brabec 
s tím, že o zavedení podobného systému 
uvažují i další země jako Slovensko, Polsko 
či Izrael.

Navrhovaná novelizace zákona 
o obalech obsahuje řadu pod-
statných úprav, stanovuje např. 
i minimální hustotu sběrné sítě 
a upravuje povinnosti autorizo-
vaných obalových společností, 
takže např. nově založená firma 
této kategorie bude muset podle 
nových pravidel do jednoho roku 
od svého formálního vzniku pokrýt 
90 % obcí, kde žije 90 % českých 
obyvatel.

Návrh nové právní úpravy naopak nepo-
čítá se zavedením zálohového systému na 
PET lahve. V novele tak nebude zálohovací 
systém zaveden povinně, nicméně zákon 
možnost zavést zálohování obalů neza-
kazuje, může se pro to rozhodnout každý 
výrobce. Ovšem výrobci, kteří zálohování 
zavedou, musí všude, kde uvádějí obaly na 
trh, umožnit i jejich zpětný odběr. 

MŽP si nechalo zpracovat studii hodno-
cení zálohového systému, s dalšími studiemi 
na toto téma pracují i jiné subjekty, např. 
Karlovarské minerální vody nebo Svaz měst 
a obcí ČR. Právě města a obce považují 
stávající systém třídění za fungující a nejsou 
přílišnými příznivci zálohování, které tudíž 
nepodporují.

Podle ministra se i přes absenci zálo-
hování může dařit plnit závazky EU, která 
chce v horizontu do roku 2025 dosáhnout 
cíle 77% podílu pro zpětný sběr plastových 
nápojových obalů, který by se měl do roku 
2029 zvýšit až na 90 %. Jak uvedl Richard 

Brabec, první cíl ČR už plní a podle někte-
rých studií je schopna 90% podíl dosáh-
nout i bez zálohovacího systému na PET 
lahve, přičemž ze zemí, kde je zaveden, 
splňuje cíl 90% zpětného odběru jen osm 
zemí.

Z velké části zavádí novela do české 
právní úpravy závazky vyplývající z evrop-
ské směrnice o obalech. Podle nich má být 
recyklováno nejpozději do konce roku  
2025 alespoň 65 % hmotnosti veškerých 
obalových odpadů, a do roku 2030 pak  
70 %. ČR podle údajů MŽP dosahuje již 
nyní materiálového využití v úrovni 77 %, 
takže s plněním tohoto kritéria by neměla 
mít problém.

Evropská směrnice stanovuje i dílčí cíle: 
V roce 2025 by tak mělo být např. recyklo-
váno 50 % plastů, 25 % dřeva, 70 % skla, 
75 % papíru a lepenky, 70 % železných 
kovů a 50 % hliníku. Cíle stanovené k roku 
2030 počítají pak ještě s o 5–10 % vyšším 
podílem recyklace u zmiňovaných surovin. 

V ČR přibývá podle ředitele odboru 
odpadů MŽP Jaromíra Manharta také stále 
více kontejnerů na tříděný sběr kovů, které 
se podle EK mají ještě rozdělit na sběr 
železných a neželezných kovů, což by šlo 
realizovat pomocí roztřídění kontejnerů 
na sběr kovového odpadu na magnetické 
a nemagnetické. 

Jan Přikryl
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PŘIPRAVUJE SE NOVELA 
ZÁKONA O OBALECH
Novelu předložilo do meziresortního 
připomínkového řízení společně s dalšími 
zákony týkajícími se odpadů ministerstvo 
životního prostředí (MŽP). Česko podle 
resortu již nyní plní souhrnné evropské cíle 
v třídění a recyklaci obalů. 

LEGISLATIVA A PRÁVO

Nová právní úprava 
nepočítá se zave-
dením zálohového 
systému na PET 
lahve, nicméně jej 
nezakazuje.
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DO VEŘEJNĚ 
OBCHODOVANÝCH FIREM 
BUDE VÍCE VIDĚT

Společnosti, jejichž akcie se veřejně 
obchodují na regulovaném trhu, budou  
muset vypracovat zásady odměňování 
členů volených orgánů. 

Počítá s tím vládní předloha, která mění 
některé zákony v souvislosti s posílením 
práv akcionářů a kterou Sněmovna poslala 
do závěrečného schvalování. Navrhovaná 
změna vychází z evropské směrnice, je-
jímž cílem je zajistit dlouhodobé působení 
akcionářů ve společnostech, jejichž akcie 
jsou přijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. 

Návrh stanoví, že politika odměňování 
je srozumitelná, podporuje obchodní stra-
tegii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i 
udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem 
tak činí. Politika bude muset obsahovat 

mj. popis všech pevných a pohyblivých 
složek odměn fi remních činitelů, včetně 
všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv 
formě. Jinými slovy: Firmy budou muset 
zveřejňovat zprávy obsahující výši odměn 
jednotlivých členů orgánu společnosti. 
Zprávu obsahující odměny jednotlivých 
dotčených osob budou podle návrhu fi rmy 
také povinny vyhotovit za každé účetní 
období. „Kotované společnosti budou 
povinny vypracovat politiku odměňování, 
která bude schvalována valnou hromadou 

společnosti. V zájmu zajištění transpa-
rentnosti bude rovněž uveřejňována 
na internetových stránkách emitenta,“ 
uvádí materiál předložený k navrhované 
právní úpravě. Norma reguluje i významné 
transakce se spřízněnými stranami, které 
by podle nové právní úpravy podléhaly 
schválení valnou hromadou a budou mu-
set být rovněž zveřejňovány na interneto-
vých stránkách dané společnosti.

Směrnice také usnadňuje výkon akcio-
nářských práv, takže akcionář si např. bude 
moci vyžádat potvrzení o hlasování na valné 
hromadě. Zároveň fi rmy budou mít podle 
novely zákonná pravidla pro získání infor-
mací o svých akcionářích. „I když v českém 
právním řádu může společnost zjistit své 
akcionáře relativně jednoduše na základě 
výpisu z evidence emise, který sestavuje 
centrální depozitář, zavádí se toto opráv-
nění napříč všemi systémy držení cenných 
papírů,“ uvádí důvodová zpráva. 

Petr Kostolník
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Směrnici musí ještě formálně v květnu 
potvrdit Rada Evropské unie, potom 
začíná dvouletá lhůta, během níž by 

měly členské země zapracovat nová pravi-
dla do vlastních zákonů. Směrnice by měla 
pomoci také fi rmám, kterým hrozí úpadek 
a zavádí proto institut preventivní restruktu-
ralizace – ten má poskytnout fi rmám ještě 
šanci – konkrétně čas a pomoc pro záchra-
nu podniku. V Evropské unii ročně projde 
úpadkem 200 tisíc fi rem, což představuje 
miliony pracovních míst. V Česku podle 
statistik institucí, které tyto případy evidují, 
počet fi rem v úpadku každoročně klesá. 
„Chceme fi rmám umožnit, aby nešly rovnou 
do likvidace, ale aby se mohly restrukturali-
zovat,“ uvedla eurokomisařka Věra Jourová. 

Mezitím ale v červnu začne v ČR platit 
nedávno novelizovaný insolvenční zákon, 
který bude muset kvůli nové evropské 
legislativě být zřejmě ještě upraven. Ten po 
svém vstupu v platnost umožní živnostní-
kům oddlužit se při splacení předem určené 
části pohledávek během několika let. Stan-
dardně zákon počítá s pětiletým obdobím, 
ale od června se podle nové úpravy budou 
moci běžní dlužníci zbavit dluhů i za kratší 
dobu, např. za tři roky v případě, že budou 
schopni splatit 60 % pohledávek. Nová 
evropská směrnice by měla dobu potřeb-

nou pro oddlužení rovněž zkrátit na tři roky, 
přičemž podnikatelé, kteří prokážou ochotu 
dluhy řešit, by mohli splatit tolik, kolik 
mohou – v určitých případech by dokonce 
nemuseli zaplatit nic. Členské země však 
mohou směrnici doplnit vlastními pravidly. 

Kromě toho mají členské státy zavést 
nástroje včasného varování, které mají 
upozornit společnosti na hrozící bankrot, 
přičemž jednotlivé země si samy určují, 
jak by tyto nástroje měly vypadat. Jak ale 
varují odborníci, nové předpisy skrývají 
i rizika. Například místopředseda Asocia-
ce malých a středních podniků Zdeněk 

Tomíček upozornil, že bude potřeba myslet 
i na věřitele, kterými nebývají jen banky, ale 
např. i obchodní partneři, takže rozhodující 
by mělo být hlavně posouzení konkrétní-
ho daného případu. Tedy zda podnikatelé 
jednali při zadlužování poctivě a s dobrým 
úmyslem vůči věřitelům, nebo zda nejde 
o snahu zneužít možnosti nových postupů 
oddlužení při méně korektním jednání, kdy 
by se lehkovážně zadlužovali a spoléhali na 
možnost, že se později části pohledávek 
budou moci snadno zbavit. 

Petr Mišúr

UNII ČEKÁ NOVÁ SMĚRNICE O INSOLVENCÍCH 
Evropský parlament schválil směrnici o insolvencích, která má za cíl 
pomoci zkrachovalým podnikatelům a fi rmám neuvíznout defi nitivně 
v pasti pohledávek a dát jim šanci na nový začátek. 
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Ale možná ani nebudou muset, protože 
technologie, na kterých se stáváme až fatál-
ně závislejšími, učiní tuto klasickou zručnost 
prostě zbytečnou. Výrobci sportovní obuvi 
totiž vyvíjejí boty, které se budou šněrovat 
samy. 

Poslední novinkou je obuv s označením 
Fi (Fit Intelligence) od společnosti Puma. 
Obuv disponuje vestavěným mikromotor-
kem, který při spárování s aplikací ovládá 
tenké kabely, jež utahují nebo uvolňují 
botu. Přizpůsobení lze nastavit pomocí Ap-
ple Watch nebo tak, že uživatel jednoduše 
přejede malý touchpad v horní části boty. 

Fi má inteligentní schopnost snímání, 
která se učí tvaru nohy svého nosite-
le a přizpůsobuje těsnost, aby vytvořila 
dokonale padnoucí formu. A i když se tvar 

nohy v kterémkoli bodě změní, je možné 
aplikaci použít k jejímu doladění. Speciální 
rohož umožňuje bezdrátové nabíjení obuvi. 
V případě, že dojde energie, pokud je nosi-
tel ještě venku, je možné baterii jednoduše 
vyměnit.

Už na počátku letošního roku samošně-
rovací boty uvedla značka Nike, nicméně 
řada uživatelů Androidu si stěžovala, že 
aktualizace zabránila botám v párování 
s aplikací, která ovládá utahovací mecha-
nismus. Puma nyní hledá dobrovolníky pro 
testování této chytré obuvi, aby se podob-
ným problémům vyhnula a do plánovaného 
uvedení na trh na jaře příštího roku pracuje 
na úpravě finálního designu. 

KALEIDOSKOP
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NEJLEVNĚJŠÍ PROUDOVÉ 
LETADLO NA SVĚTĚ 

Prototyp malého dopravního letadla 
Flaris Lar1 polské konstrukce 
a výroby má za sebou první lety 
k doladění konfigurace a ověření jeho 
chování ve vzduchu. 

Pětisedadlový stroj novátorské kon-
cepce vyvíjený i za přispění fondů EU je 
určený amatérským pilotům i byznysové 
sféře. Podle výrobce má být nejlevněj-
ším proudovým letounem svého druhu 
na světě. 

„Cena letadla a provozní náklady 
budou čtvrtinové oproti jiným strojům 
v kategorii lehkých proudových strojů,“ 
uvedl ředitel firmy Flaris Rafal Ladziński 
s tím, že stroj představuje novou katego-
rii HPJ – High Speed Personal Jet. 

Pohonnou jednotkou je americký 
proudový motor Williams FJ33-5A nové 
generace, který má umožnit maximální 
rychlost 770 km/h a dolet přesahující 
3000 km. Novinka má schopnost létat 
i z travnatých letišť, přičemž ke vzletu 
by měla postačovat dráha o délce pou-
hých 200 m. Zájem o tento proudový 
stroj už projevilo několik zemí i polské 
letecké síly. 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ  
POJME VÍCE AUT 
Čína se během několika let stala 
největším automobilovým trhem 
světa, proto nyní také naráží na stejné 
problémy měst s velkým počtem 
automobilů. 
 

Jen loni přibylo v Číně na 28 mil. nových 
aut, proto se hledají často netradiční 
řešení parkování. Například v městě 
Chongqing představili nový typ parkoviš-
tě, který prošel testy v tamním vědeckém 

a technologickém centru. Je vytvořený 
přestavbou tradiční parkovací plochy, 
v jejíž výbavě jsou nyní speciální plat-
formy. Poté, co je na platformu umístěn 
vůz, plošina se nakloní v úhlu 30 stupňů, 

a parkoviště tak celkově dokáže pojmout 
až o 70 % více aut než konvenční parko-
vací plochy.

Každá platforma je osazena senzory a ra-
dary, které neustále monitorují vzdálenost 
od případných překážek. V případě, že se 
nějaká objeví, automaticky se zastaví pohyb 
platformy. Zařízení je možné osadit i speciál- 
ním dobíjecím portem pro elektromobily 
uzpůsobeným pro indukční dobíjení.

Do budoucna by měl k parkovacímu 
systému přibýt ještě robot, který u vjezdu 
na parkoviště převezme vůz a automaticky 
obstará parkování i následné přistavení. 
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SAMOŠNĚROVACÍ BOTY PŘICHÁZEJÍ
V globálním průzkumu z roku 2011 prováděném 
mezi předškoláky se konstatuje, že nastupuje 
generace dětí, které sice umí zručně ovládat mobilní 
zařízení, ale nedokážou si zavázat tkaničky u bot. 
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„ZENOVÝ“ MINIMOBIL Z ČECH
Tam, kde ostatní dávají přídomek „smart”, nabízí 
firma Zoxcall elegantní a jednoduché řešení 
v podobě malého přístroje s velkou duší. 

KEVLAROVÉ LASO  
MÍSTO PARALYZÉRU

Proslulý nástroj latinskoamerických 
honáků se stal inspirací pro moderní 
„hi-tech laso“ americké firmy Wrap 
Technologies.

Původní vrhací šňůra opatřená na 
konci těžkým závažím (bola, bolaso či 
boleadora) se po hodu omotá kolem 
nohou loveného zvířete a tím jej dokáže 
znehybnit. Moderní varianta nazvaná 
BolaWrap 100 by se mohla stát alter-
nativou již známého taseru a rozšířit tak 
arzenál tzv. nesmrtících zbraní. Zařízení 
po aktivací vystřelí na cíl rychlostí přes 
700 km/h tenké kevlarové lanko, které 
se bleskově omotá kolem cílové osoby 
a znemožní ji tak rychlý pohyb. Zbraň 
je účinná na vzdálenost 3–7 m, což 
je lepší než u klasického taseru, kde 
se pro zákrok vyžaduje co nejkratší 
vzdálenost.

Celá akce je podle výrobce bezbo-
lestná a pro obsluhu tohoto donucova-
cího prostředku není zapotřebí žádný 
náročný trénink. Lze jej využít nejen 
při pronásledování, ale také pro rychlé 
omezení osoby, která se stala agre-
sivní nebo vykazuje příznaky duševní 
poruchy. Zařízení nyní testují vybrané 
policejní sbory v USA, a v Texasu už má 
za sebou i úspěšný ostrý zásah. 

REKORDNÍ  
16K TELEVIZOR
Na veletrhu NAB v Las Vegas 
představila společnost Sony 
unikátní velkoformátový 
displej s 16K rozlišením.

Displej nabídne 16krát více 
pixelů než 4K TV a neuvěřitel-
ných 64krát více než 1080p 
obrazovka s vysokým rozlišením. 
Obří displej o rozměrech 19,2 x 
5,4 m, který je větší než klasický 

anglický „doubledecker“, však 
není určen pro běžný prodej. 
Je instalován ve výzkumném 
centru japonské kosmetické 
firmy Shiseido v Jokohamě, kde 
bude zobrazovat záběry volně 
žijících zvířat, které firma vytvořila 
speciálně pro tuto obrazovku, 
protože obsah využívající 16K 
video jednoduše není zatím 
k dispozici.

Monstrózní obrazovka je ve 
skutečnosti složena z bloků 
využívajících technologii ozna-

čovanou jako Crystal LED, které 
mají supertenké okraje, takže 
v celkové kompozici nejsou 
takřka vidět. Tyto bloky využívají 
technologii MicroLED k vytvo-
ření obrazovky, která může být 

jasnější než OLED displej, ale 
stále poskytuje hluboké zob-
razení černé barvy. Širokému 
využití však brání náročnější vý-
roba a poměrně vysoké výrobní 
náklady. 

Poprvé se tento nejmenší telefon na světě 
Zoxcall FF představil na konferenci o tech-
nologiích pro osoby se specifickými potře-
bami. Je z odolného papíru s vestavěnou 
eSIM a kreditem na 30 min. volání. Nemá 
displej, je menší než platební karta (vejde 
se do peněženky) a do jeho paměti lze 
uložit až 8 čísel, která se nastaví přes USB 
z PC. Každý z osmi kontaktů v telefonu má 
své tlačítko i notifikační LED diodu, která 
signalizuje příchozí i zmeškaný hovor. 
Pomocí dalších tlačítek lze uzamknout 
klávesnici nebo uvést telefon do tichého 
režimu. Už po 5 minutách nabíjení má dost 
energie na 20minutový hovor. 

„Náš přístup je vlastně zenový – 
místo množství funkcí se sou-
středíme na podstatu, jasnost 
a osobní prostor. Vymysleli 

jsme bonsaj mezi telefony,“ říká Ota Kaláb 
ze společnosti Zoxcall. 

Přístroj vydává 22krát méně negativní-
ho záření, než je schválená norma, což je 
zároveň 10krát méně než nejlepší mobilní 
telefony velkých firem.  

Firma vyvinula i nepatrně větší  
model s označením T4 o rozměrech  
85 x 50 x 4,4 mm a výrobce s ním cílí spíše 
na byznysový sektor, kde nabízí přístroj 
s možností individuálního brandingu jako 
příležitost pro originální prezentaci. Malé 
komunikační zařízení, ze kterého lze snadno 
a rychle telefonovat na jedno přednastave-
né číslo a tísňovou linku 112, mělo původně 

sloužit jako volací vizitka. Při plném 
nabití vydrží více než  

6 měsíců bez 
dobíjení. 
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CO SE PSALO PŘED VÍCE 
NEŽ PŮL STOLETÍM V POPULÁRNÍM 
ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX
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NA VÁLCOVÝCH PNEUMATIKÁCH   
Ve světě se výroba a použití vozidel 
s nízkotlakovými válcovými pneumatika-
mi o velké záběrové ploše rozšiřuje pro 
jejich vynikající jízdní vlastnosti v terénu. 
Za původce tohoto neobyčejného do-
pravního prostředku se označují Eskymá-
ci, kteří dodnes přepravují těžké náklady 
na válcích z tulení kůže.

Nová vozidla se osvědčují zejména 
v těžko dostupných oblastech, v nichž 
pro nepříznivé terénní podmínky nelze 
použít běžná motorová vozidla. Snad-
no překonávají rozbahněné a kamenité 
úseky, písek, kmeny stromů, dosud 
nesjízdné pahorkatiny a jiné překážky. 
Jejich tažná síla a stoupavost je i v těžko 
sjízdném terénu neobyčejně vysoká díky 
velkým záběrovým plochám pneumatik. 

Jedním typem tohoto vozidla je Rol-
ligon, sedmitunový přepravník o vlastní 
váze 3,5 tuny s konstrukcí z hliníkové 
slitiny. Jeho válcové pneumatiky mají 
rozměry 102 x 127 cm, tlak 0,14–0,5 at. 
Například na písku dosahuje rychlosti 
65 km/hod, na málo užívaných polních 

cestách až 80 km/hod. K jeho pohonu 
slouží téměř totéž mechanické zařízení, 
jakým jsou vybavena vozidla pro silniční 
dopravu.

Novinkou je možnost regulace tlaku 
vzduchu individuálně v každé pneumatice 
během jízdy, takže řidič může snadno při-
způsobovat tlak pneumatik povaze terénu. 
Válcové pneumatiky působí i jako účinné 
vzduchové pružiny pro měkkou a bez-
pečnou jízdu v terénních podmínkách. 
Rolligon je zkonstruován jako obojživelné 
vozidlo a využívá pneumatik jako plováků. 
Šest pneumatik udrží vozidlo spolehlivě na 
vodní hladině i se dvěma tunami zátěže. 
Při vodotěsné úpravě prostoru pro řidiče 
a krytu motoru může být váha nákladu 
zvýšena až na 7 tun. Pohon v tom případě 
zajišťuje přívěsný lodní motor.

Pokud dojde k proražení pneumatiky, 
je úbytek vzduchu doplňován kompreso-
rem a tlak udržován na potřebné výši až 
do opravy. Vzduch se vhání do pneuma-
tik dutými osami, takže jízdu není nutno 
přerušit.

ČIŠTĚNÍ LETIŠŤ
 
K odstraňování kovových úlomků nebo 
drobných předmětů, které by mohly poškodit 
motory tryskových letadel, se užívá zvláštního 
zametacího zařízení z dlouhého elektromag-
netu, který se upevňuje pod kolový traktor. 
Tento je schopen zachytit ocelovou desku 
o váze až 226 kg. Proud pro elektromagnet 
dodává dynamo poháněné motorem traktoru. 

AUTOMATICKÝ  
POŠTOVNÍ ÚŘAD
Tento poštovní úřad zpracovává veškerou 
poštu bez dotyku lidských rukou. Jeden 
přístroj odděluje dopisy od větších listovních 
zásilek a další je řadí do správné polohy pro 
rychlorazítkování. Obsluhující u povelové des-
ky pouze kontroluje činnost třídicího stroje. 

MECHANIZACE NA ŽELEZNICI
Pražce na vozících, krumpáče, lopaty, ruční 
klíče na utahování a povolování šroubů 
a parta chlapů, kteří k tomu, aby zdvihli 
na sochorech metry kolejnic, potřebovali 
jen sílu a fortel – to byl obrázek železnic 
nedaleké minulosti. A pak ještě jeden do 
mozaiky: Přednosta stanice počítající údery 
signálního zařízení nebo železničář, který 
ručně pouští závory, aby vlak mohl bezpeč-
ně projet...

Válcové pneumatiky 
snadno zdolávají 
kamenitý terén, 
nesjízdný pro jiná 
vozidla.

Sedmitunové vozidlo 
přejíždí vodní příkop 
po dvou souběžných 
kládách. 

1

1

a

b

2

2

Dnes se již upevňování nových kolejnic 
na pražce provádí pomocí motorových 
zatahovaček, jak ukazuje obrázek (a). Na 
druhém snímku (b) je vyobrazeno kladení 
nových pásů kolejnic na připravený spodek, 
který postupuje velmi rychle i při nepřeru-
šeném provozu na trati. Velkou zásluhu při 
této práci má podvozkové zařízení systému 
Vošahlík, s jehož pomocí pokládají pracovní 
čety 1200 m kolejníc denně.
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SPOTŘEBA 
AMERICKÝCH KORÁBŮ

Americký satirický časopis The New Yor-
ker uveřejnil na svých stránkách kresbu, 
kde obsluhovač benzínové pumpy prosí 

sedícího řidiče velkého moderního 
osobního automobilu: „Prosím vás, 
zastavte na chvíli motor vašeho vozu. 
Nemohu být hotov s pumpováním, 
neboť váš motor více spálí, než já na-
pumpuji... 

AUTOMATICKÉ OBRÁBĚNÍ 
SKŘÍNÍ LOŽISEK
V TOS Kuřim zhotovili automatickou linku 
na obrábění skříní vagónových ložisek. Je 
dlouhá 15 metrů a skládá se z devíti stanic, 
které v jednom cyklu provádějí třiatřicet 
operací. Linku v Kuřimi postavili pro Morav-
ské železárny v Olomouci.

BAKTERIE V ATOMOVÉM 
REAKTORU
Americký tisk nedávno oznámil, že v chladi-
cí vodě atomového reaktoru v Los Alamos 
byly nalezeny živé rozmnožující se orga-
nizmy. Podle amerických odborníků byly 
organizmy v částech reaktoru, kde intenzita 
záření převyšuje smrtelnou dávku pro člově-
ka více než dvatisícekrát.

VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz) 
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4

Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního 
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít 
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic 
představujících staletí technického vývoje.

Vyluštění sudoku 
z minulého čísla TM 04/2019:
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Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací 
plochu složenou 
z devíti čtverců tak, 
aby v každé řadě, 
v každém sloupci 
a v každém čtverci 
byly umístěny číslice 
od 1 do 9, přičemž 
se čísla v jedné řadě, 
sloupci či čtverci 
nesmí vyskytnout 
dvakrát.

 4 6 9 2 7 8 1 3 5

 2 5 7 1 3 6 8 4 9

 8 1 3 4 9 5 2 6 7

 1 3 8 5 2 9 4 7 6

 9 4 5 6 1 7 3 8 2

 6 7 2 3 8 4 9 5 1
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kde obsluhovač benzínové pumpy prosí pumpuji... 

VÝKONNÉ LODNÍ MOTORY 
Při letním předvádění výkonnosti přívěsných lodních motorů v zahraničí se za malý člun 
zavěsilo jednatřicet vodních lyžařů o celkové váze 2335 kg. Člun poháněly dva silné 
motory o výkonech po 70 k.

Vylosovaní luštitelé sudoku 
z minulého čísla:
Jana Hřebíčková, Tábor
Irena Vášová, Praha
Otakar Procházka, Praha 
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CzechTrade zajistí firmám společnou 
expozici a podpoří zvýšení zájmu o české 
vystavovatele ze strany zahraničních 
obchodních partnerů. Malé a střední firmy 
mohou na svou prezentaci čerpat finanční 
dotaci v rámci projektů NOVUMM či 
NOVUMM KET. Přehled všech akcí je na: 
www.czechtrade.cz

8.–11. 7. 2019, Jekatěrinburg, Rusko
INNOPROM 2019 – veletrh, který je 
zaměřen na digitalizaci výroby, je dnes 
v Rusku jednou z nejdůležitějších platforem 
na poli průmyslu, na které mají výrobci 
jedinečnou možnost kontaktovat ty 
nejvýznamnější výrobní podniky nejen 
z Uralu. Loni bylo na veletrhu zastoupeno 
přes 100 zemí.
Kontakt: Martin Rossbach, 
tel.: 224 907 543, 
martin.rossbach@czechtrade.cz  

9.–13. 7. 2019, Luanda, Angola
FILDA 2019 – veletrh má všeobecné 
zaměření a zastoupené jsou sektory 
energetika a životní prostředí, zemědělství, 
potravinářství, strojírenství, těžební průmysl, 
zdravotnictví či textilní průmysl. 
Kontakt: Michaela Řezníčková, 
tel.: 224 907 524, 
michaela.reznickova@czechtrade.cz 

12.–15. 11. 2019, Jönköping, Švédsko
ELMIA Subcontractor 2019 – ročně veletrh 
navštíví 14 000 odborníků, kteří hledají nové 
dodavatele pro strojírenské subdodávky. 
Nejvíce vyhledávané jsou svařované 
konstrukce, přesně obráběné díky, odlitky, 
výkovky, nástroje a formy. Společná česká 
výstavní plocha má letitou tradici a je 
hojně navštěvována klíčovými manažery ze 
strojírenských firem. 
Kontakt: Václav Štika, tel.: 724 808 086, 
vaclav.stika@czechtrade.cz 

4.–6. 12. 2019, Kazaň, Rusko
Metalloobrabotka 2019 – strojírenství 
patří v Rusku dlouhodobě k perspektivním 
průmyslovým odvětvím. Možnosti v oboru 
kovoobrábění a obecně ve strojírenství, 
zůstávají zajímavým tématem pro mnohé 
světové firmy, které hledají v Rusku nové 
obchodní partnery, zejména v regionech 
Ruska.
Kontakt: Dagmar Matějková, 
tel.: 724 340 444, 
dagmar.matejkova@czechtrade.cz

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT NA VELETRHY  
S CZECHTRADE

SOUTĚŽ

Dárkový certifikát ročního předplatného 
časopisu TechMagazín je vhodnou 
pozorností k obdarování technicky 
zaměřených lidí.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   Automatizace a robotizace  
v průmyslu

   Software pro výrobu  
v návaznosti na ERP

   Tribotechnika

66 l 05-2019

!

Pro získání certifikátu stačí napsat na  
e-mail: predplatne@techmagazin.cz  
a po obdržení fakturačních dat uhradit  
cenu za předplatné 300 Kč. Redakce  
zašle obratem Dárkový certifikát na 
adresu obdarovaného.

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro květnové vydání jsme vylosovali:
Václav Komínek, Neumětely

Cenu do soutěže – Paměťovou kartu 
SanDisk SDXC 128 GB Ultra UHS-I  
s kapacitou 128 GB – věnuje společnost 
SanDisk. 
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Toto takzvané „megacity“ je považová-
no za jednu z nejbohatších a nejrozvi-
nutějších oblastí Číny. Zahrnuje  

9 navzájem propojených velkoměst, která 
dohromady čítají téměř 60 milionů obyvatel.

„Oblasti se rovněž přezdívá ‚továrna světa‘ 
a konkrétně městu Šen-čen (Shenzhen) čínské 
‚Silicon Valley‘, kde sídlí největší čínské techno-
logické firmy. Jedná se o kolébku obchodu 
a výroby v celé Číně a region je tak ideálním 
místem pro byznys. České firmy zde mohou 
nalézt vhodné obchodní partnery či klienty 
pro své produkty, služby a technologie,“ říká 
o významu oblasti pro české exportéry Aleš 
Červinka, ředitel regionálního centra v Číně 
a také šéf zastoupení CzechTrade v Kantonu. 

Velkou roli v celém regionu hraje rovněž 
blízkost obchodního a finančního centra 
Hongkongu. To se vyznačuje hlavně volněj-
šími dovozními předpisy, finanční transpa-
rentností a užíváním anglosaského práva 
v zahraničním obchodě. 

Mezi nejdůležitější odvětví v regionu patří 
elektronický průmysl, logistika, automobi-
lový, chemický a stavební průmysl. Ruku 
v ruce s rychlým rozvojem průmyslu se 

v oblasti zvětšuje poptávka po ekologických 
řešeních, a tak mohou české firmy uspět 
v oboru environmentálních technologií. Vel-
ké příležitosti do budoucna se nabízejí také 
v leteckém průmyslu, vyspělých technolo- 
giích z oblasti ICT nebo smart cities. 

Vedle Kantonu CzechTrade podporuje  
české firmy na čínském trhu také prostřed-
nictvím zastoupení v Šanghaji, Pekingu 
a Čcheng-tu (Chengdu). 

„Všechny čtyři kanceláře poskytují kvalitní 
informační servis a individuální asistenční 
služby českým exportérům, kteří mají zájem 
proniknout se svými výrobky, technologiemi 
či službami na specifický čínský trh. Vždy se 
snažíme šít naše služby na míru podle přání 
klientů a pobočka v Kantonu nebude výjim-
kou,“ říká Aleš Červinka. 

CzechTrade plánuje v Číně pokračovat 
v pořádání společných účastí na meziná-
rodních veletrzích a výstavách. Jednou 
z nejbližších je největší technologická 
výstava China Hi-Tech Fair s datem konání 
13.–17. listopadu 2019. Seznam všech 
plánovaných akcí je dostupný na webových 
stránkách agentury CzechTrade. 

Zuzana Pluhařová

CZECHTRADE PODPORUJE EXPORTÉRY  
V ČÍNĚ JIŽ NA ČTYŘECH MÍSTECH
Poslední otevřenou pobočkou je Kanton – leží v jihočínské 
provincii Kuang-tung (Guangdong), jež se nachází ve strategicky 
výhodné oblasti delty Perlové řeky. Jde o region s největší hustotou 
městského obyvatelstva na světě a zároveň o centrum čínského 
ekonomického růstu. 

INFORMAČNÍ RUBRIKA

Kanton je  
považován za jednu 
z nejrozvinutějších 
oblastí Číny, kde se 
snoubí tradice  
s moderním světem.

FO
TO

: a
rc

hi
v

techmagazin.cz l 67

Tech_MAG_05_2019.indd   67 13.05.2019   11:52:28



www.stop-drine.cz

Máte jednu ruku delší? Zkuste změnu!
Elektrické paleťáky již od 39.900 Kč.

STOP-DRINE.CZ
Zjistěte více na
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