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státního zkušebnictví?  

Hi-tech na AMPERu
V Brně se sejde elita 
moderních oborů.

Pneumatika a hydraulika
Senzorika a IIoT přinášejí 
oboru nové možnosti.
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Excelentní znalosti
v oblasti decentralizace

  www.murrelektronik.cz

Navštivte nás na veletrhu Amper 2019
Výstaviště Brno, 19. - 22. 3. 2019

Hala V, stánek číslo 4.04

Získejte cenné informace
o cestě k inteligentnějšímu
řešení automatizace

Zastavte se za námi na brněnském veletrhu,
kde představujeme nejen průkopnické výrobky,
ale i inovativní řešení problémů v různých
průmyslových oblastech. Pomůžeme vám
najít optimalizační řešení vhodné právě
pro vaši instalaci.
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Cokoliv pro Váš
manipulační systém
Více než 4000 dílů
pro manipulaci a montáž.

©
 2

01
9 

SC
H

UN
K 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

0,01 mm
opakovatelná přesnost
Lineární osa LDN

90%
rychlejší výměna
chapadla
Rychlovýměnný
systém SWS

schunk.com/equipped-by

Až

NOVINKA:

50% vyšší
uchopovací síla
Univerzální
chapadlo
PGN-plus-P
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 EditoRiAl

Z kosMu do HolEšoVic (A ZPět)
Zatímco po ulicích skotačily masopustní maškary, sledoval  
jsem na monitoru v živém přenosu, jak se k vesmírné stanici ISS, 
kroužící nad námi v 400km výšce rychlostí 7665 km/h,  
přibližuje kosmická loď Crew Dragon.

techmagazin.cz l 3

Vypadalo to chvílemi jako počítačová hra, chvílemi 
jako záběry ze sci-fi filmu, ne nepodobné proslu-
lé kosmické odyssei 2001 Stanleyho kubricka. 

Ostatně není divu, když v kabině seděla ripleyová, 
ústřední postava kultovní série hororových Vetřelců. na 
rozdíl od té živé, filmové, šlo ovšem jen o figurínu ověše-
nou plejádou senzorů, která měla za úkol zjistit co nejvíce 
informací užitečných pro další výpravu k ISS, na niž se už 
(snad letos v létě) vydají v kabině dragonu lidé. 

Vzpomněl jsem si, jak jsem před půl stoletím 
jako kluk u babičky v krkonoších seděl někdy mezi 
půlnocí a ránem před skoro kulatou černobílou 
obrazovkou bachraté televize, a fascinovaně zíral, 
jak ze zrnícího obrazu s přebíhajícími pruhy sestu-
pují neil armstrong a „Buzz“ aldrin po žebříčku 
z lunárního modulu na měsíční povrch. Jako první 
lidé v historii. 

I dragon je první svého druhu. První kosmická 
loď, za níž nestojí naSa, roskosmos či jiná insti-
tuce některé z pozemských velmocí, ale soukromá 
firma pana Muska. člověka, který dal světu Teslu 
a do vesmíru v ní vyslal Starmana. Po něm budou 
následovat lidé – právě na palubě dragonu, který si 
letos v únoru odbyl svou ostrou premiéru s umělou 
„posádkou“. Tyhle dvě události od sebe dělí půl 
století, a já si uvědomil, jaký rozdíl je i mezi záběry 
do klasického řídicího střediska naSa v podobě 
jen málo odlišné od té, jakou známe z dob apolla, 
a jeho obdobou v Muskově SpaceX, která připomí-
nala spíše velkou prosklenou kancelář nebo poslu-
chárnu moderní univerzity, jen s tím rozdílem, že na 
úplně čistých stolech před posluchači byly úhledně 
seřazeny velké širokoúhlé monitory. 

dragon se úspěšně připojil, v řídicím středis-
ku následoval nadšený jásot, a odstartovat jsme 
mohli z redakce i my, tentokráte na Mechathon, 
studentskou soutěž, jejíž účastníci měli za úkol 
během šibeniční lhůty necelých dvou dnů sestro-
jit a naprogramovat robota, který na vymezeném 
prostoru a v minutovém časovém limitu musí splnit 
sérii logistických úkolů. Za normálních okolností 
našinec není příliš nadšený, když musí někam vy-
rážet pracovně ještě o víkendu, ale tentokráte jsem 
nelitoval. Místo typizovaných „ajťáků a nerdů“, kte-
ré by člověk čekal, žilo „mechathonské“ centrum, 
jež na dva dny vyrostlo díky organizátorům z firmy 
BOSch v areálu pražské holešovické tržnice, 
partami skutečných technických nadšenců. Bylo na 
nich vidět, že je to neskutečně baví, i když většina 
měla za sebou probdělou noc, kterou strávili vy-
mýšlením a zkoušením řešení zadaných úkolů.

a jaké z toho plyne naučení? Protože příběhy 
by měly mít nějaké mravní či jiné poselství. Takže 
přátelé, svět na tom ještě není tak zle, jak by si 
jeden mohl, ubíjen každodenním mediálním přehle-
dem aktuálních či očekávaných katastrof, malérů 
a tragických senzací, myslet (pokud tedy neholdu-
jete „lehčím“ zábavním žánrům točícím se výhradně 
kolem různých pseudocelebrit, ty skutečné se od 
bulvární scény snaží držet raději stranou). když 
vidíte to nadšení a elán, s jakým kluci a holky (ano, 
i ony!) s až urputnou „zabejčilostí“ dokážou hledat 
řešení, vtipně a s nadhledem ho představit jiným 
(odborně řečeno odprezentovat) a přenést se i přes 
skutečnost, že ne vždy vše bude fungovat podle 
zamýšlených představ, aniž by je to odradilo od 
dalšího úsilí, máte z nich najednou úžasný pocit, 
jaký dnes už zažijete málokdy.

Jsem si skoro jistý, že až budou starší, přesně 
tihle „týpci“ s dragonem či jinou kosmickou lodí 
poletí dobývat vesmír a hledat pro nás náhradu 
za svět, který se mezitím snažíme tak úspěšně 
zpustošit.

P. S.: Jak dlouho myslíte, že se zpráva o histo-
rickém milníku v kosmickém výzkumu udržela na 
výsluní internetu? Večer už byste ji mezi plejádou 
katastrof a celebrit hledali hodně dlouho, a spíše 
marně. nezájem, nuda. doufám jen, že aspoň těm 
robotářům jejich nadšení vydrží… 

Josef Vališka, šéfredaktor
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EnERgEtikA 
Plovoucí jaderná elektrárna 
se stane prvním skutečně 
modulárním reaktorem  
s referencemi z reálného 
provozu.

tEcHnologiE 
Japonští kamikaze by už 
své životy při útoku na 
nepřátelské cíle nasazovat 
nemuseli. dnes to za ně 
udělají sebevražedné drony.

RoZHoVoR 
nad dodržováním nezá-
vadnosti a bezpečnosti 
elektrotechnických zařízení 
nekompromisně bdí  
Elektrotechnický zkušební 
ústav - EZÚ.

PnEuMAtikA 
Pneumatické a hydraulické 
systémy v synergické  
kombinaci s elektrickými 
prvky a elektronickým  
řízením nabízejí možnosti 
pro nové aplikace.

téMA
Jarní veletržní sezona je už přes čtvrt století spojena  
s pojmem aMPEr, přehlídkou nejmodernějších průmyslových 
trendů v oblasti automatizace a elektrotechniky.
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Pro VUT jde už o druhou nezávislou 
evaluaci. Loni se škole podařilo získat 
mezinárodní evaluaci IEP od asociace 
evropských univerzit (EUa). „díky insti-
tucionální akreditaci můžeme opera-
tivně reagovat na potřeby praxe, což 
je obzvlášť důležité v rychle se měnicí 
oblasti techniky. na druhou stranu nám 
to přináší i zvýšení vnitřní administrati-
vy,“ komentoval významný milník rektor 
VUT Petr Štěpánek. Brněnská tech-
nická univerzita připravovala potřebné 

podklady téměř rok, 
samotnou žádost o in-
stitucionální akreditaci 
pak podala v červenci 
loňského roku a stano-
visko národního akre-
ditačního úřadu získala 
24. ledna. Institucionální 
akreditace opravňuje 
VUT, aby samo schva-

lovalo své studijní programy v celkem 
sedmi oblastech vzdělávání. Univerzita 
tak získává možnost slučovat stávající 
studijní obory do obecnějších studij-
ních programů, které pak budou mít 
jednotlivé specializace. 

na diplomech absolventů se bude 
nově uvádět jen samotný studijní pro-
gram. cílem školy je postupné zjedno-
dušení struktury studia, a tím budou 
mít absolventi možnost všeobecného 
uplatnění ve více směrech. 

techmagazin.cz l 5
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Vut Má institucionální AkREditAci
Vysoké učení technické v Brně se stalo první 
z technicky zaměřených vysokých škol, která 
získala tzv. institucionální akreditaci.

noVá doHodA ZPřístuPní 
jAPonský tRH čEskýM 
ExPoRtéRůM
Prvního února vstoupila v platnost  
dohoda o volném obchodu mezi 
Japonskem a eU (ePa – economic 
Partnership agreement). Obě ekonomiky 
představují přibližně třetinu světového 
hospodářství a asi pětinu mezinárodního 
obchodu. 

ke dni vstupu dohody v platnost je liberali-
zováno přibližně 90 % exportů, po vypršení 
přechodných obchodů na citlivé produkty 
bude bezcelně probíhat asi 97 % vývozů z EU 
do Japonska. dle odhadů umožní dohoda 
zvýšení vývozů z Unie až o 33 %, opačným 
směrem o 24 %.

Vedle odstranění nebo snížení většiny cel-
ních sazeb přináší EPa také zrušení netarifních 
překážek při vstupu na japonský trh. Měla by 
se zlepšit transparentnost veřejných zakázek, 
postupně bude docházet k uznávání technic-
kých certifikací, zjednodušení celních pravidel 
a pravidel původu, zlepší se ochrana práv 
duševního vlastnictví a geografického označení 
více než 200 regionálních potravin z různých 
členských států Unie.

nejzajímavější změny EPa přináší pro české 
firmy aktivní v exportu potravinářských a země-
dělských produktů, ovšem zrušení vývozních 
cel se týká i jiných průmyslových odvětví. Tak 
lze předpokládat nové příležitosti pro české 
firmy z textilního, chemického a farmaceutic-
kého odvětví. Vzhledem ke stárnoucí japonské 
populaci se jeví perspektivní exportní možnosti 
v oboru zdravotnických přístrojů. dohoda dále 
zavazuje japonskou stranu k uplatňování me-
zinárodních norem pro automobily – odpadá 
tak nutnost jejich recertifikace při exportu na 
japonský trh.

Smlouva v neposlední řadě umožňuje 
volný přístup evropským firmám k veřejným 
zakázkám. na celostátní úrovni byla odstraně-
na povinnost tzv. bezpečnostní doložky, která 
prakticky znemožňovala zahraniční dodávky 
v oblasti železničního průmyslu, dopravy 
a infrastruktury. dále musí umožnit přístup 
k veřejným zakázkám 87 nemocnic a výzkum-
ných ústavů, 29 distributorů elektřiny  
a 48 středně velkých měst, které představují 
asi 15 % japonské populace. 

EPa vedle toho posiluje evropsko-japonskou 
spolupráci i v neekonomických oblastech, 
potvrzuje společné závazky k udržitelnému 
rozvoji a zaručuje i plnění Pařížské dohody 
o klimatu. 
www.czechtrade.cz

3. dubna, Praha: Budujte svou 
firemní značku s lidmi a pro lidi
co všechno je potřeba k vědomému 
budování značky, vnímání lidí jako 
nedílné součásti vašeho brandu, 
jak značku komunikovat i dostávat 
do svého každodenního fungování, 
aby byla důvěryhodná? To vše 
a mnohem více se dozvíte během 
praktického workshopu.
cena: 1200 Kč bez DPh

9. dubna, Praha: challenger  
Sale – jak zaujmout klienta 
strategickým nastavením nabídky
Jak vést klienta k výhodám vaší 
nabídky? nenechte se zaškatulkovat 
a otevřete klientovi inovativní řešení. 
Během praktického semináře 
společně zformulujete hodnotovou 
nabídku a její konkurenční výhody, 
připravíte si vyváženou obchodní 
argumentaci.
cena: 1200 Kč bez DPh

10. dubna, Praha: Rusko – aktuální 
ekonomická situace a obchodní 
možnosti
dozvíte se perspektivní obory 
a příležitosti pro export v současné 
politické a ekonomické situaci, 
nástroje exportního financování, 
optimální formy vstupu na ruský trh, 
oslovení ruských partnerů, lokalizace 
výroby v ruské federaci apod.
cena: zdarma

24. dubna, Praha: Příležitosti 
českých exportérů v itálii 
a Španělsku
Prakticky zaměřená konference 
přiblíží českým firmám aktuální 
exportní příležitosti v Itálii 
a Španělsku, strategie vstupu 
na dané trhy a praktické tipy 
pro obchodování. Součástí jsou 
i individuální konzultace s řediteli 
zahraničních kanceláří czechTrade.
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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škodA VAgonkA dodá VlAky do lotyšskA
Ostravská společnost Škoda Vagonka ze skupiny 
Škoda transportation vyhrála tendr Lotyšských 
drah na dodávku 32 elektrických vlaků. 

hodnota zakázky včetně zbudování depa, dodávky 
náhradních dílů a vyškolení zaměstnanců bude činit 
téměř 242 mil. eur (ca 6,2 mld. kč). Jak uvedl mluvčí 
vagonky Michal Tobrman, firma nabídla ekonomicky 
a technicky nejlepší řešení, je připravena podepsat 
smlouvu a začít pracovat na výrobě vlaků. Elektrické 
vlaky, s nimiž lotyšské dráhy počítají na paprskovité 
trasy z rigy směrem na města aizkraukle, Tukums, 
Skulte a Jelgava, by měly být dodány v letech  
2020 až 2023. V soutěži původně uspěla konkurenční 
firma Talgo, ale poté, co se ostatní uchazeči tendru 
(kromě Talgo a Škody ještě caF a Stadler) obrátili na 
lotyšský antimonopolní úřad, bylo nakonec přiznáno 
vítězství české firmě. 

akcionáři brazilského výrobce letadel 
embraer schválili dohodu o prodeji 80% 
podílu v divizi komerčních letadel ame-
rické firmě Boeing. 

dohoda představuje jednu z největších 
změn na globálním leteckém trhu za desítky 
let a mohla by změnit celý tržní segment 
s letadly do 150 sedadel. Transakci ještě 
musí schválit antimonopolní úřady po celém 
světě, ale Boeing a Embraer doufají, že se ji 
podaří dokončit ještě letos. Boeing předložil 
nabídku na převzetí divize loni v létě po 
podobné dohodě mezi evropským výrob-
cem letadel airbus a kanadským Bombar-
dierem, díky níž získá airbus většinový podíl 
ve výrobě strojů cSeries, které jsou přímou 
konkurencí Embraeru. 

Embraer, který je po Boeingu a airbusu 
třetím největším výrobcem komerčních 
letadel na světě, je pro Bombardier silnou 
konkurencí na trhu letadel s kapacitou  
70 až 130 míst. 

Obě dohody, tedy airbus-Bombardier 
a Boeing-Embraer, znamenají vznik nového 
duopolu, kdy na trhu existují dvě dominant-
ní firmy s rozhodujícím vlivem. Jak pouka-
zují analytici, západní výrobci letadel tak 
výrazně posilují své postavení vůči novým 
hráčům na trhu, jako je např. čína. akcio-
náři schválili i společný podnik Embraeru 
a Boeingu, který má uvést na trh nové 
vojenské nákladní letadlo Embraer kc-390. 
Embraer bude mít v novém podniku podíl 
51 %, ponechá si duševní vlastnictví nové-
ho letadla a doufá, že Boeing mu pomůže 
získat zákazníky z USa. 

noVinky DomoV a SVět PotRubní doPRAVA budE 
ZAnEdlouHo REAlitou
americká společnost hyperloop 
transport technologies (htt) 
dokončila ve Francii výstavbu 
320 m dlouhé testovací trati 
vysokorychlostní  
potrubní přepravy. 

hlavním propagátorem konceptu hy-
perloop je známý podnikatel Elon Musk. 
Firma hTT, která vystavěla testovací trať 
ve francouzském městě Toulouse, ale 
není nijak spojena s firmou Elona Muska. 
Po instalaci vakuového čerpadla by již 
v dubnu měly proběhnout ostré testy ces-
tovní kapsle s označením Quintero 1, jak 
informoval web cnBc. „V Toulouse jsme 
navrhli a vybudovali skutečně komerčně 
životaschopný systém,“ řekl generální 
ředitel společnosti hTT dirk ahlborn. 

Muskova společnost Virgin hyperloop 
One už má úspěšný test svého systému 
za sebou a v roce 2022 by měly podle 
dosavadních projektů začít fungovat 
i první komerční linky využívající této 
technologie – v číně a Spojených arab-
ských emirátech. 



VýRobci nožů  
A nářAdí sE sPojují

Předseda vlády ČR andrej Babiš 
jednal při své návštěvě v Jeruzalémě 
s izraelským premiérem Benjaminem 
netanjahuem o možnostech dalšího 
rozvoje vzájemné spolupráce obou zemí, 
především v oblasti vědy a výzkumu. 

Mezi klíčovými tématy jednání byly oblast 
vodního hospodářství, otázky kyberbez-
pečnosti či využití léčebného konopí. 
Premiér si také vyzkoušel nové techno-
logie, které využívá ve svých produktech 
společnost Mobileye, zabývající se vývo-

jem systému pro autonomní řízení vozidel. 
Izraelští experti mu předvedli mj. i kameru, 
která osobám se zhoršenou zrakovou 
schopností pomáhá rozeznávat předměty 
před sebou. „Izrael je pro nás strategický 
partner v regionu. domluvili jsme se, že 
budeme pokračovat v mezivládní spolu-
práci tzv. G2G. Pro nás je strategickou 
surovinou voda. Izrael má technologie na 
úsporné nakládání s vodou a zajímavé 
pro něj může být zase například naše 
odpadové hospodářství,“ okomentoval 
český premiér jednání se svým izraelským 
protějškem. 

nožířská firma mikov převzala další 
proslulou českou značku – výrobce 
nářadí narex Bystřice. 

Mikov i narex jsou firmy s dlouhodo-
bou tradicí. historie Mikova sahá až  
do 18. století, kdy začala v Mikulášovi-
cích první průmyslová výroba nožířské-
ho zboží. narex si zas letos připomíná 
100 let od doby, kdy továrník Václav 
richter založil v Bystřici u Benešova 
podnik na výrobu nástrojů pro obrábění 
dřeva.

„Sortiment narexu vhodně doplňuje 
portfolio výrobků firmy Mikov, zejména prů-
myslových spojovačů, nářadí pro truhláře, 
hřebíků a hřebíkovačů. kompatibilní strojní 
a technologické vybavení obou podniků 
umožní větší efektivitu výroby nožů i nářa-
dí,“ uvedl karel Ježek, ředitel firmy Mikov. 
nově vzniklý společný podnik plánuje roční 
tržby převyšující 300 milionů korun. 

Firma Mikov, která vyrábí také kancelář-
skou techniku (v roce 2017 se sloučila s čes-
kým conmetronem, výrobcem kancelářské 
techniky), zůstává i po akvizici narexu Bystři-
ce plně ve vlastnictví českého kapitálu. 
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Změny v Abb
Od 1. února převzal 
Václav Švub, který 
pracuje v aBB již 13 
let, zodpovědnost za 
digitální portfolio aBB 
pro českou republiku 
a Slovensko. V nové pozici digital Lea-
dera se bude věnovat koordinaci aktivit 
a podpoře digitálního portfolia aBB jak 
vůči zákazníkům, tak uvnitř výrobních 
závodů aBB.

dHl posiluje
do funkce ředite-
le transportu dhL 
Supply chain v čr byl 
nově jmenován Peter 
Badáň, který pracuje 
ve společnosti od roku 
2012. Bude mít na starosti zajištění kva-
litního dopravního řešení zákazníkům 
přesahující hranice české republiky.

škoda v indii
Od 1. dubna převezme 
funkci personálního ře-
ditele v rámci projektu 
IndIa 2.0 koncernu 
Volkswagen, který 
vede značka Ško-
da, Jan Frydrych. V nové funkci bude 
zodpovědný za řízení lidských zdrojů 
a personální synergie mezi koncernový-
mi značkami na indickém trhu.

sony  
mění šéfa
Současný prezident 
Sony Europe Limited, 
Shigeru kumekawa, 
se vrací do Tokia, 
kde bude od dubna 
jmenován výkonným ředitelem a prezi-
dentem marketingu. Současný výkonný 
náměstek prezidenta hideyuki Furumi 
nastoupí na pozici prezidenta Sony 
Europe.

jmenováni 
v xeroxu
Společnost Xerox 
jmenovala Petera 
halma, který působil 
ve firmě jako obchodní 
ředitel pro Slovensko, 
ředitelem slovenské pobočky a přímé-
ho prodeje pro českou a Slovenskou 
republiku. cílem je zvýšit podíl na trhu 
ve všech obchodních liniích.

PERsonáliE

čR budE  
sPoluPRAcoVAt  
s iZRAElEM
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 ezÚ, jehož tradice sahá do dob první 
republiky, už více než čtyři desetiletí 
funguje jako státní podnik, ale nyní už 
v konkurenčním prostředí soukromých 
a zahraničních subjektů. Je pro ezÚ 
účast státu výhodou nebo komplikací?
Zmíněná tradice, dlouholeté zkušenosti 
získané generacemi techniků jsou i dnes 
základem pro budování naší odborné 
autority. Ta je tedy zdrojem naší konku-
renční výhody i na volném trhu. Jen málo 
organizací v oboru, a to i v celosvětovém 
měřítku, se může pochlubit tak dlouhou 
historií. Postavení založené na odborné 
erudici zajišťuje, že naše služby jsou trvale 
využívány ze strany našich zákazníků a po-
ptávka není tedy nijak závislá na právním 
statusu organizace. Jednou z významných 
výhod, kterou nám poskytuje účast státu, je 
garance nezávislosti. To je oceňováno jak 
českými, tak zahraničními zákazníky.

 Které z produktů a služeb nabízených 
ústavem jsou nejvíce požadovány?
Jak název Elektrotechnický zkušební ústav 
napovídá, základem naší práce jsou odborné 
služby v elektrotechnických oborech. Pro-
tože v současnosti elektrotechnika zasahuje 
do většiny oborů, zdravotnictvím počínaje 
přes automatizační techniku a dopravou 
konče, je naše nabídka již mnohem širší. 
Provádíme jak zkoušky, inspekce certifikace 
výrobků, tak ověřování systémů řízení. Zde 
jsme aktivní v systémech managementu 
kvality, bezpečnosti práce, bezpečnosti 
informací a jsme schopni řešit i problematiku 
environmentální. Tyto služby poskytujeme 
výrobcům, organizacím poskytujícím služby, 
orgánům státní správy, a to ve zdravotnictví, 

RoZHoVoR ZDeněk ValIš

nEjEn stRážci  
PRAVidEl
nad dodržováním nezávadnosti 
a bezpečnosti elektrotechnických 
zařízení nekompromisně bdí 
elektrotechnický zkušební  
ústav – eZÚ. Rozhovor 
techmagazínu poskytl ředitel 
této instituce Zdeněk Vališ.

stavebnictví, školství, energetice, obchodu 
a mnoha dalších oborech podnikání. Přesto 
stále převládá poptávka po zkouškách a cer-
tifikaci elektrotechnických výrobků, ať už jde 
o kabely, svítidla, automatizační prvky nebo 
zdravotnické prostředky.

 co obnáší certifikační procesy po 
nákladové stránce, tzn. s čím by měli 
zájemci počítat?
U této otázky bych rád připomněl, že Elek-
trotechnický zkušební ústav se primárně 
věnuje oblasti bezpečnosti výrobků s pře-
sahem do ochrany spotřebitelů. Je tedy 
nutné hodnotit cenu ověření bezpečnosti 
elektrotechnického výroku s přidanou hod-
notou, kterou je snížení pravděpodobnosti 
řešení nežádoucí události pro výrobce nebo 
obchodní organizaci a zvýšená ochrana uži-
vatelů jejich výrobků. Evropská organizace 
EUrOLaB provedla výzkum vlivu provede-
ných zkoušek na ceny výrobků na evrop-
ském trhu. náklady na zkoušky se projeví 
v ceně konečného výrobku minimálně 
a pravděpodobnost, že nastane nebezpeč-
ný stav, se přitom významně sníží.

 na jaké problémy nejčastěji narážíte, 
pokud jde o snahu zahraničních firem 
certifikovat své produkty pro český 
trh, resp. evropský trh, a na co by měli 
pamatovat čeští exportéři, kteří potřebují 
získat schválení pro konkrétní zahraniční 
trh či mezinárodní certifikaci? Jak jim 
v tom ezÚ může pomoci?
Elektrotechnický zkušební ústav je, právě 
z důvodu pomoci našim exportérům, čle-
nem mezinárodních certifikačních systémů. 
Jejich principem je vzájemné uznávání 
výsledků mezi jednotlivými členy. Mezi nej-
významnější patří systém IEcEE navázaný 
na celosvětovou normalizační organizaci 
pro elektrotechniku IEc. certifikáty cB je 
možné využít ve více než stu zemí celého 
světa. druhým je certifikační systém ETIcS, 
který je postaven na  evropském norma-
lizačním procesu a vychází z technických 
norem vytvářených normalizační organizací 
cEnELEc. Mnozí z našich zákazníků ex-
portujících do světa využívá certifikátů cB 
a na evropském trhu jsou využívány např. 
certifikáty har nebo EnEc.

 V portfoliu ezÚ je i kyberbezpečnost. 
Je o tuto službu zájem a využívají firmy 
tuto možnost? Jak se staví k otázce 
zabezpečení svých sítí a provozů 
a prověření jejich důvěryhodnosti?
Mezi našimi zákazníky je mnoho firem, které 
se zajímají o ochranu svých informací, proto-
že tvoří vysokou hodnotu v rámci firmy. Jejich 
ztráta nebo zneužití by měly za následek 
vysoké ekonomické náklady a v mnohých 
případech by ohrozily i existenci samotné 
firmy. na tento stav jsme zareagovali získáním 
a přípravou odborníků na tuto problematiku 
a připravili jsme nabídku postavenou v sou-

K zajištění širokého spektra zkoušek potřebuje 
EZÚ adekvátní vybavení.

V této obří kouli se např. testují žárovky.

„Jednou z významných výhod, kterou nám 
poskytuje účast státu, je garance nezávislosti,“  
říká Zdeněk Vališ.
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časnosti na požadavcích zákona o kyber-
netické bezpečnosti a technických norem 
řady 27 000. Součástí je i nabídka informací 
ve formě seminářů, do které jsme zahrnuli 
i problematiku GdPr. V oblasti elektronické 
identity se věnujeme certifikaci podle pravidel 
IdaS. O všechny tyto služby je za strany firem 
trvalý zájem.

kybernetická bezpečnost je problemati-
ka, která zasahuje do velmi mnoha oblastí, 
a rádi bychom přešli z posuzování systé-
mového do dalších úrovní, ať už se jedná 
o zabezpečení a důvěrnosti úložišť dat, tak 
zabezpečení automatizovaných systémů 
výroby v rámci Průmyslu 4.0, chytrých sítí, 
internetu věcí. V informatice jde svět velmi 
rychle dopředu a je nutné i zde nabídnout 
odpovídající odbornou pomoc.

 Jaké vybavení má ústav k dispozici 
pro zkušební účely a testování 

přístrojů? Odpovídají jeho schopnosti 
požadovaným možnostem měření 
předmětných parametrů?
k pokrytí tak širokého spektra zkoušek 
potřebuje Elektrotechnický zkušební ústav 
adekvátní vybavení. Pro představu v me-
trologické evidenci je více než čtyři tisíce 
zkušebních zařízení a měřicích přístrojů. To 
umožňuje zjišťovat vlastnosti výrobků ve 
většině fyzikálních parametrů, za různých 
klimatických podmínek, v různém prostředí, 
za působení tepla, ohně, vody i agresivních 
plynů. Za zmínku stojí i zkoušky odolnosti 
elektrotechnických výrobků proti plísním. 
Velké množství měřicí technologie vyžaduje 
trvalou péči, kterou zajišťuje naše kalibrační 
laboratoř.

 na webu ezÚ je i „návod“ pro 
certifikační proces, ale unijní dokument 
o více než 150 stránkách může být 

pro mnohé firmy dost obtížné čtení. 
Obracejí se na vás např. ohledně 
poradenství? 
Jako třetí nezávislá strana má z principu to-
hoto úkolu Elektrotechnický zkušební ústav 
velmi omezené možnosti poskytovat pora-
denské služby, a proto, jak zjistíte z dostup-
ných zdrojů, je v naší nabídce nenajdete.

 i když dozor nad trhem jako takový 
není přímo v gesci ezÚ, jaká rizika hrozí 
v případě nedostatečné kompatibility 
a co riskují firmy, když dojde k nějakému 
problému způsobeného dovozem či 
použitím neschváleného zařízení? 
Jak je patrno z předchozích odpově-
dí, má Elektrotechnický zkušební ústav 
zprostředkovaně významnou roli v ochra-
ně spotřebitele. Je autoritou posuzující 
shodu v souladu s právními předpisy, a to 
v oborech elektromagnetické kompatibi-
lity, stavebnictví, hluku a zdravotnických 
prostředků. na základě poptávky prová-
díme také zkoušky a posouzení pro orgán 
dozoru nad trhem.

Platná evropská legislativa zajišťuje, 
aby na evropský trh byly dodávány pouze 
výrobky splňující technické požadavky na 
jejich bezpečnost a funkčnost. celý systém 
je doplněn procesem dozoru nad trhem 
a jednotlivé orgány dozoru velmi úzce 
spolupracují. Informace o potenciálně ne-
bezpečných výrobcích jsou dostupné např. 
pro obor elektrotechniky ve výstražném 
systému raPEX i spotřebitelům. Obdobně 
fungují tyto systémy i v dalších oborech. 
Spekulace o vlastnostech výrobků na trhu 
bez konkrétních důkazů není tedy vhodné 
komentovat.

Vstup na evropský trh je regulován 
a výrobci jak ze zemí EU, tak mimo ni mají 
dostatek dostupných informací a nástrojů 
(pověřené zkušební organizace, harmonizo-
vané normy…), jak mohou svoje povinnosti 
splnit. Je v jejich plné odpovědnosti, jak své 
povinnosti dostojí a musí plně zvážit nastalé 
důsledky, pokud uvedou na trh neshodný 
výrobek.

 Spolupráce se zahraničními 
organizacemi a institucemi: ezÚ je 
členem řady z nich, podílí se také nějak 
např. na tvorbě mezinárodních norem 
a standardizaci?
normalizace v oborech zájmu Elektrotech-
nického zkušebního ústavu je nejen vý-
znamným zdrojem informací, ale i možností 
uplatnit odborné názory a znalosti při tvorbě 
technických norem. Proto se naši odborníci 
aktivně účastní práce technických nor-
malizačních komisí, které jsou pracovními 
skupinami české agentury pro standardi-
zaci. Jsme zapojeni do práce v devatenácti 
komisích, které představují většinu elektro-
technických oborů.  

Josef Vališka

Vlastnosti 
elektrotechnických 
výrobků se 
zjišťují ve většině 
fyzikálních 
parametrů,  
v různém prostředí 
i klimatu,  
a dokonce i na 
odolnost proti 
plísním.
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od svého založení v roce 2008 byla 
nosným výrobním programem firmy 
výroba přesných strojních součástí 

vyráběných podle vlastní nebo dodané 
výrobní dokumentace či dodaného vzoru. 
S rostoucí výrobou se společnost přesu- 
nula do nových výrobních prostor areálu  
v hradčovicích, kde nyní sídlí i vedení firmy. 

Specializací firmy je přesné cnc fré-
zování na tří-, čtyř- a 5osých obráběcích 
centrech s využitím cnc technologie cad/
caM. Pro zefektivnění výroby bylo nakou-
peno několik průmyslových robotů, 3d 
měřicí zařízení a pro zkvalitnění samotné 
výroby a organizace práce byl pořízen nový 
informační systém. 

Se zvyšujícím se objemem zakázek se 
ukázalo, že stávající postupy technické 
přípravy a řízení výroby nejsou dostatečně 
efektivní a neumožňují zajistit aktuálnost 
průběžných informací z výroby a kooperací. 

Proto se v roce 2017 vedení firmy rozhodlo 
nasadit moderní nástroje pro plánování a ří-
zení výroby tak, aby bylo zajištěno důsledné 
plánování a evidování výroby. Management 
společnosti by tak měl k dispozici aktuální 

informace o všech dokončených i rozpraco-
vaných zakázkách.

Předtím ve firmě naráželi na organizační 
potíže, protože chyběla možnost hledat 
data a informace v centrálním informačním 
systému. Bylo rozhodnuto, že se od sebe 
oddělí účetnictví a řízení a sledování výroby. 
Veškeré sklady a objednávky byly vedeny 
v ekonomickém systému Pohoda. Problém 
nastal při pohybech polotovarů a rozpra-
covaných výrobků. nebylo dohledatelné, 
na které operaci a v kolika kusech se určitý 
vyráběný díl nachází. nejhůře se to projevilo 
při částečných pohybech, zejména z ko- 
operací. Technologie byla dostupná pouze 
na počítači vedoucího výroby, neexistovalo 
jednotné názvosloví a také číslování dílů.

Pro výběr vhodného systému bylo defi-
nováno několik podmínek – např. možnost 
spolupráce se stávajícím ekonomickým 
systémem Pohoda, řízení skladů, podpora 
TPV a další. Vzhledem k charakteru zakáz-
kové (malosériové) výroby bylo důležitým 
kritériem i schopnost systému pružně se 
vypořádat s měnicími se vstupy a výrobními 
kapacitami ve společnosti.

V rámci výběru se pracovníci firmy se-
známili s několika možnými ErP systémy, 
které slibovaly splnit požadavky společ-
nosti, stejně jako s dodavateli těchto systé-
mů. Po prozkoumání vlastností nabízených 
systémů, schopností jejich dodavatelů 
a v neposlední řadě i s náklady na pořízení 
a údržbu byl jako vhodné řešení zvolen 
systém EasyTechnology společnosti  
Td-IS, s.r.o. Mezi důvody, které rozhodly 
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stRojíREnstVí

kuMMER ZEfEktiVnil  
říZEní VýRoby
Společnost kUmmeR s.r.o. je dynamicky se 
rozvíjející český subjekt zabývající se výrobou 
malých a středních sérií výrobků pro  
různé odběratele.
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o výběru řešení, je vhodné uvést koncep-
ci systému, jenž lze přizpůsobit různým 
typům výroby, ale také jej rozšiřovat o další 
funkce díky standardním modulům, případ-
ně do budoucna využít schopnosti doda-
vatele doplnit další nástroje dle zvyšujících 
se požadavků a potřeb uživatelů. navíc 
má společnost Td-IS bohaté zkušenosti 
s integrací jednotlivých informačních systé-
mů a podporou procesů ve strojírenských 
firmách, takže dokáže navrhnout optimali-
zované řešení pro každého zájemce. 

„Při implementaci jsme velmi ocenili 
podporu ze strany dodavatele systému. na 
základě provedené analýzy navrhl vhodnou 
customizaci EasyTechnology, vyškolil klíčo-
vé uživatele systému, nainstaloval a nastavil 
jednotlivé moduly, včetně propojení na 
účetní systém Pohoda. Informace ve výrobě 
jsou tak nyní aktuální. díky odepisování 
výroby pomocí čárových kódů máme prů-
běžný přehled o rozpracovanosti, koopera-
cích a také skladech a zásobách materiálů, 
objednávkách i hotových výrobcích, včetně 
nákladů na výrobu.“

díky základní verzi Easyarchivu, systému 
na správu dokumentů, který je součástí 
EasyTechnology, jsou k dispozici i příslušné 
podklady, jako jsou materiálové listy, pro-
tokoly ze zkoušek či výkresy i 3d modely 
výrobků, a to vždy adresně pro uživatele dle 
jejich oprávnění.

„S volbou společnosti Td-IS jsme spo-
kojeni, hodnotíme ji jako solidního dodava-
tele, který je schopen nám trvale zajišťovat 
podporu a rozvoj pro naše systémy. do 
budoucna plánujeme další zefektivnění 
v oblasti TPV, a na těchto plánech spolu-
pracujeme s naším dodavatelem – společ-
nosti Td-IS. 

ing. Karel man, výkonný ředitel  
firmy kUmmeR 

důležitým kritériem 
nového ErP systému 
bylo, aby se  
pružně vypořádal  
s měnicími  
se vstupy a výrobními 
kapacitami.
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V ashowroomu výrobního závodu v Se-
zimově Ústí se sešlo na 130 zájemců 
z téměř devadesáti firem. Formou 

prezentací a praktických ukázek jim bylo 
předvedeno, jak fungují obráběcí stroje ko-
vosvitu spolu s novou řadou nástrojů řady 
LOGIQ, kterou Iscar představil v minulém 
roce nejen na strojírenském veletrhu v Brně, 
ale následně i na mezinárodní akci pořáda-
né v Praze. 

Zástupci kovosvitu na technickém 
semináři představili svoji výrobní řadu 
soustruhů i frézovacích center včetně 
posledních novinek, které rozšířily produk-
tovou nabídku firmy v minulých měsících. 
Přímo v showroomu mohli návštěvníci 
sledovat naživo tři 5osá vertikální obráběcí 
centra, mj. i nový soustruh kL 285 a ver-
tikální centrum McU 700 nové generace. 
kromě standardního provedení je nabízena 
i špičková varianta super precision. Jak 
zdůraznil marketingový ředitel Jan hruška, 
v nových strojích jsou používány kompo-
nenty nejvyšší kvality od renomovaných 
dodavatelů. konstruktéři věnovali mimo-
řádnou pozornost vyladění stroje, bylo tak 
dosaženo např. lepší pohlcování vibrací. 

byly také možnosti, jež tyto nástroje nové 
generace s řadou inovativních prvků a tech-
nologií nabízejí pro zvýšení produktivity 
a efektivity obráběcích procesů. 

Program semináře doplnily prezentace 
dalších partnerů: Výrobce chladicích kapalin 
a maziv Blaser Swisslube a společnosti 
SolidWorks, dodavatele nejúspěšnějšího 
strojírenského 3d cad systému na českém 
trhu, jehož zástupce Vladimír Grmela, před-
stavil novinky verze SolidcaM iMachining 
pro rok 2019.

Po teoretických přednáškách následovaly 
praktické ukázky na obráběcích strojích, 
kdy se zákazníci mohli zeptat na detailní 
informace o jednotlivých produktech a jejich 
možnostech, např. pro konkrétní aplikaci 
v jejich podniku. 

„V kovosvitu se snažíme obrábění na 
našich strojích maximálně zefektivnit a prá-
vě v kombinaci s využitím nástrojů Iscar 
dochází k velmi zajímavé synergii. Semináře 
umožňují zákazníkům zhlédnout novin-
ky přímo v akci, diskutovat s technology 
o jejich přednostech, případně se doptat na 
detaily, které je zajímají. například někteří 
zákazníci využili možnost nastínit odbor-

REPoRtáž

ZájEM o obRáběcí noVinky  
PřEdčil očEkáVání
Jihočeský výrobce obráběcích strojů kovosvit maS  
společně s firmou Iscar ČR uspořádali 13. února technický  
seminář na téma: nástroje loGIQ v praxi. 
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Za téměř 80 let ve vývoji a výrobě 
obráběcích strojů získal kovosvit 
řadu ocenění za technický přínos ve 
vývoji obráběcích strojů v čr. Svým 
aktuálním výrobním portfoliem se 
zaměřuje zejména na subdodavatele 
pro automobilový, energetický, letecký 
a strojírenský průmysl, kterým nabízí 
nejen výrobky té nejvyšší kvality, ale  
i komplexní služby a individuální řešení.

1

Všechny komponenty, které generují teplo 
nebo hluk, byly umístěny do zadní části 
stroje spolu s rozvaděčem a také vyús-
těním dopravníku třísek. Byl použit větší 
hydraulický agregát s frekvenčním měni-
čem, bezpřevodové pohony kuličkových 
šroubů s menším stoupáním apod., takže 
výsledkem je mimořádně přesný a méně 
hlučný stroj.

Zástupce společnosti Iscar čr, Miroslav 
Řehoř, oblastní manažer MTB, seznámil 
účastníky s revoluční řadou nástrojů LOGIQ, 
která je určena pro soustružení, frézování, 
upichování i zapichování. Prezentovány 
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níkům z obou firem problémy, se kterými 
se setkávají ve své výrobě a pokusili se je 
společnými silami vyřešit. Zájem o ten-
to seminář jasně ukázal, že jde o směr, 
kterým se chtějí do budoucna ubírat,“ 
uvedl technický ředitel kovosvitu MaS 
Petr heinrich. 

Zájem byl tak enormní, že kapacita byla 
zaplněna už dlouho dopředu před finálním 
datem a organizátoři byli nuceni uzavřít 
registraci ještě před jejím oficiálním ukon-
čením. Ti, na které se nedostalo, však mají 
ještě další příležitost.

Příští měsíc pořádá kovosvit MaS další 
velkou prezentační akci, tentokrát tradiční 
Zákaznické dny, které se uskuteční 10. 
a 11. dubna, a ponesou se v duchu 80le-
tého výročí založení této strojírenské firmy. 
k vidění budou opět produktové novinky 
kovosvitu, prezentace a řešení mladé auto-
matizační divize MaS automation a dalších 
firem včetně společnosti Iscar. nebudou 
chybět ani možnosti prohlídek technologic-
kého zázemí firmy, montáže i slévárny. 

Josef Vališka

Zájem o akci předčil 
očekávání pořadatelů.

Úvodního slova k zahájení 
technického semináře se 
ujal zástupce českého 
zastoupení společnosti 
Iscar, Miroslav Řehoř.

I na novém soustruhu 
KL 285 byly prezentovány 
možnosti nové řady 
nástrojů LOGIQ. 
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Zrychlilo se otáčení modelu či sestav, 
ale také historie modelování. Význam-
ného zrychlení se dočkalo vytvoření 

pole prvků, které v porovnání se starší verzí 
trvá o čtvrtinu času méně. Tato vylepšení 
umožňují rychlejší a plynulejší práci při 
kreslení.

nově lze nyní pracovat s flexibilní podse-
stavou. V praxi to znamená, že v sestavách 
tvořených menšími podsestavami zůstává 
zachována jejich flexibilita definovaná 
vazbami. Tato vlastnost zatím nebyla možná 
a novou funkci ocení všichni, kdo pracují se 
sestavami, které vyžadují prověření pohybo-
vých vlastností komponent v sestavě. další 

Rodinná firma založená v roce 1952 
původně jako slévárna, se přeorien-
tovala na výrobce obráběcích strojů. 

dodnes si důsledně sama vyrábí klíčové 
prvky a sestavy strojů od odlití až po výro-
bu. To se týká i poslední novinky. 

kompaktní a robustní centrum d2-5aX 
bylo navrženo pro výrobu nástrojů, přípravků 
a forem, a je určeno především pro použití 
v dílnách, školicích střediscích a labora-
tořích. Použití kvalitních součástí, vřetene 
s olejovým vzduchovým mazáním, které byly 
speciálně vyrobeny ve vlastní továrně, a pů-
sobivý výkon pohonu s hodnotami zrychlení 
0,7 G, zajišťují vynikající přesnost obrábění. 
Vedle standardní konfigurace, která zahrnuje 
vřeteno o výkonu 37 kW a 12 000 ot./min, 
jsou k dispozici vřetena pro výrobu forem, 

co noVéHo  
Přináší cAd řEšEní  
ZW3d 2019?
nová verze ZW3D 2019 přichází  
s vylepšeními v některých 
oblastech, jako je např.  
výpočetní výkon. 

koREjský stRoj  
Míří do EVRoPy
Jihokorejský průkopník výrobního 
sektoru obráběcích strojů, firma 
Hwacheon,  uvedla na evropský 
trh svůj nejnovější produkt: 5osé 
obráběcí centrum D2-5aX.

novinkou v oblasti sestav je 3d kusovník, 
který slouží k zobrazení a prohlížení všech 
komponentů sestavy.

do skici byl přidán modul „nesting“, 
který slouží k zvláštnímu rozmístění profilů 
do definovaného pole. Tato funkce se 
využívá zejména při řezání materiálů či 
pálení plechů, kvůli efektivnímu rozmístění 
součástí a následné ekonomické úspoře. 

nová verze ZW3d nyní umožňuje import 
výkresů vytvořených v softwarech caTIa 
a SolidWorks, a není tedy potřeba převádět 
výkresy do dXF/dWG.

nedílnou součástí každé nové verze je 
také aktualizace jádra převodníků pro práci 
s nejnovějšími typy všech běžně používa-
ných formátů. k dispozici je také 30denní 
demo verze zdarma na www.t-cad.cz. 

která dosahují rychlosti 20 000 nebo 24 000 
ot./min, a také vysokorychlostní vřetena 
se 14 000 ot./min, ale s vysokým točivým 
momentem pro hPc frézování. 

čtyři z pěti os modelů d2-5aX lze stan-
dardně řídit současně s možností začlenění 
páté osy do simultánního provozu. kon-
strukce portálového typu obsahuje kruhový 
stůl o průměru 600 mm, s ergonomickou 

pracovní výškou 950 mm. Základní konfigu-
race zahrnuje adaptivní nastavení posuvu, 
monitoring přetížení při zlomení nástroje 
a při kolizi, a také kompenzaci špatného 
vyrovnání os s využitím kalibrační kuličky 
a měřicího senzoru pro zvýšení produkti- 
vity. Stroj je nabízen s řídicími systémy  
Fanuc 0i a 31i nebo heidenhain Tnc 640  
a iTnc 620. 
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V aprůmyslové branži je jarní veletržní 
sezona už více než čtvrt století spo-
jena s pojmem aMPEr. Přehlídka 

moderní průmyslové techniky zaměřené 
na oblasti související s elektrickou energií 
a automatizací, přitahuje všechny, kdo se 
zajímají o vývoj a trendy v oboru.

Letošní akce se koná v předposledním 
březnovém týdnu (od 19. do 22. 3. na 
brněnském výstavišti) a z původní elek-
trotechnické výstavy se během 27 ročníků 
rozrostla na prestižní veletrh elektrotechni-
ky, elektroniky a v posledních letech stále 
více i dalších hi-tech oborů včetně auto-

matizace, jež se stala jedním z klíčových 
faktorů moderní průmyslové výroby. 

Veletrhu se pravidelně účastní více než 
půl tisícovky firem reprezentujících elitu 
domácího i zahraničního průmyslu (letošní 
ročník eviduje 600 vystavovatelů ze 26 
zemí). Za novinkami vystavovatelů se 
sjíždějí do Brna desetitisíce návštěvníků 
z řad firemních profesionálů, ale nechybějí 
ani studenti technických oborů. Ostatně 
i technické školy a univerzity mají na aM-
PEru tradičně své významné zastoupení, 
a pro firmy se tak nabízí příležitost oslovit 
mladé technické talenty. 

a že veletrh špičky hi-tech k sobě 
přitahuje, dokumentuje např. i to, že 
vyhlašování vítězů tradiční soutěže Zlatý 
aMPEr o nejpřínosnější exponát zahájí 
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.d., z Fyzikální-
ho ústavu aV čr, jehož tým ve spolupráci 
se zahraničními kolegy stojí za vývojem 
prototypu tzv. antiferomagnetového mikro-
čipu, schopného ukládat data tisícinásob-
ně rychleji než dnes používané počítačové 
paměti. kdyby se aMPEr konal v roce 
1911, asi by se na něj přišel podívat i Ein-
stein, který v té době působil na pražské 
univerzitě… 

Hi-tEcH nA AMPER 2019
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Společnost Murrelektronik představí prů-
kopnické produkty, řešení a koncepce pro 
ty nejzajímavější a nejzásadnější otázky 

automatizační techniky. Veletržní motto „Excelentní 
znalosti v oblasti decentralizace“ vyjadřuje rozsáh-
lé znalosti firmy a schopnosti v tématech, jako je 
bezpečnost, napájení, síťové technologie, IO-Link, 
Průmysl 4.0 a decentralizované instalační tech-
nologie. Obzvláště zajímavé přitom je, že přístupy 
společnosti Murrelektronik odkrývají potenciál 
k optimalizaci řady procesů podél celého řetězce 
tvorby hodnot.

návštěvníci expozice společnosti Murrelektronik 
 v hale V se budou moci seznámit s inovacemi 

ExcElEntní ZnAlosti 
V oblAsti dEcEntRAliZAcE
Veletrh amper poskytuje cenné  
impulzy na cestě k inteligentní 
a digitální automatizaci. 
murrelektronik, coby vysoce 
inovativní společnost v tomto 
sektoru, se bude prezentovat 
jako přední hráč v digitální 
transformaci automatizačních 
procesů.
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z oblasti konektorů nebo s modulárním 
systémem sledování proudu Mico Pro, 
jenž může být nyní vybaven integrovaným 
napájením 5 nebo 10 a, který umožňu-
je výraznou úsporu místa v rozvaděči. 
nový je také modul s certifikací nEc 
třídy 2. Mezi další zajímavosti patří třeba: 
Murrelektronik-cloud, výkonné sběrni-
cové moduly MVk Metal a Impact67, 
které budou v budoucnu vybaveny 

napájecím konektorem M12. Ten jako 
přípojnou koncepci napájení budoucnosti 
doporučuje PnO (uživatelská organizace 
Profinet). Zákaznická řešení firmy jsou 
nejen díky tomu vysoce atraktivní pro 
štíhlé a efektivní instalační koncepce na 
bázi PrOFInET.  

Více o novinkách na:  
www.murrelektronik.cz

Murrelektronik  
se bude prezentovat 
jako přední hráč  
v digitální transformaci 
automatizačních 
procesů.

Výhledově budou 
výkonné sběrnicové 
moduly MVK Metal  
a Impact67 vybaveny 
napájecím konektorem 
M12.

Modulární systém 
sledování proudu  
Mico Pro umožňuje 
výraznou úsporu místa  
v rozvaděči. 

1 2 3

expozici  
murrelektronik  

na výstavě amper 2019  
(19.–22. března)  
najdete v hale V  

pod číslem  
4.04.

1

Kompaktní 
modulární 
systém I/O

www.murrelektronik.cz

Cube67
by Murrelektronik 

Cube je sběrnicové rozhraní s unikátním 
modulárním zpracováním pro perfektní 
decentralizaci instalačních konceptů. Jeho 
fl exibilita umožňuje realizovat optimální 
řešení pro jakoukoli aplikaci a třídu krytí, od 
IP20 až po IP69K.

Řešení Cube vyniká výborním poměrem 
cena/výkon. Díky diagnostickým schop-
nostem Cube je i následná údržba po 
celou dobu životnosti stroje výhodná.

Decentralizovaný
Flexibilní
Systémově otevřený

AD_Cube_01-2019_72x297.indd   1 17.01.2019   08:32:04
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Řešení Cube vyniká výborným poměrem
cena/výkon. Díky diagnostickým schop-
nostem Cube je i následná údržba po
celou dobu životnosti stroje výhodná.
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k atomu samozřejmě budeme potře-
bovat mechanické pohony, které se 
otáčí a posouvají. Otáčení je z hle-

diska mechanického uspořádání mnohem 
jednodušší, přímočarý pohyb je v tomto 
směru obtížnější.

Firmu Festo jistě znáte jako předního 
dodavatele pneumatických pohonů. dlou-
hodobé zkušenosti s mechanikou, různými 
typy ložisek a vedení se nyní úročí také 
v pohonech elektrických.

největší užitek přináší skutečnost, že 
všechny typy pohonů jsou součástí tzv. sta-
vebnice pro montážní a manipulační techni-
ku. V praxi to znamená, že můžete snadno 
a rychle spojit pohony nejen mezi sebou 
a vytvořit tak soustavu pohybující se podle 
vašeho přání, dokonce je vše připraveno 
pro kombinaci s dalšími  technologiemi, 
jako je mechanický úchop, přísavky, otočné 
pohony, a dokonce i kompletní dávkovací 
zařízení. k rychlému sestavení manipu-
lačního systému vám pomůže nástroj pod 
názvem hGO, umístěný na stránkách firmy.

PříloHA amPeR 2019

AutoMAtiZAcE?  
bEZ MEcHAniky to nEjdE!
na většinu úloh v tovární automatizaci lze s trochou nadhledu nahlížet 
jako na souhrn nejrůznějších pohybů. ať jsou pohyby sebevíc  
složité, lze si je představit jako kombinaci  
přímočarého a otočného pohybu. 

Prostorově i nákladově úsporné pohony  
ELGC s řemenem či vřetenem  
a letmé pohony EGSC se snadno skládají  
do podoby manipulátoru.

Univerzální EGC s řemenem  
či vřetenem, zde s příčně umístěným  
letmým pohonem EGSL.

Pohony ELGA s chráněným  
vedením uvnitř.

Letmé pohony ELCC se stacionárním 
motorem a pohyblivým profilem,  
zdvih až 2000 mm.

Zbrusu nové PLC CPX-E vyniká  
výkonem a zejména schopnostmi 
komunikace.
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malé rozměry
Pro stolní úlohy, tedy na ploše připomína-
jící svými rozměry stůl, vynikne nová řada 
přesných pohonů ELGc a EGSc (letmá 
verze s vřetenem), máte na vybranou, zda 
bude uvnitř ozubený řemen nebo vřeteno, 
motor můžete upevnit z jakéhokoli směru, 
samozřejmostí je předepjaté (tedy bez vůlí) 
vedení v kuličkách, u ELGc ukryté a chrá-
něné uvnitř. Tento druh pohonů je bez-
konkurenčně úsporný ve smyslu obsazení 
plochy – ponechá maximum prostoru pro 
vaši technologii (obr. 1).

Síla a přesnost
Je-li vaše úloha větší, sortiment se 
rozšiřuje. kromě univerzálních, robust-
ních a přesných EGc (obr. 2) s vnějším 
vedením pro velkou nosnost (opět podle 
potřeby s řemenem nebo vřetenem) si 
můžete vybrat ELGa (obr. 3) – zde je 
vedení ukryto a uzavřeno uvnitř a může 
být chráněno přetlakem vzduchu či 
odsáváním chránit okolí před jakoukoliv 
kontaminací. ELGa lze vybavit nejen 
kuličkovými ložisky, ale také kluzným  
vedením či pro tichý a velmi rychlý 
pohyb kladkami – povolená rychlost pak 
činí 10 m/s. Pro extrémní zatížení slouží  
EGc-hd s dvojitým vedením.

Pro letmé pohyby (pohon zcela  
opouští pracovní prostor) slouží ELcc 

se standardním zdvihem až dva metry 
(obr. 4).

hranatý a dělá kolečka?
Přísně pravoúhlý kartézský systém může 
plnit úlohu robota, rozdíl oproti běžným 
robotům je jen mechanické uspořádání, 
které má řadu výhod: konstrukce je přesná, 
tuhá, rozměrově plochá a snadno zvlád-
ne i velkou plochu. robotické řízení, tedy 
interpolaci v několika osách pohybu, dnes 
zvládnou i rozměrově malá zařízení, jako 
příklad uveďme nejnovější verze PLc Festo 
– cPX-E (obr. 5) nebo dokonce integro-
vanou miniaturní verzi PLc cPX-cEc ve 
známých terminálech cPX. kartézský robot 
tak může vykonávat zcela obecný pohyb 
v prostoru, nejen po kruhu.

na závěr jen malé shrnutí. Počet elektric-
kých pohonů stále prudce roste. Zcela jistě 
to souvisí s potřebou přizpůsobovat činnost 
stroje či zařízení změnám ve výrobě. Uvedený 
výčet mechaniky elektrických pohonů firmy 
Festo je jen částečný. Zajímavé mohou být 
i dokonale utěsněné elektrické válce, levné 
pohony s vedením po tyčích ELGc, rotační 
jednotky ErMB a další. Zcela samostatnou 
kapitolu tvoří kompletně integrované mani-
pulátory pro extrémně rychlou práci. Zkrátka, 
každý si jistě vybere to, co potřebuje. 

www.festo.cz

nAVštiVtE náš stánEk

Chcete-li se podívat na nové elektrické pohony, 
ovladače, motory a mnoho dalších výrobků 
z oblasti elektrické automatizace,  
navštivte stánek společnosti Festo na veletrhu 
Amper 2019, který se koná 19.–22. března  
na výstavišti v Brně.  
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Hlavním bodem v expozici firmy 
bude představení nového systému 
řadových skříní VX25 pod heslem 

„System Perfection“: První systém skříní, 
který byl plně vyvinutý, aby splňoval nároky 
na zvýšení produktivity a byl vhodný pro 
Průmysl 4.0. rittal společně s firmou Eplan 
slibuje výrazné zvýšení produktivity díky 
integrovaným řešením se softwarovými 
nástroji a daty.

Zákazníci, kteří se zabývají návrhem a vý-
robou řídicích a distribučních rozváděčů, 
stále více očekávají kompletní řešení, která 
povedou ke zlepšení celkové účinnosti 
a vyšší efektivitě jejich výrobních procesů. 
Ve své expozici na veletrhu aMPEr 2019 
rittal předvede své myšlenky, jak jednotlivé 
produkty začlenit do hodnotového řetězce. 
Tato integrovaná řešení nabízejí hmatatelné 
výhody, jako je vysoká efektivita nákladů, 
rychlost a inovace.

nejlepším příkladem je systém řadových 
skříní VX25. Intenzivní dialog se zákazní-
kem byl tím hlavním impulzem k vývoji. 

nejméně 150 specifických požadavků 
na rozváděče budoucnosti vzniklo na 
základě rozsáhlého, vědecky založeného 
průzkumu použitelnosti ve výrobě řídicích 
a distribučních rozváděčů v německu, 
USa a v číně. navržené řešení těchto 
požadavků společnost rittal konzulto-
vala se zákazníky a jejich zpětnou vazbu 
zapracovala do nového systému řadových 
skříní VX25. 

VX25: Systematicky vyvinutý
Při vývoji nového systému řadových skříní 
VX25 se podařilo zachovat všechny dů-
ležité a zavedené vlastnosti předchůdce, 
celosvětového standardu systému řado-
vých skříní TS 8, a také integrovat mnoho 
dalších funkcí. nikdy předtím nebyl vyvi-
nut systém řadových skříní tak konzistent-
ním a systematickým způsobem, aby byl 
zajištěn maximální výkon pro zákazníka. 
nová rozváděčová skříň od společnosti 
rittal odpovídá způsobu, jakým výrobci 
řídicích a distribučních rozváděčů uvažují 
a pracují, a to jak z hlediska funkcí, tak 
procesů. klíčové vlastnosti systému VX25 
se vyznačují jednoduchostí, úsporou času, 
bezpečnou montáží, jakož i maximální 
kvalitou a kontinuitou dat.

VX25: možnost zažít praktické výhody
návštěvníci se mohou seznámit s novým 
systémem řadových skříní, který bude 
umístěn na veletrhu aMPEr v hale P ve 
stánku rittal s celkovou plochou 300 m². 

řEšEní PRo náVRH řídicícH  
A distRibučnícH RoZVáděčů  
dlE PRůMyslu 4.0
Poskytovatel řešení hodnotového řetězce při výrobě řídicích  
a distribučních rozváděčů: takto se Rittal představí  
na veletrhu amper v Brně.
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nikdy předtím  
nebyl vyvinut  
systém řadových 
skříní tak konzistent-
ním a systematickým 
způsobem, aby byl 
zajištěn maximální 
výkon pro zákazníka.

Hlavním bodem  
je představení nového 
systému řadových skříní 
VX25 pod heslem „System 
Perfection“: První systém 
řadových skříní, který 
byl plně vyvinutý, aby 
splňoval nároky na zvýšení 
produktivity a Průmyslu 4.0.



IMAGINE ...
SYSTEM
PERFECTION.

Navštivte nás
na veletrhu

Hala P
19 - 22/3/2019
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Budou zde prezentovány podrobnosti o no-
vých technických vlastnostech v mnoha 
oblastech. Pro ukázku výhod systému VX25 
budou uskutečněny praktické workshopy. 
Ukázky se zaměří na montáž dveří a pane-
lů, instalaci systémových chassis, montáž 
závěsů 180° a komfortní rukojeti. Součástí 
bude i ukázka systému řadového spojování  
skříní VX25.

VX25: vhodný pro aplikace do 6300 a 
rittal také představí VX25 ri4Power, další 
vývoj systému řadových skříní pro konfi-
guraci rozváděčů nízkého napětí podle En 
čSn 61439-2. Jedná se o novou systémo-
vou konfiguraci včetně nového systému 
přípojnic, pomocí něhož lze zvýšit jmenovitý 
proud hlavních přípojnic až na 6300 a, při 
menším množství potřebné mědi.

Další upozornění na produkty
rittal představí i řadu dalších produktů: 
Výškově nastavitelná ramena sekci pro 
ergonomickou obsluhu stroje, s níž mohou 

být pracovní terminály flexibilně a snadno 
umístěny na strojích pomocí nosných ra-
men. dále budou uvedeny nové komponen-
ty pro distribuční systém riLine compact, 
jako jsou jednotky pro spouštěče motorů, 
adaptéry pro připojení 125 a a jednopólové 
adaptéry. 

V segmentu chlazení rozváděčů 
rozšiřuje rittal své energeticky úsporné 
řady chladicích jednotek Blue e+ zave-
dením nové výkonové třídy 1,6 kW, verze 
z nerezové oceli a poprvé střešní verze 
s výkonem 1,3 kW. dalším zvláštním prv-
kem je integrované řešení VX25 Blue e+: 
Předinstalované řešení Plug & Play, které 
se skládá z rozváděče VX25 a vysoce 
účinného modulu Blue e+. díky novému 
rozhraní IoT rittal umožňuje jednotky Blue 
e+ síťově propojit s klimatizačními jed-
notkami Blue e+ a chillery Blue e+. Toto 
vše lze pohodlně přenést do dohledového 
systému zákazníka. 

www.rittal.czFO
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Na veletrhu bude k vidění vývoj jednotlivých produktů a hodnotový řetězec při návrhu  
a výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. 



tento unikátní zdroj energie s dosta-
tečným výkonem pro napájení elek-
troniky nezatěžuje životní prostředí 

cO2 či jinými skleníkové plyny a je tak ideál- 
ní ekologickou alternativou standardních 
baterií. Vzhledem k nízkým teplotám při 
zpracování je možné při výrobě použít různé 
nosné substráty, jako je sklo, plastová fólie 
či nerezová ocel. Výsledkem jsou flexibilní, 
tenké a odolné solární články, které mohou 
být vyráběny i ve velmi složitých tvarech. 
Během finální úpravy je snadné oddělit jed-
notlivé články na substrátu a vytvořit mezi 
nimi sériové spojení, což umožňuje získat 
požadovanou úroveň napětí.

Lasery popisují i svařují
„nejlepší značící inkjet je laser,“ jak občas 
vtipně glosují odborníci při výběru optimál-
ní značící technologie. a tak to ve výrobě 
s důrazem na kvalitu opravdu je. Občas 
nekontrastní či „rozsypané“ časové razítko 
na PET lahvi asi katastrofu nepřinese, ale 
v automobilovém průmyslu se musí 2d kód 
či text vyznačit laserem. Jedině tak bude 
jistota dobré čitelnosti i v dostatečně dlou-
hé perspektivě.

„Umíme popsat jehlu pro odběr krve, 
střešní tašku anebo blok motoru,“ říká 
technický poradce Panasonic. Takováto 
aplikace spojuje doživotní čitelnost popisu, 

která je v automobilovém i farmaceutic-
kém průmyslu důležitým atributem. každý 
výrobek i dílčí výrobní kroky je třeba vhodně 
zdokumentovat. 

Svůj první značící laser uvedl Panasonic 
na trh již v roce 1996 a od té doby stále 
patří k inovátorům. každou novinku firma 
interně testuje ve svých továrnách po celém 
světě. Zákazník tak má jistotu, že sériově 
vyráběná zařízení jsou již řádně otestována.  

Portfolio tvoří tři řady cO2 laserů a čtyři 
řady vláknových FaYb laserů. cO2 lasery 
jsou vhodné především pro značení různých 
typů plastů, případně organických mate-
riálů jako papír, kůže nebo dřevo. FaYb 

22 l 03-2019

PAnAsonic nA AMPERu  
PřEdstAVí AMoRton
kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, 
elektromechanických a polovodičových relé bude na amperu 
představen i amorfní křemíkový solární článek – amorton.
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Lasery LP-S mají dostatečný výkon  
pro popis kovových dílů.

Ionizéry pro bodové i plošné odstraňování 
nechtěného statického náboje.

Amorton – ekologická alternativa  
standardních baterií. 

Popis zaoblených ploch technologií  
3D – řada LP-Z.

PříloHA amPeR 2019
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lasery (řady LP-M a LP-S) popisují kovové 
materiály. Řady LP-V a LP-Z jsou vybaveny 
technologií MOFPa (Master Oscillator Fiber 
Power) a zvládnou precizně popsat jak kovy, 
tak i plasty. Lasery vybavené 3d technologií 
jsou určeny na ostré značení kulatých, vy-
pouklých či jinak nerovných povrchů. Řada 
LP-S nabízí krytí IP 67G a je tak vhodná do 
náročných průmyslových podmínek. Značící 
lasery umožňují řízení přes rS232, USB a di-
gitální vstupy. Mohou tedy tvořit samostatné 
pracoviště, ale lze je bez problémů integro-
vat do výrobní linky. Ovládat a nastavovat 
laserové popisovače lze z Pc nebo dotyko-
vého panelu, který se stává neocenitelným 
pomocníkem přímo ve výrobě.

Dříve lepili… teď svařují
V posledních letech jsou standardní tech-
nologie pro spojování plastů vytlačovány 
svařováním. Výhodou laserového svařování 
termoplastických umělých hmot je  přes-
nost, rychlost a proces téměř bez odpadu. 
navíc oproti ostatním metodám umožňuje 
spojení materiálů s minimální degradací 
jejich vlastností – spojovaný díl je jen mini-
málně zatížen mechanicky a tepelně. 

Svařovací lasery Panasonic jsou vybave-
ny galvanoskenerem a nepotřebují kom-
plikovaný posun svařovaného dílu. kromě 
toho svařovací laser VL-W1 nabízí kom-
paktní rozměry pro jednoduchou integraci 
do výrobní linky. Lasery úspěšně svařují kry-
ty a pouzdra senzorů, nádobky na kapaliny 
a mnoho dalších výrobků po celém světě.

ionizéry zajistí čistotu
čistota pracovního prostředí je jedním ze 
základních faktorů při laserovém svařování 
a také při každé závěrečné montáži drob-
ných součástek a elektroniky. V důsledku 
většího množství prachu a jeho pozdějšího 
ulpívání na styčných plochách tak dochá-
zí k největšímu procentu zmetkovitosti. 
Z tohoto důvodu je vhodné použití přístrojů 
pro odstranění nechtěného statického 
náboje – ionizérů. Portfolio firmy zahrnu-
je různé druhy ionizérů, od pistolových 
(bodových) po lištové (prostorové) nebo 
z pohledu zdroje vzduchu typy se vstupem 
na stlačený vzduch či autonomní s vlastním 
ventilátorem, u kterých není nutné napojení 
na centrální rozvod stlačeného vzduchu. 
Stlačený vzduch je jedním z nejdražších 

provozních médií a tímto se eliminuje jeho 
potřeba. Tlakové rozvody jsou mnohdy 
v havarijním stavu a podle dosavadních 
výzkumů se skoro polovina vyrobeného 
vzduchu „ztratí po cestě“. 

Z tohoto důvodu má Panasonic, jakožto 
výrobce celé škály produktů automatizační 
techniky, ve svém portfoliu průtokoměry 
i celý systém pro optimální nakládání nejen 
v oblasti stlačeného vzduchu, ale i vody, 
páry, elektrické energie a dalších provoz-
ních nákladových položek.

Z důvodu bezpečnosti mají všechny 
typy ionizérů bezpečnostními směrnicemi 
vyžadované napájení 24 V, které umožní 
jejich nasazení do každé výroby. Právě díky 
nízkému napájecímu napětí a bez nutnosti 
napojení na přívod stlačeného vzduchu 
jde o ideální volbu do výrobních provozů 
jakéhokoliv typu. 

Senzory měří i chrání
Panasonic nabízí více než 2000 různých fo-
toelektrických senzorů. Senzory řady EX jsou 
vhodné zejména pro přesnou detekci objek-
tů, kde prostor pro instalaci je velmi omezen. 
Jsou jen 3 mm hluboké a vše (optika, elek-
tronika i tranzistorový výstup) je integrováno 
v miniaturním plastovém pouzdře s krytím 
IP65. Všechny tyto senzory mají velmi malé 
rozměry a dokážou s vysokou přesností 
rychle detekovat i ten nejmenší objekt.

Vedle detekčních senzorů jsou další  
oblastí měřicí senzory, kde řada hG-c  
s dobou odezvy 1,5 ms dosahuje přesnosti  
10 µm a nachází uplatnění např. při výrobě 
3d tiskáren. IO-Link jako nastupující stan-
dard v komunikaci senzorů se postupně 
zavádí i do produktů Panasonic. 

O bezpečnost na pracovišti se stará buď 
laserový bezpečnostní skener, bodové 
senzory, nebo světelné bezpečnostní 
závory. U řady SF4d je elektronika vložena 
do vyfrézovaného odlitku a jde tak o téměř 
nezničitelný bezpečnostní prvek, který ohlí-
dá přístup ke stroji v délce až 15 m a dobou 
reakce 10 ns.

automatizační technika Panasonic  
si vzájemně „rozumí“
Portfolio společnosti nabízí širokou nabídku 
mikrospínačů, vypínačů, elektromechanic-
kých i polovodičových relé, konektorů a sen-
zorů, které jsou vyráběny na autonomních 
linkách poháněných či řízených automatizač-
ní technikou Panasonic. Jednotlivé automati-
zační komponenty mají shodný komunikační 
protokol, a tedy jsou ideální pro vzájemnou 
spolupráci. Základní pravidlo výrobce zní: 
„naše podnikání se zaměřuje na přidanou 
hodnotu našich zákazníků.“ a tento postoj 
se uplatňuje jak při výrobě komponent, tak 
i průmyslové automatizace. hlavní prioritou 
je především vyřešení projektu a vyhovění 
přání zákazníka. V praxi před samotným 
prodejem určité technologie přichází na řadu 
pečlivé testování většinou přímo na lince zá-
kazníka, aby se bezpečně ověřilo, zda daný 
přístroj v konkrétních podmínkách vyhovuje 
definovaným potřebám. Pak se přistupuje 
k samotné realizaci a budoucí spolupráci. 
Tím to samozřejmě nekončí, ale právě tady 
spolupráce teprve začíná. 

Luděk Barták

www.panasonic-electric-works.cz

KW2M
Jeden výrobek pro dohled nad vyrobenou 
i spotřebovanou energií

Zjistěte více na: 

AMPER 19.-22. 3. 2019 Hala F, stánek 2.09

 ▼ InZErcE

Měřicí senzor HG-C s přesností 10 µm  
a komunikací IO-Link.

Laserové svařování zajistí bezpečný  
a okamžitý spoj.
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a minimálně 1 GB volného místa v úložišti. 
Verze pro webové prohlížeče pak vyžadu-
je jakýkoli osobní počítač s internetovým 
připojením. V případě, že revizní technik 
pracuje v místě, kde není internetové připo-
jení dostupné, se data normálním způso-
bem zadávají do revizní zprávy a všechny 
takto vytvořené dokumenty jsou následně 
automaticky synchronizovány ihned poté, 
kdy je dostupný přístup k internetu.

Všechny vygenerované revizní zprávy 
jsou v prostředí InSPEcTO opatřeny elek-
tronickým podpisem a časovým razítkem, 
takže jde o oficiální dokumenty a lze je buď 
zaslat elektronicky nebo vytisknout a ná-
sledně podepsat a předat klientovi. V rámci 
funkce Závadovník je možné k jednotli-
vým závadám připojit odpovídající citace 
z norem.

ke zprávám lze přidávat i fyzické do-
kumenty (aplikace nabízí možnost doku-
mentaci vyfotit mobilním zařízením), k nimž 
je možné doplňovat vlastní komentáře. 
do každého náhledu neuzavřené revize 
je umístěn (až do její definitivní finalizace) 
ochranný vodoznak jako prvek zajištující, 
aby se žádná revize nedostala do rukou 
klientů v případě, že není věcně a technicky 
dokončena a uzavřena. 

Jednou z klíčových výhod aplikace je 
podle výrobce funkce tzv. návazné revize, 
tj. možnost duplikovat již dříve vypra-
covanou revizi pro konkrétní zařízení, 
která přináší do procesu provádění revizní 
činnosti velkou úsporu času. Technik tak 
může pouze aktualizovat předchozí data 
(případně doplnit další relevantní pole pro 
nová zjištění).

Vzhledem k tomu, že aplikace je online, 
má technik své revizní zprávy (a všech-
ny ostatní údaje, které zadá do prostředí 
InSPEcTO) dostupné kdykoli a odkudkoli 
po dobu platnosti licence jak z mobilních 
zařízení, tak i přes webový prohlížeč. O svá 
data ale nepřijde ani pokud by se z ja-
kýchkoli důvodů rozhodl aplikaci přestat 
využívat. 
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Původní česká online revizní aplikace 
InSPEcTO zrychluje a zjednodušuje 
provádění revizí a jejich následnou 

evidenci, zajišťuje legislativní správnost 
všech údajů, umožňuje vytváření chybových 
databází a kontinuálně buduje přehledný 
archiv. Jak zdůrazňuje výrobce, jde o soft-
ware, který byl vytvořen na základě každo-
denních zkušeností skutečných revizních 
techniků. kombinuje v jednom produktu 
a v jednom funkčním celku výhodu dvou 
prostředí: Mobilní zařízení nabízí možnost 
provést většinu revizních úkonů přímo na 
místě a práce přes webový prohlížeč zase 
přináší komfortní doplnění rozsáhlejších 
údajů z kanceláře.

aplikaci tvoří souhrn revizních oddílů 
zaměřených na různé typy vyhrazených 
technických elektrických zařízení (VTEZ). 
Jde o moduly: Elektroinstalace, Elektrické 
spotřebiče, Elektrické stroje, Zařízení pro 
obloukové svařování a Systém ochrany 
před bleskem. Má přehledné uživatelské 
prostředí, intuitivní ovládání a snižuje ná-
ročnost nutných administrativních úkonů na 
nezbytné minimum.

Minimální a doporučené systémové po-
žadavky pro mobilní verzi zahrnují mobilní 
zařízení s operačním systémem android 
(verze 5.1 a vyšší), alespoň 2 GB raM 

softWARE insPEcto  
PRo PRoVádění A říZEní REViZí 
na veletrhu amPeR bude firma Inspecto prezentovat systém,  
který umožňuje výrazně urychlit a usnadnit práci revizním technikům.  
Je vhodný pro většinu kontrol vyhrazených technických zařízení  
bez ohledu na jejich množství a náročnost.

PříloHA amPeR 2019

aplikace má  
přehledné uživatelské 
prostředí, intuitivní 
ovládání a snižuje 
náročnost administra-
tivních úkonů.
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toto nejúspěšnější chapadlo, které je 
určeno k manipulaci s díly v nejrozma-
nitějších aplikacích, disponuje novými 

vlastnostmi. Má o 50 % delší uchopovací 
prsty, je bezúdržbové po celou dobu životnosti 
a jeho uchopovací síla je o 50 % větší. Jeho 
všestranné použití se osvědčí v čistém až mír-
ně znečištěném prostředí. Speciální verze jsou 
určeny i pro znečištěné a náročné prostředí. 

 Jeho přednosti = vaše výhody
•  robustní vícezubé vedení pro přesnou 

manipulaci.
•  Odolnost vůči velkým externím momen-

tům, která umožňuje osazení delšími 
uchopovacími prsty.

•  Mazací kapsy ve vícezubém vedení – tím 
jsou zajištěný bezpečný provoz a prodlou-
ženy intervaly údržby.                    

•  Maximální plocha pístu pro maximální 
uchopovací síly.    

•  Montáž možná ze dvou stran a ve třech 
směrech pro univerzální a flexibilní ustave-
ní chapadla.  

•  Přívod vzduchu pomocí přímého připojení 
přes přírubu pro univerzální a flexibilní 
montáž chapadla.

•  rozmanitý program snímačů pro různé 
možnosti sledování a monitorování polohy 
zdvihu.   

•  různé možnosti speciální optimalizace 
přesně pro vaši aplikaci (prachotěsné, 

odolné vysokým teplotám, s antikorozní 
úpravou atd.).          

zajištění uchopovací síly
Varianta mechanického zajištění uchopo-
vací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu 
i v případě poklesu tlaku. Ta působí buď ve 
směru sevření chapadla (varianta aS), pří-
padně ve směru jeho rozevření (varianta IS).
•  Vysokoteplotní verze V/ht – pro použití 

do prostředí se zvýšenou teplotou.
•  Precizní verze P – pro nejvyšší přesnost.
•  Verze s antikorozní úpravou K – pro 

použití v prostředí podporujícím korozi. 
•  Další možnosti – různé varianty lze mezi 

sebou vzájemně kombinovat. 

amPeR 2019 PříloHA
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PRVní bEZúdRžboVé 
PRéMioVé cHAPAdlo 
nA sVětě 
Univerzální dvouprsté paralelní 
chapadlo SCHUnk PGn-plus-P, 
s permanentním mazáním, 
vysokou uchopovací silou  
a vyšším momentem zatížení 
stanovuje nová měřítka.

Vícezubé vedení

Základní čelist

Držák snímače

Základní tělo

Možnosti středění  
a montáže

Princip klínového háku

Píst

1

2

3

4

5

6

7

2prsté paralelní chapadlo 
PGN-plus-P pro uchopení 
polotovaru

2prsté paralelní chapadlo 
PGN-plus-P pro uchopení 
obrobených dílů

Rotační přívod DDF 2

8

9

10

Píst se pohybuje  
pomocí stlačeného  

vzduchu nahoru, případně 
dolů. Šikmé plochy  

klínového háku způsobují 
synchronní paralelní  

pohyb čelistí.       

Kompletní nástroj  
k manipulaci s polotovary  
a hotovými díly v obrábě- 

cích centrech. Díky 
rotačnímu přívodu mohou 

být chapadla otáčena  
bez omezení.
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Chapadlo je schváleno pro ko-
laborativní provoz německou 
úrazovou pojišťovnou dGUV. 

Jejich certifikát zjednodušuje bezpečnostní 
posouzení u kolaborativních aplikací a zkra-
cuje časovou náročnost. Toto kompaktní 
dvouprsté paralelní chapadlo opatřené 
ochranným krytem proti nárazu pokrývá ši-
roké spektrum využití – od montáže malých 
dílů v elektronickém a spotřebním průmys-
lu, až po montážní aplikace v automobilo-
vém sektoru. 

Ve firmě SchUnk je tento typ co-act  
EGP-c již prakticky použit v testovacím 
provozu na kolaborativním pracovišti při mon-
táži chapadel. Obsluha tam přebírá montáž 
a kontrolu kvality, zatímco robot s chapadlem 
odstraňuje zbytky lepidla. To zlepšuje ergo-
nomii a minimalizuje riziko zranění spolupra-
covníka. co-act EGP-c splňuje požadavky 
normy ISO/TS 15066 a je konstruován tak, že 
nemůže dojít k poranění člověka. Bezpečné 
omezení proudu zaručuje, že požadavky na 
kolaborativní aplikace jsou spolehlivě splněny. 
chapadlo lze ovládat velmi jednoduše přes 
digitální I/O. díky napětí 24 V dc je vhodné 
mj. i pro mobilní využití. 
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cERtifikoVAné  
PRůMysloVé cHAPAdlo 
SCHUnk představuje chapadlo Co-act 
eGP-C pro kolaborativní provoz, které je 
bezpečné již ze své podstaty. 

scHunk nA VElEtRHu AMPER
letos to bude již čtvrtý ročník, kdy se 
zúčastní společnost SCHUnk Intec s.r.o. 
veletrhu amPeR. 
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zjednodušené bezpeč-
nostní posouzení  
chapadlo co-act EGP-c 
se dodává jako komplet-
ně smontovaná jednotka 
s vhodným rozhraním pro 
koboty kuka, Fanuc nebo 
Ur. rozhraní pro roboty 
dalších výrobců jsou mož-
né na vyžádání. navíc jsou 
naplánované programovací bloky pro 
všechny běžné koboty, které ještě více 
zredukují náklady na uvedení do provozu. 
kompletní řídicí a výkonová elektronika je 
zabudována uvnitř chapadla. Bezkartáčo-
vé, a tím bezúdržbové servomotory stejně 
jako výkonné křížové válečkové vedení 
zajišťují vysokou účinnost a dělají z něj 
dynamického a výkonného experta pro 

náročnou manipulaci 
malých a středních 

dílů. 
V rozsahu přípustných 

délek prstů dosahují prsty 
chapadla přes celý zdvih 
téměř konstantní ucho-

povací sílu a rychlost. aby 
mohla být spolupráce s ob-

sluhou plynulá a intuitivní, je 
chapadlo vybaveno LEd osvětlením 

v barvách semaforu, které uživateli signa-
lizuje aktuální stav modulu. certifikované 
chapadlo malých dílů se začalo prodávat 
v první polovině roku 2018 ve velikosti 
40 se zdvihem čelistí 6 mm a maximální 
hmotností obrobku 0,7 kg. Uchopovací 
sílu lze nastavit pomocí ovladače v několi-
ka stupních. 

V aexpozici firmy bude v souladu s nejmodernějšími trendy k vi-
dění průřez průmyslových robotických aplikací nebo například 
ukázka novinek z oblasti kolaborativní robotiky. návštěvníci 

budou moci zhlédnout prezentaci jak žhavých novinek, tak i sorti-
ment ze standardních osvědčených sérií. SchUnk předvede čtyři 
robotické aplikace, na kterých budou znázorněny různé možnosti 
koncových efektorů, které se budou vyměňovat pomocí rychlo-
výměnného systému SWS, silový a momentový senzor FT-aXIa, 
inteligentní chapadlo pro Smart Factory a další. 

na stacionárních podstavcích bude demonstrován přehled 
chapadel, budou zastoupeny produkty z řady mechatroniky, rotační 
a lineární moduly a nebude chybět ani robotické příslušenství. 

gabriela Prudilová

Pokud řešíte komplexní projekt, jednoduchou aplikaci, 
hledáte inspiraci nebo se chcete jen podívat na novinky 
a trendy z oblasti automatizace a robotického příslušenství, 
zastavte se v pavilonu V ve stánku 5.09. 

Chapadlo s certi- 
fikací je určeno  

k uchopování a manipulaci 
malých a středních  

dílů. 
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Energetický management • Průmyslové řízení • Automatizace do extrémních podmínek

Vysoká kvalita výrobků spolu s širokým spektrem již realizovaných aplikací  
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Komplexní nabídka produktů a řešení pro 
automatizaci od jednoho výrobce
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V aposlední době však lze pozorovat 
čím dál masivnější příklon k využívání 
cloudových technologií i středními 

a velkými firmami. a to i v oblasti využívání 
ErP. 

Proč se však obliba hostovaných služeb 
rozvíjí od menších firem k těm středním 
a nakonec k velkým? důvodů je několik. 
Prvním jsou obavy o bezpečnost včetně 
zálohování a zabezpečení vytvořených 
záloh. Pro střední či dokonce větší firmy 
s desítkami či stovkami uživatelů je toto 
téma zásadní. nicméně zkušenosti ukazují, 
že obava je přežitá. dnes už lze považovat 
za ověřené, že bezpečnost u hostovaných 
služeb je paradoxně vyšší než na serverech 
provozovaných ve vlastní firmě.

Problémem jsou i finanční prostředky, které 
již byly vloženy do pořízení serverů. Zatímco 
malá firma s jedním serverem pravděpodobně 
nebude mít problém jej rychle nahradit hosto-
vaným řešením, střední či velká firma má ve 
svých serverech investice v řádu stovek tisíc, 
které se odepisují čtyři roky.

Posledním důvodem je rychlost interne-
tových linek – střední a větší firmy však pro 
hostované řešení nutně potřebují synchronní 
linky s kapacitou v řádu megabitů, které ještě 
donedávna nebyly zdaleka všude k dispozici. 

Vlastní servery vs. hosting
ačkoli stále přetrvává rezistence středních 
firem k přemístění serverové základny, 

mnohé z nich si již uvědomují, že přemístění 
části infrastruktury může přinést výrazné 
úspory. 

Příkladem služeb, které mají viditelný 
finanční dopad, je Storage a zálohová- 
ní. Případová studie ukázala, že je  
o 30–40 % výhodnější, než nákup techno-
logií k ukládání dat „in house“. navíc tím 
firma získá výhody, které se vážou k bez-
pečnosti, například již zmíněné zálohy mimo 
vlastní objekt firmy. 

co ještě může být motivací  
k přemýšlení o dalších cloudových  
či hostovaných řešeních?
Samozřejmě především finance, kon-
krétně investiční náklady. Poměrně velké 
množství firem dnes řeší „generační“ 
obměnu infrastruktury. Je tedy na místě 
se v té souvislosti zamyslet nad tím, 
zda obrovské částky investované do 
vlastních serverů, jsou skutečně vhod-
ným řešením. Statisíce či možná miliony 
s odpisy na čtyři roky – nebo měsíční 

částka za pronájem s tím, že není třeba 
řešit údržbu…

další významnou částí výdajů je investice 
do softwarové platformy, například SQL 
serverů a podobně. U nich je ovšem patrná 
masivní snaha výrobců zkracovat jejich 
životní cyklus i délku základní podpory. Tím 
jsou zákazníci nuceni k opakovaným zrych-
leným investicím. 

Oproti tomu hostované služby nabízejí 
upgrade všech částí bez nutnosti investic. 
Ušetřené finance pak lze použít na rozvoj 
projektů v rámci vlastního core businessu. 

Mezi potřeby uživatelů také patří i čím dál 
rozšířenější zájem o práci mimo kancelář, 
tedy o mobilní přístup k datům kdykoli 
a odkudkoli, a to u lidí na mnoha pozicích. 
IT oddělení v mnoha společnostech je tak 
nuceno zajistit svým lidem zabezpečené 
mobilní přístupy, což znamená vytváření 
poměrně drahých řešení. 

hostované „byznys“ aplikace
Pokud se firma rozhodla přejít do hosto-
vaného prostředí, narazí logicky na jednu 
ze zásadních otázek: co vše je účelné 
do tohoto prostředí převést? Předmětem 
našich úvah jsou nyní především „byznys 
aplikace“, jako crM, ErP a další. a právě 
ty se jeví jako vhodní adepti pro přechod do 
hostovaných služeb. 

čím více těchto aplikací však budete 
vzdáleně provozovat, tím intenzívnější bude, 
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s ERP k oblAkůM
Ještě nedávno platilo, že řešení 
založená na bázi cloudu jsou 
vhodná spíše pro soukromé 
osoby či pro malé firmy. Velké 
firmy případně budovaly tzv. 
privátní cloud nebo využívaly 
služeb tzv. dedikovaných serverů 
umístěných v datovém centru. 
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cloudové zálohování 
dat je o 30–40 % 
výhodnější, než nákup 
technologií k ukládání 
dat „in house“. FO
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v případě jakéhokoli problému, nutnost 
komunikace s nejrůznějšími subjekty. 
Řešit s více dodavateli, kterého z nich se 
vlastně problém týká. Proto je pro každou 
firmu výhrou, najde-li dodavatele ErP, 
který dokáže zajistit kompletní služby „pod 
jednou střechou“. To znamená, že i pracov-
níci v dohledovém centru hostingu musí 
být schopni řešit situace, kdy se uživatel 
nemůže přihlásit do hostovaného ErP. 
S tím souvisí i otázka dostupnosti a též SLa 
(Service Level agreement) garancí. někteří 
výrobci ErP si však již dnes tento problém 
velmi dobře uvědomují a staví své služby 
jako profesionální sdílené centrum pro celý 
provoz firemního IT.

Výpadek není nezbytný
V situaci, kdy firma má svůj server pod 
vlastní střechou, má jistě s dodavatelem 
podepsanou smlouvu o jeho servisu na 
místě. Ovšem do druhého či třetího dne od 
nahlášení poruchy. To v praxi znamená, že 
při činnosti aplikace, u níž je nutný nepře-
tržitý provoz, se musí uživatel vypořádat 
s dvou- či třídenním výpadkem. naopak 
v hostingu hovoříme o dostupnosti  
99,99 %, což v praxi představuje připravit 
se na výpadek v řádu minut.

Zde příklad z praxe: Pomocí EdI komuni-
kace k vám přicházejí objednávky. V přípa-
dě dvou- či třídenního výpadku lokálního 

helios.eu

HELIOS Informační systémy

Jednoduše
rychle

 Pokrytí nejrůznějších specifik a požadavků jednotlivých oblastí podnikání.
 Systém prověřený tisícovkami spokojených zákazníků.
 Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.
 Informační systém kompletně v cloudu prostřednictvím služby ERPORT. 
 Všechna data okamžitě dostupná díky mobilní aplikaci, kdykoliv a kdekoliv.
 Možnost změny vzhledu a plně nastavitelné uživatelské rozhraní.
 Všechny klíčové informace, zprávy a upozornění na jednom  

     místě díky  přehlednému dashboardu.
 Integrační řešení pokrývající specifické oblasti.
 Plnohodnotné a intuitivní CRM.

Potřebujete poradit?  
Neváhejte se na nás obrátit.  
Na telefonu: +420 244 104 111 
E-mail: info-cz@assecosol.com
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serveru se může stát, že po tuto dobu 
nebudete schopni objednávky zpracovat, 
což může mít fatální dopad na váš obchod-
ní vztah. V případě hostovaného zařízení 
s možným maximálně několika minutovým 
výpadkem váš odběratel ani nic nezaregis-
truje. 

Let bez zbytečných starostí
Pokud si chcete komplexní provoz hos-
tovaného ErP a všeho, co s ním souvisí 
názorně představit, zkuste si vybavit mezi-
národní letiště. Představte si, že váš systém 
je dopravní letadlo. Pokud se rozhodnete 
letět, nechcete se starat o jeho přípravu, 
stav pohonných hmot či catering. Stejně 
tak svěříte-li se do služeb producenta ErP, 

který zajišťuje kompletní hostingové služby, 
nemusíte se starat o stav ErP systému, 
který využíváte. Péče o systémy a vše, co 
s jejich užíváním souvisí, by samozřejmě 
měly být zahrnuty v ceně za využívání 
„letiště“. k servisní podpoře by měla patřit 
i kompletní obsluha hardwaru (např. proak-
tivní monitoring součástí hardwaru, řešení 
závad na něm, správa storage a datacenter 
a další…), dále správa virtualizace, tedy 
například obsluha virtualizační platformy, 
update a patchování, zálohování celého VS 
a všechny další související služby. Teprve 
pak lze mluvit o opravdu komplexním 
hostingu ErP. 

martin Kršňák, asseco Solutions



Vědecký tým z MIT, Technické uni-
verzity v Madridu, americké armádní 
výzkumné laboratoře, Univerzity 

karla III. v Madridu, Univerzity v Bostonu 
a Univerzity Jižní kalifornie vyvinul flexi-
bilní zařízení umožňující přeměnit energii 
z WiFi signálů na elektřinu. Jejich práce 
může významně přispět k novým systémům 
napájení smartphonů, notebooků a další 
elektroniky – včetně nositelné – bez použití 
dosud nezbytných baterií.

Zařízení, která konvertují střídavé 
elektromagnetické vlny na stejnosměrnou 
elektřinu, jsou označována jako tzv. rekteny. 
Většina dosavadních zařízení tohoto typu 
je vyrobena z pevného materiálu (z křemíku 
nebo arsenidu galia), ale ve studii publi-
kované v časopise nature vědci popsali 
nový druh rekteny, která používá flexibilní 
anténu s vysokou frekvencí zachycující 
elektromagnetické vlny (včetně těch, které 
přenášejí WiFi) jako ac vlny. anténa je 
připojena k novému zařízení vyrobenému 
z dvourozměrného polovodiče s extrémně 
malou tloušťkou a signál střídavého proudu 
přejde do polovodičů, čímž se přemění na 
stejnosměrné napětí, které může být použi-
to k napájení elektronických obvodů nebo 
dobíjení baterií.

Tímto způsobem bezbateriový systém 
pasivně zachycuje a převádí všudypřítomné 
signály WiFi na využitelné stejnosměrné 
napájení. Zařízení je flexibilní a může být 
vyrobeno válcováním pro pokrytí velkých 
ploch. To by teoreticky umožňovalo vyvi-
nout např. elektronické systémy, které by 
obalily mosty, pokryly stěny kanceláře nebo 
třeba celou dálnici. 

ideální pro wearables
nový typ rekteny je vhodný zejména pro 
napájení nositelné elektroniky, zdravotnic-
kých prostředků a senzorů pro IoT, nebo 
např. pro současný hit – ohebné smart-
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PříloHA amPeR 2019 phony. Experimentální zařízení dokáže 
produkovat přibližně 40 µW energie, 
když je vystaveno typickým výkonovým 
úrovním signálů WiFi (přibližně 150 µW). 
To je dost energie k tomu, aby se rozsvítil 
jednoduchý mobilní displej nebo křemíko-
vé čipy.

další možnou aplikací je napájení datové 
komunikace implantabilních zdravotnických 
prostředků, jako jsou např. nyní vyvíjené 
pilulky, které po spolknutí mohou přenášet 
údaje o zdravotním stavu pacienta do Pc 
pro diagnostiku.

I některé současně používané materiály 
pro výrobu rekten mohou pokrýt pásmo 
WiFi, ale jsou tuhé. a i když je jejich využití 
k výrobě malých zařízení poměrně levné, 
jejich nasazení pro pokrytí velkých ploch 
by bylo nákladné. několik málo flexibil-
ních rekten pracuje jen na nízké frekvenci 
a nedokážou zachytit a konvertovat signály 
v gigahertzových frekvencích, kde je většina 
příslušných signálů mobilního telefonu 
a WiFi.

cesta k napájení budoucí elektroniky
k vybudování usměrňovače použili 

výzkumníci 2d materiál disulfid 
molybdenu (sulfid molybdeniči-
tý – MoS2), který je s tloušťkou 
tří atomů jedním z nejslabších 
polovodičů na světě. když 
jsou atomy MoS2 vystaveny 

určitým chemikáliím, přeskupují 
se způsobem, který se chová 

jako přepínač a vynucuje fázový 
přechod z polovodičů na kovový materiál. 
Tato struktura je známá jako Schottkyho 
dioda. Vědci postavili tenkou, ultrarychlou 
Schottkyho diodu, která současně mini-
malizuje sériový odpor a parazitní kapacitu 
(je průvodním jevem v elektronice, kde 
některé materiály ukládají malý elektrický 
náboj zpomalující obvod). nižší kapacita 
tedy znamená zvýšené rychlosti a vyšší 
provozní frekvence usměrňovače. Parazitní 
kapacita Schottkyho diody je o řád menší 
než dnešní nejmodernější flexibilní usměr-
ňovače, takže je mnohem rychlejší při 
konverzi signálu a umožňuje snímat a kon-
vertovat až 10Ghz bezdrátové signály. Ten-
to koncept umožnil vytvořit plně flexibilní 
zařízení, které je dostatečně rychlé, aby 
pokrylo většinu radiofrekvenčních pásem 
používaných běžnou elektronikou včetně 
WiFi, Bluetooth, mobilní LTE a dalších.

Maximální výkonová účinnost pro sou-
časné zařízení činí (v závislosti na vstupním 
výkonu WiFi signálu) kolem 40 % – pro 
typické WiFi je výkonová účinnost usměr-
ňovače MoS2 asi 30 %. To je sice méně než 
současné nejlepší rekteny vyrobené z pev-
ných materiálů dosahující účinnosti  
50 až 60 %, ale vědci plánují vytvořit výkon-
nější systémy a zvýšit efektivitu. 

Josef Vališka

ElEktřinA Z Wifi
nové 2D materiály pomohly vytvořit systém 
převádějící signál WiFi na elektrickou energii, 
který může umožnit výrobu flexibilních zařízení 
pro napájení elektroniky nebo prvků Iot.

Bezbateriový  
systém pasivně  
zachycuje 
všudypřítomné 
signály WiFi a převádí 
je na využitelné 
stejnosměrné 
napájení.

Nový druh  
rekteny může být  

vyroben válcováním  
pro pokrytí velkých  

ploch.
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Iapřes současný trend elektrifikace, který 
se prosazuje v aplikacích, kde dříve 
dominovaly hydraulické a pneumatické 

systémy, tyto obory rozhodně  ze scény 
nezmizí. 

V některých zařízeních je např. hyd-
raulika kvůli svému výkonu dodávajícímu 
extrémní sílu zařízením, jako jsou rypadla, 
zdvihací plošiny schopné unést enorm-
ní zátěž či lisy s velkou přítlačnou sílou 
apod., stále nezastupitelná. Pneumatické 

prvky zase stále nacházejí uplatnění např. 
v řadě průmyslových systémů, u staveb-
ních strojů i nářadí, a neméně významnou 
roli hrají v dopravě. To platí nejen pro  
situace a případy, kdy elektrické zařízení 
není vhodným řešením – např. v daném 
místě není připojení k elektrické síti  
k dispozici, a výkon baterií by pro danou 
aplikaci nebyl dostačující. 

na druhou stranu pneumatické a hydrau-
lické systémy v synergické kombinaci se 

zmíněnými elektrickými prvky a elektronic-
kým řízením nabízejí zcela nové možnosti. 
Ty se nyní navíc ještě rozšiřují s nástupem 
senzoriky a průmyslového internetu věcí, 
jež dostávají klasické tradiční pneumatické 
a hydraulické systémy na zcela novou úro-
veň, díky možnosti monitorovat a v reálném 
čase řídit jejich parametry podle aktuálních 
podmínek a potřeb. a otevírají tak pro ně 
dveře pro uplatnění v moderní automatizaci 
do průmyslových provozů. 

PnEuMAtikA  
A HydRAulikA

techmagazin.cz l 31



Příkladem je firma, která vyrábí brzdové posilovače. V dneš-
ní době, kdy je naprostá většina automobilů vybavena 
vakuovým posilovačem brzd, jsou samozřejmě kladeny 

vysoké nároky na výrobní kapacity firem, zabývajících se jejich 
výrobou. Provádění testů posilovačů se bez rotačních vývěv 
neobejde. 

na testovací lince je simulována provozní zátěž posilovače 
střídavým vháněním a odsáváním vzduchu do jeho pracovních 
komor. najednou lze zkoušet až 30 posilovačů. To klade vysoké 
nároky na používané vývěvy. Zde, více než kdekoli jinde platí, že 

PéčE o olEjE  
V RotAčnícH 
VýVěVácH 
Podobně jako i na jiných zařízeních 
lze zavádět systémovou péči  
o oleje v rotačních vývěvách.  
ty jsou nejvíce rozšířeným typem 
průmyslových vývěv. 

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka
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Parametry Nový olej

Bez ELC po 
1500 pro- 
vozních 
hodinách

S ELC  
po 4500 pro- 
vozních 
hodinách Jednotky

Kinematická viskozita při 40 °C 121,3 108,9 103,6 mm2/s

Celkové nečistoty na membráně 0,45 μm 26 708 50 mg/kg

MPC 1 83 51 E

Číslo kyselosti 0,01 1,26 0,63 mg KOH/g

Obsah vody coulometricky 52 115 27 mg/kg

Obsah hliníku <1 6,2 <1 mg/kg

Obsah boru <1 6,4 <5 mg/kg

Obsah chromu <1 <1 <1 mg/kg

Obsah mědi <1 2,5 <1 mg/kg

Obsah železa <1 1,7 <1 mg/kg

Obsah olova <1 <1 <1 mg/kg

Obsah molybdenu <1 <1 <1 mg/kg

Obsah niklu <1 <1 <1 mg/kg

Obsah draslíku <1 <1 <1 mg/kg

Obsah křemíku <1 1,3 4 mg/kg

Obsah sodíku <1 <1 <1 mg/kg

Obsah cínu <1 <1 <1 mg/kg

Obsah vápníku <1 4,0 <1 mg/kg

Obsah hořčíku <1 <1 <1 mg/kg

Obsah fosforu <1 14 39 mg/kg

Obsah zinku <1 <1 3 mg/kg

Ruler – Dithiofosfát zinku <0,1 <0,1 <0,1 %

Obsah síry 1010 1760 2560 mg/kg

sRoVnání dosAžEnýcH  
PARAMEtRů olEjE

hlavním motivem péče není úspora za po- 
užívaný olej, nýbrž jde hlavně o prodloužení 
životnosti a provozní spolehlivosti vývěvy. 
Tudíž o snížení nákladů na prostoje, opravy 
a údržbu. Mazací systém vývěv má v prů-
měru objem ca 20 litrů oleje. doposud se 
oleje pouze vyměňovaly a jejich životnost 
nepřesahovala 2000 provozních hodin.  

Firma se rozhodla aplikovat metodu elek-
trostatického čištění oleje kLEEnTEk (ELc), 
která umožňuje odstraňovat z oleje veškeré 
nerozpustné částice, téměř bez rozlišení 
jejich velikosti. Provozní teplota oleje se 
v tomto případě pohybuje i přes 100 °c, 
olej je tudíž velmi zatížen produkty stárnutí. 
Odstraňování submikroskopických částic je 
proto zcela zásadní. 

cílem zavedení péče bylo hlavně snížení 
prostojů vznikajících při častých výměnách 
olejů a snížení rizika vzniku neočekávané 
poruchy. Přístroj ELc je pravidelně off-line 
nasazován na jednotlivé vývěvy. každá 
z nich by měla být čištěna minimálně 8krát 
ročně. Vzhledem k vysokým provozním 
teplotám je přístroj ELc vybaven přídavným 
vzduchovým chladičem. Srovnání dosaže-
ných parametrů oleje je uvedeno v tabulce. 

Limitujícím faktorem životnosti oleje je 
kinematická viskozita, která by neměla 
poklesnout pod 100 mm2/s a nárůst čísla 
kyselosti. Extrémně vysoké jsou nečistoty, 

Firma se rozhodla 
aplikovat metodu 
elektrostatického 

čištění oleje 
KLEENtEK (ELC).



a to jak dle gravimetrického hod-
nocení v mg/kg, tak i dle hodnoce-

ní kolorimetrického ∆E (MPc). Olej v tomto 
stavu nemůže plnit svoje funkce a projevuje 
se přítomností otěrových prvků, především 
železa, mědi a hliníku. Zhoršené mazání 
zvyšuje tření a v jeho důsledku vzniká vyšší 
opotřebení. Samozřejmě se to projevuje na 
životnosti jednotlivých prvků vývěvy. 

aplikace přístroje kLEEnTEk ELc řádově 
snížila celkové nečistoty, výrazně snížila 
obsah vody a zpomalila nárůst hodnoty 
∆E (MPc). I přesto, že se výměny oleje 
trojnásobně prodloužily, snížilo se rizikové 
opotřebení mazaných prvků a lze tudíž 
předpokládat i prodloužení jejich životnosti. 
dalšího zlepšení parametrů oleje lze do-
sáhnout při četnějším nasazování přístrojů 
kLEEnTEk ELc na jednotlivé vývěvy, a to 
tak, aby byly čištěny minimálně 10krát roč-
ně. dosažené úspory nyní dosahují přibližně 
120 provozních hodin, promarněných při 
pravidelných výměnách oleje. kalkulovaný 
čas prostoje je 15 000 kč/hod. dosažená 
úspora činí zatím 1 800 000 kč za rok. 

ing. milan Soukup, KLeenteK 
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 ▼ InZErcE

Vzhledem 
k vysokým provozním 

teplotám je přístroj 
ELC vybaven přídavným 

vzduchovým 
chladičem.
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Produktová řada d680 má integrovanou elektroniku a je vhodná 
pro aplikace s vysokou dynamickou odezvou. novinka je robust-
nější, poskytuje vyšší dynamiku a opakovatelnost. Je vhodná pro 
použití i v těch nejnáročnějších prostředích. Proporcionální ventil 
řady d680 využívá osvědčenou konstrukci s uzavřenou smyč-
kou, která zajišťuje spolehlivou kontrolu strojů v průmyslu.

Řada s přímým pohonem využívající řešení se servopohonem 
a regulací otevřené smyčky je k dispozici už řadu let, a za tu 
dobu si získala značnou oblibu. nyní firma Moog vyvinula ve 
spolupráci s výrobci strojů novou verzi, aby lépe vyhovovala 
potřebám jejich průmyslových aplikací a splňovala nároky na 
energeticky účinný a robustní design, větší opakovatelnost, 
vysokou přesnost vyžadovanou např. ve strojních aplikacích, 
a dlouhou životnost. 

novinka je podle výrobce ideální pro nasazení tam, kde je vy-
žadován vysoký dynamický výkon, a kde je důležitá odolnost pro 
dlouhodobý provoz a energetická 
efektivita pro úspory energie. Ten-
to produkt lze snadno integrovat 
do nových konstrukcí a nakonfi-
gurovat tak, aby splňoval přesné 
požadavky na výkon průmyslo-
vých strojů a zařízení. Uplatnit 
by se měl podle výrobce např. 
v oblasti vstřikolisů, tlakové-
ho lití, tváření kovů, tiskových 
systémů a lisů. 

PRoPoRční VEntily  
PRo ElEktRoHydRAuliku
nová verze řady proporcionálních škrticích ventilů  
D680 od společnosti moog je vhodná pro elektrohydraulické 
pozicování, regulaci rychlosti, průtoku a síly  
v hydraulických systémech. 

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka

Postupně se zpřísňující parametry zvýšily požadavky na kom-
ponenty používané v různých aplikacích včetně diferenciálních 
tlakových spínačů a indikátorů tlaku. Jakékoli vadné nebo 
poškozené konektory, zkraty a nespojitosti kabelového připo-
jení musí být rychle identifikovány strojem nebo systémovým 
elektronickým vybavením. Tato diagnostická schopnost může 
být dosažena vybavením přepínače rezistory. U nových spínačů 
jsou rezistory zabudovány tak, aby umožňovaly přepínačům 
zachovat shodu s požadovanou úrovní IP, aniž by vyžadovaly 
další prostor pro přidané diagnostické systémy.

nové produkty, které jsou k dispozici ve variantě s vestavě-
ným nebo připojovacím konektorem, byly navrženy tak, aby 
vyhovovaly stále se zvyšujícím nárokům a požadavkům na bez-
pečnost v různých oblastech použití. Jsou zaměřeny zejména 
na průmyslová odvětví, jako jsou zemědělské a zemní stroje, 
užitková vozidla nebo hydraulické a filtrační systémy. 

tlAkoVé sPínAčE  
s VEstAVěnou diAgnostikou
italská společnost euroswitch už čtyři dekády navrhuje 
a vyrábí tlakové, teplotní a rotační senzory. Letošní sezonu 
zahájila novou řadou diferenčních tlakových spínačů 
s integrovanou funkcí diagnostiky. 



především pro vzduchové, šroubové, pístové 
či centrifugální kompresory, kde životnost 
dosahuje 8000 hodin. dalším příkladem 
mohou být oleje a biologicky odbouratel-
né hydraulické kapaliny pro zemědělský 
průmysl. Velmi žádané jsou v průmyslových 
výrobách rovněž minerální, syntetické a se-
misyntetické převodové oleje EndUraTEX, 
které svými vlastnostmi minimalizují tvorbu 
úsad v převodových systémech a prodlužují 
tak jejich životnost. V místech, kde napří-
klad působí extrémní podmínky na kluzné 

Strojírenství dnes vyžaduje ve všech 
svých odvětvích mimo jiné vysokou 
životnost technologických zařízení. 

kanadská společnost Petro-Canada k tomu-
to požadavku výrazně přispívá, neboť patří 
v současnosti na špičku dodavatelů vysoce 
kvalitních průmyslových olejů a maziv. 

historie společnosti Petro-canada sahá 
až do roku 1975, kdy byla založena jako 
podnik se státní účastí v kanadské Ottavě, 
avšak hlavní sídlo bylo zřízeno v olympij-
ském městě calgary v provincii alberta. 
Přes 350 druhů svých produktů z oblasti 
prvotřídních maziv a speciálních kapalin 
exportuje do více než 80 zemí světa. 

Svoji dominanci na trhu s průmyslovými 
mazivy dokazuje Petro-canada především 
velmi širokým spektrem produktů, které lze 
nalézt snad ve všech strojírenských odvět-
vích. Pomineme-li zcela výsadní postavení 
tohoto kanadského výrobce v průmyslu far-
maceutickém a potravinářském vlivem jeho 
největších světových dodávek tzv. bílých 
olejů, je Petro-canada synonymem kvality 
i také v dalších oborech. Podstatou úspě-
chu této společnosti na trhu je především 
čtyřicetiletý vlastní výzkum a vývoj v ob-
lasti maziv. a byly to právě její laboratoře, 
kde vznikl zcela unikání několikastupňový 
hydrogenační proces zbavující olej aro-
matických sloučenin, parafínů a ostatních 
nečistot. 

Výsledkem je dnes vlastní patentovaný 
postup výroby základového oleje s názvem 
hT Purity Process, který díky své čistotě na 
hranici neuvěřitelných 99,9 % přináší dalším 

křišťáloVě čistý  
ZáklAdoVý olEj
3x delší životnost maziv a 2x větší ochrana zařízení 
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produktům Petro-canada v oblasti maziv 
vysoký viskózní index zaručující vynikající 
mazací podmínky při nízkých i vysokých 
teplotách, dokonalejší oxidační stabilitu, 
nízkou těkavost a toxicitu. Pokud přidáme 
k vlastnostem ještě biologickou odboura-
telnost, velmi nízkou tvorbu uhlíkatých úsad 
(karbonů) a ultra nízké body tuhnutí až do 
teploty –45 °c, je zcela prokazatelné, že 

součásti v podobě vysokých teplot, velké 
prašnosti či přítomnosti vody se s úspěchem 
aplikují výkonná plastická maziva Petro-
-canada PrEcISIOn. Výrobní program 
kanadského výrobce je však za zmíněných 
více než 40 let v dalších odvětvích průmyslu 
mnohem širší. 

www.petro-canada.cz

základový olej s 99,9% čistotou, vlastní výzkum a vývoj, ht Purity Process, vysoký viskózní index, 

nízká tvorba úsad, vysoká oxidační stabilita, 3x delší životnost maziv, extrémně dlouhé výměnné intervaly olejů, 

2x větší ochrana zařízení, cOMPrO s životností až 8000 hodin, www.petro-canada.cz

tato maziva výrazně přispívají k vysokému 
výkonu a dlouhé životnosti každého techno-
logického zařízení. 

Jasnou konsekvencí je poté ekonomický 
přínos v podobě extrémně dlouhých výměn-
ných intervalů olejů a maziv. I pro tyto zmíně-
né vlastnosti si výrobky Petro-canada našly 
cestu v mnoha odvětvích. Příkladem budiž 
oleje SEnTrOn pro stacionární motory 
pracující na zemní plyn, bioplyn, skládkový 
plyn či kalový plyn, které prokazují vysokou 
kvalitu a několikanásobně delší životnost 

ve velmi náročných podmínkách kogene-
race při užívání zmíněných plynů. Produkty 
řady hYdrEX jsou kapaliny pro hydrau-
lické systémy s trojnásobnou životností 
poskytující nejen špičkový výkon, ale také 
náležitou ochranu těchto systémů. Podobě 
tomu je i v oblasti kompresorů a vakuových 
pump, kde již roky nabízí Petro-canada olej 
s označením cOMPrO. Tento olej je vhodný 



FO
TO

: E
m

er
so

n,
 S

un
fa

b

existují tři primární negativní vedlejší 
účinky nekontrolované kavitace v re-
gulačních ventilech: nadměrné vib-

race, poškození zařízení a zhoršení řízení 
toku. Vibrace mohou poškodit zařízení 
a výrazně zkrátit jeho životnost. když se 
hydraulické zařízení roztřese, tok nemůže 
být řádně řízen, což negativně ovlivňuje 
dostupnost, účinnost a výkon zařízení. 
Vedlejší nekontrolovatelné nadměrné 
vibrace mohou kromě zvýšené hlučnosti 
způsobit nebezpečné pracovní podmínky. 
Tyto negativní jevy pomáhá výrazně po-
tlačit systém cavitrol hex anti-cavitation 
Trim americké firmy Emerson. Podstatně 
snižuje vibrace a redukuje nebo eliminuje 
kavitaci, čímž zlepšuje výkon i bezpečnost 
zařízení a prodlužuje životnost hydraulic-
kých systémů.

Technologie cavitrol hex anti-cavi-
tation Trim je k dispozici na rotačních 
regulačních ventilech Fisher V150, V200 
a V300. Po minimálních změnách tělesa 
ventilu je možné ji snadno nainstalovat do 
kulových ventilů typu Vee-Ball ve velikos-
tech nPS 4 až 12, které jsou používány 
pro plyn, páru a kapaliny. aby bylo možné 
splnit specifické požadavky pro různé 
aplikace, jsou k dispozici různé těsnicí 

materiály. Technologie neovlivňuje mezní 
hodnoty uzavírání ventilů nebo jejich 
teplot a neovlivňuje primární kuličkové/
těsnicí rozhraní. Možnost vyvážení systé-
mu Fisher cavitrol hex nabízí lepší výkon 
v náročných aplikacích při zachování 
účinnosti ventilu, což zvyšuje celkovou 
bezpečnost zařízení.

Také švédská firma Sunfab nabízí 
speciální antikavitační ventil pro ScM 
motory k minimalizaci rizika poškození 
v důsledku kavitace v souvislosti s nedo-
statečným vstupním tlakem. To se může 
objevit např. v aplikacích s poměrně 
velkou rotující hmotou s dlouhou dobou 
spuštění (např. při provozu ventilátoru). 
hydraulický motor musí mít při použití 
protikavitačního ventilu Sunfab defino-
vaný směr otáčení, přičemž ventil lze při-
způsobit otáčení vlevo i vpravo. Pokud je 
přívodní tlak k motoru příliš nízký, otevře 
se zpětný ventil mezi tlakovým a vratným 
otvorem pro zajištění průtoku oleje do 
motoru. Proto je důležité mít ve zpětném 
potrubí určitý tlak, který lze v případě po-
třeby vytvořit pomocí zpětného tlakového 
ventilu. 

Vladimír Kaláb

AntikAVitAční VEntily 
ZlEPšují bEZPEčnost  
HydRAulickýcH ZAříZEní
kavitace (vznik dutin v kapalině při lokálním 
poklesu tlaku) je sice využívána pro některé 
speciální aplikace (např. rychlý pohyb těles 
ve vodě), ale pro hydraulické systémy má 
nepříjemné důsledky. 

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka
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Cavitrol Hex  
Anti-Cavitation trim  

pro snížení nebo  
eliminování vibrací  

způsobených  
kavitací.

Speciální  
antikavitační ventil  

pro SCM motory  
k minimalizaci rizika  
poškození v důsledku  

kavitace.
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Schwer Fittings, s.r.o., vznikla roku 
1993 jako dceřiná společnost firmy 
Schwer Fittings Gmbh se sídlem ve 

švábském denkingenu. Těžištěm výroby 
jsou nerezová vysokotlaká šroubení na 
řezný prstenec, JIc šroubení, šroubení U2 
se dvěma svěracími prstenci, trojdílná šrou-
bení, regulační a uzavírací armatury.

Výchozím materiálem pro tento sortiment 
je kovaná či tažená austenitická ocel podle 
dIn 1.4571. Žádná jiná firma se nemůže 
pochlubit tak širokým sortimentem těchto 
šroubení z nerezového materiálu. kromě 
toho se firma zabývá výrobou nízkotlakých 
třídílných šroubení, závitových fitinek, 
přírub, hydraulických šroubení, vysokotla-
kých přírub SaE, potravinářských šroubení 
cLaMP, přivařovacích a dalších součástí 
potrubí. 

Výrobní činnost vhodně doplňuje činnost 
obchodní, v níž jsou zastoupeny např. ne-
rezové kulové kohouty, manometry a jejich 
příslušenství, tlakové převodníky, teplomě-
ry, trubky, pneumatické pohony a elektro-
pohony.

Šroubení U2 se dvěma svěracími prstenci 
naleznou svá uplatnění v oborech medi-
cíny, farmacie, chemie, potravinářském 
průmyslu, petrochemii, rozvodech čistých 
plynů a tekutin, v oblastech vysokých tlaků 
i vakua. Šroubení se zářezným prstencem 
a příruby SaE se uplatní především v oblasti 
hydrauliky.

Velký důraz klade firma Schwer Fittings 
na kvalitu. každý vyrobený díl je po kontrole 
označen symboly „sf“ a číslem zkušební-
ho protokolu. Pravidelně probíhají tlakové 
zkoušky jak vlastních výrobků, tak obchod-

ního zboží při vstupní kontrole. Výroba 
probíhá za průběžné kontroly kvality na 
špičkových cnc strojích.

celý sortiment obsažený v katalozích, 
které firma zasílá na požádání, je schop-
na dodat ve velmi krátkých termínech, 
nejžádanější produkty ze skladu obratem. 
Obchodníkům nabízí rabat podle dosažené-
ho obratu. 

www.schwer.cz
Schwer Fittings, s.r.o.  
líšťanská 499, 330 33 město touškov
tel.: +420 377 923 030–1, info@schwer.cz 

nEREZAVějící sPojEní  
sE ZnAčkou sf
nosným programem společnosti Schwer Fittings je výroba nerezových 
vysokotlakých šroubení a také obchodní činnost.

Nerezová nástrčná 
šroubení Push-in  
a Push-on.

Kuželová šroubení  
z nerezu.

Šroubení U2 se 
dvěma svěracími 
prstenci.

Nerezové hadice  
a adaptéry.
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Firma má uzavřenou smlouvu o distri-
bučním zastoupení firmy Parker han-
nifin a již před časem získala status 

tzv. Premier distributora. Pro výrobky firmy 
Parker hannifin poskytuje servis na celém 
území čr a její prvky aplikuje i do svých 
výrobků, jako jsou hydraulické agregáty, 
filtrační systémy, pneumatické systémy 
apod. Služeb firmy chvalis využívá mnoho 
významných výrobních firem automobilové-
ho, papírenského, chemického i stavebního 
průmyslu u nás i na Slovensku. Servisní 
služby a dodávky náhradních dílů poskytuje 
také pro systémy firmy Eaton – Vickers. 
kromě zmíněných průmyslových aplikací 
je firma také významným hráčem v oblasti 
vývoje, výroby a dodávek hydraulických 
systémů „na klíč“ pro mobilní aplikace v po-
mocných i trakčních pohonech kolejových 
vozidel od českých výrobců. V této oblasti 
je chvalis držitelem významných certifikátů 

dodavatelů českých drah a SŽdc včetně 
certifikací ISO.

Řediteli a jednateli firmy chvalis s.r.o., 
milanu chvalinovi, jsme položili  
několik otázek.

 Jaké jsou aktuální novinky v nabídce 
výrobků a služeb pro zákazníky? 
V oblasti mazacích systémů jsme výhrad-
ním distributorem mazacích systémů firmy 
aSSaLUB pro zákazníky v čr. nadále 
distribuujeme a používáme pro vybraná 
zákaznická řešení také mazací komponenty 
firmy SkF a Lincoln.

Pro zvýšení rozsahu našich servisních 
služeb v oblasti údržby hydraulických a ma-
zacích systémů jsme zavedli sofistikovaný 
systém odběrů vzorků oleje s prvotním ozna-
čením odběrného místa. Vzorky jsou ihned 
zpracovány a vyhodnoceny v naší vlastní 

tribodiagnostické laboratoři, kde klientům 
stanoví přesné množství nečistot dle ISO 
4406 a naS 1638, obsah vody v jednotkách 
PPM, kinematickou viskozitu dle aSTM  
d 445 a cSn En ISO 3104 a číslo kyselosti. 
naměřené údaje a poznatky jsou zpracovány 
do finálního protokolu včetně doporučení, 
jak dále olejovou náplň provozovat a udr-
žovat s následným reportingem pověřené 
osobě zákazníka. kromě standardních 
filtrací olejových náplní za účelem odstranění 
mechanických nečistot provádíme i odstra-
ňování vázané a nevázané vody z olejových 
náplní pomocí mobilního filtračního zařízení 
Parker PVS 600, které pracuje na unikátním 
principu vakuového dehydrátoru. 

 Čím se lišíte od konkurence?
naší silnou stránkou je komplexnost 
poskytovaných služeb a dodávek včetně 
materiálu, a to vše v režimu 24hodinové 

koMPlExní řEšEní PRo HydRAuliku,  
PnEuMAtiku A MAZání
Společnost CHValIS, která patří mezi nejvýznamnější systémové 
integrátory u nás, nabízí komplexní služby nejen v oblasti hydrauliky  
a pneumatiky, ale i v oblasti systémů centrálního mazání. 

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka
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Miniagregáty  
a zkušební mobilní 

agregáty.

Hydraulické  
agregáty pro  

průmyslové i mobilní 
aplikace, ventilové  

bloky.

Přenosné  
a mobilní filtrační  
jednotky, mazací  

agregáty  
s chlazením.



HYDRAULIKA

PNEUMATIKA

MAZÁNÍ

FILTRACE 
OLEJŮ

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

Praha

Ostrava

Hradec Králové
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Budějovice

Turnov
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E55

E67

E65

E50

R46

R35

Liberec

Hoštka
Roudnice 
n. L.

Mohelnice

Prostějov

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

Sídlo firmy

737 222 233
www.chvalis.cz
2019 

M A Z A C Í  S Y S T É M Y

SERVIS

Výroba
a opravy

      hydraulických
agregátů 

a systémůM A Z A C Í  S Y S T É M Y

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 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 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 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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služby. Flotila 20 servisních vozů zajišťu-
jících havarijní servis i plánované opravy 
vyjíždí denně k zákazníkům. Masivní podpo-
ru těmto činnostem tvoří rozsáhlé výrobní 
a logistické zázemí v sídle společnosti 
v hoštce, které je vybaveno moderními 
zkušebními stendy hydraulických válců, 
čerpadel i hydromotorů, cnc obrobnou, 
certifikovanou svařovnou, 3d konstrukcí 
s programováním, tribodiagnostickou la-
boratoří a vlastním certifikovaným školicím 
střediskem s ubytovacím zázemím přímo 
v prostorách školicího centra.

To vše je podpořeno rozsáhlým skladem 
náhradních dílů čítajícím přes 4500 položek 
dostupných denně po celý rok nejen v sídle 
společnosti, ale i v dalších šesti pobočkách: 
v Liberci, rokycanech, Sušici, českých 
Budějovicích, Prostějově a nově v Jihlavě.

 Jak funguje vaše nepřetržitá servisní 
služba na zavolání?

naše servisní služba je přístupná neustále 
pod jednotným telefonním číslem:  
737 222 233. Operující pracovník je scho-
pen okamžitě pomoci, ať už radou či vyslá-
ním servisního vozidla. Pro co nejrychlejší 
zprovoznění klientova zařízení má servis 
k dispozici přístroje pro měření průtoku, 
tlaku a teploty oleje, které pomáhají odhalit 
příčiny problémů. Technik v případě potřeby 
na místě zalisuje novou hydraulickou hadici, 
přečerpá nebo vyčistí olej. Výhodou je, jak 
už jsem vzpomínal, že máme k dispozici 
velmi široké skladové zásoby od renomova-
ných výrobců. 

 může nastat i závažnější problém 
u klienta, který není technik schopen 
opravit?
V případě takovéto závažné poruchy, kterou 
nelze na místě odstranit, zapůjčíme klientovi 
náhradní agregát s potřebnými parametry. 
Pak se musí co nejrychleji obnovit provoz 

jeho zařízení, přitom je jedno, od jakého 
výrobce zařízení pochází. 

 zmiňoval jste školicí centrum 
s ubytovacím zázemím, znamená to, 
že školíte i pracovníky údržby vašich 
klientů?
ano. abychom pomohli v oblasti vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace pracovníků údržby 
a technické podpory, nabízíme standardní 
kurzy u nás nebo specializovaná školení 
přímo u zákazníka. naše školicí středisko je 
součástí celosvětové sítě vzdělávacích center 
firmy Parker hannifin a kurzy jsou součástí 
globálního systému vzdělávání Parker. Již 
od doby jeho otevření, působí také v oblasti 
vzdělání žáků a studentů odborných škol, 
především Ústeckého kraje, pro které je ško-
licí program mnohdy zcela novým oborem, ve 
kterém se mohou vzdělávat. 

www.chvalis.cz

Hydraulické  
válce – kusová  

výroba, zákaznická  
i speciální  
provedení.

Školení provádějí  
certifikovaní lektoři  
s dlouholetými prak-
tickými a teoretickými 
zkušenostmi  
s údržbou hydrauliky  
a pneumatiky. 



SUcO již nabízí druhou generaci 
integrovaných tlakových spínačů pod 
označením tlakové spínače PLUS,  

kde PLUS znamená volitelné doplňkové 
elektronické funkce, které lze integrovat  
v závislosti na aplikaci. Příklady zahrnují  
diagnostickou funkci naMUr, funkci varisto-
rové ochrany, pozitivní či negativní termis-
tor anebo signalizaci stavu sepnutí LEd 
(naMUr – normen arbeitsgesellschaft Mess 
und regeltechnik der chem. Industrie).

Zapojení naMUr umožňuje diagnos-
tickou funkci fail-safe (zabezpečení proti 
selhání) s detekcí zkratu a přerušení kabelu, 
která je vhodná zejména pro bezpečnostní 
systémy. Toto je zajímavé například pro brz-
dové systémy, hydrostatické řídicí systémy, 
hasicí systémy nebo automatizované řídicí 
a regulační ventily. 

tlakový spínač SUcO PLUS namUR 
Podle dIn En 60947-5-6 (VdE 0660 část 
212) znamená naMUr kontakt v zapojení 
se dvěma odpory. kontakt může být spínací 
nebo rozpínací. kromě stavů On a OFF, je 
zároveň možné vyhodnotit přerušení vedení 

nebo zkrat v okruhu. Typické prahové hod-
noty proudu podle naMUr jsou 1,2 ma pro 
stav vypnutí a 2,1 ma pro zapnutý stav. 

Bezpotenciálové tlakové spínače SUcO 
PLUS naMUr jsou napájeny přímo měřicím 
obvodem (provozní proud IB). Živé části 
jsou galvanicky odděleny od pouzdra, mezi 
spínacím kontaktem a skříní není elektrické 
spojení. díky odporovému obvodu je na 
výstupu tlakového spínače trvale hladina 
proudu bez ohledu na to, zda je kontakt 
sepnutý nebo rozepnutý. V této souvislosti 
se mluví také o principu trvalého klidového 
proudu. 

V případě odpojení vedení nebo odpoje-
ného konektoru je obvod přerušen a vystu-
puje z oblasti naMUr. Proud je 0 ma při 
nekonečné hodnotě odporu. Pokud dojde 
ke zkratu na vedení nebo konektoru, proud 
se výrazně zvýší nad rozsah naMUr, proto-
že v obvodu je jen velmi malý odpor. 

Tyto čtyři proudové hodnoty lze nyní číst 
jako čtyři různé spínací stavy prostřed-
nictvím vhodné vyhodnocovací jednotky. 
Pro provoz v souladu s naMUr musí být 
provozní napětí 8,2 ±0,1 Vdc. realizace  

prahové hodnoty proudu 1,2 ma se 
dosahuje s odporem 11 kΩ s rozepnutým 
kontaktem. Pokud je spínací kontakt sepnu-
tý, je výsledný odpor 1 kΩ, což spolehlivě 
překračuje proudovou hranici 2,1 ma. 

Fail-safe 
díky zapojení tlakového spínače  
SUcO PLUS naMUr je možné zajistit 
bezpečnost proti selhání tzv. Fail-safe sys-
tem. Jakmile vyhodnocovací jednotka zjistí 
na výstupu provozní proud 0 ma, systém 
přejde do bezpečné polohy OFF. 

V souladu s normou dIn VdE 0660, 
část 209, se bezpečnost při selhání týká 
schopnosti systému zůstat v bezpečném 
stavu nebo okamžitě přepnout na jiný 
bezpečný stav v případě poruchy. Podle 
této normy je dosažen bezpečný stav 
systému, když je na výstupním kontaktu 
přítomen příkaz vypnutí, tj. řídicí obvod je 
přerušený. 

aplikace 
Zařízení pro monitorování tlaku musí u apli-
kací kritických na bezpečnost pracovat 
spolehlivě a musí být testované v souladu 
s příslušnými směrnicemi. Mechanické tla-
kové spínače jsou z velké části instalovány 
v bezpečnostních průmyslových aplikacích 
(např. monitorování procesů, procesní tech-
nologie) a v systémech mobilní hydrauliky, 
které monitorují kritické bezpečnostní funk-
ce (např. hydraulické řízení nebo brzdové 
systémy). 

V obou případech může selhání systé-
mu nebo porucha způsobit zdravotní nebo 
finanční poškození a v nejhorším případě 
může dojít i k ohrožení života provozova-
tele stroje. Potřeba bezpečného a spoleh-
livého monitorování stavu je proto hlavní 
prioritou. 

hydrostatický systém řízení/brzdění 
U zemědělských strojů, jako jsou trakto-
ry, umožňuje mechanický tlakový spínač 
monitorování minimálního tlaku hydrosta-
tického systému řízení. Teprve po dosažení 
bezpečného provozního tlaku signalizuje 
tlakový spínač řídicí jednotce správný stav 
a traktor je připraven k jízdě. 

REZistoRoVý obVod PodlE nAMuR 
mechanické spínače SUCo s integrovaným konektorem zaujímají  
v posledních letech své pevné místo v hydraulickém a fluidním 
průmyslu. kromě mnoha variant konektorů a závitů nabízí vysokou třídu 
krytí IP (IP67 až IP6k9k) oproti běžným tlakovým spínačům. 

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka
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Pro zajištění alespoň minimální bez-
pečnosti při normálním provozu, musí být 
zajištěn princip klidového proudu a u spína-
če volíme rozpínací kontakt (nc). Pokud je 
rozpínací kontakt sepnutý kvůli chybějícímu 
nebo příliš nízkému tlaku, dochází k průcho-
du elektrického proudu obvodem, tj. signál je 
přítomen a převodovka se neuvolní. Po do-
sažení provozního tlaku se rozpínací kontakt 
rozepne a obvod se přeruší, tj. žádný signál, 
převodovka je uvolněna a je bezpečná. 

Stav „žádný signál“ signalizuje, že systém 
má dostatečný tlak – vše je v pořádku. 
Pokud je však propojovací kabel s tlakovým 
spínačem uvolněný či přerušený nebo je 
odpojen konektor, řídicí jednotka to nebude 
schopna rozpoznat a bude nadále indikovat 
připravenost k jízdě – vznikne nebezpečná 
situace. 

V tomto okamžiku má oproti tomu tlakový 
spínač PLUS naMUr své výhody. Zatímco 
pomocí konvenčního tlakového spínače 
mohou být měřeny nebo interpretovány 
pouze dva provozní stavy, tlakový spínač 
PLUS nabízí dvě dodatečná měření  poru-
chových stavů, a tedy bezpečnost PLUS. 
Mohou tak být detekovány náhodné chyby 
i manipulace a stroj může být přiveden do 
bezpečného stavu, který odpovídá zjištěné 
chybě. 

Vladimír Duchoň, BiBUS s.r.o.
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Společnost Parker hannifin, mezi-
národní lídr v oblasti technologií 
a systémů řízení pohybu, uvádí na trh 

novou řadu pneumatických válců s certifi-
kací podle ISO 15552. nová série nahrazuje 
stávající série P1d a aZ. Válce jsou k dispo-
zici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm. 

Série P1F je vhodná pro všeobecné 
průmyslové aplikace, jako je lineární pohyb, 
upínání, zvedání a kontrolní úlohy v různých 
provozních podmínkách. Standardní verze 
profilu válce P1F-S je doplněna svorníko-
vým válcem P1F-T. Válce v provedení pro 
„čisté“ aplikace P1F-c budou k dispozici 
v příštím roce.

Všechny válce jsou plně kompatibilní 
s normou ISO 15552, která stanoví stan-
dardní rozměry zaměnitelnosti pro pneu-
matické válce s odnímatelným montážním 
příslušenstvím. Řada P1F-S se standardním 
profilem je vhodná pro použití v mnoha pra-
covních prostředích. dodávají se například 
verze pro standardní a venkovní prostředí, 
s technologií polyuretanového těsnění pro 
zajištění prodloužené životnosti v aplika-
cích, jako jsou zařízení pro manipulace 
s materiály, automatizace a transport. 

Pro aplikace, kde je vyžadována zvý-
šená chemická odolnost a kde by stírací 
kroužek v předním víku mohl být vystaven 
agresivním chemikáliím, mohou být válce FO
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noVá séRiE PnEuMAtickýcH  
Válců PARkER řAdy P1f  
cERtifikoVAná dlE iso 15552
nové pohony řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro  
všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých 
provozů až po výbušná prostředí.

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka

P1F vybaveny stíracím kroužkem vyrobe-
ným z fluoroelastomerových směsí (FkM). 
k dispozici jsou také varianty s kovovými 
stíracími kroužky pro použití v drsném a ex-
trémním prostředí. například pro aplikace, 
kde může být pístnice znečištěna prysky-

řicí, ledem, cementem, cukrovými krystaly, 
těstem apod., zejména v oblasti zpracování 
dřeva, chlazení/ochlazování, cementářském 
průmyslu, chemikálií, potravin a nápojů, 
je nejlepší volbou právě kovová stěrka 
a pístnice tvrdě pochromovaná. další verze 

Pneumatický  
válec řady P1F 
se standardním  
profilem v řezu.

Řada P1F-K  
pneumatický válec  
s hladkým profilem  

a průběžnou pístnicí.

Řada P1F-L  
blokovací zařízení  

pro dynamické zatížení, 
integrované do  
předního víka.



P1F-a s certifikací aTEX se standardním 
profilem je vhodná i pro potenciálně výbuš-
ná prostředí. nová série pracuje dle verze 
v tepelném rozsahu –40 °c až do +150 °c.

Jednoduchý vnější design servopoho-
nů P1F podporuje snadné čištění a nabízí 
dobrý estetický vzhled. další výhody pro 
zákazníka zahrnují nerezové tlumicí šrouby 
na jedné straně, jakož i přípojky vzduchu 
a senzorů umožňující rychlý přístup ke 
všem nastavením shora, také na jedné 
straně. Těsnění pístnic jsou kombinována 
do jediného konstrukčního dílu, což snižuje 
tření a zvyšuje životnost válců. Vedení 
pístnice z PTFE slouží ke snížení radiální 
vůle. Připravenost pro průmyslový standard 
4.0 je zajišťována prostřednictvím dvou 
T-drážek na horní straně. Zde mohou být 
umístěna čidla, jako jsou analogové senzory 
P8S cPS nebo senzory IO-Link.

Výrobu pneumatických válců s libovol-
ným zdvihem podle požadavků zákazníků 
zajišťuje v čr autorizovaný Parker Premier 
distributor – firma FLUIdTEchnIk BOhE-
MIa, s.r.o., v Brně. Tradice výroby válců již 
od roku 1994, hluboké zkušenosti v auto-
matizační technice, krátké dodací lhůty, 
možnost nestandardních úprav či kompleta-
ce válců s příslušenstvím (jako jsou ventily, 
spínače, upevnění) jsou naší dlouholetou 
konkurenční výhodou. Vnější průměr 
pístních tyčí je dokončován na válečkova-
cím zařízení pro dosažení velmi hladkého 
a zpevněného povrchu, který má vliv na 
otěruvzdornost a prodlouženou životnost. 
Při montáži je používán elektrický utaho-
vák s automatickou kontrolou utahovacího 
momentu a každý pneumatický válec je 
testován na moderním zkušebním zařízení.

kromě válců P1F firma FLUIdTEchnIk 
BOhEMIa vyrábí další typy pneumatických 
válců včetně bezpístnicových z konstrukční 
řady OrIGa system plus. dodává navíc 
široký sortiment pneumatických prvků 
Parker hannifin, pohonů a průmyslových 
armatur. 

Parker/martin Sedlák

 ▼ InZErcE
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Všechny válce jsou plně kompatibilní s normou 
ISO 15552, která stanoví standardní rozměry 
zaměnitelnosti pro pneumatické válce  
s odnímatelným příslušenstvím.

U verze P1F-H  
je externí blokovací 
zařízení určené pro 

statickou zátěž. 

Firma vyrábí i další  
typy pneumatických  

válců včetně 
bezpístnicových  

z konstrukční řady  
ORIGA system plus.
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ePLan Fluid je mezioborový nástroj 
pro automatizované vytváření projektů 
a dokumentací schémat fluidních 

systémů v oblasti hydrauliky, pneumatiky, 
chlazení a mazání v souladu s platnými nor-
mami. nabízí vše z jednoho zdroje – fluidní 
schémata, kusovníky, 3d seznamy spojů 
atd. Projektování hydrauliky a pneumatiky 
je propojeno s ostatními inženýrskými obory 
prostřednictvím platformy EPLan tak, aby 
různé inženýrské úkoly byly prováděny 
souběžně, a tím byl urychlen celý proces 
vývoje výrobku.

Moderní uživatelské rozhraní s rozšíře-
nými kreslicími funkcemi umožňuje snadné 
používání programu, který disponuje řadou 
logických funkcí a automatizovaných 
operací, jež výrazně zrychlují projektování 
hydraulických a pneumatických schémat. 
Technologie eTouch a inteligentní spoje činí 
zvládnutí programu velmi jednoduchým, 
a díky struktuře projektu v dokumentaci je 
také bezproblémově srozumitelný. automa-
tické propojování (autoconnecting) generuje 
všechna fluidní propojení, kterými mohou 
být přiřazeny logické vlastnosti a jednot-
livá propojení mohou být analyzována. 
To umožňuje mít vždy dokonalý přehled 
o všech komponentách, včetně těch nej-
menších součástí jako jsou spojky, hadice 
a trubky, a také o nákladech. Pomocí FO
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PoMocník PRo HydRAulické  
A PnEuMAtické systéMy
konstruování složitých systémů a pořizování projektové  
dokumentace k nim není jednoduchou záležitostí.  
Inteligentní software však umožňuje tyto procesy  
do značné míry zautomatizovat.

PříloHA PneUmatIka a HyDRaUlIka

Smartconnecting, funkce s přidanou inteli-
gencí, lze jednotlivé prvky řešení vzájemně 
propojovat. Přitom zařízení zůstávají pro-
pojena i po přesunutí jednotlivých symbolů. 
Zvyšuje se tak spolehlivost, zejména při 
provádění mnohočetných spojů.

základem je kvalitní knihovna
Základ pro rychlou tvorbu hydraulických 
a pneumatických schémat představují 
knihovny symbolů v souladu s nejnovější 
normou ISO 1219/IEc 81346. Jednotlivé 
knihovny pro různé obory jsou tvořeny 
transparentně. nová technologie maker 
umožňuje symboly kombinovat do množ-
ství různých variant a ukládat ucelené části 
obvodů.  

Přímé propojení s katalogem Festo 
pomocí jejich rozhraní nabízí jednoduchou 
možnost importu dat z katalogu prostřed-
nictvím přímého přístupu na jejich webové 
stránky, kde je uložena aktuální dokumen-

tace a technické údaje pro daný přístroj 
pro použití v aplikaci EPLan. nastavení 
pro import a přiřazení přístrojů lze snadno 
konfigurovat a individuálně přizpůsobit.

k programu jsou vydávány doplňkové 
aplikace, jako např. Fluid hose – rozšíře-
ní pro konfigurátor kapalinových hadic, 
které automaticky specifikuje hydraulickou 
hadicovou linku a umožňuje souběžnou 
aktualizaci typového kódu a identifikaci 
hadicového vedení.

definice technických dat v řídicích čás-
tech, např. průměr, tlak nebo místo, rozsah 
regulace, zjednodušují volbu komponent. 
na základě těchto dat EPLan Fluid auto-
maticky vytvoří kusovníky, objednávky, se-
znamy náhradních dílů, seznamy pro maza-
cí intervaly, takže projektová dokumentace 
je v okamžiku kompletní. Je možné nastavit 
různá kritéria pro pneumatiku, hydrauliku, 
chlazení a mazání, a pak o těchto oborech 
obdržet různé reporty. 

mezinárodní projektování
díky překladu do cizích jazyků podporuje 
EPLan Fluid projektování na mezinárodní 
úrovni. Slovník obsahuje technickou termi-
nologii v souladu s normou ISO 5598 a je 
individuálně rozšiřitelný. 

Petr Kostolník

Moderní uživatelské 
rozhraní s rozšířenými 
kreslicími funkcemi 
umožňuje snadné 
používání programu.
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ta se stane prvním skutečně modulár-
ním reaktorem s referencemi z reálné-
ho provozu. Z energetického pohledu 

jde o dvojici bloků o tepelném výkonu  
150 MWt. Tlakovodní reaktory kLT-40S 
byly vyvinuty jako upravená verze reaktorů 
pro jaderné ledoborce a ponorky. Z tohoto 
pohledu tedy nejde o nic převratně nového. 

Ukázka modulární elektrárny
co je ale nové a poměrně revoluční, je 
umístění reaktorů do lodního trupu a vyve-
dení jejich výkonu na pobřeží. nejde sice 
o nový nápad, protože v 60. a 70. letech 
používaly Spojené státy plovoucí elektrár-
nu USS Sturgis k napájení oblasti okolo 
Panamského průplavu. 

Tím novým, co akademik Lomonosov 
přináší, je dotažení koncepce plovoucích 
elektráren do podoby fungujícího ekono-
mického modelu s dlouhodobou perspek-
tivou, a praktické předvedení principů 
modularity očekávané od malých modulár-
ních reaktorů.

První ruská plovoucí jaderná elektrárna 
bude zakotvena u města Pevěk ležícího  
na čukotce. Provozovat ji bude 9 let  
(3 palivové kampaně) firma rosenergoatom, 
elektroenergetická divize rosatomu. Poté ji 
nahradí jiná plovoucí jaderná elektrárna. Ta 
původní bude odvezena zpět do mateřské-
ho přístavu, kde proběhne výměna paliva 

a komplexní údržba. Projevují se tu tak dvě 
výhody modularizace: Výstavba a testování 
elektrárny probíhají v továrně a stejně tak se 
mimo lokalitu odehrává i déletrvající údržba.

náhradní JE by neměla být stejný typ, ale 
modernější verze označovaná jako optima-
lizovaná plovoucí jaderná elektrárna, která 
nebude používat původní reaktory řady kLT, 
ale modernější rITM-200 montované do nové 
třídy jaderných ledoborců. Ty jí propůjčí nejen 
větší výkon, ale i lepší provozní a ekonomické 
ukazatele. celkově budou tyto elektrárny 
rozměrově menší a s potřebou menšího počtu 
obslužného personálu. kromě toho připra-
vují inženýři z rosatomu také pozemní verzi 
malých bloků s reaktory rITM-200.

Projekt se blíží dokončení
Montážní práce na akademikovi Lomonosovi 
byly dokončeny v první polovině roku 2017, 
pak začaly jeho první obecné zkoušky, který-
mi musí projít každá loď, a zkoušky montáže 
všech systémů. Plavidlo tažené několika 
remorkéry vyrazilo z Petrohradu kolem břehů 
Skandinávských zemí až do Murmansku, 
kde se nachází domovský přístav spo-
lečnosti rosatomflot, provozující jaderné 
ledoborce. Sem elektrárenský dvojblok 
dorazil v květnu 2018 a o několik dní později 
se rozběhly zkoušky jaderné části elektrárny. 
V červenci 2018 bylo zahájeno zavážení pali-
va do prvního z reaktorů. doposud nejzásad-

nější krok, zahájení energetického spouštění, 
začal v prosinci 2018. Během něj bloky 
vyrobí první elektřinu a budou postupně 
otestovány v různých provozních režimech.

Po dokončení všech dílčích zkoušek 
přijde komplexní několikadenní zkouška 
celých energetických bloků a teprve poté, 
pokud elektrárna splní všechna kritéria, 
vydá ruský dozorný orgán povolení k jejich 
provozu. Letos na podzim, dokud bude 
Severní mořská cesta splavná, se akademik 
Lomonosov vydá na místo určení. Mezitím 
bude v přístavu u města Pevěk dokončena 
nezbytná infrastruktura, jako nové molo 
a objekty, které budou vyvádět tepelný 
a elektrický výkon z plovoucí elektrárny 
a předávat jej do sítě k domácnostem 
a průmyslovým podnikům.

Začátek něčeho nového znamená ko-
nec starého. Po zprovoznění akademika 
Lomonosova postupně ukončí svůj provoz 
Bilibinská jaderná elektrárna (spuštěna 
v 70. letech min. stol.) a čaunská uhelná 
elektrárna (od roku 1944), které představují 
druhý a třetí nejdůležitější zdroj elektřiny pro 
čukotku. V provozu zůstanou dvě hnědo- 
uhelné elektrárny a jedna plynová a cel-
kově podíl bezemisních zdrojů na výrobě 
elektřiny v této oblasti vzroste téměř na 
dvojnásobek. 

Vladimír Větrovec
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EnERgiE A EnERgEtikA

PloVoucí „jAdERkA“  
dEMonstRujE PRinciP  
ModulARity
Stále více se mluví o malých jaderných reaktorech,  
které ale většinou mají do realizace ještě dost daleko.  
Jedním z mála projektů, které jdou v současnosti na energetický trh,  
je plovoucí jaderná elektrárna akademik lomonosov.
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V dubnu 2018 Akademik Lomonosov  
odplul z Petrohradu.
 
Práce na reaktorovém sále  
v roce 2016.

1
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Robot PoPRVé ZAcHytil 
RAdioAktiVní nEčistoty

ani 8 let poté, co zemětřesení 
a tsunami způsobily zhroucení  
jádra tří reaktorů ve Fukušimě,  
se provozovateli nedaří vytvořit  
plán na její vyčištění.

hlavním problémem provozovatele 
Tokyo Electric Power holdings je inten-
zivní radiace z roztaveného paliva. Před 
dvěma lety se robot odmlčel po dvou 
hodinách v reaktoru č. 2 a až počát-
kem loňského roku se podařilo kameře 
připojené k dálkově ovládané sondě 
získat snímky, které potvrdily, že zbytky 

paliva stekly dolů do sběrné komory – 
kontejnmentu. Obrazy ukázaly, že celé 
dno pokrývají oblázky a jílovité vrstvy 
a tento nahromaděný odpad ve všech 
reaktorech je třeba vyčistit. Vědci se 
snaží zjistit, jaký materiál je v troskách 
elektrárny, proto byla v únoru do dolní 

komory č. 2 vyslána dálkově ovládaná 
robotická ruka. Ta pomocí prstů vyzved-
la 5 kusů radioaktivního roztaveného 
paliva o velikosti zrna do výšky 5 cm 
nad dno komory, aby pořídila snímky. 
Z komory nebyly zatím odstraněny 
žádné radioaktivní nečistoty, ovšem 
8hodinová operace ukázala, že část roz-
taveného paliva lze přesunout – důležitý 
důkaz, který pomůže připravit plány na 
vyčištění továrny. ale jak uvedl časopis 
Japan Times, jedna ze šesti prozkou-
maných oblastí obsahovala zbytky, 
které se zpevnily do látky podobné jílu, 
jíž robotická ruka nedokázala uchopit. 
Příští roboty budou muset řezat nebo 
projít tímto materiálem tak, aby mohl být 
odstraněn, což nebude snadné. 
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V dubnu 2018 Akademik Lomonosov  
odplul z Petrohradu.
 
Práce na reaktorovém sále  
v roce 2016.

energy Outlook vycházející ve veřejně 
přístupné podobě od roku 2011, na-
vazuje na tradiční ročenku Statistical 

review of World Energy, vydávanou  
BP od roku 1956. Poslední vydání s predikcí 
do roku 2040 konstatuje, že i v budouc-
nu zůstane role jádra významná, a pokud 
bychom skutečně chtěli prosadit ambiciózní 
cíle na snižování emisí a zlepšení klimatu, 
pak bude jeho přínos o to důležitější.

Svět bude potřebovat více energie
V příštích dvaceti letech stoupne celosvě-
tová spotřeba energie o třetinu. Většina 
tohoto nárůstu bude realizována ve formě 
elektřiny a zemního plynu. Osm z deseti lidí 
na planetě přitom dnes spotřebovává méně 
než 100 GJ energie na osobu. Při součas-
ném tempu změn klesne tento podíl během 
příštích let zhruba na šest lidí z deseti. Více 
než polovina globální populace tedy nebude 
ani za dvě desetiletí dosahovat současného 
evropského průměru spotřeby energie (120 
GJ/osobu). 

nic nenasvědčuje tomu, že by tažení 
obnovitelných zdrojů a zemního plynu mělo 
v nejbližší době zpomalit. na vrub těchto 
dvou zdrojů má jít pokrytí 85 % celkového 
očekávaného nárůstu spotřeby. Podíl obno-
vitelných zdrojů na zajištění energie v celo-
světovém měřítku má vzrůst na téměř 30 %, 
zatímco v roce 2010 činil jen kolem 3 %.

Také podíl jaderné energie v příštích le-
tech poroste v průměru o 1,1 % ročně, což 

odpovídá tempu posledních let. do roku 
2040 v základním scénáři stoupne výroba 
v jaderných elektrárnách na 3400 TWh 
(z dnešních 2506 TWh). Podíl na celkové 
výrobě ale kvůli ohromnému nárůstu zdrojů 
bude spíše menší. Zatímco jaderná výroba 
v zemích OEcd má v příštích letech klesat, 
v číně, Indii a v dalších asijských zemích ji 
naopak čeká výrazný růst.

Fosilní paliva ještě nezmizí ze scény
I přes světový boj proti emisím skleníko-
vých plynů se v nejbližší době nedočkáme 
výraznějšího snížení spotřeby ropy či uhlí. 
Poptávka po ropě zřejmě ještě minimálně 
10 let poroste, než začne stagnovat. Uhlí 
i navzdory tlaku na jeho opuštění poklesne  
v příštích letech jen na úroveň spotřeby 
z roku 2010. Uvolněné místo po zemích 
OEcd a brzy i číny totiž zaplní Indie a další 
rychle rostoucí asijské země (Filipíny, 

Indonésie, Vietnam) s rostoucími požadavky 
na výrobu energie. 

Studie BP nehýří optimismem ani pokud 
jde o proklamované snižování emisí cO2. 
V základním scénáři, který vychází ze 
současných politik a plánů, emise do roku 
2040 globálně oproti dnešku naopak stoup-
nou o 7 %. Odborníci přitom varují, že již 
hranice 2 % může být pro planetu spouště-
čem nedozírných škod a nevratných změn. 
Energy Outlook proto nabízí alternativní 
scénář s názvem „rychlý přechod“, jehož 
výsledkem by mělo být snížení emisí o 45 % 
proti dnešnímu stavu. Ovšem tato varianta 
počítá s tím, že jaderná energie, od níž se 
nyní politici snaží v rámci módních environ-
mentalistických trendů ustupovat, by hrála 
mnohem důležitější roli – její výroba by měla 
stoupnout na ca 4300 TWh. 

Radek Svoboda

EnERgEtikA PRo Příští dEkády?  
jEště ZdAlEkA nE tAk ZElEná
Spotřeba energie během 20 let stoupne o třetinu,  
jádro bude stále potřeba. Vyplývá to z výhledu budoucího vývoje energetiky 
publikovaného společností British Petrol (BP).

Dvoucestná  
robotická ruka  

zvedá radioaktivní  
trosky na dně  

reaktoru
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REPoRtáž PoStřeHy Z mWC

Hitem prestižní přehlídky komuni-
kačních technologií, která proběhla 
od 25. do 28. února, se staly sítě 

5G a první komerčně dostupné přístroje 
s ohebnými displeji. hlavním lákadlem 5G 
sítí je jejich vysoká přenosová rychlost, 
které nabízí až 20krát rychlejší konektivitu 
(20 Gbit/s a odezvu v řádu milisekund), než 
dosud nejpokročilejší 4G technologie LTE. 
To znamená nejen výrazně rychlejší a spo-
lehlivější internet, ale i rozvoj autonomní 
dopravy, průmyslové výroby a robotiky. 
Společnost T-Mobile, která již loni 5G sítě 
testovala, na MWc oznámila první kroky pro 
jejich letošní spuštění ve vybraných zemích 
(v rakousku, německu a holandsku).

na nástup 5G reagují i výrobci elektronic-
ké výbavy: Qualcomm např. představil  
7nm čipset Snapdragon 8cx s integrova-
ným 5G modemem X55. Má nabídnout 
výkon srovnatelný s 15W procesorem Intel 
core i5, a nízké energetické nároky – až 
několikadenní výdrž na jedno nabití.

Ohnutý svět
Trendem letošního roku budou zjevně 
ohýbací a ohebné přístroje. První komerč-
ní přístroj (byť v ještě ne zcela dokonalé 
podobě) se představil už v loni v podání 
čínské firmy royole, ovšem myšlenku jako 
takovou představila kdysi nokia v po-
době konceptu Morph, nicméně zůstalo 
jen u konceptu. nyní se technologického 

vedení v tomto segmentu razantně ujali 
asijští výrobci.

Samsung představil ještě před MWc svůj 
nový Galaxy Fold se šesti fotoaparáty jako 
vůbec první přístroj na světě (se 7,3“ disple-
jem Infinity Flex), který umožňuje složení do 
kompaktních rozměrů. 

Pozadu nehodlá zůstat ani čínský kon-
cern huawei. Své hlavní novinky si sice šetří 
na vlastní prezentační akci po MWc (oče-
káván je hlavně prémiový model P30 Pro se 
čtyřmi objektivy a až 10násobným bezztrá-
tovým zoomem), ale i v Barceloně ukázal 
zajímavé věci. kromě vybavení pro sítě 5G 
to byl např. právě skládací mobil Mate X. 
Zatímco Galaxy Fold skládá svůj displej 

Hitem Mobile World Congress v Barceloně  
byly sítě 5G a komerčně dostupné přístroje 
s ohebnými displeji.

Skládací mobil Huawei MateX je v otevřeném 
stavu jako tablet, displej ohýbá přes vnější hranu, 
takže je vždy na očích. Získal řadu ocenění 
renomovaných periodik jako Best of MWC. 

Vlajková loď LG G8 thinkQ s bezdotykovým 
ovládáním pomocí gest využívá technologii 
skenování žilních vzorků dlaně.

Mobil může vypadat i jako hodinky či náramek, 
jak dokumentuje novinka firmy Nubia.

Nokia 9 je první smartphone na světě 
s 6násobným fotoaparátem využívajícím  
5 snímačů s optikou Zeiss. FO
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MWc 2019:  
5g kAM sE PodíVáš...
I když se mnoho novinek představí 
počátkem roku na veletrhu CeS v las 
Vegas, výrobci mobilů si hlavní trumfy 
nechávají až na mobile World Congress 
(mWC) pořádaný v únoru v Barceloně. 
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směrem dovnitř, huawei ohýbá 8“ displej 
přes vnější hranu, takže je vždy na očích 
(ovšem i choulostivější). na druhou stranu 
umožnilo toto konstrukční řešení výrobci 
použít jen jeden „univerzální“ fotomodul 
(od Leicy), který funguje jako hlavní i selfie 
fotoaparát. Mobil je velmi tenký – v zavře-
ném stavu pouhých 11 mm, v rozevřeném 
dokonce jen 5,4 mm. Zařízení umožňující 
využívat sítě 5G má i dlouhou výdrž na 
jedno nabití díky dvoudílnému 4500 mah 
akumulátoru. 

Zcela odlišným způsobem přistoupili 
k souboji o zdvojnásobení obrazovky vývo-
jáři LG, kteří vsadili na koncept modulárního 
rozšíření a druhý displej umístili na pouz-
dro mobilu. O něco menší 6,2” obrazovka 
je připojena pomocí několika pinů, které 
slouží k napájení i komunikaci a v kombinaci 
s hlavním displejem umožňuje šikovný multi-
tasking – na „doplněném“ mobilu může uži-
vatel provádět naprosto oddělené činnosti. 
Jako první bude využívat toto řešení model 
V50 ThinkQ 5G, určený pro sítě nejnovější 
generace, který má i další pozoruhodnou 
inovaci: Místo klasického reproduktoru  
využívá zvučící celý displej. kromě něj 
představila firma i svou letošní vlajkovou loď 
LG G8 ThinkQ s bezdotykovým ovládáním 
pomocí gest, které využívá technologii ske-
nování žilních vzorků uživatelovy dlaně. 

mobil ohnutý jako náramek 
Už příští měsíc by se měl na trhu objevit 
první náramkový mobil s ohnutým disple-
jem. V Barceloně ho představila čínská 
nubia, dceřiná firma společnosti ZTE s tím, 
že nejdříve bude uvedena verze s bluetooth 
a poté i s vestavěnou eSIM. Pro ty nej-
náročnější počítá výrobce i se speciálním 
provedením vykládaném zlatem. nubia 
alpha umožňuje telefonovat, psát texty 
nebo surfovat na internetu bez nutnosti mít 
ještě někde v kapse normální mobil, s nímž 
by byl propojený. Jeho displej má o 230 % 
větší plochou, než dosud měla jiná nositel-
ná zařízení. na rozdíl od skládacích mobilů 
nemá ohebný displej, ale zahnutý OLEd pa-
nel v pevné konstrukci. Zadávání textu pro-
bíhá hlasem nebo na malé klávesnici typu 
T9 (podobný systém používají tlačítkové 
mobily). Přístroj nemá standardní operační 
systém, ale vlastní řešení, k základnímu 
ovládání funkcí slouží kromě dotykové vrst-
vy i kamera snímající gesta rukou. 

Vševidoucí oko od nokie
k atraktivním novinkám patří bezesporu 
smartphone nokia9 Pure View. nevyrábí 
ho ovšem finská firma, která svého času 
dominovala mobilnímu trhu, ale společ-
nost  hMd Global, jež převzala nástupnictví 
renomované značky. Ovšem nový výrobce 
se zhostil výzvy a pozvedl prapor nokie na 
přední místa technologické ligy – a zdá se, 
že úspěšně. nokia 9 je první smartphone na 
světě s 6násobným (!) fotoaparátem (a také 

Ani tlačítkovým přístrojům neodzvonilo, jak 
dokládá novinka Blackberry KEY2 s qwerty 
klávesnicí využívající systém Android s profilem 
Google Assistant.

FO
TO

: a
rc

hi
v

žebráček – jde o výkonný 20megapixelový 
snímač. O hladký chod zařízení se stará 
výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 
845 se 6 GB operační paměti.

hi-tech i stará dobrá tlačítka
Ovšem ani tlačítkovým přístrojům neod-
zvonilo, a nemusí jít zdaleka o nejlevnější 
modely. dokladem je např. Blackberry 
kEY2 – zařízení s celou qwerty klávesnicí 
ve speciální rudé edici. nová verze využívá 
systém android a s nově zavedeným profi-
lem Google assistant umožňuje kromě kla-
sického telefonování i pohodlnou obsluhu 
správy úkolů, plánování a ovládání zařízení 
domácích IoT.

kryptoměny si razí cestu i do mobilů, 
např. Samsung vybavil svůj Galaxy S10 
i peněženkou pro tato platidla. Jako vůbec 
první nabídla telefon s vestavenou podpo-
rou blockchainových operací tchajwanská 
značka hTc v podobě modelu Exodus 
1, vybaveného tzv. digitálním sejfem pro 
bezpečnější uchování kryptoměn, ale 
i dalších dat a novým typem aplikací, 
které nejsou závislé na jednom provozo-
vateli. aplikace v telefonech Exodus učiní 
z mobilu součást sítě pro sběr a odesílání 
dat o zařízeních v IoT a odměňuje uživa-
tele vlastní kryptoměnou za zpracovávaná 
data, např. o stavu senzorů v parkovacích 
automatech či o umístění sdílených vozidel. 
na MWc představila hTc řadu nových 
aplikací, mj. i přístup k tzv. Webu 3.0, což je 
koncepce decentralizovaného webu, jehož 
obsah není závislý na velkých firmách typu 
Facebook a Google. Za pozornost proto 
stojí např. aplikace numbers, která ukazuje, 
jaké údaje může telefon o uživateli sbírat 
a zároveň zobrazuje zájem o tato data ze 
strany různých firem, takže uživatel je pak 
má možnost zpeněžit sám místo toho, aby 
na nich nechal vydělávat Facebook nebo 
Google. další prezentovanou novinku hTc 
byla distribuovaná aplikace Blockfolio pro 
sledování kurzů kryptoměn či nodle, síť pro 
zařízení IoT.

na MWc nemohla chybět rozšířená (ar) 
a virtuální realita (Vr), pro které jsou smart-
phony významným prostředkem. Zejména 
ar je z praktického hlediska pro výrobce 
technologických řešení zajímavým fenomé-
nem, protože nemá pro citlivější jedince ne-
příjemný průvodní efekt v podobě kinetózy 
(bolení hlavy) a je levnější. Microsoft před-
stavil aplikaci remote assist (pro android) 
a Product Visualize 365 (pro iOS), umožňují-
cí prostřednictvím mobilu sdílet obraz okolí, 
a umisťovat do něj virtuální objekty. Měly 
by doplnit jako levnější alternativa systém 
speciálních brýlí pro 3d vizualizaci, jejichž 
inovovaný model holoLens 2, prezentovaný 
na MWc, má podle Microsoftu dvou- až 
tříletý náskok před konkurenčními techno-
logiemi. 

Josef Vališka

prvním fotoaparátem využívajícím 5 snímačů 
s optikou Zeiss, jak hrdě upozorňuje výrob-
ce). kromě toho „selfíčkového“ jsou všechny 
ostatní umístěny v netradičním kruhovém, 
resp. hvězdicovém uspořádání na zadní stra-
ně. každý objektiv má svůj specifický účel – 
dva zachycují snímek v barvě, tři monochro-
matické umožňují lepší ostrost a zachycení 
detailů, přičemž společně dokážou využít až 
10x více světla, než by byl schopen jeden 
barevný fotoaparát stejného typu. Přístroj 
díky současnému použití všech pěti kamer 
pořizuje snímky s hdr (high dynamic ran-
ge), tzn. zobrazuje i velké kontrastní rozdíly, 
které by běžné fotoaparáty telefonů zachytit 
nedokázaly. Veškerá data s využitím aI a po-
kročilých algoritmů mapování hloubky scény 
spojí díky kombinaci záběrů do výsledné 
12MPx fotografie s vynikajícím dynamickým 
rozsahem a hloubkou ostrosti. Umožňuje 
navíc pořizovat fotografie v nekomprimova-
ném formátu raW/dnG a následně je díky 
partnerství s adobe Lightroom upravovat pří-
mo v telefonu. ani solitérní objektiv na přední 
straně, vybavené 6“ 2k pOLEd displejem 
s technologií Puredisplay a pod ním umístě-
nou čtečkou otisků prstů ovšem není žádný 

nEjlEPší sMARtPHonE
králem letošního ročníku, který si 
odnesl titul „nejlepší smartphone na 
MWc Barcelona 2019“, se stal huawei 
Mate 20 Pro, oceněný zejména za 
nadstandardní výkon, vynikající kame-
rový systém, extrémní výdrž baterie, 
inovativní dobíjecí řešení i pozoruhod-
ný design.

40MP širokoúhlý 
objektiv

8MP 
teleobjektiv

20MP ultraširoký 
objektiv
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Začátkem letošního roku oznámil kon-
cern airbus oficiální ukončení výroby 
dvouposchoďového dopravního 

stroje a380, který byl svého času pýchou 
konstruktérského umu inženýrů evropského 
konsorcia. důvodem je nezájem dopravců 
a v roce 2021se tak definitivně uzavře jedna 
z pozoruhodných kapitol vývoje letectví. 
Přes ekonomické problémy, které jej nako-
nec srazily z oblak, je po technické stránce 
a380 jedním ze skutečných divů světa 
moderního průmyslu. 

Velkokapacitní stroj na svých dvou  
palubách mohl přepravovat (podle verze) 
450 až 853 pasažérů a svými rozměry 
(rozpětím 79,75 m, délkou 72,72 m a nos-
nou plochou 854 m2) je druhým největším 
dopravním letounem na světě v aktivní 
službě (po ruském 6motorovém cargo stroji 
antonov an-225 Mrija s rozpětím 88,4 m, 
délkou 84 m a nosnou plochou 905 m2. 
Jeho výrobu se nyní naopak chystá obnovit 
Ukrajina. Jen hydroplán hughes h-4 her-
cules „Spruce Goose“ měl skoro o 18 m 

větší rozpětí, a 208 m2 větší plochu křídel, 
ale byl o 3,1 m kratší než obří airbus, vzlétl 
však jen jedenkrát. Jeho konkurentem je tak 
pouze Boeing 747-8 (rovněž dvou-, resp. 
třípalubový, počítáme-li palubu náklado-
vého prostoru), který vznikl právě jako od-
pověď amerického rivala na a380. Je sice 
o 3,6 m delší, ale má menší rozpětí („jen“ 
64,5 m) a nosnou plochu 554 m2, a i o něco 
menší přepravní kapacitu (410 cestujících). 
Má však jednu výhodu: Je úspornější 
a efektivnější. Oproti a380 má také možnost 
úpravy na nákladní variantu, což je u největ-

šího airbusu problém, prostě nákladní verze 
a380 neexistuje. Ze 121 kusů nejnovějšího 
modelu B747-8 dodaného dopravcům, je 
více než polovina (75 strojů) využívána jako 
cargo verze pro přepravu nákladu. Právě 
to, že se daří prodávat nákladní verzi B747, 
zatím zachraňuje tento stroj od osudu a380.

Úžasný, ale problematický obr
Gigantické rozměry a380 však působily 
i problémy. Jeho provozu se musela přizpů-
sobit řada letišť úpravou ranveje, aby na 
nich tento stroj mohl přistávat, a také úpra-
vou nástupních můstků pro odbavení ces-
tujících (tj. zřídit patrové přístupové lávky). 
například mnichovské letiště muselo pro 
letoun společnosti Lufthansa zřídit speciální 
dveře, aby se vůbec vešlo do technického 
hangáru, a to ještě ne celé – ocasní plocha 
trčela mimo budovu.

Třistaosmdesátku nezachránily ani 
pokusy o vylepšení v podobě inovované 
verze a380neo, která by po vzoru a320neo 
a a330neo zefektivnila jeho provoz díky 
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souMRAk čtyřMotoRoVýcH  
nEbEskýcH obRů AnEb budoucnost  
PAtří ZAkRslíkůM
Historie se opakuje. každý asi ví, jak dopadl souboj Davida  
s Goliášem. a stejně jako Goliáš přes svou impozantní  
sílu prohrál, opouští arénu leteckého průmyslu  
největší letadlo pro pasažérskou dopravu na světě.
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Třistaosmdesátku  
nezachránily ani pokusy 
o vylepšení v podobě 
inovovaných verzí, které 
by zefektivnily provoz.



V roce 2021 se definitivně uzavře 
jedna z pozoruhodných kapitol 
vývoje letectví. 

Přistání i vzlet dvouposchoďového 
obra A380 si zasloužil obdiv.

Výroba A380 ve fabrice v Toulouse 
zanedlouho utichne.

Modifikovaná A380plus disponuje 
vylepšenou vzletovou hmotností  
a ekonomičtějším provozem. 

Moderní širokotrupé 
dvoumotorové stroje A350 XWB 
už nabízejí nosnost i dolet pro 
transkontinentální trasy.

A350 může (podle varianty) 
přepravit 270 až 350 cestujících.
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před sebou zářné perspektivy. Poslední z amerických 
dopravců vyřadil stroje typu 747 letos a ke stejným kroků 
se chystá i řada dalších aerolinií včetně British airways, 
které provozují 36 těchto letadel, vůbec nejvíce na světě 
(dalších 34 nevyužitých mají zakonzervovaných). Jejich 
provoz plánují kompletně ukončit do roku 2024.  

Dva motory lepší než čtyři
kromě menší přepravní efektivity ve srovnání s dvoumo-
torovými moderními stroji mají obří čtyřmotorové letouny 
problém i s vyšší hlučností (např. B747 kvůli nadměrné 
hlučnosti převyšující povolené normy nesmí létat nad 
řadou míst v Evropě). hlavním problémem jsou však, 
jako obvykle, peníze. Obří superletadla jsou příliš drahá 
v poměru ke své produktivitě. Menší a efektivnější dvou-
motorové stroje nabízejí sice nižší přepravní kapacitu, 
ale výrazně příznivější náklady.

U modelu dreamliner pro 35–40 cestujících vychází 
spotřeba pro přepravu jednoho cestujícího na 100 km 
asi 2,5–2,7 l paliva, zatímco u superletounů, nesoucích 
na svých palubách kolem půltisícovky pasažérů, vychází 
tato hodnota podle serveru Flight Global na 31 l. navíc 
tyto stroje stojí přes 440 mil. dolarů (více než 10 mld. 
kč), ve srovnání s poloviční pořizovací cenou menšího 
Boeingu 787 dreamliner s kapacitou 242 pasažérů, 
nebo v prodloužených verzích 787-9/787-10 s kapa-
citou 290, resp. 310 cestujících (podle verze zhruba 
185–220 mil. dolarů). Boeing navíc plánuje výrobu nové 
verze velkokapacitních dvoumotorových strojů 777X až 
pro 400 cestujících, a také airbus pracuje na inovacích 
a350. Třistapadesátka může přepravit podle varianty 
270 až 350 cestujících a při zhuštění sedadel u varianty 
a350-1000 až 550, což už je ekvivalent „supejumba“. 
Moderní širokotrupé dvoumotorové stroje jako a350 
XWB (eXtra Wide Body) už nyní nabízejí nosnost i dolet 
požadované pro dlouhé transkontinentální trasy, na něž 
byly dosud nasazovány právě obří letouny a380 a B747, 
ovšem s mnohem nižší spotřebou paliva. 

Petr Přibyl
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novým křídlům, motorům a větší kapacitě. 
Tu však airbus „odpískal“ už v roce 2017 
po zjištění, že by se letoun nevyplatil. Tak 
skončila i následně plánovaná modifikace 
a380plus představená v témže roce na 
pařížském aerosalonu, která byla vyvinutá 
na základě zájmu aerolinek Emirates. I když 
disponovala vylepšenou vzletovou hmot-
ností, mohla dopravovat celkových 578 t 
a byla úspornější o 13 % na jedno sedadlo.  

Končíme. někdo hned, někdo později
Emirates, které jsou největším světovým uži-
vatelem a380, se rozhodly zredukovat svou 
původně plánovanou objednávku 162 strojů 
jen na 123 ks a od airbusu objednat 70 men-
ších modelů a350 a a330neo. Proto také od 
objednávky osmi a380 odstoupil před časem 
i další z významných uživatelů těchto strojů, 
australské aerolinie Qantas, které svou flotilu 
nyní vybavují menšími dreamlinery. „nemáme 
žádný významný objem nevyřízených zakázek 
na a380, takže není důvod zachovávat 
výrobu,“ uvedl generální ředitel společnosti 
airbus Tom Enders s tím, že letouny, které si 
díky jejich pohodlí a komfortu pasažéři oblíbili, 
budou ještě řadu let v provozu a že výrobce 
bude jejich provozovatelům nadále posky-
tovat plnou podporu. Poslední letoun a380 
bude dodán v roce 2021, tedy 15 let poté, co 
se na dvou palubách tohoto unikátního stroje 
vznesli do oblak první cestující. 

Mnohem déle ovládal nebe populární 
Boeing 747, který byl poprvé zařazen do 
služby v roce 1970, od té doby byly vyrobe-
ny stovky těchto strojů nazvaných Jumbo 
jet. ani jeho nejnovější verze 747-8I s dole-
tem 15 tis. km, kterou uvedl výrobce v roce 
2010, a má o třetinu úspornější provoz než 
jeho předchůdce typ 747-400Er, však nemá FO
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kategorie tzv. loudavé neboli opož-
děné munice, tedy sebevražedné 
drony, je novým trendem, který se 

objevil ve zbrojním průmyslu. Jde o bezpi-
lotní letouny, které identifikují cíle a pak je 
dokážou zničit pomocí bojové hlavice, jíž 
nesou na palubě.

na únorovém zbrojním veletrhu v abú 
Zabí se představila novinka z ruského 
zbrojařského koncernu v podobě malého 
sebevražedného dronu. Sergej čemezov, 
šéf společnosti rostech, která patří do kon-
cernu, charakterizoval tento tichý dron UaV 
(Unmanned aerial Vehicle) s označením kub 
jako „velmi přesnou a maximálně účinnou 
zbraň, které je těžké čelit tradiční proti-

vzdušnou obranou“. Elektřinou poháněný 
121 cm dlouhý stroj s metrovým (přesně  
95 cm) rozpětím má letovou výdrž ve vzdu-
chu půl hodiny a může donést na cíl nálož 
o hmotnosti až 3 kg rychlostí 80–130 km/h. 
Lze ho buď naprogramovat nebo navádět 
ručně a jeho trumfem by měla být i cena. 
Podobné zbraně mají i USa, Izrael, čína 
a další země. 

Blízkovýchodní bojiště: testovací aréna
Společnost Israel aerospace Industries (IaI) 
představila svoji řadu úderných sebevra-
žedných dronů poprvé před třemi lety. 
Patří k nim např. prostředky harop a harpy 
– bezpilotní bojové letouny navržené k úto-
kům na radarové systémy a optimalizované 
pro potlačení pozemní protivzdušné obrany 
(SEad). dolet těchto strojů dlouhých  
2,7 m s rozpětím 2,1 m činí úctyhodných 
500 km s výbušnou hlavicí o hmotnosti  
32 kg. Zajímavostí je pohonná jednotka: 
Wankelův motor o výkonu 28 kW dodává 
dronu max. rychlost 185 km/h. 

Obdobným účelům je určena i letošní no-
vinka od IaI – dron Mini harpy. UaV o hmot-
nosti 45 kg nese 8kg bojovou hlavici, má 
dvouhodinovou letovou výdrž, a je schopen 
komunikace s obsluhou na vzdálenost až 
100 km. Využívá unikátní kombinace optiky 
a schopnosti detekovat vysílání radioloká-
torů. „raději než se spoléhat na referenční 
bod GPS, vyčkává systém ve vzduchu na 
objevení cíle a pak zaútočí,“ říká Boaz Levy, 
výkonný viceprezident IaI. Také izraelská 
firma uVision vyvinula „jednosměrný“  
3kg dron hero-30.

íránská armáda už koncem roku 2014 vy-
zkoušela bezpilotní letadlo, které označuje 
jako sebevražedný stroj určený k likvidač-
ním akcím. Měl způsobit co největší škodu 
tak, aby přitom nebyly ohroženy životy 
jejích vojáků. Vysoký íránský důstojník jej 
označil jako „mobilní bombu schopnou 
zaútočit na cíle ve vzduchu, na zemi i na 
vodě“. Letoun s až 10hodinovou letovou 
výdrží je vybavený zobrazovacím zařízením 
mapujícím okolí v rozsahu 360°. Při doletu 
na cíl exploduje.

malí tiší zabijáci
americká armáda má kromě již známých 
„zabijáckých“ dronů reaper a Predator 
např. i malý a přenosný sebevražedný elek-
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než aby se UaV 
spoléhal na referenční 
bod GPS, vyčkává ve 
vzduchu na objevení 
cíle a pak zaútočí. FO
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sEbEVRAžEdné dRony
Japonští kamikaze, kteří se stali fenoménem poslední světové  
války, by už své životy při útoku na nepřátelské cíle nasazovat  
nemuseli. Dnes to za ně udělají drony.
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sahem 10 km. Ve vzduchu vydrží 30 min. Může používat  
1kg hlavice dvou typů: S vysokou výbušností/fragmentací nebo 
hlavice hEaT, schopné prorazit při přímém zásahu až 240mm pan-
cíř. I když jde o „jednorázový“ UaV, může být, pokud se nepoužije, 
stažen zpět a po kontrole znovu použít. To se týká i hlavice se 
dvěma mechanickými bezpečnostními systémy aktivovanými před 
vzletem, spolu s elektronickým systémem, který iniciuje výbušni-
nu těsně před úderem. Stroj je ovládán dálkově pomocí směrové 
antény. Ve fázi navádění a při průzkumných činnostech operátor 
používá optický systém obsažený v hlavici, což mu umožňuje řídit 
let do posledních vteřin a také v případě potřeby útok přerušit. Ve 
výzbroji dronu bude i tzv. autotracker, který umožní UaV automa-
ticky sledovat pohyblivý cíl. Podobně jako jiné systémy tohoto typu 
je Warmate, jak zdůrazňuje výrobce, výrazně levnější než tradiční 
zbraňové systémy pro podobné účely, včetně řízených raket. 

Petr Kostolník
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trický dron Switchblade (neboli vystřelovací 
čepel, jak zní překlad) firmy aerovironment. 
Jde o silný miniaturní bezdrátově řízený lé-
tající prostředek, který je navržený tak, aby 
byl snadno sbalitelný, s vysokou přesností 
úderu a zároveň minimálními vedlejšími 
účinky. Malá velikost a tichý provoz přispí-
vají k tomu, aby bylo obtížné ho odhalit, 
rozpoznat a sledovat i na velmi krátkou 
vzdálenost. Switchblade je vystřelovaný ze 
speciální vypouštěcí kazety s několika sloty. 
Ve vzduchu k cíli vydrží jen zhruba 10 mi-
nut, a ani 10km dolet jej neřadí mezi špičku 
ve své kategorii. Ovšem na zničení běžnými 
způsoby těžko zlikvidovatelného objektu 
bez použití drahých systémů to stačí. 

Sebevražedné drony ale najdeme i v Ev-
ropě. například polská firma WB Eletronics 
vytvořila malý 5kilogramový dron Warmate, 
schopný vyhledávat a zničit různé cíle. 
Pětinu jeho celkové hmotnosti tvoří bojová 
hlavice. UaV reprezentuje první typ loiterin-
gové munice vyráběné v Evropě. Je  
1,1 m dlouhý s rozpětím křídel 1,4 m a do-

Mini Harpy je poslední 
novinkou v portfoliu 
dronové flotily IAI.

Pětinu celkové 
hmotnosti polského 
dronu Warmate tvoří 
bojová hlavice.

Přenosný malý 
americký UAV 
Switchblade stačí na 
zničení běžnými způsoby 
těžko zlikvidovatelného 
objektu bez použití 
drahých systémů.

Ruský Kub je charakte- 
rizován výrobcem jako 
velmi přesná a účinná 
zbraň, které je těžké čelit 
tradiční protivzdušnou 
obranou.
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Sondu vyvinulo sdružení izraelských in-
ženýrů původně v rámci soutěže Go-
oglu nazvané Lunar X Prize o dopravu 

vlastní robotické sondy na Měsíc. Sonda 
odstartovala až po oficiálním ukončení  
soutěže, která neměla vítěze, neboť pod-
mínky se v daném časovém limitu nepoda-
řilo splnit žádnému z účastníků. ke svému 
cíli se ale vydala i bez naděje na finanční 
odměnu ze soutěže. Byla vynesena raketou 
Falcon jako doplňkový náklad pro jiného  
klienta. Berešit je vybavena mj. zařízením 
pro měření magnetického pole Měsíce 
(s nímž začne ještě před přistáním) a zrca-
dlovým systémem, který odrazí laserový 
paprsek zpět do místa původu, což umožní 
přesně lokalizovat Berešit na povrchu bez 
nutnosti kontaktovat Zemi. Zdrojem paprsku 
bude lunární družice Lunar reconnaissance 
Orbiter, kterou na oběžnou dráhu kolem 
Měsíce vyslala naSa.

Po plánovaném přistání dne 11. dub-
na na severní měsíční polokouli, v místě 
Mare Serenitatis, které vykazuje magne-
tické anomálie, by měla sonda fungovat 
dva až tři dny, než její systémy zničí 
sluneční žár nebo mrazivá lunární noc. 
není totiž vybavena termální ochranou.

Po ukončení aktivní činnosti zůstane 
v sondě unikátní „knihovna“ – archiv 

o velikosti dVd tvořený 25 pláty po-
niklovaného filmu (každý o tloušťce  
40 µm) se 30 mil. stránek o historii 
lidstva a civilizace. První čtyři vrstvy 
disku obsahují přes 60 tis. analogových 
snímků dokumentů, fotografií, knih 
a ilustrací. dalších 21 vrstev (celkem 
200 GB) tvoří informace, obrázky, 
audio i videozáznamy, software a také 
kompletní kopie Wikipedie v angličti-
ně. Součástí je i datová sada PanLex 
(lingvistický klíč k 5 tisícovkám jazyků), 
které připravila americká nezisková 
organizace arch Mission Foundation.

Pokud vše půjde podle plánu, a son-
dě se podaří po několikanásobném 
obletu naší planety s pomocí vlastních 
motorů úspěšně přistát na Měsíci, stal 
by se Izrael čtvrtou zemí (po rusku, 
USa a číně), které se to podařilo. Pak 
bude sonda Berešit nejmenším zaříze-
ním, které přistálo na Měsíci, a navíc by 
se stala i nejlevnějším projektem svého 
druhu. Projekt byl financován zejména 
soukromými dárci, ale částečně na něj 
přispěla i státní firma Israel aerospace 
Industries. celkově přišel na 100 mil. 
dolarů (téměř 2,3 mld. kč). 

Petr Přibyl

iZRAEl ZAloží nA Měsíci kniHoVnu
na počátku bylo slovo... začíná Bible zvaná Genesis.  
a právě první slovo celé „knihy knih“ – Berešit (hebrejské označení  
pro počátek) – dalo pojmenování izraelské sondě.

Sonda připravená pro nákladový prostor  
nosiče Falcon.

Vizualizace přistávacího modulu sondy  
Berešit na Měsíci.
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Valoňském roce byl Outlander nejpro-
dávanějším plug-in hybridem v Evropě. 
Modelové provedení 2019 přichází 

s výrazně nižšími emisemi na úrovni 46 g/km. 
díky oblíbenému formátu SUV s pohonem 
všech kol a špičkovým technologiím v sobě 
spojuje všestrannost, ekologické parametry, 
hospodárnost a typicky japonskou kvalitu. 

Tento model byl vyvíjen primárně jako 
elektromobil, takže není překvapením, že 
baterie jsou integrovány do podlahy místo do 
zavazadelníku. Výrobce tím docílil výborného 
rozložení hmotnosti, nižšího těžiště a přitom 
zachoval objemný zavazadelník. Ve srovnání 
s předchozí verzí je nová maska, nový nárazník 
a systém osvětlení. Uvnitř jsou přepracované 
ovládací prvky a nové sdružené přístroje. 

Místo dvoulitrového agregátu je nyní pod 
kapotou benzínová jednotka o objemu 2,4 l 
disponující výkonem 99 kW, která při 80% za-
tížení pracuje v úsporném atkinsonově cyklu. 
Motor je propojen s výkonným generátorem 
energie (80 kW) a úzce spolupracuje se dvě-
ma střídavými synchronními elektromotory 
(60 a 70 kW). ale celkový výkon nelze sčítat, 
protože při vyšších rychlostech se jednotky 
nezapojují nikdy společně. Jak uvádí výrobce, 
lze to chápat pouze jako nominální hodnotu, 
která se za reálných podmínek nikdy nevyuží-
vá. Systém pohonu PhEV vždy volí optimální 
kombinaci hnacího ústrojí a jízdního režimu, 

s důrazem na elektrické ústrojí a nízké emise. 
Střídavé elektromotory jsou bezuhlíkové, tím 
pádem bezúdržbové s životností závisející 
pouze na životnosti ložisek. 

Pro lepší komfort se spalovací motor 
nechová očekávaně k dané jízdní situaci. 
Řídicí jednotka podle potřeby využití energie 
operuje se všemi složkami pohonu. Po 
nastartování se vždy volí režim elektromobilu. 
Systém PhEV je plně automatický, takže pak 
neustále přepíná mezi režimem jízdy a dobíje-
ním. Uživatel může pouze měnit volbu režimu 
(např. na čistě elektrický pohon), aktivovat 
režim SaVE (jde o upřednostňované řešení 
zamezující vybití baterie), při němž v zájmu 
snížení spotřeby vypomáhají elektromotory 
a dobíjejí se baterie. dále může aktivovat 
režim charge k nucenému dobíjení, když není 
k dispozici žádný externí zdroj energie, a také 
využívat pádel pod volantem k regulaci brzdě-
ní a rekuperaci energie.

Auto noVInka 
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VysPělý outlAndER  
PHEV VE čtyřkolcE
Společnost mitsubishi, průkopník v segmentu 
plug-in hybridů, představila novou vlajkovou loď 
v podobě modelu SUV outlander PHeV 2019, 
který nedávno zařadila do svého portfolia.

Jízdní režimy
Outlander má naprogramovanou prioritu jízdy 
čistě na elektrický pohon, ale systém vyhod-
nocuje každé prudší sešlápnutí plynového 
pedálu či požadavek na výkon. nabízí tři jízdní 
režimy, které jsou automaticky aktivovány 
systémem PhEV, ale vždy s permanentním 
elektrickým pohonem 4Wd.
• Čistě elektrický jízdní režim je do  
135 km/h. k pohonu se využívá obou elektro-
motorů čerpajících energii z baterie soustavy.
• Sériový hybridní režim – aktivuje se při 
potřebě prudší akcelerace nebo během stou-
pání. Pohon zabezpečují oba elektromotory, 
ale je spuštěný spalovací motor pro pohon 
generátoru energie k dobíjení baterií během 
jízdy. Systém je přednastaven tak, aby co 
nejdříve přepínal zpět do čistě elektrického 
režimu.
• Paralelní hybridní režim – aktivuje se za 
vysokých rychlostí. Spalovací motor pohání 
prostřednictvím redukčního převodu přední 
kola. Přední elektromotor vypomáhá spalo-
vacímu motoru a zadní elektromotor pohání 
zadní kola. Systém co nejdříve přepíná zpět 
do sériového hybridního režimu nebo do čistě 
elektrického (do rychlosti 135 km/h).

Výhody využití energie
akumulátory vzduchotěsně i voděodolně 
uzavřené mají kapacitu 13,8 kWh. Ve vozidle 
jsou k dispozici dvě elektrické zásuvky  
1500 W k připojení spotřebičů na 230 V např. 
v přírodě. Přitom má Outlander dost energie 
i k napájení běžné domácnosti po dobu až  
10 dnů (podmínkou je úplné nabití baterie 
a plná palivová nádrž).

V případě, že ukazatel nabití ukazuje nu-
lovou hodnotu, není třeba se ničeho obávat, 
protože v akumulátorech je ještě asi 30 % 
energie. Výrobce tím zachovává životnost 
baterií a také jako rezervu pro nenadálou 
jízdu do kopce či při potřebě akcelerace nebo 
využití pohonu všech kol. Výbornou tech-
nologií je tzv. hlídač vyvažování jednotlivých 
článků – sleduje teploty, řídí chlazení např. 
při rychlodobíjení. automobilka poskytuje na 
akumulátory 8letou záruku a garantuje v této 
době minimální kapacitu 70 %. 

Petr Kostolník



konkrétně dodala na český trh od 
2/2018 do 1/2019 o 8 % litých kol 
více než v předešlém roce. Segment 

ocelových kol vzrostl o 4 % a prodej pneu-
matik, na který je navázaný prodej komple-
tů, vzrostl o 46 %. dařilo se také segmentu 
senzorů TPMS, který narostl o 17 %.

Řidiči stále více přicházejí na to, že bez-
pečnost začíná u kol. a právě homologova-
ná litá kola jsou toho zárukou. alcar má ve 
své produkci všechna litá, ocelová i hybridní 
kola vždy označena na čelní straně značkou 
kBa nebo E v kroužku s číslem schválení. 
Řidič si tak může být jistý, že používá pouze 
schválená kola, navíc s tříletou zárukou. 
V případě potřeby zápisu nového rozměru 
kol a pneumatik do velkého technického 
průkazu vozidla, vystaví alcar typový list, 
který jediný tento zápis umožňuje. 

Doporučení pro jarní sezonu
Ze svého sortimentu 71 designů litých 
kol značek aEZ, dOTZ, dEZEnT a EnZO 
vybrala firma sedm atraktivních designů 
pod akčním názvem Black & Silver, které 
doporučuje za příjemnou cenu. 

Jde o novinky aEZ Panama a Panama dark, 
od značky dOTZ modely Misano dark, Misano 
grey a cP5 dark. Z produkce dEZEnT je to 
novinka TZ dark/TZ$1 c dark a TY graphite.

nové schválení ve 2. stupni výroby
V letošním únoru obdržely modely Van 
a Van dark značky dEZEnT, které jsou  ur-

čeny pro lehká užitková vozidla a dodávky 
(např. pro Ford Transit, MB V třídy a Sprin-
ter, VW T5, T6 a crafter, renault Traffic, 
citroën Jumper, Peugeot Boxer a Fiat 
ducato), schválení Ministerstva dopravy 
čr k použití i na přestavbách užitkových 
vozidel, např. obytných vozů na shodných 
podvozcích. alcar tak může vystavovat 

typové listy na vozidla v 2. stupni výroby za 
podmínky, že v rámci přestavby nedochází 
ke změně podvozku ani ke zvýšení zatížení 
na nápravu nad rámec zatížení pro vozidlo 
v 1. stupni. Splnění těchto podmínek kont-
roluje technik STk na základě typového lis-
tu určeného pro vozidla v 2. stupni výroby.

Perlička na závěr
Ze Slovenské obchodní inspekce (SOI) by si 
mohly naše kontrolní orgány vzít inspiraci. 
SOI totiž koncem ledna oficiálně upozornila 
na internetový obchod, který na Slovensku 
prodává neschválená litá kola bez typového 
schválení, čímž porušuje slovenské zákony. 
nákup kol ve zmíněném e$1 shopu nejenže 
SOI nedoporučuje, ale upozorňuje na riziko 
odmítnutí plnění pojistné události pojišťov-
nou. 

Petr KostolníkFO
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teCHnIka Auto

o litá cERtifikoVAná kolA jE ZájEM
Společnost alCaR BoHemIa vyhodnotila uplynulý rok 
nárůstem ve všech svých produktových řadách.  
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AEZ Panama dark
19“ –  21“

AEZ Panama high gloss
19“ –  21“

DOTZ Misano dark
17“ –  20“

DOTZ Misano grey
17“ –  20“

Akce platí 
od 11. 3. do 17. 5. 2019.

Bezpečnostní šrouby/matice

BEZPEČNÁ KOLA 
PRO RADOST
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 ▼ InZErcE

DOTZ Misano dark pěkně ladí s křivkami BMW 3.

DEZENT upoutá kombinovaným provedením 
modelu TZ dark.

Porsche Cayenne s novinkou značky AEZ Panama.1



Příjemný volant i ovládání, jen 
displej by mohl být větší. 

Velké ovládače klimatizace 
umožňují snadnou obsluhu. 

Do prostorného zavazadelníku  
lze umístit předměty dlouhé  
až 1,8 m.

1

1
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když v roce 1988 automobilka před-
stavila první generaci modelu Tipo, 
šlo o velmi zajímavý hatchback nižší 

střední třídy, který hned v příštím roce získal 
titul Evropské auto roku. V současné nabídce 
jsou k dispozici karosářské varianty kombi, 
hatchback i sedan. 

na týdenní test jsme měli k dispozici Tipo 
ve variantě kombi v nejvyšším výbavovém 
stupni S-desing ve sportovním vzhledu. 
Při délce 4571 mm a šířce 1542 mm nabízí 
zavazadlový prostor o objemu 550 l. Sice jde 
o průměr v nabídce kombíků, ale je dostateč-
ně velký pro naložení věcí na rodinnou dovo-
lenou. navíc má nízko položenou nakládací 
hranu, velké boční kapsy a skrytý prostor pod 
podlahou. Jsem rád, že výrobce umožňuje 
(sice za příplatek) objednat si rezervní kolo. 
Osobně bych se bez „rezervy“ na delší cestu 
nevydával. a pokud jedete jen ve dvojici, dá 
se sklopením zadních dělených opěradel 
zvětšit zavazadelník na rovnou plochu bez 
schodu. 

Design
Venkovní design v italském stylu se mi líbil, 
dokonce musím říct, že mě přitahoval. Velmi 
pěkně jsou zapuštěny přední světlomety do 
masky chladiče a celkově vypadá robust-
ně. Jemné linky naznačují dynamiku. O to 
víc jsem byl zvědav na provedení interiéru. 
Ten mě trošku zklamal svým provedením 
a menším dotykovým displejem (7“) uprostřed 
palubovky, ale brzy jsem si na něj zvykl. na-

opak se mi líbila přehledná kaplička s přístroji 
před řidičem a volant s robustnějším věncem. 
kromě utopených spínačů pro vyhřívání před-
ních sedadel v přihrádce před řadicí pákou 
jsou všechny ovladače snadno a intuitivně 
rozloženy v pěkném dosahu řidiče. Vyzdvihl 
bych přehlednost ovládání klimatizace a také 
velký vnitřní prostor.

Přední sedačky jsou příjemně tuhé s dob-
rým bočním vedením. Ocenil jsem jejich 
pohodlí i ergonomii při delší jízdě do Lipska. 
Řidič i spolujezdec mají dostatek místa 
v oblasti kolen i nad hlavou. na zadní pozici 
si sednu za sebe bez problému a mám ještě 
hodně místa nad hlavou (při mé výšce 174 cm) 

Auto teSt 
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Rodinné koMbi fiAt tiPo 
kombíky sice ztrácí na atraktivitě ve srovnání s dnes 
tolik preferovanými modely SUV, ale jako rodinné 
auto je praktické a pořád v oblibě. navíc s italským 
designem vypadá skvěle a dokáže nabídnou 
pohodlnou a komfortní jízdu.

a také před koleny. S kolegy jsem zkoušel 
zadní lavici a tři dospělé osoby se vejdou bez 
problémů, dokonce jeden v výškou 196 cm 
se jen lehce dotýkal stropu.   

Pod kapotou
Z nabídky zážehových a vznětových motorů 
jsme měli pod kapotou nejsilnější vznětovou 
jednotku 1,6 MultiJet ddcT o výkonu  
88 kW při 3750 ot./min a nejvyšším točivým 
momentem 320 nm při 1750 ot./min. Motor 
byl propojen s 6stupňovou automatickou 
převodovkou ddcT. Ze čtyř výbavových 
stupňů (Pop, Plus, Lounge a S-design) jsme 
měli v testovaném voze poslední jmenovaný, 
který kromě základní výbavy nižších stupňů 
zahrnoval např. detaily s lesklou černou 
úpravou, 18“ litá kola nebo pastelový šedý 
lak. Jinak je základní i příplatková výbava 
velmi bohatá.

Tipo je stavěné na klidnou komfortní jízdu, 
čemuž odpovídá i výkon 88 kW. Pokud od 
něj nebudete čekat vrcholové výkony, je jízda 
s ním velmi příjemná. Při stabilní rychlosti je 
motor v kabině téměř neslyšný, v případě 
prudkých akcelerací a vytáčení je pak projev 
o dost hlasitější. dvospojková automatická 
převodovka při hladké jízdě řadí rychle a bez 
cukání, při prudší akceleraci vytáčí otáčky, 
než přeřadí na další stupeň. Podvozek je nala-
děn velmi komfortně, dokáže příjemně pohltit 
běžné nerovnosti a díky tlumičům pérování 
s proměnlivou charakteristikou bezvadně sni-
žuje naklánění karoserie při prudším projíždění 
zatáček. Vůz má navíc při svých rozměrech 
průměr otáčení méně než 11 m.

I když jsme zrovna neabsolvovali klidnou 
jízdu, spotřeba nás nadchla. Po týdenním 
testu v kombinovaném provozu a najetím 
744 km se ukazatel zastavil na průměrné 
hodnotě 6,3 l na 100 km. 

Petr Kostolník
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Díky výborným jízdním vlastnostem, 
novým motorům a bohaté výbavě 
představuje kvalitativní generační 

skok. nový Peugeot 508 upoutá nízkou 
a kompaktní karoserií, ostrým a svalnatým 
exteriérem, solitérně uspořádaným interié-
rem, prostorností s objemem zavazadlového 
prostoru 487 až 1537 l.

k testu jsme měli vůz s označením GT, 
což předesílá nejvýkonnější a nejluxusnější 
vybavení. Tento moderní radikální fastback 
poznáte podle dravé přední masky s chro-
movanou šachovnicovou mřížkou a unikátní-
ho světelného podpisu Full LEd. Při bočním 
pohledu sportovní linie s elegantní klenutou 
střechou plynule přechází k zadnímu náraz-
níku. Tvar karoserie dotvářejí úzké prosklené 
plochy odhalující bezrámové dveře. Při po-
hledu zezadu nelze přehlédnout trojrozměrná 
adaptivní světla s kresbou tří drápů, jejichž 
světelná intenzita se automaticky přizpůsobí 
okolnímu světlu.

Uvnitř najdeme inovovanou kabinu i-cockpit 
s kompaktním multifunkčním koženým 
volantem s chromovanými dekory a lo-
gem GT, vyvýšenou digitální přístrojovou 
deskou s možností vlastní konfigurace 
a velkým barevným dotykovým displejem. 
Prostřednictvím sedmi chromovaných 
ovladačů ve tvaru klaviatury máte přímý 
přístup k hlavním funkcím a nastavením 
vozu prostřednictvím dotykové obrazovky. 
Peugeot i-cockpit se poprvé objevil v roce 
2012 u vozu 208 a s každým dalším mode-
lem se postupně vyvíjel. Vyzkoušel jsem ho 
opakovaně a u menších aut jsem si na něj 

při své rozlehlejší postavě těžko zvykal, měl 
jsem pocit, že mám poměrně titěrný volant 
nezvykle až skoro v klíně. U nové 508 už mi 
to nevadilo, naopak ve větším autě jsem mu 
vzhledem k neobvyklosti a zároveň přehled-
nosti přišel na chuť, ale sedadlo jsem měl 
v nejnižší poloze. 

V interiéru jsou použity prémiové materiály 
jako exkluzivní kůže v kombinaci s pravým 
dřevem, kterým je obložena palubní deska, 
výplně dveří a středová konzole. Velkou 
pochvalu zaslouží sedačky v našem případě 
v exkluzivním červeném koženém čalounění 
naPPa s prošíváním. drobnou výtku mám 
k tajuplně schovanému přístupu k připojení 
USB a ploše na dobíjení telefonů pod stře-
dovým panelem mezi předními sedadly, jsou 
tak hůře přístupné. 

GT dostalo do vínku dvě exkluzívní 
motorizace. Benzínový agregát PureTech 
o objemu 1,6 l a výkonu 165 kW a diese-
lový 2,0 Bluehdi o výkonu 130 kW, oba 
v kombinaci s elektricky ovládanou impulzní 
automatickou 8stupňovou převodovkou 
EaT8 s páčkami na volantu. V testovaném 
voze byl vznětový motor, u kterého výrobce 
uvádí nejvyšší rychlost 235 km/h a spotřebu 
v kombinovaném provozu 4,7 l/100 km. 

O vynikající jízdní komfort se stará široká 
škála nejmodernějších podpůrných prvků říze-
ní. Zmíním se alespoň o dvou. Volba jízdního 
režimu drive Mode má polohy EcO, komfort, 
normál, Sport a Manuální. V provedení driver 
Sport Pack má vliv na dynamické funkce 
vozidla, zvukový projev motoru, citlivost pedálu 
plynu a posilovače řízení, rychlost řazení pře-
vodových stupňů, nastavení aktivně řízeného 
podvozku. rozdíly jsou opravdu znatelné, vůz 
si můžete nastavit v návaznosti na nejrůznější 
podmínky provozu a podle vlastního řidičského 
rozpoložení. Zcela nový systém nočního vidění 
night Vision rozpoznává a signalizuje nejen 
v noci, ale i za snížené viditelnosti prostřednic-
tvím infračervené kamery přítomnost chodců 
a zvířat do vzdálenosti až 200–250 m před 
vozidlem, kam až dálkové světlomety nedo-
svítí. Při riziku kolize spustí výstrahu v podobě 
zobrazení jednoho ze symbolů chodec, zvíře 
uprostřed okna, silueta se orámuje červeně. 
Potvrzuji, funguje to bezchybně.

Při testu jsme najeli 521 km v rozličném 
provozu, ve městském pouhé minimum. 
I když jsme nijak nedivočili, tak průměrná 
spotřeba 6,6 l/100 km výrazněji překročila 
výrobcem deklarovanou. celkově však je 
nová 508 půvabné auto s osobitým vlídným 
interiérem, vyniká skvělými jízdními vlast-
nostmi, mile překvapuje luxusní výbavou.

Základní cena Peugeotu 508 GT se vzně-
tovým motorem je 1 070 000 kč. 

Oldřich Šesták

PEugEot 508 gt uPoutá  
ZjEVEM i jíZdníMi VlAstnostMi
nový model přešel od klasické čtyřdveřové siluety  
k 5dveřové karoserii, spojující v sobě prvky kupé  
a fastbacku. Vlajková loď se sebevědomě posouvá 
směrem k luxusnějším vozům.
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Mohutné páté dveře dokládají u 508 přechod  
na fastback. 

Boční sportovní linie plynule přechází  
k zadnímu nárazníku.

Pohled do kabiny i-Cockpit odhaluje vyvýšenou 
digitální přístrojovou desku.

1

2

1

2

3

3

techmagazin.cz l 57



Čínská společnost caTL (contempo-
rary amperex Technology), která loni 
po pouhých sedmi letech působení 

na trhu odsunula na druhou pozici japon-
ského konkurenta Panasonic z čela žebříčku 
největších výrobců li-ion akumulátorů, je 
největším světovým výrobcem baterií pro 
automobilový průmysl na světě. nyní staví 
v německém Erfurtu obří továrnu na výrobu 
baterií do elektromobilů. První akumulátory 
by firma měla začít vyrábět v roce 2021, 
a v roce 2026 už dodávat třikrát více baterií, 
než vyrábí Tesla Gigafactory v americké 
nevadě. číňané chtějí oproti původním 
plánům výrazně zvýšit roční produkci. ka-
pacita továrny Elona Muska Gigafactory se 
pohybuje na úrovni 20 GWh ročně po pláno-
vaném zvýšení má dosahovat roční produkci 
35 GWh.

„V první fázi chceme vyrábět baterie 
s kapacitou 14 GWh ročně. Odhadujeme, 
že nejpozději od roku 2026 by to mohlo být 
okolo 100 GWh ročně,“ řekl na konferenci 
automobilového průmyslu v Bochumi ředitel 
caTL pro Evropu Matthias Zentgraf. Pouká-
zal na to, že nové cíle v oblasti cO2 povedou 
k rychlejšímu nárůstu poptávky, než s jakou 
počítal původní projekt s tím, že by se glo-
bální poptávka po bateriích v autoprůmyslu, 
která v roce 2017 činila 74 GWh, mohla do 
roku 2030 zvýšit až na 1559 GWh ročně.

čínský výrobce tak chce profitovat z před-
pokládané zvýšené poptávky po bateriích 
do elektromobilů, hybridů a plug in hybridů 
v důsledku rozhodnutí unijních orgánů,  
zavazující evropské výrobce automobilů 
snížit produkci emisí cO2 u svých výrobků  
o 37,5 % oproti úrovni stanovené pro rok 
2021. To nebude možné dosáhnout bez 
výrazného zvýšení podílu elektromobilů.

Unie projektuje, čínští výrobci jednají
Ještě loni na podzim horoval Brusel pro 
rozvoj evropského bateriového průmyslu. 
Místopředseda Ek a eurokomisař pro ener-
getiku, Maroš Šefčovič, zmiňoval potřebu 
vybudovat v Evropě až dvě desítky tzv. 
gigatováren na výrobu baterií, aby Unie ne-
nechávala trh s ukládáním energie do baterií 
asijským firmám jako je caTL, Samsung,  
LG nebo Panasonic. Vznikla dokonce 
aliance pro výrobu baterií, která má umožnit 
podle eurokomisaře masovou výrobu, a tím 
zlevnit celou produkci. Zapojilo se do ní na  
250 evropských firem. Ovšem záměry a pro-
klamace jsou jedna věc a tvrdá tržní realita 
jiná. Zatímco aliance založená v roce 2017 
funguje po dvou letech jen na papíře (uzávěr-
ka pro výzvu k podávání projektů skončila 
v únoru a tendry na granty pro inovace 
v bateriových technologiích byly spuštěny 
na počátku roku), agilní asijští výrobci jednají 
a podnikli až praktické kroky. Záměry EU tak 
zatím selhávají a německým automobilkám 
se nepodařilo postavit plánovaný vlastní 
závod na výrobu baterií (společnost Bosch 
na výstavbu továrny kvůli vysokým nákla-
dů rezignovala loni), aktivitu převzali asijští 
dodavatelé. automobilový průmysl, který 
je motorem německé i české ekonomiky, 
tak bude podle všeho muset spoléhat při 
rozšiřování nabídky elektromobilů na čínské 
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EVRoPA cHcE (?) ElEktRoMobily,  
AlE nEZVládnE PRo ně VyRábět bAtERiE
Potřeba baterií se s postupujícím trendem elektromobility stupňuje  
a výrobci se na to snaží reagovat. Číňané staví v evropě gigantickou 
výrobnu akumulátorů, a o své místo na slunci se hlásí i Češi. 
dvoustranu připravil: Petr Sedlický

Čínský výrobce baterií 
CATL odsunul japonský 
Panasonic z čela žebříčku 
největších výrobců li-ion 
akumulátorů.

Elektromobily budou 
závislé na čínské produkci 
baterií.

Vizualizace nové továrny 
na Moravě, v níž se budou 
vyrábět baterie HE3DA.

1

1

2

2
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na celkových investicích do britského 
technologického sektoru se Londýn 
podílel 72 % a londýnské technolo-

gické společnosti získaly od fondů rizikové-
ho kapitálu 1,8 miliardy liber (51,3 mld. kč), 
což byl téměř dvojnásobek částky, kterou 
se podařilo získat německému Berlínu na 
druhém místě. Londýn tak podle PitchBook 
zůstal loni nejoblíbenější destinací pro 
investice do technologií v Evropě. 

Statistiky PitchBook ukazují, že další 
metropole na stupnici oblíbenosti pro 
technologické investice (Berlín na druhé 
a Paříž na třetí pozici) si své hodnocení 
v boji s Londýnem o investice polepšily 
a Londýnu se tak nepodařilo dosáhnout re-
kordní částky z roku 2017. rozdíl v částce 
mezi nimi a odstup za Brity zůstává stále 
vysoký. celkové investice v Evropě však 

mírně klesly na 10,44 mld. liber z 10,47 
mld. roce 2017.

Londýnský technologický sektor i londýn-
ský starosta Sadiq khan varovali, že odchod 
z EU může poškodit přitažlivost města pro 
investice. Partnerka firmy rizikového kapitálu 
Passion capital Eileen Burbidgeová však 
uvedla, že zatím nic nenaznačuje, že by se 
tak stalo, vyjma toho, že společnosti mají 
více dotazů, když chtějí najímat zaměst-
nance ze zahraničí. Londýn je stále hlavním 
centrem pro finance do technologií díky 
své pozici jednoho z největších finančních 
center světa. k oblibě mezi technologickými 
investory přispívá i vysoká úroveň zapojení 
jeho akademických institucí – londýnské 
(ale i další britské) univerzity např. významně 
pomáhají při vzniku společností zaměřených 
na umělou inteligenci. 
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Eu PosilujE VZtAHy  
s jAPonskEM

Od 1. února mohou evropské firmy 
využívat výhody, které jim přináší nová 
Dohoda o hospodářském partnerství 
mezi eU a Japonskem, již v prosinci 
2018 schválil evropský parlament.

Úspěšně sjednaná obchodní dohoda 
s Japonskem, jednou z nejvýznamněj-
ších asijských ekonomických velmocí, 
odstraní většinu cel (více jak 90 % 
ihned po jejím vstupu v platnost, 97 % 
při její plné implementaci), stejně jako 
řadu netarifních překážek, a to např. 
u automobilů či zdravotnických zařízení. 
Podle analytiků díky ní čeští vývozci ušetří 

na clech ročně více než miliardu korun 
a dalších 1,5 mld. kč díky odstranění 
netarifních překážek. největší výhody za-
znamenají exportéři v textilním, sklářském 
a chemickém průmyslu, ale šance získají 

i vývozci zemědělských produktů. dohoda 
mj. zajistí ochranu více než 200 zeměpis-
ných označení tradičních evropských po-
travin a umožní unijním firmám přístup na 
trh s veřejnými zakázkami ve 48 velkých 
japonských městech. Lepší podmínky 
budou mít evropské firmy také pro vstup 
na japonský trh se službami. 

EU a Japonsko přijaly rovněž závazky 
v oblasti udržitelného rozvoje s cílem 
zajistit dodržování vysokých standardů 
ochrany životního prostředí, pracovních 
podmínek či spotřebitelů. 

Posilování vztahů s asijským regionem 
patří mezi priority EU a kromě dohody 
s Japonskem se blíží provádění doho-
dy o volném obchodu se Singapurem, 
na podpis čeká také obchodní dohoda 
s Vietnamem. 
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londýn jE stálE MAgnEtEM  
PRo tEcHnologické inVEstoRy
evropou sice prochází rozruch z nejistoty kolem brexitu, 
média informují o exodu firem z ostrovního království,  
ale údaje společnosti PitchBook ukazují jiný obraz.

baterie. Továrny na ně už se v Evropě 
staví a pro případnou domácí konkurenci 
(když by na ni nakonec došlo) už moc 
prostoru nebude.

Český projekt nabírá obrátky
do aktivit bateriového průmyslu se za-
pojila, byť v menším měřítku, také česká 
firma Magna Energy Storage. V horní 
Suché u havířova dokončila továrnu, kde 
bude vyrábět baterie podle patentu spo-
lečnosti hE3da na základě technologie 
českého vynálezce Jana Procházky.

Výrobní technologie bude umístěna 
v samostatné výrobní hale s napojením na 
potřebnou infrastrukturu, jako je výroba 
suchého vzduchu, aktivních materiálů na 
bázi nanočástic, vypékání keramických 
separátorů apod. Investoři do závodu vlo-
žili 1,3 mld. kč. Zkušební výroba má začít 
v polovině letošního roku a na podzim se 
počítá se zahájením sériové výroby. nová 
lithiová baterie má být podle výrobce 
revoluční a jejími hlavními trumfy oproti 
současným bateriovým technologiím 
budou nehořlavost, relativně nízká cena, 
dlouhá životnost a recyklovatelnost.

První typy poslouží ke skladování 
elektřiny v průmyslových provozech, 
solárních parcích a v kritické infrastruktu-
ře. Budou určeny pro trh velkých úložišť, 
kde budou moci nahradit generátory na 
stabilizaci sítě. V další fázi chce firma 
expandovat na trh elektromobilů. nová 
továrna má ročně produkovat baterie 
o celkové kapacitě až 170 MWh (výhle-
dově dokonce 1,2 GWh). Baterie, jejichž 
vývoj vyšel na více než 250 mil. kč, už 
prošly testováním v akreditované zku-
šební laboratoři čVUT. a přestože patří 
mezi zařízení s relativně nízkým napětím, 
ke kterému nepotřebují certifikáty, firma 
požádala nezávislou zkušebnu TÜV 
o certifikaci kvůli podpoře prodeje. 



Hlavním cílem je nastavení rovnováhy 
mezi potřebou podporovat volný po-
hyb služeb a potřebou chránit práva 

vyslaných pracovníků. členské státy by ji 
měly zapracovat do svých předpisů do kon-
ce července roku 2020, takže mají ještě rok 
na to připravit se na změny, které přináší. 

Zatímco nyní se vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb odměňování 
vyslaných pracovníků řídí v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a rady 
96/71/ES pravidly pro minimální odměny 
(minimum rates of pay) platnými v hostitel-
ském státě, nově se bude řídit pravidly pro 
odměňování (remuneration), což se projeví 
zejména v rozšíření okruhu složek mzdy, na 
něž má vyslaný pracovník nárok. Vymezení 
pojmu „minimální odměny“ je ponechá-
no na členských státech a může vedle 
samotné minimální mzdy zahrnovat další 
příplatky, které právo hostitelského státu 
považuje za „minimální“. nová směrnice 
stanoví, že okruh příplatků aplikovaných na 
vyslané pracovníky musí zahrnovat všechny 
složky/příplatky, které se vyskytují v právu 
hostitelského státu a jejichž vyplácení, je 
mandatorní (povinné).

revize současné směrnice o vysílání 
pracovníků tedy nezavádí princip „stejnou 
mzdu za stejnou práci na stejném místě“, 

či požadavek srovnání mezd vyslaných 
a místních pracovníků na stejnou úroveň, 
ale bude v principu stále předepisovat 
pouze minimální výši odměny vyslaného 
pracovníka. 

revidující směrnice pak ještě obsahuje 
vyjasnění způsobu kalkulace a porovnání 
odměny, kde se výslovně uvádí, že při 
porovnávání odměny vyplácené vyslanému 
pracovníkovi a odměny, která mu náleží 
podle vnitrostátního práva nebo zvyklostí 
hostitelského členského státu, by měla 
být brána v úvahu hrubá výše odměny. 
namísto jednotlivých složek odměny, které 
jsou podle této směrnice považovány za 
povinné, by se tak měla porovnávat celková 
hrubá výše odměny. k provádění inspekcí 
a kontrol je však nezbytné, aby složky od-
měny mohly být dostatečně podrobně iden-
tifikovány podle vnitrostátního práva nebo 
zvyklostí členského státu, který pracovníka 
vyslal. Pokud se zvláštní příplatky netýkají 
výdajů skutečně vynaložených v důsledku 
vyslání (např. cestovní výdaje, stravné 
a náklady na ubytování), měly by být 
považovány za součást odmě-
ny. důležité je tedy při způsobu 
kalkulace a porovnání odměny 
porovnávat nikoli jednotlivé složky 
mzdy, ale celkovou částku.

K hLaVním nOVinKám PatŘí:
   Širší taxativní výčet pracovních pod-

mínek, nově revidující směrnicí  
je rozšířen o:

  • podmínky ubytování pracovníků, pokud 
toto ubytování poskytuje zaměstnavatel,

  • příplatky a cestovní náhrady při 
dodatečných pracovních cestách 
nad rámec samotného vyslání (kam 
přirozeně výslovně nespadají náhrady 
a příplatky vyplývající z vyslání z vysí-
lajícího do hostitelského státu, které 
se řídí právem vysílajícího státu, nýbrž 
pouze případné další pracovní cesty 
podniknuté v rámci vyslání na území 
členského státu. To se bude vztahovat 
např. na situaci, kdy je český pracovník 
vyslán na 3 měsíce na určité místo do 
zahraničí a během této doby vyvstane 
potřeba vyslat jej na týdenní pracovní 
cestu do jiného místa.)

    Rozšíření pramenů pracovních  
podmínek

  Všem členským státům bude nově dána 
možnost rozšířit tyto prameny rovněž 
o kolektivní smlouvy/rozhodčí nálezy, 
které nejsou všeobecně aplikovatelné, 
nýbrž:

  • mají všeobecný účinek na všechny 
podobné podniky dotyčného odvětví 
nebo povolání v dané zeměpisné oblasti, 
anebo

  • byly uzavřeny nejvíce reprezentativními 
organizacemi zaměstnavatelů a za-
městnanců na úrovni členského státu 
a uplatňují se na celém vnitrostátním 
území, a to i v případě, kdy v příslušném 
členském státě existuje systém, který by 
prohlásil kolektivní smlouvy či rozhodčí 
nálezy za všeobecně použitelné, přičemž 
všeobecně použitelné kolektivní smlou-
vy se budou vztahovat mandatorně na 
všechny vyslané pracovníky (zatímco 
dosud se mandatorně vztahovaly pouze 
na vybrané sektory).

   Dlouhodobé vysílání pracovníků
  Zatímco současná směrnice nerozlišuje 

vyslání podle délky ani výslovně nesta-
novuje maximální délku vyslání, v sou-
ladu s revizí bude nově jasně rozlišeno 
mezi „normálním vysláním“, na které 
se budou i nadále vztahovat pracovní 
podmínky podle práva hostitelského 
státu (ve směrnici taxativně uvedené), 
a dlouhodobým vysláním, na které se 
budou vztahovat všechny pracovní 
podmínky platné v hostitelském státě, 
s výjimkou postupů, podmínek a formál-
ních náležitostí uzavírání a ukončování 

pracovních smluv, konkurenčních 
doložek a s výjimkou doplňkových 
podnikových systémů zaopatření 

v důchodu. 

Petr mišúr

lEgislAtiVA A PRáVo

EVRoPská PRáVní úPRAVA  
o Vysílání ZAMěstnAnců
V červenci loňského roku byla v Úředním 
věstníku eU publikována nová směrnice 
evropského parlamentu a Rady (eU) 
2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se 
mění směrnice 96/71/eS o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. 
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Počítá i s tím, že přechod k jinému posky-
tovateli mobilních služeb by bylo možné 
uskutečnit bez nutnosti kontaktování stá-
vajícího operátora. Podobně jako funguje 
tento proces u bank – potřebné kroky by 
zajišťoval nový operátor.

nyní musí zákazník sdělit svému dosa-
vadnímu operátorovi rozhodnutí o změně 
předem a deset dní čekat na uvolnění 
smlouvy, a zaplatit mu 20 % z ceny služeb 
zbývajících do data, kdy smlouva skončí. 
novela počítá s tím, že v případě ukončo-
vání smlouvy na dobu určitou by lidé po 
třech měsících trvání smlouvy nehradili 

nic a má rovněž rozšířit některá ochranná 
opatření na živnostníky, protože současná 
úprava chrání jen zákazníka jako fyzickou 
osobu.

Změna zákona by také měla usnadnit 
vstup čtvrtého operátora na český trh, 
který by mohl vést ke snížení cen. Svůj 
návrh představili také opoziční Piráti, 
kteří plánují snížení pokut za přechod 
k jinému operátorovi z 20 na 5 % a upo-
zornili, že vládní návrh zákona by se 
kvůli složitější proceduře nestihl projed-
nat před podzimní aukcí frekvenčních 
pásem. 

noVElA ZkRátí čAs ZMěny MobilníHo oPERátoRA
Vláda schválila návrh změny zákona o elektronických komunikacích,  
který má přinést zkrácení doby převedení čísla při změně mobilního  
operátora na dva dny místo současných deseti. 
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Podle české asociace pojišťoven 
vyplatí pojišťovny na náhradách za 
ztrátu výdělku 4,24 mld. kč, což je 

meziročně o 139,5 mil. kč více. Podle čSÚ 
došlo v 1. pololetí roku 2018 v čr ke  
23 525 pracovním úrazům s pracovní 
neschopností delší než tři kalendářní dny 
a k 57 smrtelným úrazům (o 15 více než 
v 1. pololetí 2017). kvůli dočasné pracovní 
neschopnosti pro nemoc a úraz denně chy-
bělo na pracovištích 224 441 pojištěnců.

Problém zvaný tendry
„Polovina smrtelných úrazů připadne na sta-
vebnictví, ale systém bezpečnosti práce kulhá 
v celém česku a nezřídka funguje jen na pa-
píře. V praxi to začíná již během tendrů firem 
na nákup zákonného ochranného vybavení 
pro zaměstnance, kde je hlavním kritériem 
obvykle nejnižší cena. nejlevnější pomůcky 
ale mívají slabou ochrannou funkci a navíc 
obsahují skryté vícenáklady – např. rostoucí 
výdaje za odpadové hospodářství kvůli nízké 
životnosti vybavení a velmi vysoké spotřebě 
pracovních prostředků. největší problém pak 
představují zranění zaměstnanci na nescho-
penkách, klesající produktivita práce, výpadky 
ve výrobě nebo nestihnuté termíny zakázek,“ 
upozorňuje Ondřej Švadlenka ze společnosti 
ardon Safety, která se specializuje na ochra-
nu zaměstnanců v průmyslových firmách.

K prevenci motivují hlavně pokuty
Podle aleny komolé z Bureau Veritas se 
nejvážnější úrazy stávají ve firmách, které se 
starají o ochranu zaměstnanců čistě kvůli 
strachu z vysokých pokut. „Etické principy 
zde nehrají tak velkou roli a ani příslušné zá-
kony nejsou dostatečnou motivací. nejlepší 
výsledky naopak mají podniky s aktivním 
přístupem k odstraňování rizik na praco-
višti, jak dokumentuje příklad firmy, která 
dokázala zkrátit délku pracovní neschop-
nosti zaměstnanců z 80 dní na polovinu 
za pouhý rok od zavedení příslušných 
opatření. Prevence snižuje i riziko 
právních sporů mezi firmou a za-
městnancem kvůli uznání pracovního 
úrazu či nemoci z povolání, což je ne-
zbytný předpoklad pro čerpání náhrad 

za ztrátu výdělku,“ říká expertka  
na bezpečnost práce.

náhrady za ztrátu výdělku předsta-
vují rozdíl mezi průměrným výdělkem 
zaměstnanců před vznikem škody 
a výdělkem po pracovním úrazu nebo 
zjištění nemoci z povolání. rozdíl 
zahrnuje i případný invalidní důchod 
poskytovaný z téhož důvodu. U náhrad 
nákladů na výživu určených pozůstalým 
po zaměstnanci, který zemřel následkem 
pracovního úrazu nebo nemoci z povo-
lání, se vychází z průměrného výdělku 
zemřelého a z jejich pozůstalostního 
důchodu. V případě zvýšení důchodu 
podle předpisů o důchodovém pojištění 
dochází ke snížení poskytované náhrady. 
když poškození zdraví, způsobené pra-
covním úrazem nebo nemocí z povolání, 
dosahuje 35 %, má postižený nárok i na 
invalidní důchod, a to je pravidelně druhý 
příjem poškozených. 

Zákoník práce také dává přímo zaměst-
navateli povinnost, aby poškozené převedl 

na jinou – pro ně zdravotně vhodnou 
– práci. a když tak nemůže učinit, 
zaměstnanec končí pracovní poměr 
s odstupným ve výši 12násobku prů-
měrného výdělku. 

monika Dvořáková

Vyšší odškodné ZA PRAcoVní úRAZ 
Vláda v lednu zvýšila o 3,4 % finanční náhrady vztahující se na pracovní  
úrazy, nemoci z povolání a stouply i náhrady na výživu pozůstalých  
po zaměstnancích, kteří zemřeli v práci nebo v důsledku nemoci z povolání.



První aWd sekačka značky husqarna s po-
honem všech kol, kterou firma představila 
netradičně na MWc v Barceloně, disponuje 
převodovkou 435X a otočnou přední nápra-
vou pro zvýšení manévrovatelnosti. aWd 
umožňuje sekačce lépe zvládnout svahy  
i drsný terén. Podle výrobce ji nezastaví ani 
70stupňový sklon, což už znamená hodně 
strmý kopec. 

kromě dalších unikátních funkcí spolu-
pracuje i s virtuálními asistenty, jako je např. 
alexa či Google home. Lze ji tak ovládat 
hlasem podobně jako další zařízení inteli-
gentní domácnosti. navíc díky otevřenému 
rozhraní aPI si ji uživatelé mohou persona-
lizovat.

Zařízení má samozřejmě i bezpečnostní 
funkci, která zastaví sekačku, pokud je 
zvednutá nebo se přece jen převrátí a díky 

ultrazvukovému systému detekce objektů 
sníží rychlost, když zjistí něco ve svém 
okolí. asi nepřekvapí, že takto výkonný stroj 
bude potřebovat nějakou dobu na nabití 
(dobití baterie zabere zhruba půlhodinu), 
stejně jako fakt, že není levný – zájemce si 
musí připravit ekvivalent  
ca 130 tis. kč. 

kAlEidoskoP
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ElEktRický náslEdník 
bRAtří WRigHtů
Do úsilí o vývoj osobního létajícího 
dopravního prostředku se zapojila 
i kalifornská firma Kitty hawk 
corporation. Její název odkazuje na 
průkopníky letectví a firma se hlásí 
i k názvu jejich stroje – Flyer. 

Za vývojem Flyeru stojí tým vedený 
držitelem ocenění Sikorsky Prize a re-
kordu uznaném Guinnessovou knihou 
rekordů Toddem reichertem. Letoun 
je charakterizován nespočtem hodin 
pečlivého designování, stavbě a testo-
vání. Tento plně elektrický stroj s revo-
lučním designem je vyroben z vysoce 
odolného kompozitního materiálu, který 
je lehký, aerodynamický a vodotěsný. 
do vzduchu ho dostanou elektromotory 
poháněné energií z lithium-polymero-
vých baterií, které jsou výrazně tišší než 
jakékoliv ekvivalenty založené na fosil-
ních palivech. když je Flyer ve vzduchu, 
jeho hlučnost podle výrobce odpoví-
dá (v závislosti na vzdálenosti) hluku 
zahradní travní sekačky (ve vzdálenosti 
ca 15 m) nebo hlasitému rozhovoru (při 
vzdálenosti ca 75 m). Inovativní software 
využívá data z řady inteligentních senzo-
rů, aby učinil let intuitivním a snadným. 
Pro první lety je systém nastaven tak, 
aby Flyer udržoval letovou výšku 3 m 
a jeho rychlost nepřekročila 9 m/s. 

tEslE RostE VyZyVAtEl: 
PolEstAR
Už příští rok by měl přijít na trh 
výkonný elektromobil s dojezdem 
přes 440 km a nativním systémem 
infotainmentu pro android. 
 

Jeho tvůrcem je značka Polestar vyčleněná 
z automobilky Volvo. nový elektrický sedan 
bude konkurovat modelu Tesla 3. kombinuje 
výkon s inteligencí a bude prvním vozem, 
který obdrží novou nativní verzi Google 
pro automobily. Výroba by měla začít příští 

rok v číně, kde sídlí automobilka Geely, 
mateřská firma Volva. Pětidveřová novinka 
Polestar 2 bude disponovat celkovým výko-
nem 300 kW a točivým momentem  
660 nm. Baterie složená z 27 modulů o cel-
kové kapacitě 78 kW je uložená v podlaze, 

čímž vznikl větší úložný prostor ve srovnání 
s předchozím modelem Polestar 1. centrem 
interiéru je výškově orientovaný dotykový 
displej s infotainmentem založeným na 
systému android. V minulosti ve vytvořeném 
informačním systému pro android muse-
ly automobilky oddělit otevřený zdrojový 
operační systém a nad něj jako nadstavbu 
propojit vlastní řešení. Této iniciativy se tehdy 
neúčastnil Google, jeden z klíčových hráčů. 
V roce 2017 ale společnost Google ozná-
mila, že pracuje na nativní verzi androidu se 
značkami Volvo a audi a právě Polestar 2 
bude prezentovat tuto novinku jako první. 
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sEkAčku nEZAstAVí  
Ani koPcE
nejen auta mohou mít pohon na všechna kola,  
jak ukazuje novinka firmy Husqarna.
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MotoRkA Z 3d tiskáRny
německá firma BigRep představila plně funkční 
elektrický motocykl s názvem neRa (zkrácená verze 
neW eRa) kompletně vytvořený 3D tiskem.

budE bojiště PAtřit  
RobotůM?
zapomeňte na tři základní zákony 
robotiky a pravidlo, že robot nesmí 
ublížit člověku. armáda koketuje 
s myšlenkou vytvořit smrtící tank 
řízený ai.

Velitelství smluvních dodávek americké 
armády (army contracting command) 
vyzvalo potenciální dodavatele z prů-
myslu i odborníky na umělou inteligenci, 
aby jim pomohli vyvinout technologii, 
umožňující pozemnímu bojovému 
vozidlu automaticky detekovat a zaměřit 
nepřátelské síly. Projekt s označením 
aTLaS (advanced Targeting and Letha-
lity automated System – automatizo-
vaný systém pro pokročilé zaměřování 
a usmrcení) by využíval aI a strojové 
učení. To by mu mělo umožnit  iden-
tifikovat a zaměřit cíle 3x rychleji než 
současný manuální proces.

Účelem systému je z hlediska armády 
účinnější boj. „Spousta rozhodnutí v boji 
je velmi komprimovaná v čase, a pokud 
jste v tanku a uvidíte nepřátelský tank, 
ten uvidí také vás. a jste-li v dosahu, 
abyste jej zasáhli, mají vás zřejmě oni 
také na dostřel,“ uvedl Paul Scharre, 
programový ředitel think-tanku centra 
pro novou americkou bezpečnost. 

aTLaS by měl být schopen udělat 
vše, co je nezbytné k eliminaci cíle, 
s výjimkou stisknutí spouště. Zatím jsou 
podle zákona povinni činit konečná roz-
hodnutí jen lidští operátoři, ale nemusí 
tomu být navždy. 

systéM odHAlí 
bouřky i toRnádA
tokijské úřady testují novou 
technologii, využívající 
meteorologické radary 
a pozemní digitální 
rádiové vlny k přesnému 
předpovídání přívalových 
dešťů a tornád.

Jak informoval list Mainichi, na 
vývoji spolupracují průmyslové, 
vládní i akademické instituce. do 

provozu by měl být nový systém 
spuštěn před olympiádou 
v Tokiu v roce 2020. dosavadní 
radarové systémy mají omeze-
nou schopnost předpovídat tzv. 
guerilla rains, náhlé přívalové 
srážky, které se rychle zformují 
ochlazením vodních par a lo-
kálně udeří bez varování. nový 
systém je mnohem výkonnější 
a je schopen odhadnout velikost 
dešťových kapiček i struktu-
ru mraků. Multiparametrický 
polarizační meteorologický radar 

(MP-PaWr) by měl díky ploché 
anténě, která vysílá rádiové vlny 
v širším rozmezí než klasické 
rotační antény, dokázat  
předpovídat bouře a tornáda  
20–30 minut před jejich výsky-
tem. Jde o kombinaci MP rada-

ru (sleduje velikost dešťových 
kapek) a fázového radaru (po-
skytne 3d skeny struktury ob-
lačnosti za ca 30 s). Fázové pole 
je pak spárováno s pozemními 
rádiovými vlnami, které mohou 
být použity k měření extrémně 
krátkých změn v hladinách vodní 
páry. To může pomoci zkrátit 
čas detekce potenciální bouře 
tím, že bude ukazovat meteoro-
logům, když se obsah páry zvýší 
natolik, že je pravděpodobná její 
kondenzace. 

Motocykl se skládá z 15 dílů, z nichž 
některé mají zabudovány senzory. Stroj 
měří od zadních světel až po přední 
světlomety 190 cm, jeho hmotnost 
je pouze 60 kg. na rozdíl od jiných 
motocyklů na trhu, které obsahují 3d 
tištěné díly, je nEra světově první stroj 
kompletně vytištěný na 3d tiskárně. kro-
mě elektroniky jsou všechny díly tištěné, 
včetně ráfků, pneumatik bez vzduchu 
a pružného nárazníku. 3d tiskové části 
motocyklu nEra byly vyrobeny velkými 
FdM 3d tiskárnami firmy Bigrep  
s využitím řady materiálů včetně PLa, 
Pro FLEX, PETh, flexibilního materiálu 
na bázi TPU a filamentu ProhT. Motocykl 
se mj. vyznačuje vestavěnou elektroni-
kou, bezvzduchovými pneumatikami, 
řízením bez vidlice a pružným nárazní-
kem. Pohonná jednotka je umístěna do 
3d tištěného krytu a motor je integrován 
do zadního kola motocyklu.

Přestože jde o plně funkční prototyp, 
byl podle výrobce stroj vyroben pouze pro 
výzkumné účely průzkumu a na silnicích se 
tudíž neobjeví. 



tElEViZE A tRoMbóZA
Zda nebezpečí trombózy dolních konče-
tin je větší při televizi nebo v kině, nedá 
se dost dobře říci. Že bylo zpozorováno 
několik případů trombózy dolních končetin 
v americe po dlouhodobém sledování te-
levize, souvisí patrně s okolností, že doba 
sledování televize není časově omezena, 
jako je tomu při promítání v biografu. Při 
krátkosti programů naší televize však 
v dohledné době pravděpodobně nebude 
nutno počítat s touto eventualitou.

Mořská VodA léčí ZRAk
V oděském očním ústavu vyrobili z mořské 
vody preparát, jehož používají pro léčení 
vysoké krátkozrakosti a barvosleposti. Po 
první injekci (2 ccm) preparátu se začne 
obdivuhodně léčit pacientovo oko. Léčba 
se skládá z deseti injekcí. V proudu jsou 
klinické výzkumy s jiným preparátem, který 
získávají z organických částí vody, jež po-
máhá při léčbě atrofie očního nervu.

co sE PsAlo PřEd VícE 
nEž Půl stolEtíM V PoPuláRníM 
čAsoPisE „sVět tEcHniky“
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PsAcí stRoj ZE dřEVA  
V roce 1864 sestrojil tyrolský truhlář 
Peter Mitterhofer první použitelný psací 
stroj. Pracoval na něm přes dva roky 
a vyrobil jej převážně ze dřeva. Po do-
končení však nebyl se svou prací spoko-
jen a zkonstruoval druhý model s mnoha 
zlepšeními. Stroj měl již řadu prvků, jichž 
se používá v konstrukcích psacích strojů 
dodnes.

V roce 1866 se Mitterhofer obrátil k cí-
saři se žádostí o finanční podporu svého 
vynálezu. Stroj vyzkoušeli dva profesoři 
polytechnického institutu a ve svém 
posudku uvedli, že: „Mitterhofer vyřešil 
problém strojového psaní technicky velmi 

zdařile. Model je důkazem jeho neobyčej-
né zručnosti a vynalézavosti... k posou-
zení díla a jeho praktické použitelnosti 
však musí podepsaní poznamenat, že 
praktické využití vynálezu nelze předpo-
kládat, poněvadž k ovládnutí strojového 
písma je třeba usilovného a dlouhotrvají-
cího cvičení a ani vyškolený písař na něm 
nedokáže psát rychleji než rukou.“

I přes tento nepříznivý posudek ob-
držel neuznaný vynálezce 200 zlatých. 
Zhotovil ještě vylepšenou třetí variantu, 
kterou odkoupil ředitel polytechnického 
institutu ve Vídni za 150 zlatých jako 
exponát do ústavních sbírek modelů.

stAtistický PočítAč 
Jde o jednoúčelový matematický stroj, 
který řeší některé problémy týkající se 
Brownova pohybu, ale hodí se i ke sta-
tistické kontrole jakosti výroby. Přístroj 
zkonstruovali pracovníci Ústavu teorie, 
informace a automatizace čSaV  
v Praze. na obrázku inženýr Libor 
kubát při zkoušce zařízení. 

1000 AutoMobilů týdně
největší britský automobilový koncern BMc 
hodlá v dohledné době rozšířit automobilku 
v abingdoně, která mimo jiné vyrábí i spor-
tovní vozy MG a austin healey. Jsou určeny 
milovníkům velkých rychlostí. až 97 procent 
těchto vozů se vyváží do různých států, pře-
devším však do USa. 

tuRistický RucH
Vydavatelství hallwag přišlo na švýcarský 
trh s novým katalogem, s přesnými adre-
sami 48 tisíc garáží, benzínových čerpadel 
apod. každý desátý turista vlastní osobní 
automobil, proto se buduje mnoho motelů 
(hotelový pokoj a garáž). Benzín se prodá-
vá i v hotelích a restauracích.

V několika belgických městech (antwer-
py, Brusel, Liege) je povolena rychlost pou-
ze do 60 km/hod. V sobotu a neděli, kdy 
je cestovní ruch mimořádně velký, je však 
dovoleno jezdit až 80 km rychlostí v hodině.

Zlepšený model  
prvního použitelného 

psacího stroje 
zhotoveného převážně 

ze dřeva.

suPER PřEsný čAs
V Ústavu radiotechniky a elektrotechni-
ky čSaV vyvinuli přenosné tranzistorové 
křemenné hodiny, které se během 24 hodin 
neodchýlí od správného času o více než  
2 tisíciny vteřiny. Jsou určeny pro astrono-
mická a geofyzikální měření, pro laboratorní 
a geodetické účely. 

křEMík iZolujE
Zpěněný čistý křemík je novým izolačním 
materiálem s mnohými možnostmi uplatnění 
v chemii, elektrotechnice, nukleární energii 
a jiných odvětvích. Vyrábí se v blocích 
o nízké váze, které lze řezat a opracovávat 
běžnými nástroji. Používá se ho zejména 
jako izolačního obkladu stěn zkušebních 
komor pro nízké a vysoké teploty, poně-
vadž je odolný v rozmezí teplot od -267 do 
+1205 °c.

linotyP-AutoMAt
V závodě polygrafických strojů v Leningra-
dě byl vyroben první pokusný linotyp-auto-
mat s programovým řízením. Stroj pracuje 
na perforované pásce, na níž je zašifrován 
text, který čte speciální ústrojí linotypu. Za 
hodinu seřadí do vět 25 tisíc znaků.



měru 14 mm, v nichž je uložen topný vodič 
v jakostní keramické hmotě. Tím je bezpeč-
ně upevněn a chráněn proti jakýmkoliv che-
mickým vlivům. dotyk vodiče s pláštěm je 
vyloučen. nové topné těleso lze instalovat 
všude, kde není agresivní prostředí, které by 
chemicky porušovalo hliníkovou slitinu.

Pro přepravu a uskladnění je možno hliní-
kovou trubku svinout do spirály o průměru 
přibližně 60 cm. na rovném podkladě ji 
zase rozvinout a za studena utvářet do jaké-
hokoliv potřebného tvaru, přičemž nejmenší 
radius ohybu je 10 cm.

novinka je vhodná pro úzké a dlouhé pro-
story, sklepní místnosti, k vyhřívání nádrží, 
garáží, skleníků, prostor pro chov drůbeže 
apod. Příkon topné trubky je 1200 W a váha 
0,43 kg/m.

tERMoElEktRonoVý  
gEnERátoR
V tepelné elektrárně se přeměňuje chemic-
ká energie v tepelnou a ta pak na elektrický 
proud. Poněvadž zde vznikají velké ztráty, 
snaží se věda o přeměnu tepla přímo bez 
jakéhokoliv dynamického zařízení.

nedávno se v zahraničním tisku obje-
vila zpráva o termoelektronovém motoru, 
který se skládá ze dvou kovových desek 
uzavřených ve vakuové trubici. Jedna kovová 
deska se zahřívá na teplotu 1200 °c a druhá, 
která je od první vzdálená jen několik tisícin 
milimetru, na teplotu 500 °c. Elektrony,  
jež se odštěpují ze žhavé desky, dopadají 
na chladnou. Jestliže vytvoříme vodičem 
uzavřený obvod mezi oběma deskami,  
dostaneme elektrický proud. Tepelnou 
energii pro termoelektronový motor dodá 
jaderný reaktor nebo Slunce. Takové elek-
trárny se připravují pro umělé družice Země 
a Měsíce. 

oHEbné toPné tělEso
keramický závod VEB neuhaus z ndr 
zahájil výrobu ohebných elektricky vytápě-
ných těles. Jde o novinku v oblasti vytápění 
s širokým okruhem použití. Jsou to bezešvé 
trubky ze slitiny hliníku o délce 10 m a prů-

VyHRAjtE VstuPEnky do ntM

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz)  
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 35, 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 02/2019:
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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.

 9 7 8 3 4 5 6 2 1

 2 1 4 9 8 6 3 5 7

 5 3 6 7 1 2 9 4 8

 7 9 2 4 6 1 5 8 3

 8 6 3 2 5 9 7 1 4

 4 5 1 8 3 7 2 6 9

 6 2 9 1 7 4 8 3 5

 1 8 7 5 2 3 4 9 6

 3 4 5 6 9 8 1 7 2
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stAVbA od sHoRA 
V Leningradě stavějí obytné domy 
zcela novým způsobem. napřed se 
smontuje střecha a pak se jednotlivá 
patra, počínaje shora, postupně zvedají 
pomocí vysokých sloupů. Zvedání řídí 
jediný pracovník ze zvláštního pultu.

Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Vladimír machatka, Praha
marta Svrčinová, Pelhřimov
Lenka holubová, Praha

Nové topné těleso  
je vhodné pro  

vyhřívání celé garáže 
nebo jen k dílčímu 

ohřevu vozidla.
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Měsíčník pro technické obory, vědu,  

výzkum, strojírenství, plastikářský  

a automobilový průmysl, IT  

a technické školství.
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agentura czechtrade organizuje české 
účasti na mezinárodních veletrzích, při 
kterých zahraniční zastoupení nabízí řadu 
doprovodných služeb.

15.–18. 4. 2019 Sofia, Bulharsko
Machtech & Innovatech 2019 – loni se na 
tomto veletrhu prezentovalo celkem 270 firem 
a počet odborných návštěvníků převýšil 4500. 
Letos budou moci české společnosti prezen-
tovat své výrobní portfolio v oborech: stroje 
a zařízení, strojírenské technologie, kovové 
komponenty, všeobecné strojírenství, ochrana 
životního prostředí, informační technologie, 
komunikační technologie, software. 
Kontakt: Václav Štika, tel.: 724 808 086, 
vaclav.stika@czechtrade.cz

14.–19. 5. 2019 Bogota, Kolumbie
Expoconstruccion y Expodiseño 2019  
– veletrh strojírenského, stavebního a de- 
signérského průmyslu je jednou z nejvýznam-
nějších mezinárodních akcí nejen v kolumbii, 
ale také v dalších zemí Latinské ameriky.
Kontakt: kateřina drvotová, tel.: 724 941 755, 
katerina.drvotova@czechtrade.cz 

12.–15. 11. 2019 Jönköping, Švédsko
Elmia Subcontractor 2019 – veletrh každo-
ročně navštíví 14 000 odborných návštěvníků, 
kteří hledají nové dodavatele pro strojíren-
ské subdodávky. nejvíce vyhledávané jsou 
svařované konstrukce, přesně obráběné díly, 
odlitky, výkovky, nástroje nebo formy. Společ-
ná 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 

18.–21. 11. 2019 tel aviv, izrael
Watec Israel 2019 – Izrael je světovou špičkou 
na poli nových technologií a inovací, které 
jsou ve velké míře uplatněné i ve vodohos-
podářství. Tato mezinárodní akce tak vytváří 
unikátní příležitost seznámit se s posledními 
trendy v čištění odpadních vod, úpravě pitné 
vody, transportu a měření spotřeby vody, 
kanalizace, úsporách, alternativních vodních 
zdrojů aj. Účast na akci je podpořena z pro-
jektu nOVUMM kET spolufinancovaného 
z OP PIk a je možné na ni čerpat podporu.
Kontakt: Martina handrlicová,  
tel.: 224 907 519,  
martina.handrlicova@czechtrade.cz

PilA ZnAčky HitAcHi  
doPutoVAlA k VýHERci

VElEtRHy s cZEcHtRAdE

soutěž

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

Pro březnové vydání jsme vylosovali:
Jiří charoš, tábor 

cenu do soutěže – Paměťovou kartu  
SanDisk SDhc 32 gB extreme  
Pro UhS-i s kapacitou 32 gB – věnuje 
společnost Sandisk. 

na přelomu ledna a února se nám konečně 
podařilo předat cenu výherci z druhého 
kola předplatitelské soutěže, avizovaného 
v prosincovém vydání TechMagazínu.

Výhru v podobě řetězové pily hitachi 
cS40Y předal Josefu kříhovi v místě bydliště 
v Jizerských horách šéfredaktor Phdr. Josef 
Vališka. k výhře vítězi dopomohla správná 
odpověď na soutěžní otázku týkající se his-
torie společnosti hitachi, dnes přejmenované 
na hikOkI. a jak se výherce dostal poprvé 
k TechMagazínu?

„nevím, kdy jsem TechMagazín četl 
poprvé, ale kupoval jsem ho vždy v trafice. 
někdy se stalo, že prostě nebyl, tak jsem se 
rozhodl si časopis předplatit. když jsem pak 
narazil na informaci o předplatitelské soutěži, 
zkusil jsem štěstí a nyní mám z výhry velkou 
radost,“ komentoval spokojený výherce.

V PříštíM číslE  
PřiPRAVujEME:

   konstrukce obráběcích strojů  
s ohledem na jejich vlastnosti

  MSV nitra

66 l 03-2019

!



Pořadatel a odborný garant:
Organizátor: 

www.vystava-vod-ka.cz

VODOVODY-KANALIZACE

PVA EXPO PRAHA

21. mezinárodní vodohospodářská výstava

21.–23. 5. 2019

JOB-ka je speciální projekt v rámci výstavy, věnovaný propojení nabídky 
a poptávky pracovních příležitostí ve vodohospodářském oboru.

NOVINKA!

Poznamenejte si!

Poznamenejte si!

TEPLÁRENSTVÍ TEPLÁRENSTVÍ 
DNY

A ENERGETIKY

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
24. � 25. 4. 2019 | HRADEC KRÁLOVÉ 

www.dnytepen.cz, www.tscr.cz, www.exponex.cz

POŘADATEL ORGANIZÁTOR

ZÁŠTITA

Registrujte se na konferenci již nyní na www.dnytepen.cz

PŘIPRAVOVANÉ TEMATICKÉ BLOKY
 Klimaticko-energetický rámec 2030  
 Technika a technologie v teplárenství  
 Péče o zákazníka v teplárenství 
 Odpady a jejich energetické využití
 Ekonomika a legislativa v teplárenství
 Energetické úspory, měření a akumulace



ZVLÁDNE NEMOŽNÉ
NOVÝ PEUGEOT PARTNER

2 DÉLKY KAROSERIE

NOSNOST AŽ 975 kg

3 SEDADLA MULTIFLEX

Objevte nový Peugeot Partner, držitele ocenění Dodávka roku! Se svou mimořádnou výbavou a ergonomicky řešeným místem řidiče Peugeot i-Cockpit® je jediným užitkovým 
vozem, který nabízí stejné pohodlí a moderní asistenční systémy jako osobní vozy. Schopnost zvládnout téměř nemožné potvrzuje užitečná délka až 3,44 m a užitečný objem 
až 4,40 m³. Profesionálové jistě ocení třísedadlový interiér Multifl ex, který naplno otevírá možnosti využití vozu, a výběr ze dvou nosností: 600 nebo téměř 1000 kg. Snadné 
manévrování vám zaručí systém Surround Rear Vision a nejmenší poloměr otáčení v této třídě užitkových vozů. Nyní ke koupi vozu 2letý servis zdarma!

Spotřeba a emise CO2 modelu Partner v kombinovaném provozu 4,3–4,6 l/100 km, 111–119 g/km. Nabídka 
vozu Partner za 289 900 Kč bez DPH je platná pro verzi Partner Access L1 s motorizací 1.6 BlueHDi 75 k MAN5 a je platná pouze pro podnikatele. Foto je ilustrativní. Smlouvu 
Optiway Servis na 2 roky je možné získat pouze při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Partner. Smlouva je platná 2 roky, nebo do najetí 70 000 km. Detailní specifi kace 
služby Optiway Servis najdete na www.peugeot.cz.

INTERNATIONAL
VAN OF THE YEAR289 900

JIŽ OD

Kč

SERVIS NA 2 ROKY
ZDARMA
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