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 editoRial

a je to tady!
Víte, čím je toto vydání zvláštní?  
Je totiž právě stodruhé! (Virbl… Tram-tada-dá…!)*
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Samozřejmě, teoreticky vzato jste tento editorial 
měli číst už v únoru - to jubilejní sté číslo, totiž 
připadlo právě na zmíněný měsíc, ale protože 

k narozeninám se přát dopředu nemá (a to hezké kulaté 
jubileum jsou svého druhu narozeniny, i když ty oficiální 
kulatiny oslaví TechMagazín až na podzim), tak jsme – 
pro jistotu – ještě chvilku vyčkali. To ovšem nic nemění na 
skutečnosti, že TechMagazín letoškem vstoupil do svého 
10. ročníku a počet dosud vydaných čísel právě zmíně-
ným vydáním dosáhl kulaťoučkého tříciferného numera 
se dvěma nulami, které bývá obecně označováno za 
přelomové, a může se pochlubit skutečně reprezentativní 
doložitelnou historií. 

časopis vznikl ve složitém období hospodářské re-
cese, která navíc trvala podstatně déle, než se předpo-
kládalo, v silně konkurenčním prostředí, které tehdejší 
obtížná ekonomická situace ještě vyostřila, takže jak si 
zřejmě každý, kdo prošel nějakou podobnou zkušeností, 
dokáže představit, počátky rozhodně nebyly snadné. ale 
jak se říká: „kdo se dal na vojnu, musí bojovat“, tak ani 
my jsme se nehodlali vzdát lehce. Vojenskou terminologií 
řečeno, v podstatě jsme se se museli řídit okřídleným 
heslem francouzské cizinecké legie: „Marché ou crapé“ – 
neboli volně interpretováno, pochoduj nebo chcípni.

a ačkoli nám dost lidí neprorokovalo dlouhou budouc-
nost, řada nám fandila a navzdory pochmurným pro-
gnózám přesto pomohla v nelehkých začátcích – nejen 
jim bychom chtěli za důvěru a podporu poděkovat. 
Ukázalo se, že ne vše dopadne tak, jak predikují různé 
předpovědi, a ne všemu, co se říká (a píše), je nutné bez-
podmínečně věřit. Vždy záleží především na tom, jak to 

dopadne (a co se ukáže jako věrohodné ve finále). Ustáli 
jsme krušné počátky, a i řadu ne o moc méně náročných 
let poté, a rozvíjíme se. Před několika lety tak dostal 
TM navíc i mladšího bratříčka: robotic journal, další 
titul našeho vydavatelství, který si velmi rychle získává 
popularitu, a to nejen v automatizační branži, pro kterou 
je především určen.

Udělali jsme (doufám) také radost mnoha lidem, kteří 
získali různé ceny v předplatitelských soutěžích, nebo si 
mohli prohlédnout sbírky a expozice nově zrekonstruo-
vaného Národního technického muzea díky spolupráci, 
kterou jsme navázali s touto institucí, jež mimochodem 
oslavila 110. výročí svého vzniku loni a příští rok si připo-
mene to samé jubileum otevření svých prvních expozic.

Teoreticky vzato, nám skutečnost, že jste si na jubilej-
ním vydání ničeho zvláštního a speciálního – tedy jeho 
výjimečnosti – nevšimli, může být líto. Na druhou stranu 
může ovšem to samé znamenat, že se TechMagazín stal 
už tak samozřejmou součástí vašeho života, že by vám 
spíše přišlo divné, kdyby nevyšel. což ovšem samozřej-
mě dopustit nehodláme. 

koneckonců nejsme sami, kdo má co oslavovat. Letos 
si například připomíná deset let svého působení Techno-
logická agentura čr, která si rovněž může na své konto 
připsat řadu pozoruhodných úspěchů. i o tom se dozvíte 
v rozhovoru s jejím ředitelem Petrem konvalinkou, který 
najdete v tomto vydání. stejně tak jako o řadě dalších 
věcí ze světa vědy a techniky, které by neměly ujít vaší 
pozornosti a jež se vám snažíme přiblížit věcně a srozu-
mitelně, bez pozlátka lákajícího na nějakou senzaci. Tak 
jako vždy… 

Josef Vališka, šéfredaktor

*  Staccato na bubínek, doprovázené ryčnou trumpetovou fanfárou, 
používané v manéži pro zvýšení dramatického účinku. Může 
následovat slavnostní tuš pro oznámení dalšího špičkového čísla…
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eNeRgetiKa 
Řešení v podobě vše-
směrové větrné turbíny 
umožňuje využít proudění 
vzduchu v horizontálním  
i vertikálním směru  
i bez využití převodovky.

techNologie 
Unikátní projekty hloubko-
vých bazénů jsou nejkom-
plexnějším výzkumným, 
školicím a zkušebním 
zařízením pro hlubinné  
a vesmírné prostředí.

RozhovoR 
„Podpora aplikovaného 
výzkumu je v česku příliš 
roztříštěná. začali jsme 
pracovat na centralizaci  
a odstranění duplicit,“  
říká Petr konvalinka.

100leté výRoČí 
Patent na Palmgrenův 
vynález soudečkového 
ložiska byl podán již v roce 
1919, a od té doby jej skF 
nepřestává zdokonalovat.

téma
konstrukce obráběcích strojů je jedním z klíčových faktorů 
určujících jejich vlastnosti a výkonové parametry a tím  
i výslednou efektivitu a produktivitu. 
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soutěž se konala na Fsi VUT v Brně 
29. března a pořádal ji svaz českého 
leteckého průmyslu ve spolupráci s VUT 
a čVUT. do finále postoupilo 13 týmů 
tvořených 34 studenty. 

Prvním úkolem bylo co nejrychleji 
proběhnout vytyčenou dráhu s gli-
derem, za kterým jde pilot s deskou 
a vytváří stoupavý proud, čímž jej 
udržuje v letu. druhou disciplínou bylo 
dosáhnout co největšího doletu. Během 

příprav museli studenti testovat papíry 
různých vlastností a skládat glidery 
rozdílných tvarů, využívat znalosti fyziky 
týkající se velikosti plochy křídel a váhy 
glideru. 

První disciplínu ovládli studenti 
Gymnázia Břeclav, kteří trasu zdolali za 
16,25 sekund. U druhé disciplíny urazil 
největší vzdálenost (15,35 m) glider 
týmu z sŠPU Opava. Nejvíce bodů 
v jednotlivých disciplínách získal stu-
dentský tým s názvem Břeclavští stíhači 
a stal se tak celkovým vítězem, který si 
kromě věcných cen odnesli i finanční 
odměnu 12 000 kč. Navíc jsou díky své-
mu vítězství studenti přijati na Fakultu 
strojního inženýrství VUT bez nutnosti 
skládat přijímací zkoušky. 

cílem soutěže je popularizovat letec-
tví a motivovat středoškoláky ke studiu 
na technických vysokých školách. 

techmagazin.cz l 5
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ŠKoly a iNStituce

NejlePŠí vlaŠtovKy  
SKládají v břeclavi
Udržet papírovou vlaštovku (walkalong glider)  
v letu a proběhnout s ní vytyčenou dráhu, to byl 
jeden z úkolů středoškolských týmů ve finále 
soutěže Wings of Future. 

PoPuláRNí jSou  
iNdividuálNí Služby  
i oboRově zaměřeNé miSe
agentura czechtrade pomáhá firmám 
uplatnit se na zahraničních trzích. 
nejvíce ceněné jsou mezi exportéry 
služby zahraničních kanceláří, především 
pak detailní průzkum trhu, oslovení 
potenciálních obchodních partnerů, 
ověření zájmu o produkt nebo dlouhodobá 
exportní asistence. 

Největší přidanou hodnotou služeb zahranič-
ních zastoupení je znalost tamního prostředí 
a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy 
samy jen těžko dostávaly. agentura uplatňuje 
individuální přístup a klientům přináší úsporu 
času, nákladů a zvýšení počtu navázaných 
obchodních kontaktů. Letos byla úspěšně in-
tegrována zahraniční síť agentur czechTrade 
a czechinvest, která dnes čítá více než  
50 kanceláří po celém světě. z nichž 14 nabízí 
služby jak czechTradu tak i czechinvestu.        

dále czechTrade organizuje cílené mise do 
teritorií. s firmami vždy konzultuje konkrétní 
požadavky, aby plánované akce měly pro spo-
lečnosti co největší přínos. Příkladem mohou 
být mise strojařů do kazachstánu nebo mise 
dodavatelů techniky a vybavení pro ocelárny 
a do loděnic, do Turecka.

zajímavou formou B2B jednání jsou sour-
cing days, tedy dodavatelská fóra s nákupčími 
zahraničních subjektů. Na květen připravuje 
czechTrade již devátý ročník sourcing day 
Tschechien v Plzni. Přijíždí na něj 15 nákupčích 
z Německa, kteří si předem vybírají mezi  
150 českými výrobci své dodavatele. Ne-
dávno agentura připravila dodavatelská fóra 
pro výrobce návěsů a přívěsů firmu könig, 
portugalskou OGMU, belgický dreVer, brit-
ské společnosti Mezzanine či JaGUar-LaNd 
rOVer.

V neposlední řadě czechTrade organizuje 
společné účasti českých firem na zahraničních 
veletrzích, a to i v rámci projektů pro MsP 
NOVUMM a NOVUMM keT.

Loni na podzim v agentuře vzniklo oddělení 
na podporu internacionalizace inovativních 
malých a středních podniků. Nabídka služeb 
nyní čítá nejen činnosti na podporu obchod-
ních aktivit, ale také asistenci při uvádění 
nápadů do praxe. czechTrade je partnerem  
r&d subjektů a pomáhá jim s vyhledáním 
vhodných produkčních partnerů. Na základě 
identifikace potřeb klientů doporučuje služby 
dalších partnerů sdružených v Týmu česko. 

www.czechtrade.cz

16. dubna, Praha: Social Selling 
- nakopněte svůj export pomocí 
sociálních sítí
Naučte se, jak komplexně pracovat 
se sociálními sítěmi jako exportér: 
Od budování osobní značky přes 
digitální networking až po oslovení 
nového klienta a samotný prodej.
cena: 1200 Kč bez DPh

26. dubna, Praha: exportní 
potenciál trhů Jihoafrické 
republiky a nigérie
Prakticky zaměřená konference 
přiblíží aktuální exportní příležitosti 
v Jar a Nigérii, strategie vstupu 
na dané trhy a praktické tipy 
pro obchodování. součástí jsou 
i individuální konzultace s řediteli 
zahraničních kanceláří czechTrade.
cena: zdarma

16. května, Brno: Skandinávie 
a Pobaltí aneb jak prorazit na trhy 
severní evropy
exportní fórum zaměřené na 
obchodní příležitosti, tipy na úspěšný 
export, oslovení potenciálního 
obchodního partnera a obchodní 
a kulturní zvyklosti v zemích severní 
evropy – Švédsko, Finsko, Norsko, 
dánsko, Lotyšsko, Litva a estonsko. 
cena: zdarma

23. května, Praha: aktuální 
exportní příležitosti v Rumunsku 
a Bulharsku 
Již tradičně přináší tento teritoriální 
seminář přiblížení aktuální situace 
na rumunském a bulharském trhu, 
zajímavé příležitosti, doporučené 
kroky českým exportérům při vstupu 
na tamní trh a nově také právní 
a daňové aspekty podnikání.
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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AviA - 100 let A dAlší etApA

Automobilka Volkswagen a švédský výrobce baterií  
Northvolt založili Evropskou unii pro baterie, v níž budou  
kromě zmíněných firem působit i další společnosti  
ze sedmi členských zemí EU.  

Cílem EBU je koordinace a rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu 
a vývoje bateriových článků a bateriových systémů pro dopravu 
a stacionární aplikace akumulace energie. Organizace bude shro-
mažďovat know-how v oblasti výroby bateriových článků, včetně 
výzkumu surovin, výrobních technologií a také recyklace použi-
tých baterií. Společné výzkumné aktivity, které by měly odstarto-
vat v roce 2020, kdy EBU plánuje zahájit činnost, se zaměří i na 
vývoj a výrobu technologických zařízení umožňujících udržitelnou 
výrobu bateriových článků šetrných k životnímu prostředí. 

Pro rozvoj výroby baterií v Evropě vznikla už v říjnu 2017 
iniciativa EU Battery Alliance (EUBA), do níž se zapojily přední vě-
decké instituce a průmyslové podniky (např. i firma HE3DA, která 
již staví první gigatovárnu na baterie v ČR) za podpory Evropské 
komise, Evropské investiční banky a členských států Unie. Cílem 
je vytvořit podmínky pro rozvoj nového průmyslového odvětví 
v Evropě a zabezpečit, aby se zde vyráběly nejen elektromo-
bily, ale i baterie. Na aktivitách EUBA se budou zřejmě podílet 
i zástupci EBU. 

Přeloučská firma Avia Motors oznámila 
záměr ukončit výrobu vozů se spalova-
cími motory. To ale neznamená konec 
existence firmy ani značky Avia.

Podnik, který si letos připomíná 100leté vý-
ročí, začínal původně v leteckém průmyslu. 
V 60. letech se přeorientoval na produkci 
nákladních vozidel. Trh s lehkými a střední-
mi nákladními vozy se spalovacími motory 
je však dnes silně obsazený a uplatňují se 
na něm především velcí výrobci. Situaci 
zkomplikovaly i nové evropské emisní 
normy, které letos na podzim vstoupí 
v platnost a budou znamenat technické 
změny vozidel, další požadavky na vybavení 
a nová homologační osvědčení. To vedlo 

k rozhodnutí upustit od další výroby vozů 
s klasickými dieselovými motory a hledat 
nové možnosti výrobního programu.
Výroba aut ale nadále běží, byť v menší 
míře než loni. Letos se zaměří hlavně na 
vozy s pohonem všech kol (výroba na 
zakázku) a vyrobí i 19 výročních vozů, které 
připomenou rok 1919, letopočet vzniku 
značky.

Zástupci Avie jednají i s potenciálními 
partnery o společné výrobě užitkových 
elektromobilů lehké a střední kategorie, kdy 
by partneři dodávali elektrický pohonný 
systém, tedy elektromotory a baterie. Avia 
už s takovouto spoluprací zkušenosti má. 
S britskou firmou Smith vyráběla nákladní 
elektromobily modelové řady D, které se 
uplatnily na britském a americkém trhu. 

novinky domov a svět StAbilní inveStice 
do doprAvní 
infrAStruktury
Evropský parlament se dohodl s Ko-
misí na návrhu financování projektů 
pro propojení Evropy (CEF – Con-
necting Europe Facility) jako součást 
dlouhodobého rozpočtu EU pro roky 
2021–2027. 

Cílem bude podpořit dopravní pro-
středky šetrnější k životnímu prostředí. 
Především jde o železnice, budování na-
bíjecí sítě pro elektromobily a pro vozy 
používající alternativní paliva. EU doufá, 
že stabilní investice do těchto oblastí jí 
pomůže v cestě za ambiciózním cílem 
k uhlíkové neutralitě a podpoře bez-
pečné, čisté a propojené mobility podle 
balíčků Clean Planet Proposal a Europe 
on the Move package.

„Nový CEF je srdcem evropské dopra-
vy. Zaručí propojení, zrychlí dekarbo-
nizaci a digitalizaci v evropské ekono-
mice a vytvoří synergii mezi dopravou, 
energetikou a digitální infrastrukturou,“ 
komentovala dohodu eurokomisařka pro 
dopravu Violeta Bulc. 

vW A northvolt zAkládAjí ebu



podniky Si loni pořídily  
Stroje zA téměř 28 mld. kč

Plán na rozšíření industriálního areálu 
v Kvasinách na Rychnovsku, jejíž 
klíčovou součástí je výrobní závod Škody 
Auto, počítá se vznikem dalších pěti 
nových hal pro logistická a skladová 
centra externích dodavatelů pro 
automobilku.  

Vyplývá to z oznámení záměru pro posou-
zení vlivu stavby na životní prostředí, který 
byl zveřejněn v informačním systému EIA. 
Královéhradecký kraj, který má prostředky 
na stavbu slíbené formou vládní dotace, 
bude plochy zájemcům nabízet ve veřejné 
soutěži. Jak uvedla pro deník E15 mluvčí 

kraje Sylvie Velčovská, náklady na centrální 
zónu se odhadují na cca 600 mil. korun, 
a dalších 3,5 mld. půjde do souvisejících 
dopravních staveb. Jen Škoda Auto od 
roku 2015 do závodu investovala 11 mld. Kč 
a z celkového počtu asi 12 tis. lidí, kteří 
v průmyslové zóně v Kvasinách pracují, je 
zhruba 9 tisíc ve službách automobilky.

„Vznikem veřejné průmyslové zóny se 
vytvoří podmínky i pro dodavatele závodu 
Kvasiny, kteří získají možnost přesunout 
svou výrobu do bezprostřední blízkosti 
továrny a minimalizovat tak dopravní 
náklady a zatížení okolních silnic,“ uvedla 
Martina Gillichová z komunikačního oddě-
lení Škoda Auto. 

Členské společnosti České leasingové 
a finanční asociace (ČLFA) loni poskytly 
firmám a podnikatelům na financování  
16 467 strojů či zařízení celkem  
27,95 mld. Kč, tzn. o 0,04 % více ve 
srovnání s rokem 2017.  

V přehledu komodit financových členy 
ČLFA v podnikatelské sféře náleží strojům 
a zařízením čtvrtinový podíl. „Jde o kate-
gorii, která je velmi dobrým indikátorem 
celkového hospodářského vývoje. Loňský 
nepatrný nárůst v oblasti financování strojů 
a zařízení naznačuje, že zejména malé 
a střední firmy začínají být v plánování 

některých svých investic opatrné,“ říká ge-
nerální tajemník ČLFA Jaroslav Krutilek.

Firmy při pořizování strojů a zařízení využí-
vají jak produkty určené výhradně k financo-
vání dané věci, (tzn. finanční leasing anebo 
účelový úvěr), tak operativní leasing (pronájem 
s doplňkovými službami), na který loni v rámci 
financování strojů a zařízení připadla pětina 
smluv, a co do objemu obchodů mu patřil 
15% podíl.

Nejvíce peněz bylo použito na zemědělské 
a lesnické stroje (7,70 mld. Kč), na kovoob-
ráběcí a další obráběcí stroje (6,15 mld. Kč), 
na stroje pro těžbu a stavebnictví (4,04 mld. Kč) 
a na manipulační a skladovací techniku  
(3,26 mld. Kč). 
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přesun  
na novou divizi
Dodavatel informačních 
systémů pro finanč-
nictví Arbes Technolo-
gies zřídil novou divizi 
HealthCare & FEIS. Ta vznikla spojením 
oddělení HealtCare (nemocniční IS) 
a FEIS (Financial Economic Information 
Systems). Vedením divize byla pověře-
na Zuzana Jakubová, která do té doby 
vedla oddělení FEIS.

Spedice nově
Největší česká poboč-
ka Dachser Kladno 
má nového manažera 
spedice. Stal se jím 
Jaroslav Zelenka, který 
nastoupil na tuto pozici s cílem nadále 
zvyšovat kvalitu logistických služeb 
a zefektivnit spolupráci mezi odděleními 
v ČR i v rámci celé Dachser sítě.  

v blansku se střídá
Výrobní společ-
nost etampa-metra, 
specialista na oblast 
zpracování plechů, 
jmenovala nového ge-
nerálního ředitele. Stal 
se jim Pavel Večerka, 
který přišel do tohoto podniku švýcar-
ské firmy etampa AG a české inves-
tiční společnosti, která vlastní i Metru 
Blansko, ze Strojíren Prostějov. Předtím 
působil i v Pramet Tools.

změny v linde mh
Novým jednatelem 
a ředitelem společnos-
ti Linde Material Hand-
ling ČR se 1. února 
stal David Čepek, který 
do této doby vykoná-
val funkci prokuristy 
firmy a ředitele Divize servis. Jeho cílem 
je pokračovat v rozvoji služeb a rozvíjet 
oblast intralogistiky, energy manage-
mentu a digitalizaci služeb. Ve funkci 
nahradil Jindřicha Kotyzu, který byl 
jmenován na post Senior Vice President 
Eastern and South-Eastern Europe.

jmenování v onrobot 
Společnost OnRobot, 
výrobce koncových 
nástrojů pro koboty, 
jmenovala Aleksandra 
Marinkovice novým 
generálním manaže-
rem pro region CEE. 
Zodpovědný bude za obchodní aktivity 
ve střední a východní Evropě, včetně ČR 
a SK, a povede také regionální pobočku 
ve Varšavě. Zaměřit se chce na segment 
středních a malých firem (SMB).

perSonálie

průmySlová zónA  
v kvASinách Se rozroSte 

Stroje A zAřízení  
profinAncovAné 
členy člfA  
v roce 2018 
(podle objemu obchodů)

22,0

11,7

14,4

27,6

20,6

1,6

0,1

2,0

(v procentech)

kovoobráběcí a ostatní  
obráběcí stroje

manipulační 
a skladovací 
technika

stroje pro  
potravinářství

stroje pro těžbu,  
dobývání a stavebnictvízařízení pro zdravotnictví

zemědělské  
a lesnické stroje

fotovoltaická 
zařízení

ostatní

zdroj: čLFa
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 i když se výdaje na vědu, výzkum 
a inovace v roce 2019 zvýší o 1,2 mld. 
na ca 38 mld. Kč, po roce 2020 mají 
stagnovat. Dotkne se to i programů 
agentury? Jak jste spokojen s výdaji na 
aplikovaný výzkum a považujete je za 
dostatečné? 
ano, dotkne se to také Technologické 
agentury, jejíž rozpočet bude také jen mírně 
narůstat. Je to ale způsobeno určitým 
„nasycením“ výzkumných organizací a sou-
časně omezenými možnostmi průmyslu in-
vestovat více do spoluúčastí na projektech. 
svoji roli sehrává také čerpání prostředků 
z operačních programů eU. Již v loňském 
roce nebylo možné využít všechny pro-
středky rozpočtu Technologické agentury 
a tyto budou použity na financování dotač-
ních programů ministerstev dopravy (Md) 
a životního prostředí (MŽP) a přidány k pro-
středkům na dotační program Ministerstva 
průmyslu a obchodu (MPO).

se současnými výdaji na aplikovaný 
výzkum jsem spokojen, zdá se, že v kom-
binaci s projekty operačních programů je 
absorpční kapacita téměř naplněna. Po 
roce 2020 bych očekával jejich nárůst. Vý-

RozhovoR peTr konValinka

ta ČR Slaví úSPěŠNou deKádu
petr konvalinka, předseda Technologické agentury  
Čr, se nedávno vrátil z Tchaj-wanu, kde jednal o možnostech 
spolupráce s tamními výzkumnými institucemi.

ního a aplikovaného výzkumu. Vláda čr 
a spolu s ní rada vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace si daly za cíl každoročně přidávat 
v rozpočtech na vědu desetinu procenta 
hdP tak, aby v roce 2030 byl podíl roz-
počtu na vědu 3 % hdP. To je podíl hdP, 
který vydávají na podporu vědy vyspělé 
technologické země, jako jsou Jižní korea 
nebo izrael.

 má ta ČR dostatek prostředků na 
nové programy? a jak pokračují ty už 
rozběhnuté – thÉta a zÉta?
Ta čr má dostatek prostředků na dotač-
ní programy, které alokuje Vláda čr po 
předchozím schválení radou pro výzkum, 
vývoj a inovace. Nově bude administrovat 
dotační programy pro rezortní ministerstva 
(Md a MŽP), na které jsou připraveny fi-
nanční prostředky jak v rozpočtu Ta čr, tak 
i v rozpočtu MPO. Pokud jde o programy 
ThÉTa a zÉTa, ty se rozeběhly velmi dobře. 
Byl dostatek kvalitních projektů a všechny 
projekty, které byly doporučeny oponenty 
a radami programů k financování, byly 
podpořeny. Úspěšnost byla relativně vyso-
ká, dosahovala k 60 procentům.

„Podpora aplikovaného 
výzkumu je v České 
republice příliš roztříštěná. 
Začali jsme proto pracovat 
na její centralizaci  
a odstranění nesmyslných 
duplicit,“ říká Petr 
Konvalinka.

Technologická agentura ČR, 
jejímž hlavním úkolem je propojování a podpora 
státních a veřejných institucí s firmami při 
aplikovaném výzkumu, vznikla před 10 lety.  
Za tu dobu podpořila 2383 výzkumných 
projektů, do kterých se zapojilo 5257 účastníků. 
Do jejich výzkumu vložila ze státního rozpočtu 
23,5 mld. Kč, firmy přidaly dalších 12 miliard.

daje by ale měly být vždy použity uvážlivě 
a efektivně, s důrazem na jejich přínos pro 
společnost. 

 Domníváte se, že poměr výdajů 
na základní a aplikovaný výzkum je 
optimální? S kolika penězi bude ta ČR 
v roce 2019 hospodařit? Jak velký je 
podle vás optimální balík peněz, který by 
český výzkum potřeboval?
Ta čr v letošním roce hospodaří se  
4,1 miliardy kč. Letos má nejvíce peněz na 
podporu aplikovaného výzkumu.

Myslím, že se postupně dostáváme 
k optimálnímu poměru financování základ-



 České firmy dlouhodobě investují 
do výzkumu více peněz než stát. Je to 
v pořádku?
Jsem přesvědčen, že to je v pořádku. Firmy 
musí investovat do výzkumu, experimen-
tálního vývoje a zejména do inovací, bez 
toho se neobejdou a nebudou dlouhodobě 
úspěšné v mezinárodní konkurenci. V sou-
časné době je to ročně zhruba 58 miliard kč 
oproti 37 miliardám státní podpory.

 Blíží se konec současného rozsahu 
finanční podpory české vědy a výzkumu 
z eU. Jak velký to může být problém?
dost velký. Jsem ale optimista v tom, 
že celá řada výzkumných institucí je již 
v současnosti zapojena do mnoha výzkum-
ných projektů v mezinárodních konsorciích 
a doufám, že se počet těchto projektů 
významně rozšíří tak, aby byl výpadek 
finančních prostředků z eU po roce 2020 
eliminován.

 V souvislosti s odchodem Velké 
Británie z eU se často hovoří 
o „rozdělení“ vědění v evropě. Dotknou 
či dotkly se Česka či projektů ta ČR 
brexitové potíže?
Brexitové potíže se zatím Ta čr nijak 
nedotkly. Věda se podle mého názoru nedá 
rozdělit. Měla by překonávat politické barié- 
ry. Myslím, že zejména zapojení britských 
univerzit do hOrizON eUrOPe bude 
podobné jako před brexitem. Nedovedu si 
představit, že by se nejlepší světové britské 
univerzity (Oxford, cambridge) izolovaly 
od vědeckých institucí evropy a evropské 
instituce od nich.

 Už několik let se hovoří o udržitelnosti 
velkých i regionálních vědecko- 
-výzkumných center vybudovaných 
s výraznou podporou právě eU. Jak 
vidíte jejich budoucnost? Spolupracuje 
s nimi ta ČR? 
Již nyní je zřejmé, že ne všechna vědecko-
-výzkumná centra, která vznikla za podpory 
prostředků eU, budou zcela soběstačná. 
Otázkou bude, zda bude ochota tato centra 
dále podporovat z veřejných prostředků, 
nebo jejich činnost ukončit. Většina těchto 
center si je vědoma obtížnosti situace, ve 
které se ocitla, a zapojila se do dotačních 
programů Ta čr a jiných poskytovatelů. 
zejména program Národní centra kompe-
tence Ta čr využila k posílení svého dlou-
hodobého financování celá řada z těchto 
center. Ta čr s těmito centry spolupracuje, 
poskytuje jim konzultační, poradenskou 
a další pomoc. 

 Souhlasíte, že hlavním úkolem ta 
ČR je propojovat veřejné prostředky se 
soukromými? co plánujete a s jakými 
firmami chcete spolupracovat? Jsou 
nějaké novinky například kolem projektů 
general electric?

ano, souhlasím. Úkol je to zásadní a mys-
lím, že se jej daří naplňovat. Plánujeme 
rezortní programy tří ministerstev a chceme 
ve spolupráci s nimi administrovat projekty 
zaměřené na priority v dopravě, nakládá-
ní s vodou, ochranou životního prostředí 
a významnou podporou průmyslu se 
zvláštním zřetelem na malé a střední pod-
niky. chceme podporovat všechny kvalitní 
projekty a máme zájem o nejlepší technolo-
gické firmy, které jsou zárukou úspěšného 
řešení projektů s komerčním potenciálem. 
Pokud jde o financování projektů Ge, tak 
to je spíše otázka na čVUT v Praze, Ta čr 
podpořila jeden projekt Ge aviation czech, 
s.r.o., ve spolupráci s univerzitou v progra-
mu ePsiLON.

 Je v Česku aplikovaný výzkum 
roztříštěný, a pokud ano, mezi jaké 
subjekty? Rýsuje se řešení?
Podpora aplikovaného výzkumu je po-
někud roztříštěná, ale již v minulém roce 
rada pro výzkum, vývoj a inovace rozhod-
la o tom, že by se to mělo změnit. a právě 
jejím rozhodnutím, podpořeným Vládou 
čr došlo k tomu, že se bude centralizovat 
podpora aplikovaného výzkumu prostřed-
nictvím Ta čr. svědčí o tom schválení 
rezortních programů Md, MŽP a MPO, 

jejichž implementací do systému podpory 
Ta čr jsme byli pověřeni. Je to pro nás 
výzva a jsme přesvědčeni, že se tento 
záměr vydaří a přispěje k lepší orien- 
taci v podpoře aplikovaného výzkumu, 
k transparentnější a efektivnější podpoře 
bez duplicit.  

 Jaké vidíte další nedostatky  
v podpoře aplikovaného výzkumu?
stále je více poskytovatelů podpo-
ry aplikovaného výzkumu (Mze, MV, 
Mzd, MzV, MO, MŠMT), a to není úplně 
přehledné, a hlavně se obtížně korigují 
překryvy a možné duplicity v dotačních 
programech. současně by bylo dobré více 
podporovat dotační programy podporu-
jící transfer technologií a komercializaci 
výsledků aplikovaného výzkumu. Ta čr 
připravila dotační program GaMa, který 
je zaměřen právě na transfer technologií 
a na komercializaci výsledků výzkumu do 
průmyslu.

 máte prostředky na mladé 
výzkumníky? Jak zamezit odlivu 
doktorandů z projektů vysokých škol, 
kde jsou podfinancováni i letití odborníci, 
natož mladí lidé, které láká soukromá 
sféra či odchod do zahraničí?
Prostředky na mladé výzkumníky se snaží-
me poskytovat v programu zÉTa, který je 
zaměřen na podporu mladých výzkumníků 
po dosažení Ph.d. do věku 35 let. k urči-
tému odlivu bude ale přirozeně docházet 
i nadále. Někteří mladí výzkumníci najdou 
svoje uplatnění v průmyslu, který je již dnes 
dokáže uspokojivě ohodnotit, další odejdou 
do zahraničí. důležité je, aby byli zaplaceni 
dobře ti schopní, kteří na VŠ zůstanou. 
zvyšování rozpočtu veřejných VŠ i možnosti 
podpory základního i aplikovaného výzku-
mu k tomu určitě přispějí.

 Jak optimálně synchronizovat  
výzkum v soukromé a státní sféře?  
Jak se díváte na výzkumné aktivity 
vysokých škol, které spolupracují 
s firmami ve vlastních programech?
Jako bývalý rektor čVUT vidím spolupráci 
ve výzkumu mezi výzkumnými organizacemi 
a průmyslem jako klíčovou. a jednoznač-
ně ji podporuji i jako předseda Ta čr. za 
posledních 5 let se tato spolupráce obrov-
ským způsobem rozvíjela. Jsou průmysloví 
partneři, kteří financují profesorská místa 
na univerzitách – jako např. společnost sie-
mens (čVUT jich mělo v roce 2017 celkem 
7) a současně financují smluvní nebo kola-
borativní výzkum. Tato spolupráce přináší 
oboustranné výhody. a nejdůležitější je jak 
pro univerzity, tak zejména pro průmysl, 
že studenti najdou díky takové spolupráci 
přímý kontakt na své budoucí zaměstnava-
tele. 

milan hulínský
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Prof. Ing. Petr Konvalinka, 
CSc., FEng. 
Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze se stal následně 
na své alma mater od roku 1984 i akademickým 
pracovníkem. V letech 2014–2018 působil 
dokonce ve funkci rektora ČVUT. V září 2018 byl 
jmenován předsedou TA ČR. 

Vědu nemohou  
brexitové potíže 
rozdělit, měla by 
překonávat politické 
bariéry.



než se z elektromobilů v české repub-
lice stane běžná součást silničního 
provozu, čeká nás ještě dlouhá 

cesta. češi totiž e-auta stále vnímají spíše 
jako raritu. Tenhle pohled ale každým dnem 
postupně odstraňují i vývojáři ve ŠkOda 
aUTO, jejichž řady se neustále rozšiřují 
o nové posily.

Ve ŠkOda aUTO aktuálně plánují uve-
dení modelu sUPerB v provedení plug-in 
hybrid, a po něm by se měl objevit již první 
domácí vůz na čistě elektrický pohon. co 
to ale vlastně znamená pro řidiče a jejich 
každodenní rutinu za volantem?

elektromobil nebo hybrid? 
záleží na požadovaném dojezdu.  
e-auta se zpravidla dělí na plug-in hybridy 
(PheV – Plug-in hybrid electric Vehicle) 
a elektromobily výhradně na elektrický po-
hon (BeV – Battery electric Vehicle).

První typ má vedle klasického spalo-
vacího motoru vestavěný i elektromotor 
a během jízdy můžete oba režimy libovolně 
přepínat. Pokud jde ale o dojezd na elektři-
nu, ten je u těchto vozidel značně omezen 
– přibližně na 30 až 50 kilometrů.

elektromobily oproti tomu pracují výhrad-
ně s elektromotorem, díky čemuž vyžadují 

mnohem výkonnější baterie. současný 
dojezd těchto modelů se pohybuje někde 
okolo 300 kilometrů na jedno nabití. Vývo-
jáři ve ŠkOda aUTO se nicméně rozhodli 
tento standard překonat a koncept Vision e 
počítá s dojezdem až 500 kilometrů – tedy 
vyšším o více než 60 %.

Vůz nabijete i ze zásuvky – chvíli  
to ale potrvá
Všechny typy aut na elektřinu samozřejmě 
můžete nabíjet i z běžné zásuvky. Pokud 
máte vozidlo s dojezdem okolo 100 nebo 
200 kilometrů, nabijete ho takto i přes noc. 
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jaK vyPadá eleKtRicKá  
budoucNoSt ŠKoda auto?
elektromobily jsou dnes největším tahounem automobilového  
průmyslu, a ve ŠkoDa aUTo v tomto směru plánují vlastní revoluci. 
V rámci konceptu Vision e představí do roku 2025 hned deset 
elektrických aut s novou generací jízdních vlastností a dojezdem  
až o 60 % vyšším, než je aktuální standard. Co všechno byste  
o e-autech ale měli vědět už dnes?
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Běžná zásuvka vám za jednu hodinu ale 
dodá dojezd pouze 10 až 15 kilometrů.

Vozy s větší kapacitou se tedy většinou 
nabíjejí přes silnější zásuvky nebo rychlo-
dobíjecí stanice s výkonem 30 až 135 kW, 
které během hodiny dokážou zvýšit dojezd 
i o celé stovky kilometrů.

e-autům voda ani zima nevadí
co se týče zhoršených povětrnostních 
podmínek či automyček, elektrická auta se 
chovají naprosto standardně. Bezpečně je 
můžete nabíjet i v dešti. samotné vozidlo 
i nabíječka mají z tohoto důvodu hned 
několik ochranných prvků.

Pokud jde o ježdění v zimním období, 
spotřeba elektromobilů samozřejmě roste – 
stejně jako u aut s běžným spalovacím mo-
torem. snížení dojezdu v zimě ale není nijak 
zásadní. Nezapomeňme, že elektromobily 
jsou momentálně nejpopulárnější v Norsku, 
tedy v zemi s chladnějším klimatem.

e-baterie jsou velmi výkonné i po stov-
kách tisících kilometrů
aktuální data ukazují, že i po nájezdu ca 
300 tisíc kilometrů si baterie zachovávají 
okolo 75 až 90 % své původní kapacity. 
díky neustálému zlepšování použitých 
technologií se ceny za výměnu baterií navíc 
neustále snižují. i baterie, která se již pro 
pohon elektromobilu nehodí, je navíc stále 
velmi výkonná. Možnosti recyklace jsou 
v tomto segmentu obrovské.

autonomní řízení – kdy budou auta  
jezdit sama?

techmagazin.cz l 11

chcete tvořit  
budoucNoSt  
automobilového  
PRůmySlu? 

ať už jste vývojáři, 
elektrotechnici, designéři, 
nebo třeba projektoví 
manažeři, máte šanci 
nastartovat kariéru ve ŠkOda 
aUTO. Více informací na  
www.skoda-kariera.cz/vyvoj

Úroveň autonomního řízení zjednodušeně ukazuje, 
u jakého typu a rozsahu činností vás auto dokáže 
pomocí chytrých technologií zastoupit.

Těchto úrovní je pět. Na té první umí adaptivní tem-
pomaty samy akcelerovat, brzdit a případně i drobně 
zasahovat do řízení. U třetí úrovně za vás auto na 
některých úsecích už kompletně sleduje dění kolem. 
s touto úrovní pracuje i koncept Vision e. aby se tyto 
technologie ale mohly uplatnit v běžném provozu, 
bude třeba ještě rozsáhlá změna legislativy.

Nejzásadnější ale bude vstup do úrovní čtyři a pět, 
kdy už vás vůz zastoupí zcela kompletně, a vy si jen 
budete užívat ničím nerušenou jízdu.

na elektrické budoucnosti se můžete podílet i vy
Ve ŠkOda aUTO si stanovili opravdu ambiciózní cíle 
a jejich vývojáři dnes a denně pracují na tom, aby byl 
koncept Vision e naplněn do roku 2025. e-mobilitou 
se přitom v Mladé Boleslavi zabývá hned několik spe-
ciálních oddělení, do jejichž řad jsou denně nabíráni 
noví absolventi elektroinženýrských vysokých škol. 

Petr Kostolník

Koncept Vision E se bude 
moci nabíjet i pomocí indukční 
nabíječky.

Díky komunikaci mezi vozidly 
se bude minimalizovat riziko 
kolize.

Vision E překonává standardní 
vzdálenost na jedno dobití  
a počítá s dojezdem až 500 km.

Aby se autonomní vozy mohly 
uplatnit v běžném provozu, 
bude potřeba rozsáhlé změny 
legislativy.
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akce se konala v pražském startUp 
Marketu a oproti prvnímu ročníku se 
zúčastnilo o 12 studentů více a po-

těšitelné je, že i o pět dívek více. Přesné 
zadání soutěžního úkolu bylo do poslední 
chvíli tajné, účastníci se ho dozvěděli až na 
místě. Úkolem každého z deseti týmů bylo 
sestrojit a naprogramovat samostatného ro-
bota, který vyloží zboží v podobě barevných 
kostek do skladových boxů a následně je 
vyskladní na výrobní linku. zadání navrhli 
odborníci ze společnosti Bosch, kteří na 
místě po celý víkend pomáhali studentům 
s řešením daného úkolu.

„zadání je obtížnější, než tomu bylo 
minulý rok. cílem je, aby studenti zkusili 
vymyslet netradiční řešení, které překvapí 
i nás samotné,“ říká Jiří Masopust, projek-
tový vedoucí ve firmě Bosch české Budě-
jovice a jeden z mentorů soutěže, kteří byli 
týmům nablízku a dávali jim cenné rady. 

Dva dny bez spánku
Na splnění úkolu měly soutěžní týmy  
28 hodin čistého času. „Na robotovi jsme 
pracovali celou noc. Výsledek ale podle 
mě stojí za to,“ prozradil během čekání na 

vyhodnocení Jakub hrala, student elek-
trotechnické fakulty čVUT v Praze. „Na 
Mechathon jsem se přihlásila, abych si 
rozšířila obzory a zkusila nové věci v praxi. 
Lákadlem byly samozřejmě i skvělé ceny 
pro vítěze,“ komentovala důvod účasti na 
akci Viola Vrbová, studentka zčU v Plzni.

Vítězem se nakonec stal tým Princezny, 
složený ze studentů VUT, čVUT a VOŠ 
Písek. Porota ocenila především technic-
ké zpracování robota a inovativní přístup 
k celému úkolu. Na druhém místě se umístil 
tým iTNa, kde byli zástupci VUT, čVUT, 
čzU a jedna zástupkyně z UJeP. Třetí místo 
získal tým PPa3, složený ze studentů a stu-
dentky zčU v Plzni. Vítězné týmy obdržely 
ceny v podobě dronů, brýlí pro virtuální 
realitu a 3d per.

Prezentace patří k soutěži
Při hodnocení se kladl důraz i na prezentaci 
jednotlivých týmů. „Pokud máte skvělý ná-
pad, ale nejste schopni ho správným způ-
sobem prodat, máte zkrátka smůlu,“ tvrdí 
Jiří Masopust. Právě na toto téma probíhal 
během víkendu workshop Miloše čermáka, 
odborníka na prezentační a komunikační 

Soutěž / RozhovoR

mechathoN 2019:  
StudeNti Stavěli Roboty budoucNoSti
první březnový týden se uskutečnil již druhý ročník velmi zajímavé 
soutěže Mechathon. Jde o studentský robotický maratón, kde 
padesátka studentů a studentek vysokých škol, rozdělena do týmů, 
měla za úkol sestrojit autonomního robota během 28 hodin.   
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dovednosti. Účastníci měli zároveň 
možnost vyzkoušet si během víkendu 
moderní technologie v praxi. Oblíbené 
byly zejména 3d tiskárny, které využívaly 
všechny týmy ke splnění úkolu.

V týmu zůstal sám
speciální cenu si odnesl student VUT 
Lukáš dobrovolný, jehož týmoví ko-
legové se po počátečních nezdarech 
rozhodli úkol vzdát. Přestože zůstal 
z pětičlenného týmu úplně sám, rozhodl 
se v úkolu pokračovat. zadání mu bylo 
mentory mírně upraveno tak, aby byl 
schopen alespoň část úkolu na závěr 
odprezentovat. za jeho píli a vytrvalost 

se mu dostalo uznání od všech zúčast-
něných. 

Podpora vzdělávání
„Bosch se celosvětově snaží podpo-
rovat technické vzdělávání studentů. 
Právě akcí jako Mechathon získají prak-
tické zkušenosti a může jim to pomoci 
v budoucím zaměstnání. V neposlední 
řadě moc oceňuji, že technika účastní-
ky baví a opravdu si Mechathon užili,“ 
říká Milan Šlachta, reprezentant Bosch 
Group v čr a sr.

Jeho slova potvrzuje také detlef Nass, 
nový hr country director Bosch Group 
v čr a sr. „Mechathon se mi moc 
líbil. s akcemi podobného typu jsem se 
v Německu příliš nesetkal. Myslím, že je 
skvělé, když se studenti vzdělávají a zá-
roveň si v týmech užijí mnoho zábavy.“ 

akce se konala s podporou firmy 
Bosch a záštitu ji poskytly svaz průmys-
lu a dopravy, česko-německá obchodní 
a průmyslová komora a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. 

Daniel weiss, Petr Kostolník

 Jak jste se dostal 
k soutěži?
k Mechathonu jsem se do-
stal už v minulém ročníku, 
kdy mě oslovili kolegové 
o spolupráci. Tato akce 
má za cíl přitáhnout lidi 
k technice a také dostat 
více do povědomí značku 
Bosch. Myslím si, že přivést 
studenty k technickým obo-
rům, by se mělo začít dříve, 
už na základních a středních 
školách. Potřebujeme, aby 
se lidé na techniku hlásili.

Na této soutěži je skvělé, že se v ní 
prolínají různé věci. Já například programuji 
výrobní stroje, ale klasické programování 
je trochu nudné, zatímco tady vzniká něco, 
co se hýbe, je potřeba udělat mechanickou 
konstrukci, a na konci je nějaký výsledek, 
který je vidět. Proto budu rád, když se 
s některými z účastníků Mechathonu, až 
dostudují, setkám v práci.

 mechathon je svým pojetím drsná 
záležitost a jede se i přes noc. není to 
pro mladé lidi velká zátěž?
Podle mě ne. Je to spíš dobrá průprava do 
praxe. Týmy si mezi sebou vyměňují zku-
šenosti, a tak se může stát, že zjistí, že se 
vydali ne úplně správným směrem a že cest 
k požadovanému výsledku může být více. 
i nás mentory překvapilo, jak se k zadáním 
jednotlivé týmy postavily, a jak by 
který úkol šel řešit. 

 Kolik práce jste měli jako 
mentoři?
soutěžící chodili za všemi. 
Někteří z nich ještě neměli 
zkušenosti se stavebnicí, 
která je základem stavby 
robota, a neznali všechna 
technická řešení, třeba jak 
nakládat objekty ve skladu. 
Myslím, že právě tam 
jsem zužitkoval zkušenosti 
z kroužku, resp. ze soutěží, 
na které s ním jezdíme. 
Ty ale fungují trochu 
jinak. zadání dostaneme 
předem, takže víme jak 
bude vypadat úloha. Někdy 
dostaneme i herní plán 

a studenti na tom mohou 
začít pracovat dopředu. 
Na Mechathonu ale 
nikdo z týmu dopředu 
nic nevěděl, vše se 
oznámilo až na začátku 
akce. Navíc ne vždy jsou 
v týmu jen ti, které baví 
programování, ti zase 
dělají úžasné mechanic-
ké věci. 

 Byly mezi soutěžícími 
velké rozdíly?
startovní rozdíly vznikly 

spíše kvůli tomu, že každý tým začal trochu 
jinak. Proto jsme zpočátku měli trochu 
i obavu, jestli jsme zadání nepřehnali, 
a zda není moc náročné. ale ukázalo se, že 
přestože během prvního dne nebylo moc 
věcí hotových, když jsme přišli druhý den 
ráno, byl vidět ohromný posun. Některé 
díly si studenti museli sami vyráběli na 3d 
tiskárně, které tak jely celou noc.

 Soutěžící nebyli jen z Česka, ale i ze 
Slovenska nebo z Ukrajiny...
ano, svým způsobem je to mezinárodní 
akce, ale s domáckou atmosférou. schvál-
ně jsme akci pořádali pro menší počet 
účastníků, abychom zachovali domácí 
otevřenou atmosféru a prostředí, kde se 
studenti mohou aktivně ptát mentorů nebo 
se radit mezi sebou. Tohle vlastně funguje 

obdobně, jako se řeší i reálné projekty, 
v menší partě. Trochu se provokují, 
trochu opisují, je to reálný život jako 
ve vývojářském středisku. 

mechathoN jiNýma oČima
Mezi mentory působil na Mechathonu i Jiří Masopust, 
který pracuje jako projektový vedoucí ve firmě Bosch 
v Českých Budějovicích, kde také vede na místním 
gymnáziu kroužek robotiky.

Na této soutěži je skvělé, že se v ní 
prolínají různé věci, jako konstrukce, 
3D tisk i programování, a na konci 
vznikne výsledek, který je vidět,“ říká 
Jiří Masopust.

Porota složená  
z mentorů  

neměla vůbec  
lehký úkol.
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o aseminář pořádaný ve dnech  
20. a 21. března ve spolupráci  
s firmou Tungaloy byl mimořádný 

zájem. akce přilákala přes 200 lidí, včetně 
studentů, kterým byl věnován tzv. student-
ský den.

novinky produktové i koncepční
V rámci své prezentace představil jednatel 
firmy Misan Ondřej svoboda i novinky, 
které budou prezentovány na veletrhu eMO 
v hannoveru. Jde o stroje Okuma a Bro-
ther. Ta např. uvádí speedio F600X1, který 
představuje počátek nové řady strojů s no-
vou kinematikou s cílem zvýšit schopnosti 
těžšího obrábění, či inovované kompaktní 
vysokorychlostní obráběcí centrum r650X2 
s řetězovým zásobníkem nástrojů. 

stěžejním tématem semináře však byla 
hlavně nová konstrukční řešení strojů a 
možnosti, které přinášejí. Příkladem je třeba 
prostorová přesnost velkých portálových 
obráběcích center Okuma, kterou ovlivňuje 
mj. tepelná stabilita. Okuma nabízí několik 
různých úrovní jejího řízení. V základním 
provedení uvádí výrobce hodnotu 80 µm, ale 
v případě dokonalejší verze je to už 40 µm, 
a u prémiové varianty zahrnující precizní 
kompenzaci teplotních vlivů včetně okolní 
teploty už je nabízena přesnost až 20 µm.

Robot jako součást stroje
s úsilím zaměřeným na vylepšování 
parametrů a efektivity souvisí i další téma 
akcentované na semináři: automatizace, na 
níž se podílí nejen konstrukční řešení strojů, 
ale jejich celková koncepce. a to zejména 
v souvislosti s trendem robotizace.

zatímco dosud byla robotizovaná pra-
coviště spíše záležitostí specializovaných 
dodavatelů, Okuma se pustila do svých 
robotizovaných řešení. Nový přístup před-
stavuje koncepci v podobě řešení Okuma 
armroid - robotický systém, kdy je kloubo-
vý robot vestavěný přímo do pracovního 
prostoru a řízen ze systému stroje. Novinka 
byla prezentována na soustružnickém 
centru Okuma LB3000 eXii. zásobník tří 
chapadel je integrován dovnitř pracovní-
ho prostoru a neomezuje technologické 
parametry zařízení (možná je i volba lidské 
obsluhy). armroid je řízen jako další osy 
stroje a může s probíhajícím odběrem třísky 

nové nástroje pro nové 
požadavky
Petr Galuška, ředitel 
společnosti Tungaloy, 
představil novinky v obrá-
běcích nástrojích a online 
řešení a také trendy v isO 
soustružení a frézová-
ní. Příkladem trendu je 
rychloúběrové obrábění, 
které umožňují nové řezné 
materiály a povlaky (pro 
soustružení např. nové ge-
nerace cVd řezných ma-
teriálů, inovovaný cermet 
apod.) s vysokou odolností 

proti opotřebení a lomu. Na trh je uváděna 
řada řezných nástrojů obsahujících jak nové 
povlaky, tak pokročilá konstrukční řešení pro 
obrábění celého spektra klasických i moder-
ních materiálů.

i když jsou nové nástroje dražší než do-
savadní standardní řešení, nabízejí výrazně 
lepší řezné parametry a delší životnost, 
takže v konečné bilanci vycházejí výhodně-
ji. Pro běžné aplikace jsou ale k dispozici 
i ekonomická řešení v podobě nové řady 
těles ecO, která v případě, že není vyžado-
vána plná řada prémiových funkcí a para-
metrů, představuje asi 80 % ceny prémio- 
vého nástroje. Výběr optimálního řešení 
a výpočet parametrů pro konkrétní aplikaci 
výrazně usnadňují online katalogy a konfi-
gurátory, jako je např. Tungaloy aTLas.

Možnosti nových nástrojů rozšiřují další 
doplňky, jako jsou např. antivibrační tělesa 
pro vnitřní soustružení (více na str. 32-33).  

Josef Vališka

StRojíReNStví

Roboti Se Stěhují do StRojů
V technologickém centru firmy Misan v lysé nad labem se konal 
odborně technický seminář s názvem: Stroje, nástroje,  
automatizace - otevřené možnosti. 
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vykonávat pomocné nebo technologické 
činnosti (dodatečné chlazení, podpora ob-
robku, tlumení vibrací). Příprava ani provoz 
výrobní buňky s armroidem nevyžaduje 
žádné přestavby ani dodatečné zaškolování 
pracovníků.

dalším příkladem je Okuma standroid - 
robotická buňka, přidaná ke stroji a řízená 
z jeho systému. reprezentanty této kon-
cepce jsou MU-s600V + standroid nebo 
svislé obráběcí centrum Okuma MB46Va + 
standroid.

Soustružnické  
centrum Okuma  

LB3000 EXII  
s Armroidem.



V aroce 2018 se českým firmám poda-
řilo dodat do cerN výrobky v cel-
kové hodnotě 115 mil. kč. V poměru 

hodnoty dodávek k výši členského příspěv-
ku patřilo české republice prestižní třetí 
místo z třiceti hodnocených států. Největší 
úspěchy dosáhli čeští dodavatelé z oblastí 
stavebnictví, elektroniky, výpočetní techniky 
nebo kryogenních technologií. 

k úspěchům českých firem přispěla 
nemalou měrou aktivita agentury czechTra-
de (česká agentura na podporu obchodu), 
která již řadu let zajišťuje prostřednictvím 
pracovníka na pozici iLO (industrial Liaison 
Officer) tok informací mezi nákupním 
oddělením cerN a dodavateli. koordinátor 
zveřejňuje exportní příležitosti a novinky na 
portálu Businessinfo.cz a rozesílá firmám 
informace o vypisovaných výběrových 
řízeních. dále poskytuje související pora-
denství. 

Prvním krokem pro potenciálního doda-
vatele je registrace v databázi dodavatelů 
cerN. Poté je nutné sledovat vypsaná 
výběrová řízení. relevantní zájemci o účast 
v konkrétním tendru pak obdrží kompletní 
specifikaci a kontakt na nákupčí cerN pro 
předání nabídky.

Také letos bude v cerN řada příležitostí 
k dodávkám zboží či služeb, a to jak pro 
údržbu a renovaci stávajících pracovišť, 
tak pro výstavbu pracovišť nových. cerN 
realizuje průmyslové zakázky například 
v oborech pozemní stavby (tunely, budovy, 

technické instalace), elektrotechnika, elektro-
nika, výpočetní technika, strojírenství, vaku-
ová technika, kryogenika, magnety, detekční 
technika nebo krystaly pro detektory.

zájemci o spolupráci s cerN mají jedi-
nečnou možnost kontaktovat iLO cerN 
pro českou republiku, který poradí, jak 
postupovat při registraci, jak získávat in-
formace o vypsaných výběrových řízeních 
a jak podávat nabídky.

czechTrade přeje českým exportérům 
mnoho úspěšných dodávek nejen do 
cerN. FO

TO
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iNfoRmaČNí RubRiKa

chcete Se zařadit mezi úSPěŠNé  
dodavatele PRo ceRN?
Dodávky pro jedno z nejprestižnějších vědeckých pracovišť světa, 
evropskou organizaci pro jaderný výzkum Cern, představují  
pro každou firmu nejen vítězství v tvrdé mezinárodní konkurenci,  
ale také skvělou referenci, která dosvědčí výrobu ve vysoké 
technologické a kvalitativní úrovni. 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

   Novinky ze zahraničních teritorií - krátké zprávy o dění v 50 teritoriích zpracované řediteli 
zahraničních kanceláří CzechTrade. www.czechtrade.cz a www.businessinfo.cz 

   Exportní příležitosti - konkrétní poptávky, tendry a nabídky ze zahraničí. 
www.businessinfo.cz >> zahraniční obchod >> exportní příležitosti

   CzechTrade denně - newsletter s denním přehledem zahraničních obchodních příležitostí.
Vše si nastavíte dle vlastního filtru. www.czechtrade.cz/czechtrade-denne

Agentura CzechTrade poskytuje podnikatelům řadu informačních nástrojů, které 
jim přináší obchodní zahraniční trendy, exportní příležitosti (poptávky, nabídky, 
tendry), změny v podnikatelské legislativě, důležité zahraniční veletrhy a další 
exportně zaměřené akce či projekty. 

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE 
ZE ZAHRANIČÍ 

185x61.indd   1 01.04.19   14:03

 ▼ iNzerce
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Kontakt pro zájemce  
o spolupráci s ceRn: 

ing. Oldřich Veselý, iLO cerN pro čr, 
e-mail: oldrich.vesely@czechtrade.cz
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PozváNKa

letošní již 61. ročník, který proběhne 
od 7. do 11. října, současně s veletrhy 
Transport a Logistika a enviTech, opět 

ukáže poslední novinky a trendy v oblasti 
průmyslových technologií, představí feno-
mén digitální továrny a nově otevře diskusi 
k tématům cirkulární ekonomika a start-upy 
jako investiční příležitost. 

Digitalizovaná továrna  
Už v roce 2015 byla na této brněnské 
strojírenské akci mezinárodního významu 
vyhlášena Národní iniciativa Průmysl 4.0, 
která se každoročně posouvala vpřed. Nyní 
po čtyřech letech se dostala na vyšší úroveň, 
čemuž odpovídá i její název Průmysl 4.0 
a digitální továrna, protože právě digitalizace 
je nejdůležitějším rysem probíhající revoluce 
průmyslové výroby. 

Jak funguje digitalizovaná továrna? sama 
si zpracuje objednávky, simulací předem 
ověří všechny procesy, optimalizuje je 
a převede do praxe, a to včetně veškerých 
detailů od zajištění materiálů až po expedici 
výrobků nebo servis strojů. Na letošní strojí-
renské přehlídce se mohou firmy dozvědět, 
jak digitalizovat výrobní procesy, mohou 
konzultovat s odborníky na dané téma 
a realizací těchto konzultací v praxi získat 
konkurenční výhodu. Jelikož inteligentní ko-
munikace prochází napříč dodavatelskými 
a výrobními řetězci, toto téma se významně 
promítne také v náplni veletrhu Transport 
a Logistika.

PaRtNeR ČeSKého PRůmySlu  
vStuPuje do Sedmé deKády
Mezinárodní strojírenský veletrh se v Brně koná už šest desetiletí  
a o účast je stále velký zájem, stejně jako v dobách, kdy tato 
reprezentativní přehlídka českého průmyslu začínala psát svou historii. 

cirkulární ekonomika 
doba neomezeného využívání přírodních 
surovin brzy skončí, jak vyplývá z různoro-
dých průzkumů, protože naše planeta už 
nedokáže enormní růst spotřeby dlou-
hodobě vydržet. Nezbytně tak plýtvání 
těmito zdroji přírodních surovin nahradí 
hospodárnost a důsledné využívání všech 
materiálů včetně tzv. odpadových. Tento 
nový princip, označovaný jako cirkulár-
ní ekonomika, se už výrazně prosazuje 
i v evropské legislativě a pro průmyslové 
firmy bude jedním z hlavních témat na 
letošním strojírenském veletrhu, ale také 

hlavně cíleně prezentován na souběžné 
akci enviTech.Pro podnikovou a zejména 
výrobní sféru nejde o hrozbu. i když na ně 
tento koncept bude klást větší nároky, jde 
pro mnohé firmy o velkou příležitost. české 
podniky jsou inovativní, mnohé už dnes 
fungují velmi hospodárně a mohou trh 
oslovit technologiemi, které místo primár-
ních surovin zpracovávají odpady z jiných 
výrob. cirkulární ekonomika je postavena 
na mezioborové spolupráci a Mezinárod-
ní strojírenský veletrh jako multioborová 
akce je pro navázání takovéto spolupráce 
ideálním místem. Proto se také letos bude 
konat mj. i historicky první česká konferen-
ce o cirkulární ekonomice se zaměřením 
na průmysl. Po celou dobu veletrhu budou 
k dispozici odborníci z institutu cirkulární 
ekonomiky a české asociace oběhového 
hospodářství, kteří budou připraveni po-
skytnout relevantní konzultace.

Kdo zaváhá...
Jak poukazují organizátoři, zájem o letošní 
ročník MsV zůstává stejně vysoký jako 
v posledních letech a již nyní jsou nejžáda-
nější výstavní plochy vyprodány. Očekává 
se účast přibližně 1600 vystavujících firem 
a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků, 
proto by zájemci o účast neměli s přihláš-
kou dlouho otálet. Více informací získáte na 
www.bvv.cz/msv. 

Petr Kostolník

Veletrh nově otevře 
diskusi k tématům 
cirkulární ekonomi-
ka a start-upy jako 
investiční příležitost.
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Zpravidla se s určitým úkolem nejlépe 
vyrovnají zařízení nebo systém, 
vytvořené přímo pro daný účel. a to 

je především konstrukční záležitost.
dříve byly běžnou záležitostí tzv. jedno-

účelové stroje, ideální pro masovou pro-
dukci stejných obrobků ve velkých sériích. 
změny v průmyslové výrobě posledních let 
a desetiletí, zejména nástup úsilí o vysoce 
flexibilní výrobu přizpůsobitelnou různým 
požadavkům a snaze o maximální (resp. 
přijatelnou) efektivitu i v malých obje-
mech, vedly k přehodnocení dosavadních 
koncepcí. začal se hledat kompromis mezi 

velkosériovou výrobou a systémy schopný-
mi za rozumné náklady zvládnout i zakázky 
výrazně menšího rozsahu. klíčové je však 
vždy dosažení požadované kvality, což 
znamená vývoj přesných a výkonných zaří-
zení schopných tuto kvalitu stabilně udržet. 
a právě na to je nutné myslet už ve fázi 
jejich vývoje a od požadovaných parametrů 
odvíjet konstrukční řešení jako takové.

konstrukce obráběcích strojů je jed-
ním z klíčových faktorů určujících jejich 
vlastnosti a výkonové parametry a tím i vý-
slednou efektivitu a produktivitu. Právě to 
může být totiž v již probíhající éře moder-

nizace průmyslu rozhodující konkurenční 
výhodou. Výrobci proto přicházejí s celou 
plejádou řešení, která umožňují ovliv-
nit vlastnosti strojů a celkový charakter 
provozu, jako je výkon, chlazení, tuhost, 
předcházení vibracím, zástavbová plocha 
i technologické příslušenství pro rozšíření 
možností stroje apod. To vše se totiž pro-
mítá do výsledného rozhodnutí, jaký stroj 
či zařízení pořídit. 

Nicméně na počátku je vždy konstruk-
ce. atraktivní design, který je rovněž její 
součástí, je už jen onou pomyslnou třeš-
ničkou na dortu... 

KoNStRuKce obRáběcích StRojů  
S ohledem Na jejich vlaStNoSti 
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nový dMP 70 je následovník úspěšné-
ho modelu MiLLTaP 700 s více než 
3000 instalacemi na trhu. Jde o stroj, 

který je synonymem pro maximální produk-
tivitu na nejmenším prostoru. se zástavbo-
vou plochou pouhých 4,2 m² je o přibližně 
10 % menší než MiLLTaP 700. společ-
nost dMG MOri navrhla tento kompaktní 
výrobní stroj pro aplikace v medicínských 
technologiích a pro dílenskou výrobu, ale 
také pro letecký průmysl a ostatní průmys-
lová odvětví s vysokými nároky. Pojezdy 
X/Y/z v rozsahu 700 x 420 x 380 mm a vo-
litelný integrovaný naklápěcí/rotační stůl 
(s maximálním zatížením 400 kg) umožňují 
5osé simultánní obrábění širokého spektra 
komponent. díky tomu je model dMP 70 
ideálním doplňkem, který může odlehčit 
stávajícím strojům na dílně. automatizační 
řešení, jako je zařízení na manipulaci s ob-

Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

vySoce dyNamicKá výRobNí  
NoviNKa dmP 70
S nejmenší zástavbovou plochou pouhých 4,2 m2 navzdory velkému 
pracovnímu prostoru je nový stroj DMp 70 od DMG Mori ideálním 
adeptem na rozšíření parku výrobních strojů v každé dílně.

1

2



I přes zástavbovou plochu 
pouhých 4,2 m² stroj DMP 70 
disponuje pojezdy (X/Y/Z) 
v rozsahu 700 x 420 x 380 mm.

DMP 70 je kompaktní 
výrobní stroj pro aplikace 
v medicínských a leteckých 
technologiích, ale i pro 
ostatní průmyslová odvětví 
s vysokými nároky.

Řízení stroje zajišťuje 
multidotykový ovládací 
panel SLIMline se systémem 
Siemens Operate 4.8.

Hliníková protetická  
patka.
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robkem Wh 3 cell, které bylo představeno 
spolu se strojem dMP 70 na Open house 
v Pfrontenu, lze flexibilně připojit z pravé či 
levé strany. Možné je i připojení zepředu.

end-to-end optimalizace koncepce stroje 
udělala z dMP 70 extrémně tuhý výrobní 
stroj s úběrem materiálu, který je o 10 % 
vyšší než u modelu MiLLTaP 700. základem 
pro kvalitní a až o 30 % rychlejší obrábění 
náročných dílů je široké strojové lože ze 
šedé litiny, větší instalační plocha a 35mm 
lineární vedení. k vyšší stabilitě přispělo 
i vysoce pevné vřeteno (díky vyššímu před-
pětí na pružině) a robustní zásobník nástrojů 
s kovovými svorkami. 

Posílená ergonomika designu Stealth 
Ve výrobě je novinka dMP 70 rovněž vyso-
ce uživatelsky přívětivá, a to díky ergono-
mického designu stealth se šikmými kryty 
v dobře viditelném pracovním prostoru 
a (volitelně automatizovaným) vnitřním dve-
řím. Ty brání třískám, aby nevypadly ven. 
Povrchy s dlouhou životností odolné proti 
poškrábání chrání stroj před poškozením 
a déle zachovávají jeho hodnotu.

maximální přesnost díky  
sníženým tolerancím
Tepelnou stabilitu vylepšila dMG MOri po-
mocí optimalizovaného konceptu chlazení, 
a tím současně vylepšila i dlouhodobou 
přesnost nového stroje. absolutní systé-

my přímého odměřování pojezdů umožňují vysokou přesnost 
polohování, která je zárukou, že výrobní stroj bude v cílových 
odvětvích splňovat vysoké požadavky na přesnost. díky snížení 
tolerancí mnoha strojních komponent funguje dMP 70 s celko-
vou přesností, která je o 60 % vyšší než u stroje MiLLTaP 700. 

Špičková dynamika pro produktivní obrábění
díky rychlým posuvům dosahujícím 60 m/min a zrychlení až 2 g 
nabízí dMP 70 maximální dynamiku. Ve standardní verzi je stroj 
vybaven vřetenem powerMasTer s rychlostí 10 000 ot/min 
a krouticím momentem 78 Nm. z hlediska vysoké úrovně pro-
duktivity hraje svou roli také rychlá výměna nástrojů a čas tříska– 
–tříska 1,5 sekundy. zásobník nástrojů s optimální přístupností 
má prostor pro až 15 nástrojů s délkami do 250 mm, volitelně je 
možná varianta s 25 nástrojovými kapsami. 

Pokud jde o řízení, je stroj dMP 70 vybaven multidotykovým 
ovládacím panelem sLiMline se systémem siemens Operate 
4.8. Obsluha 19“ panelu je snadná a vysoké rozlišení panelu 
umožňuje dokonalou přehlednost. díky technologii 3d řízení si 
uživatelé mohou simulovat obrábění dopředu.

Rozsáhlé portfolio opcí a flexibilních řešení pro automatizaci
Nabídku stroje dMP 70 doplňuje rozsáhlé portfolio opcí. dostup-
ná jsou například vysokorychlostní vřetena, stejně jako různé 
typy stolů, chladicích systémů a vynašeče třísek. dokonce i tam, 
kde se jedná o připojení automatizačního řešení, je na prvním 
místě flexibilita. dMG MOri může připojovat zařízení na mani-
pulaci s obrobkem Wh 3 cell jak z levé nebo z pravé strany, tak 
i zepředu. Výhodou jsou rovněž horizontálně pohyblivé automa-
tické dveře. celé automatizační řešení přitom zabírá pouhých 
8,8 m² plochy. 

tereza Prochová

1

2
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stroj disponuje již v základní 
verzi absolutními systémy 
přímého odměřování pro 
zajištění nejvyšší přesnosti.

3

3

4
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obchodní ředitel Miloš holakovský 
k vývoji nových strojů pozname-
nává: „za posledních osm let se 

nám daří držet inovační cyklus, každé dva 
roky vyrobíme a představíme jeden nový 
stroj. rok 2019 je výjimečný, v tomto roce 
představujeme dva nové, absolutně odlišné 
stroje.“ Jednou z novinek je další verze ob-
ráběcího centra WhT 130, tím přelomovým 
produktem je však portálový stolový stroj 
WVM 2600 T. Poprvé ve své stošestnác-
tileté historii firma tak vstupuje do dalšího 
segmentu obráběcích strojů, kterým jsou 
portálové stroje.

„Potřebovali jsme doplnit nabídku 
technologií našich horizontek,“ popisuje 
začátek vývoje portálového stroje vedoucí 
marketingu Michal Macháček a dodává: 
„Naší snahou je rozšířit portfolio výrobků 
tak, abychom mohli zákazníkům nabízet 
stroje, které umožňují využití technologií pro 
obrábění svrchu. Naše portálové stroje jsou 

dalŠí oPěRNý Pilíř PRoduKce  
toS vaRNSdoRf
akciová společnost ToS VarnSDorF, přední evropský výrobce 
obráběcích strojů, představila v letošním roce překvapivou novinku, 
která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů  
z varnsdorfské líhně. 
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Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

tak schopné obrábět hliníkové formy, tita-
nová křídla, lože a stojany obráběcích strojů 
a další obrobky podobného charakteru.“

Portálové řešení
Portálové stroje z Varnsdorfu mají ob-
dobné výkonové parametry jako v sou-
časnosti vyráběné frézovací a vyvrtávací 
stroje a obráběcí centra. stroj WVM 2600 T 
je určen pro přesné a vysoce produktivní 
souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtá-
vání a řezání závitů zejména obrobků 
velkých rozměrů a hmotností nebo 
prostorově členitých obrobků z litiny, 
ocelolitiny a oceli, ale i dalších materiálů 
používaných v oblastech automotive 

1

• Podélné přestavení stolu X = 4500 mm
• vodorovné příčné přestavení vřeteníku Y = 3200 mm
• výsuv smykadla Z = 1500 mm
• maximální otáčky vřetena = 5000 ot./min

záKladNí  
PaRametRy:



FO
TO

: T
O

s
 V

a
r

N
s

d
O

r
F

a aerospace. stroj je možné doplnit řadou 
přídavných technologických zařízení, 
která značně rozšiřují jeho technologické 
možnosti. 

Tento stroj je koncipován jako stolový 
portálový stroj se svisle výsuvným smy-
kadlem. Je nabízen v provedení s trvalým 
nasazením technologického příslušen-
ství (frézovací hlavou) nebo v provedení 
s automatickou výměnou technologického 
příslušenství. „současné provedení vřetení-
ku odpovídá technologiím definovaným při 
vývoji našich horizontek,“ upřesňuje Michal 
Macháček charakteristiku stroje a pokra-
čuje: „Připravujeme další provedení stroje, 
které bude pro obrábění lehkoobrobitelných 
materiálů vybaveno vhodnou frézovací 

hlavou s vyššími otáčkami, a to jak z naší 
produkce, tak hlavou s elektrovřetenem.“

rám stroje WVM 2600 T je tvořen sesta-
vou podélného lože s pojízdným stolem, 
nad kterým je umístěn příčně vedený 
vřeteník pohybující se po příčníku, jenž 
je upevněn na dvou svislých stojanech. 
Všechny díly rámu jsou provedeny jako 
tuhé, optimálně dimenzované a žebrované 
odlitky z ocelolitiny, z šedé nebo tvárné 
litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či 
více částí (z modulů 3500, 4000 a 5500 mm) 
podle délky pojezdu X. Je provedeno jako 
odlitek z šedé litiny. Nese dvě dráhy lineár-
ního valivého vedení a ozubený hřeben pro 
pojezd stolu. Příčník je proveden jako odli-
tek z šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y 
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se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, 
který nesou tři dráhy lineárního valivého ve-
dení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé 
vedení pro výsuv smykadla v ose z.

základním tělesem vřeteníku je tuhý od-
litek z tvárné litiny, toto těleso tvoří vedení 
pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené 
z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hří-
dele ve smykadlu je odvozen od výkonné-
ho elektrického regulačního pohonu přes 
robustní převodovou skříň. dva mechanické 
stupně převodovky jsou řazeny automatic-
ky. Náhon z převodovky na náhonový hřídel 
je proveden přes torzně tuhou spojku. Na 
vřeteníku je umístěn motor včetně řeme-
nového převodu a kuličkového šroubu pro 
výsuv smykadla, koncové vypínání a od-
měřování smykadla a bezpečnostní brzda 
výsuvu smykadla. smykadlo je vedeno 
čtyřmi dráhami lineárního vedení. hmotnost 
smykadla je vyvažována symetricky po stra-
nách hydraulickými válci.

zaměřeno na světové trhy
společnost chce tímto novým výrobkem 
oslovit nové zákazníky na všech světových 
trzích, kam v současnosti dodává horizont-
ky. „současně také chceme portálové stroje 
nabízet těm svým zákazníkům, kteří vedle 
již používaných našich horizontek preferují 
pro některé technologie portálové řešení, 
jež umožňuje dosáhnout lepší tuhosti při 
upnutí obrobků,“ nastiňuje nejbližší ob-
chodní plány společnosti Michal Macháček. 
„Oslovujeme zákazníky nejen z našeho 
segmentu, tedy obecné strojařiny, ale 
především z energetického, automobilové-
ho a leteckého průmyslu. Věříme, že právě 
v těchto průmyslových oblastech naše 
portálové stroje najdou největší uplatnění.“

stroj WVM 2600 T je první v řadě. „kromě 
již nabízených stolových strojů je vyvíjen 
další typ – spodní gantry, u něhož mohou 
pro upnutí obrobku sloužit nejen upínací 
desky a otočné stoly, ale také například ka-
ruselovací stoly,“ upřesňuje o dalším rozvoji 
portálových strojů Michal Macháček.

TOs VarNsdOrF tak letos představuje 
další opěrný pilíř své produkce (těmi stá-
vajícími jsou osvědčené a oblíbené stolové 
a deskové vodorovné vyvrtávačky) a svojí 
rozšířenou nabídkou dává zákazníkům 
k dispozici možnost využít stroje s moderní 
technickou koncepcí konstrukce a vysokou 
úrovní výkonnostních parametrů. 

Ladislav Plaňanský

Vizualizace portálového řešení  
stolového stroje.

Stroj může být vybaven integrovanou  
frézovací hlavou.

Nový portálový stolový stroj byl  
podroben náročným testům.
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novinka si svou premiéru odbyla na 
posledním MsV v Brně, ale zatím-
co tam byl prezentován stroj ve 

variantě super Precision, na zákaznických 
dnech už kovosvit připravil stroje v řadě 
QUick určené pro standardní obrábění. 
zákazníci si zde mohli porovnat soustruhy 
kL285 QUick se dvěma různými řídicími 
systémy - od siemens a od Fanuc. do 
nového stroje byla rovněž implementována 
řada principů použitých ve variantě super 
Precision. U těchto designově zajímavých 
soustruhů jsou zachovány všechny tradiční 
hodnoty, jako jsou spolehlivost, přesnost, 
výkon a rychlost obrábění, jež doplňují další 
parametry: snadná ovladatelnost a serviso-
vatelnost, ergonomie a nízká hlučnost. 

Litina místo polymerbetonu
Obráběcí stroje kovosvitu jsou známé svou 
přesností, a soustruh kL285 se v tomto 
ohledu velmi vydařil. Při testování nejpřes-
nější varianty super Precision bylo dosa-
ženo takových hodnot, že se soustružení 
svou přesností blíží broušení, které tak lze 
v technologickém postupu do určité míry 
vynechat. Toho bylo dosaženo mj. uložením 
vřeteníku na masivní konzole z polymerního 
betonu, jehož předností je útlum vibrací. 

Rychlé a PřeSNé StRoje
na jarních Zákaznických dnech představil kovosvit MaS nové CnC 
soustruhy kl285 řady QUiCk. označení kl je zkratkou z anglického 
kovosvit lathe a číslo 285 odkazuje na běžný obráběný průměr.
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Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

Novinka KL285 řady QUICK

Pracovní prostor  
řady QUICK pro frézování, 
soustružení i vrtání

KL285 varianta Super 
Precision

Lože

Konzole vřeteníku

Elektrovřeteno

Nástrojová hlava

Valivé vedení

Koník

A
A

B

B

C
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kvalitní finální povrch po obrábění zajišťuje 
i nižší koeficient přenosu tepla, což zlepšuje 
tepelnou stabilitu stroje. 

Nově představená varianta řady QiUck 
je celá postavená na litinovém loži. To 
zajišťuje dostatečnou tuhost a přesnost 
stroje. Nástrojová hlava od firmy sauter je 
ze standardní řady tohoto výrobce, nikoli 
zpřesněná jako u varianty super Precision. 
Přesto dosahují soustruhy řady QUick 
všech kvalit potřebných pro standardní sou-
stružení a dokážou uspokojit valnou většinu 
zákazníků. Pro ty nejnáročnější je k dispozi-
ci zmíněná varianta super Precision.

Střídání generací
Nový soustruh kL285, který získal řadu 
inovací, postupně nahradí v sortimentu stroj 
řady sP280, jehož vývoj začal před více 
než 10 lety. Například se zlepšil přístup do 
pracovního prostoru, dveře disponují auto-
matickým otvíráním a také velkým bezpeč-
nostním oknem. Vzdálenost od dveří k ose 
vřetena je pouhých 350 mm. stroj je také 
energeticky optimalizován. Nabízí rekupe-
raci energie pohonů a pro řízení různých 
komponentů použití frekvenčních měničů. 
zákazník má rovněž možnost zvolit si vypí-
nání hradicího vzduchu v neproduktivních 
časech stroje a šetřit tak stlačený vzduch. 

design stroje vychází z funkčních a jed-
noduchých geometrických tvarů. Protože 
pracovní plocha v halách je velmi „drahá“, 
byl stroj navržen s menší zástavbovou 
plochou, a také aby „prošel“ dvoukřídlými 

dveřmi. stroj disponuje výškou 1900 mm 
a šířkou (bez ovládacího panelu) 1752 mm. 
Na délku měří 2755 mm a s dopravníkem 
třísek 4105 mm, přičemž dopravník je mož-
né směřovat i dozadu stroje. Toto řešení je 
vhodné např. při začleňování soustruhu do 
automatizované linky. 

Pohon hlavního vřetene zajišťuje 24kW 
motor s doplněným přímým odměřováním. 
Pohon koníka zajišťuje hydraulický válec 
s integrovaným odměřováním, který je řízen 
proporcionálním ventilem. Významným 

prvkem ovlivňujícím výslednou přesnost 
soustruhu je umístění hydraulického agre-
gátu do zadní části stroje, kde jej neovlivňu-
je teplotně. 

Vývojáři se zaměřili nejen na přívětivost 
a komfort při ovládání, ale i při seřizová-
ní stroje. Už není potřeba seřizovat např. 
koncové snímače pro upínání sklíčidla nebo 
polohy koníka. Vše se nastavuje přímo na 
panelu stroje prostřednictvím uživatelských 
obrazovek řídicího systému, neboť obě 
zařízení jsou vybavena odměřováním. zcela 
nový ovládací panel s dotykovou obrazov-
kou je nejen otočný, ale i sklopný. z obra-
zovky se nastavují i tlaky upínacích zařízení, 
takže obsluha nemusí seřizovat při změně 
obrobku mechanické prvky pro upínání. 
Přesnost stroje zvýšilo i použití přímých 
pohonů pro kuličkové šrouby. Motor je 
s kuličkovým šroubem spojen spojkou bez 
dalšího převodu, jenž by snižoval přesnost. 
Navíc díky zmenšení stoupání kuličkových 
šroubů se zvýšila přesnost polohování.

Stvořen pro Průmysl 4.0
Novinka kL285 QUick je kompatibilní 
s požadavky Průmyslu 4.0 a je připravena 
i na robotizaci a začlenění do výrobních au-
tomatizovaných linek. Pokud bude zákazník 
požadovat funkcionalitu Průmyslu 4.0, 
může stroj zasílat monitoring zvolených veli-
čin přímo do systému, aby manažeři výroby 
měli přehled o stroji a jeho vytížení. 

Petr heinrich

 ▼ iNzerce

16. 5. 2019 • 9:00–15:00 • Průmyslová 1006 / Benátky nad jizerou
sPolečnost Profika zve všechny zájemce na tradiční  
setkání oPen house, které se uskuteční v Benátkách nad jizerou.

V obchodně technickém centru firmy bude vystavena současná CNC obráběcí  
technika. Přítomni budou nejen technici od CNC strojů, ale i dodavatelské společností  
zastupující segment nástrojů, upínačů, NC rotačních stolů, řezných kapalin  
i příslušenství k CNC obráběcím strojům.

Nový soustruh řady 
QUick je postaven 
na litinovém loži, což 
zajišťuje dostatečnou 
tuhost a přesnost 
stroje.
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plochou i celkovým uspořádáním vyhovují zá-
stavbě do linek hromadné výroby. Na obr. 4 je 
celkový pohled na model 2sP-2500h včetně 
příslušenství k obrobkové manipulaci. 

série 2sP obsahuje typy 150h, 150hM 
a inovované modely označené 2500h, 

2500hM. Modely, které mají v označení 
písmeno M jsou vybaveny multifunkční 
nástrojovou hlavou s poháněnými frézova-
cími nástroji (alternativně v levé nebo pravé 
polovině stroje nebo v obou částech stroje). 
Jinak jsou parametry shodné s modely h.
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Možná se tak stane někdy v budoucnu. 
avšak již nyní vyrábí OkUMa dvou-
vřetenové cNc soustruhy, kterým 

se v branži říká „dvojčata“. zmínka je jak 
o horizontálních, tak i o vertikálních dvouvře-
tenových cNc soustruzích OkUMa. 

Soustruhy 2SP-h série
cNc soustruhy 2sP-h série patří konstrukč-
ně mezi čelní soustruhy, což jsou soustruhy 
s horizontální osou vřetena bez koníka. Jsou 
určeny k produkci součástí přírubového 
typu, takže koník nepotřebují. zvláštností 
těchto čelních soustruhů je, že mají dvě 
paralelně uspořádaná vřetena a dvě nástro-
jové hlavy rovněž s horizontální osou rotace. 
Proto se jim přezdívá „dvojčata“. To vše je 
umístěno na společném, velmi tuhém loži 
skříňové konstrukce (viz obr. 1). 

Na obr. 2 je nákres doplněn o manipulátor 
obrobků s příslušnými stoly. Šipky vyznačují 
pojezdy Nc os vřeten a nástrojových hlav. 
Nákresy doplňuje detail pracovního prostoru 
na obr. 3, kde jsou mezi nástrojovými hlavami 
obě vřetena. Jak je vidět, obrobky se zakládají 
a vykládají gantry manipulátorem, společným 
pro obě vřetena. Manipulace je velmi rychlá, 
výměna obrobků trvá jen 4 vteřiny. soustruhy 
2sP svou výkonností, úspornou půdorysnou 

dvojČata od fiRmy oKuma
Japonci jsou ve světě známí svými polidštěnými roboty, takže by ani 
nebylo nic divného na tom, kdyby seriózní strojírenská firma okUMa, 
proslulá dokonalými obráběcími stroji s vysokým stupněm inteligence, 
uvedla na trh robotická dvojčata. 

Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

model 2SP-150h 2SP-2500h

Kapacita Jednotka hodnota

sklíčidlo inch 6, opce 8 8, opce 10

Max. soustružený 
průměr mm 150 410

Max. soustružená 
délka mm 80 200

Nc osy 4 4

Pojezdy X mm 150 210

z mm 155 200

Vřetena
rozsah otáček min-1 50–4500, opce 

6000 45–5000

Vrtání mm 42 62

nástrojové hlavy Typ - V12 V12

Počet nástrojů 1 12 12

motory
kW Vac motor 

11,5/7,5 Vac motor, 15/11

tabulKa 1

Koncepce 
dvouvřetenových 
soustruhů 2SP-H.

Pohled na 
dvouvřetenový 
soustruh 2SP-150H 
s manipulátorem 
a obrobkovými stoly.

Detail pracovního 
prostoru 2SP-2500H.
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Vřetena u stroje 2sP-150h jsou poháněna 
přes řemenový převod (viz obr. 5). dvojí prove-
dení řemenice vřetena určuje otáčkový rozsah 
stroje s maximálními otáčkami buď 4500 min-1, 
nebo 6000 min-1. dodává se i provedení  
s c-osou vřeten. U strojů 2sP-2500h jsou po- 
užita vřetena s vestavěným motorem a u Okumy 
 osvědčenou sestavou vřetenových ložisek – 
vpředu NN30k + dvouřadé kuličkové ložisko 
s kosoúhlým stykem, vzadu opět NN30k.

soustruhy série 2sP jsou standardně vy-
baveny inteligentní funkcí „Thermo-Friendly 
concept“, která zaručuje stabilní rozměry 
obrobků i v provozech s proměnlivou tep-
lotou okolí stroje. Ve standardním vybavení 
je i antikolizní funkce „collision avoidance 
system“. Je možné instalovat také systém 
„Machining Navi“, který optimalizuje řezné 
podmínky v případě, že se při obrábění 
vyskytnou samobuzené kmity. 

Série V a série 2SP-V
série V představuje vertikální soustruhy 
(karusely) vybavené nástrojovou hlavou 

s 12 nástroji. klasická konstrukce karuselů 
má pouze jedno vřeteno. OkUMa rozšířila 
možnosti těchto karuselů zdvojením vřetena. 
Vznikly svislé cNc soustruhy se dvěma para-
lelními vřeteny a dvěma nástrojovými hlavami 
označené jako série 2sP-V. čili vertikální 
„dvojčata“. Provedení strojů je levé a pravé  
(viz obr. 6 a 7) tak, aby mohly být propojeny 

jedním společným pracovním prostorem, 
nebo aby měly dva oddělené pracovní prosto-
ry. Přehled specifikace podává tab. 2. stroje 
jsou určeny k nasazení v hromadné výrobě 
a k zabudování do výrobních linek. 

Vertikální soustruhy mají oproti horizontálním 
výhodu tužšího upnutí obrobku. Obrobek svou 
vlastní vahou přispěje k lepšímu upnutí ve 
sklíčidle. Na stole svislého soustruhu lze také 
upínkami snadno upnout nerotační obrobky. 
karusely OkUMa se vyznačují velmi tuhou 
konstrukcí lože a stojanu. svislé saně, nesoucí 
nástrojovou hlavu, jsou vyváženy protizávažím 
umístěným ve stojanu na kladce a řetězu, nebo 
je vyvážení řešeno pneumatickým vzdušní-
kem a servomotorem. To umožňuje plynulý 
pohyb saní při obrábění za nízkých i vysokých 
posuvových rychlostí. k výhodám vertikálního 
uspořádání patří i velmi snadný odvod třísek 
z pracovního prostoru.

Vysoké tuhosti nosné konstrukce svých 
strojů dociluje OkUMa použitím pravoúh-
lých tvarů lože, stojanu a saní. Minimálním 
vyložením nástrojové hlavy od stojanu se FO
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tabulKa 2

model V40 2SP-V40 V100 V760eX 2SP-
-V760eX V920eX 2SP-

-V920eX

Jednotka hodnota

max. hmotnost 
obrobku kg 300 1200 500 1200

max. soustružený 
průměr mm 400 1000 760 920

max. soustružená 
výška mm 450 890 770 860

Vřeteno min-1 25–2500 13–1250 20–2000 20–1250

Počet nástrojů 1 12 2x12 12 12 2x12 (L+M) 12 2x12 (L+M)

motor kW 22/18,5 45/37 30 30/22

Horizontální 
dvouvřetenový CNC 
soustruh 2SP-2500H.

Schéma pohonu CNC 
soustruhu 2SP-150H.

Levé a pravé 
provedení modelů 
2SP-V. 

Příklady obsluhy 
svislých soustruhů 
OKUMA.

Pravoúhlá forma 
stojanu a lože  
V760EX.
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docílí dostatečně tuhého uchycení nástroje 
potřebného k zachycení vysokých řezných 
sil. skříňová forma saní a jejich vedení 
umožňuje těžké obrábění při dodržení vysoké 
přesnosti obrobků (viz. obr. 8). Výkonové 
parametry pohonu vřeten stroje 2sP-V760eX 
jsou patrné z obr. 9. 

Pokud jde o přesnost obrábění na karuse-
lech, tak např. zkoušky na modelu V760eX 

ukázaly, že dlouhodobá stabilita obráběného 
rozměru je srovnatelná s výsledky horizontál-
ních soustruhů. dokladem je graf na  
obr. 10, který ukazuje, že odchylka obrábě-
ného průměru byla během 24 hodin nižší než 
8 µm, při změně teploty okolí 8 °c. dosažená 
kruhovitost obrobku byla 0,5 µm.

cNc soustruhy sérií 2sP-h, V a 2sP-V 
tvoří do jisté míry zvláštní skupinu obrábě-
cích strojů firmy OkUMa. Přičiňuje se o to 
zejména jejich dvouvřetenová konstrukce 
v horizontálním nebo vertikálním provedení. 
sérii V tvoří soustruhy, které jsou jen staveb-
nicovým dílem strojů 2sP-V. Mohou ovšem 
fungovat zcela samostatně v levé nebo pravé 
konfiguraci. Význačné vlastnosti strojů těchto 
sérií, zejména jejich tuhost, a tedy i stabilní 
výrobní přesnost a výkonnost, je předur-
čují k nasazení v linkách hromadné výroby. 
Neméně významné pro tento typ výroby je 
snadná seřiditelnost a ovládání strojů díky 
inteligentním funkcím dle konceptu OkUMa 
pracujícímu pod řídicím systémem OsP. 

Výhradním zástupcem firmy OkUMa  
pro českou republiku a slovensko je firma 
Misan s.r.o.  

Ondřej Svoboda

Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

SNADNÁ AUTOMATIZACE CNC STROJŮ 
= vyšší zisky

 ▼ iNzerce
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Přijměte pozvání k návštěvě 
pravidelných odborných 
seminářů organizovaných 
ve školicím a předváděcím 
středisku miSan v Lysé nad 
Labem, kde se dozvíte vše 
potřebné k doplnění technických 
i obchodních informací.

!

 Výkonové diagramy 
modelu V760EX.

Stabilita 
soustruženého 
průměru na stroji 
V760EX.
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nejnovější generace s označením rMX 
(pro frézky) a rLX (pro soustruhy) si 
zachovává všechny vlastnosti, pro 

které si tento řídicí systém získal oblibu uži-
vatelů po celém světě. Navíc je nová gene-
race rozšířena o spoustu nových vlastností 
a vylepšení. hlavním charakteristickým 
rysem je dotyková obrazovka s úhlopříčkou 
15,6 palce. Všechny vlastnosti ProtoTrak 
jsou tak uživatelům k dispozici skrze jejich 
konečky prstů.

kromě dotykové obrazovky zůstává 
funkčnost nového ProtoTrak dobře známá, 
takže přechod je i pro stávající uživatele 
bezproblémový. Nové funkce, jako je např. 
enhanced ProtoTrak assistance (ePa), 
která poskytuje uživateli okamžitý přístup 
k podrobné nápovědě v libovolném bodě 
programování nebo ovládání, jsou zaměře-
ny na ještě snazší používání strojů řízených 
tímto systémem. ePa pomáhá vyrovnat 
balanc mezi omezenými technologický-

mi (obráběčskými) zkušenostmi mladých 
operátorů, kterým jsou bližší technologie 
počítačové.

Řídicí systémy rMX zahrnují známou 
funkci aGe (auto Geometry engine) 
a vestavěné obráběcí strategie, které 
poskytují pokročilé výhody v oblasti 
výkonu, opět s jednoduchým dotykem 
obrazovky. Funkce aGe je efektivní nástroj 
na bázi cad, který automaticky vypočítá-
vá chybějící rozměry na výkrese. Funkce 

Touchscreen posouvá aGe díky nové 
funkci Tap to Guess na vyšší úroveň. Pro 
výpočet chybějícího rozměru pak stačí na 
obrazovce zobrazené součásti poklepat 
na místo, kde se nachází neokótovaný 
průsečík nebo tečný bod a software aGe 
tento rozměr dopočítá. 

aGe lze použít jak v operaci Profil, tak 
kapsa. rMX je nyní schopen obrábět kapsy 
s neomezeným počtem ostrůvků umístě-
ných uvnitř kapes, přičemž si uživatel může 
zvolit strategii obrábění (dráhu nástroje). 
další novou funkcí je adaptivní dráha 
nástroje, která může drasticky zkrátit dobu 
cyklu na složitých frézovacích cyklech. Tato 
funkce, využívaná u špičkových cad/caM 
systémů, je známá jako trochoidní frézo-
vání. 

Funkce Náhled pro ověření programu se 
nyní spouští souběžně s programovanou 
operací. zobrazuje obvyklou dráhu nástroje 
a poskytuje uživateli odhadované časy cyk-

StRoje xyz S Novou geNeRací  
řídicího SyStému PrototRaK Rx
pokud jde o řízení obráběcích strojů, řadí se protoTrak již delší dobu 
mezi nejlepší ease-to-use řídicí systémy, jak z pohledu funkčnosti,  
tak i snadného ovládání.
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Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

chcete-li zjistit, jak může nový řídicí 
systém napomoci zvýšit vaši pro-
duktivitu, navštivte náš showroom 
v Brně, nebo zažádejte o návštěvu 
technika, který vás navštíví s přenos-
ným demoboxem a ukáže veškeré 
výhody a vlastnosti nejnovější verze 
PrototRaK RX.

Hlavním 
charakteristickým 

rysem nového  
řídicího systému  

je dotyková obrazovka  
s úhlopříčkou  
15,6 palce.
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lu pro volbu nejúčinnější metody obrábění. 
Pro konečnou kontrolu programu lze pomo-
cí funkce 3d náhled zobrazit naprogramo-
vanou součást. dotykem dvěma prsty lze 
na obrazovce model zvětšit, zmenšit, nebo 
i otáčet.

Řídicí systémy ProtoTrak rX si zacho-
vávají možnost konverze výkresu formátu 
dXF, kde technologie dotykové obrazovky 
přináší značné výhody, protože import 
souboru dXF je zcela zjednodušený, což 
eliminuje potřebu dodatečného softwaru 
a požadavek na připojení myši. dalším vý-
vojovým krokem je schopnost kombinovat 
dXF a manuální programování během gene-
rování programu, což uživateli poskytuje 
maximální flexibilitu.

ProtoTrak rX je další vývojový stupeň 
oblíbeného řídicího systému a s novými 
a inovativními způsoby snižuje dobu pro-
gramování i dobu obráběcího cyklu. Přesto 
si zachovává ideu původního konceptu, tj. 
snadné a intuitivní ovládání a jednoduchost. 

systémy ProtoTrak rMX a rLX jsou 
dostupné na obráběcích strojích XYz 
Machine Tools, jejichž výhradním  
distributorem v čr a sr je společnost 
rexim spol. s r.o. 

Vladimír Čech
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efeKtivNí obRáběNí více Ploch
Vertikální obráběcí centrum VariaXiS j-600/5X společnosti Yamazaki 
Mazak je ideální pro uživatele strojů, kteří vyžadují výjimečnou produktivitu, 
nebo pro firmy začínající s 5osým simultánním obráběním.

Stroj VariaXis je schopen provést všechny procesy od 
polotovaru obrobku až po konečné obrábění a posky-
tuje řešení done-in-One (vše najednou), které může 

dramaticky zkrátit dobu dodávek a zlepšit přesnost obrobku 
eliminací více upnutí obrobku.

díky pevné konstrukci a pomocí lineárních válečkových 
vedení na všech lineárních osách a šnekové ložiskové pře-
vodovce na všech rotačních osách je toto obráběcí centrum 
schopno zajistit vynikající přesnost. Navíc je stroj vybaven 
vysoce přesným rotačním/naklápěcím stolem, který umožňuje 
současně obrábět v pěti osách. Maximální produktivita je do-
sažena díky vřetenu o rychlosti 12 000 ot./min, které poskytuje 
výjimečné řezné rychlosti a zkracuje celkovou dobu obrábění. 
standardně je stroj dodáván s 18nástrojovým zásobníkem, ale 
na přání je možnost volby zásobníku na 30 nástrojů.

konstrukce stroje vyžaduje jen minimální podlahovou 
plochu, proto je VariaXis vhodný i pro nejmenší obrobny. 
Je vybaven velkým horním otvorem pro pohodlné nakládání 
a vykládání obrobku. Na výběr je dvoupaletový výměník palet, 
který usnadňuje výměnu obrobku nebo bezobslužné obrábění.

Model j-600/5X je vybaven technologií smoothX, speciální 
5osou verzí technologie Mazak sMOOTh, která umožňuje 
snadné dialogové programování i pro nakloněné plochy. 

ivana geistová

Pro soustruhy 
je určen systém  

s označením 
RLX. 

ProtoTRAK RMX je 
určen pro frézy a díky 
funkci 3D náhled lze 
dvěma prsty model 

zvětšit, zmenšit nebo 
otáčet.
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Digitalizace a dostupnost informací 
mají v průmyslu stále větší význam 
a počet zařízení připojených k inter-

netu neustále vzrůstá. Propojení s počí-
tačovou sítí roste nejrychlejším tempem 
právě ve výrobě. Odhaduje se, že počet 
nových strojů a přístrojů připojených 
k internetu celosvětově narůstá rychlostí 
160 připojení/s a technologie Průmyslu 4.0. 
představují téměř 1/3 celkových investic.

Navázání spojení, shromažďování a ana-
lýza dat umožňují nový způsob spolupráce 
mezi lidmi, mezi lidmi a stroji i mezi stroji 
samotnými. stroje provádějí vlastní monito-
rování a analýzu a rovněž optimalizují pro-
vozní podmínky a výrobu. To se projevuje 
vyšší účinností a produktivitou.

i ve skupině TaJMac se snažíme zachytit 
současné trendy technického pokroku a vy-
užít nabízené příležitosti. Technici TaJMac-
-zPs intenzivně vyvíjejí univerzální opci 
ke strojům s označením industry 4.0. Tato 
opce umožňuje snadnou integraci strojů 
do tzv. chytrých továren. Přes univerzální 
průmyslové rozhraní OPc Ua lze do stroje 
nahrávat potřebná data pro výrobu nebo ze FO
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stroje získávat informace o průběhu výroby 
nebo jeho provozním zatížení. získaná data 
mohou být následně použita pro komunika-
ci s erP nebo Mes systémy.

Na letošních zákaznických dnech bude 
možnost tuto opci zhlédnout a vyzkoušet. 
Opce bude instalována na vertikálním 
obráběcím centru McFV 1060i s automa-
tickým výměníkem palet (aVP). zájemci 
se mohou seznámit se třemi aplikacemi. 
První z nich nabídne sledování provozního 
stavu stroje pomocí webového klien-
ta, která bude dostupná na mobilních 
zařízeních, druhá funkcionalita předvede 
dialog obsluhy se strojem, který je důležitý 
především pro identifikaci provozních 
stavů stroje a jeho ztrátových časů. Tato 
funkcionalita byla vyvinuta pro nasazení 
ve vlastní výrobě. Třetí aplikací pak bude 
ukázka sběru dat potřebných pro condi- 
tion monitoring stroje a následnou  
prediktivní údržbu.

To vše bude součástí robotické buňky, 
která vznikla ve spolupráci s firmou aBB. 
hlavním komponentem buňky je McFV 
1060i s automatickou výměnou palet, které 

jsou plně energizované jak ve výměníku, tak 
i v pracovním prostoru stroje. ke stroji je 
integrována robotická buňka aBB Flexloa-
der FP800 s optickým rozpoznáváním tvaru 
součástí a funkcionalitou Bind Picking. 
robot bude obsluhovat rozdílné upínače 
obrobků na dvou paletách. robotická buň-
ka je vyvíjena pro sériovou i velkosériovou 
výrobou.

Myšlenky hnutí Průmyslu 4.0 jsou cen-
trem zájmu dalšího vývoje. kromě nepřetr-
žitého zdokonalování opce industry 4.0 tým 
odborníků pracuje na realizaci inteligentní 
výrobní buňky pro kusovou a malosério-
vou výrobu. Pilotní nasazení této buňky je 
plánováno ve vlastní výrobě.

koncept Průmyslu 4.0 je dlouhodobým 
procesem a rychlost prosazení závisí na 
vývoji v oblasti digitálních technologií. 
O tom, že jde o správný směr, svědčí fakt, 
že v současnosti bylo prodáno již  
18 vícevřetenových soustružnických 
automatů MOri-saY s opcí industry 4.0 
zákazníkům do itálie a Usa.  

martin machálka 

Na vlNě PRůmySlu 4.0
průmysl 4.0, nazývaný též čtvrtá průmyslová revoluce,  
je označení pro současný trend digitalizace a s ní související 
automatizace výroby.

Příloha konSTrUkCe oBráBěCíCh STroJů

Vizualizace  
robotické buňky  

pro sériovou  
i velkosériovou  

výrobu.

Vertikální  
obráběcí centrum  
MCFV 1060i s AVP.
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neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu 
sú odborné sprievodné semináre, 
tento rok zamerané na: „inovačný 

potenciál v priemysle“, „Nové technológie 
a postupy v strojárskom sektore“ a „rozvoj 
duálneho vzdelávania ako jednej z foriem 
získavania kvalifikovanej pracovnej sily“. 

Odborný sprievodný program na vysokej 
úrovni zabezpečí množstvo prednášok a kon-
ferencií. Jednou z tém aktuálneho ročníka 
bude „Bezpečnosť a riziká Priemyslu 4.0“. 
 súčasťou programu bude i prednáška 
spojená so simuláciou hackerského útoku 
na modelový systém. slovenská agentúra 
pre rozvoj investícií a obchodu (sariO) 
realizuje kooperačné podujatie a panelovú 
diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve 
– slovenskú kooperačnú burzu. súčasťou 
odborného sprievodného programu bude 
taktiež konferencia elektrón. 

Už tradične prebehne aj súťaž o cenu 
veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 
7 exponátov a jedna expozícia. zväz 
strojárskeho priemyslu ocení najlepšie 
strojárske výrobky, ktoré boli v roku 2018 
vyrobené na slovensku. Počas veľtrhu 

sú udelené ocenenia „inovatívny čin 
roka 2018“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo 
hospodárstva sr.

V roku 2018 sa Medzinárodného strojár-
skeho veľtrhu zúčastnilo 437 vystavovateľov 
a spoluvystavovateľov a ďalších 227 firiem 
v zastúpení. Príchod veľkého investora 
automobilového priemyslu do nitrianskeho 
kraja prilákal na Medzinárodný strojársky 
veľtrh 2019 i viacero nových zahraničných 
vystavovateľov. 

Veľtrh dopĺňajú a rozvíjajú tematické 
výstavy: eUrOWeLdiNG, casT-eX, eMa, 
sTaVMech-LOGiTech, cheMPLasT,  
TechFÓrUM a medzinárodný veľtrh  
eLO sYs.

Vysoko odborný sprievodný program, 
konferencie mapujúce aktuálne témy 
a trendy, novinky z oblasti strojov, zvárania, 
hutníctva, automatizácie a mechanizácie 
sú predpokladom úspešnosti strojárskeho 
veľtrhu i v tomto roku. Preto si Medzinárod-
ný strojársky veľtrh na výstavisku agrokom-
plex v Nitre nenechajte ujsť. 

Ondrej Vaňo

medziNáRodNý StRojáRSKy veľtRh 2019
koniec mája patrí na nitrianskom výstavisku agrokomplex už tradične 
strojárstvu a technike. V dňoch 21.–24. mája sa uskutoční 26. ročník 
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v nitre.
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antivibrační systém Boremeister
Mnoho komponent v leteckém a těžkém 
průmyslu je tvořeno přesnými hlubokými 
otvory, jež vyžadují sofistikované a velmi 
výložné nástroje schopné tyto díly vyrobit. 

Při použití standardních ocelových nebo 
karbidových nástrojů vznikají nevyhnutelně 
při těchto operacích vibrace, které ve-
dou k nestabilnímu obrábění se špatnými 
parametry povrchu nebo náhlé destrukci 
nástroje. Nový antivibrační systém byl 
navržen přesně pro takové případy, kdy je 
nezbytné efektivně snížit nežádoucí vibrace 
při extrémních řezných podmínkách. díky 
mechanismu tlumení vibrací, který je inte-
grován do tělesa, je tomu zamezeno. Tento 
nový produkt je tak výhodné použít pro 
stabilní obrábění při velkých vyložení.    

Tradičními nástroji pro vnitřní soustružení 
jsou tělesa z oceli nebo karbidu wolframu. 
Ocelová tělesa se obecně doporučuje 
použít pro aplikace soustružení do hloubky 
3xd, karbidová tělesa pak až do hloubky 
5xd. Pro hluboké otvory s vyložením nad 
5xd již tyto nástroje nedokážou zajistit 
stabilní obrábění bez vzniku vibrací. 

Vysoce tuhý a stabilní systém Bore-
Meister účinně brání vzniku vibrací díky ino-
vativnímu tlumicímu systému uvnitř tělesa, 
který zajišťuje stabilitu soustružení až do 
hloubky 10xd. Tlumicí tělísko uvnitř nástroje 
působí s opačnou amplitudou oproti první 
vibraci v ohybu. Tím je zaručena vyso-
ká produktivita, hladký povrch obrobku 
a dlouhá životnost nástroje i při obrábění 
hlubokých otvorů. 

Tento modulární systém sestává z an-
tivibračních tlumicích tyčí a různých typů 
vyměnitelných koncovek, jež jsou propojeny 
skrze přesné a spolehlivé zoubkované roz-
hraní upínacími šrouby. antivibrační tělesa 
jsou dostupná v průměrech: 16, 20, 25, 32, 
40, 50 a 60 mm se štíhlostními poměry  
L/d = 7 a 10. Vyměnitelné koncovky jsou 
kompatibilní se širokou paletou používaných 
pozitivních destiček, jako jsou ccMT, dcMT 
a VcMT. k dispozici jsou také koncovky pro 
negativní destičky dNMG a VNMG.

Čelní frézy DoQuad-mill
Velmi zajímavou novinkou je produkt 
v oblasti čelního frézování. Jedná se o nové 
frézy doQuad-Mill, které byly vývojovým 
centrem společnosti Tungaloy navrženy 

aNtivibRaČNí SyStém  
a ČelNí fRézy doQuad-mill
na sklonku loňského roku a začátkem letošního  
představila japonská společnost Tungaloy několik novinek,  
mezi jinými např. modulární antivibrační systém BoreMeister  
či čelní frézy DoQuad-Mill, které řeší problém  
upnutí frézy vůči obrobku.   

Příloha ŘeŠení pro průMYSloVoU VýroBU
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Vysoce tuhý a stabilní  
systém BoreMeister  

účinně brání vzniku vibrací  
díky inovativnímu  

tlumicímu systému  
uvnitř tělesa.



s ohledem na řešení problému upnutí frézy 
vůči obrobku. 

Typické čelní frézy s úhlem nastavení 
břitu 45° neumožňují použití těchto nástrojů 
blízko kolmých stěn nebo upínek. Proto 
tento častý požadavek zákazníků řeší nové 
čelní frézy doQuad-Mill s úhlem nastavení 
břitu téměř 90°. díky tomu jsou tyto nástroje 
vhodné pro aplikace frézování ploch v blíz-
kosti kolmých stěn či upínek.    

Oboustranné čtvercové destičky mají vy-
sokou přidanou hodnotou díky osmi řezným 
hranám. konkávní tvar ostří a velmi pozitivní 
úhel čela destičky zajišťují správné utvoření 
soudkovitých třísek a brání jejich opětov-
nému vniknutí do řezu. Velký úhel čela dále 
zaručuje velmi nízké řezné síly, které vznikají 
při použití jednostranných pozitivních desti-
ček. Tato konstrukce nástroje je mimořádně 
efektivní při obrábění dílů s nízkou tuhostí 
nebo při nedostatečném upnutí.  

Tělesa fréz doQuad-Mill jsou k dispozici 
v rozměrech od průměrů 50 do 100 mm 
ve standardním či jemnozubém provedení. 
Tělesa se standardní roztečí zubů jsou op-
timálně navrženy pro frézování bez vibrací, 
zatímco jemnozubá tělesa jsou přizpůso-
bena pro maximální výkonnost obrábění. 
Břitové destičky lze volit s rádiem špičky 
r0.8, r1.2 a r2. 

michal Karkoš, michal.karkos@tungaloy.cz

 ▼ iNzerce

Nový produkt  
DoQuad-Mill řeší problém  

upnutí frézy vůči  
obrobku. 

Novinku doQuad-Mill  
lze výhodně získat  
až do 27. června 2019  
v rámci akční nabídky.



PateNt SKf Na SoudeČKové  
ložiSKo Slaví 100 let
SkF nepřestává na zdokonalování soudečkového  
ložiska pracovat již od roku 1919,  
kdy patentovala a uvedla  
na trh palmgrenův  
vynález soudečkového  
ložiska. 

Příloha ŘeŠení pro průMYSloVoU VýroBU
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co Se StaNe  
v PříŠtích 100 letech? 

nahlédněte s námi do budoucnosti 
českého průmyslu 21. května na 
konferenci SKF Rolling Future.

• Pokusíme se odpovědět na otázku, 
jak zajistit profitabilitu v době průmys-
lové digitalizace. dosavadní obchodní 
modely, jak jistě všichni tušíme, už 
nebudou fungovat. Přístup k zajištění 
výrobního procesu se mění... 

• Mezi hlavními prezentujícími  
budou ceO skF aB alerik danielson  
a cTO sFk aB Victoria Van camp, 
kteří zde představí svou vizi budouc-
nosti průmyslu. Výtěžek z akce bude 
předán neziskové organizaci Gaudia 
proti rakovině.

průmyslové podniky usilují o udržení 
náskoku před konkurencí a neustále 
inovovaná ložiska, srdce každého 

stroje, jim v konkurenceschopnosti a šetření 
nákladů značně pomáhají. 

SKF explorer 
V roce 1999 představila skF výkonnostní 
třídu ložisek skF explorer se zdokonale-
nou vnitřní geometrií, která jsou vyrobena 
z dokonalejších materiálů a dokonalejšími 
výrobními postupy. skF explorer od té 
doby nabízí konstruktérům a pracovníkům 
údržby zcela nové možnosti, například 
zmenšit strojní zařízení bez snížení výkonu 
nebo pracovat s vyššími otáčkami, delší 
dobu, s nižší teplotou a nižší hlučností. 

V současné době jsou veškerá soudečko-
vá ložiska skF zařazena do výkonnostní tří-
dy skF explorer. Tato ložiska jsou vyráběna 
z vysoce kvalitní oceli za použití zlepšených 
postupů tepelného zpracování.  

Poslední inovací soudečkového ložiska je 
optimalizace konstrukce a těsnění malých 
soudečkových ložisek s průměrem díry 
do 120 mm. Tímto vylepšením se podařilo 
snížit tření těsnění až o 50 % a provozní 
teplotu až o 20 °c, což vede ke snížení cel-
kového tření v ložisku až o 20 % a zvýšení 
mezních otáček na dvojnásobek. 

Navíc jsou naplněná mazivem s delší 
životností, které umožňuje výrazné prodlou-
žení domazávacích intervalů a v některých 
aplikacích i bezúdržbový provoz ložiska. 
Nižší náklady na údržbu se pak u mnoha 
aplikací projeví také výrazným snížením 
celkových nákladů na vlastnictví (TcO). 

Osmitunové ložisko pro těžební aplikaci 
skF vyrábí soudečková ložiska všech 
velikostí a řad – od nejmenších s průmě-
rem díry 20 mm až po velkorozměrová 
vážící skoro osm tun. doslova největším 
úspěchem soudečkových ložisek skF je 
ložisko s průměrem díry 1,25 metru, které 
bylo vyrobeno ve výrobním závodě skF ve 
švédském Göteborgu. 

Ložisko je vybaveno jedinečným systé-
mem skF sensorMount, který měří skuteč-
né rozměry při montáži ložiska na hřídeli. 
Pomáhá tak zabránit riziku nesprávné 
montáže, která může u velkorozměrových 
ložisek způsobit značné problémy. Ložisko 
samotné váží 7780 kg a každé z jeho vali-
vých těles váží 42 kg. 

Ložisko bylo vyrobeno podle specifikací 
výkonnostní třídy skF explorer a vyznačuje 
se zvýšenou odolností proti opotřebení díky 
patentovanému procesu tepelného zpraco-
vání materiálu, který téměř zdvojnásobuje 
provozní trvanlivost při nedostatečném 
mazání a ve znečištěném prostředí. 

daniel Ortega, projektový manažer 
z výrobního závodu v Göteborgu, dodává: 
„Při návrhu optimálního ložiska 241/1250, 
které je zvláště vhodné pro použití v těžeb-

ním průmyslu, jsme úzce spolupracovali 
se zákazníkem. Tyto aplikace se vyznačují 
extrémními provozními podmínkami a jsou 
velmi náročné z hlediska provozní trvanli-
vosti ložiska.” 

michaela Fikejzová



vlastnost kapaliny hYdreX až 2krát větší 
ochranu zařízení, nežli dosahují podobné 
výrobky na trhu. ale úspory v nákladech na 
provoz se u této kapaliny neprojevují pouze 
v prodloužených výměnných intervalech. 
Úsporu hledejme také v zcela minimální 
tvorbě nebezpečných kalů, úsad a laků, za-
nášejících servosystémy, ventily i filtry. Prá-
vě úspěšná eliminace tohoto nadměrného 
znečištění hydraulické kapaliny z produkce 
společnosti Petro-canada šetří vysoké ná-
klady na údržbu. Minimalizuje totiž prostoje, 
a to bez dodatečné nákladné filtrace, která 

právě z těchto důvodů nabí-
zí renomovaný výrobce maziv 
Petro-canada inovovanou řadu 

hydraulických kapalin hYdreX NeW 
GeNeraTiON se zvýšenou výkonností 
o vice než 30 %.

Je potřeba zdůraznit, že hydraulické 
kapaliny řady hYdreX staví svojí vysokou 
výkonnost především na svém základu. 
Tím je zcela unikátní patentovaný křišťá-
lově čirý základový olej, jehož míra čistoty 
dosahuje hodnoty 99,9 %, což ho zcela 
odlišuje od konkurence. Právě odstranění 
veškerých nečistot ze základového oleje 
je předpokladem k dosažení jeho výrazně 
vyšší životnosti. Ostře sledovaným kritéri-
em je rovněž míra opotřebení hydraulických 
systémů ve výrobě. 

třikrát vyšší životnost kapaliny
kombinace jedinečného základového oleje 
a speciálních aditiv hydraulických kapalin 
hYdreX zabraňuje oxidačnímu selhání 
oleje a minimalizuje tak míru opotřebení 
hydraulického systému. Provedené testy 
a současné zkušenosti z praxe nyní ukazují, 
že kapalina hYdreX nové generace do-
sahuje 3krát vyšší životnost než podobné 
produkty od globálních výrobců maziv. co 
to znamená v praxi? 

hydRex – ceSta K celKovým úSPoRám
hydraulické systémy jsou dnes využívány hned v několika  
stěžejních odvětvích. Typickým příkladem je strojírenská  
výroba. na většinu zařízení vybavených hydraulikou  
jsou kladeny vysoké nároky z pohledu výkonu, životnosti,  
opotřebení a celkových úspor provozu. 
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zvýšená životnost se okamžitě projevuje 
v nižších nákladech na provoz, což potvrzují 
i zkušenosti některých českých podniků. Na-
příklad společnost WaViN ekoplastik s.r.o., 
která vyrábí plastová potrubí pro rozvody 
vody a topení, dokladuje využívání náplně 
hydraulické kapaliny hYdreX aW46  
v některých svých strojích po dobu až  
6,5 roku (!). stejný výrobek společnosti 

po celou dobu životnosti není nutná, a do-
konce ji Petro-canada ani nedoporučuje. 
Minimální degradace a tím i zvyšování vis-
kozity přináší vysokou energetickou úsporu. 
Všechny tyto vlastnosti kapaliny hYdreX 
mají ve výrobě velmi významný ekonomický 
profit. 

www.petro-canada.cz

základový olej s 99,9% čistotou, nároky na výkon, minimální opotřebení, nízká 

tvorba úsad, eliminace znečištění kapaliny, 3x delší životnost kapaliny, úspora nákladů, 2x větší 

ochrana zařízení, hYDReX s životností až 25 000 hodin, www.petro-canada.cz

Petro-canada používá i firma sáry s.r.o., 
zaměřující se na výrobu předmětů z plastů 
vytlačováním či vstřikováním. V tomto pří-
padě se první výměny hydraulické kapaliny 
realizovaly až po 25 000 provozních hodi-
nách daného zařízení. Prodloužená životnost 
a výkon kapaliny hYdreX aW46 poté něko-
likanásobně navrátily vstupní investice. 

Dvakrát větší ochrana zařízení
Pozitivní recenze a zkušenosti z výroby se 
opírají o další unikátní vlastnosti tohoto pro-
duktu. hYdreX je rovněž velmi rezistentní 

proti degradaci při vysokých operačních 
teplotách, což v těchto podmínkách chrání 
strojní zařízení před jeho opotřebením 
a prodlužuje interval výměny kapaliny. i tady 
lze argumentovat uskutečněnými testy, kte-
ré prokázaly nižší opotřebení hydraulických 
čerpadel až o 89 %, než přikazuje limitní 
hodnota opotřebení dle standardní klasi-
fikace eaton. Ve výsledku znamená tato 



miNaS liQi – Kvalita za dobRou ceNu
Vedle nejvyšší řady servomotorů MinaS a6 s nejnovějšími 
vymoženostmi, jako je etherCat, rTeX, řízení krouticího  
momentu nebo široká paleta bezpečnostních funkcí,  
nabízí panasonic i řadu MinaS liQi. 

Příloha ŘeŠení pro průMYSloVoU VýroBU
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U atěchto servomotorů se podařilo 
vybalancovat provedení a šíři nej-
běžněji používaných funkcí tak, aby 

výsledný produkt byl velmi kvalitní, a přesto 
za dobrou cenu. Ve srovnání s krokovými, 
asynchronními nebo pneumatickými poho-
ny nabízí servomotory nové řady mnoho vý-
hod v oblasti spolehlivosti, rychlosti a přes-
ného polohování. Motory jsou koncipovány 
s myšlenkou rychlé integrace bez složitého 
nastavování a hodí se pro okamžité použití 
ve většině projektů. Otočný přepínač nasta-
vení tuhosti je k dispozici přímo na čelním 
panelu řídicí jednotky. inkrementální snímač 
má 2500 pulzů na otáčku a funkce auto-
matického ladění probíhá v reálném čase 
během provozu. Pro náročnější aplikace je 
zdarma dostupný program Panaterm, ve 
kterém lze ladit antivibrační funkce a na-
stavovat všechny potřebné parametry. Pro 
všechny řady servomotorů Panasonic platí 
tříletá záruka a pro optimální úpravu otáček 
je možné použít převodovky.

s výběrem optimální konfigurace  
pomůžou technici výrobce nebo distributo-
rů, ale lze i vyzkoušet sW nástroj pro  
výběr vhodného servopohonu na:  
https://www.panasonic-electric-works.com/ 
/cz/finder-servo-drives.htm 

Luděk Barták

DÁVÁMME VĚĚCCI DDDOO PPPPOOOHHYYBBBBUU………

Hledáte-li spolehlivého dodavatele strojírenských 
komponentů pro Vaše stroje, který Vám pomůže 
realizovat Vaše plány a u kterého naleznete vše 
pod jednou střechou, tak jste ho právě našli.

Pomůžeme Vám s výběrem motoru či převodovky, 
nabídneme Vám komponenty pro stavbu strojů 
a dopravních cest, navrhneme pneumatické obvody 
a dodáme Vám lineární pohony a posuvy včetně 
kuličkových šroubů. Produktů máme skladem 
samozřejmě daleko více, dělá to něco okolo 
80.000 obchodovatelných položek. 

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, 
rádi Vám poskytneme odborný servis. www.ampo.cz

AMPO s.r.o.      

Brněnská 2345/43

591 01  Žďár nad Sázavou

Tel.: +420 566 686 111      

Fax: +420 566 686 112     

E-mail: ampo@ampo.cz

Pohony a elektromotory

Lineární 
systémy

Komponenty 
dopravníků

Strojní 
komponenty
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 ▼ iNzerce

teStovací Sada
Panasonic nabízí kompletní PLc/hMi/servomotor set k otestování. Testovací sada 
MiNas LiQi obsahuje řídicí jednotku, servomotor (400 W nebo 750 W), kompaktní 
PLc s 16 vstupy a výstupy, dotykový operátorský panel, napájecí zdroj, programo-
vací software a všechny potřebné kabely. 
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 ▼ iNzerce

Sakluzně uloženou pohybovou tyčí 
pojištěnou proti pootočení se dodá-
vají elektrické válce ePcc ve čtyřech 

velikostech se zdvihem až 500 mm. kom-
paktní pohon se pohybuje přesně a potichu. 
Mazání je zajištěno na celou dobu život-
nosti. integrovaná spojka a dvojité uložení 
umožňují malé rozměry pohonu. integrova-
né tlumení v koncových polohách snižuje 
hlučnost a energii nárazu při dojezdu na 
doraz nebo během referenčního pohybu.

Univerzální montáž
Motor může být připevněn axiálně nebo pa-
ralelně, a kdykoliv je možnost jeho polohu 
změnit. elektrický válec ePcc lze pomocí 

PřeSNoSt a hoSPodáRNoSt
elektrické válce Festo epCC s vynikajícím poměrem výkonu  
a ceny jsou určeny k jednoduchému polohování.  
pohon kvalitním vřetenem s kuličkovým uložením  
závitu s malým vnitřním odporem znamená  
rychlé a dynamické polohování.

ŘeŠení pro průMYSloVoU VýroBU Příloha

univerzálního upevnění za profil snadno 
a bez dalších spojovacích dílů připevnit 
na přímočarý pohon eGc. Malá hmotnost 
ePcc je výhodná zejména pro použití v ma-
nipulačních systémech.

Podle potřeby je možné využít šroubení 
a hadici pro svedené vyrovnání tlaku. sve-
dené vyrovnání tlaku přináší velké výhody 
při použití ve znečistěném prostředí – do 
pohonu nevnikají mechanické nečistoty ani 
vlhkost. Opačně se z pohonu neuvolňují 
žádné nečistoty do okolí.

Univerzální konektivita
elektrické válce ePcc jsou součástí filozo-
fie univerzální konektivity Festo, od výrobku 
až po cloud, od mechanických rozhraní 
přes možnosti elektrického připojení až po 
uvedení do provozu a programování. Práci 
tak mají jednodušší všichni výrobci strojů, 
mohou tak snáze spojit mechaniku, elek-
trické pohony i řízení po stránce hardwaru 
i softwaru. 

David Kostolník

Válce EPCC  
umožňují snadný  
a výhodný pohyb  

i polohování. 



společnost Bosch tehdy jako první na světě 
představila pro tyto účely vhodný hliníkový 
konstrukční systém umožňující snadnou 
a rychlou stavbu hliníkových rámů jedno-
účelových strojů, paletových dopravníků, 
ochranných oplocení, montážních stolů, 
zásobovacích regálů atd. pro potřeby 
průmyslové výroby. základem stavebnice 
byl eloxovaný konstrukční profil z hliníkové 
slitiny s T-drážkami po obvodu a několik 
spojovacích prvků. hliníkový konstrukč-
ní systém se plně osvědčil a dodnes jej 
společnost, nyní již Bosch rexroth, vyrábí 
a prodává úspěšně po celém světě.

Konstrukční systém v současnosti
Postupem času se rozšířila řada konstrukč-
ních profilů na více než 100 typů tak, že 
dnes pokrývá všechny běžně používané 
velikostní řady 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 

38 l 04-2019

hliNíKové PRvKy  
a PRofily 
... snadná a rychlá aplikace  
v průmyslových provozech

Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového  
a elektrotechnického průmyslu a s tím narůstající potřeby flexibility  
ve výrobních procesech bylo třeba konstruovat jednoúčelové stroje,  
montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůsobovat  
potřebám zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného  
sortimentu a to v co nejkratším čase. 
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www.pkservis.com

90 a 100 mm. Původní sortiment několika 
spojovacích prvků se rozrostl na téměř 
tři desítky různých prvků, které umožňují 
spojení profilů s opracováním i bez opra-
cování konců profilů. konstrukční profily 
mají optimalizovaný průřez a je možno jimi 
vést a akumulovat tlakový vzduch případně 
vakuum.

Široká škála příslušenství
společnost Bosch rexroth nezůstala jen 
u profilů a spojovacích prvků, ale přidala do 
svého sortimentu také velmi rozsáhlé pří-
slušenství užitečné pro konstrukci a stavbu 
montážních pracovišť, jako např. průmyslo-



vá neoslňující svítidla, elektrické zásuvkové 
lišty, držáky nářadí, ergonomické zásobníky 
materiálu, informační tabule, balancéry, lo-
ketní opěrky, držáky Lcd monitorů, otočné 
pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení 
pro antistatická pracoviště, zvedáky mate-
riálových beden, hliníkové kabelové žlaby 
a celou řadu dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního 
profilu byly rovněž vyvinuty paletové 
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výhody PRo uživatele
Téměř půlstoletí ověřená technologie 
hliníkového konstrukčního systému Bosch 
rexroth se značně rozsáhlou nabídkou 
příslušenství pomáhá uživatelům vytvářet 
konstrukce s vysokým poměrem pevnosti 
vůči hmotnosti. Použití standardních prvků 
s vysokou přesností umožňuje zkrátit 
dobu navrhování, minimalizovat plánování 
přípravných prací a také čas potřebný pro 
montáž. konstrukční stavebnicový systém 
uživateli přináší výhodu nízkých výrob-
ních nákladů a potřeby malé investice do 
strojového parku. Všechny komponenty 
konstrukčního systému Bosch rexroth jsou 
dostupné pod stejným objednacím číslem 
na celém světě. Úpravy již ze systému vy-
tvořených aplikací jsou snadné a je možné 
všechny prvky opětovně použít. 

Pk serVis se souhlasem Bosch rexroth
www.hlinikoveprofilybosch.cz

dopravníkové systémy Ts 1, Ts 2plus, 
Ts 5 a active Mover, které nalézají 
uplatnění v montážních aplikacích pro 
transport produktů o hmotnosti od 
několika gramů až do 300 kg na paletu. 
Pro transportní úlohy kusových produk-
tů z bodu a do bodu B, např. v potravi-
nářském, farmaceutickém, elektrotech-
nickém, ale i v automobilovém průmyslu 
se s výhodou používá dopravníkový 
systém VarioFlow Plus s destičkovým 
řetězem. 

Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala 
společnost Bosch rexroth konstruktérům 
a projektantům volně k dispozici softwarový 
nástroj MTpro obsahující všechny 3d mo-
dely komponent, podporující přímý export 
těchto modelů do běžných cad programů, 
vytváření kusovníků a další. 
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k dodavatelům takovýchto systémů, 
které hrají klíčovou roli v pokro-
čilých cNc obráběcích opera-

cích, patří i společnost Blum-Novotest, 
s jejímiž řešeními se lze seznámit na MsV 
v Nitře v hale M2. Tyto měřicí systémy se 
osvědčily i jako základ pro bezobslužné 
automatizované frézování a soustružení. 

systémy sond jsou ideální pro širokou 
škálu měřicích úloh. Například před obrá-
běním velkých soustružených a frézova-
ných dílů se nulový bod obrobku automa-
ticky určí a přenese na stroj. specifické 
rozměry jsou pravidelně kontrolovány na 
téměř všech komponentech po výrobě. 

dotykové sondy pro měření obrobků se 
používají především na soustružnických 
centrech, přičemž na frézovacích strojích 
se kromě nich používají i laserové měřicí 
systémy nebo sondy pro měření a moni-
torování nástrojů. Typickým automatic-
kým strojem pro bezobslužné obrábění 
malých, složitých dílů je dMG MOri 
sprint 65, vybavený u firmy Tries tyčovým 
podavačem a dotykovou sondou Blum 
Tc54-10 T. Jde o robustní sondu pro 
extrémní rychlosti a podmínky, které 

tyto stroje představují. dalším vrcholem 
dotykové sondy je čelní měřicí mecha-
nismus pro ozubení shark360. Velmi 
vysoká rychlost snímání 2 m/min zajišťuje 
extrémně krátké časy měření a vysokou 
průchodnost.

Pro obrábění větších komponent může 
být obráběcí centrum vybaveno sondou 
Tc60 s rádiovou technologií Brc pro mě-
ření obrobků, protože spolehlivě přenáší 
signály z dotykové sondy na přijímač, 
navzdory nedostatečnému vizuálnímu 
kontaktu způsobenému velkou otočnou 
hlavou. 

PřeSNá měřeNí PRo  
malé i velKé StRoje
Stále více strojů je vybaveno měřicími 
systémy, které jsou schopny provádět měření 
během procesu a v případě potřeby zastavit 
obrábění nebo upravit a zkorigovat parametry.

Příloha ŘeŠení pro průMYSloVoU VýroBU
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Sonda TC54-10 T je speciální verze pro drsné 
podmínky na soustružnických strojích.

it fóRum 2019 - jaK Na chybějící KaPacity? 
Každoroční odborná konference pořádaná společností tD-iS, s.r.o.,  
pro zákazníky a zájemce o eRP, PLm, caD/cam/cae systémy, se letos  
koná v hotelu Skalský Dvůr na Vysočině ve dnech 21.–22. května. 

Připravili jsme sérii přednášek  
na aktuální témata a také představíme naše  
řešení v easyarchiv, easyPLM, easy Technology.

zveme především technický management  
výrobních firem, vedoucí konstrukce, konstruk-
téry, projektové manažery, procesní inženýry 
a všechny, kteří chtějí čerpat z našich dlouhole-
tých zkušeností systémového integrátora.  
kromě prohloubení znalostí o produktech  
autodesk představíme i náš nový systém  
eT 4 Pohoda.

Online registraci a podrobný 
program najdete na  
www.td-is.cz

dotazy zodpovíme na  
sales@td-is.cz nebo na  
tel.: +420 377 441 025

Účast na konferenci  
a společenském večeru je 
bezplatná, ubytování  
se hradí při příjezdu.



TOTÁLNÍ KVALITA 
NA TŘI PÍSMENA
NSK uvádí do pohybu spoustu věcí - například průmyslové převodovky.
Jako přední výrobce valivých ložisek a lineární techniky představuje NSK 
spojení sto let úspěšné historie s požadavkem na komplexní kvalitu.

www.nskeurope.cz

www.pkservis.com
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nové elastomery a materiály, určené 
pro 3d tiskárny F123, věrohodně 
suplují reálné díly a nabízejí nový 

rozměr rychlé výroby prototypů i nástrojů. 
Přinášejí výbornou elasticitu, trvanlivost 
a rozpustnou podporu.

Přesné a funkční elastomery disponují 
schopností výrazného natažení nebo kom-
prese bez ztráty potřebného tvaru. Nový 
plast s označením TPU 92a v kombinaci 
s vodou rozpustnými podporami nabízí 
možnost vyrábět střední až velké, složité, 
odolné a pružné elastomerové díly, což 
dříve nebylo proveditelné.

„Vytváření dílů z elastomerů za použití 
tradičních silikonových nebo cNc forem 
je mimořádně nákladné a časově náročné. 
Výrobci požadují řešení 3d tisku, která 
mohou být použita v reálném prototypovém 
a extrémním výrobním prostředí,“ uvedl vi-
ceprezident firmy stratasys zehavit reisin.

dalším pokrokem při vytváření reálných 
3d prototypů je řada nových materiálů rea-
listicky napodobující pryž, kůži nebo plast. 
Materiál agilus30 White např. může napo-
dobit díly, jako jsou gumové spoje a těsnění 
pro výrobce automobilů či barevné modely 
používané pro prototypy sportovního zboží 
nebo hraček. Mícháním tuhých i měkkých 

materiálů vytváří nejširší možnou škálu pro-
totypů, které lze vyrobit na jedné tiskárně 
a dosahuje nejvyšší úrovně detailu. 

VeroVivid cyan rozšiřuje paletu více než 
půl milionu barev pro tiskárny J750 a J735, 
které zahrnují materiály od pevných až 
neprůhledných po pružné až průhledné. 
Nabízí možnost živých i průsvitných barev 
v jediném tisku, kdy VeroVivid cyan a nový 
VeroFlexVivid umožňují výrobu realistických 
prototypů pro aplikace, jako jsou spotřební 
zboží apod. díky vylepšeným profilům barev 
v softwaru Grabcad Print mohou návrháři 
skutečně „tisknout to, co vidí“ s vysokou 
barevnou přesností.

stratasys nyní dodává i FdM termoplast 
na bázi Pekk (antero800Na) pro 3d tiskár-
ny F900. Jde o velmi výkonný materiál odol-
ný vůči chemikáliím i teplu, který má mimo-
řádně nízké odplyňovací vlastnosti. Podle 
výrobce je ideální pro letecké a kosmické 
aplikace. Pro medicínské účely je zase 
určen Med625FLX, biologicky kompatibilní 
materiál vhodný pro zubní a ortodontické 
aplikace a pro implantáty. 
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PlaSty a chemie

výKoNNé PlaSty  
PRo PRůmySlový 3d tiSK
pokročilé elastomery a materiály firmy Stratasys pro  
profesionální 3D tiskárny umožňují využívat aditivní výrobní  
technologie pro rychlou výrobu prototypů, nástrojů a dílů.
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Materiál FdM 
poskytuje novou 
úroveň flexibility, 
trvanlivosti  
a rozpustné podpory.

Díly vytvořené z nového FDM materiálu  
TPU 92A.

Biologicky kompatibilní materiál  
MED625FLX je určen pro zubní  
a ortodontické aplikace.
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Filament Novamid id1030 cF10 je určen 
pro tisk konstrukčních částí, které jsou 
výrazně silnější, tužší a tvrdší s vyšší 

pevností v tahu a při modelaci, rozměrovou 
stabilitou a bez deformací. Navzdory relativ-
ně nízkému podílu uhlíkových vláken pou-
hých 10 % (tj. mnohem nižšímu než u jiných 
materiálů s obsahem uhlíku)  umožňuje 3d 
výrobu funkčních prototypů a průmyslových 
součástek s vlastnostmi blízkými tomu, co 
je obvykle dosažitelné pouze vstřikováním 
při současném sladění rychlého tisku nevy-
ztužených plastů.

díky svým mechanickým vlastnostem 
a hladkému vzhledu je vhodný pro velmi 
široké spektrum aplikací, které vyžadují 
robustní výkon při zvýšené teplotě, např. 
pro výrobu automobilových prvků, držáků 
a podpor pro průmyslové procesy nebo 
lékařských rovnátek apod.

„Technologie FFF (Fused Filament 
Fabrication) rychle roste a nachází uplat-

nění pro použití jak v prototypech, tak 
v průmyslových aplikacích. díky vyso-
ce výkonným materiálům, jako je nové 
vlákno s uhlíkovým vyztužením, ji mohou 
výrobci nasadit do mnoha dalších aplikací, 
např. pro funkční prototypování a odolné 
konstrukční průmyslové díly pro drsná 
prostředí,“ komentoval uvedení novinky 
viceprezident pro výrobu aditiv firmy dsM 
hugo da silva.

Novamid id1030 cF10 je k dispozici 
v tloušťkách 1,75 a 2,85 mm a může být 
tištěn na standardních desktopových 
zařízeních typu FFF s tvrzenou tryskou. 
Materiál byl testován na několika otevře-
ných platformách FFF, včetně platformy 
Germanreprap a nového Ultimakeru s5. 
Testy podle výrobce ukázaly, že uživatelé 
mohou provozovat své tiskárny ve stejných 
rychlostech jako u nevyztužených plastů, 
přičemž dosahují podstatně lepší pevnosti 
a houževnatosti. 
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Nové vláKNo  
S uhlíKovým vyztužeNím
nizozemský výrobce filamentů pro  
3D tisk, společnost royal DSM,  
zařadil do svého portfolia nové  
vlákno s uhlíkovým vyztužením  
třídy pa6/66. 

PlaStové SvoRKy  
PRo SoláRNí eleKtRáRNy
německá firma te connectivity uvedla 
novou řadu plastových svorek zK-PV 
řady te entrelec Pi-Spring, určenou 
pro velké fotovoltaické instalace. 

„V průběhu příštích pěti let bude většina 
solárních elektráren využívat zvýšená 
napětí, aby snížila náklady na instala-
ci a provoz. ačkoli na trhu existují pro 
aplikace 1500 V dc i jiná řešení, jsou 
svorkovnice stále jedním z nejbezpečněj-
ších a nejspolehlivějších způsobů připojení 
elektrických obvodů uvnitř fotovoltaických 
panelů, slučovačů a centrálních střídačů,“ 
říká Gael Grenat ze společnosti Te.

Řada Pi-spring má napětí 1500 V dc 
(iec)/1000 V dc (UL), což doplňuje stá-
vající nabídku 1500V řešení. svorkovnice 
zk-PV umožňují rychlejší a spolehlivější 
připojení fotovoltaických systémů. inte-
ligentní dvouvstupové připojení posky-
tuje instalatérům větší flexibilitu, úsporu 
v reálném čase a vyšší kvalitu výsledků. 
Nová řada je stejně kompaktní jako 

zbytek řady svorkovnic Pi-spring, což 
zvyšuje hloubku jednotky pouze o 2 mm. 
Nabízí dva a tři spoje, takže dva okruhy 
mohou být seskupeny paralelně v jedné 
linii. Pro seskupení více okruhů může být 
propojeno několik FV terminálů zk10 
pomocí praktických zásuvných propojek.

Pro rozlišení kladných a záporných 
pólů jsou k dispozici šedé a modré barvy. 
rozvodné bloky jsou vhodné pro vodiče 
s maximálním průřezem 10 mm²/6aWG 
a 16 mm²/4aWG. Unikátní design nabízí 
dva různé způsoby, jak rychle a bezpeč-
ně připojit vodiče. režim Push-in umož-
ňuje jednoduše zasunout do terminálu 
pevné vodiče (patentovaná konstrukce 
automaticky upíná drát), a v režimu 
spring mohou být stejně snadno připev-
něny i nepřipravené splétané dráty.  

PaNely PRo těžKé  
zatížeNí
Pod názvem Stadeck uvedla firma 
Sabic vysoce pevné, ale velmi 
lehké panely pro stavebnictví. 
Jsou určeny např. jako alternativa 
klasických desek pro lešení.

Panely stadeck jsou vyrobeny  
z termoplastické pryskyřice vyztužené 
skleněnými vlákny. Jsou až  
o 60 % lehčí než dřevěná prkna. 
Úspora hmotnosti má významný vliv 
na spotřebu energie během přepravy, 
kde sabic odhaduje více než  
30 %. Navíc vynikající recyklovatel-
nost a dlouhá životnost je činí udržitel-
nějšími a efektivnějšími než standardní 
dřevěná prkna používaná pro lešení.

Panely jsou vysoce odolné vůči po-
větrnostním vlivům (mohou zůstat po 
dlouhou dobu venku i v nepříznivých 
podmínkách) a odolávají UV záření 
i chemikáliím běžně používaným 
ve stavebnictví. Nedochází vlivem 
vlhkosti ke zkroucení jako u prken či 
dřevěných desek nebo korozi jako 
u kovových roštů. Mají také vyni-
kající vlastnosti zpomalující hoření. 
Odpovídají evropské normě NeN-eN 
12811-1, která specifikuje požadavky 
na výkon a metody konstrukčního 
a všeobecného návrhu pro přístupo-
vá a pracovní lešení. Navíc disponují 
protiskluzovými vlastnostmi, což je na 
stavbách velmi důležitý požadavek.

kromě lešení nabízejí panely 
významné výhody i v dalších aplika-
cích, kde je důležitá úspora hmotnosti 
a vysoká pevnost. Jsou vhodné pro 
oplocení, protipovodňové stěny, 
mola, opláštění, rampy na kolečko-
vých židlích a mnoho dalších. Mohou 
být snadno instalovány, což je činí 
ideálními pro dočasné aplikace, jako 
jsou např. podlahy a pódia na akcích 
a festivalech. Vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti se s nimi snadno manipu-
luje. Vyráběny mohou být v různých 
barvách a dodávají se ve standardních 
rozměrech - tloušťce 55 mm, šířce  
23 cm a délce 3 nebo 6 m.



partnerskou zemí bylo letos Švédsko, 
které se prezentovalo jako země ino-
vací a hi-tech. Ovšem hlavní pozor-

nost na sebe poutaly nejen skandinávské 
technologie, ale trendy v průmyslové výrobě 
obecně, dokumentované v expozicích 
vystavovatelů z celého světa.

Ve znamení sítí a průmyslové  
automatizace
Vzhledem k tomu, že letos bude hlavním 
lákadlem zářijový strojírenský veletrh eMO 
(16.–21. září, hannover), který se koná ve 
dvouletém cyklu, nebylo k vidění na han-
nover Messe příliš značek ze strojírenské 
branže. Veletrh ovládla hlavně automatizace 
a roboti. sekce s označením integrovaná 
automatizace (přesněji iaMd - integrated 
automation, Motion & drives) zahrnující 
průmyslovou automatizaci, pohony a fluidní 
techniku, zabrala polovinu z celkem 27 obsa- 
zených hal. i když ve skutečnosti ještě 
více, protože rovněž sekce digital Factory, 
situovaná v dalších 2,5 výstavních halách, 
s průmyslovou automatizací úzce souvisí. 
Tématem byly především smart factory 
a tovární automatizace propojená s digita-
lizací průmyslových procesů, digitální dvoj-

čata, ale i řada komponent pro automatizaci 
či průmyslový internet věcí (iioT), které 
představili jak renomovaní výrobci, jako 
Festo, Bosch rexroth, dell Technologies, 
aBB, siemens a další, ale i řada startupo-
vých firem.

klíčovým faktorem pro nástup digitálních 
technologií do průmyslu je samozřejmě ko-
munikace, a to zejména v souvislosti s ioT, 

včetně jeho průmyslové varianty určené 
k předávání dat mezi stroji, odesílání dat 
z nejrůznějších senzorů pro analytické úče-
ly, monitoring a dálkovou údržbu, kdy hrají 
hlavní roli přenosová rychlost a kapacita ko-
munikačních linek. To bylo i tématem jedné 
z dalších stěžejních sekcí: Nové generace 
sítí 5G, jíž bylo věnováno jak samostatné 
fórum, tak řada expozic.
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RePoRtáž

haNNoveR meSSe 2019:  
PRůmySl a digitálNí éRa
S více než 6000 vystavujícími společnostmi se soubor veletrhů 
hannover Messe stává každý rok světovou akcí průmyslových 
technologií. V sedmi sekcích se letos představily stěžejní novinky  
a trendy pro klíčové segmenty průmyslu, energetiky a logistiky.
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Digitální továrna 
a logistika v podání 
Fraunhoferova  
institutu.

Uchopovače Schunk  
si rozumí prakticky  
se všemi roboty.
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Ve zkratce řečeno – k vidění bylo vše. 
Počínaje moderními automatizovanými 
linkami, chytrými prvky a senzory dodá-
vajícími ve spojení s ai strojům vlastní 
inteligenci přes procesní kontroly, 
komponenty průmyslových řešení, řídicí 
systémy či roboty až po vizionářské 
futuristické koncepty, nebo praktické 
novinky v oblasti energií, od Oze po 
palivové články a vodíkové technologie. 
a za vším samozřejmě pokročilý soft-
ware, vytvářející z konvenčních systémů 
a zařízení inteligentní řešení továren 
budoucnosti.

energie a stlačený vzduch 
samostatnou kapitolou byl veletrh comVac, 
kde se tradičně představují výrobci kompre-
sorů a vzduchové techniky, jako např. znač-
ky renner, almig nebo třeba česká firma 
atmos. svou 100letou historii zde připome-
nula společnost kaeser či 111. výročí firma 
Boge. Obdobně i veletrh integrated energy, 
zaměřený na energetiku a řešení v oblasti 
výroby a distribuce energie. Ten byl rovněž 
původně samostatným veletrhem. 

Tradiční součástí veletrhu byla prezentace 
subdodavatelů pro nejrůznější průmyslové 

obory (industrial supply) a sekce research 
& Technology, kde představily výsledky své 
práce univerzity a vědecké a výzkumné in-
stituce. Mezi nimi nechyběly např. Fraunho-
ferovy instituty (vystavující mj. vysokorych-
lostní velkoformátovou 3d tiskárnu nebo 
řešení chytré továrny), německý Výzkumný 
ústav letectví a kosmonautiky (dLr), Tech-
nická univerzita v cáchách, ale i národní 
a státní expozice. 

Češi ve velkém světě
Na čtyři desítky českých firem prezentovaly 
v hannoveru své produkty a služby. Některé 
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v rámci společného českého stánku orga-
nizovaného agenturou czech Trade, např. 
ždárský systémový integrátor a dodavatel 
automatizačních řešení deL. Jiné prefero-
valy vlastní expozice např. zkL v halách za-
měřených na oblast jejich podnikatelských 
aktivit. Od sléváren, kovovýroby a elektro-
průmyslu až po software, měřicí systémy 
nebo mechatroniku. 

Musely ovšem čelit tvrdé mezinárod-
ní konkurenci, zejména z řad asijských 
firem. Ty byly zastoupeny ve více než 
hojném počtu a jejich expozice (často 
sdružené do národních stánků) byly 
nepřehlédnutelné na celém výstaviš-
ti, což naznačuje další výrazný trend. 
Příkladem může být oblast výrobců 
kuličkových ložisek a pohonů, kde čínští 
dodavatelé rozsahem své nabídky zdatně 
sekundovali tradičním velkým výrobcům, 
jaké zastupovali se svými velkorysými 
expozicemi značky skF, Nsk, Timken aj. 
Nutno poznamenat, že ani stánek české 
zkL se mezi nimi neztratil. Tradiční vý-
robci ložisek se naopak zaměřují na nové 
segmenty, např. skF představilo novou 
technologii optického snímání Fiber Optic 
sensing, umožňující radikální zvýšení 
spolehlivosti strojů v náročných prostře-
dích a bez elektroniky. 

Mohutnou účast kromě již zmíněné číny 
měly ovšem nejen země tradičně spojo-
vané s hi-tech průmyslem, jako je Japon-
sko nebo Jižní korea, ale i např. Turecko 
(se silným zastoupením v oblasti pohonů 
a energetiky), indie, rakousko apod.

Veletrh nejsou jen stánky
Neodmyslitelnou součástí veletrhů jsou 
i nejrůznější odborné konference, diskusní 
fóra, workshopy, které také nemohly v han-
noveru chybět. Například konference „Bu-
doucnost práce v průmyslu“, kde odborníci 
z řad elitních manažerů diskutovali na téma 
Průmysl 4.0 a jeho dopad na pracovní svět 
zítřka.

Tradičně byla udělována i prestižní cena 
hermes award, kterou si letos odvezla 
německá startupová firma NanoWired za 
novinku s označením klettWelding. Jde 
o inovativní řešení konektoru podobného 
suchému zipu pro univerzální použití v elek-
tronice. další ocenění patřilo do oblasti 
robotiky, kde byly udíleny tři ceny robo-
tics award. Vítězem se stala společnost 
Onrobot s uchopovačem Gecko Gripper 
pro robotická ramena. druhou cenu získal 
společný projekt firem Forward-ttc a kuka 
v podobě nízkonákladového asistenta 
nabíjení elektrovozidel, a na třetí pozici 
se umístil institut mobilních autonomních 
systémů a kognitivní robotiky na aachenské 
univerzitě s autonomním terénním robotem 
etarob pro odstraňování plevelu v rostlinné 
výrobě. 

Josef Vališka

ani české firmy 
si nenechaly ujít 
příležitost prezentovat 
své produkty a služby 
v hannoveru, 
byť musely čelit 
tvrdé mezinárodní 
konkurenci.

I takto může vypadat 
kompresor – v tomto 
případě jednotka  
určená pro mexického 
zákazníka.

Festo předvádělo  
měkkou bionickou ruku 
s umělou inteligencí.

Robot M - 2000 iA/ 
/1700L s užitečným 
zatížením 1,7 t byl 
navržen na zvýšení 
efektivity a snížení 
nákladů na automatizaci.

Veletrh čili velký trh  
si žádá velké věci...
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prostředí měst je sice poměrně větrné, 
což nabízí potenciál pro výrobu 
elektrické energie, ale není vhodné 

pro instalaci klasických větrných elektrá-
ren. současná řešení větrných turbín totiž 
dokážou využít pouze proudění vzduchu 
v horizontální rovině. To je činí velmi neefek-
tivními v prostředí plném budov a různých 
překážek, kde je proudění vzduchu kvůli 
tomu velmi chaotické a nepředvídatelné – 
vítr často mění směr a intenzitu. 

Možným řešením je všesměrová větrná 
turbína O-Wind, která umožňuje využít 
proudění vzduchu v horizontálním i verti-
kálním směru, a to bez využití převodovky. 
zabírá méně místa a je díky menšímu 
množství komponent i méně náročná na 
pravidelnou údržbu.

Vítr v kouli: z marsu na zemi
inspirací pro turbínu byl projekt Nasa Mars 
Tumbleweed rover – větrem poháněné prů-
zkumné vozidlo, schopné využít příčného 
větru pro pohyb v přednastaveném směru. 
Počáteční technologii vyvinuli ve studiu 
alveolárních draků. Jednodílné papírové 
draky v různých proporcích umožnily ana-

lýzu tlakových sil při vystavení větru. Tyto 
modely byly pak redesignovány do podoby 
různých polygonů a testovány v různých 
konfiguracích, dokud celý objekt nezachy-
coval vítr přicházející zleva doprava, aby 
vytvořil rotační pohyb tlačící těleso kupředu. 

Tato konstrukce byla kombinována s vněj-
ším rámem, který převedl rotaci na přímý 
pohyb. Pozdější vývoj přidal druhou vrstvu 
kanálů se vstupy ze všech směrů, aby byl 
všesměrový a dosáhlo se stejné kapacity 
přesměrování větru ze všech stran.

Prototyp, který se osvědčil v poušti ata-
cama, urazil více než 7 km v přímém směru. 
inženýři Nicolas Gonzalo Orellana a Yaseen 
Noorani z Lancasterské univerzity adapto-
vali původní marsovský koncept do projektu 
pozemské větrné turbíny, která je schopna 
převádět energii větru na rotaci, ať vítr fouká 
z kteréhokoliv směru. za svůj projekt získali 
loni dokonce prestižní britskou cenu James 
dyson award – porotce fascinovala jedno-
duchost konceptu a designu. 

Turbína O-Wind má tvar koule s geome-
trickými otvory umístěnými na pevné ose 
s jedním směrem rotace, a otáčí se, když ji 
vítr zasáhne z libovolného směru. dokáže 
využít vítr foukající zepředu, ze stran i ze-
zadu a dokonce i vzdušné proudy směřující 
vzhůru nebo dolů. k pohybu turbíny je 
využíváno principu Bernoulliho rovnice. Při 
proudění vítr vstupuje do turbíny větším 
otvorem a opouští ji otvorem menším. 
Tím dochází k tlakové změně, která vede 
k roztočení turbíny – při procházení větrné 
energie pohánějí ozubená kola generátor, 
který přeměňuje energii na elektřinu.

Funguje to!
Vývoj turbíny stále probíhá. První zkoušky 
s papírovými modely dopadly dobře. Turbí-
na je nyní testována ve větrném tunelu na 
univerzitě v Lancasteru, kde byly pro tyto 
účely vytištěny 3d modely. V současnosti 
je cílem testů najít pro inovativní turbínu 
optimální materiál a velikost a samozřejmě 
maximalizovat její účinnost.

O-Wind turbíny by podle tvůrců mohly být 
díky svým kompaktním rozměrům instalová-
ny na velkých konstrukcích, jako jsou strany 
budov, střechy nebo balkony, kde jsou 
rychlosti větru nejvyšší. „doufáme, že O-
-Wind Turbine zlepší využitelnost a cenovou 
dostupnost turbín pro lidi na celém světě. 
Města jsou větrná místa, ale v současné 
době tento zdroj nevyužíváme,“ řekl Nicolas 
Orellana. do budoucna autoři zvažují i mož-
nost využití podobného modelu turbíny pro 
přílivové elektrárny. 

Petr Sedlický
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eNeRgie a eNeRgetiKa

vŠeSměRová větRNá 
tuRbíNa PRo měSta
Dvojice inženýrů z britské lancasterské 
univerzity vyvinula koncept pozoruhodné 
větrné turbíny, která by mohla najít využití 
v městské zástavbě. 

Papírový model turbíny při prezentaci 
funkčnosti. 

Nicolas Orellana a Yaseen Noorani 
za svůj projekt získali prestižní britskou 
cenu James Dyson FO
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jadeRNá eNeRgetiKa  
v evRoPě a ve Světě

zatímco část evropy se v honbě za 
ekologií od jaderné energie začíná 
odvracet, asie s týmž cílem naopak do 
nukleární energie masivně investuje.

Podle statistik světové jaderné asociace 
(World Nuclear association – WNa) bylo 
k 1. únoru 2019 ve 30 státech světa v pro-
vozu 445 jaderných reaktorů s celkovou 
instalovanou kapacitou 395 657 MWe. Ve 
výstavbě je jich 57 v 17 zemích a vybudo-
vání dalších 126 se plánuje. celkem se ve 
světě předběžně uvažuje o vybudo-
vání dalších 383 reaktorů.

Nejvíce jaderných bloků je 
v Usa (98), ve Francii (58), číně 
(45), Japonsku (37), rusku (35), 
Jižní koreji (23), indii (22), ka-
nadě (19), Ukrajině a Velké Bri-
tánii (po 15). V eU je provozováno 
celkem 126 bloků, které jsou provo-
zovány ve 14 členských zemích, ale řada 
z nich plánuje jejich postupné vyřazování 
z energetického mixu. Některé, jako např. 
Finsko, naopak podíl atomu v energetice 
posilují. Nejvíce jaderných bloků v eU 

je aktuálně v provozu ve Francii, kde se 
podílejí na energetické bilanci více než 
třemi čtvrtinami (76,3 %). V současnosti 
jsou v eU ve výstavbě pouze čtyři jaderné 
bloky (dva na slovensku a po jednom ve 
Finsku a Francii). 

Podstatný je do značné míry trend pře-
sunu výstavby z oblasti jaderné energetiky 
z evropy a Usa především do asie, kde 
dynamicky se rozvíjející ekonomiky vyža-
dují ohromná množství elektrické energie. 
To dokumentují i statistiky: z 57 aktuálně 
budovaných bloků se 17 nachází v číně,  
6 v ruské federaci, 7 v indii, 4 v Jižní koreji 
a další čtyři vznikají ve spojených arab-
ských emirátech. Nové bloky se v menší 

míře ovšem budují např. také v Ban-
gladéši, Pákistánu i v Latinské 

americe (argentina, Brazílie). 

čína, která je v poslední době největ-
ším investorem v oblasti jaderné energie, 
schválila podle nejnovějších informací 
výstavbu čtyř nových jaderných reaktorů 
domácí konstrukce hualong One. čínský 
zpravodajský web Jiemian News přinesl 
koncem ledna rozhovor s vedoucím před-
stavitelem společnosti hualong internatio-
nal Nuclear Power Technology, sdružující 
dva čínské energetické giganty: china 
General Nuclear Power (cGN) a china 
National Nuclear corp. (cNNc), v němž 
uvedl, že dva dvoureaktorové projekty 
obdržely prozatímní povolení k zahájení 
lití betonu. reaktory jsou určeny pro dvě 
nová místa na čínském pobřeží: Projekt 
cNNc pro elektrárnu zhangzhou ve Fuji-
anu a elektrárnu cGN huizhou Taipingling 
v provincii kuang-tung. Oba projekty byly 
plánovány a schváleny čínskými úřady 
s reaktory Westinghouse aP1000. Tato 
vlajková loď Westinghouse se však potý-
kala s nadměrnými náklady a prodlevami, 
což zřejmě pomohlo projektu hualong 
One. Výstavbu prvního reaktoru hualong 
One zahájila cNNc v roce 2015 v elektrár-
ně Fuqing a očekává, že do provozu bude 
uveden ještě letos. 

Petr Sedlický
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konvenční bateriové systémy použí-
vané např. ve stacionárních zdrojích 
nebo v elektromobilech zahrnují 

několik vzájemně propojených článků, což 
představuje určité nevýhody z hlediska 
účinnosti a výroby. Tato struktura je nejen 
nákladná a časově náročná na výrobu, ale 
nese s sebou i riziko vzniku tzv. horkých 
míst, kde se dráty příliš zahřívají. kro-
mě toho musí být každá z těchto buněk 
zabalena, takže velkou část baterie tvoří 
neaktivní materiál. Bipolární baterie jsou 
zase navrženy tak, aby strukturováním tento 
problém vyřešily. Jednotlivé propojené 
články jsou v nich ve formě plochých desek 
uspořádaných na sobě. Nicméně, ani toto 
řešení není jednoduchá záležitost, protože 
bipolární desky jsou buď vyrobeny z kovu 
a tím náchylné ke korozi, nebo z několik 
mm silného kompozitu uhlík-polymer. 

Tým výzkumníků z německého Fraunho-
ferova institutu pro environmentální, 

bezpečnostní a energetické technologie 
(Fraunhofer UMsichT) vyvinul alternativu – 
tenké flexibilní bipolární baterie.

Úspora až 80 % materiálu
„Využíváme polymery, které byly vyrobeny 
jako elektricky vodivé. Tímto způsobem lze 
vyrábět velmi tenké desky, které ve srovnání 
s konvenčními články používají o 80 % méně 
materiálu,“ říká dr. anna Grevé, vedoucí od-
dělení Fraunhofer UMsichT. Materiál nabízí 

PRužNé bateRie PRo zítřeK
na veletrhu hannover Messe představili  
němečtí výzkumníci nový typ řešení  
baterií – flexibilní bipolární polymerní desky,  
které otevírají cestu pro kompaktní baterie.

Čína hodlá 
do rozvoje jaderné 
energetiky zapojit 
i reaktory vlastní 

konstrukce 
Hualong One.

řadu výhod, např. nekoroduje a následně 
může být i přetvarován. To umožňuje třeba 
ražené struktury, což je důležité pro palivové 
články. Nové bipolární desky lze oproti kon-

venčním bipolárním deskám svařovat, takže 
výsledný akumulátorový systém je zcela 
plynotěsný a kapalinotěsný. další výho-
dou nového materiálu je jeho přizpůso-
bení specifickým požadavkům, lze např. 
vyrobit ohebné, nebo zcela tuhé desky.

cenově výhodná výroba 
Vědci využili komerčně dostupné polymery 
a grafity, ale tajemství je v receptu. Vzhle-
dem k tomu, že materiál je vyroben z asi  
80 % grafitu a pouze 20 % polymerů, je jeho 
výroba odlišná od běžných metod zpracová-
ní polymeru. rozhodli se pro tzv. proces roll-
-to-roll, který umožňuje nákladově efektivní 
výrobu. klíčem bylo zajistit, aby byly složky 
ve výsledných deskách rovnoměrně rozlože-
ny a desky byly mechanicky stabilní a zcela 
plynotěsné a kapalinotěsné. Jak doplnila 
anna Grevé, vědci dokázali splnit všechny 
požadavky v rámci jednoho procesu, což 
znamená, že desky jsou připraveny k použití 
přímo ze stroje. Navíc mohou být vyráběny 
v jakékoli velikosti. Na veletrhu hannover 
Messe byla představena např. bipolární 
deska o ploše 3,2 m2, umožňující výstavbu 
velkoplošných průtokových redox baterií. 

iris Kumpmann

Mezi výhody nového 
materiálu patří, že 

nekoroduje, může být 
přetvarován a umožňuje  

i ražené struktury  
(např. pro palivové 

články).



14 serverových 
platforem,

7 skladových úložišť, 
5 síťových přepínačů

Mezi ně spadá především globální 
partnerství s technologickými lídry 
jako Netapp a Nutanix, díky kterým 

vznikly zcela nové produkty a řešení s cílem 
navázat na aktuální změny v oblasti infor-
mačních technologií. Lenovo data center 
Group se tak stalo jedním z nejrychleji 
rostoucích poskytovatelů datových úložišť 
a hyperkonvergované infrastruktury. Jaká 
řešení v oblasti datacenter lze očekávat 
v následujících letech? Je digitální transfor-
mace opravdu nevyhnutelná?

Realitě musíme čelit všichni
Odpovědi na tyto otázky nabízejí aktuál-
ní fakta: Mezitím, co čtete tento článek, 
proběhne na Googlu okolo 3 miliard vyhledá-
vání. každou minutu je posláno 16 milionů 
zpráv, probíhá 176 000 hovorů přes skype 
a ca 103 milionů spamů právě dorazilo 
do e-mailových schránek. zároveň je na 
sociálních sítích zobrazeno 2,1 milionů fotek, 
zhlédnuto 4,3 milionů videí na Youtube a na-
psáno 473 400 tweetů. Na spotify je pře-
hráváno 750 000 skladeb a amazon rozešle 
1111 balíků. a to vše během jediné minuty. 

Je tedy zřejmé, že nárůst dat je nevy-
hnutelnou realitou, se kterou se budeme 
muset vypořádat. Neuvěřitelných 90 % dat 
na celém světě bylo vytvořeno v průběhu 
pouhých posledních dvou let. co to ale 
znamená pro firmy? Že tradiční správa dat 
již nestačí a je zapotřebí hledat nové cesty 
a řešení, jak tento boom zvládnout. 

s nástupem digitálního věku a obrov-
ského množství dat přicházejí změny, které 
nelze ignorovat. Přerod do digitální podoby 
je očekáván v následujících dvou letech 

u více než 72 % firem. stejně tak i nárůst 
užívání Blockchainu, který bude do roku 
2020 samozřejmostí až pro 27 % společ-
ností. čas přichází i pro ve všech pádech 
skloňovanou umělou inteligenci (ai), jejíž 
využití společně s dalšími rozpoznávacími 
technologiemi zaznamená podle analytiků 
až 50% nárůst.

Na tyto nové trendy se Lenovo snaží 
reagovat, a proto přichází s řešením pro 
velké i malé podniky. se zpracováním dat 
mohou pomoci nejen kompaktní a výkonné 
servery, ale i přechod na hybridní datová 
úložiště, jako je např. cloud. Nová řešení 
vyžadují kromě flexibility i agilitu a rychlost. 
část těchto výzev dokáže pokrýt ai, která 
přebírá stále více úkonů. Tak tomu bude 
i do budoucna.

globální partnerství podporuje inovace
Neustálý růst dat není jen problém, s nímž 
se musí (nejen) firemní sektor vypořádat, 
ale zároveň přináší i příležitost posunout 
hranice o kousek dál. V současné době 
existuje široká škála technologií pro uklá-
dání dat, od nejzákladnějšího disku až po 
sofistikované softwarové programy. Lenovo 
nabízí pomoc, jak s těmito možnostmi 
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techNologie poČíTaČe a koMUnikaCe

SměR: digitálNí  
tRaNSfoRmace
na 90 % dat bylo vytvořeno v posledních 
dvou letech. Digitální transformace je 
nevyhnutelná, konstatuje společnost lenovo, 
která v segmentech datacenter a serverů letos 
zaznamenala několik významných milníků. 
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KameRy, Před Nimiž Se NeSchováte
Společnost neC Corporation vyvíjí technologii 
pro identifikaci osob, schopnou rozpoznat lidi, 
jejichž postavy jsou částečně skryty, nebo je obraz 
pořízen zezadu či z boku.
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ačkoli se lidé domnívají, že pokud 
nebude jejich obličej otočen přímo 
na kameru, ale odvrácen či zakryt, 

takže jsou před monitorovacími systémy 
v bezpečí, přinejmenším už zanedlouho to 
nebude tak jisté.

Nové řešení je založeno na vyvíjených 
technologiích rozpoznávání obličejů, 
které jsou schopny identifikovat obličeje 
s vysokou přesností, a to i když se objekt 
pohybuje nebo není dobře osvětlen či je 
na záznamu zachycen jen částečně. Vtip 
je v tom, že na rozdíl od běžně užívaných 
postupů zaměřujících se primárně na 
obličej a analýzu jeho shody se snímky 
v databázi, analyzuje tato technolo-
gie celkový vzhled osob, jako je jejich 
oblečení a tvar těla. Pomocí kombinace 
analýzy obrazu a technologií hlubokého 
učení byla firma Nec schopna vytvořit 
vysoce přesný identifikační systém, který 
se nespoléhá výhradně na snímky tváře, 
ale využívá i vyhodnocování dalších 
faktorů. 

V mnoha případech totiž nemusí 
být technologie rozpoznávání obličeje 
dostatečná, např. když je tvář částečně 
skryta. Jakmile byla osoba zaregistrována 
pomocí technologie rozpoznávání obli-
čeje, může být její vzhled zkombinován 

shromážděním dat z obrazů pořízených 
více kamerami. Tato technologie umož-
ňuje rozpoznat širokou škálu cílových 
osob i tam, kde je mnoho lidí nebo 
vizuální překážky (např. křesla apod.), 
které brání tomu, aby osoba nebo tělo 
byly na kameře plně vidět. systém stále 
vyžaduje zdrojový obrázek osoby, kterou 
má hledat. Pak dokáže efektivně využívat 
pro nalezení shody různé pohledy. Pracuje 
z mnoha úhlů s více kamerami a dokonce 
i zezadu. Při testování dosáhl až 90% 
míry úspěšnosti.

mezi hlavní rysy systému patří:
•   Možnost identifikovat osoby, které 

nejsou zcela viditelné na kameře – když 
se obraz monitorované osoby překrývá 
s více lidmi v davu nebo v zastíněném 
prostředí, vybírá systém automaticky 
jiné části obrazu osoby.

•   Prokázání shody je možné i se záběry 
pořízenými zezadu nebo ze strany – 
účinné využívání technik více kamer 
a hlubokého učení může lidi vyhod-
nocovat z mnoha úhlů a efektivně 
identifikovat i v případě, že jejich tvář 
není viditelná. 

Kamil Pittner

efektivně naložit. Pro danou společnost 
poskytne vhodné řešení, které by splňovalo 
její očekávání. Loni firma představila nejširší 
portfolio datových úložišť za posledních  
25 let a díky globálnímu partnerství se spo-
lečnosti Netapp vznikají inovativní úložiště 
pro velké objemy dat.

z hlediska hyperkonvergovaných řešení 
je důležité dlouhodobé strategické part-
nerství se společností Nutanix, díky němuž 
vznikla nová série certifikovaných zařízení 
Thinkagile hX. Produkty z tohoto portfo-
lia zvládnou extrémní zátěž, podnikové 
aplikace, databáze, virtualizované desktopy 
i rozsáhlé analýzy dat se zvýšenou efektivi-
tou a škálovatelností.

spolupráce technologických lídrů přináší 
nejen nový pohled k celé problematice na-
kládání s daty, ale i celkový růst segmentu 

serverů a datacenter. Lenovo data center 
Group tak zaznamenalo nárůst obratu 
o 48,6 %, což z něho dělá nejrychleji ros-
toucího poskytovatele serverové infrastruk-
tury. „Nyní je Lenovo nejrychleji se rozví-
jející serverová společnost na světě a pro 
zákazníky je důvěryhodným partnerem pro 
digitální transformaci. Prostřednictvím stále 
rostoucího partnerského ekosystému přiná-
šíme nová řešení pro ukládání a správu dat, 
a to do více než 160 zemí světa,“ konstatuje 
kirk skaugen, výkonný viceprezident spo-
lečnosti Lenovo. 

Petr Kostolník

na velké objemy dat  
už tradiční správa 
nestačí, je zapotřebí 
hledat nové cesty  
a řešení, jak tento boom 
zvládnout.

K nejvýznamnějším krokům Lenova  
k posilování pozice v segmentu datových  
úložišť patří partnerství s firmou NetApp.

Lenovo představilo nejširší portfolio  
produktů za poslední čtvrtstoletí.

Ve spolupráci s firmou Nutanix vznikla  
nová řada certifikovaných řešení ThinkAgile HX 
zahrnující mj. systém XClarity.

3

Obraz osoby,  
která není  

kompletně viditelná  
na kameře

Obraz osoby,  
která má  

být zkontrolována

Hledání  
shody osoby

Vysoce přesný 
identifikační 

systém 
nespoléhá 

výhradně na 
snímky tváře, 
ale využívá  
k vyhodno- 

cování i dalších 
faktorů.



Tým vědců pod vedením geofyzi-
ka Günthera kletetschka odhalil 
pozoruhodné vlastnosti materiálu 

z uhlíkových nanotrubiček, které běžné 
hmotě dávají nečekané schopnosti. Na 
objevu spolupracovali výzkumníci z Ústa-
vu hydrogeologie, inženýrské geologie 
a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity karlovy společně s GÚ aV čr 
a japonskými kolegy. Jde o materiál, který 
vznikne nanesením par železa na uhlí-
kovou trubičku s využitím magnetizmu. 
stopy železného materiálu trubičku zevnitř 
ucpou a vytvoří tzv. buřtíky o nanomet-
rických délkách. zachycená magnetická 
částice „uvězněná“ v uhlíkové trubičce 
se posléze chová podle vlivu svého okolí 
a může fungovat jako neviditelná, oscilu-
jící magnetická kompasová střelka. Její 
vibrace ovlivňují vibrace okolních molekul, 
a střelka se tudíž nestáčí podle magnetic-
kého pole země k severnímu magnetické-
mu pólu, jak by se dalo očekávat. Tím, že 
je uvězněna v tubičce, není schopna ně-
kterých změn polohy, a zůstává otočená 
pouze v jednom směru. Vnější magnetické 

Úsilí vměstnat do co nejmenšího prosto-
ru co nejvíce informací naráží na technolo-
gické a fyzikální limity různých používaných 
řešení. Takže aby byl zachován stabilní 
magnetický signál, resp. záznam, bylo 
dosud nutné zachovat určitou velikost 
magnetických částic. Jejich kombinace 
s uhlíkatými nanotrubičkami však umožňu-
je dostat minimální velikost magnetických 
zrn pod dosavadní hranici a dosáhnout tak 
extrémní hustoty magnetického záznamu.

Nejzajímavější makroskopická vlastnost to-
hoto nově vzniklého materiálu však vyplývá ze 
schopnosti interagovat s elektromagnetickým 
vlněním. různě velké krystalky materiálu vstu-
pují do interakcí s různými frekvencemi mag-
netického vlnění, a proto při použití konkrétní 
velikosti částic pro určitou vlnovou délku je 
možné předměty „zneviditelnit“. To znamená, 
že částice trubičkou projdou, ale vlnění se 
neodrazí zpět – radar pak nemá z čeho získat 
zpětný odraz. současná „neviditelná“ letadla 
odráží záření nejčastěji pomocí svého tvaru, 
který radarové vlny odvrací od radaru, nebo 
materiálů, které jsou schopné radarové záření 
pohltit a přeměnit ho na tepelnou energii. 
„Možnost neviditelnosti je využívána ve vojen-
ství, ale nikdy se nevědělo, že tuto vlastnost 
mají i uhlíkové nanotrubičky. kdybychom si 
natřeli auto materiálem z těchto nanotrubiček, 
mohli bychom si jezdit rychle, jak chceme, 
radar by nás neviděl,“ komentuje s úsměvem 
Günther kletetschka. Je to dáno tím, že různě 
velké krystalky interagují s různými frekven-
cemi, takže pokud budeme umět vyrábět 
krystalky konkrétní velikosti, budeme umět 
i zneviditelnit předměty pro zcela konkrétní 
vlnovou délku. 

zajímavostí je, že jedním ze čtyř 
spoluautorů uveřejněné studie 

v prestižním vědeckém časopise 
scientific reports je Jan Lindauer, 
který byl v době přípravy výzkumu te-
prve studentem gymnázia v karlových 
Varech. Jeho práce se ale ukázala být 
natolik přínosná, že se i v takto nízkém 
věku stal přímým spoluautorem odbor-
né studie. 

michal andrle, günther Kletetschka
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Nové možNoSti  
uKládáNí digitálNích dat
Ukládat větší množství digitálních  
dat nebo zneviditelnit letadla před radary  
by mohl nový materiál vyvinutý týmem  
z přírodovědecké fakulty Uk a Geologického 
Ústavu aV Čr.

Prováděný test maxima 
zahřívací teploty 
nanotrubiček ve vakuové 
komoře, kde nanotrubičky 
září oranžovým světlem.

Černý materiál v křemenné 
trubici je les uhlíkatých 
nanotrubiček právě 
vytažených z vakuové 
pece.

1

2

pole o přesné frekvenci ovšem nakonec 
dokáže „nehybnou“ střelku vysvobodit.

Výjimečné vlastnosti odhalili vědci tím, že 
nanotrubičky vystavovali různým frekvencím 
magnetického pole. zjistili, že materiál po-
skytuje nové možnosti ukládání digitálních 
dat, a to hned dvěma způsoby: zahřátím 
uhlíkatých trubiček nad blokovací teplotu 
nebo pomoci rádiových vln o vysoké frek-
venci a nízké amplitudě.

2

1
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Technologická novinka nese ozna-
čení haMr (heat assisted Magne-
tic recording -magnetický záznam 

s tepelnou asistencí) a vyvíjí ji společ-
nost seagate. Na technologii využívající 
krátkodobého vysokoteplotního ohřevu 
konkrétního místa zápisu pomocí minia-
turních laserů (na 400 °c po dobu kratší 
než jedna nanosekunda), která umožní 
hustější zápis dat prostřednictvím kla-
sického magnetického pole na plotnách 
pracuje výrobce už několik let. díky ní by 
pevné disky měly postupně dosáhnout 
ohromující kapacity až 100 TB. což je 
možná z dnešního pohledu až naddimen-
zovaná hodnota, ale měřeno raketově 

laSeRem zahřívaNé  
diSKy S KaPacitou až 100 tb
Už letos by se měly na trhu objevit první pevné disky  
nové generace, které budou vybaveny technologií umožňující  
výrazné zvýšení záznamové kapacity.
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rostoucím objemem dat v posledních 
letech dávají takováto vysokokapacitní 
úložiště smysl. První disky s technologií 
haMr by se měly objevit už během let 
2019 a 2020, ovšem jako první přijdou na 
řadu disky s menší kapacitou do 20 TB, 
po kterých by měla následovat 50TB ver-
ze a v roce 2025 plánuje seagate uvést 
první zmíněný 100TB disk.

i když se nyní mezi výrobci počíta-
čů těší značné popularitě rychlé ssd 
jednotky, ani vylepšené plotnové disky 
ještě rozhodně nepatří mezi technologie 
odsouzené k odchodu. Výrazně svižnější 
ssd disky jsou sice ideální pro určitý typ 
operací, zejména např. pro rychlý start 

systému, ale jako záznamové medium 
k ukládání dat jsou drahé, jejich kapacita 
je ve srovnání s klasickými pevnými disky 
nižší (zejména pokud jde o poměr cena/  
/výkon) a mají i svá omezení pokud jde 
o formátování a garantovanou životnost. 
Tradiční pevné disky, jejichž spolehlivost 
dotáhli výrobci pomocí řady systémů 
kontrolujících stav diskových jednotek 
na vysokou úroveň, budou mít tak stále 
široké pole uplatnění, zejména pokud jde 
o ukládání velkých objemů dat. a tento 
parametr se nyní díky technologii haMr 
ještě výrazně zlepší. 

Kamil Pittner

mamR
S obdobnou technologií MAMR (Microvawe 
Assisted Magnetic Recording) přišla i konkurenční 
firma Western Digital, která hodlá své 
vysokokapacitní disky představit rovněž letos. 
I zde je využit princip lokální úpravy oblasti pro 
zápis dat, ale na rozdíl od laseru vsadil výrobce 
na mikrovlny. Informace uvádějí nižší kapacitu, 
než jakou by měly nabídnout produkty Seagate. 
První disky budou mít 16 a 18 TB, poté 20 až 
40 TB. Novinka bude využívat kombinaci hlavy 
(vyrobené chemicko-mechanickým procesem 
Damascene), oscilátoru točivého momentu (STO), 
který generuje mikrovlny 20–40 GHz, snižující 
koercitivitu média (odolnost vůči změnám při 
magnetizaci) a nového média. 

MAgNETICKý ZáPIS  
S ENERgETICKOU ASISTENCí

MAMR

MAMR

Mikrovlnný 
převodník 
(STO)

Oscilátor točivého momentu 
(Spin Torque Oscillator - STO)
V záznamové hlavě vytváří 
elektromagnetické pole, které 
podporuje zápis dat.

STO

•   Je naladěn na rezonanční 
 frekvenci média.

•   K zápisu dat na médium  
vyžaduje slabší magnetické pole.

Detail zapisovací hlavy  
s technologií HAMR.

Nosič laseru

Laser Tradiční kolmý zápis 
dat vs. HAMR

GMR prvek

Laser

 Zahřívaná 
oblast

Štít

Měkká spodní vrstvaMěkká spodní vrstva
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výŠe a hlouběji
Do seznamu staveb, které se mohou pochlubit 
přídomkem „nej-” přibude brzy několik  
dalších rekordních projektů.

VaNew Yorku, kde o unikátní výškové 
stavby není nouze, by se měla příští 
rok otevřít pro veřejnost nejvyšší 

venkovní vyhlídka na západní polokouli. 
Prosklená terasa s názvem edge na nově 
budovaném mrakodrapu na Manhattanu 
odsune na druhou pozici dosud nejvyšší 
vyhlídkový bod v New Yorku, populární 
vyhlídkovou terasu na mrakodrapu empire 
state Building. Název edge (volně přelo-
ženo hrana nebo roh) přesně vystihuje její 
charakteristiku: design vyhlídkové terasy 
je koncipován jako prosklený trojúhelník 
vybíhající ze stěny budovy ve výšce 335 m, 
což činí z edge páté nejvyšší zařízení svého 
druhu na světě. Na vrcholu mrakodrapu 
bude i panoramatická restaurace s barem.

Na opačném konci světa, v evropě, zase 
vznikají dva unikátní bazény, které svou 
hloubkou předstihnou dosavadní rekordní 
zařízení (40 m hluboký bazén) v italském 
Montegrotto Terme. První z nich deepspot 
bude o 5 m hlubší s objemem ca 8000 m3 
vody (což odpovídá 27 standardním 25m 
plaveckým bazénům), a měl by být otevřen 
v sousedním Polsku v městě Mszczonow. 
Projekt buduje společnost aerotunel (pro-
vozující populární aerodynamické tunely 
Flyspot) a bude určen zejména příznivcům 
tzv. freedivingu, a to i z řad běžné veřejnos-

Vyhlídková terasa Edge 
ve tvaru proskleného 
trojúhelníku bude díky výšce 
335 m pátým nejvyšším 
zařízením svého druhu na 
světě.

V britském Colchesteru 
vzniká zařízení Blue Abyss 
s hloubkou až 50 m pro 
výzkumné účely.

1

1

2

2

Plnohodnotné řídicí 
středisko, hypo-  
a hyperbarické 
komory

Jeřáb a zdvihací 
platforma s nosností 
30 t

Tréninkové  
a zkušební moduly

Víceúčelový funkční systém 
včetně kosmické laboratoře 
(Astrolab) v 12m hloubce

Nejhlubší bod: 50 m

Bazén: 50 x 40 m
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ti. sloužit má ale primárně pro výcvik potá-
pěčů a specialistů různých profesí. Pro ty, 
kdo se potápění nevěnují, ale rádi by okusili 
také „hlubinný zážitek“, bude k dispozici 
prosklený panoramatický vyhlídkový tunel 
procházející vnitřkem bazénu. 

Ještě hlubší bazén však buduje v brit-
ském colchesteru u základny v Bedford-
shire společnost Blue abyss. Jde o projekt 
propojující průmyslovou, akademickou 
i vládní sféru. Unikátní stejnojmenné za-
řízení, které bude se svou 50m hloubkou 
dělat čest svému jménu – Modrá hlubina 
– má být do provozu uvedeno příští rok. Je 
ovšem určeno pro výzkumné a tréninkové 
účely. Toto centrum bude nejkomplexnějším 
výzkumným, školicím a zkušebním zaří-
zením svého druhu na světě pro hlubinné 
a vesmírné prostředí. V projektu je zapo-
jena v různých funkcích řada specialistů 
z leteckého a kosmického průmyslu včetně 
bývalých astronautů. 

Josef Vališka
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Malé nedokonalosti sklenice nebo 
drobné záhyby v kontaktních čoč-
kách mohou být obtížně rozezna-

telné, a to i v dobrém osvětlení. inženýři 
MiT ale vyvinuli techniku strojového učení, 
která dokáže odhalit „neviditelné“ prvky 
a průhledné objekty i na tmavém pozadí.

klíčem byla neuronová síť, software 
schopný spojit určité vstupy se specific-
kými výstupy – v daném případě tmavý-
mi, zrnitými obrazy průhledných objektů 
i objektů samotných. Tým naplnil síť 
extrémně zrnitými obrazy více než 10 000 
průhledných vzorů leptání z integrovaných 
obvodů, pořízenými za velmi nepřízni-
vých světelných podmínek a při extrémně 
nízké intenzitě osvětlení – přibližně jedním 
fotonem na pixel – což je mnohem méně 
světla, než dokáže kamera zachytit v tma-
vé, uzavřené místnosti. Poté výzkumníci 
předložili neuronové síti nový zrnitý obraz, 
který nebyl obsažen ve výcvikových 
datech, a zjistili, že dokáže rekonstruovat 
průhledný objekt skrytý v temnotě.

Výzkumníci nastavili fotoaparát tak, aby 
pořizoval snímky, které jsou nepatrně ro-
zostřené, což poskytuje důkazy v podobě 
vln v detekovaném světle, že může být 
přítomen průhledný objekt. rozostření ale 
také vytváří rozmazání, které může kom-
plikovat výpočty neuronové sítě. aby se 
vytvořil ostřejší a přesnější obraz, zapojili 

vědci do neuronové sítě fyzikální zákon, 
který popisuje, jak světlo vytváří efekt 
rozmazání, když je fotoaparát rozostřený. 
experimenty se opakovaly s dalšími  
10 000 obrazy obecnějších a rozmanitých 
objektů, včetně lidí, míst a zvířat. Neuro-
nová síť s vloženým fyzickým algoritmem 
byla opět schopna znovu vytvořit obraz 
transparentního leptání, který byl pořízen 
ve tmě.

Výsledky ukazují, že neuronové sítě 
mohou být použity k osvětlení transpa-
rentních prvků, jako jsou biologické 
tkáně a buňky, v obrazech pořízených 

s velmi malým světlem. „když zasáhne-
te biologické buňky světlem, spálíte je, 
a na snímku nebude nic. Pokud vystavíte 
pacienty rentgenovým paprskům, zvýší 
se riziko, že mohou dostat rakovinu. To, 
co zde děláme, umožňuje získat stejnou 
kvalitu obrazu, ale s nižší expozicí vůči 
pacientovi. a v biologii můžete snížit riziko 
poškození biologických vzorků, když je 
chcete zkoumat,“ komentoval experiment 
profesor strojírenství George Barbastathis 
z výzkumného týmu. 

Kamil Pittner

ai odhaluje NeviditelNé
informaci o nové neuronové síti, schopné identifikovat transparentní  
objekty ve tmě nebo na tmavém pozadí, přinesl časopis MiT news.

Projekt bazénu DeepSpot 
s největší hloubkou 45 m 
se buduje v polském městě 
Mszczonov objemem vody 
8000 m3 odpovídá 27 stan- 
dardním 25m plaveckým 
bazénům.  

3a

3a

3b

3b

Projekty 
hloubkových 
bazénů jsou 
nejkomplexnějším 
výzkumným, 
školicím  
a zkušebním 
zařízením pro  
hlubinné  
a vesmírné 
prostředí.

Z původního transparentního leptání 

A  vytvořili výzkumníci snímek ve 

tmě B . Objekt rekonstruovali pomocí 

trénované neuronové sítě C  a přidali 

vstup získaný z algoritmu založeného 

na fyzice D , aby vytvořili co 

nejjasnější a nejpřesnější reprodukci 

E  původního objektu.

A

B

D

C

E



aajak je to možné? Jednoduše, mode-
láři vytvářejí finální návrh ručně z hlíny, 
protože věří, že do toho vloží i duši. 

když se totiž zadíváte na linie karoserie, 
jsou pokaždé jiné, záleží na světle a okolí. 
V každém případě jde o svůdný hatchback 
se sportovním duchem. Jak řekl zástupce 
automobilky: hra světla s plynoucími liniemi 
dává vozu dojem pohybu, i když zrovna stojí.

Mazda 3 je k dispozici v karosářských 
variantách hatchback a sedan. Při dynamic-
ké prezentaci jsme měli možnost vyzkoušet 
pouze hatchback, protože sedan ještě nebyl 
k dispozici. Vnější design díky podmanivé 
červené barvě, nízké siluetě a dlouhé kapotě 
dokáže uchvátit. Prostě se s ním chcete 
svézt. Pak stačí otevřít široké dveře  
a nastoupit. 

interiér je útulný s prvky jednoduchosti 
a dobrou ergonomií. Všechny prvky jsou ve 
výborném dosahu řidiče. Přehledný digitální 
přístrojový štít je dodáván ve standardní vý-
bavě, stejně jako široký středový 8,8“ displej 
s jednoduchým ovládáním pomocí kruho-
vého ovladače na středovém panelu před 
loketní opěrkou, což zaručuje jeho snadnou 
obsluhu. displej je vybaven intuitivním sys-
témem navádění, a není dotykový. Mazda 
tak přispívá k větší bezpečnosti za jízdy. 
Líbila se mi prémiová audiosoustava Bose 
s 12 reproduktory (ve vyšší výbavě Plus), 
která dokáže navodit výtečnou koncertní 
atmosféru. a to i díky výbornému odhluč-

auto noVinka 
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nění, na kterém si dal výrobce opravdu 
záležet. Přitom nejde jen o použité materiály, 
perfektního odhlučnění bylo docíleno např. 
omezením počtu otvorů v karoserii nebo 
aspoň jejich zmenšením. Proti vibracím jsou 
určité body na karoserii vybaveny tlumicími 
materiály, takže se do interiéru nepřenášejí 
rázy od silnice. Naladění podvozku je výbor-
né a řazení pěkně přesné.

V nabídce motorizací jsou momentál-
ně k dispozici dvě jednotky s technologií 
skyactiv. U Mazdy totiž zatím nenajdeme 
elektromobil ani hybrid, pouze spalovací mo-
tory s Mild-hybridním systémem. Benzínový 
dvoulitrový čtyřválec (G122) o výkonu 90 kW 
a max. krouticím momentem 213 Nm je po-
měrně svižný s pěkným lineárním projevem. 
k dispozici je rovněž s vypínáním válců. 
dieselový agregát (d116) 1,8 l disponuje 
výkonem 85 kW a max. krouticím momentem 
270 Nm, snižuje objem výfukových plynů 
a zajišťuje plynulejší odezvu. Obě motorizace 
lze pořídit jak s manuální převodovkou, tak 

s automatem. Ještě na podzim letošního 
roku přibude revoluční motor skyactiv-X, tzv. 
„diesel na benzín“, jak jej výrobce označuje, 
který má kombinovat výhody spalovacího 
a vznětového motoru. 

cena této elegantní novinky v nižší střední 
třídě začíná na 520 900 kč, což rozhodně 
není málo, ale Mazda do ceny zahrnuje i bo-
hatou základní výbavu, jako je např. head-up 
displej, Led technologie, digitální přístrojový 
štít, klimatizace, adaptivní tempomat, cent-
rální zamykání, systém hlídání jízdních pruhů 
i mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních zna-
ček nebo systém monitorování řidiče. Tento 
nový systém pomocí dvou kamer upozorní 
řidiče na únavu a také pokud se delší dobu 
dívá do mobilního telefonu. zajímavostí je, že 
pro hatchback i sedan jsou ceny totožné. 

Petr Kostolník

mazda 3: hatchbacK  
S bohatou výbavou
před měsícem uvedla japonská automobilka novou 
generaci Mazdy 3 na český trh. Díky řemeslné 
dovednosti designérů dokáže povrch karoserie 
vytvářet úžasnou hru se světlem. 

Na karoserii je dobře patrná hra světla a stínů.

V interiéru je ovládání zjednodušeno tak, aby 
řidiče nerozptylovalo.

Objem zavazadlového prostoru dle měření VDA 
je 330/1019 l.

Otočný ovladač infotainmentu je pěkně na dosah. 

Silueta vyjadřuje sílu, emoce a dynamiku.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



první dva dubnové dny pozvala Škoda 
přes 60 českých motoristických 
novinářů na dynamické testování no-

vého modelu scala. Názvem novinky, který 
pochází z latiny, vyjadřuje krok do segmentu 
kompaktních vozů, kam scala patří. kromě 
emocionálního designu nabízí nové tech-
nologie, vysokou úroveň aktivní a pasivní 
bezpečnosti a nejmodernější možnosti 
konektivity. 

Designově čistá
Pohledově je scala velmi hezká, ať už jde 
o příď, kterou charakterizují nízké šípovité 
světlomety a výrazná maska, nebo zadní 
pohled s protaženým zadním sklem až 
mezi koncová světla, mezi kterými je vůbec 
poprvé vytvořen velký nápis Škoda. celkově 
ale uchvátí emotivní vzhled, kde se snoubí 
sportovní a elegantní designové prvky. 

automobilka postavila scalu jako první 
vůz Škoda na modulární platformě MQB a0 
koncernu Volkswagen. Ve srovnání s jeho 
předchůdcem rapidem hatchback je scala 
delší i širší. díky aerodynamickému optimali-
zování všech částí karoserie nabízí výbor-
nou aerodynamiku se součinitelem odporu 
vzduchu cx 0,29. 

interiér
První co mě upoutalo v interiéru, je velkorysý 
prostor a velký zavazadelník. se svou hod-
notou 467/1410 l je největší ve své třídě. za 
to vděčí dlouhému rozvoru 2649 mm. získal 

se tím větší prostor před koleny i nad hlavou 
cestujících na zadních sedadlech. Podle 
údajů činí prostor pro hlavu na zadních 
sedadlech 982 mm, což je nejlepší hodno-
ta v kompaktní třídě. zajímavým prvkem 
je velký displej (9,2“) uprostřed přístrojové 
desky, která kopíruje tvar kapoty. Tím se 
docílilo opěrky pro ruku při ovládání dotyko-
vé obrazovky. díky zabudované kartě esiM 
s připojením LTe může být vůz vždy online. 
V nabídce je také rozšířené hlasové ovládání. 

Podvozek a motory
Testované vozy byly vybaveny sportovním 
podvozkem se sníženou světlostí a nasta-
vitelnými tlumiči. V nabídce (na přání) je 
systém sport chassis control, tj. adaptivní 
regulace podvozku s možností přepínání 
různých režimů. Podvozek je o 15 mm nižší 
a při sportovním režimu se projeví tužší 
charakteristika elektronicky ovládaných tlu-
mičů. Řidiči to umožňuje sportovnější jízdu. 
V menu volby jízdního režimu driving Mode FO
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noVinka auto

U Scaly je vůbec poprvé vytvořen velký  
nápis Škoda na zadním skle.

Elegantní design interiéru disponuje 
nejpokročilejšími prvky výbavy. 

select je podle režimu ovlivňována reakce 
volantu, motoru i převodovky.

Výkonové spektrum pohonných jednotek 
je od 70 do 110 kW. Jde o tři benzinové mo-
tory Tsi o objemu 1,0 a 1,5 l a jeden naftový 
1,6 Tdi. Na podzim by měl přijít ještě agregát 
1,0 G-Tec (66 kW) s pohonem na cNG. Mo-
tory lze kombinovat s pěti- nebo 6stupňovou 
manuální převodovkou a automatickou 7st. 
převodovkou dsG.

Při projíždění úzkých uliček i silnic mezi 
obcemi se podvozek choval neutrálně  
a nerovnosti zvládal velmi pěkně utlumit. 
Líbila se mi dieselová motorizace 1,6 Tdi  
(85 kW) s 6stupňovou manuální převodov-
kou. Motor měl pěkný zátah a rychlé reakce. 
To platí i o čtyřválcovém motoru 1,5 Tsi, 
který byl propojen s dvouspojkovým auto-
matem dsG. Projev je hladký a velmi dobře 
reaguje na plynový pedál. U litrové varianty 
je také výborné odhlučnění, ale při razantněj-
ší akceleraci je citelnější zvukový projev.      

Bezpečnost 
Už standardní výbava je bohatá, disponuje 
např. Led technologií vpředu i vzadu, nebo 
asistentem hlídání jízdního pruhu včetně 
funkce nouzové brzy a prediktivní ochrany 
chodců. V nabídce je i mnoho asistenčních 
systémů dosud známých pouze z vyšších 
tříd, např. adaptivní tempomat či parkovací 
asistent (na přání), asistent změny jízdního 
pruhu (na přání) dokáže upozornit, když se 
zezadu až ze vzdálenosti 70 m blíží vozidla, 
která mají v úmyslu předjíždět nebo se již 
nacházejí v mrtvém úhlu. Na přání je dostup-
ná také proaktivní ochrana cestujících, která 
v případě hrozící nehody uzavře automaticky 
v předstihu okna a předepne bezpečnostní 
pásy na předních sedadlech.

Objednávky na novou scalu začaly již 
v lednu, ale až v dubnu byl zahájen prodej. 
Jak sdělil zástupce automobilky, už v březnu 
bylo přes 4000 objednávek. Novinka, která 
startuje s cenou 394 900 kč, by měla být 
konkurencí např. nového Focusu, astry či 
očekávaného koncernového Golfu. 

Petr Kostolník
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Jde o automobil nižší střední třídy, který vychází 
ze studie Vision rS a vyplňuje mezeru mezi Fabií 
a octavií. Jeho přednosti jsou dynamický design, 
moderní technologie a kvalitní odhlučnění.  
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protože po karoserii typu kombi již není 
taková poptávka jako dřív, za což 
může rostoucí zájem o sUV, rozhodla 

se automobilka jít trochu jinou cestou, více 
stylovou. a to se jí podařilo, jak jsme se 
mohli přesvědčit na okružní jízdě po růz-
ných silnicích malebnou krajinou Posázaví, 
kde byl uspořádán testovací okruh. 

Nový kombík již není ten klasický, který 
měl nálepku pouze praktického vozu, jde 
o opravdu velmi pěkně a precizně vytvo-
řenou karoserii se sportovnější a dynamic-
kou siluetou. Má moderní, propracovaný 
tvar, který byl dosud vidět jen u luxusních 
automobilek. Je stejně vysoký jako fastback 
(1420 mm) a oproti předchozí generaci je 
o 60 mm nižší. zajímavostí je, že byly za-
chovány stejně jako u fastbacku bezrámové 
dveře, což není pro kombi typické. Výrobce 
spojil atletickou eleganci a praktičnost 
z hlediska prostornosti, objemu a přístupu 
do zavazadlového prostoru, který může být 
vybaven hands free otevíráním. zavaza-
delník má oproti jiným konkurentům menší 
prostor pod krytem (530 l), ale po sklopení 
zadních opěradel nabídne 1780 l.    

interiér a vlastnosti
Velmi pěkně zpracovaná karoserie nabízí 
i pohodlný a luxusní interiér, který je vyba-
ven nejnovější verzí kabiny tzv. i-cockpitem  
s malým volantem (u některých modelů 
perforovaným) a vysoko umístěnou přístro-
jovou kapličkou s virtuálními budíky. Tento 
styl mě osobně velmi vyhovuje. Vysoko 
hodnotím také středový displej jemně 

natočený na řidiče, pod kterým je klavia-
tura se základními prvky ovládání, jako je 
klimatizace, rádio, navigace, infotainment 
a další. Praktický je i středový tunel s velkou 
zavírací schránkou. Ostatně odkládacích 
přihrádek a schránek má 508 opravdu dost. 
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Kombi od Peugeotu Se Povedl
peugeot loni nejdříve uvedl nový fastback 508  
a po několika měsících také novou generaci kombi 
508 SW, která byla oficiálně představena na 
autosalonu v paříži. Do prodeje by měl jít v červnu.

Jízdou několik desítek kilometrů 
(zhruba 120) po okresních silnicích, 
zčásti i po dálnici a silnicích i. třídy, jsme 
měli možnost vyzkoušet jízdní vlastnosti 
nového modelu. Podvozek je pečlivě na-
laděn, velmi dobře dokáže utlumit drobné 
výmoly, zajišťuje skvělou stabilitu a při 
rychlejším projíždění zatáček se nenaklá-
ní. Má dokonalou kontrolu nad pohyby 
karoserie. Překvapením byl opravdu 
malý poloměr otáčení, který bych u tak 
velkého vozu s délkou 4778 mm nečekal. 
díky tomu se dokáže přizpůsobit různým 
prostředím. Ve městě je hbitý, na dálnici 
dokáže být v závislosti na motorizaci 
dravcem. Jízda je komfortní a vzhledem 
k rozvoru 2793 mm je dostatek místa 
na všech sedadlech. Navíc je zachován 
pěkný prostor nad hlavou u zadních pa-
sažérů, i když má střecha svažující linie. 
Je o 4 cm větší než u fastbacku. a v ka-
bině bylo ticho. To znamená velmi pečlivé 
odhlučnění. 

motory
Jsou stejné jako u fastbacku, tj. PureTech 
a Bluehdi s  technologií scr. U benzíno-
vých jde o dvě verze PureTech se zdviho-
vým objemem 1,6 l o maximálním výkonu 
133 a 165 kW, obě propojené s 8stupňo-
vým automatem eaT8. Při režimu ecO se 
automat podle podmínek přepíná do režimu 
neutrál. Tento systém řidič vůbec pocitově 
nevnímá, ale lze tak zmenšit spotřebu paliva 
asi o 3 %, jak udává výrobce. dieselové 
jednotky Bluehdi jsou čtyři, dvě 1,5 l dispo-
nují výkonem 96 kW a jsou propojeny buď 
s 6st. manuálem nebo s eaT8. dvě dvoulit-
rové motorizace nabízí výkon 120 a 130 kW 
a jsou propojeny pouze s automatem eaT8. 
Ve druhém pololetí letošního roku přibude 
ještě výkonná benzínová verze hybrid Plug-
-in s dojezdem 50 km v elektrickém režimu. 
Výbava i podpůrné a bezpečnostní prvky 
zcela kopírují nabídku fastbacku.  

Petr Kostolník

auto noVinka Při pohledu zezadu vůz 
navozuje dojem síly.

Precizně vytvořena karoserie 
je sportovnější s dynamickou 
siluetou. 

Řadicí páka i klaviatura  
s ovladači vytváří moderní 
design.

Interiér včetně systému 
iCockpit navozuje luxusnější 
atmosféru. 
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katestu jsme měli vůz double cab 
s vrcholným vybavením Wildtrak ještě 
s dosavadním nejsilnějším agregátem 

3,2 Tdci duratorq v kombinaci s 6stupňovou 
automatickou převodovkou se sportovním 
režimem a s možností manuálního řazení. 
Výrobce u tohoto uspořádání uvádí maximál-
ní výkon 147 kW, nejvyšší rychlost 175 km/h, 
spotřebu 11,4/7,3/8,8 l/100 km. 

Nový ranger jako první model ve své třídě 
nabídne předkolizní asistent s detekcí chodců 
a inteligentní omezovač rychlosti již v sério-
vé výbavě. Na přání je nově k dispozici mj. 
aktivní parkovací asistent, parkovací senzory 
vpředu i vzadu a zadní kamera. elektronický 
stabilizační systém se standardně dodává 
s funkcí ochrany před převrácením a stabiliza-
cí přívěsu. Varianty s výkonnějšími motoriza-
cemi disponují funkcí aktivního potlačování 
okolního hluku. Je zkonstruovaný pro provoz 
v náročném terénu. Má světlou výšku  
230 mm, brodivost 800 mm (nejlepší hodnota 
v dané třídě). Nájezdové úhly 29 stupňů vpře-
du a 21 vzadu umožňují s jistotou překonávat 
i velké terénní překážky. V závislosti na zvo-
lené variantě má nosnost až 1252 kg a může 
táhnout přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny.

z nového rangeru má vyzařovat suvere-
nita. změnil se design předního nárazníku 
a také masky. středová horizontální lišta 
je nyní podélně rozdělená na dvě štíhlejší 
části. Vozy ve vyšších stupních výbavy mají 
bi-xenonové světlomety a Led denní svícení. 

komfortní interiér pohodlím a účelností při-
pomíná osobní vozy. komunikační a zábavní 
systém Ford sYNc slouží k ovládání telefo-
nu, audiosystému, navigace a klimatizace 
buď hlasem, nebo prostřednictvím dotykové 
8palcové obrazovky.

Vrcholný Wildtrak dostal speciální oran-
žový lak saber a kontrastní povrchovou 
úpravu masky v tmavém titanovém vzhledu. 
stejný odstín se objevuje i na otvorech pro 
přívod vzduchu v předním nárazníku, krytech 
zpětných zrcátek, klikách dveří, bočních 
ventilačních otvorech a na dekoračním rá-
mování ložné plochy. Výsledkem je atraktivní 
sportovní vzhled.

V interiéru zaujmou luxusní sedadla s čás-
tečným koženým čalouněním a logy Wildtrak. 
Jsou pohodlná i na delších cestách a záro-
veň poskytují patřičnou oporu v terénu. zadní 
čelo korby je opatřené zkrutnou tyčí, která 
výrazně snižuje sílu potřebnou k jeho zavření 
a do soustavy centrálního zamykání byl nově 
integrován i jeho zámek.

Nejpodstatnějším přínosem pro ranger je 
nová generace výkonných a hospodárných 
vznětových motorů 2,0 ecoBlue ve dvou va-
riantách. Bi-turbo provedení s vysokotlakým 
a nízkotlakým turbodmychadlem o výkonu 
157 kW a spotřebu 9,2 l/100 km představuje 
ve srovnání s dosavadním motorem 3,2 Tdci 
nárůst o 10 kW. Varianta 125 kW se spo-
třebou 8,3 l/100 km je přeplňovaná jediným 
kompaktním turbodmychadlem, a tak má mít 
rychlou a důraznou odezvu v celém rozsahu 
otáček. Oba agregáty lze kromě 6stupňo-
vé manuální převodovky kombinovat také 
s 10stupňovou samočinnou skříní. Ta už 
prokázala své přednosti v rozmanitých mo-
delech jako Ford F-150 a nový Mustang. díky 
adaptivním řídicím algoritmům se dokáže 
plynule přizpůsobovat aktuálním podmínkám, 
což se logicky příznivě projevuje na spotřebě.

ale zpět k vlastnímu testu. Najeli jsme  
741 km především cestou do a po krkono-
ších při příznivé průměrné spotřebě  
9,6 l/100 km. Pochopitelně při pouhém 
pohonu zadní nápravy pro běžnou jízdu. 
Pohon 4x4 bez redukce i s redukcí do 
náročného terénu jsme zkusili jen zběžně, 
v nepříliš extrémně náročných terénech na 
lesních cestách. Ovládají se za jízdy pouhým 
otočením ovladače elektrického přepínání. 
z výbavy na přání jsem zvláště v zimním 
období ocenil rolovací hliníkový kryt náklado-
vého prostoru v ceně 47 000 kč bez dPh.

základní cena Fordu ranger v testované 
verzi je 1 047 700 kč bez dPh. inovovaný 
model už s 2,0 ecoBlue motorem se u nás 
objeví před polovinou letošního roku. 

Oldřich Šesták

foRd RaNgeR je StvořeN  
PRo PRáci i PRo RadoSt
nejprodávanější pick-up v evropě se letos představil 
v ještě výkonnější, úspornější, kultivovanější  
a technicky vyspělejší podobě. nejvýraznější 
novinkou je nová generace výkonných  
a hospodárných vznětových motorů ecoBlue.
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Z boční siluety vyzařuje dynamika a sportovní 
vzhled.

Zadní výklopné čelo usnadňuje přístup na korbu 
i při zataženém krytu. 

Řidič má komfortní pracoviště s intuitivním 
ovládáním jednotlivých prvků.
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Tři čtvrtiny velkých organizací nasa-
zujících ioT již dnes používá digitální 
dvojčata nebo tak plánuje učinit 

během příštích dvanácti měsíců. Vyplývá 
to z výsledků průzkumu „ioT implemen-
tation survey“, provedeného loni analytiky 
společnosti Gartner mezi šesti stovkami 
respondentů v šesti zemích (čína, Ně-
mecko, indie, Japonsko, Velká Británie 
a Usa) z organizací s obratem přesahujícím 
v přepočtu miliardu korun a s plány na ioT 
projekt realizovaný nejpozději v roce 2019. 
Takzvaná digitální dvojčata dnes používá  
13 % firem, plán nasadit je do roka má 
dalších 62 % respondentů. 

Slouží i více pánům
„Výsledky ukazují, že digitální dvojčata 
začínají být běžně používána a pomalu 
se stávají standardem u organizací všech 
kategorií. Nejdále jsou pochopitelně výrobci 
produktů s ioT konektivitou. V minulosti 
jsme předpověděli, že do roku 2022 nasadí 
více než dvě třetiny firem, které zavedly ioT, 
v ostrém provozu alespoň jedno digitální 
dvojče, ale je možné, že této úrovně bude 
dosaženo již do roka,“ říká Benoit Lhereux, 
viceprezident výzkumu společnosti Gartner.

digitální dvojčata jsou specifická tím, že 
v řadě případů slouží více pánům. Bezmála 
třetina respondentů v průzkumu uvedla, 
že digitální dvojčata využívá několik entit 

– např. u připojených aut může jít o výrob-
ce, poskytovatele zákaznických služeb 
a pojišťovnu. Variabilita entit využívajících 
data a funkce digitálních dvojčat je široká – 
počínaje vnitropodnikovými „konzumenty“ 
přes komerční partnery až po dodavatele 
technologií. „digitální dvojčata slouží široké 
škále obchodních cílů. Jejich designéři by 
proto měli pamatovat, že bude nejspíš třeba 
obsloužit více konzumentů dat a poskyt-
nout odpovídající možnosti přístupu k nim,“ 
upozorňuje Benoit Lhereux.

Vzájemná integrace digitálních dvojčat
Ve chvíli, kdy společnost využívá několik 
digitálních dvojčat, dává často smysl i jejich 
vzájemná integrace. Například v elektrárně 
existují funkce jak pro jednotlivé ioT připo-
jené prvky (ventily, pumpy, generátory), tak 
pro složené digitální dvojče reprezentující 
a monitorující ucelený systém. integraci se 
dnes věnuje 61 % organizací, které již digi-
tální dvojčata nasadily a tři čtvrtiny (74 %) 
podniků to má v plánu v příštích 5 letech. 
Nicméně není to všeobecný trend – zhruba 
čtvrtina firem, která ještě digitální dvojčata 
nenasadila, pak neplánuje ani jejich inte-
graci v horizontu pěti let. Jak upozorňuje 
Benoit Lhereux, situaci poněkud komplikuje 
skutečnost, že skutečná integrace digitál-
ních dvojčat je poměrně složitá a vyžaduje 
vyšší úroveň dovedností v oblasti informač-

ního managementu. Ovšem do budoucna 
půjde zároveň o významný faktor s tím, jak 
se budou postupně vyvíjet a připojovat další 
fyzická aktiva a vybavení.

a co na to Češi?
Pronikání prvků Průmyslu 4.0 do firemního 
sektoru je pozitivní trend, ovšem výrazně 
horší je situace se samotným povědomím 
o tomto fenoménu – přinejmenším pokud jde 
o studenty českých technických středních 
škol a univerzit, kteří by měli tyto technologie 
ve firmách jako jejich budoucí zaměstnanci 
zavádět a využívat. Šetření odhalilo výrazný 
nedostatek ve vědomostech mezi studen-
ty středních a vysokých technických škol. 
z průzkumu provedeného agenturou ipsos 
pro firmy deL a BdO vyplývá, že 3 ze 4 stu-
dentů technických škol vůbec neví, co to je 
Průmysl 4.0. „Neznalost pojmu Průmysl 4.0 
ze strany studentů byla šokujícím zjištěním. 
Bezmála 80 % studentů neví, co znamená 
Průmysl 4.0 a více než polovina - téměř 60 % 
- jich toto označení ani nikdy předtím 
neslyšela,“ konstatuje Petr kymlička, partner 
poradenské společnosti BdO.

Studenti Průmysl 4.0 zjednodušují
co se za pojmem Průmysl 4.0 skrývá, ví 
tak podle průzkumu pouze každý pátý 
student technických oborů. Ovšem i když 
pojem znají ve 40 % případů ze školy, jejich 
představa o komplexnosti tohoto feno-
ménu je značně zkratkovitá. respondenti, 
kteří uvedli, že vědí, co pojem znamená, 
jej v průzkumu nejčastěji popisovali jako 
využívání moderních technologií, digitaliza-
ci, automatizaci či robotizaci. „Ukazuje se, 
že studenti nemají úplně jasnou představu, 
co Průmysl 4.0 v praxi obnáší. Je tak zřejmé 
i určité odtržení teorie školních osnov od 
reality. část studentů sice správně zmiňuje 
digitalizaci a automatizaci, ale při pohledu 
na celou skupinu jsou znalosti Průmyslu 
4.0 podprůměrné,“ upozorňuje Jiří kabelka, 
předseda představenstva společnosti deL. 
Neznalost problematiky potvrdila také zají-
mavost z průběhu průzkumu: Někteří stu-
denti a studentky, ač tvrdili, že pojem znají, 
ho nedokázali samostatně popsat a svou 
odpověď pouze kopírovali z internetu. 

O mnoho lépe na tom nejsou ani ma-
nažeři: dotazování ukázalo, že o termínu 
označujícím čtvrtou průmyslovou revoluci 
dosud neslyšelo 30 % manažerů a majitelů 
českých průmyslových firem. Přestože je 
čr běžně označována za jednu z nejprů-
myslovějších zemí evropy, výzkum odhalil 
překvapující zjištění, že skoro třetina mana-
žerů v tomto sektoru ve svých odpovědích 
uvedla, že nikdy neslyšela o Průmyslu 4.0 
a jen polovina tento pojem zná a ví, co 
znamená. Nejčastěji se s ním manažeři 
setkávají v médiích a odborném tisku, 54 % 
z nich se s ním setkalo v rámci své praxe. 

Kamil Pittner

jedeN tReNd,  
RůzNé PříStuPy
Svět si zvyká na průmysl 4.0, ale v Česku to 
zatím drhne. Studenti technických škol ani 
manažeři o průmyslu 4.0 obecně moc nevědí.
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čínská vláda letos plánuje zavést opatření 
na podporu domácí poptávky, jež budou 
součástí širší snahy o posílení domácí 
spotřeby v číně, která je po Usa druhou 
největší světovou ekonomikou. Právě ob-
chodní válka těchto dvou hospodářských 
velmocí se spolu se zpomalením čínské 
ekonomiky citelně projevily na čínském trhu 
s osobními automobily. Oproti roku 2017 
nakoupili loni čínští zákazníci o 6 % méně 
aut, necelých 23 mil. čínský svaz osobních 
automobilů pro letošek očekává stagnaci 

trhu a uvedl, že nižší poptávku po autech 
s benzinovým motorem by prý měl kom-
penzovat vyšší zájem o elektromobily.

Poloviční pokles prodejů drasticky 
zasáhnul největší britskou automobilku Ja-
guar Land rover, která chystá propouštět 
v Británii zaměstnance, koncernu General 
Motors poklesl odbyt v číně o desetinu 
a nevyhnul se mu ani Volkswagen - odbyt 

jeho vozů se v číně snížil poprvé od roku 
1990 o 2 %. české automobilce Škoda 
auto se v číně zatím daří. Loni tam pro-
dala 341 tisíc vozů, což představuje téměř 
5procentní nárůst, který je však na tamním 
trhu výjimkou. Letos uvede Škodovka dal-
ší novinky, ale pokles čínského trhu, který 
tvoří třetinu jejích prodejů, by ji rovněž 
citelně postihnul. 

automobilKy zažívají  
v ČíNě KRuŠNé ČaSy
Sektor automotive se začíná otřásat. 
největší automobilový trh světa 
zaznamenal poprvé po 20 letech pokles.
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průměrná míra nezaměstnanosti 
absolventů učebních oborů za roky 
2017–2018 byla 5,3 %. Prakticky 

okamžitě sežene zaměstnání vyučený 
čalouník, nástrojař nebo řezník-uzenář. To 
je samozřejmě pro absolventy těchto oborů 
z jejich pohledu plus, jenže na druhé straně 
to dokumentuje skutečnost, že řemeslníků 
je zoufale málo a učební obory zdaleka 
nestačí pokrýt poptávku a potřeby trhu.

asociace malých a středních podniků 
a živnostníků čr připravila výroční analýzu 
řemeslných oborů. a pokud jste ctitelem 
řemeslných profesí dbalých své stavovské 
cti, vězte, že to není zrovna radostné čtení.

z celkového pohledu na výuku řemesl-
ných profesí vyplývá, že počty absolventů 
učňovských oborů, resp. učňovských řeme-
slných oborů zůstaly v roce 2018 na úrovni 
dvou předchozích let. To je ale o 7,3 % 
resp. o 4,5 % méně, než v roce 2015, což 
jsou čísla, která zdánlivě ještě nevypadají 
tak hrozivě. Ovšem z pohledu dlouhodo-
bých statistik je to také téměř o polovinu 
(o 46,9 %, resp. o 42,2 % v učňovských 
řemeslných oborech) méně, než deset let 
předtím, v r. 2005. Převážnou většinu – 
88,9 % všech absolventů – absorbují čtyři 
nejsilnější obory (strojírenství, elektrotechni-
ka, potravinářství a stavebnictví), ale jejich 
situace se vzájemně výrazně liší. Řemeslné 

profese v posledních třech letech udržují 
především strojírenské a elektroobory, ale 
méně technicky zaměřené profese, jako 
např. potravinářské, v lepším případě stag-
nují, pokud se přímo nepropadly jako např. 
stavební a dřevařské obory.

Nejlépe si nyní vedou profese nástro-
jářské nebo obráběčů kovů, kde od roku 
2005 počet absolventů dokonce roste. Po 
mnohaletém úbytku se začíná měnit situace 
k lepšímu i v oborech jako jsou autome-
chanici, elektrikáři nebo elektromechani-
ci. Neradostná situace je však ve všech 

stavebních profesích. Počet absolventů 
zednických nebo např. malířských oborů 
se dostává na kritickou hranici. Od roku 
2005 se snížil jejich počet až o dvě třetiny. 
zatímco ještě v roce 2005 se v česku vyu-
čilo 705 zedníků, minulý rok už jich bylo jen 
253, pokrývačů absolvovalo za minulý rok 
v celé čr už jen 20. Podobně jsou na tom 
i truhlářské profese, kde statistiky registrují 
během posledních třinácti let úbytek 70 % 
absolventů. 

Petr Sedlický

řemeSla? ohRožeNý dRuh.
oficiálně je v Čr podle počtu vydaných živnostenských listů  
téměř milion (998 tis.) živnostníků, nicméně aktivních je podle instituce  
sdružující tyto profese pouhá čtvrtina, tj. zhruba 250 tis. řemeslníků.  
necelými 2 % se na nich podílejí cizinci.

Řemeslo má  
zlaté dno, říká  

okřídlené úsloví.  
Některá však  

už na něj téměř  
spadla.



Začátek celého procesu hledání spo-
lečného postupu evropské komise 
(ek), evropských úřadů pro ochranu 

spotřebitelů a pět největších autopůjčoven 
(celkově s dvoutřetinovým podílem na 
trhu pronájmu soukromých vozidel) byl 
zahájen ještě v roce 2014, a to v reakci 
na velké množství stížností, jež evropská 
spotřebitelská centra obdržela od turistů 
z celé eU. 

Počet stížností v odvětví pronájmu auto-
mobilů se mezi lety 2010–2016 zdvojnáso-
bil, přičemž celkový počet stížností, které 
evropská spotřebitelská centra obdržela, 
se ve stejném období zvýšil pouze o dvě 
třetiny. zatímco v roce 2012 to bylo  
1050 stížností, v roce 2014 již 1750 a v roce 
2016 více než 2000 stížností. Toto proka-
zatelné rozšíření problematických praktik 
autopůjčoven, které odhalila evropská 
spotřebitelská centra, vedlo ek 
k tomu, že vyzvala národní orgány 
odpovědné za prosazování pra-
videl, aby pod vedením Úřadu 
pro hospodářskou soutěž a trhy 
spojeného království spo-
lečně na úrovni eU přiměly 
subjekty v odvětví pronájmu 
automobilů, aby důsledněji 
dodržovaly evropské právní 
předpisy na ochranu spotře-
bitelů.

Rok 2017 – začátek změn 
chování autopůjčoven
Pět hlavních autopůjčoven (avis, 
europcar, enterprise, hertz a sixt) 
v návaznosti na tento dialog začátkem 
roku 2017 změnilo a zlepšilo své obchodní 
praktiky, smluvní podmínky a vnitřní politiku 
a dokončilo provádění příslušných změn.

Následně se úřady v lednu 2017 roz-
hodly, že tuto fázi spolupráce uzavřou s tím, 
že označili změny v obchodních praktikách 
pěti největších autopůjčoven za uspokojivé 
a jejich praktiky v souladu s předpisy eU 
pro ochranu spotřebitelů. 

Od roku 2017 se díky těmto jednáním 
mohou spotřebitelé při půjčování automobi-
lů spoléhat na tyto podmínky:

 celková cena rezervace zahrnuje 
všechny povinné poplatky. Pokud jsou např. 
v některých zemích povinné zimní pneumati-
ky, měly by být zahrnuty v nabízené ceně.

 Srozumitelný popis hlavních podmínek 
zapůjčení. spotřebitelé mají právo na jasné 
informace o hlavních podmínkách zapůjčení 
vozidla (počet kilometrů zahrnutých v ceně, 
způsob vyúčtování paliva, podmínky zruše-
ní rezervace, požadavky na zálohu atd.).

 Jasné informace o doplňkovém pojiš-
tění. spotřebitelé by měly mít k dispozici 
informace o volitelných službách, zejména 
o pojištění pro případ nehody, které snižuje 
spoluúčast v případě poškození. Předtím, 
než si spotřebitel příslušný produkt zakoupí, 
musí být jasně uvedeno, co je pokryto 
v rámci základní ceny a co pokrývá doplň-
kové pojištění.

 transparentnější vyúčtování paliva. 
spotřebitelé budou mít vždy možnost 

pronájmu vozidla s plnou nádrží 
a možnost ho s plnou nádrží vrátit.
Pokud dojde k poškození vozidla, 
mají spotřebitelé nárok na:

    Jednoznačný postup pro 
kontrolu vozidla. Ještě před 

úhradou budou spotřebitelé se-
známeni s příslušnými důvody 
a budou jim předloženy důkazy 
o poškození.
 Spravedlivý přístup k řešení 

škod. spotřebitel má možnost 
rozporovat jakoukoli škodu před 
uskutečněním platby.

Další kroky – od současnosti do 
budoucnosti
evropská komise a národní úřady pro 
ochranu spotřebitele se nicméně rozhodly 
i nadále trh půjčování automobilů sledovat 
a analyzovat. komise se přitom zaměřila ze-
jména na praktiky dalších subjektů na trhu, 
jako jsou zprostředkovatelé a ostatní auto-
půjčovny. Pokud jde o služby a ceny, měly 
by být všechny subjekty působící v tomto 
odvětví stejně transparentní.

V průběhu dalšího období se ukázalo, že 
některé společnosti dosud plně nedostály 
všem svým závazkům, jejichž splnění by jim 

podle ek a úřadů pro ochranu spotřebitele 
v eU zajistilo plný soulad se spotřebitel-
ským právem eU. Proto došlo k dalším jed-
náním, jehož výsledkem byla dohoda, o níž 
komise informovala 25. března 2019. 

Podle zveřejněného posouzení provedly 
všechny požadované změny společnosti 
entreprise a sixt. společnost avis se zavá-
zala uskutečnit zbývající změny do května 
2019. společnost europcar, která nyní zahr-
nuje společnost Goldcar, provede zbývající 
změny do června 2019. společnost hertz 
se zavázala provést všechny nezbytné změ-
ny nejpozději do prvního čtvrtletí roku 2020.

Společnosti autopůjčoven se konkrétně 
nově zavázaly:

 zahrnovat všechny poplatky do cel-
kové ceny rezervace. cena nabízená na 
internetových stránkách bude představo-
vat konečnou částku, kterou spotřebitelé 
zaplatí. Půjčovné musí zahrnovat veškeré 
dodatečné náklady, jako jsou zvláštní 
poplatky za dotankování, letištní poplatky, 
příplatky za mladé řidiče nebo poplatek 
za vrácení auta na jiném místě než bylo 
zapůjčeno.

 Jasně popisovat hlavní služby 
pronájmu v obchodních podmínkách 
v jazycích daných zemí. spotřebitelé 
nebudou dostávat nejasné nebo zavádějící 
informace ohledně základních podmínek 
pronájmu, jako je počet kilometrů zahr-
nutých v ceně, ujednání o stavu nádrže, 
podmínky zrušení rezervace, požadavky na 
zálohu atd.

 Poskytovat v nabídce jasné a detailní 
informace o volitelných službách a jejich 
ceně, zejména o pojištění pro případ neho-
dy, které snižuje spoluúčast při poškození 
automobilu. Mělo by být jasně uvedeno, 
co je, pokud jde o poškození automobilu, 
zahrnuto v základní sazbě pronájmu a co 
musí případně doplatit řidič. Před podpisem 
smlouvy musí být rovněž jasně uvedeno, na 
co se vztahuje připojištění nebo pojištění 
pro případ nehody, pokud se zákazník 
rozhodne si je dokoupit.

evropská komise a příslušné vnitro-
státní úřady sdružené v evropské síti pro 

legiSlativa a PRávo

eu: tRaNSPaReNtNí ceNy  
v autoPůjČovNách 
evropská komise dne 25. března 2019 sdělila, že pět předních autopůjčoven 
působících v eU změnilo na základě výzvy evropské komise a úřadů pro 
ochranu spotřebitele způsob, jakým uvádějí ceny za pronájem  
automobilu. nově by mělo být půjčovné pro spotřebitele transparentní.
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spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 
současně rozhodli, že budou nadále peč-
livě sledovat zavádění zbývajících změn. 
i když se toto opatření vztahuje na dvě 
třetiny všech pronájmů osobních automo-
bilů v eU, role ostatních obchodníků, např. 
zprostředkovatelů a menších společností, 
na tomto trhu nezůstává stranou zájmu 

komise a úřadů na ochranu spotřebitele. 
Úřady a ek budou všechny subjekty nadá-
le sledovat a dbát na to, aby plně dodr-
žovaly spotřebitelská pravidla eU. Pokud 
společnosti své závazky nesplní, úřady 
pro ochranu spotřebitele mají nástroje, jak 
přikročit k vymáhání příslušných právních 
předpisů.

oPRavy PRovedeNé aleSPoň Na jedNěch  
iNteRNetových StRáNKách PříSluŠNých autoPůjČoveN

AVIS ENTERPRISE EUROPCAR HERTZ SIXT
ŽáDNá SKRYTá PŘEKVAPENí - CELKOVé CENY NYNí ZAHRNUjí:

Příplatek za mladé 
řidiče (YDS)

Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny do 

května 2019

Poplatek za vrácení 
na jiném místě

Příplatek za pohonné 
hmoty

Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny do 

června 2019

Poplatek za prémiové 
místo pronájmu 
(premium location 
fee, např. letiště)

Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny do 

26. března 2019

Poplatek za půjčení 
mimo otevírací dobu

INFORMACE jSOU NYNí jASNě UVEDENY V jAZYCE DANé ZEMě

Výše zálohy/
předběžně 
zablokované částky

Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny do 

dubna 2019

 Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny 

do prvního 
čtvrtletí 2020

Výše spoluúčasti  Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny do 

června 2019

 Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny 

do prvního 
čtvrtletí 2020

Výjimky z pojištění 
pro případ nehody 
(Collision damage 
waiver, CDW)

 Společnost se 
zavázala, že 

příslušné údaje 
budou opraveny do 

prvního čtvrtletí 2020

jASNější INFORMACE

Volitelné doplňky 
(např. dětské 
sedačky, gPS)

Právní požadavky 
ohledně dětských 
sedaček/sněhových 
řetězů

Nejlepší a nejlevnější 
nabídka

•  Všechny společnosti zajistí, aby spotřebitelé, kteří vyhledávají z místa EU, byli v první řadě směrováni na 
internetové stránky, které jsou v souladu s EU, a aby tyto stránky byly propagovány a uváděný na trh v rámci EU.

•  V příslušných případech se všechny společnosti zavázaly zajistit změny také u svých franšízantů  
a držitelů licence.                                                                                                                     Pramen: evropská komise

Právní nástroj pro opatření
základním právním předpisem, o který 
se opírá šetření komise a jeho opatření, 
je předpis (es) č. 2006/2004 evropského 
parlamentu a rady ze dne 27. října 2004 
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování záko-
nů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení 
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele), 
které propojuje úřady pro ochranu spo-
třebitele v jednotlivých státech do celoev-
ropské sítě pro vymáhání práv, díky které 
může národní úřad v jedné zemi vyzvat svůj 
protějšek v jiné zemi eU ke koordinované 
spolupráci při řešení rozšířených problémů 
týkajících se spotřebitelů. Při této činnosti je 
jim nápomocna evropská komise.

Nařízení stanoví podmínky, za nichž 
orgány v členských státech určené jako 
příslušné pro vymáhání dodržování zákonů 
na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují 
navzájem a s komisí s cílem zajistit dodr-
žování těchto zákonů a řádné fungování 
vnitřního trhu k posílení ochrany ekonomic-
kých zájmů spotřebitelů.

Vzájemná pomoc jednotlivých úřadů pro 
ochranu spotřebitele je založená především na:

 výměně informací na žádost (dožá-
daný orgán poskytne na žádost dožadu-
jícího orgánu neprodleně veškeré důležité 
informace potřebné ke zjištění, zda došlo 
k protiprávnímu jednání uvnitř společenství 
nebo zda existuje důvodné podezření, že 
k němu může dojít);

 výměna informací bez žádosti (dozví-li 
se příslušný orgán o protiprávním jedná-
ní uvnitř společenství nebo má důvodné 
podezření, že k němu může dojít, oznámí to 
neprodleně příslušným orgánům ostatních 
členských států a komisi a předá jim veške-
ré nezbytné informace);

 žádosti o donucovací opatření (dožá-
daný orgán na žádost dožadujícího orgánu 
neprodleně přijme veškerá nezbytná do-
nucovací opatření k ukončení nebo zákazu 
protiprávního jednání uvnitř společenství).

současně s tím nařízení stanoví zásady 
koordinace dozoru nad trhem a vymá-
hání práva. V nich mj. stanoví povinnost 
koordinace postupu úřadů, zjistí-li příslušné 
orgány, že protiprávní jednání uvnitř spo-
lečenství poškozuje zájmy spotřebitelů ve 
více než dvou členských státech. zejména 
přitom musí usilovat o provádění souběžné-
ho vyšetřování a donucovacích opatření.

závěr
Jak je vidět z cílevědomého postupu 
komise, autopůjčovny nakonec přistoupily, 
resp. přistupují ke změnám, které budou 
více chránit spotřebitele. Nejdůležitější je 
ale závazek komise, že tuto problematiku 
nevypustí ze zřetele a – rovněž v souladu 
s nařízením – bude výsledky dohody kont-
rolovat a dohlížet na její plnění. 

Petr mišúr



Wayv, pro který nyní sbírá financováni na 
crowdfundingovém serveru Kickstarter, se 
skládá ze tří vodotěsných komponentů s více 
než 200 LED diodami. Tvoří jej nastavitelný 
postroj, který lze navléci i přes batoh nebo 
sako, přilbová jednotka připojena k zadním 
větracím otvorům přilby, a bezdrátové ovlá-
dání na řídítkách. Postroj (váží méně než  
200 g) a přilbová jednotka mají ve středu 
velké červené X, které slouží jako koncová 
světla, a po obou stranách jsou ukazatele 
směru. Také na přední straně má postroj 
sadu indikátorů. K aktivaci směrových signá-
lů slouží dálkový ovladač. Na rozdíl od jiných 
systémů však nepoužívá tlačítka, ale páčku 
posouvanou palcem nahoru nebo dolů, 
aby označil odbočení vlevo nebo vpravo. 
Je třeba poznamenat, že zde není funkce 
brzdového světla, kterou mají některé jiné 
systémy. Baterie by na jedno nabití prostřed-
nictvím USB měla dodat energii postačující 

(při půlhodině jízdy denně) na 5 dní používání 
pro postroj, týden pro helmu a dva týdny pro 
dálkový ovladač. 

kAleidoSkop
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horizontální  
mrAkodrAp
Působivý inženýrský výtvor čínského 
projektu Raffles City Chongqing 
se po šesti letech blíží k závěru. 
Otevřen by měl být ve druhé polovině 
letošního roku.

Projekt zahrnuje i tzv. horizontální mra-
kodrap tvořený skupinou osmi věží a ob-
řího spojovacího mostu. Jeho neobvyklý 
design je inspirován plachtami čínských 
obchodních lodí, které kdysi zaplavo-
valy rušnou říčku protékající městem. 
Ohniskem stavby je zakřivený „vzdušný 
most“, tzv. skybridge, nazvaný Crystal. Je 
podepřený čtveřicí 250 m vysokých mra-
kodrapů a propojen s dalším párem 350 m 
vysokých mrakodrapů. Délka Crystalu je 
300 m, což by v případě vertikální stavby 
představovalo téměř výšku Eiffelovy věže. 
Most je tvořen zhruba třemi tisíci skleně-
ných a téměř pěti tisící hliníkových panelů.

Dostat Crystal do požadované pozice 
v 250m výšce vyžadovalo rozdělení na 
devět segmentů. Koncové kusy byly 
většinou sestaveny na místě, přičemž 
dokončovací části byly předem připrave-
ny na zemi a zvednuty.

Interiér bude obsahovat dva bazé-
ny, galerii, velké zahrady se stromy, 
restaurace a vyhlídkové prostory. Zbytek 
Raffles City Chongqing bude hostit 
obytné a kancelářské prostory, nákupní 
středisko a rozsáhlé krajinářské místo 
o rozloze 9,2 ha. 

příští cíl kyberútoků? 
jeřáby
K dalším technickým zařízením, 
u nichž experti zjistili vysoké riziko 
zranitelnosti vůči kyberútokům, patří 
průmyslové jeřáby.
 

Kyberodborníci z firmy Trend Micro publiko-
vali dokument, který popisuje různé způsoby, 
jakými jsou komerční jeřáby extrémně 
náchylné k hackerským útokům umožňujícím 
je ovládat. Hlavní zranitelnost spočívá v tom, 
že mnoho jeřábů je řízeno zařízeními, která 

používají staré bezdrátové protokoly, často 
obsahující chyby, které lze zneužít. Nyní 
byly vyvinuty lépe standardizované a bez-
pečné protokoly, ale u jeřábů, které nebyly 
aktualizovány, stačí kyberútočníkům vědět, 
jaký druh proprietárního protokolu daný jeřáb 

používá. Pak „hacknutí“ a převzetí kontroly 
nad daným zařízením je poměrně triviální.

Studie uvádí různé stupně závažnosti. 
U méně nebezpečných byli hackeři schopni 
přepsat bezpečnostní funkce jeřábů a učinit 
je nepoužitelnými tím, že je neustále sklápějí. 
V horším a nebezpečnějším případě byli 
schopni dát jeřábům dálkově nově vyrobené 
příkazy. Těžké jeřáby sice nepředstavují 
tak rozsáhlé systémové riziko, jako špatně 
zabezpečené průmyslové ethernetové 
přepínače, ale dokládají, jaké škody může 
způsobit jediný hacker s přístupem k velkým 
průmyslovým zařízením. 
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budou cykliSté bezpečnější?
systém Wayv, za nímž stojí stejnojmenná britská 
startupová firma, by měl přinést větší bezpečnost 
pro cyklisty a učinit je viditelnějšími. 
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tAk děvčAtA, jdeme nA to!
astronautky Nasa anne mcClainová a Christina 
Kochová se 29. března 2019 měly stát prvním 
ženským týmem, který vystoupil na kosmickou 
procházku z mezinárodní kosmické stanice Iss. 

první foto Sonického 
třeSku StíhAček

Snímání interakce rázových vln dvojice 
letounů bylo součástí projektu AirBOS 
(Air-to-Air Background Oriented 
Schlieren) ve výzkumném středisku 
Armstrong Flight Research NASA. 

Pokus probíhal v 9km výšce, kdy tandem 
stíhaček T-38 letících souběžně v těsné 
blízkosti pouhých několika metrů snímal 
třetí stroj (B-200 King Air se speciální 
výbavou) pohybující se 600 m nad nimi, 
což vyžadovalo náročnou synchronizaci. 

Aparatura na doprovodném stroji 
byla schopna snímat rychlostí 1400 
snímků/s, a zachytit obrazy zvukových 
vln z více zdrojů současně. Při podzvu-
kových rychlostech (pod 1200 km/h) se 
zvuk šíří před letadlem, po překonání 
zvukové bariéry (provázené hlasitým tzv. 
sonickým třeskem) dochází k tomu, že 
zvuk se šíří za letadlem. Důvodem poku-
su bylo získat informace, jak může pro-
lomení zvukové bariéry prvním letadlem 
ovlivnit zvuk ze stroje letícího v jeho 
těsné blízkosti. Studie jevu by mohla mj. 
pomoci při vývoji letounů, které budou 
efektu sonického třesku předcházet.

Na záběrech je možné vidět detaily, 
jichž si dříve nikdo nevšiml – např., že 
u zadního stroje vypadají rázové vlny 
jinak. 

digitAlizAce  
v notovém  
převleku

Poněkud přízračně vypadají 
klávesy, které se pohybují 
samy, jako by na klavír hrál 
neviditelný virtuos.

Jde o klavír proslulé značky 
Steinway & Sons s názvem 
Spirio, který výrobce charak-
terizuje jako „nejlepší klavír 

s vysokým rozlišením na 
světě“, a komentáře předních 
světových hudebníků mu dáva-
jí za pravdu. Výrobce klasic-
kých hudebních nástrojů s ním 
vstoupil do digitální éry, a jak 
zdůrazňuje, je Spirio vyráběn 
řemeslně a se stejnou ex-
trémní pečlivostí jako všechny 
ostatní klavíry, které vynesly 
tuto firmu mezi elitu hudebního 
světa. Na rozdíl od nich však 
umí Spirio jednu zásadní věc: 
Hudbu, která je na něm hrána 

či komponována, dokáže také 
zaznamenat, a to v nejvyšší 
možné kvalitě, a poté ji tón po 
tónu dokonale reprodukovat, 
včetně nejjemnějších nuancí 

a úderů kladívek či sešlápnutí 
pedálů. Hudba je naprosto 
nerozeznatelná od živého 
vystoupení. Kdyby tohle měl 
k dispozici Mozart... 

Nejde samozřejmě o první ženy v kosmu, 
do otevřeného prostoru se jako první vy-
pravila 25. července před 35 lety sovětská 
kosmonautka svetlana savická, ale dvě její 
zmíněné následovnice by byly první čistě 
ženský tým. z asi 500 lidí, kteří byli ve 
vesmíru, bylo žen méně než 11 % a všech-
ny dosavadní výstupy do volného prostoru 
prováděly buď týmy složené výhradně 
z mužů, nebo smíšené. Premiéru „dámské 
jízdy“ však zhatila nečekaná překážka: Pro 
obě aspirantky na historický výstup nebylo 
na iss dost vhodného oblečení. konkrétně 
šlo o vrchní část skafandru, kryjící trup 
a ruce. Na iss jsou 4 skafandry pro výstup 
do volného prostoru americké konstrukce 

(tzv. eMU), složené asi z 16 dílů, jež je 
možné různě kombinovat - např. zmíněný 
vrchní díl se dělá ve třech velikostech. Při 
zkouškách na zemi problém nebyl, každé 
z astronautek vyhovovala jiná velikost, ale 
mikrogravitace způsobuje, že v beztížném 
stavu se tělo v kloubech protahuje, takže 
anne Mcclainová „vyrostla“ při pobytu na 
iss o 6 cm a původně určený skafandr, 
v němž již dříve jeden výstup absolvovala, 
ji už jednoduše „neseděl“. Velikostně jim 
tak oběma vyhovoval střední rozměr, který 
je však na iss jen jeden, takže se dámy 
musely vydat na výpravu mimo stanici 
opět jako členky smíšeného týmu. Tak 
snad příště... 



NafuKovací aNtéNy

Místo stavby složitých a těžkopádných 
kovových parabolických reflekčních antén 
k radiolokátorům a retranslačním zařízením 
byla vypracována konstrukce nafukovací 
sférické antény ze skelné tkaniny s povla-
kem z polyvinylchloridu. Vnitřní povrch je 
pokryt vrstvičkou rozprášeného hliníku. 
anténní reflektor váží asi 800 kg. z kovu 
jsou jen základová konstrukce a svislý kruh 

co Se PSalo Před více 
Než Půl Stoletím v PoPuláRNím 
ČaSoPiSe „Svět techNiKy“

RetRo relaX
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NahRadí 300 dělNíKů  
čistička štěrkového lože pod železniční tratí nahradí svou prací až 300 dělníků, kteří 
tuto práci vykonávali do nynějška. Tato novinka se uplatnila zejména na králové- 
hradecku, odkud pochází i naše fotografie pořízená přímo při práci čističky.

PřeNoSNá KameRa  
Novinkou sovětské techniky je lehká 
přenosná televizní kamera, která váží 
necelé 3 kilogramy. Není vázaná na 
žádné kabely, takže reportér má při 
pořizování záběrů volný pohyb.

KoStelNí věž?  
Ne, tohle není kostelní věž. Jde  
o francouzskou koleoptéru, která již 
úspěšně absolvovala první zkušební 
lety. start i přistání se provádí ve svislé 
poloze a o pohon koleoptéry se stará 
tryskový motor.

vymazává eleKtRicKy
V Japonsku se vyrábí malý přístroj, který 
má podobný tvar jako plnicí pero. Jeho hrot 
se otáčí rychlostí 4000 ot/min. Lehkým při-
ložením rotujícího hrotu na chybně napsaný 
znak psacím strojem se velmi čistě vymaže, 
aniž by se porušil papír nebo znečistilo okolí 
opravy, jak se často stává při použití pryže. 
hrot k rotaci pohání miniaturní elektrický 
motorek v držadle přístroje, který je napájen 
z baterie 1,5 V.

laciNá eleKtRáRNa
V karaganském hutním kombinátě v Temir-
-Tau je ve zkušebním provoze jedna z nej-
lacinějších elektráren na světě. Nespaluje 
jako jiné tepelné elektrárny černé nebo 
hnědé uhlí, ale topí se tu koksovým plynem 
a odpadovým plynem z vysokých pecí. 
Řízení elektrárny zabezpečuje automatický 
hydrodynamický systém.

hliNěNé vláKNo
Vědec M. Feigin z laboratoří stavebních 
materiálů azerbajdžanského výzkumného 

k upevnění reflektoru. anténu lze lehce 
převážet letadlem. i kdyby byla na několika 
místech proděravěna, neztratí svůj tvar, 
pokud bude pracovat kompresor vhánějící 
do ní vzduch. 

NeŠKodNé motoRy
Francouzský vynálezce Moric diuri postavil 
motor s vnitřním spalováním, v němž se 
tvoří jen velmi málo jedovatého kysliční-
ku uhelnatého (plyn znečisťuje vzduch ve 
městech). zdokonalení dosáhl rekonstrukcí 
rozvodového (vačkového) hřídele motoru. 
Při tom, že podstatně snižuje vylučování 
kysličníku uhelnatého, má motor ještě tu 
přednost, že se v něm dokonaleji a úspor-
něji spaluje benzín.

když vynálezce svůj model předváděl, 
zavřel se spolu se svědkem pokusu do 
místnosti o prostoru padesáti kubických 
metrů, načež zapjal motor. celých třicet 
minut nepociťovali žádného zhoršení svého 
zdravotního stavu, zatímco by činnost 
obyčejného motoru mohla následkem nad-
měrného vylučování uhelného plynu už po 
dvaceti minutách vyvolat smrt. 

tiSK SlePecKého PíSma
Nový elektronický přístroj iBM 704 umož-
ňuje přímý tisk Braillova slepeckého písma 
podle normálního textu rychlostí až 4000 
slov za minutu. kovové destičky užívané 
pro tento přístroj pro tisk Braillova písma 
vyrábí speciální automatický razicí stroj.



motoRový Kůň
Švédský závod skogs & Flottingsmaterial 
vyrábí miniaturní jednopásový traktor zcela 
neobvyklé konstrukce. Je odvozen ze 
známého principu jednokolového tahače 
a určen pro menší náklady a špatné terénní 
podmínky, zejména pro jízdu na sněhu. 
Motor a benzínová nádrž jsou vestavě-
ny v trubkovém rámu uvnitř pásu spolu 
s vyrovnávacím závažím na zádi, které svou 
vahou zajišťuje účinný styk pásů se zemí. 
Traktor se řídí řídítky a pákovou soustavou 
z přívěsu.

Nové vozidlo poskytuje při dopravě na 
úzkých lesních cestách a zasněžených 
stezkách znamenité služby. Je vhodné 
pro dopravu malých povozů, zvláště saní 
a může ho být použito i jako tahače kmenů 
a kulatiny při svážení dřeva v lese.

ústavu předložil zcela nový druh materiá-
lu. Na zvláštním stroji vyrobil z hlíny tenká 
vlákna, která připomínají italské těstovinové 
nudle. když je chaoticky uspořádal, dostal 
masu vhodnou pro výrobu drenážních 
trubek. Filtrují dopravovanou vodu a vynikají 
snadným mechanickým ukládáním. Jejich 
výroba je velmi laciná. 

SKelaN
Jde o nové umělé vlákno vyrobené v Ndr, 
které zanedlouho dosáhne takového 
významu jako perlon nebo silon. Vyrábí se 
ze směsi umělého vlákna, celulózy a vlny 
zpracováním na kalandrech, a není je třeba 
ani tkát, ani příst. Je o 30 % levnější než 
obyčejné tkanivo.

vyhRajte vStuPeNKy do Ntm

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

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

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla tm 03/2019:
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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.
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modeRNí automaty   
Příjemné osvěžení pro návštěvníky Výstavy úspěchů národního hospodářství sssr  
v Moskvě zabezpečili pořadatelé desítkami nových automatů, které čepují limonády. 

Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
igor Srbek, písek
adéla Řehořová, humpolec
Filip trešl, České Budějovice
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Měsíčník pro technické obory, vědu,  

výzkum, strojírenství, plastikářský  

a automobilový průmysl, iT  

a technické školství.
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23.–28. 9. 2019 Plovdiv, Bulharsko:
mtV 2019 (mezinárodní technický 
veletrh) českým společnostem dává 
výjimečnou příležitost nabídnout své stroje, 
zařízení a produkty na společné expozici 
zajišťované agenturou czechTrade. MTV 
patří mezi prestižní veletrhy průmyslových 
zařízení v jihovýchodní evropě. 
kontakt: iveta Miškovská, tel.: 724 966 515, 
iveta.miskovska@czechtrade.cz  

23.–26. 10. 2019 casablanca, maroko: 
Pollutec maroc 2019 
Odborný veletrh představí hospodaření 
s vodou, přírodními zdroji a odpady 
v zemích severní afriky. hlavním tématem 
bude udržitelný rozvoj. Účast na akci je 
podpořena z projektu NOVUMM keT 
spolufinancovaného z OP Pik a MsP na ni 
mohou čerpat podporu. 
kontakt: eva Novotná, tel.: 224 907 512, 
eva.novotna@czechtrade.cz 

30.–31. 10. 2019 Birmingham, Velká 
Británie: advanced engineering 2019 
každoroční veletrh představí pod jednou 
střechou to nejlepší z automobilového, 
leteckého, kompozitního průmyslu 
a zpracování kovů, a to tak, aby na sebe 
jednotlivé oblasti vzájemně navazovaly. 
kontakt: Martin rossbach,  
tel.: 607 001 720, 
martin.rossbach@czechtrade.cz

12.–15. 11. 2019 Jönköping, Švédsko:
eLmia SUBcOntRactOR 2019 
až 14 tis. odborných návštěvníků 
hledá nové dodavatele pro strojírenské 
subdodávky. Nejvíce vyhledávané jsou 
svařované konstrukce, přesně obráběné 
díly, odlitky, výkovky, nástroje nebo formy. 
společná česká výstavní plocha má letitou 
tradici a je hojně navštěvována klíčovými 
manažery ze strojírenských firem. 
kontakt: Václav Štika, tel.: 724 808 086, 
vaclav.stika@czechtrade.cz 

19.–22. 11. 2019 Kyjev, Ukrajina:
inteRnatiOnaL inDUStRiaL  
FORUm 2019 
Jde o významnou mezinárodní událost 
v oboru strojírenství a kovoobrábění. Od 
roku 2005 vlastní certifikát mezinárodní 
výstavní asociace UFi a letos se koná již  
18. ročník veletrhu. 
kontakt: dagmar Matějková, tel.: 724 340 444, 
dagmar.matejkova@czechtrade.cz

dáRKový ceRtifiKát veletRhy S czechtRade

Soutěž

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

Pro dubnové vydání jsme vylosovali:
Vítězslav Blažek, Brno

cenu do soutěže – Paměťovou kartu 
SanDisk SDXc 128 gB Ultra UhS-i  
s kapacitou 128 gB – věnuje společnost 
sandisk. 

dárkový certifikát ročního předplatného 
časopisu techmagazín je vhodnou 
pozorností k obdarování technicky 
zaměřených lidí.

v PříŠtím ČíSle  
PřiPRavujeme:

   kompresory, stlačený vzduch
   Ložiska, kluzné systémy
   Železniční průmysl

66 l 04-2019

!

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



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



7.– 11. 10. 2019
brno

61.
Mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

inzerce 210x297_cz-Bvv19.indd   2 15.01.19   11:55


