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Přihlaste se do 5. ročníku nevšední soutěže 
časopisu BusinessCar a prověřte své umění 

defenzivní jízdy. Zároveň můžete vyhrát jednu 
z hodnotných cen.

Na čtyřicetikilometrovém silničním úseku, který začíná a končí 
v Horních Počernicích, svedete bitvu o co nejnižší spotřebu paliva. 

Zároveň otestujete nové úsporné motory vozů Škoda Octavia 1.0 
TSI 85kW, DSG a Škoda Octavia Combi G-Tec 1.4 TSI 81kW. 

Samotná jízda nebude trvat déle než jednu hodinu 
a každý účastník si svůj čas a termín vybere sám.

Podrobnější informace získáte na www.business-car.cz
nebo na telefonu +420 723 511 215.

BITVA O NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBU 
ODSTARTUJE V ČERVENCI

•	Redukujte	neužitečné	kilometry

•	Snižte	spotřebu	pohonných	hmot

•	Zvyšte	využití	vašich	vozidel

Snižte náklady na vybavení vozidla! Kniha jízd, trasy vozidel, parkování 
v zóně, navigace, hands-free a mnoho dalšího – vše v jednom, od jednoho 
výrobce, za jednu cenu. Snižte své náklady na provoz vozidla! Eliminujte 
špatné řidičské návyky, vyhněte se kolonám, snižte neužitečné  
kilometry a prostoje. Zvyšte počet zakázek a obchodních schůzek!  
Koordinujte efektivně pracovníky v terénu, zasílejte jim zakázky včetně 
místa určení a navigace. Každý rok se změní až 15% silnic.

Zjistěte, jak může i vaše společnost zvýšit efektivitu, ušetřit náklady na 
palivo a čas s nástroji TomTom Business Solutions, určenými pro firemní 
zákazníky.

D&COMM
Korunovační	6,	CZ	-	170	00	Praha	7
tel:	+420	233	382	540,	fax:	+420	233	382	545

Máme pro Vás
lepší zpusob,
jak ušetrit palivo!
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Farewell party odstartovala, good bye Britain!
Ta půvabná skladbička s chytlavou smutnou melodií je vlastně skotská, jak dokumentuje i její název 
– Auld Lang Syne – i autor, skotský básník Robert Burns, ale máme ji tradičně hodně spojenou se 
„starou dobrou Anglií“, i pod jejím českým názvem: Valčík na rozloučenou. A příhodně charakterizuje 
i současné dění v Evropě. Ta se v pátek 24. června probudila do krásného letního rána slibujícího 
pěkně horký den. V tu dobu už bylo jasné, že onen historický předvíkendový den vstoupí do dějin 
novodobé Evropy – Velká Británie, resp. její obyvatelé se v referendu konaném předchozí den 
rozhodli společenství evropských států známé pod názvem Evropská unie po 43 letech opustit. 
Poprvé v jeho historii tak došlo k něčemu, co zbytek kontinentální unie považoval spíše v podstatě 
za nemožné, byť dokument Lisabonská smlouva, vymezující základní pravidla fungování unie 
teoreticky tuto alternativu připouští. Praktické provedení však víceméně neřeší, protože s něčím 
takovým se v době vzniku Lisabonské dohody zjevně příliš nepočítalo. Ale stalo se, a EU tak bude 
podle všeho za dva roky o jednoho člena užší. První zemí, která unii opustila se tak paradoxně ne-
stalo Řecko, jež k tomu mělo svého času slušně nakročeno (přesněji řečeno jeho vyhazov byl po sérii 
kontroverzních záchranných operací takřka na spadnutí) a jehož možný odchod označovaný jako 
Grexit dal procesu odchodu z evropského klubu vyspělých zemí název, ale Velká Británie, jeden ze 
stěžejních členů, a navíc dobrovolně.
Pro Evropu, přesněji řečeno bruselské politiky a také ekonomy je to tak trochu šok, protože se obecně 
očekávalo, že to jako obvykle „nějak dopadne“ ve smyslu, že si Britové své separatistické tendence 
nakonec rozmyslí a výměnou za nějaké lepší podmínky zůstanou. Jenže to dopadlo trochu jinak, 
a unie a její úřední vládcové dostali výchovnou ťafku. Doufejme, že si z ní vezmou poučení, protože 
výraznější a jasnější signál, že EU je zralá na zásadní reformu už snad ani být nemůže. Unie jako 
obvykle neměla v záloze žádný „plán B“ pro případ horšího scénáře – ostatně ten se i v řeckém 
případě tvořil na poslední chvíli, byť na něj naštěstí (?) nedošlo. A v případě britského referenda, kde 
byly síly příznivců Brexitu a zastánců setrvání v unii téměř do finále poměrně vzácně vyrovnané se 
zodpovědní činitelé touto eventualitou začali vážněji zabývat až tak „za minutu dvanáct“, pokud 
ne už po termínu, kdy bylo ještě možné rozumnou analýzou a argumentací vývoj zvrátit.
Skutečně rozumných analýz přepokládaných dopadů britského odchodu z unie bylo však jako 
šafránu a relevantních informací poskrovnu, a to na obou stranách. Přes pesimistické varovné 
vize je však vysoce pravděpodobné, že katastrofa se nekoná a k zásadnímu dramatickému zvratu 
nedojde. Británie i zbytek unie se budou sice muset vyrovnat s novou situací, která oběma stranám 
nepříjemné dopady samozřejmě přinese, ale jsou dost silné na to, aby vše ustály. Kontinentální 
Evropa i Velká Británie tak budou fungovat dál, byť asi podle trochu jiných pravidel než dosud, ale 
ve všeobecném zájmu je, aby se na nich dohodly co nejrychleji, k čemuž také (doufejme) dojde. 
Ostatně i v unifikované Evropě existuje několik zemí, které nejsou členy EU, a přesto s ní bez problému 
koexistují a fungují – Švýcarsko, Norsko či Island – a rozhodně se nepočítají mezi bezvýznamné, takže 
precedens tu v určitém smyslu už je. Obavy panují v případě úspěšně zvládnutého dobrovolného 
britského exitu v tom, že by v extrémním případě mohl vyústit v následnou řetězovou reakci, která 
by mohla předznamenat skutečný exitus EU v současné podobě: tzn. stát se příkladem pro další 
separatistické tendence, jež pod pokličkou evropského kotlíku bublají už pěkně dlouho. Paradoxně 
by tak EU mohlo časem třeba rozšířit nově samostatné Skotsko či Irsko, které se v referendu naopak 
vyslovily výraznou většinou pro setrvání v unii. Nicméně pozitivní je, že se tyto záležitosti „rozpolcené 
země“ už neřeší občanskou válkou, jak tomu v historii (včetně té evropské) častokrát bylo.
Podobným, byť v řadě případů pokulhávajícím příkladem, může být ostatně i naše historie, kdy se 
tehdejší Československo rozdělilo „dobrovolně“ na základě rozhodnutí svých politických reprezentací 
nekrvavě na dva nezávislé státy, které i v samostatné podobě prosperují a obchodují spolu dál, jako 
by se nechumelilo, a nic se neděje, i když v etapě předcházející tomuto kroku líčily občas různé ana-
lýzy a scénáře možný další vývoj situace téměř tak, jako by měl pro nás nastat téměř konec světa. 
Paradoxem je v tomto případě spíše skutečnost, že kdybychom k němu tehdy přistupovali tak férově 
jako Angličané, tedy na základě referenda, k žádnému rozdělení by s vysokou pravděpodobností 
vůbec nedošlo (většina občanu ho prostě nechtěla) – a Britové by tak neměli důkaz, že to jde bez 
katastrofických dopadů, jak je líčily s tím spojené hororové vize... Good save the Queen!

 Josef Vališka, šéfredaktor

JESTLI NEVÍŠ JAK POUŽÍT LASER, 

ZEPTEJ SE SPECIALISTŮ 

Z LEONARDO TECHNOLOGY TÝMU

IP65
90 % Stainless steel

10 % Aluminium

šetří peníze

až do 65°C provozu

zvyšuje produktivitu

servis 24/7/365

+420 774 584 357

Made in EU

www.tiskovehlavy.cz
www.LT.cz
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ČD Cargo pořizuje poprvé nové 
lokomotivy

Státní nákladní železniční do-
pravce ČD Cargo převzal v červnu 
první z pěti objednaných lokomo-
tiv Vectron od společnosti Sie-
mens. Zbytek dodávky obdrží 
od výrobce do konce roku. 
Je to vůbec poprvé, co společnost ČD 
Cargo, která nyní provozuje zhruba 
830 lokomotiv, jejichž průměrné stáří 
je 30 let, nakupuje zcela nové stroje. 
Až dosud totiž preferovala repase 
a modernizace starších. Důvodem 

může být např. i předpokládané 
využití moderních Vectronů pro ex-
panzi do okolních zemí, počítá s nimi 
např. pro autovlaky mezi Slovenskem 
a Německem. Na českých tratích se 
nová výkonná lokomotiva za zhruba 
100 mil. Kč v modrých firemních 
barvách poprvé objevila ve službách 
ČD Cargo na železničním zkušebním 
okruhu v Cerhenicích, kde prošla 
technicko-bezpečnostní zkouškou 
a certifikačním testováním. ■

v severomoravské metropoli  
jako v lonDýně
Technologicky nejpokročilejší 
město v kontinentální Evropě? 
Pro mnohé možná překvapivě 
Ostrava – přinejmenším v ob-
lasti úhrady jízdného v MHD. 
Od července je po Londýnu dal-
ším městem – prvním nejen v ČR, 
ale i na evropském kontinentu, kde 
jsou bankovní karty akceptovány 
způsobem check-in/check-out a lze 
tak platit jízdné v MHD bezkontaktní 
bankovní kartou bez tištění papírové 
jízdenky. Ostravský dopravní podnik 
tak učinil další zásadní krok k plné 
elektronizaci jízdného. Cestující 
pouze přiloží kartu a odbavovací sys-
tém pro něj spočítá optimální jízdné, 

pasažéři nikdy nezaplatí vice, než je 
cena denní jízdenky. Jízdné bude 
možné platit ve všech vozidlech DP 
Ostrava na vice než 2000 terminálech 
a další dopravci budou následovat.
Obdobný systém – ovšem s vy-
dáváním tištěných jízdenek – fun-
guje od června také v Děčíně, kde 
budou všechny autobusy v tamní 
MHD u předních nástupních dveří 
vybaveny platebními terminály, 
přijímající bezkontaktní bankovní 
karty. Při nástupu do vozidla tak ces-
tující mohou nově za jízdenku platit 
bezhotovostně pouhým přiložením 
karty, k níž je možné navíc přiřadit 
časový kupon DPMD. ■
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Firmy a lidé
Jmenování 
v ABB  
Robotika
Společnost ABB 
jmenovala od 

června do své robotické divize 
Vítězslava Lukáše do funkce ře-
ditele obchodní jednotky ABB 
Robotika pro ČR. Vítězslav Lukáš 
pracuje ve firmě již 17 let a prošel 
několika divizemi a nejrůznějšími 
pozicemi. Několik let také půso-
bil v regionu jihovýchodní Asie, 
kde se ABB podílela na výstavbě 
zařízení pro ropný a plynárenský 
průmysl. 

Arbes s no-
vým vedením
Novým generál-
ním ředitelem 
společnosti Arbes 

Technologies, českého tvůrce 
a dodavatele IS pro bankovnictví, 
se od června stal Michal Houš-
tecký, který dosud řídil divizi pod-
nikových informačních systémů 
a divizi bankovních informačních 
systémů. Ve funkci nahradil Jana 
Denemarka, který firmu vedl tři 
roky. Mezi priority nového GŘ patří 
vývoj nových produktů a služeb za 
účelem vytvoření ucelené nabídky 
pro tuzemský i zahraniční trh.

Změny 
v Axisu
Axis Communica-
tions oznámila dvě 
zásadní změny. Na 
pozici obchod-
ního ředitele pro 
východní Evropu 
nastoupil Petr 
Tošner a na pozici 

Regional Business Controller pro 
východní Evropu Petr Mácha. Petr 
Tošněr působí ve společnosti od 
r. 2012, předtím působil v IBM 
a Microsoft. Petr Mácha přichází 
ze společnosti Johnson & Johnson 
Medical Devices a jako finanční 
analytik pracoval také pro český 
Vodafone a DHL.

Centralizace 
D-Link
Po centralizaci 
v Evropě jmeno-
vala společnost  

D-Link viceprezidentem pro 
střední, severní a východní Evropu 
Thomase von Barosse, který je od ▲

Jihočeši a huawei budou 
spolupracovat 
Huawei a Vysoká škola technická 
a ekonomická (VŠTE) v Českých 
Budějovicích se dohodly na spo-
lupráci ve výzkumu komunikač-
ních technologií. 
Během návštěvy českého premiéra 
Bohuslava Sobotky bylo v Pekingu 
podepsáno memorandum o ko-
operaci ve společných inovacích 
a technologickém vývoji, na jehož 
základě budou VŠTE a Huawei 

spolupracovat na rozvoji výzkumu 
informačních a komunikačních 
technologií (ICT), chytrých měst, 
informačních systémů, kybernetiky 
a robotiky a vzdělávání budoucích 
talentů. Spolupráce zahrne oblast 
výzkumu, konzultací a analytických 
aktivit, podporu studentů a organi-
zaci stáží, podporu vybavení labora-
toří a tréninkových center a vzájemné 
konzultace v oblasti ICT, informačních 

strategií, systémů, zpracování dat, 
robotiky, kybernetiky a informační 
bezpečnosti. Podpora Huawei pro 
trénink a vzdělávání studentů v Číně 
je součástí jejího globálního vlajko-
vého programu „Seeds for the future“, 
který probíhá ve více než 170 zemích 
světa. „Ve velmi blízké budoucnosti 
bude vše, všichni a všude, propojené. 
Právě technologie, na nichž i s VŠTE 
pracujeme, vytvoří mosty mezi fyzic-
kým a digitálním světem,“ řekl Rado-
slaw Kedzia, ředitel české pobočky 
Huawei. ■

poprvé od Fukušimy byla 
prodloužená životnost reaktorů 

Regulační úřad v Japonsku umož-
nil prodloužit životnost dvou 
starších jaderných reaktorů 
v elektrárně Takahama západně 
od Tokia – první a druhý reaktor 
mohou zůstat v  provozu ještě 
další dvě dekády. 
Tento verdikt je vůbec prvním rozhod-
nutím podle nových bezpečnostních 
požadavků, zavedených po jaderné 
katastrofě ve Fukušimě z roku 2011, 
kdy byly odstaveny i reaktory v Taka-
hamě. V tamní elektrárně jsou celkem 
čtyři jaderné bloky, z nichž nejmladší 
– číslo 3 a 4 byly spuštěny začátkem 
letošního roku. Jejich provoz byl ale 

na základě soudního příkazu poza-
staven, takže jsou rovněž odstaveny, 
první reaktor je starý 41 let a reaktor 
číslo dvě je jen o rok mladší. Ke spuš-

tění reaktorů přes oficiální prodloužení 
jejich životnosti však zřejmě v nejbližší 
době nedojde, protože společnost 
Kansai Electric, provozovatel elek-
trárny, ještě musí provést za zhruba 
200 mld. jenů (46 mld. Kč) opatření 
na zlepšení bezpečnosti, což podle 
mluvčího společnosti bude nejdříve 

v říjnu 2019. Od havárie 
ve Fukušimě byly v Ja-
ponsku zprovozněny 
zatím jen dva reaktory 
v elektrárně Sendai 
na jihu země, v létě 
letošního roku chce 
elektrárenská společ-
nosti Shikoku Electric 
Power zprovoznit třetí 
reaktor v jaderné elek-
trárně Ikata. ■

česko má novou zbroJovku
V areálu kopřivnické Tatry fun-
guje od června první nová zbro-
jovka v ČR od roku 1993. Podnik 
Tatra Defence Vehicle je zaměřen 
na výrobu, modernizace a servis 
speciální pozemní techniky.
ČR tak získává strategickou schopnost 
soběstačné výroby moderních speciál - 
ních vozidel. Podnik bude vyrábět 
nová kolová a pásová vozidla na mo-
derních podvozcích včetně jejich ser-
visu, generální opravy a modernizace. 
Bude zabezpečovat i výrobu a úpravy 
obrněných kabin pro automobily 
Tatra T810. V rámci podniku funguje 
i servisní středisko pro vojenská vozi-
dla LR Defender. 
Spolumajitel kopřivnické automobilky 
Tatra Trucks Jaroslav Strnad uvedl: „TDV 
disponuje všemi nástroji i know-how 
k výrobě kolových obrněných trans-
portérů Pandur, jako subdodavatel 
pro automobilku Tatra může fungovat 
u projektu obrněnců TITUS a v bu-

doucnu v něm může naběhnout i vý-
roba pásových vozidel.“ ČR od svého 
vzniku v roce 1993 postrádala podnik, 
který by se zabýval výrobou moder-
ních kolových a pásových obrněných 
vozidel v důsledku přesunu tradiční 
produkce tanků a obrněnců z pl-
zeňské Škodovky a vysočanské ČKD 
na Slovensko. Prezident koncernu 

General Dynamics European Land 
Systems (GDELS) Alfonso J. Ramonet 
uvedl: „Otevření nového výrobního 
podniku zaměřeného na pozemní 
speciální techniku je výjimečnou 
událostí v celoevropském měřítku. 
Czechoslovak Group pro nás je dů-
věryhodný a strategický partner, se 
kterým chceme dlouhodobě rozvíjet 
výrobní i obchodní spolupráci v řadě 
exportních teritorií.“ ■

Foto: TDV
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roku 2005 generálním ředitelem 
D-Link (Deutschland) a v roce 
2010 se stal viceprezidentem pro 
střední a východní Evropu.

Změny  
ve vedení
Ve Flowmon Net-
works nastala 
změna v čele čes-

kého obchodu, kam nastoupil 
Zoltán Csecsödi, profesionál se 
zkušenostmi v oboru IT. Funkci 
přebírá od Petra Špringla, který 
nově zodpovídá za směřování ře-
šení Flowmon coby ředitel pro-
duktového oddělení a technolo-
gických aliancí. Zoltán Csecsödi 
přichází do Flowmon Networks 
ze společnosti Comguard, kde za-
stával pozici výkonného ředitele.

Grafton 
měnil vedení 
poboček
Personální agen-
tura Grafton Re-
cruitment dispo-
nuje 14 pobočkami 
po celé ČR. Nově 
v Plzni a v Hradci 
Králové pověřila 

vedením nové vedoucí poboček. 
Plzeňskou vede od května Hana 
Sládková a královéhradeckou od 
června Aneta Klementová. Obě 
jmenované pracovali ve firmě 
předtím jako konzultantky.

KM mění GŘ
Novým generál-
ním ředitelem 
Konica Minolta 
v České republice 

byl jmenován Pavel Čurda, který ve 
funkci nahradil Tomáše Bednáře. 
Zodpovídat bude za řízení pří-
mého a nepřímého prodeje tisko-
vých a IT řešení. Tomáš Bednář se 
přesunul do vedení nové divize IT 
Služeb KM ve 14 zemích východní 
Evropy, včetně ČR.

Posila  
v Symantecu
Již od května posí-
lil tým společnosti 
Symantec ČR a SR 

Lukáš Židlický na postu Sales Mana - 
gera pro ČR a SR. Díky zkušenos-
tem v sektoru počítačové bezpeč-
nosti bude mít na starost rozvoj 
obchodu pro velké zákazníky ze 
všech segmentů trhu.

ŠKoda se digitalizuje
Škoda Auto posiluje své aktivity 
v segmentech „Celopodniková di-
gitalizace“, „Konektivita/Co nnected 
Car“ a „Koncepce budoucí mobi-
lity“ a v rámci své firemní koncepce 
Strategie 2025 zřídí novou oblast 
Digitalizace. 
Digitalizace se bude v budoucnu tý-
kat všech oblastí podniku od vzdělá-
vání a školení, přes vývoj za pomoci 
moderních technologií, virtuální re-
ality a technologií 3D, až po výrobu 
v duchu Průmyslu 4.0. Automobilka 

tak podle své oficiální zprávy vytváří 
důležitý předpoklad pro vytváření ře-
šení, odpovídající současným tech-
nologickým změnám. Úkolem ob-
lasti Digitalizace, do níž automobilka 
investuje prostředky v řádu miliard 
korun, bude mj. vývoj nových pro-
jektů a služeb mobility. Kromě toho 
má připravit celý podnik na digitální 
transformaci. 
Škoda v roce 2019 přijde na trh s prv-
ním hybridním vozem (měl by se jim 
stát Superb současné generace) 

po němž by měl následovat automo-
bil čistě na elektrický pohon a první 
tzv. plug-in hybrid s možností nabíjení 
z elektrické zásuvky (nové velké SUV, 
jež představí koncem roku). Strategie 
2025, kterou zpracovaly jednotlivé 
značky koncernu VW, počítá s tím, 
že koncern investuje desítky miliard 
eur do elektrických vozů (plánuje 
až 30 modelů), služeb alternativní 
taxislužby a automatického řízení 
– i Škoda auto již pracuje na sys-
témech umožňujících autonomní 
jízdu a na vývoji ovládání hlasem 
a gesty. ■

superpočítačům dominuje čína

Na červnové mezinárodní kon-
ferenci o  superpočítačích ISC 
High Performance ve Frankfurtu 
představila Čína oficiálně svůj 
nejnovější superpočítač Sunway 
TaihuLight, který má výpočetní 
výkon 93 petaflopů (93 biliard 
operací za sekundu).
Tímto výkonem se stal nejvýkonněj-
ším superpočítačem planety, který 
téměř ztrojnásobil výkon dosavad-
ního držitele rekordu, rovněž čínský 
systém Tianhe-2, operující s 33,8 
petaflopu. Unikátní systém, který 
nyní obsadil první příčku světového 
žebříčku nejvýkonnějších superpočí-

tačů světa, přesahuje sám svými pa-
rametry i celkový kombinovaný vý-
kon všech ostatních superpočítačů 
z první desítky, jež činí v souhrnu 
89,2 petaflopů. Třetí nejvýkonnější 
počítač světa, americký Titan, má 
výkon 17,59 petaflopů, na čtvrtém 
místě je rovněž americký projekt 
Sequoia, s výkonem 17,1 teraflopů, 

a páté místo zaujímá superpočítač 
K z japonského střediska Riken. Po-
zoruhodné je, že stroj dokončili čín-
ští inženýři i přes dovozní embargo 
na procesory Intel Xeon a Xeon Phi, 
které na tyto čipy loni uvalila ame-
rická vláda ve snaze zkomplikovat 
čínské snahy. Zákaz dovozu americ-
kých procesorů však projekt pouze 
zpomalil a vedl k tomu, že Čína si 
potřebné technologie a procesory 
vyvinula sama a posunula se tak 
mezi superpočítačovou elitu i pokud 
jde o výrobu hardwarových prvků. 
V současné době ovládá čtvrtinu 
veškerého světového výkonu su-
perpočítačů. (podrobněji viz také 
na str. 45). ■

plzeňsKý výrobce turbín uspěl 
v turecKu, brněnsKý v izraeli

Strojírenská firma Dooosan Škoda 
Power získala v Turecku zakázku 
na turbínu za stovky milionů ko-
run, brněnský Siemens Industrial 
Turbomachinery zas v  Izraeli 
na dvě parní turbíny.
Zakázka, která je pro plzeňskou 
společnost prvním kontraktem 
na průmyslovou turbínu v Tu-
recku, bude dodána do Mazidagi 
na jihovýchodě země pro spo-
lečnost Eti Bakır. Spolu s ní dodá 
do Turecka i převodovku, generátor 
a vzduchem chlazený kondenzátor. 
Zprovoznění parní turbíny o výkonu 
32 MW je plánováno na druhou po-
lovinu příštího roku. Doosan Škoda 
Power s téměř s desetinovým po-
dílem parních turbín na světovém 
trhu zaznamenala loni rekordní rok 
v objemu přijatých zakázek, který 
se meziročně téměř zdvojnásobil 
na 8,5 mld. Kč. 

Brněnský závod Siemens Industrial 
Turbomachinery dodá dvě parní tur-
bíny do nově budovaných elektráren 
Ramat Gabriel a Alon Tavor v Izraeli. 
Turbíny z Brna jsou součástí zakázky 

koncernu Siemens, který postaví obě 
elektrárny na klíč. Každá z elektráren 
bude mít instalovanou kapacitu 
70 MW a kromě elektrické energie 
bude vyrábět i procesní páru pro ne-
daleké průmyslové parky. Již nyní je 
zhruba 40 % instalovaného výkonu 
zdrojů elektrické energie v Izraeli 
zajišťováno technologií Siemens. ■

Plzeňská turbína pro Turecko Foto: Škoda Power

04_06_TM07.indd   6 04.07.16   8:21



červenec 2016    /   

Misan sK zísKal ocenění za aditivní výrobu

Slovenská pobočka firmy Misan získala ocenění za exponát Concept Laser Mlab cusing R, 
prezentovaný v rámci 23. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře. Cena byla 
odbornou veletržní porotou udělena za vysoce inovativní exponát s velkým potenciálem pro 
uplatnění v průmyslové výrobě. 

Stroj Mlab cusing R německé firmy Concept La-
ser, kterou Misan V ČR a na Slovensku zastupuje, 
představuje kompaktní průmyslové řešení systému 
pro vrstvené laserové spékání práškových kovů 
(populárně označováno jako „kovový 3D tisk“). Mož-
nosti této technologie demonstrovala firma Misan 
prostřednictvím stavby vzorků z oblasti dentálního 
průmyslu (zubní náhrady), šperkařského průmyslu 
(prsteny) a všeobecného strojírenství (přechodový 
element s bajonetovým uzávěrem). 
Patentovaný proces LaserCUSING, který je ekvivalen-
tem SLM procesu (Selective laser melting), se využívá 
k výrobě vysoce přesných, mechanicky a tepelně 
namáhaných kovových dílů. Dle dalších požadavků 
na účel aplikovány vysoce legované a nástrojové 
oceli, lehké a titanové slitiny, těžko obrobitelné slitiny 
na bázi niklu, kobalt-chromové slitiny a lze aplikovat 
také drahé kovy jako zlato a stříbro. Technologie 

využívá jemného kovového prášku k místnímu spe-
čení pomocí vláknového laseru s vysokou energií. 
Následným ochlazením se materiál scelí. Díl se tvoří 
spékáním vrstev tloušťky 20–100 μm, po snížení 
základny a rozprostření nové vrstvy prášku se tvar dílu 
vytváří nasměrováním laserového paprsku pomocí 
zrcadlové vychylovací jednotky. To, co odlišuje stroje 
Concept Laser od zařízení jiných výrobců, je systém 
stochastické navigace segmentů jednotlivých řezů 
(označovaných také jako „ostrovy“), které jsou po-
stupně spékány. Tento patentovaný proces zaručuje 
výrazné snížení vnitřních pnutí konečného produktu. 
Pro zhotovení jednotlivého dílu je k dispozici insta-
lační prostor rozměru: 800 x 400 x 500 mm (největší 
dodávaný stroj typu X line 2000R). ■

nejMenší pohybový senzor na světě

Kompaktní 9osý pohybový senzor BMX160, který byl uveden na trh společností Bosch Sensor-
tec, je vhodný pro širokou škálu použití pro nositelnou elektroniku a rozšířenou virtuální realitu.

Pro nositelnou elektroniku, která čelí omezením na 
prostor a výkon, se tento úsporný senzor, umístěný 
v kompaktním pouzdře 2,5 x 3 x 095 mm, velmi 
dobře hodí. Díky kombinaci pokročilých senzoro-
vých technologií do jediného kompaktního prove-
dení udává BMX160 nový průmyslový benchmark 
vysokého výkonu, malých rozměrů a nízké spotřeby 
energie. Výrobci se podařilo snížit spotřebu energie 
pod 1,5 mA. 
BMX160 dovoluje aplikacím Android pro nositel-
nou elektroniku využívat data ze senzorů, např. 
orientace, magnetický kurs nebo vektor gravitace. 
Kromě toho podporuje aplikace, jako je 3D in-
door mapping a optimalizované aplikace virtuál - 
ní reality pro chytré telefony. Lze jej použít ve 
spojení se softwarovou knihovnou pro slučování 
senzorových dat Bosch Sensortec BSX, čímž do-
chází k další optimalizaci výkonu. V jednom řešení 
nahrazuje běžné dočasné dvousložkové řešení, tj. 
kombinaci 6osého IMU a 3osého geomagnetického 
senzoru. Nový průmyslový senzor poskytuje flexi-

bilitu z hlediska umístění nezbytnou k překonání 
stávajících omezení na umisťování magnetických 
senzorů. Disponuje vestavěnou jednotkou k řízení 
spotřeby a mimořádně nízkou spotřebou při chodu 
na pozadí. To umožňuje energeticky náročnému 
aplikačnímu procesoru, aby setrval mnohem déle 
ve spánkovém režimu, např. při počítání kroků, což 
také přispívá k prodloužení intervalů nabíjení bate-
rie. Akcelerometrická, gyroskopická a magnetická 
technologie byly v novém senzoru optimalizovány 
pro nízký offset, nízkou hlučnost a nejlepší tepelnou 
stabilitu. ■
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MuzeuM s vůní benzínu
Před pěti lety se po mnohaleté náročné rekonstrukci pro veřejnost opět otevřely prostory 
pražského Národního technického muzea. Instituce, která ve svých sbírkách vlastní řadu uni-
kátních předmětů mapujících historii techniky, byla rozšířena o nové expozice a uspořádala 
bezpočet atraktivních tematických výstav, které, jak uvádí ředitel NTM Karel Ksandr, přilákaly 
do muzea po jeho znovuotevření už více než 1 311 000 návštěvníků.

Jak přijali lidé změnu a novou podobu ex-
pozic?
Myslím, že expozice po otevření muzea jsou všeo-
becně vnímány jako velmi zdařilé, nezaznamenali 
jsme žádné „stesky“ po dřívější podobě a staré in-
stalaci, naopak odezva je vesměs kladná. Máme 
spoustu ohlasů od návštěvníků dopravní haly, že 
tam stále cítí tu vůni starého vyjetého oleje, takže 
zůstal zachován i tento unikátní čichový vjem. 
Expozice jsou oproti původnímu stavu rozšířené, 
jejich plocha se rozrostla prakticky na dvojnásobek. 
Celkem tak může dnes muzeum nabídnout čtrnáct 
expozic z různých oborů.

O kterou z nich je mezi návštěvníky největší 
zájem?
Jednoznačně je to dopravní hala – ta je, byla a zů-
stane ikonou, srdcem NTM. V instalaci, která tam je, 
představuje dopravní hala veškeré druhy dopravy, 
které se nacházejí na území České republiky v jejich 
krásné historické podobě. Je tam automobilová, 
železniční, letecká doprava a samozřejmě cyklistika, 
motocykly, lodě…   

Čerpali jste pro novou podobu expozic inspi-
raci i jinde v zahraničí?
Bez toho, že bychom znali, jak vypadají obdobná 
muzea v zahraničí, by to asi nešlo, přičemž zahra-
niční vzory tu jsou nejen ty dobré, ale i ty špatné. 
Mým vzorem pro záměr, který jsme se snažili realizo-
vat, bylo třeba Aerospace Museum ve Washingtonu, 
které je zcela mimořádné jak ve svých exponátech, 
tak v jejich instalaci a kultuře prezentace, kterou se 
tyto věci návštěvníkům zpřístupňují. 

I u nás se ale určitě najdou zajímavé exponáty, 
které stojí za to...
Bezesporu, i NTM má unikáty, které jinde na světě 
nemá návštěvník možnost vidět. Pokud chcete vidět 
třeba sextanty, s nimiž pracoval Tycho Brahe nebo 
Johannes Kepler, nebo nejstarší dochovaný auto-
mobil značky Audi či Bugatti, stejně jako slavný zlatý 
Mercedes z 30. let minulého století, který už tehdy 
dokázal jet rychlostí 315 km/h, musíte navštívit NTM 
v Praze, protože tyto exponáty jinde nenajdete. 

Návštěvníci mají na různých akcích, které mu-
zeum pořádá, příležitost vidět často i některé 

unikátní exponáty v chodu, využívají tuto 
možnost?
Ano, velmi často. Snažíme se některé věci předvádět 
přímo v okolí muzea na Letné na našem pozemku 
vedle muzejní budovy nebo u partnerských institucí. 
Třeba v loňském roce jsme v rámci motoristické pře-
hlídky „Concourse de Elegance“ na zámku Loučeň 
předváděli v chodu některá vozidla z muzejních sbí-
rek. Velký ohlas měla i „prezentace“ poslední v Česku 
vyrobené parní lokomotivy – úzkorozchodné lo-
komotivy z roku 2014, která byla vyrobena v První 
kolínské, dokonce ani obyvatelé okolních domů si 
nestěžovali, že se nad Letnou vznášela oblaka kouře, 
i pro ně to byla unikátní atrakce. Na nedávném srazu 
historických železničních vozidel v Bratislavě Rendez 
2016 se zase předvedla tendrová parní lokomotiva 
464.202 „Rosnička“, která mimochodem táhla v roce 
1961 na trase mezi Bratislavou a rakouskými hrani-
cemi vlak s Nikitou Chruščovem, když cestoval do 
Vídně na jednání s J. F. Kennedym.  

Udržovat historické exponáty nejen v pro-
vozu, ale i v co nejlepším stavu dá určitě dost 
úsilí. NTM má k tomu účelu i příslušné tech-
nické zázemí a vlastní restaurátorské dílny. 
Jak získáváte potřebné specialisty? Lidí, kteří 
by dokázali ovládat postupy a techniky, které 
se už dávno běžně nepoužívají, a v učebnicích 
se o nich nedočteme, nebude asi mnoho…
Je to náročné a jsem rád, že se nám daří pro muzeum 
získávat i mladé kolegy. Je to samozřejmě založeno na 
jejich zájmu a entuziasmu, i když jsou také obory, kde 
je to čím dál těžší. Například práce s parními stroji se 
dnes už nikde neučí, takže velkou roli hraje entuzias-
mus, s jakým se těmto oborům věnují ať už ve svém 
volném čase, nebo profesionálně u nás v muzeu.

Na které věci jste třeba z poslední doby nej-
více hrdí?
Bezesporu můžeme být pyšní na to, že se poda-
řilo úspěšně dokončit projekt Centra stavitelského 
dědictví v Plasích, kde ke čtrnácti tisícům čtve-
rečních metrů expozic v areálu NTM na pražské 
Letné přibylo další 30 % expoziční plochy v nově 
renovovaném památkově hodnotném prostoru 
hospodářského zázemí tamního kláštera. A je po-
těšitelné, že Centrum stavitelského dědictví Plasy 
už získalo tři významná ocenění. Je držitelem ceny 
Gloria Musealis za muzejní počin roku 2015, získalo 
cenu Stavba roku Plzeňského kraje, a je uvedeno 
v prestižní Ročence české architektury 2015, pre-

zentující 32 nejvýznamnějších staveb, které se v ČR 
v daném roce buď realizovaly, nebo opravily.

Architektura tvoří významnou část nových 
muzejních expozic. Věnuje se jí i reprezenta-
tivní aktuální výstava věnovaná 700. výročí 
Karla IV., která umožňuje nahlédnout do světa 
středověkého stavebnictví. Jak dlouho trvá 
příprava takovéto akce a co bylo nejnáročněj-
ším úkolem, se kterým jste se museli během 
ní vypořádat?

Centrum stavitelského dědictví Plasy

„Novou podobu expozic si návštěvníci pochvalují“, 
říká Karel Ksandr
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Výstava Civitas Carolina aneb stavitelství doby 
Karla IV je samozřejmě náročnou akcí, na které se 
pracovalo dlouhodobě, její příprava zabrala zhruba 
dva roky. Bylo potřeba vymyslet vhodný námět 
a zařídit vše potřebné k realizaci. Nejsložitější jsou 
samozřejmě zápůjčky originálů, vzhledem k tomu, 
že jde o mimořádně cenné exponáty s vysokou 
historickou hodnotou. Musíme si uvědomit, že 
hovoříme o době Karla IV, tedy o 14. století, takže 
žádná z institucí, která byla o zapůjčení těchto his-
torických unikátů požádána, se neloučí ráda, byť 
dočasně, se svými exponáty. Vvyžaduje to složité 
vyjednávání a hodně úsilí. Ještě složitější je situace 
u zahraničních výpůjček, kde v posledních letech si-
tuaci velmi zkomplikovala kauza Diag Human, která 

zbrzdila veškeré výpůjčky do zahraničí v obavě, aby 
jako majetek ČR nebyly zabaveny. To nám velmi 
uškodilo, protože zahraniční muzea tím pádem 
nebyla příliš ochotna půjčovat své exponáty, jelikož 
jsme nemohli nabídnout reciproční zápůjčky.
Současná výstava Civitas Carolina je zařazena do ce-
lostátního komplexu oslav výročí narození Karla IV., 
takže jsme úzce propojeni s řadou dalších institucí, 
jako je Národní galerie, která připravila výstavu, jež 
se věnuje umění z doby Karla IV. Jsou tam prezen-
továny úžasné věci, které se dochovaly z oblasti 
kunsthistorické, a které nelze vidět jinde, například 
různé relikviáře, deskové obrazy apod. My jsme 
se proto rozhodli soustředit se na stavitelství té 
doby a prezentujeme nástroje a zařízení, kterými se 
v době Karla IV. stavěly budovy, materiály, techniky 
a technologie používané tehdejšími řemeslníky. 
Ústředním mottem je stavba pražských Novoměst-
ských hradeb poté, co Karel IV. založil Nové město 
pražské v roce 1348. Je ukázáno vytyčování hradeb, 
dokonce v měřítku 1 : 1 je kus té hradby podle 
původní technologie a za pomoci autentického ma-
teriálu postaven, aby si lidé mohli udělat představu, 
jaká řemesla a co všechno k tomu bylo zapotřebí. 
Mohou si prohlédnout ukázku kamenické dílny, 
tesařské dílny, kovárny, kamenolomu atd., včetně 
dobových nástrojů – a také si s jejich replikami 
zkusit pracovat.
Perličkou je, jak tehdy město vypadalo, předvedené 
na Sadelerově prospektu Prahy, kdy ještě Praha 
doby Karla IV. byla poměrně dobře dochovaná, a do 
tohoto panoramatu přes celou stěnu výstavního 
sálu jsou vložena kukátka, kterými může návštěvník 
vidět současnou podobu daného místa a porovnat 
si, jak se Praha od těch dob změnila. Součástí expo-
zice je i ukázka významných stavebních prvků, kde 
lze vidět třeba gotický svorník z katedrály sv. Víta, 
který byl v roce 1925 nahrazen kvůli špatnému 
technickému stavu novým prvkem, nebo jeden ze 

základních kamenů, který se nachází pod pilíři Kar-
lova mostu. Je tu ukázka klenáku z hradu Karlštejn, 
i vzácných vápenných omítek, které se na Karlštejně 
dělaly s freskovou výzdobou, a známé ušlechtilé 
omítky z kaple sv. Kříže vykládané drahými kameny.

Před vchodem lákají na výstavu repliky vel-
kých dobových stavebních strojů, daly by se 
použít i dnes?
Repliky jsou funkční. Kopie stavebního jeřábu je vy-
tvořená podle iluminace v bibli Václava IV. Už během 
své dvanáctileté existence byla mnohokrát v provozu, 
používala se třeba na Pražském hradě nebo ke zdvi-
hání soch na Staroměstskou mosteckou věž. Při práci 
ji mohli lidé vidět i na hradě Točník. Nově jsme podle 
husitského anonymusu nechali zhotovit beranidlo, 
kterým se zatloukaly kůly při budování ohrazených 
míst v řečišti – tzv. štětovnicové stěny – které umož-

ňovaly vyčerpat vodu a založit pilíře Karlova mostu. 
I to je zcela funkční a chceme ho předvést příští rok 
přímo v řečišti Vltavy u Karlova mostu.

Co připravujete na nejbližší období?
Letos chceme ještě připomenout němý film. Před 
několika měsíci byl jeden z exponátů NTM, fragment 
nejstaršího dochovaného filmu – originální projekční 
pás francouzského autora Émila Reynauda, který 
promítal ještě před bratry Lumiérovými – prohlá-
šen za památku světového movitého kulturního 
dědictví a zapsán do prestižního mezinárodního 
registru Paměť světa UNESCO. Výstavou chceme 
připomenout nejstarší éru kinematografie. Pro pří-
ští rok připravujeme klíčovou výstavu věnovanou 
náhradám lidského těla, bude se jmenovat „Člověk 
v náhradách aneb technika slouží člověku“. Naši 
lékaři jsou kouzelníci, kteří dokážou v této oblasti 
neuvěřitelné věci, ale bez pomoci techniků by to 
nezvládli. Chceme předvést, co se díky této spolu-
práci dokázalo a také moderní technologie jako 3D 
tisk, které nyní nastupují. Například na vývoji endo-
protézy se podíleli i statici, aby mohla bezchybně 
plnit všechny své úkoly, byla dostatečně pevná atd. 

Ve Vaší kanceláři je obraz Josefa Hlávky, který 
byl velkým podporovatelem vědy a umění, 
nedávno muzeum iniciovalo i odhalení jeho 
pamětní desky ve Vídni, kde působil. Inspiruje 
Vás jeho odkaz v ředitelské práci? Má NTM 
také své mecenáše?
Poslední český mecenáš zemřel v roce 1908 – a to 
byl Josef Hlávka, který jako stavební podnikatel 
věnoval prostředky, které vydělal na podporu 
české vědy a kultury. A velký kontrast se sou-
časností je v tom, že peníze mnohdy věnoval 
inkognito – například když inicioval založení České 
akademie věd, umění a slovesnosti, věnoval jí 
200 tisíc zlatých s dovětkem, že nechce být uvá-
děn jako dárce. Dnes to tak nefunguje, sponzoři 
se občas objevují, ale chtějí být hodně uváděni 
a vidět, a mnohdy především na jejich propagaci 
záleží, kolik příslušné instituci poskytnou. V tom je 
Josef Hlávka jako mecenáš nedostižným vzorem, 
stejně jako ve své píli a v úsilí dotáhnout až do 
konce věci, které si vymyslel, včetně zmíněné 
Akademie věd. ■

Repliky středověkých stavebních strojů 

Návštěvníci uvidí stavbu hradeb 1:1 s využitím 
dobové technologie

Zahájení výstavy Civitas Carolina

Unikátní exponáty, které jinde než v pražském NTM 
neuvidíte. Část nejstaršího dochovaného filmu 
(nahoře), slavný zlatý Mercedes z 30. let (uprostřed) 
a renesanční sextant navržený Tycho Brahem (dole)
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StrojírenSká přehlídka Se kvapem blíží

Je sice teprve červenec, ale už nyní, jak sdělili zástupci organizátora Veletrhy a výstavy Brno 
na tiskovém setkání se zástupci významných vystavovatelů, je vyprodaná veškerá plocha 
strojírenského veletrhu, který se bude konat letos v říjnu (3.–7. 10.).

Na letošním ročníku tohoto nejvýznamnějšího prů-
myslového veletrhu u nás a ve střední Evropě bude 
probíhat souběžně veletrh obráběcích a tvářecích 
strojů IMT, slévárenský veletrh Fond-Ex, dále pak ve-
letrh svařovací techniky Welding, plastařský veletrh 
Plastex a Profintech zaměřený na povrchové úpravy. 
Jak je dobrým zvykem, nebude chybět ani bohatý 
doprovodný program, např. semináře, konference, 
workshopy apod. takže si nejenom vystavovatelé, 
ale i návštěvníci určitě přijdou na své. Pro názornost 
přinášíme několik postřehů od vystavovatelů.
Tradiční vystavovatel, společnost ABB Česká 
republika, představí svého historicky největšího 
robota a další technologické novinky. Víceúče-
lový největší robot s označením IRB 8700 má 

dosah 3,5 m a dokáže manipulovat břemeny 
o hmotnosti až 1000 kg. Tento drobek dokáže 
automaticky přizpůsobit svou rychlost hmotnosti 
a rozměrům manipulovaných dílů. Všechna jeho 
technologická vylepšení vedou ke zvýšení rych-
losti robotu až o 25 % ve srovnání s jinými roboty 
stejné kategorie.
Dalším představeným robotem bude IRB 910SC, 
nejmladší přírůstek do rodiny malých robotů Scara. 
Jeho nosnost je až 6 kg a je navržen ve třech kon-
figuracích s různými dosahy ramen. Tyto roboty 
jsou určeny pro aplikace vyžadující rychlé a vysoce 
přesné pohyby pro dosažení krátkých časů cyklu. 
Novinkou bude také robotická buňka FlexInspect 
pro měření kvality. Jde o novou generaci měřicích 
buněk pro efektivní 3D měření s využitím nejmoder-
nější robotické technologie. Výhodou je, že všechny 
komponenty buňky (robot, polohovadlo, 3D skener, 
počítač a další periferie) jsou napájeny z jednoho 
zdroje, tudíž pro napájení celé buňky stačí pouze 
jeden kabel. 
České zastoupení společnosti Siemens představí 
koncepci digitalizace pro segment stavby obrábě-
cích strojů. Ve své expozici v pavilonu P návštěv-
níkům předvedou, jak zvýšit flexibilitu a efektivitu 
výroby a zároveň snížit dobu uvedení produktu na 

trh s využitím digitálních technologií. Návštěvníci 
uvidí ukázku reálné aplikace virtuálního světa 
v průmyslovém procesu – na modelu obrábě-
cího stroje, řízeného systémem Siemens, bude 
předvedeno, jak tento systém dokáže zefektivnit 

proces výroby v segmentu obrábění. Jak uvedl 
ředitel úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí 
a speciální stroje a roboty společnosti Siemens Jiří 
Karas: „Na stánku ukážeme, jak s pomocí digitálních 
technologií a internetu přistupovat k současné 
i budoucí výrobě. Pokud průmyslové firmy neu-
chopí potenciál digitalizace dnes, nemají šanci na 
přežití v budoucnu.“
Společnost Misan z Lysé nad Labem, která nechy-
běla od svého vzniku na žádném MSV, bude mít 
tentokrát na veletrhu tři expozice, jednu v pavilonu 
P, kde představí svůj stěžejní sortiment soustružnic-
kých center, multifunkčních strojů a obráběcích 
center firmy Okuma, víceúčelové vysokorychlostní 
obráběcí centrum Brother a brusky Okamoto, a dvě 
expozice v hale Z. Jedna bude zaměřena na 3D 
systémy pro laserové spékání kovových prášků 
Concept Laser a druhá na automatizační systém 
firmy Halter CNC Automation.
Kromě toho bude Misan předvádět spektrum auto-
matizačních technologií, které zahrnují manipulační 
roboty Fanuc připojené k jednomu nebo více CNC 

strojům, portálové zakladače a modulární paletové 
systémy. 
Mezi vystavovateli budou zastoupeny i relativně 
mladé společnosti, jako např. firma 4ISP, která 
bude na MSV teprve potřetí, ale pro svou prezen-
taci bude mít k dispozici celou halu, kde představí 
ucelený sortiment vláknových řezacích laserů 
čínského výrobce HSG, jež využívají zdroje Raycus, 
Rofin, nLight a další. Dále představí nejen svůj 
nadstandardní servis komplexní péče o zákaz-
níka, ale také nadnárodní projekt Eurazio, největší 
předváděcí a prodejní centrum čínských CNC 
strojů v Evropě.
Další z tradičních vystavovatelů, společnost  
FANUC, bude vystavovat ve dvou expozicích. 
Kromě uceleného portfolia nejširší nabídky robotů 
na světě předvede svého nejsilnějšího sériového 
robota 6osé konstrukce, model M-2000iA/2300. 
Tento robot disponuje ohromným užitečným 
zatížením 2,3 t a dokáže nejen vkládat masivní od-
litky, ale díky silnému zápěstí dokáže uzvednout 
a napolohovat celý automobil. Spojením širokého 

pracovního prostoru s konstrukční flexibilitou 
dovoluje robotu přemísťovat předměty v širokém 
okruhu pracovní obálky s mimořádnou přesností. 
Představí také novou řadu kolaborativních robotů 
s nosností 4 a 7 kg a také své vstřikovací stroje. ■

/ks/

V expozici 4ISP ukážou vláknové řezací lasery HSG

Robotická buňka ABB FlexInspect pro měření kvality

Misan představí automatizační systém Halter

Fanuc předvede nejsilnějšího sériového robota se 
zatížením 2,3 t
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Naučte se porozumět průmyslu 4.0

Společnost Festo pořádala ve dnech 14. a 15. června tradiční Dny otevřených dveří. Sídlo firmy 
v pražských Modřanech bylo po oba dva dny zcela zaplněno návštěvníky, což svědčí o velkém 
zájmu o nové technologie a trendy v automatizaci. 

Ve vstupní hale čekala na návštěvníky řada panelů 
představující průřez výrobním portfoliem společ-
nosti, nejnovější technologie, zajímavé aplikace 
a také exponáty s praktickými ukázkami. V zaseda-
cích místnostech probíhaly v pravidelných interva-
lech přednášky na aktuální témata, jako jsou např. 
novinky v pneumatice, představení nového seg-
mentu OMS v elektrických pohonech, ukázka soft-
waru pro rychlý návrh manipulátorů, nové výrobky 
pro procesní techniku a další. Zvláštní pozornost 
byla věnována výukovým systémům a vzdělávání.

Poznatky z jednotlivých přednášek si účastníci mohli 
naživo „osahat“ ve vstupní hale na vystavených mo-
delech a aplikacích. Mnoho novinek se týká základ-
ních pneumatických válců a ventilů, pro které přibývá 
stále širší sortiment příslušenství, které tak všem 
bez výjimky šetří náklady na konstrukci, logistiku 
a výrobu. Mezi kyvnými pohony zaujmou nové verze, 
obsahujících minimum obráběných dílů, což zna-
mená levnější výrobu a následně i značný pokles cen.
Pozornost všech také přitahovaly ukázky nových 
nosných řad ventilů – robustních VUVS a kompakt-
ních VUVG, vše včetně nebývale rozsáhlého příslu-
šenství. Zajímavostí je možnost připojení ventilových 
terminálů na komunikaci IO-Link, navíc s možností 
hospodárného využití tohoto rozhraní za pomoci 
převodníků ke komunikaci po některé z běžných 
průmyslových sítí (ProfiNet, Profibus, Ethernet/IP, 
Ethercat apod.). Dalším z patrných trendů je inte-
grace funkcí do terminálů. Jedná se např. o vakuové 
ejektory, redukční ventily, snímání tlaku, proporcio- 
nální ventily apod. Integrace přináší dokonalejší 
a hospodárnější využití stávající techniky, výrazně 
menší pracnost a přesnou a rychlou diagnostiku.
V elektrických pohonech je patrné značné zjedno-
dušení práce při jejich uplatnění. Můžeme v této 
souvislosti dokonce hovořit o novém oboru. K oži-

vení levných pohonů skupiny OMS postačí jen 
internetový prohlížeč. Obejdete se bez znalostí 
regulace i dalších specifik techniky serv, mnohdy 
se dokonce hovoří o náhradě pneumatických po-
honů elektrickými. I elektrické pohony této skupiny 
mohou obsahovat komunikaci po IO-Link.
Zajímavý byl tzv. H-portál EXCM, tedy mechanické 
uspořádání pohonů, které dovoluje dvěma stacio- 
nárně umístěným motorům pohybovat pomocí 
řemenu portálem ve dvou osách. Manipulátor je 
pak prostorově úsporný a také dynamický, neboť 
se nepohybují ani motory s případnými převodov-
kami, ani kabely k nim vedoucí. V sekci procesní  
techniky se představily pohony pro nejrůznější 
klapky, šoupata, speciální ventily do výbušného 
prostředí nebo z plastu pro agresivní prostředí.
Poukazovaným tématem, které aktuálně hýbe 
dnešním průmyslem, byla i bezpečnost. Pokud se 
tyto otázky řeší až v době, kdy je již stroj postavený, 
jde o zbytečně drahý a náročný postup, zatímco 
v předstihu, už při konstrukci stroje lze dosáhnout 
vyšší úrovně bezpečnosti za použití běžných prvků. 

Aplikace supravodičů
Jednou ze stěžejních prezentací byla aplikace 
supravodičů SupraMotion. Využívá speciálních 
keramických materiálů, jejichž elektrický odpor 
klesá při velmi nízkých teplotách na nulu. Vědcům 
se podařilo dosáhnout toho, že nové materiály 
dosahují supravodivých vlastností už při teplotě 
-196 °C (nikoli tedy teplotách blízkých absolutní 
nule -273 °C). Tohoto podchlazení lze dosáhnout 
elektrickým chlazením a pro trvalé udržení postačí 
příkon jen asi 80 W, již není nutné používat spe-
ciál ní chladiva, jako např. kapalný dusík. Systém tak 
dostává podobu, která je v praxi běžně použitelná.

Supravodiče jsou umístěny ve vakuu uvnitř nerezo-
vého boxu. Na ten stačí položit připravenou pod-
ložku a na ni umístit díl s permanentními magnety. 
Jakmile se supravodič podchladí na -196 °C, „zmrazí“ 
magnetické pole přiložených magnetů. Po odstra-
nění podložky drží permanentní magnety v dané 
poloze (levitují) a kladou odpor proti změně polohy 
různými směry – to podle orientace jejich pole. Mo-
hou tak vzniknout neviditelná ložiska nebo dokonce 
vodicí dráhy, vše zcela bez mechanického tření.
Aplikace SupraMotion je vhodná např. pro chemické 

provozy, farmacii, biomedicínu, prostě všude tam, kde 
potřebujeme oddělit (např. nerezovou deskou) různé 
části technologie, např. elektrické pohony od agre-
sivního prostředí, nebo tam, kde se technologie stále 
oplachuje a čistí, v tomto případě klidně v průběhu 
výroby. Za zmínku stojí i zpřístupnění hermeticky uza-
vřeného prostoru např. pro mechanickou manipulaci. 

Didaktický model pro Průmysl 4.0
Hlavním exponátem výstavy ve vstupní hale byl 
výukový model CP Factory. Na základní konfiguraci 
modulární kyberfyzické továrny se školí principy 
Průmyslu 4.0. Výukový model obsahuje mnoho mo-
dulů, jeho součástí mohou být např. CNC obráběcí 
frézky, soustruhy apod. Na prezentovaném modelu 
probíhala simulovaná část výroby mobilních tele-
fonů. Výrobky si sebou na čipu RFID přenášejí infor-
mace o rozpracovanosti a požadovaných operacích. 
Cílem výukového modelu je naučit pracovníky princi-
pům Průmyslu 4.0. Zařízení by v budoucnu měla být 
schopna vyrábět výrobky přesně podle přicházejících 
zakázek v různě objemných sériích už od jediného kusu 
– za obdobnou cenu jako sériové výrobky. Klíčovým 
prvkem systému je modularita, která umožňuje při-
způsobivost výroby, a také spojení fyzické technologie 
se světem informací a komunikace. Průmysl 4.0 přináší 
především mnohem dokonalejší aplikace stávajících 
prostředků a technologií. Příkladem může být i využití 
tabletů v údržbě pro načítání přesné a aktuální diagnos-
tiky prostřednictvím čipů NFC a internetového spojení 
nebo dohled nad aktuálním stavem zařízení, statistika 
průběhu jednotlivých operací a zadávání a sledování 
průběhu výrobních zakázek on-line včetně sběru dat 
a jejich průběžného vyhodnocování. ■� /pk/

Ukázka supravodičů “naživo”

Největší pozornost poutal výukový model CP Factory

Aplikace SupraMotion
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Od rObO Cylindrů pO rObOty

Japonská společnost IAI nabízí široké portfolio produktů pro průmyslovou automatizaci, které 
zahrnuje elektrické lineární pohony, víceosé systémy, stolní roboty a Scara roboty. Všechny 
řady disponují jednoduchým programovacím softwarem se snadným nastavením. 

Robotické pohony, neboli ROBO Cylindry před-
stavují efektivní alternativu pneumatických válců. 
Jejich princip spočívá v použití kuličkového šroubu 
a krokového motoru či servomotoru. Jsou v růz-
ných typech a velikostech, včetně miniaturních 
a s možností použití jak v horizontální, tak i vertikální 
poloze. Lze z nich sestavit i víceosé systémy. Jsou 
zkonstruovány na maximální zatížení 500 kg se zdvi-
hem 1200 mm a dosahují rychlosti až 2500 mm/s. 
Nabízejí jednoduchou konstrukci, vysokou opako-
vatelnost až ±0,01 mm a nízkonákladový provoz. 
Pro polohování s většími břemeny a zatíženími jsou 
vhodné robustní elektrické pohony IAI s vysokou 
tuhostí konstrukce a extrémní životností. Mezi jejich 
technické parametry patří vysoká opakovatelnost až 
±0,005 mm, maximální rychlost 2500 mm/s, maxi-
mální zatížení 150 kg a maximální zdvih 3000 mm.
Roboty Scara a stolní robotické manipulátory pa-
tří k robotům nejnovější generace. Vyznačují se 
jednoduchým použitím a snadnou integrací do 
systému. Jejich autonomní řídicí jednotka poskytuje 
mnohostranné ovládání s použitím uživatelsky pří-
větivého programovacího softwaru. Velké množství 
typů pokrývá většinu aplikací  s velmi vysokou 
opakovatelností až ±0,01 mm. Tyto roboty jsou 
vhodné i pro aplikace s nedostatkem místa, kde 
je třeba krátkých časů cyklu. 
Variace Scara robotů s krokovým motorem 
a servomotorem dosahují maximální rychlosti až 
7586 mm/s, maximálního zatížení 20 kg a maxi-
mální délky ramene 800 mm. Stolní roboty řady 
TT a TTA nabízejí maximální rychlost 800 mm/s, 
zatížení až 10 kg (osa Z) a maximální zdvih až 500 x 
500 mm. Odměřování se děje pomocí absolutního 
enkodéru. ■

UpínaCí systém nUlOvéhO bOdU vErO-s

Nejpohodlnější způsob zvýšení flexibility upnutí obrobků poskytuje zaručeně nulový upínací 
systém VERO-S firmy Schunk. V modulu nulového upínacího systému  radiálně umístěné upí-
nací čelisti vtáhnou upínací čep a zajistí jeho pozici díky samosvornému a tvarovému spojení. 

Protože všechny funkční části jako základní tělo, 
upínací čepy a upínací čelisti jsou vyrobené z kalené 
nerezové oceli a modul je kompletně utěsněný proti 
třískám, prachu a chladicím kapalinám, osvědčil se 
v praxi jako velmi robustní. Schunk standardně inte-
groval připojení pro přetlakový vzduch, stejně jako 
možnost pro monitorování  upínacích čelistí. Tím 
lze každý modul použít do automatického provozu.   
Ještě relativně mladý je trend přímého upínání, 
který se stále více prosazuje při výrobě jednotli-
vých dílů nebo malých sérií. Přitom jsou obrobky 
opatřeny upínacími čepy VERO-S a přímo, tedy bez 
přídavného upínacího zařízení, upnuty do modulu 
nulového upínacího systému. 
Výhoda: Bez dalších rušivých kontur od čelistí, 
podpěr nebo upínek. Pokud se moduly nulového 
upínacího systému umístí na standardizované mo-
dulové podložky, jsou obrobky volně přístupné ze 
všech pěti stran.
Nyní lze využít akční ceny na startovací sady ve 
výši cca 38 %. ■

www.schunk.cz

Přesnější   0,005 mm opakovatelná 
přesnost

Bezpečnější   Samosvorné upnutí pomocí 
pružin

Produktivnější   Až 90% úspora nákladů na 
seřízení

Mnohostranný   S více než 500 kombina-
cemi upnutí obrobků

Bezúdržbový   Hermeticky utěsněný 
proti prachu, třískám a chla-
dicím kapalinám

Trvanlivý   Základní tělo a funkční díly 
z kalené nerezové oceli
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BMT REVOLVER (BMT 55P)
Vysokou tuhost a přesnost upnutí držáků v revolveru 
zajišťují 4 šrouby, broušený čep Ø 55 mm a broušené 

kameny pro správnou polohu.

PROFIKA s. r. o., Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, Spojovatelka: +420 326 909 511, profika@profika.cz, www.profika.cz
PROFIKA MORAVA, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Tel.: +420 739 619 787, benacek@profika.cz, www.profika.cz

PROFIKA SLOVENSKO, 974 05 Banská Bystrica, profika@profika.cz, www.profika.cz

MULTIPROCESNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM 
PRO NÁROČNÉ PROVOZY

HYUNDAI WIA MACHINE TOOL 
LM1800TTSY
Multiprocesní dvourevolverové centrum s protivřetenem a osou „Y“
Max. oběžný průměr: 290 mm
Max. obráběná délka: 673 mm 
Velikost sklíčidla H/P: Ø 210 / Ø 210 mm
Průměr tyčoviny max. H/P:  65 / 65 mm
Otáčky vřetena H/P: 5000 / 5000 ot.min-1

Výkon na vřetenech:  Hlavní (H) = 22/11 kW / Protivřeteno 
(P) = 22 / 11 kW

Pojezdy:  X1, X2, Z1, Z2, Y, ZB
X1 165, X2 195, Z1 700, Z2 720, 
Y 100 ( ± 50 ), ZB 668 mm

Počet nástrojů: 2 x 12 (2 x 24) ks

Hlavní vřeteno / protivřeteno
Stroj je vybavený vestavěným vřetenem se sníženou 
hlučností a minimalizováním vibrací při vysokých otáčkách 
a přerušovaném řezu. Moderní koncepce vřeten zvyšuje 
přesnosti, drsnosti a umožňuje dosahovat kratšího času při 
zrychlení a zpomalení vřetena. Obě plnohodnotná vřetena 
stejné velikosti, průchodnosti pro tyčovinu, výkonu na vře-
tenu jsou vybavena olejovým systémem chlazení a plnou 
„C“ osou (indexací po 0,001°), včetně hydraulické brzdy.
Otáčky vřetena – hlavní / protivřeteno: 5000 ot.min-1

Výkon na vřetenu – hlavní / protivřeteno: 22 / 11 kW
Krouticí moment – hlavní / protivřeteno: 358 / 214 Nm

Hybridní kluzné vedení
Multifunkční centrum LM1800 série je osazeno 
kombinací lineárního valivého vedení a kluzného 
(systém pravoúhlého vedení „BOX GUIDE“). Toto řešení 
zabezpečuje přesnost, zvýšenou tuhost a rychlost 
posuvů. Osy „X“ a „Y“ jsou vystavené zvýšené zátěži při 
těžkém nebo rychlostním obrábění, proto bylo právě 
v těchto osách použité kluzné vedení „BOX GUIDE“ 
pro eliminaci těchto vlivů.
Y – osa rychloposuv: 7,5 m/min
Y – osa pojezd: 100 mm ( ± 50 mm)

Přímý 
poháněný 

držák

Úhlový 
poháněný 

držák

Y–Axis

X1–Axis

Ys
–A

xi
s
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Pevnolátkové vs. Plynové lasery 

Ještě před nedávnem dominovali u velkých výrobců CO2 lasery s velkými zařízeními, které 
potřebovali velké prostory. Současná moderní zařízení se stále více přiklání k pevnolátkovým 
laserům přinášejícím řadu výhod, mezi které patří: menší provozní náklady, kvalita, rychlost 
a koncepce zařízení. 

U provozních nákladů zařízení na laserové svařování 
vynikají dvě základní složky: energetická spotřeba 
laseru a náklady na plyn. U plynu je přitom potřeba 
rozlišovat mezi laserovým plynem (pracovním mé-
diem laseru) a ochranným plynem na stabilizaci 
svářecího procesu. Vysoké náklady způsobuje vedle 
spotřeby plynu také náročná logistika plynu v rámci 
celého zařízení a sváření. Tyto náklady při použití 
pevnolátkových, kotoučových nebo vláknových 
laserů zcela odpadají. 
Ani co se týče energetické spotřeby, není na tom 
laser CO

2
 oproti pevnolátkovému laseru lépe. Na 

laserový výkon 4 kW potřebuje laser CO
2
 elektrický 

proud o velikosti 56 kW, pevnolátkový pouze 17 kW, 
což znamená 70% úsporu energie. Kromě toho 
stačí daleko menší chladicí výkon. Při sečtení úspor 
představuje energetická spotřeba pevnolátkového 
laseru pouze čtvrtinu spotřeby laseru CO

2
, za stej-

ného výstupního výkonu.
Jak je na tom kvalita svarů? U pevnolátkových 
laserů je možno zvýšit rychlost svařování, tím se 
redukuje tepelná dilatace obrobku a také se zkra-
cuje takt. Technika sváření s pevnolátkovým laserem 
oproti CO

2
 je efektivnější a umožňuje svářet rychleji. 

Kotoučové či pevnolátkové lasery tudíž splňují 
všechny požadavky kladené na současnou výrobu 
komponent v automobilovém průmyslu.
Koncepce zařízení: Zařízení na laserové svařo-
vání pracují často s krátkými takty v řádu několika 
vteřin, takže mají velkou výrobní kapacitu. Proto je 
důležitý způsob jejich zapojení do celého materiá-

lového toku. U zařízení na CO
2
 je laserový paprsek 

do laserové optiky veden soustavou zrcadel. Zdroj 
paprsku, chladicí agregáty a obráběcí stanice 
musí být umístěny těsně vedle sebe a s tím je 
spojeno hned několik nevýhod, jako např. ná-
kladný přísun a odsun svářených součástí, které 
ztěžují zásobování svařovacích stanic z jednoho 
laserového zdroje. U svařovacích zařízení s ko-
toučovým nebo pevnolátkovým laserem tyto 
problémy odpadají, protože nároky na prostor 
jsou tak malé, že se dají bez potíží integrovat 
do stávajících výrobních linek. Vlastní laserový 
zdroj je přitom možno umístit až do vzdálenosti 
50 m od zařízení, neboť vedení paprsku je díky 
dopravním vláknům poměrně snadno řešitelné. 

To umožňuje optimální integraci svářecích stanic 
do materiálového toku.
Jsou i stinné stránky? „Ve srovnání s lasery na 
CO

2
 nejde ani tak o nevýhody, jako spíše o výzvy, 

se kterými je potřeba se vypořádat,“ řekl Dr. Mootz 
z firmy Emag. Práce s pevnolátkovými lasery vyža-
duje např. daleko vyšší přesnost, než bylo dosud 
obvyklé. Polohování paprsku s přesností na 50 µm 
je velkou výzvou pro stroj, nástrojové upínky a upí-
nače, tak i pro polohu ohniska a směrování laserové 
optiky. Pokud se zaměříme např. na stříkance, které 
jsou při použití pevnolátkových laserů častějším 
fenoménem, pak je potřeba dbát na perfektně 
přizpůsobené nástroje, schopné optimálně pokrýt 
konstrukční součást. V souvislosti s obráběním růz-
ných součástí jde tudíž primárně o pokud možno 
co nejkratší konverzní čas. Firmě Emag se podařilo 
najít pro stroj ELC 160 jednoduché, ale efektivní 
řešení. Zařízení vybavili nástrojovým můstkem na 
tři různé sady nástrojů a integrovaným odsáváním 
spalin. To umožňuje automatickou konverzi během 
několika málo vteřin, což je pro účely flexibilní 
a produktivní výroby převodových součástí ve 
velkém množství ideální. ■

Markus Isgro, Emag

Pracovní prostor laserového svářecího stroje ELC 160 
na sváření kol převodovek

Laserovým navařováním synchronního kola na 
ozubené kolo se ušetří poloviční provozní náklady

sMart aUtoMatIon by MUrrelektronIk

Propojování strojů a zařízení pomocí datových sítí se intenzivně zvyšuje. Zpřehlednění celého 
životního cyklu produktu je rozhodujícím úkolem do budoucna. Koncepce „myslící továrny“ 
nabízí skvělé příležitosti a společnost Murrelektronik jde se svými zákazníky touto cestou. 

Produkty a řešení firmy vychází z myšlenky „inteli-
gentní automatizace“ a jsou základem pro instalační 
koncepce, které udávají směr. Firma nabízí moderní 
komponenty, které jsou vybaveny inovativními 
funkcemi a výkonnými rozhraními. Tím je podpo-
řena modularizace a flexibilizace výroby. Těžištěm 
jsou vždy potřeby zákazníků: 
●● bezpečná a jednoduchá instalace,
●●  bezproblémové uvedení do provozu (easy to 
use),
●● zamezení vzniku výpadků,
●● konzistence od řídicí jednotky až po poslední 

metr přímo v zařízení.
Konkrétní příklady ze světa Murrelektronik jsou 
produkty a řešení pro Predictive Maintenance 
(prediktivní údržba). Výměna produktů, které se 
blíží ke konci své životnosti, probíhá cíleně. Nebude 
se provádět příliš brzy jako výsledek opatrného 

přístupu, kterým se předchází výpadkům při po-
ruchách, tím se zároveň nevyužívá plná životnost. 
Nebude se však také provádět teprve tehdy, když to 

již jinak nejde, protože buď již došlo k poruše, nebo 
se poruše zabrání jen neplánovaným zastavením 
provozu. Pak bývá sice životnost přístroje využita 
na maximum, „vedlejší náklady“ však nečiní takový 
postup příliš atraktivním.
Kabely s technologií SmartCore jsou vzrušu-
jícím výzkumným projektem. Tato technologie 
signalizuje, když vedení dosáhne 80 % svého stan-
dardního počtu ohybů nebo zkrutů. V tu chvíli je 
třeba pořídit nové vedení a při vhodné příležitosti 
provést výměnu. U spínacích napájecích zdrojů se 
sleduje hned několik parametrů: vnitřní teplota, 
zátěž během provozu, počet startů a životnost 
komponent. Také zde přichází v pravý čas varovný 
signál. Při příští plánované údržbě pak lze zdroj 
vyměnit bez zbytečného spěchu a neplánované 
odstávky.
Obzvláště inteligentní je systém IODD on Board  
integrovaný ve sběrnicových modulech MVK Metall  
a Impact pro rychlé připojení IO Link zařízení. Zde 
jsou data potřebná pro senzory a akční prvky ulo-
žena přímo v souboru GSDML. Slaves se jednoduše 
připojí a hned fungují = Plug & Play v nejčistší po-
době. ■

Pro více informací: www.murrelektronik.cz
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Z distributora technologickou firmou

Brněnská společnost Hiwin, která zastupuje světovou značku tchajwanské korporace Hiwin, 
oslavila letos 15leté výročí od svého založení na českém trhu. V současnosti pokrývá zhruba 
25 % českého trhu a za uplynulý rok činil nárůst obratu o více jak 16 % na celkových 231 mil. Kč, 
pro letošní rok mají v plánu jeho navýšení na 270 mil. Kč.

Historie firmy začala v garáží, jak vzpomíná zaklada-
tel firmy Petr Jašek, se dvěma zaměstnanci. O 5 let 
později, v roce 2006 otevřeli pobočku na Slovensku 
a v roce 2011 dceřinou firmu v Bulharsku. V roce 
2012 postavili nový výrobní a skladovací komplex 
v Brně, kde má firma nyní své hlavní sídlo se 34 za-
městnanci. Jejich produktové portfolio se prozatím 
dělí na tři hlavní skupiny: lineární vedení (tvoří cca 
65 % obratu), kam patří kuličkové nebo válečkové 
vedení, kuličkové šrouby (cca 20 % obratu) a po-
slední skupinou jsou polohovací systémy (cca 15 % 
obratu) s aplikací lineárních motorů. Čtvrtou sku-
pinou, jak řekl výkonný ředitel Pavel Cach, budou 
od podzimu roboty.
Firma se zaměřuje na malé  a střední společnosti, ale 
mezi jejich klienty jsou také velké firmy, kam dodávají 
většinou prostřednictvím subdodavatelů. Nastavený 
plán se daří nejen plnit, ale dokonce přeplňovat ve 
všech parametrech, jako je obrat či marže firmy. 
Jejich hlavní výhody, čím jsou schopni konkurovat 
na trhu, jsou: kvalita ve vyšší části spektra nabídky, 
operativnost a špičkový servis. Podle průzkumu, který 
si firma nechala vypracovat v roce 2011 a 2013, vyply-
nulo, že firmy vnímají značku velmi pozitivně, co se 
samozřejmě projevilo na obsazení čtvrtiny českého 
trhu v lineárním vedení a kuličkových šroubech.  
„Na našem trhu jsme měli velkou výhodu, že jsme 
disponovali skladem pro lineární vedení, které se do 
té doby muselo dovážet ze zahraničí. Byli jsme v ČR 

první, kteří řezali lineární vedení přesně na míru, do-
kázali jsme pružně reagovat na poptávky, navíc za 
rozumné ceny, což hrálo také významnou roli. Právě 
kombinace ceny, dodacího termínu a přístupu 
k zákazníkovi, např. technickým poradenstvím, nás 
posunulo dopředu,“ řekl Petr Jašek.
V oblasti vývoje se brněnská pobočka soustřeďuje 
na polohovací zařízení, které slouží jako podvozek 
pro různé technologie, jako např. obráběcí frézky 
nebo laserové řezačky. Vývoj zahrnuje i vlastní jed-
notlivé osy jak na bázi lineárních motorů, tak i na 

bázi hřebenů a řemenů. V loňském roce činil podíl 
výrobků z vlastního vývoje z celkového obratu 
ca 18,5 %, tj. 42 mil. korun. Firma tak posiluje své 
směřování: stala se z distributora špičkovou tech-
nologickou firmou s vlastním vývojem a výrobou. 

Návštěva z Tchajwanu
Oslav 15. výročí firmy se zúčastnil i zakladatel 
korporace a majitel Hiwin Technologies Eric Y. T. Chuo, 
který je mj. i předsedající tchajwanské Asociace stro-
jírenství a stavebnictví a tchajwanské Asociace pro 
automatizaci a robotizaci. V současnosti patří skupině 
druhá příčka v oboru lineárních technologií na světě, 
ale ambice jsou dosáhnout v nejbližších třech letech 
na pomyslný vrchol. K tomu by mělo pomoci i plá-
nované vybudování nových závodů a vývoj nových 
zařízení. Letos byla např. dostavěna nová továrna na 
lineární motory, rotační stoly a roboty na Tchajwanu, 

v září má být dokončena výstavba výrobního pod-
niku v Číně a rozrostla se největší evropská pobočka 
v německém Offenburgu, kde bude zvětšena výroba 
i vývoj. Odhadovaný obrat skupiny, která zaměstnává 
na 6000 zaměstnanců, je v letošním roce přes 600 mil. 
dolarů. Např. v Japonsku patří mezi významné klienty 
9 z první desítky největších výrobců obráběcích strojů.
„Hiwin se dříve zaměřoval na jednoduché automa-
tické systémy, nyní je tady další fáze, a to inteligentní 
automatika. A rozdíl? Automatika je pouze do-
pravník, ale dopravní systémy budoucnosti budou 
disponovat senzory a strojovým viděním. Stroje se 
pomocí těchto senzorů a informací, které z nich 
získávají, samy učí a už dopředu vědí, jaké operace 
bude potřeba provést. Všichni se nyní zajímají o Prů-
mysl 4.0, ale Hiwin je už o krok vepředu... má pro 
tyto účely vyvinutého robota,“ řekl Eric Y. T. Chuo.

Nástup robotů je nevyhnutelný
Dnes je Hiwin v robotech na špici, doplňuje Eric 
Y. T. Chuo, a vyrábí 5 různých typů robotů. Nejde 
pouze o jednu řadu, např. 5osého robota s jedním 
ramenem, ale i o další čtyři typy. Tyto roboty jsou 
určeny pro nasazení především v automobilovém 
a elektrotechnickém průmyslu, např. k výrobě elek-
troniky a polovodičů. V Asii ceny robotů výrazně 
poklesly, zhruba o 70 %, což podpořilo robotický 
trh, takže poptávka po robotech neustále stoupá. 
Populace vyspělých průmyslových zemí, včetně 
Číny, stárne a v mnoha odvětvích bude nedostatek 
pracovní síly. Nástup robotů je proto nevyhnu-
telný. Tento nedostatek pracovníků by tak mohly 
nahradit roboty. 
Korporace plánuje vyrobit jen letos na 10 000 no-
vých víceosých robotů. V Německu už je dokončena 
homologace pro evropský trh a také probíhají první 
prodeje. Na českém trhu budou tyto roboty před-
staveny na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně počátkem října, ale s prodejem se počítá až 
od příštího roku. ■� /pk/

O Hiwin Technologies
Firma byla založena v roce 1981, její název vznikl 
složením HI-tech a WINner, což volně v překladu 
znamená: vítěz v hi-tech technologiích. V roce 
1993 byla založena evropská centrála v německém 
Offenburgu a v roce 2001 pobočka v Brně, která je 
s německou centrálou kapitálově spojena. Česká 
pobočka je výhradním distributorem produktů 
HIWIN pro ČR a Slovensko, a doplňkově pro vý-

chodní Evropu: Chorvatsko, Srbsko, Ukrajinu, Bě-
lorusko, Pobaltí a také Bulharsko, kde má většinový 
podíl. Produkty jsou vyráběny v závodech na Tchaj-
wanu, v Japonsku, USA, Německu i v ČR, a  určeny 
zejména pro manipulační a jednoúčelové stroje, 
CNC zařízení a obráběcí centra, strojní vybavení, 
těžké řezací stroje, brusky, pily, formovací stroje, au-
tomatizační zařízení, vysokorychlostní polohovací 
jednotky, lékařská zařízení a elektronický průmysl.

V budoucnu by mohli roboti třeba sami chodit do 
práce, prognózuje Eric Y. T. Chuo
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VláknoVé laseroVé značící zařízení  
– solarIs e-solarMark Fls

Vláknový (Fiber) laser eSolarMark FLS je navržen pro statické značení nebo pro značení  
za pohybu „On The Fly“ na různé druhy kovů a plastů včetně polyethylenu s vysokou husto-
tou (HDPE), polypropylenu OPP, ABS, nerezové oceli a titanu. Díky svým malým integračním 
rozměrům je vhodný pro vestavbu do výrobních linek a jednoúčelových strojů. 

Díky celonerezovému průmyslovému provedení 
je vhodný do všech průmyslových odvětví jako 
jsou elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, 
automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdra-
votnictví a stavebnictví. 

Princip vláknového laseru
Princip spočívá v single mode diode pumping, které 
emitují výkon (malým optickým vláknem) na stranu 
optického multi mode vlákna (složeného vlákna 
s větším průměrem) a vytváří budicí světlo, které je 
absorbováno v ytterbium atomech v single mode 
optického vlákna – tzv. aktivní optické vlákno. A nyní 
laicky řečeno – optické vlákno je aktivní, tedy ne-
přenáší pouze výkon z laserových diod, ale zvyšuje 
tento výkon. Budicí diody svítí do velkého optic-
kého vlákna a světelný tok působí na vlákno, které 
je umístěno uvnitř tohoto velkého vlákna. Vnitřní 
vlákno obsahuje aktivní prvek a tím je ytterbium. 
Budicí optické diody mají jinou vlnovou délku, než 
je výsledný paprsek laseru, který vznikne v aktiv-
ním vlákně umístěném ve středu velkého/tlustého 

vlákna. Více diod dokáže pumpovat v optickém 
vlákně vysokou energii s perfektní kvalitou paprsku. 
Je zde ještě jeden velmi důležitý princip pro získání 
laserového paprsku a tou je vysoce výkonný optický 
zesilovač. Optický zesilovač konvertuje malý světelný 
signál z budicích diod do výkonného paprsku, často 
tisíckrát silnější, ale identický jako originál. Zvětšení 
výkonu se dosáhne také použitím více laserových 
diod. Je zajímavé, že teplo generované v optickém 
vlákně je odváděno velkou plochou a není potřeba 
aktivní chlazení. Protože aktivní vlákno může jen 
podporovat přenos laseru, kvalita paprsku není 
závislá na pracovním výkonu laseru.
K emisi laseru slouží aktivní optické vlákno a podnět 
z laserových čerpacích diod. Většina známých fiber 
glass laserů pracuje v 1550 nm erbium-doped fiber 
zesilovačů. Pro značení se používají lasery 1062 nm 
v pulzním módu (frekvence od 20 do 250 kHz) nebo 
v kontinuálním módu. Místo dvou rovnoběžných 
zrcadel jsou zde použity Braggovské mřížky. Jde 
o struktury vytvořené přímo na jádře optického 
vlákna zapsáním UV záření periodické změny in-
dexu lomu. Takovéto změny indexu lomu vytvářejí 
v optickém vlákně „zrcátka“, která odrážejí pouze 
danou vlnovou délku optického záření.

SOLARIS e-SolarMark FLS
Laser eSolarMark FLS je vybaven autonomní řídicí 
jednotkou, která splňuje bezpečnostní normy pro 
ovládání laseru bez použití PLC a PC. Autonomní 
jednotka je vybavená Stop tlačítkem, autorizova-
ným zapnutím laseru pomocí klíčů a bezpečnost-
ním ovládáním mechanické záklopky. 
●● Výkon laseru: 20 W (pulsní laser)
●● Vlnová délka laseru: 1062 nm
●●  Minimální provozní náklady: není potřeba 
žádný spotřební materiál

●●  Krytí: IP 52 (celonerezové průmyslové provedení)
●●  Malé integrační rozměry: vhodný pro vestavbu 
do výrobních linek a jednoúčelových strojů
●●  Vláknový laserový zdroj firmy IPG: životnost 
laserového zdroje je až 140 000 provozních hodin
●●  Skenovací hlava může být v přímém provedení 
(Straight) nebo 90° (úhlová hlava) s vektorově 
galvo-vychylovaným laserovým paprskem 
vhodným pro značení Datamatrix kódů
●●  CE certifikace
●●  Záruka 2 roky
●●  Bezplatná 24 h servisní Hot Line linka je 
k dispozici 7 dní v týdnu

K dispozici je několik možností ovládání. Od plně 
síťového ovládání laseru až po ovládání přes au-
tonomní řídicí jednotku s dotykovou barevnou 
obrazovkou velikosti 10,4“. 

Konstrukce řídicí jednotky je plně industriální 
s využitím SSD disku. Vybrat si lze ze dvou 
typů řidicích jednotek:
●●  CU0 – s informativním malým displejem a čtyřmi 
tlačítky pro připojení s PLC a ovládání automatem.
●●  CU2 – s dotykovou barevnou obrazovkou veli-
kosti 10,4“ pro plné ovládání laseru a tvorbu zpráv 
na řídící jednotce.

Komunikační rozhraní
●● Input: rozhraní USB, RS232, Binární vstupy
●●  Output: ovládání/blokace bezpečnostního 
okruhu, stavové signály laseru
●●  Snadné připojení k síti pomocí Ethernet 10 Base T

Volitelná výbava: odsávací jednotka, řídicí jed-
notka s dotykovým displejem CU2 nebo s alfanu-
merickou klávesnicí CU0, skenovací hlava v přímém 
nebo úhlovém provedení. ■

Kontaktujte nás – vytvoříme vám řešení na míru, 
které vám ušetří nemalé peníze.

Specifikace značení

Rychlost značení 1600 znaků/s (výška znaků 2 mm, závislé dle materiálu a objektivu)

Typ objektivu
F-Theta

LF4 (defaultně dodávaný objektiv) LF6

Značicí pole 100 x 100 mm 150 x 150 mm

Robotická ruka s laserem e-SolarMark FLS od Leonarda

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 
691 43 Hlohovec
e-mail: bubenicek@LT.cz
www.LT.cz

Princip vláknového laseru

Vláknové laserové značící zařízení - SOLARIS 
e-SolarMark FLS
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DMG MORI přeDstavUJe nOvInky  
pRO DIGItální pRůMysl

V polovině června (14.–17. 6.) se opět otevřely návštěvníkům brány jednoho z hlavních 
výrobních závodů společnosti DMG MORI, tradiční značky Gildemeister Drehmaschinen 
v německém Bielefeldu. Kromě představení 36 high-tech strojů s technologicky zajímavými 
ukázkami soustružení, frézování a multifunkčního obrábění komplexních součástí na hotovo, 
bylo 20 strojů vybaveno nejmodernějším systémem pro řízení, ovládání a správu CELOS 
s integrovanými podpůrnými aplikacemi.  Velkému zájmu se také těšil koncept automatické 
továrny v duchu programu Průmysl 4.0. 

Na příkladu 36 CNC strojů a technologií se v Biele-
feldu představil celý průřez výrobního programu 
tohoto závodu, do nějž společnost DMG MORI 
nedávno investovala značné prostředky, takže nyní 
patří mezi nejmodernější v Evropě.

Software pro továrny budoucnosti
Pozornost se letos soustředila zejména na softwa-
rová řešení a produkty pro digitální transformaci 
výrobního procesu. Expozice v předváděcím centru 
byla rozdělena do různých technologických oblastí 
s důrazem na digitalizaci výroby a koncepty Smart 
Factory a Průmysl 4.0, kde mají v nabídce firmy vý-
znamnou roli různé podpůrné technologické prvky, 
jako např. nově uvedený senzorový paket Sensory 
i4.0 – systémový balíček umožňující optimální práci 
s daty nasnímanými z různých částí stroje (např. jak 
reaguje sklíčidlo vůči dílu, měřit otáčky, teplotu, 
vibrace, stav chladicí a řezné kapaliny atd.) a pomocí 
analyzátoru stavů monitorovat kondici stroje. Možné 
je propojit i několik závodů a sledovat data z výroby 
„v přímém přenosu“. Studii tohoto řešení si mohli 
účastníci Open House v Bielefeldu prohlédnout na 
příkladu stroje CTX beta 800 TC, ale senzorový paket 
je k dispozici pro všechny stroje. Ty lze propojit do 
digitalizované výroby. V praxi to může vypadat např. 
tak, že na iPadu se zvolí aplikace, zákazník si může 
vybrat díl, který chce vyrábět, případně specifikovat 
jeho přesné parametry (rozměry, materiál, apod.) 
a dílec odeslat do výrobního závodu, v digitalizované 
verzi je načten do systému CELOS, kde je zkontrolo-
ván a otestován v simulaci, pokud je vše v pořádku, 
je díl odeslán přímo do výrobního procesu.
Stěžejním prvkem digitalizační strategie DMG MORI 
je systém CELOS, jednotné uživatelské rozhraní na-
bízející přístup k řadě speciálních aplikací pro různé 
úkoly, umožňující řízení stroje stejně snadno jako 
obsluhu mobilního telefonu. Aktuálně je využitelných 
16 aplikací v 5 kategoriích orientovaných na podporu 
při přípravě, optimalizaci a bezproblémové realizaci 
výrobních zakázek, plánování výroby, správu, doku-
mentaci a vizualizaci dat zakázek, procesů a diagnos-

tiky strojů. K dispozici je také verze CELOS pro instalo-
vání na externí PC umožňující permanentní kontrolu 
výrobního procesu, vytváření a správu objednávek 
a jejich přiřazení pro jednotlivé stroje, sledování využití 
strojů a optimalizaci výrobního toku. Například Status 
Monitoring má podporovat zvyšování produktivity 
zamezením prostojů. Touto aplikací lze nepřetržitě 
sledovat stavy na strojích a mít k dispozici včasné 
hlášení o provádění údržby a odstraňování poruch. 

Technologické cykly  
a Procesní řetězec
Neméně významným prvkem v nabídce firmy jsou tzv. 
technologické cykly DMG MORI, to co odlišuje stroje 
této značky od konkurence, jak zdůraznili představitelé 
firmy. Jde o předem naprogramované certifikované 
stroje a technologické postupy integrované přímo do 
strojů, které umožňují významně zjednodušit obsluhu 
i výrobní proces. V současné době nabízí výrobce 
celkem 24 exkluzivních technologických cyklů – např. 
pro soustružení, frézování či vrtání, včetně jejich kom-
binace na multifunkčních obráběcích centrech. Tyto 
cykly umožňují operátorovi zadávat přímo na stroji 
komplexní operace pomocí nastavení příslušných pa-
rametrů kontextových nabídek, a to až o 60 % rychleji 
než při klasickém DIN programování. 
Dalším příkladem technologických cyklů je software 
pro výrobu ozubení odvalovacím způsobem na 
soustružnických centrech nebo frézováním stan-
dardními frézami, SW pro broušení integrované 
v obráběcích centrech konstrukce duoBlock a por-
tálu nebo  Machine Protection Control monitoru-
jící nežádoucí přetěžování vřetene rozpoznáním 
nevyvážení, vibrací a diagnostiku ložisek s rychlým 
zastavením do 10 milisekund.
K prezentovaným softwarovým novinkám patří i ře-
šení nazvané Procesní řetězec, nabízející možnost 

detailní simulace skutečných podmínek obrábě-
cího procesu pomocí vizualizovaného procesního 
řetězce. Virtuální stroj je reálným 3D obrazem 1 :  1 
skutečného zařízení (včetně kinematiky stroje, upí-
nacích prostředků a obrobku, tzn. skutečné sou-
stavy) a jeho prostřednictvím lze předem zkontro-
lovat a optimalizovat výrobní proces, což umožňuje 
dokonale vyladit strategii obrábění, zamezit kolizím 
a zredukovat čas seřízení.

Kompaktní, ale svižnější vřeteno
Inovace probíhají samozřejmě i v hardwarové oblasti. 
K atraktivním novinkám, jimiž DMG MORI nyní vyba-
vuje své stroje, patří např. vřeteno compactMASTER, 
které bylo na Open House prezentováno na sou-
stružnicko-frézovacím centru CTX gamma 2000 TC. 
Výrobce tak reaguje na trend komplexního obrábění 
tvarově členitých součástí s požadavkem na vysokou 
přesnost a kvalitu, který se silně prosazuje zejména 
u kusové a malosériové výroby. Cílem je obrobit tako-
véto díly v jednom automatickém cyklu bez ručního 
přepínání.  S využitím kompaktního vřetene, které je 
výsledkem spolupráce německých a japonských in-
ženýrů, byla zkrácena délka vřetene na 450 mm, čímž 
bylo dosaženo lepšího využití pracovního prostoru 
v ose X o 23 % a použití standardních nástrojů o délce 
až 550 mm, a to při současném zvýšení točivého 
momentu o 120 % na 220 Nm.
K dalším pozoruhodným faktorům pro dosažení 
nejvyšší disponibility strojů, snižování provozních 
nákladů a dosažení nejvyšší přesnosti po celou 
dobu životnosti stroje, které firma ke svým produk-
tům nabízí jako významnou přidanou hodnotu, je 
celoživotní podpora Service Plus zahrnující pravi-
delné preventivní prohlídky, poradenství, diagnos-
tiku a originální sady pro údržbu. ■
Pozn.: Na všechny názvy produktů a služeb v článku 
se vztahuje ochranná známka.

Josef Vališka, Bielefeld

Dva tucty exkluzivních technologických cyklů DMG 
MORI umožňují až o 60 % rychlejší přímé 
programování na stroji prostřednictvím dialogu

Nové kompaktní vřeteno compactMASTER, výsledek 
spolupráce německých a japonských inženýrů...

…se uplatnilo na 
soustružnicko-frézovacím 

centru CTX gamma 2000 TC
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Snadná a rychlá aplikace hliníkových 
prvků v průmySlu 

Společnost Bosch ve druhé polovině 20. století jako první na světě představila hliníkový 
konstrukční systém umožňující snadnou a rychlou stavbu hliníkových rámů jednoúčelových 
strojů, paletových dopravníků, ochranných oplocení, montážních stolů, zásobovacích regálů 
atd. pro potřeby průmyslové výroby. Základem stavebnice byl eloxovaný konstrukční profil 
z hliníkové slitiny s T-drážkami po obvodu a několik spojovacích prvků. 

Hliníkový konstrukční systém se plně osvědčil a do-
dnes jej společnost, nyní již Bosch Rexroth, vyrábí 
a prodává úspěšně po celém světě. Postupem času 
se ale řada konstrukčních profilů rozšířila na více 
než 100 typů tak, že dnes pokrývá všechny běžně 

používané velikostní řady 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 
90 a 100 mm. Původní sortiment několika spojova-
cích prvků se rozrostl na téměř tři desítky různých 
prvků, které umožňují spojení profilů s opracováním 
i bez opracování konců profilů. Konstrukční profily 
mají optimalizovaný průřez a je možno jimi vést 
a akumulovat tlakový vzduch případně vakuum.

Široká škála příslušenství
Nezůstalo jen u profilů a spojovacích prvků, výrobce 
do svého sortimentu přidal také velmi rozsáhlé 
příslušenství užitečné pro konstrukci a stavbu mon-
tážních pracovišť, jako např. průmyslová neoslňující 
svítidla, elektrické zásuvkové lišty, držáky nářadí, er-
gonomické zásobníky materiálu, informační tabule, 
balancéry, loketní opěrky, držáky LCD monitorů, 
otočné pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení 
pro antistatická pracoviště, zvedáky materiálových 
beden, hliníkové kabelové žlaby a celou řadu dal-
ších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu byly 
rovněž vyvinuty paletové dopravníkové systémy 
TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají 
uplatnění v montážních aplikacích pro transport 

produktů o hmotnosti 
od několika gramů až 
do 300 kg na paletu. 
Pro transportní úlohy 
kusových produktů 
z bodu A do bodu B, 
např. v potravinářském, 
farmaceutickém, elek-
trotechnickém, 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 modely komponent, podporující přímý 
export těchto modelů do běžných CAD programů, 
vytváření kusovníků a další.

Výhody pro uživatele
Téměř půlstoletí ověřená technologie tohoto hliní-
kového konstrukčního systému pomáhá uživatelům 
vytvářet konstrukce s vysokým poměrem pevnosti 
vůči hmotnosti. Použití standardních prvků s vyso-
kou přesností umožňuje zkrátit dobu navrhování, 
minimalizovat plánování přípravných prací a také 

čas potřebný pro montáž. Stavebnicový systém 
přináší uživateli výhodu vlastních nízkých výrob-
ních nákladů a potřeby malé investice do strojo-
vého parku. Všechny komponenty 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.pkservis.com 
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INTERNET VĚCÍ VE VÝROBĚ. 
V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍME?  
Dnes zažíváme ohromný nárůst diskuse o trendu nazývaném Internet věcí čili IoT. Přitom 
koncept generování dat stroji za účelem jejich sdílení s jinými stroji není nic nového. Výrobní 
podniky, utilitní společnosti, ropné rafinerie a další odvětví intenzivně pracující s množstvím 
infrastruktury využívají propojená zařízení k monitorování provozu již více než 20 let – ať již jde 
o chytré senzory hlásící změny teploty nebo systémy sledování vozidel pro podporu logistiky.  

Avšak co mění situaci právě dnes, jsou klesající ceny 
chytrých senzorů a nové technologie a platformy 
pro podporu IoT. S jeho integrací musí proto počítat 
i moderní podnikové systémy.

Cesta k obchodním přínosům
Nejnovější globální průzkum společnosti Infor uká-
zal, že 52 % výrobních organizací vidí podporu IoT 
jako obchodní prioritu, přičemž 5 % z nich dokonce 
uvedlo, že IoT má nejvyšší prioritu. 8 % dotázaných 
uvedlo, že již realizuje nějaký IoT program v pod-
niku, 38 % je ve fázi zkoumání jeho potenciálu 
a 35 % výrobců nemá žádné plány s IoT ve svém 
podnikání. Téměř 20 % firem uvedlo, že do roka 
chtějí realizovat reálné projekty v oblasti IoT. 
Pokud se týká přínosů, dvě třetiny (65 %) výrobců si od 
IoT nejvíce slibuje úsporu nákladů vyplývající z vyšší 
provozní účinnosti a 35 % vidí jako největší výhodu 
růst obratu z nových produktů a služeb spojených 
s IoT. K dalším výhodám se zařadily vyšší produkti-
vita, lepší přehled a rozhodovací procesy, efektivnější 
využití strojů a zařízení, přehled a dohledatelnost 
v dodavatelském řetězci a nové obchodní příležitosti.  
Jiný průzkum (Huffington Post) toto víceméně po-
tvrzuje: výrobní podniky, které již alespoň částečně 
implementovaly prvky chytré výroby, vykázaly tyto 
měřitelné výsledky:

 ● 82% nárůst efektivity
 ● 49% snížení poruchovosti výrobků
 ● 45% nárůst spokojenosti zákazníků

Samotné senzory nestačí
Avšak je třeba říci, že k dosažení jakýchkoliv pří-
nosů samotné senzory nestačí. Takto získaná data 
musejí vést k vytvoření kvalitních informačních 
podkladů a k automatickému spouštění konkrét-
ních procesů. Výrobní podniky potřebují kombi-
naci dat v reálném čase (generovaných senzory), 
výkonných analytických funkcionalit a cloudového 
úložiště. Jedině tak mohou rychle a kvalifikovaně 
rozhodovat, zvyšovat svou profitabilitu a zvyšovat 
konkurenceschopnost. Klíč k získání viditelných 
přínosů pak leží v integraci dat generovaných IoT 
zařízeními s ERP systémy.
ERP je nezastupitelnou částí IoT iniciativ, protože 
integruje data generovaná senzory s daty z EAM, 
PLM a CRM systémů a dalšími nestrukturovanými 
podnikovými údaji, jež vznikají napříč firmou. Pouze 
s touto mírou integrace, interpretace a kontextu lze 
maximalizovat úspory nákladů a přidanou hodnotu. 
Pro mnoho společností to znamená, že musejí svůj 
ERP systém změnit a často upgradovat či úplně 
vyměnit, aby dokázaly využít nových příležitostí. 
Jakýkoliv systém implementovaný před více než 
5 lety velmi pravděpodobně nebude obsahovat 
takovou úroveň flexibilní architektury, schopnosti 
integrace, sociálních technologií a intuitivního uži-
vatelského prostředí, aby byl schopen podpory 
pokročilých procesů.
Navíc se zdá, že výrobní organizace zatím nemají 
dostatek dovedností k realizaci IoT projektů, a ani není 

moc jasno v tom, kdo by měl být vlastníkem těchto 
iniciativ: v průzkumu společnosti Infor převládá názor, 
že by to měli být hlavně IT manažeři, nicméně respon-
denti uvedli dalších osm pracovních pozic, které by 
měly nést nějakou zodpovědnost za IoT projekty. Dal-
šími výzvami jsou nedostatek znalostí, nevyjasněné 
přínosy a náklady, nízká úroveň poptávky ze strany 
obchodních oddělení a slabá strategie. 
IoT propojuje inteligentním způsobem lidi, pro-
cesy, data a zařízení tak, aby dokázali realizovat 
nové obchodní modely a činit lepší rozhodnutí. 
Ale toto propojení musí vznikat na základě jasné 
strategie podpořené výkonnými analytickými ná-
stroji a flexibilním ERP řešením fungujícím v reál-
ném čase. IoT není něco, co lze koupit v regálu, 
a pokud to někdo říká, je třeba zpozornět. IoT je 
 příležitost využít nejnovějších technologií k lepšímu 
přehledu o výrobních aktivitách, proaktivnějšímu 
přístupu a zvýšení výrobní flexibility. A také příleži-
tostí k tomu, abychom ještě vylepšili pozici České 
republiky jako jedné z nejvyspělejších výrobních 
ekonomik v Evropě. ■

Ireneusz Kubies, Channel Manager, Infor ČR

ICT A ŘEŠENÍ PRO VÝROBU
Fáze zavádění IoT ve výrobě
1.  MES (Manufacturing Execution System) – pro 

vyšší efektivitu výrobních linek,
2.  Prediktivní údržba – pro účinnější údržbu 

výrobních zařízení,
3.  Tovární automatizace – stroje a uživatelé 

sdílejí data pro inteligentnější rozhodování,
4.  Senzory umístěné v produktech u zákazníků, 

které mohou automaticky odesílat data zpět 
k výrobci pro lepší servisní podporu a do-
dávky nově vytvořených služeb,

5.  Senzory umístěné v produktech u zákazníků, 
které mohou automaticky odesílat data zpět 
k výrobci pro inovaci existujících produktů 
a vývoj nových.

A v jaké fázi se nachází  IoT v České republice? 
Zhruba mezi body 1 a 2: „V posledním období 
zažívají výrobní firmy tlak na efektivitu, neustále 
vzrůstají požadavky na vyšší přesnost, včasnost 
a rychlost, ale samotné ERP a APS systémy jsou již 
na hraně možností. Aby firmy mohly pokračovat 
v další optimalizaci, snaží se zlepšovat detailní 
řízení výroby, a proto jsme svědky stále častější 
integrace technologií pro řízení výrobní linky, 
tedy MES systémů. Ty např. umožňují snímat 
počty vyrobených kusů, stavy jednotlivých veličin 
strojů (např. vibrace), predikovat údržbu a v inte-
graci s ERP systémy přímo řídit stroje na dílnách. 
Dnes je důležité s pomocí dat ze strojů vědět, 
v jakém stavu je např. výrobní dávka umožňující 
přesnější plánování, optimálnější seřizování strojů 
a v konečném důsledku snížení prostojů a zvý-
šení vytíženosti jednotlivých strojů,“ říká Zdeněk 
Špelina, ředitel poradenské společnosti Applicon 
IT zaměřující se na implementaci a integrací in-
formačních systémů ve výrobních podnicích.
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téma: ICT a řešení pro výrobu

IT a výroba ruku v ruce
Svět průmyslu se dnes čím dál víc prolíná se světem IT. V souvislosti s touto symbiózou zaznívají 
především tři termíny: Průmysl 4.0, Internet věcí a robotická automatizace. 

Tyto vzájemně úzce související pojmy jsou doslova 
bránou do budoucnosti, která poněkud připomíná 
sci-fi. Jak se však shodují téměř všechny analýzy, 
postupující automatizace je neoddiskutovatelně 
zde, a především značně změní trh práce. Otáz-
kou je, zda představuje hrozbu či šanci. Nicméně 
historie nás učí, že technologický pokrok byl pro 
lidi nakonec vždy přínosem. 

Méně bílých límečků
Největší změny se bezesporu budou týkat admi-
nistrativních pozic – dle předpovědí některých 
analytiků může zmizet až polovina míst. To se týká 
jak vyspělých trhů, tak i off-shore lokalit, kde hlavní 
konkurenční výhodu představovaly nízké mzdy. 
Zaznívají však i opačné hlasy. Například dle aso-
ciace ABSL, která sdružuje firmy působící v ob-
lasti sdílených podnikových služeb, umožňuje 
automatizace růst. Tím, že s její pomocí firma 
eliminuje manuální a rutinní práci, může využít 
své pracovníky pro činnosti s vyšší přidanou hod-
notou anebo nabízet nové služby, zvyšovat jejich 
kvalitu a následně růst. 
Právě podnikové služby a outsourcing představují 
významnou oblast činností, jejichž boom je do velké 
míry podmíněn právě obrovskými možnostmi, které 
vyplývají z automatizace. Profitují z toho však i zá-
kazníci – podle ABSL šetří firmy, například ty výrobní, 
s pomocí využívání sdílených podnikových služeb 
(např. v oblastech financí, personalistiky, technické 
podpory či výzkumu a vývoje) až 30 % nákladů. Soft-
warové prostředky dnes umožňují automatizovat 
nejen jednotlivé procesy, ale i jejich komplex, tj. 
komunikaci mezi nimi. Čistě administrativní pozice 
mohou nahradit automaticky generované reporty 
a virtuální asistenti. Další pokrok „klasických“ robotů 
přinese pokles potřeby lidské práce v továrnách; 
změní se např. montážní linky, protože se zde více 
uplatní i mobilní roboti.
„Zavedení RPA může společnostem využívajícím 
ve vysokém měřítku pracovní sílu přinést jak růst 
potenciálu, tak snížení nákladů. Nástroje pro ro-
botickou automatizaci jsou obvykle přinejmenším 
dvakrát rychlejší než lidský personál a mohou být 
v provozu nepřetržitě,“ vysvětluje Jonathan Apple-
ton, řediteli ABSL, a dodává: „Motivací pro nasazení 
RPA je bezesporu i eliminace chybovosti způsobené 
lidským faktorem.“

Vítězové a poražení
Změny se nevyhnou ani vlastní výrobě. Robotika 
a další technologie, jako například 3D tisk, umožní 
firmám přivádět výrobu zpět do vyspělých zemí, 
neboť outsourcing výroby do oblastí s nižší cenou 
pracovní síly přestane být ekonomický. Na celo-
světové úrovni se tak vítězem čtvrté průmyslové 
revoluce stanou rozvinuté země a opět se zvýší 
jejich odstup od těch chudších. Nadbytek nekva-
lifikovaných, levných pracovních sil nebude nadále 
konkurenční výhodou. Málo rozvinuté země navíc 
často nemají infrastrukturu, která by umožňovala 
využívat plného potenciálu nových technologií. 
Klíčovými faktory, které pohánějí automatizaci, jsou 
totiž nejen strojové učení a zpracování velkých 
objemů dat, ale také všudypřítomná konektivita.
 „Automatizace a robotizace, zejména v kombinaci 
s umělou inteligencí (AI), výrazně mění i podnikové 
procesy,“ konstatuje Jan Skoták, ředitel regionálního 
centra Infosys v České republice. „Rozdíl oproti minu-
losti spočívá v tom, že dříve, ačkoli byly technologie 
součástí podnikových procesů, byly většinou řízeny 
odděleně od procesů zajišťovaných lidskou činností. 
Dnes však na obě tyto součásti nahlížíme společně, 
protože pouze správná kombinace moderních tech-
nologií a kvalifikovaných lidí povede ke skutečné 
skokové změně jak pro firmy, tak pro jejich zákazníky.“ 

Nová místa
V minulosti se samozřejmě už opakovaně objevovaly 
prognózy o tom, jak stroje připraví člověka o práci. 
Prozatím se však vždy ukázalo, že technologie sou-
časně vytvářejí nové pozice (nebo celé nové obory), 
ať už jde o přesun z průmyslu do služeb nebo o vznik 
zcela nových odvětví typu IT. To potvrzuje i Jan Sko-
ták: „Zvýšený důraz na automatizaci vyžaduje více 
pracovníků s technickými znalostmi a zkušenostmi, 
především z oblasti IT a programování, kteří dokáží 
automatizaci a robotizaci zavádět do praxe.“
Vznikající pozice ale budou vyžadovat vysokou 
kvalifikací, např. v oblastech matematiky, výpočetní 
techniky nebo inženýrských oborů a technických 

znalostí. Jiné prognózy v této souvislosti uvádějí 
spíše sociální dovednosti (komunikace/vyjednávání, 
kreativita...) nebo kritické myšlení. Dá se tedy oče-
kávat, že zaniknou ty pozice, u nichž není dostatek 
prostoru pro vlastní rozhodování a kreativitu. 
Každopádně lidé, kteří se do nových požadavků „trefí“, 
mohou očekávat vyšší mzdy. Zlepší se také ekono-
mické výsledky těch podniků, které dokáží trendy 
Průmyslu 4.0 adekvátně využít, software pro automa-
tizaci i roboti ve výrobě dále zvýší marže. Pokles cen 
zboží by, tak jako u všech dosavadních průmyslových 
revolucí, mohl přinést nižší životní náklady.
Ačkoli nepochybujeme, že většinu zmíněných profesí 
lze automatizovat, je těžké říci, kdy přesně k tomu 
dojde. Největší dnešní podniky však dnes již často 
dosahují obřího obratu jen s minimem zaměstnanců. 
Ve smyslu nástupu nových obchodních modelů již 
čtvrtá průmyslová revoluce rozhodně nastala. ■

Hana Ševčíková

Internet věcí (IoT – Internet of Things)
Zjednodušeně bychom jej mohli popsat jako 
propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím 
internetu bez účasti člověka. Principem je sběr 
dat z různých senzorů a čidel a jejich sdílení 
za účelem dalšího využití. Pro vyhodnocování 
získaných dat se dají využít tzv. technologie 
Big data. Internet věcí již v blízké budoucnosti 
najde uplatnění ve všech oblastech života lidí 
i průmyslu, neboť bude jedním z hlavních ná-
strojů Průmyslu 4.0.
Robotická automatizace (RPA – Robotic Pro-
cess Automation)
Robotická automatizace procesů je aplikací tech-
nických řešení. Umožňuje pracovníkům nastavit 
si „robota“ nebo počítačový software tak, aby 
interpretoval a zachycoval stávající aplikace a data 
a zajistil zpracování transakce, spuštění odezvy, 
manipulaci s daty nebo komunikaci s dalšími sys-
témy. Tedy rutinní operace, které dříve dělali lidé. 
Průmysl 4.0 (Industry 4.0)
Pojem 4. průmyslová revoluce či Průmysl 4.0 
není úplně nový. Podle této myšlenky vzniknou 
„chytré továrny“, které budou využívat automa-
tizace, Internetu věcí a dalších technologických 
možností. Ty efektivně zvládnou opakující se jed-
noduché činnosti, které dosud vykonávali lidé.

20_TM07.indd   20 01.07.16   15:37



červenec 2016    /   

IT FORUM 2016  
ve znamení Průmyslu 4.0
Společnost TD-IS pořádá ve dnech 6. a 7. září 2016 tradiční odbornou konferenci IT FORUM – 
setkání zájemců o novinky v oblasti plánování a řízení výroby, správy dokumentů či životního 
cyklu výrobku, projektového řízení, i CAD/CAM řešení společnosti Autodesk. Tentokrát zve 
účastníky na Vysočinu, do hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou.

Tématem letošního setkání pořádaného pod hes-
lem „Jak zkrotit procesy ve firmě“ budou novinky 
v oblastech, které pomáhají optimalizovat procesy 
při vývoji, konstrukci a výrobě, především v oblasti 
strojírenské výroby, lisování plastů, výrobě forem 
a nástrojů, a ostatních výrobních oborech zabýva-
jících se s touto problematikou.

Prezentovaná řešení se zaměří na informační sys-
témy ERP pro řízení a plánování výroby, DMS správu 
dokumentů, PLM pro správu životního cyklu vý-
robku a systém pro operativní řízení výroby MES 
a CAD/CAM/CAE řešení společnosti Autodesk pro 
modelování a konstruování, simulace a pevnostní 
výpočty.

Program prvního konferenčního dne – vybrané 
přednášky:
●●  Koncepce 4.0 – naše řešení pro Průmysl 4.0 
– přehled jednotlivých segmentů v rámci kon-
ceptu,  
●●  Podpora inovací (Inovace 4.0) – systémy pro 
vývoj a optimalizaci výrobku (CAD, Simulace), 
využití cloudových technologií při návrhu, 

●●  Podpora procesů – PLM je nejdůležitějším 
prvkem pro trvale udržitelný rozvoj společnosti,  
●●  Řízení výroby – odlišnosti řízení sériové a zakáz-
kové výroby v systému EasyTechnology,  
●●  Optimalizace sériové výroby v Process Ana-
lysis z produktové sady Autodesk, 
●●  MES v praxi – sběr a zpracování dat z výrobních 
linek,

●●  Úspěšná nasazení řešení u zákazníků,  
●●  CAD/CAM/CAE software – nové produktové 
sady Autodesk Collection určené pro strojírenství 
a výrobu. Jaké produkty a služby budou Collec-
tions obsahovat? 

Druhý den pokračuje sérií workshopů, zamě-
řených na různá témata související s efektivním 
plánováním a optimalizací výroby pomocí moder-
ních technologií: 
●●  Podnikové informační systémy/ERP – TPV, 
kalkulace forem, plánování výroby, ET MES,
●●  PLM – základní seznámení s EasyPLM, Autodesk 
Vault – snadná cesta pro uživatele Autodesk pro-
duktů, EasyPLM pro pokročilé (novinky, možnosti 
kustomizace, další vývoj, atď.), Quo Vadis Oracle 
Agile – zkušenosti s Oracle Agile v Doosan Škoda 
Power,

●●  Vývoj výrobku v prostředí Autodesk Product 
Collection – Cloudové technologie pro návrh, 
optimalizace, rendering i spolupráci vývojových 
týmů – Fusion 360, Recap 360 Pro, AutoCAD 360 
Pro, Rendering v A360,
●●  Analýza a optimalizace výrobků – Mecha-
nické simulace (Autodesk Mechanical Simulation 
a Nastran InCAD), Simulace proudění a vedení 
tepla (Autodesk Simulation CFD), Návrh forem 
pro vstřikování plastů (Autodesk MoldFlow),
●●  Programování CNC strojů – Inventor HSM, 
2.5D, 3D, 5osé obrábění, Fusion 360,
●●  Automatizace návrhu – metodiky, konfigu-
race, programování v prostředí Autodesku, 
Parametrizace návrhu, iLogic, Inventor ETO, 
Configurator 360.
●●

Po předchozí registraci, kterou je možné pro-
vést e-mailem, online na webových stránkách  
www.td-is.cz, nebo tel.: +420 377 441 025, je účast 
na konferenci a společenském večeru zdarma.  
Registrovat se je možné i jen na jeden vybraný 
den konference – přednášky nebo workshopy, 
nejpozději do 28. srpna. ■
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Správa majetku pomocí 
predikce údržby
Prediktivní údržba pomáhá firmám s náročnou údržbou majetku udržovat funkční výrobní pro-
cesy, infrastrukturu a vybavení k maximalizaci využití a výkonnosti svých zařízení a minimalizaci 
nákladných neplánovaných odstávek, které mohou narušit výrobu, poskytování služeb a dodávky. 

Cíle prediktivní údržby a přístupu orientovaného 
na kvalitu jsou následující:
a)  Předvídat údržbu majetku a problémy s kvalitou 

výrobku.
b)  Snížit počet neplánovaných odstávek.
c)  Vynakládat méně času na řešení problémů s vý-

robními stroji a majetkem firmy.
d)  Zlepšit produktivitu majetku a kvalitu procesů.
e)  Sledovat výkonnost zařízení v reálném čase 

a předvídat budoucí vývoj.
f)  Rozpoznat problémy s kvalitou dříve než běžnými 

metodami kontroly kvality.
Prediktivní údržbu a přístup orientovaný na kvalitu 
je možné využít nejen pro správu výrobních zaří-
zení, ale také pro správu firemního majetku (od 
spotřební elektroniky, strojů a zařízení, související 
dopravní prostředky až po např. vysokozdvižné 
vozíky) a budov (nemovitosti, pozemky, univerzity/
vysoké školy, podnikové kanceláře, areály, atd.).

Prevence poruch a predikce
Prediktivní údržba řízená obchodními analýzami 
umožňuje nahlédnout přímo do uživatelských sys-
témů, mobilních zařízení nebo kamkoliv na praco-
viště. Příslušný software analyzuje různé typy dat, 
včetně dat o užívání, opotřebení a podmíněných 
charakteristických znacích, z různých zdrojů a ak-
tivně rozpoznává vzorce poruch. Software zasílá tyto 
poznatky a optimalizovaná doporučená rozhodnutí 
přímo lidem s rozhodovacími pravomocemi, takže 
firmy mohou snížit provozní náklady, zlepšit produk-
tivitu majetku a zvýšit efektivitu procesů.
Nejvyspělejší softwarová řešení využívají otevřenou 
architekturu k propojení přednastaveného softwaru 
a obsahu na firemním úložišti. S pomocí předin-
stalovaných datových konektorů, datových sché-
mat, prediktivních modelů, úvodních obrazovek 
uživatelů a zpráv se urychluje návratnost investic 
a snižuje se potřeba zajišťování dodatečných služeb.
Toto řešení umožňuje společnostem:
●● rychleji identifikovat problémy,
●● odhadnout a prodloužit životnost součástek,
●● posoudit stav majetku,
●● zjistit ukazatele špatné kvality,
●● provádět proaktivně údržbu a opravy zdrojů,
●●  snižovat náklady na záruční opravy a náklady na 
stahování výrobků z prodeje,
●●  významně snížit následné náklady na ztráty fi-
remní produktivity či špatné kvality,
●●  optimalizovat zásoby náhradních dílů,
●●  zlepšit služby pro zákazníky.

Data kdekoliv
Majetek vybavený senzorem může vytvářet desítky 
datových toků, avšak pečlivá analýza může odhalit, že 
jenom část těchto dat je důležitá pro podrobný popis 

výkonnosti zařízení a monitorování jeho stavu. Firma 
je následně schopná určit, které datové zdroje spolu 
souvisejí, aby se dokázala přesně předvídat kvalita 
zařízení, jejich výkonnost a stav. Firma tak může 
získat detailní přehled potřebný pro tvorbu modelů 
výkonnosti zařízení, které budou předvídat hrozící 
zhoršení kvality zařízení nebo poruchu a doporučí 
nejvhodnější postup v případě neobvyklého chování.

Na základě analýzy údajů o majetku v reálném čase 
může firma vyhodnotit současný stav problematických 
zařízení a proaktivně naplánovat údržbu s minimálním 
anebo žádným dopadem na výrobní plán. V případě 
změny provozních podmínek nebo získání nových 
zdrojů dat o výkonu zařízení dokáží sofistikované ana-
lytické nástroje aktualizovat prediktivní model tak, aby:
a)  získal větší přesnost při rozpoznávání hrozících 

problémů,
b)  připravil doporučení v případě upozornění či 

výstrahy,
c)  nadále optimalizoval postupy údržby, výkonnost 

zařízení a kvalitu procesů.

IBM Predictive Maintenance  
and Quality
IBM vydala softwarové řešení pro prediktivní údržbu 
a kvalitu v roce 2013, aby pomohla firmám efektivně 
sledovat a udržovat výrobní zařízení a zlepšovat 
jejich celkovou dostupnost, využití a výkonnost. 
Software analyzuje různé typy dat, aby odhalil 
vzorce poruch a špatnou kvalitu dříve, než běžné 
metody kontroly kvality tak, aby se snížily nepláno-
vané odstávky ve výrobě a zlepšila se kvalita měření.
IBM Predictive Maintenance and Quality umožňuje, 
aby se na základě prediktivních poznatků vytvo-
řily předepsané kroky – přiřazením a optimalizací 
rozhodování na základě pravidel, které povedou 

k prediktivnímu výsledku. Zatímco sofistikovaná 
analýza probíhá na pozadí IBM Predictive Mainte-
nance and Quality, uživatelé uvidí pouze komplexní 
ukazatel kvality a stavu zařízení na jednoduchém 
a strukturovaném přehledu ukazatelů.
To vše se děje v reálném čase, takže firmy mohou 
sledovat současný stav, a dokonce předvídat, co se 
bude dít. Softwarové řešení IBM umožňuje firmám 
řešit problémy dříve, než mohou vyústit v nákladné 
odstávky výroby či ovlivnit kvalitu produktu.
IBM Predictive Maintenance and Quality využívá 
prediktivní, preskriptivní a deskriptivní analýzu pro 
údržbu majetku a kvalitu produktu. Toto řešení se 
opírá o tři klíčové složky obchodní analýzy:
●● IBM SPSS Modeler získává data a provádí stati-

stické kalkulace v rámci prediktivní údržby. Pomocí 
prediktivního modelování dokáže IBM Predictive 
Maintenance and Quality odhalit anomálie a roz-

poznat extrémní hodnoty, 
monitorovat činnosti a ana-
lyzovat protokoly potřebné 
pro výpočet stavu zařízení, 
vytvářet profily poruch, aby 
se lépe porozumělo jejich 
příčinám, a predikovat 
délku životnosti zařízení.
●● IBM Analytical Deci-

sion Management před-
stavuje institucionální zna-
lost ve formě obchodních 
pravidel pro systematickou 
aplikaci do analytického 
procesu. Tato funkce za-
jišťuje, že IBM Predictive 
Maintenance and Quality 
dokáže navrhnout dopo-
ručená opatření ve chvíli, 
kdy nastane problém a kdy 

je zaměstnanci nebo systém nejvíce potřebují.
●● IBM Cognos Business Intelligence zobrazuje 

interaktivní zprávy na hlavní obrazovce v reálném 
čase, která se snadno přizpůsobí změnám v konfi-
guračním nastavení v průběhu implementace. Tyto 
zprávy obsahují propracované přehledy problémů 
s možností prozkoumání celé analýzy problému tak, 
aby byla odhalena hlavní příčina problému, a pro 
případné další zkoumání dat.

Obchodní přínosy
Zákazníci IBM, kteří využívají prediktivní analýzu pro 
údržbu svého majetku, uvádí tyto výhody:
a)  97 % rozpoznaných závad při konkrétních mon-

tážních operacích,
b)  87% přesnost u varování o možných závadách 

zařízení v průběhu 48 h,
c)  snížení ročního rozpočtu na provozní náklady 

o 10–15 %,
d)  snížení nákladů na údržbu zařízení o 7–10 %,
e)  nárůst výroby o 10–20 %.
Přístup prediktivní analýzy klade důraz na to, aby každý 
ve firmě dokázal využívat cenná data v potřebných 
chvílích při rozhodování a zlepšoval výsledky firmy. 
Je to klíčový zdroj výhod oproti tradičním metodám 
řízení obchodních cílů, které často omezovaly využití 
analytiky jen pro vysoce specializované funkce. ■

Martin Ryšánek, Karel Hřib, IBM Česká republika

Predictive Maintenance and Quality process
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Opravdu chytrá údržba –  
utOpie nebO realita dnešní dOby?
Údržba je v průmyslu jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby. V éře Průmyslu 4.0 
a internetu věcí (IoT) je již samozřejmostí využití moderních technologií.

Cink, cink, ohlásí se nová zpráva Františkovi na 
tabletu. „Hm, tak copak tu máme? Aha, v hale A na 
rozvaděči č. 4 je nějaká podezřele vysoká teplota, 
tak se na to půjdeme podívat.“ U rozvaděče si 
zapne aplikaci a podívá se na něj přes tablet. Na 
displeji se mu zobrazí aktuální hodnoty a vidí, že 
spínač č. 5 hlásí nadlimitní teplotu. „Nojo, to bude 
potřeba vyměnit kabel, máme ho vůbec skladem?“ 
Klepne na tabletu na spínač a okamžitě mu vyjede 
typ potřebného kabelu a informace, že na skladě 
je nyní 6 ks a také návod na výměnu. „Jako bych 

to neuměl sám“, bručí si pod vousy, ale moc dobře 
ví, že ten „mladej“ z noční směny by si s tím tak 
snadno neporadil. Franta odklikne žádost o výdej 
nového kabelu a zamíří si ho rovnou vyzvednout 
do skladu. „Aspoň se zeptám Michala, jak jim do-
padl ten včerejší zápas.“ 
František je totiž údržbář ve firmě, která již před 
nějakou dobou zavedla koncept chytré údržby. 
Ty tam jsou doby zbytečných odstávek, hledání 
papírových manuálů a ručního vypisování tabulek. 
Informace jsou dostupné odkudkoliv a reálná data 
jsou neustále online. V případě nutnosti výměny 

např. měniče nebo měřáku si František také může 
identifikovat konkrétní objekt a zobrazit přednasta-
vené parametry zařízení. Nový přístroj pak nastaví 
jednoduše a rychle podle těch původních. Už ne-
musí nic složitě dohledávat v dokumentaci a celá 
operace mu tak zabere nesrovnatelně méně času. 
A František nový systém vítá, protože mu ušetřil 
spoustu běhání a papírování.
Problémem běžného závodu obvykle stále zůstává 
neslučitelnost jednotlivých aplikací pro sběr dat, 
vyhodnocování, plánování aj. Se všemi poskyto-

vateli je proto vždy nutné separátně řešit např. 
alarmy, když stoupnou vibrace nad určitou hodnotu 
nebo když se kriticky změní teplota. Jedna aplikace 
zase vyhledá manuál pro opravy, jiná poskytne 
přehled o počtu vyrobených kusů. Ale aby jedna 
řešila všechno? 
V liberecké firmě Foxon se podařilo po otestování 
nespočetného množství platforem najít jednu, která 
je schopná nejenom sbírat, archivovat a vyhod-
nocovat technologická a výrobní data, ale umí se 
i efektivně napojit na systémy třetích stran. Všechny 
doposud používané systémy je tak možné konečně 

propojit do jediné platformy FIOT, díky které jsou 
všechna data neustále k dispozici. 

Co je FIOT? 
FIOT neboli Foxon Internet of Things je moderní ná-
stroj pro condition monitoring, prediktivní a chytrou 
údržbu, který sdružuje data do jednoho přehled-
ného online systému. Představuje ucelené řešení 
skládající se z hardwaru a softwaru určeného pro 
měření energií, sítí, fyzikálních i nefyzikálních veličin, 
sběr existujících dat z PLC, archivaci, vyhodnoco-
vání, plánování a predikování. Díky této platformě je 
možné měřit a vyhodnocovat teplotu ve výrobních 
halách, měřit aktuální spotřeby elektrické energie na 
jednotlivých strojích, vibrace na motorech, monito-
rovat osvětlení v areálu a mnoho dalšího.
Možnosti praktického využití této platformy jsou 
takřka neomezené. Např. v konceptu chytré údržby 
platforma pokryje všechny úkony od sběru dat 
a jejich online vizualizaci v mobilním telefonu či 
tabletu, přes vizualizaci rozšířené reality a instalaci 
elektronické dokumentace přímo do aplikace. 
Krásným příkladem využití platformy FIOT je také 
monitoring věcí na vstupu. Jakmile do okruhu 
50 km kolem závodu vjede vůz dodavatele, apli-
kace na to automaticky upozorní a zobrazí seznam 
úkolů, co vše je třeba na převzetí zboží připravit. 
Takováto vylepšení šetří velké množství času i fi-
nancí z rozpočtu. Do klíčových součástí condition 
monitoringu patří také vibrodiagnostika. Platforma 
FIOT podporuje její drátové i bezdrátové řešení. 
Bezdrátový přenos navíc probíhá na frekvenci 
868 MHz, tedy na tzv. IoT frekvenci, a řeší tak 
problém mnohých závodů, kde uvnitř v halách 
není z důvodů dalších přenosů dat podporována 
klasická WiFi frekvence 2,4 GHz.

Proč říci ano rozšířené realitě?
Rozšířená realita (AR – augmented reality) je ozna-
čení používané pro reálný obraz světa doplněný 
o objekty vytvořené počítačem. Jinak řečeno jde 
o zobrazení reality (např. budovy nebo stroje vý-
robní linky) nasnímané fotoaparátem v mobilním 
zařízení a následné přidání digitálních informací 
o daném objektu. Ve výsledku technologie funguje 
zlepšováním – zesilováním současného vnímání 
reality pozorovatele. To vše se děje v reálném čase. 
Rozšířená realita může poskytnout kvalitnější do-
hled nad výrobou jako celkem, nad jednotlivými 
stroji, servisními úkony, vzdálenou správou, kontro-
lou logistických operací, plánováním výroby nebo 
právě třeba údržbou, jak je vidět na Františkově 
příkladu. ■

Anna Zderadičková, Foxon

Přesvědčte se sami, jak rozšířená realita funguje:
1.  Na stránkách www.foxon.cz  si v sekci Aktuality stáhněte aplikaci pro 

rozšířenou realitu, nebo použijte QR kód.

2.  Zapněte aplikaci a namiřte kameru vašeho zařízení na obrázek CNC stroje.

3.  Po úspěšném rozpoznání cíle se Vám na displeji zobrazí 3D model stroje 

a na pravé straně 4 tlačítka sloužící k vizualizaci části stroje, která vás 

zajímá (motor, čerpadlo, sklíčidlo, řídicí panel).
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AutomAtické dAtové 
sklAdy jAko skládAčkA 
Namodelovat si vlastní podobu celého business intelligence řešení, datového skladu nebo 
některé jeho části v jednoduchém nástroji nebo v tabulkovém procesoru – sen, který již není 
pouhým snem. Lze ho uskutečnit a celé řešení pak nechat vygenerovat ve zvolené databázové 
platformě a začít ho plnit daty. Řešení se nazývá automatizace datových skladů. Tedy proces 
automatizovaného vývoje a provozu datového skladu.

Transformace BI (Business Inteligence) do této po-
doby přináší rychlou implementaci změn napříč 
celým datovým skladem – DWH (Data Warehouse) 
a připravuje dimenzionální datové modely pro 
různé byznys nasazení. Datové sklady lze stavět 
podobně jako skládačky. Na jeho architektuře, která 
nejčastěji mívá tři vrstvy (stage, jádro a data marty) 
není třeba nic měnit. Soustředit se je nutné na jádro 
datového skladu, které v sobě skrývá datový model, 
metadatový popis celého skladu a na nástroje, které 
umožní datový sklad vytvořit podle určitého vzoru 
nebo šablony.

Modelování
Stejně jako stavba domu je i příprava automatizova-
ného budování DWH spojená s jeho modelováním. 
Nakonec vhodná vizualizace každého modelu také 
může zabránit nedorozuměním a nenaplněným 
očekáváním. Bez modelování by automatizace 
nebyla možná. Konkrétní datový model by měl 
vycházet z obchodního modelu společnosti, pro 
kterou je sklad budován. Ať už se navrhuje pro 
výrobní společnost, banku, pojišťovnu, leasingo-
vou firmu, mobilního operátora či softwarehouse, 
jádro DWH bude vždy vypadat jinak. Z obchodního 
modelu vyplyne, jestli centrem pozornosti v DWH 
budou klientské smlouvy, vyráběné produkty nebo 
realizované projekty.
Kolem těchto center v modelu potom definu-
jeme košatou síť vzájemných vazeb a popisných 
dimenzí. Po celou dobu vytváření modelu máme 
na paměti fakta, která bude třeba uchovávat, 
a to zejména s ohledem na ukazatele (KPIs), 
které nám datový sklad bude poskytovat. Toto je 
v modelování velmi důležité – pokud je faktem 
např. částka pohledávky, je důležité vědět, jestli 
je vázána na konkrétní fakturu, smlouvu, nebo 
jestli můžeme v modelu sledovat pohledávku 
třeba pouze v detailu na jednotlivého klienta. 
Výhodou je, že dnes je k dispozici množství 
vzorových datových modelů pro jednotlivé 
obchodní modely.

Metadata
Metadata jsou data o datech. Např. tabulka v re-
portu obsahuje nějaká konkrétní data (třeba o mě-
síčních tržbách po produktech). Metadata k této 
tabulce strukturovaně sdělí, co znamenají řádky 
(měsíce) a sloupečky (produkty) této tabulky a co 
je uvnitř tabulky (tržby v tisících korun).
Na podobném jednoduchém principu je posta-
ven celý komplexní metadatový model dato-
vého skladu. Popisuje nejen datový model jádra 
(a datových martů), ale také všechny potřebné 

datové zdroje na vstupu, jejich namapování do 
tabulek datového modelu, které se pak převádí 
na jednotlivé atomizované datové transformace 
a umožňuje popsat jejich závislosti. Například 
nejprve do skladu načteme změny v produktovém 
katalogu a teprve potom můžeme načítat fakta 
o produktech.

Mapování
Mapováním nazýváme sadu poměrně detailních 
pravidel, která přesně určují, jaká data budeme uklá-
dat v jádru DWH. Přesněji řečeno, pro každý sloupec 
každé tabulky jádra musíme určit, z jakého zdroje 
budeme data načítat. Pro tento účel definujeme 
atomické datové transformace, kterých mohou být 
stovky a které mohou být od velice jednoduchých 
až po velice složité.
Jednoduché transformace je možné strojově ge-
nerovat opět na základě metadat a složitější je 
nutné naprogramovat (typicky v SQL). Toto je jediný 
okamžik, kdy v automatizaci DWH vzniká ručně 
psaný kód. Důležité je, že tento kód opět uložíme 
společně s ostatními metadaty a při generování 
transformačních procedur jej kombinujeme s tím, 
co je uloženo v šablonách.

Šablony
Vizualizace již ale hodně souvisí s výslednou podo-
bou řešení. Tato podoba ale není zapsaná pouze 
v metadatech. Hodně záleží také na podstatných 
detailech, které jsou uloženy ve vzorech, které obsa-
hují informace např. o konkrétních datových typech, 
způsobech ukládání historických údajů v různých 
typech tabulek, způsobech fyzického ukládání dat 
a mnoho dalších informací.
Šablony obsahují vzory pro všechny databázové 
objekty, ze kterých bude sklad postavený. Díky 
tomu jsou šablony specifické pro jednotlivé 
databázové platformy. Použitím šablon můžeme 
na základě stejného metadatového modelu vyge-
nerovat stejný datový sklad nejprve pro MS SQL 
Server a následně jej přenést do prostředí Oracle 
nebo Teradata. Častější než změna celé databázové 

platformy ale bude třeba změna právě pravidel pro 
partitioning nebo historizaci dat.

Generování
Když je hotový metadatový model a vybrané a od-
laděné šablony datového skladu, lze spustit tisk, 
nebo přesněji řečeno vygenerování celého řešení ve 
zvoleném databázovém prostředí. Mezivýsledkem 
budou strojově připravené databázové skripty, po 
jejichž nasazení a spuštění dostáváme skutečně 
kompletně celé řešení – databázové struktury 
(nyní ještě prázdné, bez dat) a procedury k jejich 
naplnění.
Napoprvé nás bude čekat ještě prvotní naplnění 
skladu (historickými) daty a potom už pravidelné 
spouštění procedur, pro načítání a aktualizaci no-
vých dat.

Změny
Skutečná síla automatizovaného přístupu k DWH 
se ale projeví ve chvíli, kdy je zapotřebí ve skladu 
provádět zásadnější změny. Vytvoření nového data-
martu nebo doplnění skladu o nová zdrojová data 
jsou nejčastěji se vyskytující změny.
Generátor pomocí metadat a šablon může dodat 
skripty, pomocí kterých se odroluje několik po-
sledních historizačních operací, provede oprava 
dat a postupně načtou data nová.

Závěrem   
DWA (Data Warehouse Automation) není nutné 
aplikovat jen na celé datové sklady. Principy DWA 
lze použít třeba ve finančním nebo obchodním 
oddělení na chytrý návrh a údržbu vlastního data 
martu. Je nesporné, že automatizovaný a agilní 
přístup k tvorbě, provozu a rozvoji DWH přináší 
snadno měřitelné úspory peněz a času, a to mimo 
jiné tím, že je tolerantní k chybám v designu. Pokud 
první, druhá nebo další verze DWH nebyla navržena 
optimálně, je možné vygenerovat a znovu naplnit 
datový sklad, a to i s již existujícími daty. ■

Petr Hájek

Petr Hájek, Senior Advisor pro Informační 
Management společnosti Profinit
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ProPojení výroby a obchodu 
– vize nebo realita?
Za posledních 20 let se svět významně změnil. S nástupem internetu a rozvojem mobilních 
zařízení se vše kolem nás zrychluje. Nové technologie pronikají nejen do osobního života, ale 
také do pracovního prostředí. Co se dříve vyřizovalo faxem v řádu hodin či dne, dnes probíhá 
pomocí datové komunikace během sekund a minut.

To se samozřejmě týká i výrobních firem a zde 
pak konkrétně propojení obchodních a výrobních 
procesů. Významným prvkem, který má na jejich 
propojení vliv, jsou zvyšující se potřeby zákazníků. 
Známý výrok Henryho Forda: „Zákazníci mohou mít 
auto v jakékoli barvě, kterou si budou přát, pokud 
to bude černá...,“ by v dnešní době již rozhodně 
neobstál. Naopak, dnes platí doslova „náš zákazník 
– náš pán“, a pokud chce firma na trhu obstát, musí 
zákazníkům umět splnit každé přání.
Rostoucí tlak na rychlost změn a variabilitu výrobků 
ze strany zákazníků klade na výrobní firmy velké 
nároky. Pro dosažení úspěchu v silně konkurenčním 
prostředí, musí mít společnost úzce propojené ob-
chodní a výrobní procesy s prvořadým cílem uspo-
kojit zákazníka. Rozdělíme-li výrobní společnosti dle 
velmi hrubého členění na dvě skupiny – podniky 
se zakázkovou výrobou a firmy s opakovanou vý-
robou – pak můžeme rozlišit dva typové modely 
propojení obchodu s výrobou.

Opakovaná výroba
U opakované výroby, např. v oblasti automotive, je 
komunikace se zákazníkem založena na mechani-
smu odvolávek, které zpřesňují požadavky na objem 
výroby v dohodnutých periodách. Tyto periody se 

zkracují tím více, čím více se blíží termín dodávky. 
Tím dochází k předávání velkého množství dat mezi 
odběratelem a obchodem, respektive výrobou. 
Děje se tak obvykle pomocí EDI komunikace. Vět-
šina současných ERP systémů je schopna využívat 
formátu EDI a potřebná data automaticky přenášet 
do obchodních oddělení výrobních firem.
Propojení obchodních a výrobních procesů je u zmí-
něného typu výroby pro udržení konkurenceschop-
nosti téměř klíčové. Moderní systémy řízení výrob 
dokáží již dnes pracovat s obchodním forecastem 
a pomocí tohoto nástroje plánovat a spouštět výrobu. 
Přicházející odvolávky lze následně párovat na obcho-
dem navržený forecast a tím on-line sledovat pokrytí 

obchodního plánu reálnými zakázkami. Provázáním 
obchodních a výrobních procesů se dostanou po-
žadavky odběratele zasílané v elektronické podobě 
až do plánování výroby a dodavatel dokáže pružně 
reagovat na případné změny s minimálními nároky 
na administrativní řízení. Stejný postup se používá 
i na opačném konci výroby, kdy jsou informace o do-
dávce a expedici posílány EDI formátem k odběrateli. 
Pro uvedený typ podniků je tedy propojení obchodu 
s výrobou podmínkou nutnou pro dosažení úspěchu 
v konkurenčním prostředí.

Zakázková výroba
U zakázkové výroby jsou procesy poněkud odlišné. 
Mnoho výrobních společností v tomto odvětví se 
v dnešní době stále častěji setkává se skutečností, že 
odběratel požaduje ocenit finální výrobek na základě 
3D modelu s poměrně stručným popisem. V tako-
vém případě hraje důležitou roli vedle obchodníka 
i konstruktér a technolog, kteří se tak stávají součástí 
obchodního týmu. Zpracování kvalitního návrhu 
a kalkulace výrobku pro získání zakázky a zabezpečení 
výroby s dostatečným krycím příspěvkem je téměř 
klíčové. Bez podpory ERP systému a provázanosti 
obchodních a výrobních procesů nelze tohoto cíle 
dosáhnout. Důležitou roli zde hrají informace získané 

z výroby předchozích 
zakázek, např. vytvoření 
typových představitelů, 
nasazení vhodných kal-
kulačních vzorců, apod. 
Tím lze poměrně přesně 
získat nejen nákladovou 
cenu, ale i konkurence-
schopnou prodejní 
cenu. Jakmile se zahájí 

výroba, obchodník potřebuje mít dostupné infor-
mace o stavu a průběhu výroby, kterými musí sys-
tém nejen disponovat, ale také automaticky odesílat 
zprávy o případných zpožděních a jiných změnách 
od dohodnutého kontraktu.
Popsaný typ výroby se vyznačuje poměrně velkým 
počtem změn v konstrukci a kalkulaci výrobku. 
Se zákazníkem je nutno upřesňovat detaily, a to 
nejen v období tvorby nabídky, ale také v průběhu 
běžící výroby. Níže uvedený obrázek č. 2 takovou 
situaci zobrazuje.
ERP systém musí evidovat veškerou historii změn, 
jak ve fázi nabídky, tak v procesu výroby a tím po-
skytnout obchodu argumenty a podklady pro jed-
nání o úpravách, nejen výrobku, ale především ceny. 
Propojení obchodních a výrobních procesů v ERP 
systému umožní vedení tzv. „životopisu zakázky“, 
který obsahuje návrhy, změny, alternativy, neshody 
a další informace vztahující se k výrobku. Vzhledem 
k tomu, že stále platí staré známé „...o peníze jde 
vždy až na prvním místě“, společnost může zpětně 
vyhodnocovat, kde nastaly odchylky mezi nabídko-
vou a skutečnou kalkulací. Může takto jednoduše 
zjistit, které činnosti provádí s většími náklady, než 
se kalkulují v nabídce a posléze přijímat opatření 
vedoucí ke zlepšení výroby, popř. nákupu a v ko-
nečném výsledku především k úspoře nákladů.

Provázat procesy
Na trhu je mnohem více typů výrob, než pouze 
dva popsané v tomto článku. Pro konkrétní realizaci 
propojení obchodních a výrobních procesů je vždy 
nutné zvážit, jakého cíle chce společnost dosáhnout 
a které nástroje ERP systém nabízí. Na tomto základě 
se navrhnou procesy a jejich provázání. Ty se v ERP 
systému nastaví a poté se musí uvést do používání 
jednotlivými pracovníky společnosti.
Kvalitní ERP systémy, mezi něž patří i systémy HE-
LIOS, disponují výše popsanými procesy a umožňují 
nastavení propojení obchodu s výrobou s vysokou 
variabilitou. Tím vytváří prostředí pro trvalé zlepšování 
činností firmy, která je používá, od obchodu, přípravy 
výroby přes výrobu a kvalitu až po měření výkonnosti 
výrobních procesů. ■

Ing. Ladislav Obrovský
Vedoucí týmu realizace HELIOS Green

Asseco Solutions

Obr. č. 2

Obr. č. 1
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ERP systémy PRo výRobní fiRmy 
lákají na nové tEchnologiE 
Ne vždy musí být nejlepší dodavatel podnikového ERP systému mamutí firma s tisícovkami 
vývojářů a prezentací na obřích billboardech. O úspěchu nabízeného produktu rozhoduje 
hlavně to, jak nabízené řešení vyhovuje potřebám uživatele, a v neposlední řadě i uplatnění 
nových postupů či technologií, což může být doménou právě menších firem, které bývají 
v tomto ohledu nezřídka pružnější a agilnější než tradiční softwaroví giganti. 

Platí to hlavně v segmentu menších a středních firem 
– koneckonců právě díky tomu, že jsou jejich obdo-
bou v IT branži, často rozumí nejlépe jejich potřebám. 
V tzv. magickém kvadrantu společnosti Gartner za 
loňský rok se mezi lídry trhu ERP systémů pro středně 
velké podniky orientující se na výrobu opět umístila 
společnost IFS. V rámci tohoto průzkumu byli porov-
náváni dodavatelé samostatných ERP systémů, které 
dokáží odpovídající funkčnost zajistit bez potřeby 
aplikací třetích stran. Prestižní ocenění získala firma 
již třetím rokem po sobě, což technologický ředitel 
společnosti IFS Dan Matthews přičítá kombinaci 
odbornosti, zkušeností a kvality nabízených řešení. 
Nejnovější verzi ERP systému sady IFS Aplikace 9 přijal 
trh velmi dobře, což je podle něj ovlivněno i tím, že 
firma klade důraz na to, aby zákazníci mohli jejich 
řešení nasazovat a používat různými způsoby – proto 
nedávno např. svůj produkt Managed Cloud uvedli 
také pro platformu Microsoft Azure. 

Nové technologie zrychlují procesy
Společnosti, které se umístily v kvadrantu lídrů, 
dokážou podle firmy Gartner sladit neustálou ino-
vaci se schopností vytvářet odpovídající vizi a také 
ji uskutečňovat.
Lídři na trhu ERP systémů pro střední firmy nabízejí 
produkty s robustní funkcionalitou, umožňující 
vyřešit hlavní požadavky zákazníků, kteří mohou 
nové verze nasazovat bez výraznějšího narušení 
svého podnikání. Charakteristickým znakem těchto 
dodavatelů zpravidla je, že vyvíjejí ERP systémy 

výrazně orientované na uživatele, nabízejí svá ře-
šení včetně zákaznické podpory napříč regiony 
a jejich produkty mají nízké celkové náklady na 
vlastnictví (TCO).
Příkladem takovéhoto řešení může být právě nový 
softwarový komplet IFS Aplikace 9 s novými techno-
logie. V závěru loňského roku vydala IFS aktualizaci 
pro Aplikaci 9 pro podporu technologie in-memory 
(zpracování dat přímo v operační paměti místo na 
discích). Při demonstrovaných scénářích v praktickém 
nasazení, kdy se prováděla analýza dat v reálném 
čase, dokázala sada Aplikace 9 provést pomocí da-
tabázových in-memory technologií úlohu mnohem 
efektivněji. Celkové zrychlení bylo v řádu tisíců. 
To umožní rychlejší analýzu a reporting transakč-
ních dat než data uložená v datových skladech, 
která jsou aktualizována pouze v pravidelných in-
tervalech. In-memory v sobě zahrnuje podporu 

pro vizualizace a analýzy vestavěné do procesů 
a úloh. Tímto způsobem se napříč celou organizací 
vylepší přehled o datech i procesech a podpoří 
kvalifikovanější rozhodování.

O rozsahu inovací rozhoduje  
zákazník
Současně se strategií pro in-memory technologie 
bylo představeno řešení In-Memory Advisor. Tento 
nový nástroj je navržen tak, aby zákazníkům pomohl 
nasadit technologii in-memory napříč sadou Ap-
likace tak, aby to přineslo maximální efekt. Nová 
funkčnost umožní provádět analytické dotazy, 
které dosud trvaly minuty, ve zlomcích sekund. 
Potřeba paměti je snížena evolučním přístupem 
k in-memory databázím. Namísto trvalého ukládání 
celé databáze v operační paměti, což není nutné 
ani přínosné, mohou prostřednictvím nástroje In-
-Memory Advisor aplikovat a použít in-memory 
technologie pouze na ty části sady IFS Aplikace, kde 
to nabídne největší přínos. Zajistí se tak optimální 
rovnováha mezi novou rychlou technologií a cenou: 
zbylá data budou ponechána na disku, kde je jejich 
ukládání levnější.
„Výhody zpracování dat v paměti začnou být pa-
trné okolo milionu záznamů v tabulce, největší 
efekt se dostaví při zpracování stovek milionů 
záznamů. Úzké analytické dotazy lze tak urychlit 
v řádech stovek až tisíců, širší by se mohly zrychlit 
více než desetkrát a v některých případech ke 
změnám nedojde. Při použití reálných dat zá-
kazníků se kompresní poměr pohybuje mezi 3:1 
a 10:1, je tedy potřeba mnohem méně paměti, 
než data zaujímají na disku,“ uvedl Dan Matthews 
s tím, že nabídka in-memory technologií přinese 
zákazníkům největší přínos, pokud sami rozhod-
nou o způsobech a míře jejího nasazení. „Roz-
hodně nenutíme zákazníky, aby se vzdali svých 
současných databází a souvisejícího know-how, 
prováděli obří upgrade nebo k sadě IFS Aplikace 
znovu kupovali uživatelské licence,“ dodává Dan 
Matthews. ■

Kristína Hasoňová

Vylepšení nové verze svého ERP systému dosáhla 
firma IFS podporou technologie zpracování dat 
přímo v paměti (in-memory)

PRůmysl sE bEz infoRmačních systémů nEobEjdE

Česko je nejprůmyslovější zemí EU. Na zdejší ekonomice se průmysl podílí 47 %, zatímco např. 
v sousedním Německu činil podíl průmyslu na tamní ekonomice 40 %. Na druhou stranu český 
průmysl představuje v rámci EU 2 % a Německo 27 %. Je zřejmé, že v tak vysoce konkurenč-
ním prostředí není lehké se prosadit a dlouhodobě udržet. Důležitým prostředkem, jak toho 
docílit, jsou podnikové informační systémy – ERP.

Moderní komplexní informační systém obsáhne 
všechny důležité procesy ve firmě – od nákupu 
přes výrobu, sklad, logistiku až po prodej a ná-
sledný servis. Vše je přitom provázáno vzájemně 
i s finančními informacemi, takže uživatel ví, jak 
bude která zakázka zisková, jaký je stav její výroby, 
a kdy bude dodána zákazníkovi. Takovým efektiv-
ním nástrojem, s mnoha referencemi ve většině 
výrobních odvětví je i podnikový informační sys-
tém Byznys ERP vyvinutý firmou JKR. Jeho řešení 
pro řízení výroby není odvětvově specializovaný 
produkt, ale univerzální systém, který je relativně 

snadno modifikovatelný. Lze s ním automatizovat 
řízení výroby v různých odvětvích, jako jsou např. 
strojírenství, elektrotechnika, papírenství, výroba 
nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárny, kovárny 
a další. Je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, 
podporuje produkci na zakázku i na sklad. Zajišťuje 
zprůhlednění a automatizaci všech výrobních pro-
cesů v návaznosti na další oblasti, např. obchod.
Informační systém Byznys ERP průmyslovým spo-
lečnostem nabízí řadu možností, jak zvýšit efektivitu 
výrobních procesů. TPV přináší úspory, které vyplý-
vají z nízké chybovosti při opakovaném zadávání 

výrobních příkazů, rychlejší a přesnější kalkulace 
zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout ter-
míny dokončení zakázek, efektivnějšího využívání 
výrobních kapacit na základě plánů. 
Příprava výroby umožňuje vytvářet výrobní příkazy 
s ohledem na okamžitou dostupnost předem vy-
robených dílů, sdružovat výrobu shodných dílů do 
ekonomických dávek a vybírat mezi alternativními 
výrobními postupy podle různých kriterií. Plánování 
výroby do omezených kapacit pomocí genetických 
algoritmů umožňuje uživatelům nastavit si vlastní 
způsob optimalizace plánu pro výrobní zdroje. 
Vytváření požadavků na zajištění materiálu. Možnost 
simulace plánu do neomezených kapacit. Sledování 
výroby dodává informace o dílčích stavech dokon-
čení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově 
pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků. 
On-line zadávání výrobních hlášení s využitím tech-
nologií čárových kódů a RFID umožňuje zadávat 
výkony pracovníků či celých týmů. ■

Kamil Pittner
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Značkový cloud přicháZí
S pojmem cloud a jeho deriváty jsme se už zvykli setkávat v nejrůznějších oblastech, ale nyní 
se na trhu objevila novinka: BrandCloud, který je dílem stejnojmenné startupové společnosti, 
za níž stojí designérské studio Najbrt a firma Altron. A právě její marketingový ředitel Jan 
Rezek nám poskytl podrobnější informace o tomto pozoruhodném projektu.

Branding a problematika značky je obvykle 
spojován s trochu bohémským světem re-
klamy, marketingu a reklamních agentur, ale 
BrandCloud je zaměřen na firemní prostředí 
běžných společností. Co od něj mohou očeká-
vat a proč by se o něj měly zajímat?
Možná se to na první pohled nemusí zdát, ale každá 
společnost, ať už vědomě nebo nevědomě, tvoří 
svůj brand. Součástí toho není jenom hezky namalo-
vané logo. Brand je také to, jak lidé danou společnost 
vnímají, co si představí, když slyší její jméno, jakým 
jazykem mluví její zaměstnanci, jaké kanály a materiály 
používá. Tomu všemu BrandCloud napomáhá tím, že 
se stará o digitální obsah, který společnost produkuje. 
BrandCloud zlepšuje komunikaci uvnitř společnosti 
a komunikaci směrem ven, což jsou věci, které řeší 
společnosti bez ohledu na obor jejich podnikání. 
Můžeme říkat, že tím napomáhá držet firemní kulturu 
anebo prostě jednoduše společnost rozvíjí. Kromě 
toho samozřejmě BrandCloud funguje jako chytré 
úložiště pro libovolný další typ firemních dokumentů, 
jako jsou smlouvy nebo např. technické výkresy v prů-
myslových firmách. Uživatelé se tak snadno dostanou 
k aktuálním verzím a mohou se podívat na data, aniž 
mají příslušný software pro jejich zpracování.

V čem se liší technologie a řešení, které 
BrandCloud využívá, od běžných cloudových 
řešení, které se vyrojily jako houby po dešti?
Když se zamyslíte nad většinou cloudových úložišť, 
zjistíte, že pracují pořád na stejném principu jako 
operační systémy už desítky let. Pořád používáme 
soubory, které jsou řazeny do jednotlivých složek, ale 
o souborech samotných toho moc nevíme, dokud 
je neotevřeme. BrandCloud nad touto klasickou 
strukturou vytváří platformu, přes kterou uživatelé 
snadněji rozeznají, co se v souborech nachází při-

dáním dalších vrstev metainformací a vizualizací, 
protože ve spoustě situací jenom samotný soubor 
nestačí. Tudíž tam, kde běžná úložiště končí, my 
vlastně začínáme. Nepokládáme si otázky, jak soubor 
co nejlépe uložit, ale otázky typu, jak zajistit, aby byly 
soubory co nejlépe využitelné pro běžné úkony, 
které každá společnost řeší jako zavedení nových 
produktů a služeb, distribuce reklamních materiálů, 
rozvoj a držení brandu, jak tyto činnosti co nejvíce 
urychlit a zpříjemnit.

Tím, že firmy dávají do BrandCloudu řadu 
informací a umožňují sdílení části svých dat 
se ovšem vystavují digitálnímu kybersvětu. 
Jak je to s bezpečností?
Uvědomujeme si, že spousta společností má strach 
nahrát svá data do cloudu, ale realita je dnes ta-
ková, že data v cloudu bývají v podstatě ve větším 
bezpečí než na lokálních počítačích či serverech. 
V datových centrech používáme moderní hard-
warové i softwarové technologie pro zabezpečení 
dat. Veškerá komunikace je šifrovaná. Pamatujeme 
i např. na lidské chyby, jako je smazání omylem. Sa-
mozřejmě je potřeba ze strany uživatelů dodržovat 
určitá bezpečností opatření, jako volit dostatečně 
silná hesla, heslo nikde nesdělovat ani nevyplňovat 
do podvodných formulářů nebo se případně ze 
systému nezapomenout včas odhlásit na sdílených 
počítačích. Pokud si to klient žádá, jsme schopni 
mu nainstalovat instanci na jeho lokální server a pří-
padně mu poradit s dalšími nadstandardními prvky 
zabezpečení, koneckonců kybernetická bezpečnost 
je jedním z hlavních oborů činnosti společnosti 
Altron, která BrandCloud spoluvlastní. ■

ERp: Šampióni, pRůměR a smolaři
Průzkum renomovaných analytiků Aberdeen Group kolem podnikových ERP systémů v ma-
lých a středních podnicích (SMB) s sebou přináší několik zajímavostí. Týkají se zejména jejich 
využití a kritérií výběru.

Definice SMB podle Aberdeen Group definuje 
střední firmu jednoduše podle počtu zaměstnanců. 
Do této kategorie připadly všechny podniky s po-
čtem 100 až 1000 zaměstnanců. Na základě několika 
klíčových metrik změřili firmy v tomto sektoru podle 
veřejně publikovaných výsledků a následně je podle 
výkonnosti setřídili do tří kategorií:
Šampióni: 20 % top nejlepších podniků; Prů-
měrní: 50 % výkonnostně středně dobrých pod-
niků; Smolaři: 30 % zaostávajících firem
V některých hodnoceních jsou Průměrní a Smolaři 
označeni jako Ostatní.
Výběr hodnoticích parametrů a dosahované vý-

sledky v jednotlivých skupinách jsou patrné z tab. 1.
U nejlepších hráčů na trhu nehraje cena řešení zcela 
primární roli a řadí se dokonce až na třetí příčku 
hlavních výběrových kritérií. To je v příkrém rozporu 
se zaužívanou realitou, kdy kritéria výběrového 
řízení jsou nastavena tak, že cena tvoří 40 až 60 % 
celkového hodnocení.
Organizace, které dokážou z ERP balíků dostat to 
nejlepší pro svůj byznys, řadí při rozhodování o jeho 
nákupu na první místo vhodnou funkcionalitu, což 
znamená, že preferují řešení (až o 56 % důrazněji), jež 
disponuje vlastnostmi, které jim umožní fungovat 
efektivněji. Dále při výběru dbají víc než ostatní 

(až o 30 %) na snadnost 
použití. Vysvětlení je 
nasnadě – k čemu ERP 
se širokou škálou funkcí, 
jež nelze provozovat 
podle svých představ. 
Aby ERP v maximální 
míře ladilo s požadavky 
potenciálního zájemce, 
je důležité mít jasnou 

představu o vhodné funkcionalitě ještě před vlast-
ním výběrem software. Nutnou podmínkou je však 
mít nejprve standardizované firemní procesy a jasně 
vytýčené cíle svého podnikání. Ty rovněž musí být 
plně v souladu s možnostmi potencionálního ře-
šení.

Snadný provoz a využití ERP zvyšuje 
loajalitu
I sebelepší funkcionalita software v perfektní har-
monii s dobře nastavenými firemními procesy je 
odsouzena k neúspěchu, pokud jí uživatelé nejsou 
schopni využít. Šampióni podle Aberdeen Group 
vybírají software s tím, aby jeho uživatelům posky-
toval skutečnou výhodu. Pakliže je uživatel schopný 
v ERP nalézat údaje, které potřebuje pro svou práci 
a rozhodování – navíc ve smysluplné formě, pak 
se evidentně může na takový systém spolehnout 
a bude k němu značně loajální.

Hlavní benefity se zavedení ERP
Podle zjištění dokážou ti nejlepší ze svého ERP 
vytěžit o něco víc než všichni ostatní. Nejčastějším 
přínosem při zavedení ERP v tomto segmentu trhu 
je řízené snižování nákladů. Rovněž implementací 
vylepšené podnikové procesy mají vliv na zefektiv-
nění a včasnost dodávek výrobků a služeb. To jistě 
ocení každý zákazník a zároveň tato vlastnost může 
být jednou z těch klíčových, kterými se podnik odliší 
od své konkurence. ■� /kp/

Šampioni Průměrní Smolaři

Doba trvání měsíční účetní závěrky 3,9 dní 6,4 dní 8,1 dní

Doba splatnosti pohledávek 39,1 dní 42,9 dní 51,4 dní

Kompletní a včasné dodávky 96 % 89 % 82 %

Růst zisků za poslední 2 roky 16 % 11 % 0 %

Tab. 1: Hodnoticí kritéria a výsledky pro společnosti z malého a středního trhu
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AutomAticA: týden plný robotů

Letošní ročník veletrhu, jehož hlavními tématy byly digitalizace, Pracoviště 4.0, spolupráce 
lidí s roboty a servisní robotika, přilákal od 21. do 24. června na mnichovské výstaviště na 
45 000 návštěvníků, především z řad odborníků a profesionálů, z toho třetinu zahraničních 
(jejichž podíl se letos zdvojnásobil), což představuje famózní 30% nárůst. 

Důvodem je mj. i vzestup zájmu o obor jako ta-
kový, tzn. automatizaci a roboty, v souvislosti s ná-
stupem trendu označovaného jako Průmysl 4.0. 
Své produkty a služby zaměřené na tuto oblast 
představovalo 839 vystavovatelů z téměř 50 zemí. 

Mezi nimi nechyběl žádný z lídrů oboru, jako např. 
ABB, Kuka, Fanuc, Schunk či Festo, ale obsah jejich 
expozic navíc doplňovaly prezentace partnerských 
či nezávislých firem, které nabízely různé speciali-
zované aplikace. Ty umožňují z pouhých mecha-
nických zařízení vybavených větším či menším 
stupněm automatizace na základě předem napro-
gramovaných úkolů učinit systémy nadané vlastní 
inteligencí, schopné do značné míry samostatného 
rozhodování podle dané situace. Příkladem je třeba 
řešení pro vybírání a manipulaci s neuspořádanými 
díly – robot si tahá součástky přímo z přepravky bez 
nutnosti mít je předem přetříděné, jak je vyžado-
váno u běžných systémů tohoto typu.

Od Goliášů po neúnavné parťáky
Kromě produktových novinek v podobě nových 
modelů robotů i kolaborativních pomocníků se na 
Automatice představily i nové technologie a řešení, 
např. v oblasti strojového vidění, přesné a rychlé 
manipulace či umělé inteligence. Velká část z nich 
byla zaměřena na využití „chytrých“ senzorů umož-
ňujících sledování výrobních procesů, sběr dat 
z nich a jejich vyhodnocování pomocí výkonných 
algoritmů v reálném čase, což umožňuje optima-
lizovat průmyslovou výrobu v závislosti na aktuál-
ních podmínkách. Německo jako jeden z hlavních 

inspirátorů a lídrů Průmyslu 4.0 samozřejmě nijak 
nezaostává ani v jeho klíčové složce – digitalizaci, 
což se odrazilo i v jednom z ústředních témat ve-
letrhu: IT2Industry. Automatizace a IT se vzájemně 
úzce propojují a IT2Industry k tomu vytváří efektivní 
platformu pro digitalizaci průmyslu. 
Vzhledem k současnému opojení symbolem 4.0 
je zcela pochopitelné, že i pracoviště budoucnosti 
je označeno tímto přídomkem. Na mnichovském 
veletrhu bylo téma Workplace 4.0 jedním z nepře-
hlédnutelných a stěžejních témat. Nové výrobní 
metody – nové pracovní postupy, jejichž společným 
mottem byla především týmová práce člověka 
a stroje, s níž se počítá jako se základem budoucích 
výrobních linek digitalizovaných průmyslových 
továren. V řadě z nich už běží pilotní projekty, kdy 
fungují hybridní výrobní systémy kombinující v růz-
ném stupni souběžnou práci lidí a robotů.

Kromě obřích průmyslových robotů se pozornost 
výrobců zaměřuje i na jejich subtilnější kolegy, kteří 
na rozdíl od monstrózních robotů vyžadujících kvůli 
své síle řadu přísných (a nákladných) bezpečnost-
ních opatření, jsou určeni pro přímou spolupráci 
s lidmi bez ochranných klecí. Tzv. kolaborativní 
roboty jsou schopné pracovat na výrobních lin-
kách bok po boku s lidmi a převzít od nich rutinní 
monotónní práce, které mohou vykonávat nonstop 
a s lepší opakovatelností a přesností. V současné 
době má prakticky už každý z významnějších vý-
robců robotů ve své nabídce zástupce této ka-
tegorie. Díky systému bezpečnostních prvků od 
redukce silového působení přes okamžité auto-
matické zastavení v případě kontaktu až po např. 
speciální měkké povrchy tlumící případný náraz 
jsou tyto stroje pro lidi neškodné i v případě, že by 

došlo ke kolizi s lidským tělem. Některé z nich jsou 
dokonce vybavovány pokročilými systémy umělé 
inteligence umožňující lidem s těmito robotickými 
spolupracovníky komunikovat.

Roboty v našich službách
Servisní robotika zaznamenala velký nárůst, což 
bylo patrné i na veletrhu, kde se roboti představili 
jako pomocníci pro handicapované či asistenti pro 
lidi v nejrůznějších aplikacích, řidiči automatických 
dopravních systémů i aktivní účastníci manipu-
lačních operací na automatizovaných výrobních 
linkách. K vidění byli např. i roboti schopní prová-
dět inventarizaci v obchodních domech, dokážou 
už i uvařit kávu nebo načepovat pivo. A to nejen 

z výčepního zařízení – robotická ruka s využitím 
speciální aplikace umí otevřít „lahváče“ vytaženého 
z přepravky, nalít do sklenice (včetně napěnění) 
a podat ho do ruky – jak se návštěvníci mohli sami 
přesvědčit na stánku firmy Kuka. ■

Josef Vališka, Mnichov
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IntralogIstIcká setkání na ceMatu

Na přelomu května a června (31. 5.–3. 6.) se uskutečnil v Hannoveru specializovaný veletrh CeMAT. 
Jde o prestižní celosvětovou událost konanou v dvouletém cyklu pro společnosti i odborníky 
zabývající se intralogistikou a managementem dodavatelského řetězce. Letošní setkání této úzce 
profesní akce se povedlo, nechyběla chytrá řešení v manipulační technice i inovativní technologie.  

Na veletrhu byly k vidění všechny segmenty intra-
logistiky, počínaje vysokozdvižnými vozíky, doprav-
níky, automatizovanými přepravními a skladovacími 
systémy, jeřáby a zvedacími plošinami a také robo-
tizovanými pracovišti a softwarem. Samozřejmě ne-
chyběla řešení v obalové technice a technologiích 
označování a etiketování.
Ve svých expozicích se prezentovalo přes tisíc vy-
stavujících firem, na které se přijelo podívat téměř 

190 000 návštěvníků. Ve srovnání s předchozím roč-
níkem v roce 2014 bych ale řekl, že letošní veletrh 
ztratil na mohutnosti, což bylo vidět i na neobsaze-
nosti některých hal. Možná předchozí tříletý cyklus 
by byl pro vystavovatele přínosnější. Nicméně skoro 
všichni hlavní hráči na poli intralogistiky jako Still, 
Jungheinrich, ToyotaMH a další byli přítomni včetně 
početné skupiny asijských vystavovatelů.  
Tak jako ve strojírenství i v intralogistice jsou trendy 
s posunem ke čtvrté průmyslové revoluci. Výrobci 
přicházejí s nabídkou nových i inovativních techno-
logií, jako je spolupráce automatických inteligent-
ních systémů, které si budou předávat informace 

a přitom budou pracovat bez účasti obsluhy. Skoro 
u všech výrobců byla pro pohon elektrických vozíků 
prezentována lithium-iontová technologie. 
V prostorné expozici společnosti Still se nás ujal 
Otakar Skala z českého zastoupení jako průvodce, 
což jsem velmi ocenil. Jako absolutní novinku 
a highlight na CeMATu představili iGo neo CX 20, 
první autonomní vychystávací vozík na světě. Jak 
doplnil Otakar Skala, zatím nikdo z konkurentů nic 

takového nenabízí. Stroj je upraven z vozíku CX 20 
a je vhodný pro rychloobrátkové zboží v automobi-
lovém průmyslu. Princip spočívá v tom, že skenery 
vozíku naskenují obsluhu a pak už vozík následuje 
konkrétní osobu jdoucí před ním. Není potřeba 
trasovat trasu, vozík provádí neustálý monitoring 
prostoru do 50 m před sebou, aby nedošlo ke kolizi 
s jiným vozíkem či ke zranění osob. Když se obsluha 
zastaví, vozík zastaví v definované zóně u něj, aby 
obsluha mohla vychystávat zboží do regálů, přitom 
se dá nastavit definovaná zóna jak pro první, tak 
i druhou paletu.

Díky této technologii lze uspořit až 30 % času. Je-
diné, co vozík neumí, je couvat, kvůli bezpečnosti 
to musí provádět obsluha manuálně. Jako další 
novinku představoval Still webovou aplikaci neXXt 
fleet, která zahrnuje všechny stávající aplikace v jed-
nom a je vhodná pro synchronizaci flotil vozíků ve 
firmách a jejich optimalizaci.
Nejen v automobilovém průmyslu se využívá  
Li-ion baterií, v současné době přecházejí i výrobci 
vysokozdvižných vozíků na tento trend a nahrazují 
klasické trakční baterie Li-ion bateriemi. A není se 
čemu divit, Li-ion baterie je bezúdržbová a bez 
paměťového efektu, tzn., že ji lze kdykoliv nabíjet 
i když není zcela vybitá. I když je její cena 2,5krát 
vyšší než u trakční baterie, vyplatí se. Její nabíjecí 
cyklus, pokud se nabíjí od nuly, je zhruba 2500 
cyklů, pokud se dobíjí ne zcela vybitá, vydrží až 
5000 cyklů, oproti trakční baterii s 1500 nabíjecími 
cykly. Při využití těchto baterií ve větším fleetovém 
parku, je nutné vybavit původní nabíjárnu silněj-
šími přívody, jak doplnil Otakar Skala. 
Vozík RX 60-80 disponuje nejvyšší tonáží ve Stillu, 
jeho výhodou je, že může být vybaven Li-ion baterií 
s nejvyšší kapacitou, kterou Still vyvinul pro tyto 
účely. Baterie jsou doplněné speciálním vzducho-
vým chlazením, čímž se udržuje stálá teplota 25 °C 
a vozík vydrží v provozu delší dobu (až 6 mth). 

Na stánku Stillu dále představili modernizovaný re-
trak FM-X 17 (1,7 t) s novým systémem měření výšky 
zdvihu, díky tomu vyjede stožár automaticky do 
přesné polohy podle toho, jestli jde o vyskladnění 
nebo zaskladnění a obsluha má ulehčenou práci 
s pozicováním. Modernizací retrak získal nosič vidlic 
prodloužený o 40 mm směrem k nákladu a střechu 
z pancéřovaného skla, takže obsluha nemá výhled 
rušen křížovými vzpěrami, docílilo se tím vyšší bez-
pečnosti práce při manipulaci.

LED senzor umístěný na stožáru retraku Still měří 
výšku zdvihu již od nulové polohy

NeXXt fleet pro synchronizaci flotil vozíků Still 
zahrnuje všechny aplikace v jednom

Vozík RX 60-80 s nejvyšší tonáží může být vybaven 
největší Li-ion baterií se speciálním chlazením  

Myslíte si, že se nedá v intralogistice zaujmout tancem? Díky možnosti natáčení kol až o 90 stupňů vytvářely 
čelní vozíky CombiLift zajímavé taneční kreace

První autonomní vychystávací vozík iGo neo CX 20

29_30_TM07.indd   29 04.07.16   8:31



reportáž

30    /    červenec 2016

Na stánku Jungheinrich nás prováděl Petr Hon-
zajk z pražského zastoupení firmy a kromě řady 
nejmenších ekologických strojů EJC M10 představil 
nový retrak s Li-ion bateriemi, které jsou z vlast-
ního vývoje firmy. Jejich výhodou jsou totožné 
rozměry s trakčními původními bateriemi, takže 
není potřeba upravovat prostor, pouze přívod na 
48 V. Baterie je schopná se dobít během 2,5 h na 
plných 100 %. Sériová výroba těchto retraků má 
začít koncem letošního roku.
Jednou z novinek byl horizontálně vychystávací 
vozík tzv. iPilot, který se ovládá pomocí dálkového 
ovladače. Po spárování dat vozík následuje obsluhu, 

která tím, že nemusí ovládat vozík ručně, uspoří až 
15-20 % vychystávacích časů. Kvůli bezpečnosti dis-
ponuje vozík laserovým skenerem. Obsluha může 
mít tzv. datové brýle, pomocí kterých vidí např. 
čísla zakázek, místo aby se koukala do terminálu. 
Stejně jako u Stillu představuje Jungheinrich retrak 
s největší Li-ion baterií, až 480 Ah. Díky vlastnímu 

vývoji a výrobě Li-ion baterií mohou nabízet celou 
sadu baterií od 40, 110, 240, 360 až po 480 Ah 
včetně nabíječek. 
Mezi další novinky nám Petr Honzajk ukázal systé-
mové zakladače typy EKX, jejichž hlavní novinkou 
je systém pro vyrovnávání nerovností podlahy, za 

což firma přímo na veletrhu získala ocenění za 
technologickou inovaci. Protože je bezpečnost 
v intralogistice kladena na první místo, přišel Jun-
gheinrich se systémem rozpoznávání osob v pe-
riferii vozíku, kdy řidič má displej přímo v zorném 
poli. V samostatném prostoru bylo předvedeno 
řešení skladu s plně automatizovanými systémo-
vými vozíky. Stroje skenují prostředí kolem sebe 
a tím je vyloučena možnost kolize a zranění osob.
Nebylo vše jen o elektřině, na piedestal se dostaly 
i vozíky se spalovacím motorem od 1,6 do 5 t. Ro-
bustní vozík s hydrostatickým a hydrodynamickým 
pohonem pro znečištěné prostředí (např. prach, 
bláto apod.) je vybavený pro šetrení nákladů před-
ními bezúdržbovými brzdami a novým systémem 
výměny plynových lahví. 
Mezi společnostmi, které prezentovaly kompletní 
firemní portfolio, byla i firma SSI Schäfer. Jejich vý-
hodou, jak nám sdělil Karel Laube, obchodní ředitel 
českého zastoupení, že poskytují logistická řešení 
téměř pro všechna průmyslová odvětví. A jaké 
novinky si přichystali na CeMAT? Např. nový sys-
tém Cuby. Jde o automatizovaný kyvadlový úložný 
systém pro skladování přepravek, který doplňuje 
AKL sklad se zakladači. Systém je vhodný pro menší 
firmy s menším počtem skladových boxů. Další 
novinkou byl automatizovaný vozík Waesel pro me-
zioperační dopravníkový systém. Hodí se např. pro 
logistický transport krabic různých velikostí do 35 kg 
mezi pracovními stanicemi. Za pozornost určitě stojí 
systém laserového navádění bezobslužných vozíků 
pro regálových uliček a také vlastní vývoj softwaru 
WMS Wamas k řízení skladu. 
Svůj stánek měla i ryze česká firma Belet, která 
sice na malém stánku, ale vystavovala své výrobky 
manipulační techniky a speciální konstrukce pro 
manipulační techniku. V její nabídce nechybí ani 
speciální zakázkové výroby manipulační a trans-
portní techniky. ■

Petr Kostolník, Hannover

▲ ▲

Pětitunový vozík vybavil Jungheinrich zařízením pro 
lepší výměnu plynových lahví

K aktivaci vychystávacího vozíku iPilot stačí načíst data 
z dálkového ovladače a pak jej pomocí něj ovládat

Za zakladač EKX se systémem pro vyrovnávání 
nerovností podlahy obdržel Jungheinrich ocenění za 
technologickou inovaci

V expozici SSI Schäfer prezentovali řešení téměř pro 
všechna odvětví průmyslu

NejeN výroba míří k automatizaci

Kromě prezentace na CeMATu se někteří z dodavatelů logistických řešení a vybavení rozhodli 
udělat si vlastní veletrh, jako např. společnost Linde Material Handling, která už s úspěchem 
organizuje svůj tradiční World of Material Handling. Ústředním tématem letošního ročníku, 
představujícího ve stylovém objektu staré tovární haly novinky v portfoliu firmy, byla auto-
matizace.

Jak by mohla intralogistika vypadat v roce 2030? 
Budoucími trendy jsou propojení, automatizace, 
individualizace a energetické systémy, domnívá 
se Massimiliano Sammartano, vicepresident pro 
prodej a marketing Linde MH. „Zboží bude komu-
nikovat se svými přepravkami a zapojí se tak do 
komplexního řízení celého toku. Také vozíky budou 
„jednat“ více autonomně (to platí i pro údržbu 
a servis), takže již nebude docházet k výpadkům. 
Variabilně se přizpůsobí řidiči i konkrétnímu úkolu 
a budou využívány různými specifickými způsoby. 
Již dnes dokáže Linde MH automatizovat rozličné 
typy vozíků a skladových operací.“ Specifickou ob-
lastí aktivit firmy je problematika energie. „Ze spo-
třebitele se stane výrobce energie, protože existuje 

řada možností, jak vyrábět energii v procesech, kde 
zčásti zcela přirozeně vzniká. Proto zaměřujeme 
svoji pozornost na technologii Li-lon baterií a pali-
vových článků. Neplánujeme jen změny v detailech, 
my plánujeme novou dobu,“ říká Sammartano.
Firma také představila řadu inovací a řešení, s nimiž 
se budete moci podrobněji seznámit v příštím vydání 
TechMagazínu. Nejde jen o samotné typicky červené 
vysokozdvižné vozíky, ale celé manipulační linky 
a systémy, které se v budoucnu mohou stát součástí 
automatizovaných skladů. Jejich základem mohou 
být robotizované manipulační systémy s automatic-
kou navigací, které firma vyvinula ve spolupráci s fran-
couzskou společností Balyo. A to i v podobě celých 
robotických vláčků, které na rozdíl od obdobných 

konkurenčních řešení umožňují i odpojování, připo-
jování a výměnu vozíků začleněných do soupravy 
za provozu, nebo automatických vysokozdvižných 
vozíků, které zvládnou běžné operace a přesnou 
manipulaci s balíky a paletami zcela bez účasti řidiče. 
Zvláštností vozíků Linde Robotics je geonavigace, 
díky níž se mohou bez další specializované podpůrné 
infrastruktury volně orientovat v prostoru. Další vý-
hody vozového parku MATIC spočívají v nesčetných 
možnostech propojení se stroji a systémy, ve vysoké 
bezpečnosti dopravy díky komponentám, jako jsou 
snímače, skenery a kamery, a možnosti kdykoli přepí-
nat mezi autonomní jízdou a ručním ovládáním. ■

/jv/

Nový robotický vláček
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FOSILNÍ VERSUS „ZELENÁ“ PALIVA: 
CO BUDEME TANKOVAT V BUDOUCNOSTI?
Svět je dnes ve víru „zelené mobility“ a úsilí vymanit se z dosavadního systému koncipovaného 
na využívání paliv založených na fosilních zdrojích. Pro pohon strojů, které nás vozí nebo pře-
pravují zboží vyprodukované průmyslem, se snažíme prosadit motory, jež pohání elektřina 
nebo vodík apod. A aniž bychom si to uvědomovali, vracíme se vlastně zpět v čase – alternativní 
pohony nejsou novinkou a vynálezem moderní doby, ale byly tu už před více než sto lety.

Slavný francouzský spisovatel Jules Verne byl možná 
ještě větším vizionářem, než jsme si až dosud my-
sleli. V době, kdy byl svět ohromen stoletím páry, 
fungovaly nejlepší vynálezy hrdinů jeho příběhů na 
elektřinu. Nautilus kapitána Nema, Albatros Robura 
Dobyvatele i jeho pozdější – dnes bychom řekli 

multifunkční víceúčelový dopravní prostředek – 
létající vozidlo a plavidlo Postrach, a další a další za-
řízení, to vše poháněla elektrická energie už v době, 
kdy stěžejním pohonným systémem byl parní stroj. 
I když Jules Verne nepochybně znal i spalovací 
motor – první se objevily už za jeho života, a je 
přinejmenším vysoce nepravděpodobné, že by 
tyto technické novinky unikly pozornosti někoho, 
kdo se o rozvoj techniky zajímal tak intenzívně jako 
právě Jules Verne. První spalovací motor, benzínový 
čtyřtakt, vytvořil německý inženýr Nicolaus Otto už 
v roce 1876 a skotský inženýr Dugald Cler představil 
světu první zážehový dvoutakt o pouhé tři roky 
později (to byl Jules Verne právě v nejlepším zralém 
věku, slavil své 50. narozeniny). A od roku 1863, kdy 
vyjel na silnice první Daimlerův automobil, se tyto 
samohybné stroje objevovaly stále častěji. 

Od baterií k benzínu, naftě – a zpět…
Nicméně v silniční dopravě to byly právě elekt-
romobily, které ovládly počátky automobilismu, 
vzhledem k tomu, že elektromotory netrpěly dět-
skými nemocemi prvních spalovacích agregátů, 
nabízely i vysoký výkon (jak dokumentují dobové 
závodní stroje), ale jejich hlavním handicapem byla 
omezená kapacita a hmotnost baterií. Ten jim ov-
šem na dlouhou dobu zůstal, zatímco spalovací 
motory se rychle vyvíjely a zdokonalovaly, takže 

následující století i počátek nového milénia ve finále 
ovládly ony a staly se dominantní prakticky až do 
současnosti.
Vernův svět mezitím fungoval hlavně na elek-
třinu – a to dokonce i do takových detailů, jako 
byly zbraně Nemových potápěčů, využívající 

elektrické vysokonapěťové projektily, elektrické 
kulky (že by předzvěst dnešních moderních ta-
serů?). I elektromobily a elektrické pohony opět 
přicházejí do módy, s tím jak se zlepšují výkonové 
i hmotnostní parametry baterií a roste kapacita 
akumulátorů.
V současné době máme navíc k dispozici ještě širší 
nabídku pohonů – plynové (CNG, LNG či stále ještě 

oblíbený propan-butan neboli LPG), vodíkové mo-
tory a palivové články, a především možnosti jejich 
různých kombinací, hybridní systémy zahrnující 
výhody různých řešení.

Lákavý bezemisní svět
Věk elektromobilů a „čistých“ pohonů se i pod 
tlakem stále přísnějších předpisů zaměřených na 
snižování emisí neúprosně blíží, i když to zřejmě 
nebude tak rychle (a tak bezproblémové), jak si 
propagátoři „zelené mobility“ někdy představují. 
Výrobci dopravních prostředků naivnestovali do 
vývoje a zdokonalování tradičních spalovacích mo-
torů příliš velké peníze, než aby dosažené výsledky 
hodili ze dne na den přes palubu a zaměřili se 
výhradně na ekologické bezemisní motory. I když 
určité první signály budoucích razantních kroků 
v tomto směru můžeme zaznamenat už dnes. 
Například analytikům určitě neuniklo nedávné 
prohlášení automobilky Volvo směřující k zásad-
nímu omezení dieselů, které chce během několika 
let u svých výrobních řad dokonce zcela vyřadit 
ze své nabídky. Naznačuje snad tento krok, že 
některé typy spalovacích motorů už přes neustálé 
úsilí o jejich soustavné zdokonalování narazily na 
hranice svých možností, když i významné světové 
automobilky, které jejich vývoji věnovaly nemalé 
úsilí, si musely vypomáhat berličkami v podobě 
zfalšovaných testů?
Za budoucnost dopravy se v současnosti obecně 
považují elektromobily a vozidla používající ke 
svému pohonu vodík, ať už v čisté podobě, nebo 
prostřednictvím palivových článků. K tomu však 
bude potřeba vybudovat ještě poměrně náročnou 
infrastrukturu pro jejich provoz. Roli překlenovací 
etapy, než se to podaří, by mohly sehrát rovněž eko-
logicky příznivé plynem poháněné vozy a hybridy, 
pro něž už základní infrastruktura existuje a posiluje 
se. Automobilkám i městům to poskytne možnost 
adaptovat se na nové podmínky – a potom už 
nastoupí budoucnost. ■

ALTERNATIVNÍ POHONY

Futuristické dopravní prostředky, které Verne 
popisuje ve svých románech, bychom klidně mohli 
označit za ekologické...

...jako mnohá reálná vozidla z jeho doby, např. 
elektrický závodní vůz belgického inženýra 
Jenatzyho La Jamais Contente z roku 1899... 

Foto: Musée Jules Verne

...stejně jako jeho reinkarnaci o 111 let později – Jamais Contente 2010 firmy Venturi poháněný vodíkovými 
palivovými články, a dosahující rychlosti přes 500 km.h-1

Foto: Venturi Automobiles
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téma: alternativní pohony

Městská třístopá vozítka 
Návrh pohodlnější dopravy po městských aglomeracích vyšla z vývojového pera společnosti 
Goodyear, která, byť jsou její prioritou pneumatiky, navrhla pro evropský trh novou řadu 
ekologických třístopých vozidel. 

Řada zahrnuje dva modely pod označením: e-Go 1  
a e-Go 2. Konstrukce nové řady je robustná 
a odolná, aby odolávala městským nástrahám. 
Novinky jsou vhodné pro dynamickou dopravu 
ve městech a také pro outdoorové aktivity. Obě 
nehlučné tříkolky byly navrženy a vyrobeny tak, aby 
nabídly přesné řízení s vysokou kvalitou. 

V případě první z nich e-Go 1 jde o lehké a skladné 
přenosné vozítko pro dopravu ve stoje, zatímco druhý 
model e-Go 2 je stabilní a výkonný dopravní prostředek 
pro sedícího řidiče. Disponuje speciálním systémem 
odpružení, který zajišťuje dostatečně vysokou úroveň 
pohodlí. Oba modely pohánějí Li-Ion akumulátory s do-
jezdem 100 km. Jejich maximální rychlost je 45 km.h-1. 

Dobíjet je lze z domácí zásuvky nebo kdekoliv 
venku. Díky dvěma předním kolům, která rozšiřují 
záběrovou plochu a pomáhají snižovat brzdnou 
vzdálenost, poskytují tříkolky stabilitu při jízdě. 
Nové modely mají pomáhat zvyšovat pohybli-
vost a šetřit čas, peníze i životní prostředí. Vozidla 
s ekonomickým pohonem umožňují, aby se lidé 
při dojíždění do práce nebo při jiné dopravě vy-
hnuli zácpám v dopravních špičkách a problémům 
s parkováním. 
Tato malá vozidla Goodyear, která jsou v Evropě 
vyráběna licenčně firmou Suprimmo SA, budou 
v prodeji od letošního září u vybraných evropských 
prodejců automobilů a motocyklů. ■

stát se zavázal pořizovat 
ekologická vozidla,  
ale svůj slib neplní

Aktuálně běží nebo se připravuje řada pro-
gramů, komplementárních s nyní vládou 
schváleným Národním akčním plánem čistá 
mobilita, jejichž cílem je podpořit nákup 
vozidel na alternativní paliva. Vláda však 
zatím svůj závazek vybavit čtvrtinu svého 
vozového parku ekologickými vozidly ne-
dodržuje a Česku navíc hrozí, že nesplní 
ekologické závazky v dopravě. 
Vláda dala závazek, že do roku 2020 bude mít 
stát minimálně čtvrtinu vozidel na alternativní 
pohon. A tak např. na podzim chce vypsat výzvu, 
v níž bude vyčleněno pro kraje, obce a jejich 
organizace pro nákup vozidel na alternativní 
paliva 150 mil. Kč z Národního programu Životní 
prostředí. Na pořízení každého ekologického 
vozu by tak měly pravděpodobně získat dotaci 
80 000 až 150 000 korun. Ale při prvním cen-
trálním nákupu až 1500 osobních vozidel pro 
12 ministerstev státní správy odhadem za cca 
500 mil. Kč nebyla letos v technických standar-
dech zapracována žádná povinnost pro nákup 
vozů na alternativní paliva a vozy mají být vý-
hradně jen na benzin a naftu.
„Je neuvěřitelné, že v době, kdy celá Evropa 
veškerými možnými způsoby snižuje emise 
z dopravy a EU vydává Směrnice na podporu bu-
dování infrastruktury pro alternativní paliva, při 
letošním výběrovém řízení našeho státu na cen-
trální meganákup osobních aut pro referenty, 
náměstky a generální ředitele státních firem se 
bude jednat o výběrové řízení na 100procentní 
nákup vozidel jen na benzinový i naftový po-
hon,“ konstatuje místopředseda Rady Českého 
plynárenského svazu (ČPS) Jiří Šimek.
„Od uzavření Dobrovolné dohody v březnu 
2006 stát celých 10 let absolutně neplní svůj 
závazek nákupu ekologicky čistých vozidel. 
V roce 2008 státní správa dostala vládou na-
řízeno během 5 let obměnit čtvrtinu vozidel 
vozových parků za čistá vozidla, ale výsledek 
tomuto zadání rozhodně neodpovídá. Sice ob-
měnila necelých 12 % za vozidla s vyšší normou 
Euro, ale přímo na alternativní paliva nakoupila 
všechna ministerstva a úřady za celých 5 let 
jen čtyři elektromobily, což nečinilo ani půl 
procenta. Vláda nyní schválila Národní akční 
plán pro čistou mobilitu, kde přímo podporuje, 
a to i finančně, nákup ekologických vozidel. 
Praxe je nakonec taková, že při prvním cent-
rálním nákupu až 1500 osobních vozidel pro 
12 ministerstev opět odsouvá nákup vozů na 
alternativní paliva za další dva roky. Zatímco 
v některých státech Evropy se již připravují na 
zákaz vozidel na tradiční paliva, náš stát při-
pravil nové technické standardy pro současný 
nákup, a není v něm zapracována zcela žádná 
povinnost pro alternativní paliva,“ doplňuje 
Jiří Šimek. ■

Je libo se svézt ve stoje...

...nebo v sedě?

k olliMu řidiče potřebovat nebudete

Google není jedinou IT firmou, která se pustila do segmentu vývoje vlastních automobilů. 
Svůj samořiditelný elektromobil už představila i firma IBM – a vyjet by měl už brzy. 

Koncem tohoto roku hodlá firma IBM ve spolupráci 
se společností Local Motors nasadit v Las Vegas 
a Miami-Dade County do běžného provozu robo-
tické vozidlo Olli, vybavené třemi desítkami různých 
senzorů. S pomocí těchto senzorů ho bude řídit 
systém umělé inteligence IBM Watson (známý mj. 
vítězstvím nad člověkem ve vědomostní soutěži 
Jeopardy!), který dokáže velmi dobře porozumět 
mluvenému i psanému slovu. Jde o rozšíření původ-
ního systému IBM Watson určeného pro internet věcí 
pod označením Technologie IBM Watson Internet of 
Things for Automotive. Díky němu má být Olli oproti 
běžným elekromobilům inteligentní a schopné se 
s pasažéry normálně domluvit – mohou se např. vozu 
zeptat, jak funguje, kam jede a kdy budou na místě, 
proč se rozhodl pro určitý krok nebo jim dokáže např. 
doporučit zajímavé restaurace a další body zájmu 
(POI) v okolí. Díky tomu, že Watson (a tím pádem 
i Olli) rozumí mluvené řeči, můžete na robotický 
shuttle zavolat třeba – Olli, vezmi mě do centra! 
– a on je schopen na mluvené pokyny reagovat. 

Vozidlo, jehož pilotní testovací provoz na veřejných sil-
nicích byl zahájen v červnu, je vlastně jakýsi robotický 
minibus pro až tucet cestujících. Ke svému provozu 
využívá cloudovou platformu a přirozený jazyk a stro-
jové učení ke zpracování velkých objemů nestruktu-
rovaných dopravních informací o přepravě, aby se 
pomocí speciálních algoritmů a pokročilé technologie 
dokázal pohybovat zcela samostatně bez potřeby 
řidiče. K jeho dalším pozoruhodnostem patří i to, že 
vozítko je v podstatě celé vytištěno na 3D tiskárně – 
v tom má Local Motors jako tvůrce vůbec prvního 3D 
tištěného auta na světě už ostatně tradici. ■

Foto: IBM
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Zastavte u Humpolce,  
elektromobily mají Zelenou
Humpolec není známý jen jako místo, kam se odstěhoval Hliník z proslulé “cimrmanovské” 
komedie Marečku, podejte mi pero, nebo díky tamnímu pivovaru Bernard, jehož majitel stojí 
na billboardu u dálnice ve strážní budce odhodlaně na vartě proti zprofanovaným “europivům”, 
ale nyní vstupuje i na mapu české elektromobility. U čerpací stanice Vystrkov vybudovala 
společnost E.ON největší rychlodobíjecí stanici pro elektromobily v Česku.

Podle posledních statistik jezdí v ČR přes 2500 
elektrických vozidel. Na prázdninové cesty či na 
dovolenou mohou nyní načerpat energii i v nové 
moderní rychlonabíjecí stanici pro elektromobily 
ve Vystrkově u Humpolce (vedle čerpací stanice 
Benzina), nedaleko sjezdu z dálnice D1, která je 
prvním a největším projektem svého druhu v Česku, 
ale také jedna z největších ve východní Evropě. 

Mezi Brnem a Prahou či severem 
a jihem na elektřinu
Jak uvedl mluvčí energetické společnosti E.ON 
Vladimír Vácha, umístění nabíjecí stanice právě do 
této lokality byl cílený záměr. „Z pohledu majitelů 
elektromobilů jde o strategické místo, které umožní 
řidičům elektromobilů pohodlné cestování mezi 
Prahou a Brnem, ale i na spojnici sever-jih České 
republiky,“ a zároveň naznačuje, jakým směrem se 
společnost E.ON hodlá v budování nabíjecí infra-
struktury dále ubírat.
Investorem jedné z nejmodernějších nabíjecích 
stanic ve střední Evropě je společnost E.ON, která 
bude zároveň jejím provozovatelem. „Výstavba 
nabíjecí stanice je v podstatě pokračováním 
projektu Vysočina šetří energie, jenž ve spolu-
práci s hejtmanstvím kraje úspěšně funguje už 
od roku 2012,“ uvedl při slavnostním oficiálním 
uvedením dobíjecí stanice do provozu předseda 
představenstva skupiny E.ON Czech holding Mi-
chael Fehn. Tehdy na vystrkovské čerpací stanici 
otevíral E.ON pro změnu plnicí stanici CNG. Právě 
zkušenosti s již úspěšně provozovanou CNG plnič-
kou v areálu a její umístění byly i jedním z faktorů, 

které sehrály roli v rozhodování o výstavbě dobíjecí 
stanice pro elektromobily v této lokaci.
Zmíněný projekt Vysočina šetří energie, na němž 
se E.ON zde podílí, ovšem zahrnuje i různé další 
aktivity (např. podrobnou analýzu nedostatků v pro-
vozování veřejného osvětlení, jejichž odstranění by 
přineslo kraji úspory v řádu desítek milionů korun 
ročně), včetně těch, které jsou zaměřeny právě 

na alternativní pohony. Některé krajem zřizované 
školy zase začaly kvůli úsporám používat vozidla 
na stlačený zemní plyn a řada obcí si díky E.ONu 
vyzkoušela v ostrém provozu elektromobily. 
„Jsme na prahu technologického skoku, vláda při-
pravila Národní akční plán čisté mobility a Minis-
terstvo životního prostředí chce letos odstartovat 
první pilotní projekt, kde alokací 150 mil. Kč chceme 
podpořit několik tisíc nových elektromobilů nebo 
plug-in hybridů či CNG. Věříme, že výzva bude 
mít úspěch a jsme připraveni podobné projekty 
vypisovat i v dalších letech po vzoru např. Německa 
nebo severských států,” řekl při otevření stanice 
ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Od skútru po Teslu – či mobil
Stanice, kterou tvoří komplex pěti dobíjecích sto-
janů, bude na pěti parkovacích místech nabízet 
standardy 50 kW CHAdeMO (asijský nabíjecí stan-
dard, stejnosměrný proud), CCS 50 kW (evropský na-
bíjecí standard, stejnosměrný proud), 22 kW Menne-
kes typ 2 (střídavý proud), 43 kW Mennekes typ 2, 
zásuvku 400 V/32 A a běžnou zásuvku pro nabíjení 
skútrů a elektrokol. Umožňuje tak dobíjení prakticky 

jakéhokoli typu elektrického vozidla od elektrických 
kol či skútrů až po nejmodernější elektromobily. Pro 
pokrytí zvýšeného provozu v průběhu letních prázd-
nin bude stanice doplněna ještě o šestý stojan. A jak 
uvedl Michael Fehn, v krátké době budou na stanici 
uvedeny do provozu i stojany standardu super-
charger – první u nás – umožňující rychlodobíjení 
vozů Tesla. E.ON s Teslou úzce spolupracuje, a i když 
přesný termín není ještě určen, dobíjecí stojany pro 
vozy této automobilky by měly začít fungovat už 
v horizontu několika týdnů či maximálně měsíců. 
Už dnes je však na místě ovšem možné kromě elek-
tromobilu rovněž nabít i další spotřebiče, jako třeba 
notebook nebo mobilní telefon. 
Stojany jsou dostupné 24 hodin, sedm dní v týdnu, 
nabíjení je bezobslužné. Úhradu načerpané ener-
gie je možné provést v rámci předregistrovaného 
systému EVmapa. Neregistrovaní zákazníci mohou 
ovšem stejně jednoduše zaplatit běžnou kreditní 
kartou (kontaktní či bezkontaktní). Na místě je k dis-
pozici také volná wifi síť, takže během přestávky na 
dobíjení se posádky elektromobilů mohou připojit 
k intrernetu, zarezervovat si cestou např. ubyto-
vání, vyřídit si různou agendu apod. Projekt byl 
zahájen v lednu 2015, nabíjecí stanici obsluhují 
přímo v místě dvě 630kVA transformátory, které 

vybudovala společnost E.ON Distribuce. Dodavateli 
technologického vybavení byly společnosti ABB, 
Voltdrive, Micos (nabíjecí stojany) a firmy EVselect 
a NetDataComm, které zajistily platební řešení. ■

Elegantní design dobíjecí stanice Vystrkov u Humpolce byl navržen s citem pro okolní přírodu

Kromě elektromobilů si lze nabít rovněž mobilní 
telefon či notebook

Stanice disponuje příjemným odpočinkovým zázemím

„Zanedlouho budou uvedeny do provozu, jako první 
v ČR, i stojany standardu superchanger pro 
rychlodobíjení vozů Tesla,“ uvedl Michael Fehn
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Paříž nechce stará auta 
– a zakázala je
Přesněji řečeno, jde o vozidla starší 20 let, která by měla zmizet z pařížských ulic. Nové předpisy 
platné od července letošního roku budou jejich provoz redukovat. Po roce 2020 se tak Paříž 
bude zřejmě postupně stávat městem elektromobilů. Tedy pokud vydrží pravidla, která ve 
francouzské metropoli nad Seinou nastavily od 1. července tamní úřady.

Auta jsou tam na základě produkovaných emisí 
rozdělena do šesti skupin (původní národní plán 
uvažoval se čtyřmi), první skupinu představují 
„bezemisní“ elektromobily a vodíková auta (která 
budou moci využít některé příležitostné bonusy, 
jako prioritní parkování), auta z roku 1997 a výš jsou 
naopak ve skupině sedmé, která už „nevyhovuje“ 
a vztahuje se na ni úplný zákaz jízdy v pracovních 
dnech. Příslušnost k dané kategorii bude označovat 
(povinný) štítek za čelním sklem, vydávaný do konce 
roku zdarma, poté už za 5 eur.
Už nyní se tak radnice snaží vytěsnit z městského 
provozu vozy starší 20 let – auta registrovaná před 
rokem 1997 (kterých je však v Paříži zhruba desetina) 
budou mít zakázáno jezdit po pařížských ulicích ve 
všední dny (výjimku budou tvořit pouze majitelé 
oficiálně vedených veteránů), a od roku 2020 se 
bude zákaz vztahovat i na vozidla starší než z roku 
2011 – tedy dnešní zánovní ojetiny. Zákaz jejich pro-
vozu už se bude kromě denních hodin pracovních 
dnů vztahovat i na víkendy. Neméně přísné jsou 
předpisy na provoz motocyklů a skútrů – jezdit po 

Paříži mohou nyní jen ty, které mají v technickém 
průkazu potvrzení, že nevyjely dříve než v roce 
1999, tzn. maximální povolené stáří těchto jed-
nostopých vozidel bylo limitováno ještě striktněji.
Řidiči starších aut, kteří budou přistiženi na cestách 
se svým vozem, jehož stáří nevyhovuje předpisům 
mezi osmou hodinou ranní a dvacátou hodinou 
večerní během pracovních dnů riskují postih od 35 
do 450 eur. Což představuje jednu z nejpřísnějších 
regulací motorismu v evropských městech vůbec. 
Zákaz vozidel produkujících větší množství emisí 
není ovšem úplnou novinkou – konkrétně v Paříži 
byla formou dočasných omezení použita podobná 
opatření už během zimy roku 2014, kdy město 
trápilo silné znečištěné ovzduší, příležitostně jsou 
uplatňována i k regulaci provozu v nejzatíženějších 
lokalitách, jako je např. proslulá Champs Élysées 
v centru. Obdobný proces praktikují i smogem 
sužované Atény – zdejší systém provozu vozidel 
se sudými a lichými čísly SPZ se však mazaní Ře-
kové naučili rychle obcházet používáním dvou aut. 
Ekologické emisní dělení vozidel je uplatňováno 

v městských centrech i v Německu a Velké Británii 
apod.
Nová pravidla se dotknou zhruba 30 000 vozidel 
registrovaných ve francouzském hlavním městě 
(resp. jejich majitelů, a to zejména lidí s nižšími 
příjmy), jehož představitelé snaží přimět hlavně 
majitele starších vozidel k většímu využívání měst-
ské hromadné dopravy. ■

I jedna z ikon francouzského automobilismu, 
legendární „kachna“, se možná už pod Eifellovku 
podívá jen v noci nebo o víkendu

I úsPorná jízda Po kolejích  
má své rekordy
Studenti ze švédské univerzity Dalarna vyhráli soutěž o vytvoření rekordu v efektivní železniční 
dopravě. V soutěži Delsbo Electric, kde musí týmy navrhnout a sestrojit železniční vozidlo, 
využívající co nejméně energie,  zvítězil Tým Eximus 1 s bateriemi poháněným strojem, který 
vykázal účinnost 0,84 Wh/osobu-km (Watthodin pro každý ujetý kilometr v přepočtu na 
cestujícího), což je podle organizátorů nový světový rekord.

Delsbo Electric je otevřená soutěž vysokoškolských 
studentů inspirovaná silničním Shell Eco Maratho-
nem, jehož koncept převedla na železniční bázi. Trať, 
kterou musí vozidla zdolat, je dlouhá 3,36 km a její 
reliéf se zvedá a klesá o cca 3 m. Soutěžící vozidla 
musí vézt jednoho až šest cestujících, o minimální 
průměrné hmotnosti 50 kg. Účinnost vozidel se pak 
měří poměrem na osobu, což znamená, že vozidla 
přepravující 6 pasažérů mají výhodu. Vozy musí být 
vybaveny brzdami a navrženy tak, aby nevykolejila. 

Tým Eximus 1, vítěz letošního ročníku, který se ko-
nal v sobotu 28. května, se na soutěž připravoval  
15 týdnů. Pro své vozidlo si dokonce navrhnul a vyro-
bil i ocelová kola. Zbytek vozidla, které se jeho tvůrci 
snažili udělat co nejlehčí, je všude, kde to bylo možné, 
z hliníku. Jediné součásti, které nebyly vyrobeny na 
univerzitě, jsou motor, baterie a ložiska, uvedl pro 
server Gizmag Patrick Kenger z university Dalarna. 

Celkovou hmotností 5,5 m dlouhého a 1,5 m širokého 
vozidla se podařilo dosáhnout kolem 100 kg. Je pohá-
něno 500W elektromotorem, kterému dodávají ener-
gii čtyři 12V, 45W paralelně spojené baterie. Motor byl 
však použit pouze po dobu asi 110 s, vozidlo na své 
trase, kterou zdolalo za zhruba 20 minut, z větší části 
spoléhalo na dojezd s využitím setrvačnosti, podobně 
jako je tomu často i u automobilů Eco-marathonu. „Ve 
skutečnosti to ale vypadá, že Eximus 1 dosáhl nižší 
spotřebu energie na osobu, než je aktuální rekord 
Shell Eco Marathonu,“ říká  vedoucí soutěže Delsbo 
Electric Lars Gustavsson, podle něhož se tak zrodil 
nový světový rekord pro železniční jízdu. ■

Soutěžící týmy kontrolují rozhodčí na cyklodrezíně
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Co funguje u mobilů,  
mohlo by i u elektromobilů
Tradiční slabinu elektromobilů – omezený dojezd limitovaný kapacitou baterií – se rozhodla řešit 
německá firma Nomadic Power po svém. Nápad využít záložní baterie, které si může uživatel 
nosit sebou pro případ, že mu dojdou energie z těch, které jsou součástí mobilu, notebooku 
či tabletu, není nic nového pod sluncem, a uživatelé mobilních zařízení toto jednoduché, ale 
účinné řešení už běžně využívají. Novinkou je však záměr přenést je do segmentu trochu 
větších spotřebičů – vozidel s elektrickým pohonem.

Projektů, jak řešit a prodloužit akční rádius elekt-
romobilů, byla už řada, ale jen některé se dočkaly 
komerční realizace, a ještě zdaleka ne všechny, jimž 
se to podařilo, byly také komerčně úspěšné (viz 
např. izraelský program rychlovýměnných stan-
dardizovaných baterií). Nápad, s nímž přišla firma 
Nomad Power však nepochybně takovýto poten-

ciál má. Startupová firma vyvinula mobilní baterii, 
která je schopná dobít elektromobil během zhruba 
20 minut. V případě potřeby může plně nabitou Li-
-ion baterii na kolečkách k uživateli elektromobilu 
na požádání dopravit servisní vozidlo (po nástupu 
autonomních technologií by mohla dokonce přijet 
sama). Ti, kteří by ji využívali častěji, si ji budou moci 
pořídit a v době, kdy nebude využívána ji nechat 
dobíjet např. solárními panely z domácí nabíječky. 
Příležitostní uživatelé budou spíše volit její pronájem.
Záměrem firmy je nabídnout systém půjčování do-
plňkových baterií v podobě jakýchsi akumulátorových 
přívěsných vozíků na trasách všech páteřních doprav-
ních tepen po celé zemi, takže ukazatel dojezdu na 
baterie blížící se k výstražnému červenému poli téměř 
vybité kapacity už by nemusel být strašákem řidičů 
elektromobilů. Pro dojezd k nejbližší nabíjecí stanici 
by jednoduše využili energii z přívěsné baterie, zapřa-
žené za vozem. Ty nejvýkonnější by podle vyjádření 
představitelů firmy měly přidat k běžnému dojezdu 

vozidla dalších 400 až 500 km a pro další prodloužení 
by pak stačilo u další půjčovny (kde bude vybitý vozík 
ponechán pro doplnění) pronajmout nový, nabitý 
vozík. Celý systém by tak fungoval ve stylu „battery 
on demand“ neboli „energie na vyžádání“, tedy podle 
aktuální potřeby. Systém je vyvíjen pro různé varianty 
a obchodní modely, případně jejich kombinace, a za-
ujal i EU, která projekt podpořila dotací ve výši 2 mil. 
eur. Do reálného provozu by se měl dostat ještě letos.
Tým Nomadic Power ostatně nejsou v bateriovém 
byznysu žádní zajíčci – mají za sebou už pořádný 
kus výzkumné práce – takže je pravděpodobné, že 
o zmíněném projektu brzy uslyšíme. BVB Innovate, 

sesterská společnost Nomadic Power, pracovala 
a pokračuje ve spolupráci v celé řadě projektů v ně-
meckém automobilovém průmyslu, jako jsou Drive-
Battery2015 či SafeBattery (bezpečné trakční baterie 
pro e-vozidla), do nichž je zapojena řada renomova-
ných výrobců z řad automobilek a výzkumné ústavy, 
a je koordinátorem německé sítě průmyslové spolu-
práce M2MLAB, která vyvíjí bezpečné autentizační 
a šifrovací procesy pro komunikaci M2M – včetně 
použití v automobilovém průmyslu. ■

Latinské úsloví „Omnia mea mecum porto“ neboli 
„vše své si nosím sebou“ dostalo v pojetí Nomadic 
Power zcela nový rozměr…

Pru: Samohybná PřívěSná baterie S generátorem

Také americká firma Electric Motors and Vehicles 
(EMAV) navrhla už před několika lety bateriový 
samohybný přívěs Pru, který by pomohl řešit zatím 
poměrně nízký dojezd elektromobilů. Její řešení 
mělo podobu malého přívěsu, který kromě baterií 
a generátoru měl i prostor pro náklad. Při připojení 
k elektromobilu s dojezdem 160 km by předpoklá-
daná kombinace li-ion baterie PRU (schopná dodat 
až 400 V) a čtyřválcového 750 ccm3 dieselagregátu 
mohla poskytnout dojezd až 1130 km na 22,7 l pa-
liva. PRU může být použit i jako samostatná nabíjecí 

jednotka tam, kde není k dispozici elektřina. Přívěs 
je motorizovaný (pohyb obstarává interní 240V DC 
motor zajišťující rychlost shodnou s vozidlem), takže 
neklade žádnou zátěž na auto, což je podstatné 
oproti běžnému vlečení, zvláště v případě menších 
vozů. V projektu EMAV se počítalo např. s tím, že 
si řidič vozík koupí. Složitější manévrování typické 
pro vozidla s přívěsy by bylo možné řešit pomocí 
robotické varianty propojené s ovládáním vozidla, 
umožňující také snadné připojování a odpojování 
přívěsu. ■
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Po EvroPě i Po ČEsku na Plný Plyn. 
a Plyn nEjléPE zEmní.
Jezdit po Evropě s vozem na CNG už není problém jako dříve, i ČR už disponuje poměrně 
hustou sítí plnicích stanic, kterých neustále přibývá. Jejich výstavba ale není levnou záleži-
tostí, proto je logické, že investoři by uvítali nejen jasná pravidla, ale také znát, jaké záměry 
má vláda s podporou ekologických paliv v následujících letech, kdy vyprší harmonogram 
současné snížené tzv. spotřební daně na stlačený zemní plyn. Potvrzuje to i Ing. Zdeněk 
Kaplan, předseda jednatelů společnosti RWE Energo, která patří k předním provozovatelům 
CNG plnicích stanic v ČR.

I když je značka RWE většinou spojována 
s energetickým sektorem a elektřinou, záběr 
společnosti je mnohem širší, jak ukazují např. 
aktivity v plynárenské oblasti. Co tvoří základ 
portfolia současné nabídky RWE a jaký podíl 
v něm představují CNG aktivity?
Je pravda, že v Německu je RWE spojováno hlavně se 
sektorem elektroenergetiky, ale v ČR je to právě naopak. 
Tady je RWE primárně plynárenskou společností věnu-
jící se obchodu s plynem, jeho distribuci i skladování 
a celkem logicky tak k RWE v ČR patří i využití plynu 
v dopravě v podobě CNG. V tom spatřujeme naši cestu 
k ekologizaci dopravy. Našim zákazníkům chceme 
pomoci efektivním způsobem snižovat emise v do-
pravě, proto ve spolupráci s našimi partnery stavíme 
síť plnicích stanic, kde pak zákazníkům dodáváme CNG. 

Společnost nedávno otevřela další ze svých 
CNG plnicích stanic, včetně nejnovější, praž-
ské. Jaké jsou záměry RWE pro letošní rok 
a následující období? Kolik CNG stanic firma 
již provozuje a kolika (a kde) se ještě v blízkém 
horizontu dočkáme?
Nová stanice v Praze na Balabence, která se otevírala 
nedávno, je naší už 16. plnicí stanicí na CNG. Letos 
se chceme dostat až na číslo 27 a v dalších letech 
plánujeme další významné posilování sítě plnicích 
stanic. Celkový budoucí počet bude záviset na tom, 
jak se bude vyvíjet využití aut na CNG a podle toho 
budeme reagovat na potřeby našich zákazníků. Co 
se týká nejbližších měsíců, tak se zákazníci mohou 
těšit na otevření stanice v Ostravě-Pustkovci, kde se 
už po kolaudaci jen čeká na příslušná rozhodnutí 
k uvedení do provozu. Dále přesouváme plnicí 
stanici z uzavřeného areálu RWE v Mladé Boleslavi 
do Kosmonos na veřejnou čerpací stanici. Další 
plničky přibudou v Mělníku, Pardubicích či Vsetíně 
nebo ve Vrchlabí. Lokalit je celá řada. 

Jste ve spolupráci s Unipetrolem, vlastníkem 
sítě čerpacích stanic Benzina, takže primárně 
stavíte stanice CNG jen u Benziny? 
Dohody máme nejen s Benzinou, ale také s firmou 
Čepro, což jsou stanice EuroOil, podepsána je i rám-
cová smlouva se společností MOL, takže postupně 
budeme chtít využívat i lokality těchto partnerů. 

CNG má asi největší šanci se prosadit na auto-
mobilovém trhu na rozdíl od elektromobility, 
kde jsou největším problémem baterie...
U baterií elektromobilů je v zásadě problém ve 
dvou věcech, v jejich kapacitě, protože – pomi-

neme-li vozy Tesla – mají zatím dojezd 100–200 km, 
a druhou věcí, která je s tím spojena, jsou značné 
náklady na jejich výrobu, což podstatně navyšuje 
cenu elektromobilu. U elektromobility je tedy ještě 
třeba hodně energie investovat do vývoje, ale doba 
elektromobility přijde.

Uvažuje vláda o nějakých výhodách pro ma-
jitele vozidla s alternativním pohonem, po-
dobně jako je tomu třeba v zahraničí?  
Česká vláda schválila Národní akční plán – čistá 
mobilita, kde jsou definována opatření, která by 
se měla promítnout do legislativy a do případných 
podpůrných programů. První rovinou jsou dotační 
programy, kdy například Ministerstvo životního 
prostředí připravuje dotační program na nákup 
vozidel s alternativním pohonem, ve kterém jsou 
zahrnuty jak vozy na CNG, tak elektromobily. Dotace 
jsou odstupňované a program bude určený pro 
města, obce, krajské úřady a organizace pod nimi. 
Pak je druhá rovina a tou je daňová otázka. Napří-
klad spotřební daň na CNG je ve snížené sazbě do 
roku 2020. Před lety byla učiněna dohoda mezi 
plynárenskými společnostmi a českým státem 
a podle ní se dnes pohybuje daň. To, co bychom 
my chtěli, a co je i v souladu s Národním akčním 
plánem, je, že když chce stát ekologizaci dopravy, 
pak musí stanovit podmínky, které to umožní, resp. 

podpoří. Je to o úlevách i do budoucna, po roce 
2020. Nemyslím tím jít donekonečna, ale pokud 
stát stanoví, že chce mít např. 10procentní podíl 
alternativních paliv na celkové spotřebě pohonných 
hmot, tak by se to mělo do odpovídající úrovně 
nastavit. To je důležité jak pro nás jako investory, 
tak především pro zákazníky. 
Například autobusoví dopravci, kteří vybavují svůj 
vozový park autobusy na CNG, si vozy nepořizují 
na rok či na dva, a tak se logicky ptají, co bude 
po roce 2020? Potřebují jasně definovat, jak se 
bude prostředí vyvíjet, aby to mohli zakalkulovat 
do svých propočtů.

RWE vydala i užitečnou mobilní aplikaci, která 
usnadní život majitelům vozidel jezdících na 
CNG – komplexní přehled českých plnicích 
CNG stanic. Firmy většinou dávají v podob-
ných případech prioritu svým zájmům, tzn., 
omezují obvykle přehledy na vlastní provo-
zovny či zařízení, aplikace RWE však pod-
chycuje i konkurenci. Co vás vedlo k takové 
velkorysosti?
Nemyslím si, že jde o velkorysost. Aplikaci beru pro-
stě jako službu našim zákazníkům, které nechceme 
nechat „na holičkách“ tam, kde nemáme vlastní pl-
nicí stanici. Nyní jsme nabídli řidičům základní verzi 
aplikace, tu chceme nadále vylepšovat v závislosti 
na zpětné vazbě. Postupně tak budeme přidávat 
další a další funkcionality. Aplikace zatím disponuje 
mapami České republiky, ale výhledově budou 
k dispozici i mapy celé Evropy. Řidiči to umožní 
naplánovat celou trasu např. na dovolenou s plnou 
možností využití ekonomičnosti paliva CNG.

Bude aplikace pro motoristy ke stažení 
zdarma, a jak to bude s aktualizací?
Základní verze bude k dispozici vždy zdarma pro 
všechny řidiče. Nevylučuji však, že v budoucnu 
některé specifické funkcionality budou zdarma jen 
pro naše zákazníky.
Za standardní věc pak považuji průběžnou aktuali-
zaci aplikace bez zpoplatnění. Musí se udržovat krok 
s tím, jak se vyvíjí technologie telefonů a operačních 
systémů v nich.

Disponuje aplikace funkcionalitou, aby při 
malém množství plynu v nádrži upozornila ři-
diče s nabídkou hledání nejbližší stanice CNG?
Určitě chceme, aby tam byla taková funkcionalita, 
která se už na začátku cesty zeptá, jestli po trase bu-
dete chtít natankovat a kolik zůstává plynu v nádrži. 
Aplikace by měla obsahovat i návody na tankování.

Kromě plynu se nyní začíná výrazněji prosa-
zovat i elektromobilita, která má v principu 
blíže původnímu zaměření RWE. Bude se firma 
stejně aktivně prosazovat i v zahušťování sítě 
dobíjecích stanic pro elektromobily? Podle ja-
kých kritérií se plánuje jejich výstavba a budo-
vání? Spolupracuje v tomto směru RWE i s dal-
šími subjekty, např. ve smyslu koordinace?
RWE patří mezi největší provozovatele sítě dobíje-
cích stanic v Evropě, kdy provozujeme 4 900 dobí-
jecích míst po celé Evropě. Na rozdíl od klasických 
pohonných hmot a CNG se však ukazuje, že klasický 
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model prodeje elektřiny pro dobíjení elektromo-
bilů není v dnešních podmínkách životaschopný. 
Myslím, že k tomuto poznání postupně dospěli 
všichni provozovatelé sítí dobíjecích stanic. Proto 
v rámci RWE intenzivně hledáme takový model, 
který by byl zajímavý jak pro zákazníky, tak i pro 
RWE. V rámci této aktivity jsme vstoupili do diskuse 
i se zástupci výrobců elektromobilů. V okamžiku, kdy 
budeme mít připravenou nabídku pro zákazníky, 

tak počítáme s tím, že ji představíme i potenciálním 
zákazníkům v ČR.

Vyplatí se firmě pořídit si vlastní plničku?
Co se týče firemních vozidel vozového parku, po-
kud firma disponuje 5 až 10 vozidly, tak to smysl 
asi nemá, a v takovém případě je lepší využívat 
veřejnou síť plnicích stanic. Investice u klasické CNG 
stanice se pohybuje kolem 6–7 milionu Kč, větší 

stanice CNG pro autobusy kolem 15–20 mil. Kč. In-
vestice do malé domácí plničky s méně výkonným 
kompresorem vyjde celkově na cca 500 000 Kč, ale 
je to na úkor rychlosti plnění, které se prodlužuje 
a někdy přesahuje i dobu dobíjení u elektromobilu. 
Když ale firma nebo dopravce uvažuje o větší flotile 
CNG vozidel, už by pořízení vlastní plnicí stanice 
stálo za úvahu, je ale potřeba provést kalkulaci pro 
konkrétní případ. ■

S autem na CnG do zahraničí?  
Ve Většině eVropy bez obaV

Chystáte se poprvé na zahraniční dovolenou s autem na stlačený zemní plyn(CNG)? Pak by se 
vám mohlo hodit pár tipů, kde natankovat na cestě do nejoblíbenějších turistických destinací. 

Každý měsíc se u nás prodá 200 až 300 nových 
automobilů na stlačený zemní plyn. Jenom za 
prvních 5 měsíců letošního roku jich na našich 
silnicích přibylo téměř 1300 (1297), což je o 117 
aut víc než za stejné období loňského roku. Často 
jde o firemní vozy, které se využívají i k soukromým 
účelům, takže řada řidičů vyrazí s autem na CNG 
i na dovolenou, což s sebou nese určitá úskalí. „Přes 
všechny nesporné výhody, které auta na zemní 
plyn mají, ve srovnání s vozy na klasická paliva mají 
některá z nich o něco kratší dojezd,“ upozorňuje 
Václav Holovčák, místopředseda představenstva 
Bonett Gas Investment, která provozuje největší 
síť vlastních plnicích stanic v ČR. Před cestou se 
proto rozhodně vyplatí trochu příprav a plánování 
kde bude možné na cestách nádrže CNG doplnit.

Tyto důležité informace, včetně plánovače trasy, lze 
najít na webu, např. na stránkách evropské asociace 
provozovatelů aut na zemní plyn NGVA Europe 
(www.NGVA.eu). Užitečným pomocníkem mohou 
být i mobilní aplikace, jako třeba Škoda CNG, která  
přehledně zobrazuje plnicí stanice na trase včetně 
podrobných informací o adrese, otvírací době či 
orientační ceně za zemní plyn.   

Jak tedy vypadá situace, pokud jde 
o tankování CNG v Evropě?
V Česku byste se do potíží dostat neměli, CNG lze 
dnes natankovat už na více než 120 místech a na 
mapě přibývají další a další plnicí stanice. Výrazně slo-
žitější je ovšem situace na Slovensku, kam míří rovněž 
mnoho českých turistů. Motoristé s vozy na CNG se 
musí připravit na to, že na Slovensku si doplní zemní 
plyn jen na 10 místech. Dvě plničky jsou v Bratislavě, po 
jedné v Komárně, Nitře, Banské Bystrici, Žilině, Košicích, 
Michalovcích, Novém Městě nad Váhem a ve Zvoleně. 
Ještě horší je to s tankováním v Chorvatsku, kde 
jsou jen dvě plnicí stanice na CNG: jedna v Rijece, 
druhá v Záhřebu. Obě se navíc nacházejí v samot-
ných centrech a mají omezenou otvírací dobu. 
O moc lépe na tom není ani Slovinsko, které má 
jen o jednu stanici víc (3) - zemní plyn doplníte 
v Mariboru, Lublani a Jesenici. 
Cestou do Chorvatska proto určitě natankujte 
ještě v Rakousku, které má třetí nejhustší síť 
v Evropě. CNG plničky jsou přímo na dálnicích 
i mimo ně, často jsou součástí velkých čerpacích 
stanic. Druhou nejpočetnější sítí plnicích stanic 
se může pochlubit Německo, které jich má přes 
900, ovšem pozor, na německých dálnicích jsou 
čerpací stanice několik desítek kilometrů od sebe 
(40 - 60 km), a ne u každé je modrý stojan se znač-
kou „Erdgass“! K nejbližší byste na „benzínovou 
rezervu“ dojet určitě měli, ale rozhodně se vyplatí 
zjistit si jejich rozmístění předem.
Skutečnou evropskou CNG velmocí je ale Itálie, kde 
je zemní plyn k dispozici na téměř tisícovce míst, 
ovšem ani tam není vše bez problémů a je potřeba 
si dát pozor, kdy tankujete. „O víkendu může mít 
otevřeno jen jedna z deseti plnicích stanic v okruhu 
50 km. Proto je třeba si dopředu zjistit otvírací dobu,“ 
upozorňuje Václav Holovčák.

Obecně lze konstatovat, že na tankování CNG je 
obvykle bezproblémová kontinentální západní 
Evropa (na britských ostrovech najdete v rámci 
Spojeného království celkem 12 plniček), kde 
se počty čerpacích CNG stanic pohybují v řádu 
stovek až desítek, s výjimkou Norska, Dánska 
(mají shodně jako Portugalsko pouze po 7 plni-
cích stanicích, ale iberský stát je menší a tamní síť 
tudíž dostupnější), a Francie, na jejíž rozlohu není 
tamních 40 plnicích stanic nic moc, podobně jako 
Španělsko, kde jich je 32. Ani Řecko není se 4 CNG 
plničkami zrovna zemí CNG zaslíbenou.
Z východního bloku je v pohodě Bulharsko s více 
než 100 plniček, ale na rozlehlé Polsko je tamních 
25 stanic málo, podobně je na tom Maďarsko 
s necelou desítkou, a státy jako Litva, Lotyšsko, 
Srbsko či Rumunsko, kde najdete jen po jedné, 
obvykle v hlavním městě, už jsou na výpravu s CNG 
vozem opravdu riskantní.
Dalším problémem, na který můžete narazit, je 
odlišná koncovka pro tankování CNG. To je častý 
případ třeba právě ve zmíněné Itálii, ovšem obsluha 
čerpacích stanic o tomto problému obvykle ví a je 
schopna jej vyřešit pomocí speciálního nástavce, 
pokud ji o to požádáte. 
Problémem může být i samotný název v dané zemi, 
takže řidiči CNG vozů by kromě tohoto označení 
měli hledat u čerpacích stanic i případné další ozna-
čení, což může být např. Bio-CNG, Erdgas či Metan 
(v německých jazykových oblastech), Švýcaři mají 
ještě Kompogas Naturgas, či Gaz Naturale, podobně 
jako je Gaz Naturel nebo GNV, resp. Gaz Nature ve 
frankofonních zemích a regionech, Gás natural Com-
primido v Portugalsku, ve Finsku je to pak MAAKAASU 
nebo GASUM, ve Švédsku Naturgas či Biogas, v Itálii 
modro-zelené „M“ – METANO, polské označení  Gaz 
Ziemny je pro našince srozumitelné. ■� /bt/ 

Cestování usnadní různé digitální pomůcky, jako 
třeba plánovač trasy pro mobilní zařízení

Na italských čerpacích stanicích se můžeme setkat 
s touto značkou, která oznamuje přítomnost plničky CNG
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Švédsko má první  
elektrickou dálnici
Na dálnici E16, která spojuje norský Bergen se švédským městem Gävle, byl v červnu uveden 
po provozu dvoukilometrový jízdní pruh, označovaný jako první elektrifikovaná dálnice 
na světě. Jeho cílem je otestovat v běžném silničním provozu unikátní způsob kamionové 
dopravy s využitím elektromobilních kamionů, který by mohl pomoci výrazně snížit emise 
z fosilních paliv.

Švédsko má ambice zavést do roku 2030 energe-
ticky úsporný vozový park nezávislý na fosilních 
palivech, přechod celé společnosti by se měl usku-
tečnit do roku 2050. Systém umožňuje, aby kamiony 
fungovaly jako elektromobily, když se pohybují na 
elektrifikované silnici a v ostatních případech jako 
běžná hybridní vozidla. Na programu Electric Road 
E16 se kromě automobilky Scania a firmy Siemens, 
která je dodavatelem technologické části, podílejí 
i Švédský dopravní úřad Trafikverket, Švédská ener-
getická agentura Energimyndigheten, inovační 
agentura VINNOVA. 
K získávání praktických zkušeností jsou využity upra-
vené vozy Scania s hybridním pohonem, vybavené 
speciálními sběrači energie z trolejí instalovaných 
nad pokusným dálničním úsekem. Pro svůj pohon 

využívají spalovací motory na biopalivo s certifikací 
Euro 6 nebo elektromotory napájené z elektrického 
vedení nad vozovkou či z akumulátorů, rovněž dobí-
jených z trolejového vedení. Elektrická nákladní vo-
zidla spotřebují o polovinu méně energie než běžné 
spalovací motory a do budoucna by měly výrazně 
přispět ke snížení znečištění ovzduší. Oproti agre-
gátům na fosilní paliva jsou schopny snížit emise 
o 80 až 90 % a spotřebu energie o polovinu i více.
Koncept je založen na kombinaci elektrifikované 
komunikace a hybridního pohonu kamionu. Nad 
pravým pruhem testovací dálnice je nainstalováno 
elektrické vedení, k němuž je kamion během jízdy 
připojen pantografem namontovaným na rámu za 
kabinou řidiče. Vedení tak řeší tradiční problém elek-
tromobilů: omezenou výdrž akumulátorů. Kamiony 

si energii jednoduše odebírají 
za jízdy přímo ze sítě, ale na 
rozdíl od trolejbusů se vozidlo 
může od vedení kdykoliv odpo-
jit či se připojit. Jede-li vůz mimo 
elektrifikovaný jízdní pruh, nebo 
např. při předjíždění, sběrač se 
automaticky odpojí a kamion 
využívá k pohonu spalovací mo-
tor nebo elektromotor. 
Projektu, který je první svého 
druhu na světě, předcházely dva 

roky testování, další dva roky bude probíhat výzkum 
v ostrém provozu a sběr dat. Další elektrifikovaná 
dálnice, na které se spolu s firmou Siemens podílí 
tentokráte automobilka Volvo, se má otevřít příští rok 
v Kalifornii, kde by měla přispět k zefektivnění přepravy 
nákladu mezi Los Angeles a přístavem Long Beach. ■

K testovacím jízdám jsou používány tahače Scania  
G 360 s motorem na biopalivo o výkonu 265 kW 
a elektromotorem o výkonu 130 kW, Li-Ion baterie 
o kapacitě 5 kWh umožňuje dojezd 3 km

Chytrý pantograf
Jde o inteligentní sběrač energie vyvinutý fir-
mou Siemens, který umožňuje plynulé připo-
jování a odpojování elektrického vedení. Pokud 
senzory umístěné na kamionu zjistí, že se vozidlo 
nachází v místě s vhodným elektrickým vede-
ním, pantografový sběrač proudu se k němu 
připojí a kamion jede pouze na elektřinu. Pan-
tograf je vybaven speciálním monitorovacím 
systémem, který ho udržuje neustále ve stabilní 
poloze vůči drátům vedení, samotné připojení 
tak neovlivňuje jízdní vlastnosti vozu.
Vozidla mohou jezdit na elektřinu rychlostí až 
90 km.h-1, při jejím překročení dochází k automa-
tickému odpojení a přepnutí na dieselový agregát. 

víte, které jsou nejslavnějŠí elektromobily?

Mnohým se vybaví některý z rekordních závodních elektrických speciálů, ale ve skutečnosti 
to nejsou (jen) tyto vozy, které se nesmazatelně zapsaly do moderní historie lidstva.

Za skutečně nejslavnější elektřinou poháněná vo-
zidla lze s úspěchem považovat stroje ve službách 
vědy – konkrétně kosmických výzkumníků. Tato 
zařízení jsou jedna z technicky nejdokonalejších 
vozidel svého druhu, a zkušenosti z jejich vývoje 
(např. technologie baterií a jejich napájení, které 
by umožnily jejich extrémní výdrž) se promítly 

v řadě případů i do konstrukce moderních elek-
tromobilů.
Elektromobily byly jediná „extraterestriální“ vozidla, 
která se projela i mimo Zemi – jen elektrický po-
hon byl totiž možností, jak zajistit jejich mobilitu 
v podmínkách absence pozemské atmosféry. Po 
sovětském programu Lunochod, v jehož rámci 
byla (1970 a 1973) na Měsíc dopravena autonomní 
neřízená robotická vozidla Lunochod 1 a 2, to byly 
poté Lunar rovery, které vozily americké astronauty 
v programu Apollo po Měsíci (na němž jsou ostatně 
jako Lunochody dodnes zaparkovány). A jako za-
tím poslední se po něm (byť jen kousek) projel 
čínský robotek Nefritový králík. Nejdále ze všech 
elektromobilů se ale dostal proslulý Mars rover, 
tedy marsovské vozítko. Na Mars jich bylo vysláno 
několik. První z nich Sojourner přistál na rudé pla-
netě v roce 1977, ale po marsovském povrchu ujel 

jen historických 100 m, než došlo k výpadku spojení 
se základnou. Po něm následovalo vozítko Spirit 
(2003), které nacestovalo po Marsu přes 7,7 km, 
než zůstalo uvězněno v písečné pasti.
Nejznámější je však dvojice robotických vozítek 
o velikosti běžného automobilu – Opportunity 
a Curiosity s elektromotory v kolech otočných 
o 360°, což jim zajišťovalo výbornou manévrova-
telnost. Robot Opportunity přistál na Marsu v r. 2003 
a po povrchu planety najezdil přes 40 km. Curiosity 
byl dopravený na Mars v roce 2012. Obě marsovská 
vozítka jsou nespornými rekordmany pokud jde 
o výdrž a přes občasné problémy už operují na 
rudé planetě několik let. ■

Foto: Scania

Mars rover – Curiosity

Lunar rover
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Škoda octavia G-tec  
– dobrá volba
Před dvěma lety, kdy nastoupila první generace Škody Octavia s pohonem na stlačený zemní 
plyn, byli zájemci o tento pohon na vážkách, jestli zvolit tento pohon a využít levného provozu 
s tím, že jízdu kvůli málo vyvinuté infrastruktuře plniček CNG je nutno pořádně naplánovat. 
To jim ale bralo vítr z plachet. Dnes je situaci jiná, v Česku je přes 120 plniček a další přibývají. 
Navíc už dnes není problém jezdit s tímto úsporným pohonem i do zahraničí, jak si můžete 
přečíst na str. 37.   

K redakčnímu testu jsem měl možnost vyzkoušet 
Škodu Octavia, v karosářském provedení sedan, 
poháněnou dvoupalivovým přeplňovaným mo-
torem 1,4 TSI o výkonu 81 kW schopným spalovat 
CNG i benzín. Karoserie se od klasického provedení 
neliší, jediným znakem, podle kterého lze rozeznat 
variantu na plynový pohon, je výrazný štítek s nápi-
sem G-Tec na zádi vozu. A nepozná se to ani podle 

plnicího hrdla, jak jsme zvyklí vídat nejvíc u předě-
lávaných vozů na LPG. Plnicí hrdlo na plyn je totiž 
uschováno hned vedle plnicího hrdla na benzín 
v klasické zavírací schránce na zadním blatníku. 
Jako další znak chybí koncovka výfuku, výfuk je 
kvůli nádrži na CNG ukončen za polovinou vozu. 
Interiér se také ničím nelišil od klasického prove-
dení, jediný rozdíl byl pouze v kapličce s budíky 
před řidičem. Pravý budík ukazoval stav benzínu 
v nádrži a levý stav plynu. Další znak, že je něco jinak, 
najdeme v zavazadlovém prostoru po odklopení 

podlahy zavazadelníku. Tam, kde bývá obvykle 
rezervní kolo, je ukryta nádrž na CNG skládající se 
ze dvou tlakových nádrží.
Po nastartování jede auto primárně na plyn, nedá 
se přepínat mezi palivy. Dojde-li plyn v nádrži, sys-

tém automaticky přepne na benzín. Celý proces je 
proveden za jízdy a pro řidiče je neznatelný. Předtím 
je ale řidič upozorněn palubním počítačem, že 
je nízká hladina plynu v nádrži. Při absenci plynu 
přepne palubní počítač také ukazatel hodnot na 
displeji mezi budíky. Plyn ukazuje v kg na 100 km, 
při vyčerpání plynu přepne na litry na 100 km. Velmi 
jsem ocenil reakci navigace na úbytek plynu. Při 
dojezdu zhruba 40 km se objeví na displeji navigace 
poznámka, jestli chci vyhledat nejbližší plnicí stanici 
na CNG. Stačí kliknout na souhlas a během několika 
vteřin už přesně víte, kde natankovat. Protože jsem 
jel po D1 na Bratislavu, navigace mě navedla do 
Břeclavi ke stanici Benzina. Byl jsem zvědavý na 
chování obsluhujícího personálu, a tak jsem řekl, 
že tankuji poprvé. Musím říct, že byli velmi ochotní, 
jdou s vámi ke stojanu a vysvětlí princip plnění 
CNG. Vlastní tankování probíhá o něco pomaleji 
než tankování benzinu (zhruba 3 min.), ale není to 
zdlouhavé jako u nabíjení elektromobilu. I když mo-
tor jede primárně na plyn, při nastartování využívá 
benzín a až po krátké chvíli přejde na CNG. Děje se 
tak proto, že řídicí jednotka provádí kontrolu kvality 
plynu a probíhá úprava řídicího procesu.  
Objem tlakových nádrží na plyn je 15 kg, a u ben-
zínové 50 l. Na plyn se dá ujet kolem 340 km, na 
benzín zhruba 900 – 1000 km, takže dohromady 
na obě nádrže přes 1300 km bez zastávky. 
Vozidlo se při 50% obsazení chovalo i při dálniční 
jízdě na plyn normálně, nebyl problém s předjíždě-
ním, možná při plném obsazení by se muselo více 
podřazovat při předjíždění nebo táhlém stoupání. 
Výkonové parametry nejsou stavěny pro závodní 
okruh, ale motor na CNG nabízí velmi kultivovaný 
a tichý chod. Při jízdě na benzín je přeplňovaný 
motor pružnější, je cítit lepší tah. Udávaná spotřeba 
je 3,4 kg CNG na 100 km, cena CNG je na našem 
trhu nižší než cena benzínu či nafty (tankoval jsem 
za 24,90 Kč za 1 kg CNG), takže náklady v kombi-
novaném provozu na CNG činí pod 1 Kč na 1 km. 
Škodovácká Octavia G-Tech je povedené vozidlo, 

nic neztrácí na prostornosti oproti „klasické“ Octavii, 
kromě menšího prostoru pro zavazadla (zhruba 
o 60 l) a s tím spojené absence rezervního kola. 
Zato ale nabízí nízké provozní náklady a pohodo-
vou jízdu s dlouhým dojezdem. I když je vozidlo na 
CNG bezpečnější než vozy na LPG, pořád se ještě 
někde nesmí parkovat v podzemních hromadných 
garážích, s výjimkou těch, které jsou dovybaveny 
detektory úniku plynu či odvětráním. ■

/pk/

Obě plnicí hrdla jsou uschovaná ve schránce zadního 
blatníku

Zavazadelník disponuje 460l prostorem, po sklopení 
zadních opěradel se zvětší na 1450 l a je dosaženo 
téměř rovné ložní plochy o délce 170 cm

Interiér vozu se neliší od běžných Oktávek, kromě 
levého budíku, kde se místo teploty zobrazuje stav 
CNG v nádrži 

Zespodu chrání nádrž venkovní krytování a chybí 
klasický výfuk
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NissaN Leaf Nabízí 
dLouhý dojezd
Nissan Leaf je nyní možné koupit se standardními akumulátory o kapacitě 24 kWh nebo si 
připlatit za výkonnější akumulátory (30 kWh), se kterými lze při úspornějším jízdním stylu 
pokořit dojezd 200 km. 

I se základními akumulátory o kapacitě 24 kWh 
patří model Leaf mezi elektromobily s největším 
dojezdem. Na plně nabité akumulátory lze v praxi 
ujet 160 km, v chladnějších měsících, při teplotách 
kolem 0 °C se dojezd sníží na stále solidních 140 km. 
V třeskutých mrazech pak dojezd klesá ke 100 km. 
S výkonnějšími akumulátory o kapacitě 30 kWh je 
ale možné ujet o téměř 40 km více a dosáhnout 
200 km na jedno nabití. Ohledně návratnosti – ne-
existuje srovnatelný konvenční model.

I při teplotách kolem 0 °C lze  
ujet 140 km
K testu jsme měli jak základní verzi s nezměněnou 
kapacitou akumulátorů (24 kWh), tak se 30 kWh. 
Automobily jsme vyzkoušeli jak při teplotách  
+15 °C, tak i při +3 °C. V rámci testu jsme s oběma 
automobily ujeli 1550 km při teplotách +15 °C 
a dosáhli průměrné spotřeby 16,1 kWh/100 km, 
čemuž odpovídá cena 0,68 Kč/km (při nesnížené 
sazbě 4,20 Kč/kWh). Při teplotě +3 °C, kdy bylo 
permanentně zapnuté topení, stoupla průměrná 

spotřeba na 17,3 kWh/100 km, což v řeči peněz 
znamená 0,73 Kč/km. V loňském roce jsme Leaf 
vyzkoušeli také při teplotě -10 °C. Dojezd klesl na 
necelých 100 km, s výkonnějšími akumulátory pak 
lze ujet kolem 120 km. 
Plné nabití akumulátorů o kapacitě 24 kWh 
tak vyjde z běžné domácí zásuvky na necelých  
100 korun při běžné sazbě 4,20 Kč/kWh. Pokud 
ale máte dům s elektrickým vytápěním, je sazba 
za elektřinu téměř poloviční. 

Po dálnici lze ujet 100 km
Pokud jezdíte do práce delší trasu po dálnici, tak 
elektromobil ztrácí efekt. Leaf při ustálené 130ki-
lometrové rychlosti ujede 95 km. Nesmíte ale jet 
v zimě nebo se zapnutou klimatizací či topením. 
Pokud si zapnete topení, dojezd klesne o znatel-
ných 15 %. Klimatizace dojezd zkrátí o 10 %. 
Pokud budete Leaf využívat nejčastěji na okresních 
silnicích nebo ve městě, lze při teplotách nad nu-
lou ujet 140 až 150 km. S verzí 30 kWh pak 175 až 
200 km. Konkrétně jsme s automobilem v městském 
provozu při běžném jízdním stylu ujeli 151 km, než 
se rozsvítilo upozornění na nízkou kapacitu akumu-
látoru (zbývající dojezd cca 25 km). S výkonnější verzí 
to bylo o 35 km více. Tohoto výsledku jsme však 
docílili v letním období bez topení či klimatizace. 
Na okresní silnici je to s dojezdem nepatrně horší, 
respektive záleží, jak rychle budete jezdit. Pokud se 
při plynulé defenzivní jízdě spokojíte s rychlostmi 
do 80 km.h-1, ujedete kolem 180 km do úplného 
vybití akumulátoru. V případě, že pojedete mimo 
obec podle tachometru 90 až 100 km.h-1, počítejte 
s dojezdem 150 km. Výkonnější akumulátory dojezd 
zvýší o 36 km. Při ustálené rychlosti 90 km.h-1 je 

spotřeba 16,5 kWh/100 km (při rychlosti 70 km.h-1 je 
spotřeba jen 13 kWh/100 km, ovšem při dálničních 
130 km.h-1 počítejte se spotřebou 24 kWh/100 km). 

Dobito za 10 hodin, ale i za 30 minut
Leaf nyní nabízí tři možnosti, jak akumulátor dobíjet. 
Klasické dobíjení ze zásuvky trvá u zcela vybitých 
akumulátorů do plné kapacity přibližně 10 h, vý-
konnější akumulátory potřebují o 2,5 h více. Další 
možnost nabízí domácí rychlonabíječka, která nabije 
akumulátory na 80 % za 4 hodiny. Cena rychlonabí-
ječky se však pohybuje kolem 1000 euro. Poslední 
možností jsou klasické stojanové rychlonabíječky 
o výkonu 6,6 kW, které akumulátorům umožňují 
přijímat proud o hodnotě až 32 A. Na 80 % kapacity 
jsou schopny akumulátory nabít do 30 minut. 

Záruka na akumulátory se zvýšila  
na 8 let nebo 160 000 km
Leaf se zajímavým způsobem zatraktivnil i cenově. 
Zatímco v době uvedení na trh stál 950 000 Kč, nyní 
je jeho cena 730 000 Kč včetně DPH. Zajímavým způ-
sobem se rozšířila záruka na výkonnější akumulátory, 
a to z pěti na 8 let nebo 160 000 km. Reálná životnost 
akumulátorů je však 10 let, kdy kapacita poklesne 
přibližně na 60 % původní hodnoty. Nissan ale nabízí 
výměnu jen těch článků, které jsou skutečně vadné. 
Tato efektivní oprava vyjde uživatele pouze na zlo-
mek původní ceny nového akumulátoru. 
Verze s vyšší kapacitou akumulátorů je k dispozici 
bohužel až ve vyšší výbavě Acenta, která vychází 
na 859 600 Kč. ■

Michal Busta, foto archiv

Technické údaje
MOTOR, PŘEVODOVKA:
Vpředu napříč uložený elektromotor pohání 
přední kola. Výkon 80 kW od 3008  
do 10 000 ot.min-1, točivý moment 280 Nm. 
Bezestupňové řazení.
ROZMĚRY:
Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4445/1770/1550 mm, rozvor 2700 mm.  
Zavazadlový prostor 0,370 m3.
HMOTNOSTI:
Provozní/užitečná hmotnost 1505/440 kg.
VÝKONY:
Největší rychlost z důvodu dojezdu je  
omezena. Krátkodobá největší rychlost 
144 km.h-1, zrychlení z 0 na 100 km.h-1  
za 11,5 s. Kapacita akumulátorů 25 kWh.
CENA: 730 000 Kč s DPH

Z běžné zásuvky lze zcela vybitý Leaf dobít za 10 až 
12 h nebo rychlodobíjením u stojanu za 30 min na 
80% kapacitu

Po inovaci narostl zavazadlový prostor o 40 l 
(základní objem 370 l
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Jako nové kompaktní SUV vyjel Tucson na evropské trhy právě před rokem a je na nich nej-
prodávanějším modelem automobilky. Vyvinuli a navrhli ho v evropském technickém centru 
v Německu a vyrábí se u nás v moravskoslezských Nošovicích. Poslední novinkou pro tento 
vůz je výkonný a zároveň hospodárný turbodiesel 1,7 l se sedmistupňovou dvouspojkovou 
převodovkou 7DCT. 

Zásadním cílem automobilky je vyjít novým Tuc-
sonem co nejlépe vstříc požadavkům evropských 
zákazníků. Zejména odvážným a atletickým de-
signem, vysokou úrovní komfortu a praktičností 
i rozsáhlým využitím inovativní techniky. Jezdili 
jsme s autem v nejvyšším stupni výbavy ze tří, pod 
označením Style, takže od toho se bude odvíjet 
i další popis. Osobitý vzhled mu zvnějšku dodává 
kombinace elegantního městského stylu a odolné 
robustnosti. V přední části dominuje 6úhelníková 
maska chladiče, na kterou navazují LED světlomety. 
Horizontální lišta ve tvaru křídla v předním nárazníku 
opticky zdůrazňuje široký rozchod kol. Elegantní, 
dynamický profil umocňují dozadu posunuté 
střešní sloupky, tvar podběhů a vzhůru stoupající 
spodní linie bočních oken, která splývá s klesající 
linií střechy. Svébytnost zadní části vytvářejí výrazné 

horizontální linie, k okrajům karoserie protažené 
sdružené svítilny a ochranný panel spodní části.
V interiéru jsou použity poměrně kvalitní materiály 
s měkkým povrchem. Příjemné je nové horizontální 
uspořádání středové konzole, která navozuje dojem 
prostornosti. Středobodem na ní je 8palcový dotykový 
displej s matným povrchem pro novou generaci na-
vigačního systému, který se dodává se 7letým před-
platným služeb TomTom LIVE zdarma. Velká pozornost 
byla věnována ergonomii, aby byly snadno dostupné 

všechny ovládače. Přední pohodlná sedadla mají 
dlouhé sedáky, dobře drží v zatáčkách a umožňují 
adekvátní nastavení pro cestující rozličných postav. 
Zadní sedadla jsou dělená v poměru 2:1, sklopením 
opěradel se dá vytvořit dostatečně velký zavazadlový 
prostor, který se podle uspořádání pohybuje v rozpětí 
513–1503 l. K praktičnosti přispívá nižší výška prahu 
nad zemí a dvojitá podlaha zavazadlového prostoru.
K jízdnímu komfortu slouží mj. spouštění motoru 
tlačítkem a elektrická parkovací brzda, intuitivní 
parkovací asistent, systémy bránící převrácení vozu, 
stabilizace přívěsu, řízení trakce v zatáčkách, auto-
nomní nouzové brzdění, vedení vozu v jízdních 
pruzích, rozpoznávání značek či sledovaní mrtvého 
úhlu. Dále pak tempomat s omezovačem, dvou-
zónová automatická klimatizace, přední a zadní 
parkovací senzory s parkovací kamerou s obrazem 

na displeji navigace, dešťový a světelný senzor, blue-
tooth handsfree, kola z lehkých slitin a střešní ližiny.
Se dvěma zážehovými a nyní čtyřmi vznětovými 
motory má Tucson zcela jistě konkurenceschopnou 
nabídku poháněcího ústrojí ve své třídě. V testo-
vaném autě byla právě poslední novinka v po-
době turbodieselu CRDi 1,7 l se sedmistupňovou 
dvouspojkovou převodovkou 7DCT a pohonem 
předních kol. Výrobce uvádí nejvyšší výkon 104 kW, 
spotřebu 5,4/4,7/4,9 l/100 km, maximální rychlost 
185 km.h-1, zrychlení z 0 na 100 km.h-1 za 11,5 s. 
Převodovka 7DCT z vlastního vývoje se sportovním 
režimem dává na výběr automatické řazení i sek-
venční manuální řazení prostřednictvím páky voliče. 
V porovnání s 6stupňovou samočinnou převodov-
kou má být o 20 % hospodárnější. Nový agregát je 
standardně vybaven systémem Stop & Go, celkově 
nejsem jeho obdivovatelem, ani v tomto případě 
mi svými záchvěvy a neplynulostí radost nedělal. 

Po najetí 594 km především po dálnicích, městský 
provoz ukrojil cca 200 km, se na palubním počítači 
ustálila průměrná spotřeba na údaji 6,4 l/100 km. 
Škoda, že sympatické sladění nového motoru 
s novou převodovkou není k dispozici i s pohonem 
všech kol, to by kompaktnímu SUV určitě slušelo.
V současnosti si lze Hyundai Tucson pořídit za ceny od 
529 990 Kč, jeho cena s uvedenou motorizací začíná 
na 699 990 Kč. ■ Oldřich Šesták

Hyundai Tucson 
S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ KOMBINACÍ MOTORU 
A PŘEVODOVKY

Pracoviště řidiče je velmi přehledné k čemuž přispělo 
i nové uspořádání středové konzole

Díky vysoce zdviženému víku pátých dveří je vstup do zavazadlového prostoru optimální i pro vyšší postavy

Zavazadelník o objemu 513 l vytvoří sklopením 
zadních opěradel jednolitou podlahu bez zbytečných 
schodů, a objem se zvětší na 1503 l
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Ruské palivo zamíří  
do spojených států
KonKurence na trhu s jaderným palivem ve spojených 
státech bude zvýšena díKy dohodě podepsané v Květnu 
tohoto roKu mezi rusKou palivovou společností tvel 
a americKou společností GnF-a. podle ní budou obě 
společnosti spolupracovat při licencování rusKého paliva 
ve spojených státech a při zajištění dodáveK paliva pro 
zKušební provoz.

Spolupráce západních firem s ruskými výrobci 
jaderného paliva vznikla již v 90. letech minu-
lého století. Německá společnost Siemens (od 

roku 2001 součást francouzské firmy Framatome 
ANP, z níž později vznikla Areva) začala v roce 1993 
spolupracovat s ruským podnikem Mašinostroji-
tělnyj zavod (MSZ), největším ruským výrobcem 
jaderného paliva a zároveň dodavatelem paliva 
pro české jaderné elektrárny. Tento podnik tak za-
hájil výrobu paliva pro varné reaktory a tlakovodní 
reaktory západní koncepce, fabrikace palivových 
souborů probíhala podle západního projektu.
V roce 1996 vznikla spojením ruských výrobců 
jaderného paliva společnost TVEL, pod jejímž ve-
dením pokračuje výroba pro západní lehkovodní 
reaktory. Od roku 2004 je toto palivo vyráběno 
na automatizované lince navržené a postavené 
pracovníky podniku MSZ, o rok později byla vyro-
bena 1000. palivová kazeta. V současnosti je palivo 
západní konstrukce vyráběné TVELem dodáváno 
na 9 jaderných bloků v Německu, Švýcarsku, Švéd-
sku a Nizozemí, přičemž nebyl zaznamenán jediný 
případ netěsnosti palivových souborů.

Palivo TVS-Kvadrat
Na základě zkušeností s výrobou paliva pro společnost 
Framatome vyvinul TVEL vlastní konstrukci paliva 
pro západní tlakovodní reaktory, kterou dodává pod 
označením TVS-Kvadrat. Název pochází od odlišného 
průřezu paliva pro západní a východní tlakovodní 
reaktory – v reaktorech VVER je průřez palivové kazety 
6úhelníkový, v západních reaktorech čtvercový. Vývoj 
byl zahájen v roce 2002 a pod vedením TVELu se na 
něm podílely následující firmy ze struktury ruského Ros - 
atomu: výrobce jaderného paliva NZCHK, projekční 
kancelář OKBM Afrikantov a výzkumný ústav VNIINM.
Palivová kazeta TVS-Kvadrat má délku 3,66 m, 
obsahuje uran o hmotnosti 528 kg a má čtvercový 
průřez o straně 214 mm. Tvoří ji 264 palivových 
proutků a 25 kanálů pro řídicí tyče nebo měřicí 
čidla. Konstrukce kazety vychází z dlouholetých 
zkušeností s vývojem a provozem paliva pro 
reaktory VVER-440 a VVER-1000. Jsou použity 
ruské slitiny zirkonia, osvědčené v reaktorech VVER, 
a distanční mřížky odlišného typu, které mají nižší 
hydraulický odpor než americké.
Tento typ paliva je určen pro dvě verze tlakovodních 
reaktorů společnosti Westinghouse: se třemi chladi-
cími smyčkami (instalovaný výkon 900 MWe) nebo 
čtyřmi (1300 MWe). Těchto reaktorů je v provozu 
35 ve Spojených státech a celkem 12 ve Španěl-
sku, Švédsku a Belgii.

TVS-Kvadrat ve Švédsku
První smlouva na dodávky paliva pro západní re-
aktory uzavřená přímo se společností TVEL byla 
podepsána v roce 2012 švédskou firmou Vattenfall, 
která provozuje jaderné elektrárny Ringhals a Fors-
mark. Podle této dohody byly na začátku roku 2014 

zavezeny čtyři kazety ruské konstrukce do třetího 
bloku elektrárny Ringhals pro ověření jejich provoz-
ních charakteristik a spolehlivosti provozu.
V jaderné elektrárně Ringhals stojí jeden varný re-
aktor postavený švédskou společností ASEA Atom 
(dnes součást ABB) a tři tlakovodní reaktory dodané 
americkou firmou Westinghouse. Třetí blok byl 
dokončen v roce 1981 a jeho aktivní zónu tvoří 
157 palivových kazet typu 17x17. Z důvodu symetrie 
aktivní zóny představují čtyři palivové kazety mini-
mální počet kazet odlišného typu, který může být 
do reaktoru zavezen. Tato elektrárna používá 6letý 
palivový cyklus, takže po pěti letech provozu, bude 
možno zkušební kazety vyjmout a zkontrolovat 
jejich stav. Na základě toho se provozovatel elek-
trárny rozhodne, zda odebere od TVELu další palivo.

Testování ruského paliva v USA
Podle nové smlouvy uzavřené mezi TVELem a americ-
kou firmou Global Nuclear Fuel – Americas (GNF-A), 
která se zabývá službami v oblasti palivového cyklu 
pro jaderné elektrárny provozované ve Spojených 
státech, bude nyní probíhat certifikace paliva TVS-
-Kvadrat. Společnost GNF-A vede jednání s poten-
cionálními zákazníky a připravuje dokumentaci po-
žadovanou americkým regulačním úřadem Nuclear 
Regulatory Commission pro schválení nového typu 
paliva. Poté by měly proběhnout kvalifikační zkoušky 
v několika amerických jaderných elektrárnách.
Výroba prvních zkušebních kazet proběhne v pod-
niku NZCHK a později se přesune do amerického 
výrobního podniku společnosti GNF-A, který se 
nachází ve Wilmingtonu v Severní Karolíně. Američtí 
provozovatelé jaderných elektráren získají širší výběr 
dodavatelů jaderného paliva a budou profitovat ze 
zvýšení konkurence. ■spodní koncovka palivové kazety tvs-Kvadrat

vizuální kontrola distanční mřížky při přejímání od 
výrobce – jedna z mála manuálních činností 
v procesu výroby jaderného paliva v tvelu

Účinnější ekologické zdRoje díky konstRukci

Solární panely a větrné turbíny už se v našem světě zabydlely, ale rozhodně ještě nedosáhly 
hranice svých možností. Jejich inovativní netradiční konstrukce dokážou nabídnout často 
výrazné vylepšení výkonových a provozních parametrů. 3D solární věže nabídnou až 20krát 
vyšší výkon než tradiční ploché solární panely a efektivita speciálních šroubovicových větrných 
turbín se šplhá k horní hranici teoreticky dosažitelného maxima.

Při pohledu na vývoj technologií solárních článků, 
které využívají nanočástice ve 3D struktuře tak, 
aby zachytávaly maximum světla a zvyšovaly tak 
množství absorbované sluneční energie, využili 

nyní výzkumníci z MIT tuto technologii 3D v makro 
měřítku. Jejich koncept přináší prodloužení solár-
ních článků vzhůru v trojrozměrné konfiguraci 
věže nebo kostky, které jim umožní lépe zachytit 

dvě verze trojrozměrných fotovoltaických polí 
malého rozsahu, které byly testovány výzkumníky mit
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sluneční paprsky, když je Slunce v nižší pozici 
nad obzorem. 
Solární panely umístěné na rovné ploché střeše 
jsou nejúčinnější na využívání sluneční energie, 
když je slunce v nejbližší vzdálenosti přímo nad 
nimi, ale s měnicím se úhlem slunečních paprsků 
dopadajících na panel poměrně rychle ztrácejí 
svou účinnost – např. v ranních a dopoledních ho-
dinách, večer, v chladnějších měsících a v místech 
vzdálených od rovníku. A právě v těchto situacích 
nabízejí nové vertikální solární moduly vyvinuté 
výzkumným týmem MIT největší nárůsty výkonu.
Po prozkoumání možných 3D konfigurací pomocí 
počítačového algoritmu a jejich testování v různých 
zeměpisných šířkách, ročních obdobích a počasí 
se speciálně vyvinutým analytickým softwarem vy-
tvořili výzkumníci tři různé individuální 3D moduly, 
které testují už několik týdnů na střeše laboratorní 

budovy za rozdílných povětrnostních podmínek. 
Výsledky ukázaly zvýšení výstupního výkonu v roz-
mezí od dvojnásobku až po více než 20násobek 
výkonu pevných plochých solárních panelů na 
stejné základnové ploše.
Fotovoltaické panely sice na střechách převlá-
dají, ale nejsou jedinou možností jak zapřáhnout 
přírodní živly do výroby energie. Další možnosti 
nabízejí malé větrné turbíny – i ty zaznamenaly 
v průběhu svého vývoje různé inovace a vylepšení. 
Jedním z nich je např. využití nového designu 
v podobě Archimédova šroubu, které podle firmy 
nesoucí jméno tohoto slavného antického vyná-
lezce umožňuje, že městská turbína s označením 
Liam F1 je prý mnohem účinnější než většina 
konvenčních turbín. Nejnovější verze už údajně 
umožňuje dosahovat 4/5 teoretického maxima, 
zatímco většina konvenčních větrných turbín na-
bízí v průměru účinnost v rozmezí zhruba 25 až 
50 % tohoto teoretického maxima. Ale 75kg těžká 
a 1,5 m široká spirála Liam F1 ovšem nevypadá 
příliš jako typická turbína. Je založena na principu 
pláště ulity hlavonožce Nautilus, který inspiroval 
zřejmě i starověkého řeckého matematika Archi-
meda ze Syrakus při jeho vynálezu šroubovicového 
čerpadla. Právě tento design nabízí značnou me-
chanickou odolnost a umožňuje turbíně otáčet se 
velmi volně a pracovat potichu. A tím také elimino-
vat jeden z hlavních důvodů, proč se na střechách 
neobjevuje vice větrných turbín – hluk čepelí jejich 
listů je klasickým důvodem společných stížností na 
střešní turbíny. Navíc umožňuje získávat z energie 
větru vždy maximální výnos, takže podle tvrzení 
výrobce je tato turbína schopna dosáhnout až 80 % 

tzv. Betzova limitu)*. Při stabilním větru o rychlostí 
5 m/s generuje Liam F1 průměrně 1500 kWh ener-
gie ročně, což odpovídá zhruba polovině spotřeby 
energie běžné domácnosti. 
S dalším netradičním designem, který by měl 
pomoci obejít dosavadní omezení větrných turbín 
a „ošálit“ Betzův princip, přišla americká firma Flo-
Design. Vyvinula větrnou turbínu, jež může vyrábět 
elektřinu za poloviční náklady oproti koncepčním 
turbínám. Její řešení vychází z technologie vyvi-
nuté pro proudové motory, kdy se konstruktéři 
snaží vybavit je schopností nasávání maxima vzdu-
chu. Aplikace tohoto principu na vítr má umožnit 
zvýšit efektivitu turbíny. Zatímco dřívější pokusy 

o toto řešení obvykle ztroskotávaly na nutnosti 
velmi přesného směrování lopatek turbíny do 
směru větru (v rozmezí max. 3 a 4 stupňů), lo-
patky v novém designu jsou menší a jsou schopny 
operovat ve větších úhlech směrování větru (ca 
15 až 20 stupňů). Podle konstruktérů z FloDesign 
jsou tato zařízení 3 až 4krát účinnější než běžné 
větrné turbíny. ■

)* Hodnota, představující maximální možné množství 
energie, které může větrná turbína zachytit a zpra-
covat na energii. Když se vítr blíží k turbíně, téměř 
polovina vzduchu je spíše přinucena proudit kolem 
lopatek vrtulí, než skrze ně, a energie z tohoto od-
chýleného větru je ztracena. V nejlepším případě 
zachytí tradiční větrná turbína jen 59,3 % energie 
větru, a právě tato hodnota je označována jako 
Betzův limit.

Elektrárna do všech podmínek
Na netradičních konstrukcích větrných turbín 
pracují i na Východě. V Irkutsku testují vědci 
Národní výzkumné irkutské státní technické 
univerzity větrnou turbínu vyvíjenou firmou 
Aeroenergotech. Podle tvůrců umožňuje spe-
ciální konstrukce generátoru vyrábět energii 
nezávisle na směru větru a fungovat jak při 
nízkých rychlostech větru (od 2 m/s), tak dovo-
lují, díky lopatkám chráněným korpusem, práci 
i v silném větru až 50 m/s, v dešti i mokrém 
sněhu. Výkon může v závislosti na konstrukci 
dosáhnout několik MW. Turbína může být vyu-
žita jako palubní zařízení nebo stacionární elek-
trostanice v bytových domech či na jaderných 
elektrárnách apod.

Kontejnery na vyhořelé palivo z plzně

Plzeňská Škoda JS, která zatím vyráběla kontejnery na vyhořelé palivo v zahraniční licenci, 
uspěla v tendru s vlastním typem kontejneru. Od společnosti ČEZ získala kontrakt na dodávku 
kontejnerů pro JE Dukovany až do konce její životnosti. 

Do Dukovan, kde je sklad na vyhořelé palivo, 
bude Škoda JS dodávat kovové obalové soubory 
pro přepravu a skladování, včetně manipulačních 
prostředků pro jejich odbavení. První kontejnery 
by měly být dodány v polovině roku 2021. Firma 
bude na základě kontraktu v hodnotě více než 
3,8 mld. Kč vyrábět až šest kontejnerů ročně do 
roku 2031, a pokud bude životnost elektrárny 
prodloužena, bude v dodávkách pokračovat 
až do roku 2048. „Celkem jde o 35 kontejnerů 

s opcí na dalších 55,“ uvedla firma s tím, že by 
ráda nabídla svou novinku i pro elektrárny s re-
aktory typu VVER 440 v dalších zemích. Jak řekl 
předseda představenstva Josef Perlík, s výrobou 
kontejnerů má Škoda JS mnohaleté zkušenosti 
– vyrábí je od roku 1995 a dosud jich do JE v ČR, 
Německu, Švýcarsku, Litvě a Bulharsku bylo do-
dáno téměř 400. 
Těleso kontejneru Škoda 440/84 tvoří válec z kované 
oceli s Ø 2,6 m a výškou 4,3 m, v němž se použité 

palivo může bezpečně uchovávat desítky let do 
té doby, než bude uloženo do trvalého úložiště, 
případně recyklováno a použito na výrobu nových 
palivových článků.
Obdobný kontrakt uzavřela firma se společností 
ČEZ na dodávku kontejnerů pro JE Temelín už 
loni. Tam dodá téměř 60 kontejnerů za 2,7 mld. Kč. 
Předmětem dodávky pro Temelín jsou kontejnery 
Škoda 1000/19 – ocelové válce o Ø 2,5 m a výšce 
5,5 m s vloženým polyetylénovým moderátorem 
pro stínění neutronů. Koš ze 6hranných trubek 
z hliníkové slitiny s karbidem bóru umožňuje zave-
zení 19 palivových souborů, zádržný systém tvoří 
dvojice šroubovaných nerezových vík s kovovým 
těsněním. Stejně jako u nově vyvinutých kontejnerů 
Škoda 440/84 zaručuje výrobce těsnost po dobu 
minimálně 60 let. ■

Řešení turbíny inspirovala technologie proudových 
motorů

Šroubovité turbíny mají nízkou hlučnost a větší 
efektivitu než klasické “větrníky”
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Bezpečnostní řešení  
pro průmyslové systémy

Protože virtuální hrozby mohou v prostředích zabezpečení průmyslových podniků překročit 
hranice kybernetického prostoru a zacílit i na samotná zařízení, uvedla na český trh společ-
nost Kaspersky Lab specializované řešení pro ochranu kritické infrastruktury a zabezpečení 
průmyslových podniků. Řešení Kaspersky Industrial CyberSecurity je chrání před kybernetickými 
riziky a zajišťuje plynulost a integritu celého technologického procesu.

Informační technologie a systémy automatických 
procesů jsou stěžejní pro všechna moderní 
průmyslová zařízení od jaderných elektráren, 
rafinerií či výrobní linky přes železniční dopravu 
a letiště až po chytré budovy. Průmyslové 
kontrolní systémy (ICS) vyžadují na rozdíl od 
korporátních IT sítí bezchybnou plynulost 
a stálost technologických procesů. Program 
Kaspersky Industrial CyberSecurity tyto specifické 
požadavky zohledňuje, přináší jednotný přístup 
k IT bezpečnosti pro průmyslové podniky. Prů-
myslovým sítím poskytuje ochranu napříč všemi 
vrstvami. Zabezpečuje ICS/SCADA servery, HMI 
panely a inženýrské pracovní stanice, PLC, aniž 
by byla nějak ovlivněna plynulost a konzistence 
provozu.
„Kyberbezpečnost průmyslových systémů a kri-
tických infrastruktur se v současnosti stává stále 
důležitější. Narůstá počet systémů využívajících 
zařízení, která komunikují s vnějším světem, ale řada 
z nich není pro externí přístup navržena. Jde o za-
staralý software, který nebyl aktualizován desítky 

let, což je z hlediska bezpečnosti kritický problém. 
Ve snaze vyvinout zařízení, které bere v úvahu nové 
standardy kybernetické bezpečnosti, firma aktivně 
spolupracuje s výrobci automatizačních systémů 
a naše řešení tak dokáže zajistit bezpečnost tech-
nologického cyklu na všech úrovních automatizo-
vaného procesu,“ řekl Petr Kuboš, obchodní ředitel 
Kaspersky Lab.
Program nabízí kombinaci běžných bezpeč-
nostních technologií přizpůsobených pro po-
třeby průmyslových podniků. Obsahuje ochranu 
proti malwaru, whitelisting a funkci pro odhalo-
vání zranitelností. Tento silný základ je rozšířen 
o technologie speciálně navržené přímo pro prů-
myslová prostředí. Zahrnují kontrolu integrity PLC 
programů, sémantický monitoring kontroly příkazů 
a telemetrická data, umožňující odhalit kyberne-
tické útoky zaměřené na fyzické části infrastruktury. 
Speciální režim Observability Mode se soustředí 
na odhalení kybernetických útoků, chyby  provoz-
ního personálu a anomálie uvnitř průmyslové sítě. 
Správu těchto technologií zajišťuje centrální řídicí 

panel. Vysoká variabilita nastavení dává uživatelům 
možnost nakonfigurovat CyberSecurity v souladu 
s přísnými požadavky různých oborů, podniků 
nebo výroby. Řešení tak může být implementováno 
do již existující ICS sítě a technologického procesu 
dané organizace.
Nové řešení pomáhá správcům infrastruktury vytvá-
řet účinnou bezpečnostní strategii. Díky přidaným 
specializovaným službám překračuje rámec tech-
nologií na odhalování hrozeb a umožňuje vyvinout 
vhodný postup reakce na incidenty i jejich prevenci. 
Služby zahrnují i průmyslová kyberbezpečnostní 
školení pro IT profesionály a vzdělávací program 
pro běžné zaměstnance, odborné služby i speciální 
kyberbezpečnostní a penetrační testy zaměřené 
mj. na problematiku nejzranitelnějších míst, včetně 
zero-day hrozeb. Služba Incident Response pomáhá 
lokalizovat narušení sítě, zmírnit následky, zamezit 
útočníkům hlouběji proniknout do infrastruktury, 
předcházet dalším útokům a rozvíjet krizový plán 
do budoucnosti. 
Kaspersky Lab a Mezinárodní společnost pro auto-
matizaci (ISA) loni také společně spustily vzdělávací 
iniciativu s cílem zvýšit povědomí provozovatelů 
průmyslových automatizačních zařízení o kyber-
netických hrozbách. V rámci tohoto projektu bu-
dou vybrané vzdělávací programy ISA obsahovat 
simulační program Kaspersky Industrial Protection 
Simulation. Jde o tahovou strategickou hru, v níž 
mají účastníci za úkol zajistit plynulý chod virtuál - 
ní kritické infrastruktury. Cílem cvičení je udržet 
provoz a ziskovost zařízení i pod rostoucím tlakem 
kybernetického útoku. ■

speciální procesory pro umělou inteligenci

Na tradiční vývojářské konferenci Google poodhalil své další záměry týkající se problematiky 
umělé inteligence a představil také vlastní dedikovaný čip určený právě pro tyto účely. 

Šéf Google Sundar Pachai oficiálně potvrdil speku-
lace ohledně vývoje hardware Googlu a představil 
IT komunitě novinku s označením Tensor Processing 
Unit (TPU) určenou pro systémy využívající algo-
ritmy strojového učení a umělé inteligence. Nový 
procesor o velikosti standardního pevného disku 
představuje výkonný serverový hardware, jehož 
úkolem je nejen zpracovávat velké množství vstup-
ních dat, ale dokázat je analyzovat a učit se z nich. 
Takovéto jednotky byly využity např. i v projektu 
AlphaGo, specializovaném programu na řešení 
deskové hry Go, v níž systém umělé inteligence 
Googlu dokázal porazit nejlepšího světového hráče.
Vývoj vlastního čipu si vyžádal rychlý nástup apli-
kací, které využívají principů umělé inteligence 
(AI), charakteristické potřebou komplexnějšího 
a rychlého zpracování velkého množství infor-
mací, pro které jsou tradiční počítačové proce-
sory příliš obecně zaměřené, a tudíž neefektivní. 
Vývojáři se snažili řešit tento handicap používáním 
výkonnějších hardwarových prvků schopných lépe 
zvládat přísun velkých objemů výpočetních dat, 
zejména např. různých grafických karet a akcelerá-
torů, které jsou schopny zvládnout vysoké datové 
nároky i rychlost jejich zpracování. Tudíž byly při 

řešení úkolů AI efektivnější, ale i zde naráželi na 
stejný problém: tyto jednotky byly optimalizovány 
především pro grafická data. Logickým řešením 
byl proto další krok: vývoj dedikovaného hard-
waru zaměřeného a optimalizovaného právě pro 
tyto účely, tedy oblast AI. A Google, který používá 
strojové učení a hluboké neuronové sítě v mnoha 
vlastních aplikacích a službách, se rozhodl vytvořit 
si pro tyto účely vlastní řešení určené a optimalizo-

vané pro platformu TensorFlow přímo na umělou 
inteligenci. Jde o ASIC, tedy zákaznický integrovaný 
obvod navržený a vyráběný pro určitou specific-
kou aplikaci, nikoli programovatelný FPGA systém. 
V tomto případě neurální sítě s hlubokými schop-
nostmi učení schopné vykonávat různé úkoly na 
základě hloubkové analýzy předchozích zkušeností, 
tedy obdobným způsobem, jakým funguje lidský 
mozek. TPU je přizpůsoben aplikacím strojového 
učení, je více tolerantní ke snížení výpočetní přes-
nosti, což znamená, že to vyžaduje méně tranzistorů 
na provoz, a proto je možné vtěsnat do křemíku 
více operací za sekundu, používat sofistikovanější 
a výkonnější modely strojového učení a rychlejší 
použití příslušných modelů, takže uživatelé získají 
více inteligentních výsledků rychleji, uvádí společ-
nost na svém blogu.
Podstatné je, že inženýři Googlu vyvinuli zdrojový 
kód a knihovny TensorFlow na základě OpenSource 
a TensorFlow dali k veřejnému volnému použití, tzn., 
že je může kdokoli nejen využívat, ale i upravovat 
a rozvíjet, od čehož si Google slibuje rychlý rozvoj 
těchto řešení. Nedávno uvedená nová verze Tensor-
Flow překonává omezení běhu na jednom zařízení 
a nabízí možnost spuštění na více počítačích najed-
nou ve stejném čase, což představuje významnou 
funkčnost - ne každý potřebuje spuštění TensorFlow 
na stovkách, natož tisících serverů jako Google, 
ale mnoho výzkumných pracovníků a startupo-
vých firem bude moci těžit z možnosti provozovat 
TensorFlow na více jednoduchých počítačích. ■

Specializovaný čip Tensor (resp. výpočetní jednotka TPU), 
základ budoucích systémů umělé inteligence Google
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Kdy se svět dočKá exaflopového počítače?

Embargo může být dvousečná zbraň. Naznačuje to superpočítačová soutěž mezi USA a Čí-
nou, které už roky soupeří o vedoucí místa na žebříčcích nejvýkonnějších počítačů světa. 
Tomu nejprestižnějšímu nyní dominuje Čína, kterou se USA snaží opět předstihnout, a do 
roku 2025 prolomit technologický milník řádu exaflops. Asijská velmoc ale hodlá americké 
úsilí opět „přetrumfnout“. Rozhodla se vyrobit superpočítač s výkonem exaflops ještě o 5 let 
dříve, do roku 2020. 

V souboji pokročilých technologií představuje super-
počítač, který ve špičce dosáhne výkonu jednoho exa-
flopu, další z pomyslných stěžejních technologických 
milníků. Pro jeho tvůrce to bude samozřejmě vysoce 
prestižní záležitost, takže není divu, že k němu zamě-
řují své úsilí nejvyspělejší země. Žádná země dosud 
nevyvinula exascale počítač, který by překročil výpo-
četní výkon nejrychlejších současných strojů nejméně 
30násobně. Nejvýkonnější současný superpočítač na 
světě Tianhe-2 (neboli „Mléčná dráha 2“) má špičkový 
výkon 33,86 petaflopsů. Jeho nejbližším konkurentem 
je americký Titan s udávaným výkonem 17,6 peta-
flopsů, což je zhruba poloviční hodnota, ale USA 
provozují zároveň další z nejvýkonnějších světových 
superpočítačů – Sequoia, který s podobným výko-
nem 17,1 petaflopsů zaujímá třetí místo ve světovém 
žebříčku, takže v souhrnu superpočítačové výpočetní 
kapacity USA téměř dorovnává čínský náskok.

USA chtějí exaflopový superpočítač 
do roku 2025 
Spojené státy, jejichž nejnovější aktuálně budovaný 
superpočítač Aurora plánovaný na rok 2018 bude 
mít výpočetní výkon 180 až 450 petaflopsů, avizovaly 
záměr postavit exaflopový superpočítač už loni. Jako 
cíl si stanovily horizont roku 2025. Bílý dům oznámil 
v loňském červnu rozhodnutí zřídit iniciativu NSCI 
(National Strategic Computing Initiative), která bude 
mít za úkol vyvinout během následujících 10 let su-
perpočítač, který prolomí hranici jednoho exaflopu. 

Byl by tedy zhruba 30násobně výkonnější než nej-
výkonnější superpočítač této doby, čínský Tianhe-2. 
Federální laboratoře budou proto podporovat vývoj 
nových konstrukcí superpočítačů, které by mj. vedly 
ke snížení jejich energetické náročnosti – za sou-
časných podmínek, resp. při obdobné konstrukci 
jako dnešní superpočítače, by totiž exaflopsový sys-
tém potřeboval k napájení samostatnou elektrárnu 
a jeho provoz by byl enormně drahý – např. zmíněný 
Tianhe-2 má při plném zatížení příkon okolo 17,8 MW 
a u stroje s 30násobným výkonem by to znamenalo 
za stejných podmínek extrémní příkon 0,53 GW! Což 
je téměř polovina výkonu jednoho temelínského 
reaktoru, který vyrábí zhruba 1 GW elektřiny ročně.
Čínané již dříve deklarovali záměr zvýšit výkon svých 
superpočítačů na hodnotu přesahující 100 Petaflops, 
a záměr dosáhnout tohoto cíle ještě letos. Na květ-
novém workshopu o HPC připojení ve Wuhanu 
profesor Depei Qian z Beihangské univerzity, který 
je členem odborné komise pro Národní program 
high-tech výzkumu & vývoje (tzv. Program 863) 
a působí jako hlavní vědec klíčového projektu 863 
pro vysokovýkonné počítače a prostředí aplikač-
ních služeb, zveřejnil nové informace o vývoji HPC 
v Číně a „exa scale“ záměrech, které země zahrnula do 
svého 13. pětiletého plánu (2016–2020). Uvedl mj., 
že navzdory omezení vývozu amerických procesorů 
a softwarové technologie pokračují práce na dvou 
systémech se špičkovým výkonem 100 petaflopsů: na 
další iteraci Tianhe-2, instalovaném v Národním super-
počítačovém centru v Guangzhou a připravovaném 
systému Sunway na Jiangnanském ústavu výpočetní 
techniky ve Wuxi, nedaleko Šanghaje. Oficiálně by 
tyto systémy měly být připraveny „do konce roku,“ ale 
druhý ze zmíněných superpočítačů byl už dokončen 
a oficiálně ohlášen na červnové konferenci ISC 2016.

Čínský program: padne exaflopová 
hranice už do roku 2020?
Problémem je, že USA vydaly na export některých 
špičkových technologií mimo své území embargo, 
a toto opatření se vztahuje mj. i na nejvýkonnější 
intelovské procesory Xeon Phi, na nichž je založen 
nejvýkonnější současný počítač a s nimiž čínští inže-
nýři původně počítali i při projektu jeho nástupce. 
USA ale minulý rok vydaly nařízení, které výrazně 
omezuje dodávku těchto čipů a technologií do Číny 
kvůli podezření, že jsou v superpočítačích využívány 
k vojenským, nikoli výhradně vědeckým účelům. Čína 
tak byla dotlačena k rozhodnutí posílit vlastní výzkum 
a výrobu pokročilých technologií, včetně vlastních vý-
konných čipů a softwaru. A aby Američanům natruc 
dokázali, že jsou schopni se obejít i bez nich, stanovili 
si laťku pořádně vysoko: svůj exaflopový superpočítač 
hodlají mít do roku 2020, tedy ještě o 5 let dříve, než 
s tímto technologickým milníkem počítají v USA. 

V lednu letošního roku představilo čínské Národní 
superpočítačové centrum plán postavit proto-
typ nového superpočítače, který by byl 1000krát 
výkonnější než průkopnický Tianhe-1, který byl 
svého času nejrychlejším počítačovým systémem 
na světě, dokud ho nevystřídal Tianhe-2. Nicméně 
stále zůstává jedním z několika málo tzv. petascale 
superpočítačů schopných provádět milion miliard 
operací za sekundu. Šéf aplikačního oddělení Ná-
rodního superpočítačového centra Meng Xiangfei 
uvedl, že prototyp exascale počítače by mohl být 
připraven dokonce už v roce 2017 nebo 2018.
Někteří analytici sice o reálných možnostech dosáh-
nout tohoto cíle mohou mít pochybnosti (je s tím 
spojena řada problémů, které je potřeba vyřešit, pře-
devším redukce enormního příkonu při zachování 
vysokého výkonu procesorů – maximální limit byl 
stanoven na 35 MW – efektivní a škálovatelné pro-
pojení clusterů a serverů, software pro řízení a správu 
takto složitých komplexních systémů apod.), ale Čína 
už dokázala Západ svým buldočím úsilím několikrát 
překvapit, a např. jejich rozvoj kosmického programu 
a budování vlastní orbitální stanice dokumentuje, 
že v případě určitých zásadních rozhodnutí jsou 
schopni dokázat skutečně pozoruhodné věci. Pro 
upgrade Tianhe-2 (označovaný jako Tianhe-2A) se tak 
využije procesor FeiTeng (Tianhe-2 už 16jádrové čipy 
Galaxy FeiTeng 1500 používá). Druhý ze zmíněných  
100 petaflopsových superpočítačů by měl být osazen 
procesory ShenWei vyvinutými právě jiangnanským 
výzkumným centrem. Kromě Intelu, na jehož export 
se vztahuje americké embargo, by mohli Číňané také 
využít čipů některého z neamerických výrobců jako je 
např. Samsung nebo TSMC. ■� /joe/

Výkon za hranicemi představivosti
Pro přiblížení toho, o co se čínští (a američtí) ky-
bernetici snaží: tzv. exascale computing uvažuje 
s počítači dosahujícími výkon nejméně 1 exaflop, 
což představuje1000 petaflopů – to odpovídá 
jednomu trilionu (neuvěřitelných 1018) operací 
s plovoucí desetinnou čárkou za sekundu. Prvním 
petaflopovým počítačem se stal v roce 2008 
Roadrunner vytvořený IBM pro laboratoře v Los 
Alamos, když dosáhl 1,026 petaflopů (projektován 
je na 1,7), současný nejrychlejší superpočítač na 
světě, čínský Tianhe-2, spočítá 33,8 biliard (tisíců 
bilionů) operací za sekundu (33,8 petaflopů). Nej-
rychlejší počítač v ČR, Salomon z ostravského su-
perpočítačového centra IT4innovation, dosahuje 
výkonu 1,5 petaflopů. Cílem je tedy superpočítač 
o výkonu zhruba 666 Salomonů…

Tianhe-2: nejvýkonnější dosavadní superpočítač 
světa už má od června svého přemožitele (rovněž 
čínský) – Sunway

Embargované intelovské čipy Xeon Phi by měl 
nahradit čínský procesor Galaxy FeiTeng 1500
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Vrátí se nad hladinu 
ekranoplány?
Tým německých konsTrukTérů předsTavil počáTkem 
leTošního roku pozoruhodný fuTurisTický koncepT 
dopravního prosTředku, kTerý kombinuje vlasTnosTi 
leTadla, vznášedla a lodi. sTroj nazvaný flyship je 
moderní varianTou Tzv. ekranoplánu, operujícího nad 
vodní hladinou. využiTí by měl najíT především 
v komerčním sekToru pro dopravu mezi přímořskými měsTy 
či leTovisky, ale i pro vojenské a bezpečnosTní účely jako 
paTroly pobřežní sTráže nebo při boji s piráTy.

Konstruktéři v podstatě oprášili projekt ekra-
noplánů, které vyvinul a používal ve 2. pol. 
minulého století tehdejší Sovětský svaz – tyto 

mohutné stroje, pro něž se ve slangu NATO vžilo 
označení “kaspická příšera” (podle lokality, kde byly 
používány), byly určeny pro vojenské účely, kde 

se na ekologii či úsporný provoz moc nehledělo. 
Němečtí vývojáři se odkazují hlavně na objevy a vy-
nálezy leteckého konstruktéra profesora Alexandra 
Lippische z počátku 70. let minulého století, který 
se zabýval tzv. přízemním efektem, na němž je 
fungování ekranoplánu založeno a který vytvořil 
i jejich fungující prototypy s revolučním designem. 
Jejich moderní alternativa nazvaná FlyShip by 
měla sloužit především k přepravě nákladů nebo 
cestujících – stroj o délce 37 m a s ca 40m roz-
pětím by měl pojmout až 100 lidí. Měl by sice 
nižší nosnost (max. 11 t) než např. Airbus A318 
o stejné pasažérské kapacitě, i rychlost (kolem 
250 km.h-1, což je zhruba třikrát nižší než u běž-
ných letadel, a při uvažovaném maximálním 
doletu 4500 km by tato trasa zabrala téměř 

20 hodin), a je limitován letovým prostorem 
pouze nad vodní hladinou ( je ale nesrovnatelně 
rychlejší než cestování lodí), ale vůči rychlejším 
letadlům má FlyShip jeden neoddiskutovatelný 
trumf: spotřebu. Oproti průměrným 2–3 tisí-
cům litrů drahého kerosenu spotřebovaného 
na letovou hodinu běžného dopravního stroje 
a polovině paliva turbovrtulového letounu 
srovnatelné velikosti, spotřebuje FlyShip za 
hodinu letu jen 250–270 l dieselového paliva. 
„Naše technologie vyplňuje prázdné místo mezi 
levnou a pomalou lodní dopravou a mezi dra-
hou a rychlou leteckou,” říká Daniel Schindler 
z konstruktérského týmu.
I když FlyShip na pohled připomíná „placaté” le-
tadlo, není určen k provozu ve výškách, v nichž 
operují klasické letouny. Jeho zóna je několik me-
trů nad vodní hladinou, která mu umožňuje díky 
tzv. dynamickému přízemnímu efektu, k němuž 
dochází právě při letu ve velmi malých výškách, 
potřebný vztlak. 

Přízemní efekt: odpozorováno  
od přírody
WIG (Wing in Ground Effect) neboli přízemní 
efekt popisují fyzikové rovnicemi a čísly, ale v ryzí 
podobě jej můžeme vidět v přírodě – tak jak to 
viděl a zkoumal třeba i proslulý renesanční vy-
nálezce Leonardo da Vinci. Jde o fenomén, který 
zejména těžší vodní ptáci (např. labutě, divoké 
husy, albatrosi či pelikáni) intuitivně využívají. 
Na první pohled se sice může zdát, že kloužou 
nad hladinou nebo nad zemí a těžkopádně 
mávají křídly, jak se od ní snaží odpoutat, ale ve 
skutečnosti jim pomáhá právě přízemní vztlak, 

který umožňuje létajícímu objektu efektivnější 
klouzavý pohyb v těsné blízkosti povrchu, kde je 
vztlak mnohem účinnější než ve větší nadmoř-
ské výšce. Klouzavost, což je vztah mezi vztla-
kem a odporem, dramaticky stoupá v blízkosti 
země. Leonardo da Vinci byl jedním z prvních, 
kdo pochopil, jak ptáci letí velmi snadno a bez 
námahy nad zemí.

vodní ptáci využívají přízemní efekt už tisíce let

osmimístný model fs-8 je již certifikován 
australskými úřady pro provoz 

foto: flyingship.com

 Wsh-500 firmy Wing ship při námořních testech 
v roce 2013

foto: Wing ship

Těžce vyzbrojený sovětský ekranoplan třídy lun postavený v roce 1987 byl největším strojem svého druhu na 
světě (délka 73,8 m, rozpětí 44 m) – ve svazku černomořské flotily sloužil až do konce 90. let minulého století
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První osobní vToL LeToun

Vzlétat a přistávat jako vrtulník a přitom letět jako letadlo je cílem několika projektů VTOL 
(Vertical Take-Off and Landing), jako je např. americký stroj Osprey. Startupová firma Lilium 
Aviation vyrobila obdobný stroj Lilium Jet, ale na rozdíl od ostatních se liší v jedné zásadní 
věci: jde o elektrický letoun. 

Vyvíjen je v Německu pod záštitou inkubačního 
centra ESA a jeho tvůrci ho charakterizují jako první 
osobní letoun s kolmým vzletem a přistáním. Spo-

lečnost založená loni skupinou inženýrů a dokto-
randů z Technické univerzity v Mnichově už úspěšně 
otestovala prototyp v menším měřítku o hmotnosti 
25 kg, ale má ambiciózní plán: první experimentální 
let prototypu plné velikosti už příští rok a očekává, že 
zahájí certifikaci pro plnou letovou způsobilost roku 

2018. Předpokládaná cena i provozní náklady by měly 
být „mnohem menší“ než u letadel podobné velikosti.
Stroj určený pro rekreační využití během denních 
hodin má být v Evropě klasifikován jako Light Sport 
Aircraft vyžadující pilotní průkaz se zvládnutím jen 
minimálního výcviku. Je navržen tak, aby byl bez-
pečnější než vrtulník a s inteligentním počítačem 
řízeným systémem pro automatický vzlet a přistání 
minimalizoval riziko chyby pilota. Zpočátku by měl 
povolen start a přistání jen z určených ploch, ale 
konečným cílem je možnost vzlétnout vertikálně 

prakticky z jakéhokoli otevřeného prostoru vět-
šího než 15 x 15 m – třeba z větší zahrady. Poté, 
co se dostane do vzduchu, natočí Lilium Jet své 
320 kW bateriemi napájené sdružené motory do 
pozice k pohonu jako u letounu s pevnými křídly 
a může rychlostí kolem 300 km.h-1 cestovat až do 
vzdálenosti 500 km na jedno nabití. Maximální 
rychlost má být až cca 400 km.h-1, ale dolet je potom 
výrazně kratší. ■

FlyShip by měly pohánět dva turbovrtulové die-
selové motory na zádi mezi dvojitým stabilizá-
torem. V širokém trupu, přecházejícím v křídla 
obráceného tvaru delta, by byla umístěna ka-
bina pro cestující nebo nákladový prostor. Stroji 
s tříčlennou posádkou by pro vzlet z hladiny mělo 
díky pomocnému přídavnému vzduchovému 
polštáři stačit 600 m, a pro přistání ještě o 100 m 
méně. Zanedbatelné není ani to, jak poukazují 
odborníci z firmy FlyShip, že tyto nízkolétající stroje 
nepotřebují nákladnou údržbu jako letadla a jejich 
řízení nevyžaduje obvyklou pilotní či kapitánskou 
licenci, a tudíž nákladný výcvik posádky (ačkoli 

podle oficiální klasifikace International Maritime 
Organisation – IMO a German Lloyd jde o plavidlo 
a může tudíž využívat přístavy a běžnou lodní 
infrastrukturu). ■

 Lippischův projekt stroje využívající přízemní efekt 
se od sovětského ekranoplánu s čtvercovou plochou 
křídel lišil účinnějším křídlem tvaru obrácená delta

nereaLizovaný americký sen: ProjekT PeLikán

Koncept letadla využívajícího přízemní efekt, 
a možná i inspirace sovětským obřím ekra-
noplánem, nedaly spát ani americké straně, 
a tak konstruktéři firmy Boeing v proslulých 
vývojářských dílnách Phantom Works vypro-
jektovali v roce 2012 návrh obřího transport-
ního stroje, který dostal kódové označení 
Pelican ULTRA (Ultra Large Transport Aircraft 
– neboli supervelký transportní letoun). 
I když se koncept charakterizovaný jako hybridní 
kombinace obřího dopravního stroje a WIG letounu 
(Wing in Ground, jak jsou označovány stroje využí-
vající přízemní efekt) nakonec nerealizoval, byl Pe-
lican skutečně unikátní kousek hodný svého názvu: 
Letoun měl mít rozpětí křídel 152 m a délku 122 m 

a měl být schopen nést až 1400 t nákladu – to je ekvi-
valent 17 tanků M-1 Abrams, nebo např. pojmout 
stovku standardních kontejnerů na spodní a dalších 
50 na horní palubě. Aby bylo možné využít aerody-
namického jevu přízemního efektu, který snižuje 
odpor vzduchu a výrazně zvyšuje rozsah a efektivitu, 
byl navržen, aby létal ve výšce pouhých 10–20 m 
nad vodou (u pozemních operací by udržení tak 
nízké letové hladiny byla vzhledem k případným 
nerovnostem terénu silně problematické, ani nad 
hladinou by to však s ohledem na koaxiální vícelisté 
vrtule o průměru 15 m, které jej měly pohánět, ne-
bylo jednoduché). Celkový dostup by ale mohl činit 
až 6 km, ovšem cenou za to by byl výrazně snížený 
dolet. Vzhledem k jeho předpokládané hmotnosti 

by však stroj s více než dvojnásobným rozpětím 
než Jumbo Jet Boeing 747 potřeboval 76 extrémně 
odolných pneumatik, aby unesly stroj téměř dvojná-
sobné velikosti než největší současný cargo letoun, 
ruský Antonov An-225 Mrija. ■
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Blips: Kapesní miKrosKop ze smartphonu

Do rodiny doplňkových zařízení pro smartphony přibyla další vychytávka: speciální ploché 
čočky, které změní mobil v kapesní mikroskop nebo jej upraví pro možnost pořizování makro 
záběrů. Na crowdfundingovém serveru Kickstarter se už nashromáždil více než dvojnásobek 
sumy potřebné pro projekt a zařízení by se tak mělo na trhu objevit v létě letošního roku.

Systém nazvaný Blips vypadá na první pohled velmi 
jednoduše, nicméně je za ním skrytý kus opravdové 
hi-tech a patentovaná technologie. Sada dvou spe-
ciálních přídavných objektivů významně rozšíří jeho 
možnosti a pozorovateli otevřou nové obzory do 
mikro- a makrosvěta kolem nás. K pozorování velmi 
malých objektů by byla za normálních okolností 
potřeba přinejmenším silná lupa nebo mikroskop, 
ale Blips zvládne prakticky totéž – s pomocí dvou 
průhledných adhezivních pásků a plastových čoček.
Sada Blips je vyrobena z kompozitních vícevrst-
vých konstrukcí. Tvoří je speciálně navržený ob-
jektiv umístěný na flexibilní film. Zadní boční 

povrch ohebné fólie se přilepí na sklo mobilního 
zařízení (telefonu nebo tabletu, který obsahuje fo-
toaparát) pomocí elektrostatických sil. Na čočky 
se nepoužívá žádné lepidlo, takže na fotoapa-
rátu nezůstávají žádné zbytky, když je objektiv 
odstraněn. Filmový pásek je dostatečně dlouhý 
pro snadnou manipulaci a správné vyrovnání ob-
jektivu s fotoaparátem mobilního přístroje. Dva 
čisté lepivé pásky, vyrobené z materiálu speciál - 
ně navrženého pro vícenásobné použití, pomáhají 
udržet čočky jak na lesklém, tak matném povrchu, 
bez nutnosti použití nemotorných pružinových 
svorek, které tlačí na dotykový displej zařízení.
Objektiv tvoří extrémně tenké čočky, což zajiš-
ťuje jeho štíhlou konstrukci (makroobjektiv je 
silný zhruba 0,5 mm, a mikročočka má tloušťku 
menší než 1,2 mm). Je vyroben z odolné plastové 
pryskyřice s koeficientem tvrdosti D 80–90, takže 
je odolný vůči deformacím a vysoký index lomu 
materiálu (n> 1,55) zajišťuje výborný optický výkon. 

Mikroobjektiv nabízí vysoké rozlišení – rozlišuje 
podrobnosti <4 mikrony.  Optimalizovaný optický 
design je dosažen pomocí asférického tvaru čočky 
objektivu. Nelepkavý horní povrch je odolný vůči 
zaprášení a velmi snadno se udržuje: čočky se dají 
jednoduše umývat mýdlovou vodou. ■

Pomocí jednoduché pomůcky lze smartphonem 
prohlédnout či vyfotit např. vešku nebo detail oka

Foto: Blips

Veřejné osVětlení pomůže řídit  
městsKou dopraVu

Efektivní řízení městské dopravy a snížení nákladů na veřejné osvětlení jsou hlavní cíle pro-
jektu s názvem Inteligentní infrastruktura pro moderní město. Projekt umožní změnu svítidel 
veřejného osvětlení ve víceúčelová elektronická zařízení. 

Tato zařízení ušetří elektřinu a navíc díky moderním 
technologiím poslouží ke sběru dopravních dat 
a získané informace následně umožní plynulejší 
řízení městské dopravy. 
V současné době probíhají zkušební pilotní insta-
lace systému v několika menších obcích. „Jedineč-

nost navrženého řešení spočívá ve využití svítidel 
veřejného osvětlení, přirozené součásti městské 
zástavby, jako komunikačních a sběrných bodů. 
Ty poslouží ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
dopravy v exponovaných místech,“ uvedl Petr 
Očko, předseda Technologické agentury ČR (TA 

ČR). V rámci projektu se na výzkumu společně se 
specialisty z VUT v Brně podílely i společnost Miracle 
Group, která se zabývá budováním inteligentních 
zabezpečovacích systémů a systémů osvětlení pro 
obce a města, a firma Osvětlení Černoch.
Výzkum se mj. zaměřil i na novou optiku pro LED 
osvětlovací jednotky, které by měly zároveň sloužit 
jako komunikátory mezi sebou a jednotlivými uzly. 
„Budou obsahovat elektroniku, takzvané profilové 
detektory, které budou schopné sledovat do-
pravní proudy a zajišťovat sběr dat. Mají schopnost 
průběžně vyhodnocovat stav dopravy a např. 
i rozeznávat havárie. Pro eventuální potřebu zajiš-
tění nejen dopravní bezpečnosti obsahuje jedna 
z námi navržených variant svítidla i přehledovou 
kameru,“ uvedl profesor Zdeněk Kolka z Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií 
VUT v Brně.
Samotná svítidla jsou konstruována na bázi mo-
derní LED technologie s originálně řešenou svě-
telnou čočkou, která odstraňuje nedostatky do-
savadních řešení. Díky moderním technologiím 
bude možné ovládat míru osvětlení, což přinese 
významné úspory elektrické energie. ■Svítidlo veřejného osvětlení řady StED

Modul cluster LED 250 W s novým řešením odvodu 
tepla
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Výtah do budoucnosti

V souvislosti s „mobilitou budoucnosti“ se uvažují většinou horizontální dopravní systémy, 
ať už jde o samořídící autonomní auta či automatizované kolejové soupravy bez řidiče, ale 
skutečná revoluční inovace přichází překvapivě úplně odjinud – od dopravních prostředků 
operujících ve zcela jiné dimenzi, vzhůru a dolů: od výtahů.

Nejde ovšem o obyčejné výtahy, jak je známe z běž-
ného života, ale o speciální výtah, který kromě 
klasického vertikálního pohybu umožňuje pohyb 
kabin i do stran. Přesně takový představila firma 
Thyssen Krupp v podobě bezlanového systému 
MULTI s kabinami s vlastním pohonem, kde jsou 

tradiční ocelová lana nahrazena lineárními motory 
odvozenými od systému magnetické levitace, na 
němž fungují vlaky typu Maglev. Operuje s více-
úrovňovým brzdným systémem a indukční energií, 
kterou přenáší ze šachet do pohonu kabin.

Nastává čas změn
Podle studie americké Columbia University po 
celém světě vykoná každý den 12 mil. provozova-
ných výtahů 7 mld. cest, při kterých přepraví více 
než miliardu lidí. Ovšem ani tato impozantní čísla 
nejsou bez pihy na kráse: např. jen v samotném 
New Yorku strávili v roce 2010 tamní kancelářští 
úředníci v souhrnu 16,6 let čekáním na výtah, 
oproti pouhým 5,9 rokům, kdy se v nich skutečně 
vezli. Vývojáři Thyssen Krupp se proto spíše než na 
další urychlování výtahů zaměřili na řešení, které by 
umožnilo optimalizovat jejich provoz a zkrátit če-
kací doby. V případě systému MULTI s více kabinami 
v jedné šachtě, pohybujícími se rychlostí 5 m/s, by 

pasažéři neměli čekat na výtah déle než 15–30 s. 
Po více než jedenapůl století, které uplynulo od 
vynálezu a uvedení prvního moderního výtahu, 
během něhož se kromě technických parametrů 
jeho princip prakticky nezměnil, bylo prvním vý-
znamným milníkem až řešení umožňující operovat 
dvěma kabinám v jedné výtahové šachtě nezávisle 
na sobě. Nyní přišla firma Thyssen Krupp se sku-
tečně přelomovou inovací. 
Řešení MULTI kombinuje bezlanové výtahy po-
háněné lineárními motory nabízející možnost 
horizontální mobility s mnoha pokročilými prvky 
výtahů typu TWIN, což činí ze systému atraktivní 
řešení pro kyvadlový provoz v tzv. shuttle režimu. 
Umožňuje více kabinám bezpečně cestovat 
v jedné šachtě i s možností zatáčky o 90° a vytvá-
řet souvislé smyčky na svislé rovině podobně jako 
fungují okružní kolejové dopravní či autobusové 
systémy. Kapacitu odbavovací možnosti a pružnost 
systému zvyšuje i zdvojená vstupní hala. 

„S tím, jak se vyvíjejí stavební konstrukce, je potřeba 
přizpůsobovat i výtahovou techniku, aby lépe od-
povídala požadavkům budov i rostoucímu objemu 
pasažérů. Systém MULTI by mohl být odpovědí 
na výzvy budoucnosti“, konstatoval šéf výtahové 
divize firmy Thyssen Krupp Andreas Schierenbeck.

Zvládne i pravoúhlé zatáčky
Za hlavní trumfy nového systému označují jeho 
tvůrci větší přepravní kapacitu (díky zvýšení počtu 
kabin) při výrazně menších prostorových nárocích 
(protože využívá menší šachty – asi dvě třetiny kon-
venční velikosti – může zvýšit využitelnou plochu 
až o čtvrtinu), snížení čekací doby na příjezd kabiny, 
efektivnější, energeticky úspornější a ekologičtější 
provoz. Pokročilý design a použití nových kom-
pozitních materiálů z uhlíkových vláken umožnily 
snížit hmotnost kabiny a dveří až o polovinu. Další 
hmotnostní úspory přinesla absence lana a pro-
tizávaží. To se samozřejmě promítlo i do výrazně 
nižší energetické náročnosti.
Díky bezlanovému systému už nejsou ani architekti 
a konstruktéři tolik limitování technickými parame-
try šachet pro stále větší výškové budovy. Možnost 
horizontálního pohybu jim otevřela zcela nové 
možnosti doslova ve všech směrech.

Zatímco tradiční výtahy s jednou kabinou na laně 
zabírají stále více a více prostoru, MULTI konsoliduje 
více kabin do méně šachet a snižuje tak prostorové 
nároky výtahů až o 50 % a nejméně o tolik zároveň 
umožňuje zvýšit propustnost pro cestující.
Výtahy jsou už dlouho mezi dopravními systémy na 
špičce bezpečnosti a ani tato novinka není v tomto 

ohledu výjimkou. Systém kabiny s více 
pohony a pokročilý víceúrovňový sys-
tém v kombinaci s prověřenými sys-
témy řízení bezpečnosti z technologie 
TWIN zajišťují cestujícím maximální 
spolehlivost a bezpečnost.
Firma už vybudovala ve svém ino-
vačním centru ve španělském Gijónu 
i funkční prototypový model v mě-
řítku 1 : 3. Na vývoji dále intenzivně 
pracuje a bude k němu využívat i své 
nejmodernější zařízení: nově budo-
vanou 230 m vysokou zkušební věž 
v německém Rothwellu. Testy by měly 
začít ke konci letošního roku a ko-
merčně dostupný systém MULTI by 
podle výrobce měl být kolem roku 
2020. ■

/joe/

Využití technologie lineárních motorů

Systém MULTI umožňuje vertikální i horizontální pohyb výtahové kabiny

Srovnání systémů
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Bude mít ttIP Pro Česko 
PozItIvní efekt?
Ministerstvo průMyslu a obchodu a Ministerstvo 
zahraničních věcí zveřejnily na jaře letošního roku tzv. 
národní dopadovou studii transatlantické dohody 
o obchodu a investicích Mezi eu a usa (ttip) na čr. vyplývá 
z ní Mj., že ttip přinese našiM podnikůM nové příležitosti, 
které se proMítnou do nárůstu objeMu exportů a bude 
Možné očekávat i zvýšení hdp a Mezd v čr.

Dohodu TTIP, která je známá také jako tzv. 
Transatlantická dohoda mez USA a EU, pro-
vází často až konspirativní pověst tajného 

projednávání mezi unijními politiky a vrcholnými 
představiteli Spojených států, o nichž je k dis-
pozici jen minimum informací a které by mohly 
podřídit evropský byznys americkým zájmům. 
Skutečnost je taková, že informace o obsahu 
TTIP k dispozici do značné míry jsou (např. na 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=1230, ale ve spleti nejrůznějších před-
pisů a dokumentů obvykle jen velmi obtížně 
dohledatelné a pro běžné lidi neznalé detailně 
obchodní a právní terminologie také zpravidla 
dost nesrozumitelné. Situaci komplikuje i to, že jde 
zatím o projednávané podklady, které procházejí 
v průběhu času řadou úprav a změn, jež je velmi 
obtížné sledovat.

Čtyři scénáře dopadu na ČR
Česká vláda se pokusila věcně analyzovat, jak by 
mohl dopad nově projednávaných obchodních 
pravidel mezi Evropou a Spojenými státy vypadat 
a co by to znamenalo pro naši ekonomiku.
Nezávislá studie, která se skládá z vyhodnocení 
makroekonomických efektů na českou ekonomiku, 
analýzy vybraných sektorů a zhodnocení geopo-
litických a právních aspektů dohody, pracuje se 
čtyřmi možnými scénáři a na jejich základě před-
povídá možné dopady TTIP na ČR. Výsledky všech 
ve studii použitých modelů předpovídají pozitivní 

dopad na ČR. Národní dopadová studie (Studie 
dopadů TTIP na ČR a její hospodářství) potvrzuje, 
že by dohoda TTIP měla vést k nárůstu blahobytu 
(HDP a mzdy) a mírnému zvýšení specializace 
naší ekonomiky. 

Nejoptimističtější scénář studie počítá s kom-
pletní eliminací cel a 20% snížením nákladů díky 
odstranění netarifních překážek. Předpovídá 
dlouhodobé navýšení HDP o téměř 1 %, zvýšení 
blahobytu domácností v ČR o 900 mil. USD 
a nárůst reálné mzdy pro zaměstnance o cca 1 %. 
V závislosti na ambicióznosti dohody lze očekávat 
nárůst obchodní bilance v rozpětí od 37 mil. až po 
necelých 800 mil. USD.
TTIP přinese našim podnikům nové příležitosti, 
které se promítnou do nárůstu objemu našich 
každoročních exportů. Za perspektivní oblasti 
považuje studie mimo jiné zpracovatelský sektor, 

farmaceutiku, dopravní prostředky a strojírenství. 
„Výsledky studie potvrzují, že čím ambicióznější 
dohoda bude, tím významnější benefity pro ČR 
lze očekávat. To odpovídá naší pozici pro jednání. 
Rovněž volba prioritních odvětví pro ČR se ukazuje 
jako správná. Shodují se s příležitostmi, které ana-
lytici identifikovali,“ shrnuje závěry studie ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek. 

Ministerstvo věří v přínos TTIP
Spojené státy jsou pro ČR největším vývozním tr-
hem mimo EU a z pohledu exportované přidané 
hodnoty představují 3. nejdůležitější exportní trh. 

„Jedním z jasných závěrů studie je, že TTIP před-
stavuje pro Evropu a ČR nejzajímavější a nejpřínos-
nější projekt mezi možnými budoucími dohodami 
o volném obchodu,“ vysvětluje náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. 
Národní dopadová studie bude sloužit jako cenný 
zdroj informací upozorňující jak na přínosy, tak na 
možná rizika, která s sebou obecně dohody o vol-
ném obchodu přinášejí. Kompletní znění studie 
je k dispozici na portálu Businessinfo.cz agentury 
CzechTrade na: www.businessinfo.cz/cs/clanky/
transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-investicich-
-mezi-eu-a-usa-ttip-41079.html#!&chapter=12 ■ 

TTIP: strašák, nebo příležitost?
V červnu 2013 americký prezident Obama 
a prezident Evropské Komise Barroso oficiál - 
ně zahájili vyjednávání o Transatlantickém 
obchodním a investičním partnerství (The 
Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship – TTIP), návrhu smlouvy o volném ob-
chodu mezi EU a USA s cílem harmonizovat 
transatlantická pravidla, regulace a standardy 
pro zjednodušení obchodu. Měly by se tý-
kat zejména potravinové a spotřebitelské 
bezpečnosti, ochrany životního prostředí, 
zacházení s biotechnologiemi a jedovatými 
chemikáliemi, fungování finančních a ban-
kovních služeb, domácí regulaci služeb, pa-
tentové ochrany a řady dalších oblastí. Jednání 
o kompatibilitě se ale zatím vedla za zavře-
nými dveřmi a tato netransparentnost vyvolala 
v zemích EU obavy, zda se vlády těchto států 
nesnaží „obejít“ dosavadní, v řadě směrů přís-
nější, evropská pravidla a umožnit tak dravé 
americké konkurenci proniknout na evropský 
trh podle volnějších pravidel či zavést na něj 
prvky zatím evropskou legislativou odmítané 
(např. geneticky modifikované potraviny). 
Stejně tak poukazují odpůrci TTIP na riziko 
snižování standardů.

dohoda o transatlantickém partnerství by měla 
zjednodušit obchodování mezi usa a evropou,…

...ale ne všichni ji vítají a poukazují na možná úskalí v případě přebírání méně přísných amerických standardů
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Na přijetí eura ještě 
Nejsme připraveNi
Členské země EU včetně ČR, které se zavá-
zaly vstoupit do eurozóny, ale ještě tak 
neučinily, sice pokročily v plnění podmínek 
pro přijetí eura, nicméně ani jedna z nich 
stále neplní všechny požadavky, konstatuje 
se v tzv. konvergenční zprávě Evropské 
komise, která hodnotí přípravy na přijetí 
eura v členských zemích unie, jež jej ještě 
nepoužívají.
Jednotnou evropskou měnu již zavedlo 19  
z 28 členských zemí EU. Mimo eurozónu stojí 
kromě zemí zahrnutých v konvergenční zprávě 
ještě Británie a Dánsko, které si však na začátku 
vyjednaly výjimku, takže se k eurozóně připojit 
nemusí, a Švédové dokonce členství v eurozóně 
v referendu pořádaném v roce 2003 odmítli.
Z pěti kritérií stanovených pro přijetí eura plní 
Česko podle zprávy EK tři, a to ta, která se týkají 
cenové stability, veřejných financí a dlouho-
dobých úrokových sazeb. K plné spokojenosti 
unie však ČR ohledně zapojení do eurového 
systému ještě něco chybí: zatím nesplňuje 
kriterium týkající se měnového kurzu a také 
naše legislativa není ještě zcela v souladu s po-
žadavky unie. V tom je na tom ČR obdobně jako 
většina ve zprávě obsažených zemí s výjimkou 
Chorvatska – kromě něj žádná z nich nesplňuje 
kritérium pro měnový kurz, protože ani jedna 
není součástí mechanismu směnných kurzů 
ERM-2, v němž musí země před přijetím eura 
strávit nejméně dva roky. Chorvatsko, které 
stále čelí řízení kvůli nadměrnému rozpoč-
tovému deficitu, naopak nevyhovuje poža-
davkům EU na plnění podmínek pro veřejné 
finance.
Pravidla pro dlouhodobé úrokové sazby plní 
všechny sledované země zahrnuté ve zprávě, 
stejně jako podmínky pro cenovou stabilitu 
– v tomto případě s výjimkou Švédska, které 
o společnou evropskou měnu ovšem stejně 
příliš nestojí. 
ČR zatím žádný předběžný či „závazný“ termín 
pro přijetí eura nestanovila, podobně jako další 
země zahrnuté v konvergenční zprávě, nicméně 
u předpokládaných nákladů na jeho zavedení je 
situace jasnější: Jak počátkem roku uvedl pro de-
ník E15  státní tajemník pro evropské záležitosti 
Tomáš Prouza, ty by pro celou ekonomiku činily 
zhruba 0,5 % HDP (kolem 20 mld. Kč) a vklad 
ČR do Evropského stabilizačního mechanismu 
(ESM) by pak měl být 34 mld. Kč, takže sou-
hrnné náklady na zavedení eura v Česku by tak 
přesáhly 50 mld. Kč. Problémem je zatím také 
všeobecný konsensus s tímto krokem – podle 
průzkumů lidem chybí objektivní informace, 
jaké jsou benefity přijetí eura, které by okamžitě 
odbouralo bariéry v obchodě s EU, hlavně kur-
zové riziko a tím nejistotu pro exportéry i im-
portéry a prioritou vlády by letos měla být podle 
Tomáše Prouzy i intenzivnější debata o přijetí 
eura s širokou veřejností. ■

vysokoškoláci mají vysoké fiNaNčNí Nároky,  
ale Nízké zNalosti cizích jazyků

Jak vyplývá z šetření personální agentury Grafton Recruitment mezi 200 studenty na českých 
vysokých školách, požadují jejich absolventi vyšší nástupní mzdu, než jaký je v současnosti 
standard. Přitom jazyková znalost není až na tak dobré úrovni.

Z oslovených studentů si třetina představuje ná-
stupní plat 25 000 Kč, čtvrtina předpokládá, že si 
vydělá 30 000 Kč a 23 % dokonce ještě více. Přitom 
nástupní mzdy absolventů vysokých škol se pohybují 
v průměru mezi 15 a 20 000 Kč v případě humanit-
ních oborů a v rozmezí 20–25 000 v případě technic-
kých oborů. V Praze jsou nástupní mzdy absolventů 
o něco vyšší, záleží hlavně na znalosti cizích jazyků. 
Potěšující je, jak ukázal průzkum, že až 38 % absol-
ventů hodlá hledat budoucího zaměstnavatele 
v oblasti výroby. Populární jsou ale i administrativní 
pozice (30 %) a pozice v managementu (30 %). 
V oborech, jako je obchod a cestovní ruch (20 %) 
a finance (20 %). Pouze 16 % studentů má zájem 
hledat práci v oboru informačních technologií, 

které přitom skýtají obří potenciál a dokonce nad-
standardní nástupní mzdy. Pokud absolvent již při 
studiu realizuje alespoň základní praxi a ovládá 
jeden nebo více cizích jazyků, může dosáhnout 
dokonce na nástupní mzdu ve výši až 40 000 Kč.
Průzkum se zaměřil i na jazykovou znalost absol-
ventů. Středně pokročilou úroveň B1 a B2 vyžaduje 
41 % pozic a pro 28 % volných míst je třeba ovládat 
cizí řeč na nejvyšší úrovni C1 a C2. Roste počet 
pracovních míst, kde je vyžadována znalost dvou 
cizích jazyků. V současnosti jde o 39 % vypsaných 
pracovních pozic. Angličtinu na úrovni B1 a B2 sice 
ovládalo 71 % respondentů, němčinu na stejné 
úrovni však zvládá již jen 32 %, ruštinu 26 % a špa-
nělštinu 10 % oslovených. ■

začátek soumraku roamiNgových žNí

V EU od května 2016 začaly platit nové limity pro pří-
platky za používání mobilního telefonu v zahraničí.
Příplatky za roaming nyní nesmějí přesáhnout  
5 eurocentů (1,35 Kč) za minutu volání, dva centy 
za textové zprávy (SMS) či 5 centů za použití 1 MB 
internetu v mobilu. Od června příštího roku pak 
mají být roamingové poplatky v EU zrušeny úplně.
Čeští mobilní operátoři již dříve uvedli, že od konce 
dubna sníží ceny volání v zemích EU na úroveň domá-
cích hovorů, nicméně budou k nim účtovat příplatek 

za každou minutu volání, SMS nebo MB přenesených 
dat. V praxi to znamená, že poplatek u odchozího 
hovoru bude minimálně 1,60 Kč/min. Cena za jednu 
SMS by se měla pohybovat mezi 65 a 67 haléři, a za 
jeden MB dat uživatel v EU zaplatí 1,60 koruny. Pokud 
jsou součástí tarifu bezplatné minuty, SMS nebo data 
bude zákazníkovi operátor za zahraniční volání účto-
vat jen avizovaný příplatek a po vyčerpání daného 
limitu k němu bude následně připočítávána obvyklá 
sazba pro domácí hovory v rámci ČR. ■

je Brexit skutečNě všeoBecNou katastrofou?

Poté, co pominul první šok, dochází v kontextu již učiněného rozhodnutí i na konkrétní, 
věcné analýzy a predikce zbavené různých strašáků, jejichž úkolem bylo přesvědčit britskou 
veřejnost proč opustit či neopouštět unii.

Podstatné je, že ani během svého dosavadního 
členství v EU nebyla Británie součástí schengen-
ského prostoru či eurozóny, takže se pozornost sou-
střeďuje hlavně na ekonomické aspekty. Odborné 
britské i mezinárodní hospodářské organizace 
shodně poukazují na to, že britskou (a i evrop-
skou) ekonomiku Brexit výrazně zasáhne, což je 
sice pravda, ale podstatné je, jak se bude odvíjet 
situace v dalších letech. Podle finanční skupiny 
HCBS by mohla libra oslabit až o 20 %. K silnému 
oslabení samozřejmě po oznámení výsledků re-
ferenda logicky došlo, ale právě slabší měna je 
obvykle výhodná pro exportéry, což v případě 
Británie nemusí být nutně negativní skutečnost. 
Kromě toho, jak konstatuje ekonomická analytička 
společnosti NextFinance Markéta Šichtařová, se 
Britové také vymaní z evropské celní unie. Což 
v praxi znamená, že na rozdíl od členských zemí 

EU vázaných společnými unijními pravidly, si bu-
dou smět vyjednat oboustranně výhodný obchod 
i s těmi mimoevropskými zeměmi, se kterými 
dosud v rámci EU nesměli, a Británie, jako jedna 
z pouhých dvou členských zemí, vyváží víc mimo 
než dovnitř EU. Navíc se může orientovat na glo-
bální společenství Commonwealthu, sdružující 
více než 50 zemí (mj. Indie, Austrálie, Nový Zéland, 
Singapur a další rychle rostoucí ekonomiky) s více 
než dvěma mld. obyvatel, takže i v případě oče-
kávaných hospodářských problémů po odchodu 
z EU je pravděpodobné, že tento stav nebude 
definitivní. Konzultační společnost PriceWater-
houseCoopers ve studii pro Konfederaci britského 
průmyslu (CBI) uvedla, že v příštím desetiletí by 
Británie v případě odchodu z EU rostla rychleji, 
než kdyby zůstala v unii a ztráty z prvních let po 
odchodu by nahradila. ■
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Evropská komisE navrhla 
novou právní úpravu  
pro ElEktronický obchod
ElEktronický obchod patří k dynamicky sE rozvíjEjícím 
oblastEm modErní doby, nakupování prostřEdnictvím 
intErnEtu, ktEré využívají jak jEdnotlivci, tak firmy, má 
přEs své výhody, k nimž patří hlavně jEdnoduchost, 
rychlost a EfEktivita, i svá úskalí. Ek přEdložila 
k lEgislativnímu projEdnání soubor opatřEní, ktErá mají 
spotřEbitElům a podnikům umožnit snazší a jistější nákup 
a prodEj zboží a služEb on-linE v cElé Eu.

V rámci plnění svých strategií pro jednotný di-
gitální trh a jednotný trh představila Komise 
konkrétně třístupňový plán na podporu 

elektronického obchodu, zaměřený na řešení 
problému zeměpisného blokování, zajištění efek-
tivnějšího a cenově dostupnějšího přeshraničního 
doručování balíků a posílení důvěry spotřebitelů 
lepší ochranou a prosazováním pravidel. Před-
kladatel vycházel ze zkušeností, že občané Unie 
při nákupu on-line mají omezený přístup k těm 
nejlepším nabídkám na trhu EU nebo je v případě 
nákupů v zahraničí odradí vysoké ceny za doru-
čení anebo mají konečně i obavy z komplikací 
v případě, že budou nuceni uplatnit svá práva. 
Komise chce vyřešit zmíněné problémy, které 
spotřebitelům a podnikům brání v plném využití 
možnosti nákupu a prodeje zboží a služeb on-line. 

Legislativní iniciativa týkající se zeměpisného 
blokování zase zohledňuje zájem spotřebitele 
o možnost neohraničeného nakupování on-line 
a zajišťuje přitom dostatečnou právní jistotu pro 
podniky. Legislativní návrhy tak mají v konečném 
důsledku zajistit, aby spotřebitelé nakupovali on-
-line se stejnou důvěrou, jako nakupují off-line. 
Za tímto účelem budou orgány na ochranu spo-
třebitelů vybavené lepšími nástroji k prosazování 
práv spotřebitelů nakupujících on-line a potírání 
podvodných praktik.
Soubor legislativních návrhů týkajících se elektro-
nického obchodu konkrétně zahrnuje:
●●  legislativní návrh k řešení případů neoprávně-
ného zeměpisného blokování a jiných forem 

diskriminace na základě státní příslušnosti, by-
dliště nebo sídla;
●●  legislativní návrh týkající se přeshraničních zásil-
kových služeb s cílem zvýšit transparentnost cen 
a zlepšit regulační dohled;  
●●  legislativní návrh na podporu prosazování práv 
spotřebitelů a poradenství, mimo jiné k vyjasnění 
otázky, co představuje nekalou obchodní praktiku 
v digitálním světě.

Prevence zeměpisného blokování 
a jiných forem diskriminace  
na základě státní příslušnosti  
nebo místa pobytu
Pokud jde o řešení případů neoprávněného země-
pisného blokování, Komise navrhuje právní před-
pisy, které zajistí, že spotřebitelé, kteří chtějí naku-

povat zboží a služby v jiné zemi 
EU, ať už on-line nebo osobně, 
nebudou diskriminováni, pokud 
jde o přístup k cenám, prodej či 
platební podmínky, s výjimkou 
případů, kdy je to objektivně 
opodstatněno z důvodů, jako je 
DPH nebo určité právní předpisy 
ve veřejném zájmu.
V praxi to bude vypadat tak, jako 
u nákupů off-line, kdy platí, že 
pokud vstoupí spotřebitel v jiné 
zemi EU do obchodu, také po 
něm jeho majitel nepožaduje 

průkaz totožnosti, na jehož základě by schválil ná-
kup či upravil cenu a nákupní podmínky. V interne-
tovém světě je ale dnes spotřebitelům velmi často 
znemožněn přístup k nabídkám v jiných zemích, 
např. přesměrováním spotřebitele zpět na interne-
tovou stránku pro určitou zemi nebo požadavkem 
platby debetní nebo kreditní kartou z určité země. 
Taková diskriminace nemá dle Komise v rámci jed-
notného trhu místo.
Ve směrnici o službách je sice již stanovena zá-
sada nediskriminace a Komise ji uplatňuje v od-
větvích služeb, jako jsou půjčovny automobilů 
nebo zábavní parky, ale podnikům i spotřebite-
lům by dle Komise prospělo vyjasnění otázky, 
které postupy jsou povolené a které nikoli. Naří-

zení má tak zajistit právní jistotu a vymahatelnost 
pro výrobky a služby on-line i off-line. Aby se 
nezaváděla nepřiměřená zátěž pro společnosti, 
neukládá nařízení povinnost doručovat v celé EU 
a malé podniky, na které se vztahují vnitrostátní 
prahové hodnoty pro DPH, osvobozuje od ně-
kterých povinností.

Zvýšení cenové dostupnosti a efek-
tivnosti přeshraničního doručování 
balíků
Nařízení týkající se přeshraničních zásilkových 
služeb má za cíl zvýšit transparentnost cen 
a regulační dohled nad přeshraničními zásilkovými 
službami, aby spotřebitelé i maloobchodníci 
mohli využívat cenově dostupného doručování 
a možnosti snadného vracení zboží, a to i do 
a z okrajových regionů.
Dnes je to tak, že spotřebitelé a malé podniky si 
stěžují, že jejich nákup a prodej v celé EU ome-
zují problémy související s doručováním balíků, 
zejména vysoké poplatky za přeshraniční zásilky. 
Ceny, které provozovatelé poštovních služeb 
účtují za doručení malého balíčku do jiného 
členského státu, často až pětkrát převyšují ceny 
na domácím trhu, a to bez jasného prokázání 
vztahu ke skutečným nákladům.
Nařízení podpoří hospodářskou soutěž zavedením 
větší transparentnosti cen. Komise nenavrhuje sta-
novení horní hranice cen za doručování. Regulace 
cen představuje až krajní opatření v případě, že 
hospodářská soutěž nepřinese uspokojivé výsledky. 
Komise v roce 2019 přezkoumá dosažený pokrok 
a posoudí nezbytnost dalších opatření.
Nařízení současně poskytne vnitrostátním poštov-
ním regulačním orgánům údaje, které potřebují 
ke sledování přeshraničních trhů a ke kontrole 
dostupnosti a nákladové orientace cen. Hospo-
dářskou soutěž rovněž podpoří tím, že bude vy-
žadovat nediskriminační a transparentní přístup 
třetích stran k přeshraničním zásilkovým službám 
a infrastruktuře. Komise bude zveřejňovat veřejné 
ceny poskytovatelů všeobecných služeb za účelem 
zvýšení vzájemné konkurence a průhlednosti 
sazeb. Návrh doplňuje samoregulační iniciativy 
přijaté provozovateli poštovních služeb v zájmu 
zlepšení kvality a usnadnění přeshraničních 
zásilkových služeb.

Zvýšení důvěry spotřebitelů  
v elektronický obchod
Navržená revize nařízení o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele poskytne více pravomocí 
vnitrostátním orgánům, aby mohly lépe prosazovat 
práva spotřebitelů. Tyto orgány budou moci:
●●  kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují 
zeměpisné blokování nebo poprodejní pod-
mínky, jež jsou v rozporu s pravidly EU (např. 
s právem odstoupit od smlouvy);
●●  nařídit okamžité odstranění internetové stránky 
obsahující podvody;
●●  požádat o informace registrátory domén a banky 
s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského 
subjektu. 

V případech porušení práv spotřebitelů v celé EU 
bude Komise moci koordinovat společné akce 
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s vnitrostátními donucovacími orgány, aby takovým 
praktikám zabránila. To zajistí rychlejší ochranu 
spotřebitelů a zároveň ušetří čas a prostředky pod-
nikům a členským státům.
Kromě uvedených právních předpisů Komise 
rovněž zveřejnila aktualizované pokyny týkající 
se nekalých obchodních praktik, čímž mimo jiné 
reagovala na problémy vznikající v digitálním světě. 
Vyjasňuje v nich uplatňování směrnice o nekalých 
obchodních praktikách Kupříkladu každá platforma 
on-line, která se kvalifikuje jako „obchodník“ a pro-
paguje nebo prodává zboží, služby či digitální 
obsah spotřebitelům, musí zajistit, aby byly její 

obchodní praktiky plně v souladu se spotřebi-
telským právem EU. Platformy musí jasně uvést, 
že se pravidla týkající se nekalých obchodních 
praktik nevztahují na soukromé osoby prodávající 
zboží a internetové vyhledávače budou muset 
jasně odlišit placené výsledky vyhledávání od těch 
neplacených.
Revidované pokyny rovněž zahrnují dva soubory 
samoregulačních zásad dohodnutých mezi zúčast-
něnými stranami: jeden podpoří nástroje k porov-
návání za účelem dosažení lepšího souladu s touto 
směrnicí a druhý pomůže při prosazování pravidel 
týkajících se nekalých obchodních praktik proti 

klamavým a nepodloženým environmentálním 
tvrzením.
Předložený soubor legislativních návrhů o elektro-
nickém obchodu doplňuje dva legislativní návrhy 
týkající se poskytování digitálního obsahu a prodeje 
zboží on-line a jinými prostředky na dálku, které 
Komise navrhla již v prosinci 2015, a chystaný návrh 
na zjednodušení DPH, který je plánován na podzim 
roku 2016. Souběžně s přijetím balíčku o elektronic-
kém obchodu dnes Komise předložila aktualizovaná 
audiovizuální pravidla EU a představila svůj přístup 
k platformám on-line. ■

/pm/ 

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘIJAL NOVOU ÚPRAVU 
PRO VEŘEJNÉ LISTINY

Evropský parlament přijal v červnu letošního roku nařízení navrhované Evropskou komisí, 
jež by mělo občanům, kteří potřebují předložit veřejné listiny v jiném členském státě EU, 
podstatně snížit náklady a formality. Nové nařízení se však zabývá pouze platností veřejných 
listin, takže pokud jde o uznávání obsahu a účinky veřejných listin vydaných v jiné zemi Unie, 
budou členské státy i nadále uplatňovat své vnitrostátní předpisy.

V současné době občané, kteří se stěhují do jiné 
země EU nebo v jiné zemi EU žijí, musí své veřejné 
listiny opatřovat ověřovací doložkou prokazující 
jejich pravost (např. rodný, oddací nebo úmrtní list). 
Podle nového nařízení nebude již tato doložka při 
předkládání veřejných listin vydaných v jedné zemi 
EU orgánům jiné země EU zapotřebí, a tím odpadá 
s ní spojená byrokratická zátěž.
Nové nařízení zruší řadu byrokratických postupů:

 ● veřejné listiny (například rodné a oddací listy 
nebo doklady o trestní bezúhonnosti) vydané 
v členském státě Unie musí být přijímány jako 
pravé v jiném členském státě, aniž by bylo nutné 
opatřovat je doložkou osvědčující jejich pravost 
(tj. apostilou), 

 ● rovněž se zruší povinnost pro občany členských 
států Unie předkládat ve všech případech ověře-
nou kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. 
Občané budou moci použít vícejazyčný standardní 
formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné 
listině připojí a bude plnit požadavky týkající se 
překladu, 

 ● zavedou se ochranná opatření proti podvodům: 
bude-li mít přijímací orgán důvodné pochybnosti 
o pravosti veřejné listiny, může si u vydávacího 
orgánu v jiné zemi ověřit její platnost, a to prostřed-
nictvím stávající platformy IT, systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu nebo IMI.
Nařízení se vztahuje na veřejné listiny v těchto 
oblastech: narození, skutečnost, že je osoba na-

živu, úmrtí, jméno, manželství, včetně způsobilosti 
k uzavření manželství a rodinného stavu, rozvod, 
rozluka a prohlášení manželství za neplatné, re-
gistrované partnerství, včetně způsobilosti ke 
vstupu do registrovaného partnerství a statusu 
registrovaného partnerství, zrušení registrovaného 
partnerství, rozluky nebo prohlášení registrova-
ného partnerství za neplatné, rodičovství, osvojení, 
bydliště anebo místo pobytu, státní příslušnost, 
trestní bezúhonnost a právo volit a být kandidá-
tem v místních volbách a volbách do Evropského 
parlamentu.
Nařízení zavádí vícejazyčný standardní formulář 
jako překladatelský nástroj pro veřejné listiny, 
pokud jde o: narození, skutečnost, že je osoba 
naživu, úmrtí, manželství (včetně způsobilosti 
k uzavření manželství a rodinného stavu), regis-
trované partnerství (včetně způsobilosti ke vstupu 
do registrovaného partnerství a statusu registro-
vaného partnerství), bydliště anebo místo pobytu 
a trestní bezúhonnost.
Nařízení závěrem stanoví, že členské státy mají dva 
a půl roku od vstupu nařízení v platnost na přijetí 
nezbytných opatření umožňujících jeho hladké 
uplatňování na konci této lhůty. ■

/pm/

EU ČEKÁ ZPŘÍSNĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V květnu letošního roku bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení o ochraně 
osobních údajů, které je zaměřeno na důraznější ochranu práv jednotlivce. I když bude fak-
ticky fungovat (a vyžadováno) až od 25. května 2018, je nadřazeno dosud platným předpisům 
a zákonům ČR a je přímo použitelné bez nutnosti připravovat specifickou českou úpravu.

Nařízení zřizuje i nový orgán, sbor pro ochranu 
osobních údajů jako subjekt EU, tvořený vedoucím 
jednoho dozorového úřadu z každého členského 
státu unie a evropským inspektorem ochrany údajů. 
Nová pravidla také komplexně řeší různé otázky 
spojené s osobními daty, jako je např. jejich předá-
vání do třetích zemí, vyhodnocování rizik spojených 
s osobními údaji, nebo certifikace soukromých 
subjektů pro udělování osvědčení ke zpracování 
osobních údajů, apod.
Nová právní úprava přináší výrazné rozšíření práv 
subjektu údajů (tzn. osoby, jejíž údaje jsou pro 
různé účely zpracovávány), a to včetně „práva být 
zapomenut“, jednotlivci budou mít (za poplatek) 
právo přístupu ke svým údajům nebo právo svá 

osobní data převést k jinému zpracovateli (firmě). 
Zpracovatel, ale i správce údajů  budou mít povin-
nost hlásit  případy porušení bezpečnosti osob-
ních údajů (zpracovatelé správci a správce dozo-
rovému úřadu) a předpis také ukládá povinnost 
informovat jednotlivce o porušení nebo zneužití 
jeho osobních údajů (např. při útoku hackerů, 
úniku dat apod.). 
Firmám s nástupem nových pravidel odpadne 
povinnost posílat registrace na úřad pro ochranu 
osobních údajů, budou však povinny vést interní 
záznamy o činnostech zpracování a poskytnou je 
na vyžádání dozorovému úřadu. Díky tomu, že jde 
o jednotnou úpravu platnou v rámci celé unie, bu-
dou moci nadnárodní společnosti jednat již pouze 

s jedním národním úřadem, a ne s úřadem každého 
členského státu zvlášť jako dosud.
Významnou změnou oproti současné úpravě 
bude i povinnost jmenovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů, který je v určitých 
definovaných případech jmenován správcem 
a zpracovatelem a který má za úkol poskytovat 
informace a poradenství správcům, zaměstna-
vatelům, zpracovatelům a spolupracovat s do-
zorovým úřadem.
Podstatné je, že nedodržování pravidel stano-
vených novými předpisy pro ochranu osobních 
údajů bude velmi přísně sankcionováno a firmy, 
které nebudou postupovat v souladu s nimi ris-
kují vysoké pokuty: ty mohou (podle závažnosti 
porušení předepsaných povinností) dosáhnout 
10–20 mil. eur, případně u podniků hodnoty 2–4 % 
z celkového ročního obratu (celosvětově) za před-
chozí finanční rok, přičemž se bere v úvahu vyšší 
z těchto hodnot. Už i to je dobrý důvod, proč se 
s novou právní úpravou ochrany osobních údajů 
seznámit. ■

/vj/
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Chytrý klip na kolo

Pod názvem Varia Vision představila 
společnost Garmin připnutelný klip na 
jakékoli brýle, který z nich udělá chytré 
zařízení ve stylu Google Glass. Data ze 
spárovaného cyklocomputeru Edge 
zobrazí informace přímo před okem 
– Varia Vision dokáže navigovat, zob-
razit aktuální rychlost, ujeté kilometry, 
frekvenci šlapání a další parametry. Přes 
Bluetooth lze také přenášet informace 
o příchozích hovorech a zprávách. 
Brýle spolupracují i s dopravním rada-
rem Vara, který vizuálně i zvukově upo-
zorňuje na nebezpečně blízko jedoucí 

vozidla. Klip o hmotnosti necelých 30 g 
se ovládá pohybem prstu po boční 
dotykové plošce, která přepíná mezi 
různými skupinami údajů. ■

Z běžného kola během minuty e-bike 

Revoluční, bateriově napájené přední 
kolo bicyklu GeoOrbital může zcela 
změnit tradiční přístup k designu elekt-
rokol. Patentovaný systém GeoOrbital je 
evolucí orbitálního kola motocyklu Tron. 
Netradiční řešení umožňuje nahradit 

za méně než 60 sekund přední kolo 
běžného jízdního kola systémem vy-
baveným výkonným elektromotorem, 
který by měl umožnit jízdu rychlostí až 
32 km.h-1, dojezd je udáván v rozsahu 
35 – 80 km (v závislosti na tom, zda jez-

dec přispívá také svou vlastní silou do 
pedálů). Kromě rychlé instalace (a to 
dokonce bez použití nástrojů, protože 
vše potřebné pro napájení je už ob-
saženo přímo v kole) je podle tvůrců 
systému velkou výhodou univerzálnost: 
GeoOrbital je kompatibilní s téměř ka-
ždým bicyklem. Kolo používá ráfkové 
brzdy a je dodáváno ve dvou velikos-
tech, které pokrývají přes 95 % všech 
velikostí jízdních kol pro dospělé. Před-
pokládaná prodejní cena by měla činit 
zhruba 700 dolarů (cca 16 000 Kč). ■

Víte, kde je Vaše dítě?

Rodiče mají právem obavy o bez-
pečí svých dětí, a proto firma Sa-
tomar přišla s chytrými dětskými 
hodinkami, které umožní mít stálý 
přehled o místě pobytu dítěte a také 
informují o nepředvídatelných udá-
lostech. 
Hodinky pod označením Abardeen 
KT01S, připomínající náramek, dis-
ponují satelitním sledováním. Vesta-
věná SIM karta umožňuje okamži-
tou lokaci uživatele na smartphonu 
rodičů, informuje je, kdykoli dojde 
k otřesu vestavěného čidla, sundání 
hodinek, nebo když se dítě nevysky-
tuje v danou dobu na předem urče-
ném místě. Protože hodinky zasta-
nou zároveň funkci náramkového 
telefonu, dávají dětem možnost 
mluvit kdykoliv s rodiči. V kritické si-
tuaci pak může rodičům přijít vhod 
také funkce hlasového monitoringu 

okolí dítěte. Umožněno je zatelefo-
novat s hlasitým odposlechem na tři 
předem definovaná telefonní čísla 
a přijímat hovory z šedesáti předem 
určených kontaktů. Nemůže tak do-
jít k protelefonování velké částky 
peněz (např. volání na různé služby 
apod.) a zároveň je dítě chráněno 
před reklamními a nežádoucími 
hovory. 
Pokud se dítě dostane do ne-
bezpečné situace, má možnost 
nepozorovaně stisknout snadno 
hmatatelné tlačítko SOS, které ode-
šle informace o jeho lokaci na tři 
hlavní telefonní čísla formou SMS, 
současně se bude snažit postupně 
spojit hovor. Na jedno nabití vydrží 
hodinky monitorovat dítě až tři 
dny s tím, že tato doba je závislá 
na četnosti využití lokačních funkcí 
a hovorů. Hodinky jsou vhodné také 
např. pro seniory. ■kouZelná přilba Vidí skrZ stěny

Izraelská firma Elbit představila uni-
kátní systém IronVision. Jde o spe-
ciální přilbový displej HMS (Helmet 
Mounted Display) určený pro posádky 
tanků a bojových vozidel, který jim 
umožňuje «vidět skrz» pancíř jejich 
vozidla v reálném čase. Mohou si 
tak z bezpečí obrněného vozidla 
vytvářet kompletní a přehlednou 
vizualizaci bojiště. Prostřednictvím 
360° panoramatického systému 
tzv. situačního povědomí, mohou 
vojáci lokalizovat, identifikovat 
a sledovat nepřátelské síly a jejich 
možnosti, i pozice svých kolegů. 
Systém využívá digitální infrastruktury 
vozidla, jejíž údaje kombinuje s čidly 
a dalšími digitálními zdroji, aby pro 

uživatele vytvořil obraz jeho okolí. 
Přilbový podpůrný systém sbírá in-
formace z různých digitálních zdrojů 
uvnitř i okolo vozidla, zobrazuje a sle-
duje pozice různých objektů zájmu 
zabírajících škálu od jedné osoby sto-
jící nebo lezoucí několik metrů v blíz-
kosti vozidla až po jedoucí vozidla ve 
vzdálenosti 150-300 m. Funguje ve 
dne i v noci a za všech povětrnostních 
podmínek. Obraz s vysokým rozliše-
ním se promítá v plné barvě a s nu-
lovou latencí na cloně nositele a díky 
tomu získá nositel přilby naprostou 
volnost pohybu a přehled o všem co 
se děje v okolí a může zkrátit cyklus 
snímač-střelec, zatímco všichni zůsta-
nou chráněni. ■
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Poraďte se se zubním 
kartáčkem!
Internet věcí, propojená auta, různé 
fitness wearable doplňky apod. už 
jsou fenoménem doby, ale doká-
žete si představit, že součástí tohoto 
prosíťovaného, vzájemně (většinou 
bezdrátově) propojeného světa bude 
třeba váš zubní kartáček? Přesně ta-
kovéto zařízení nyní uvádí na trh pod 
názvem Sonicare FlexCare Platinum 
Connected firma Philips. Její hi-tech 
kartáček pro dospělé využívá bezdrá-
tové připojení Blutetooth, aby umožnil 
sledovat, přenášet a analyzovat data 
o čištění chrupu v reálném čase. Sys-
tém senzorů a vestavěné inteligentní 
technologie sledují směr pohybu, tlak, 
drhnutí a další parametry... Data jsou 
shromažďována na paměťovém čipu 

v rukojeti a kartáček může 
na jejich základě poradit 
např. se správným, lékař-
skou vědou doporučo-
vaným čištěním, sledo-
váním pohybů zjistit, kdy 
uživatel dělá ve správném postupu 
chyby, kde tlačí příliš, nebo naopak 
málo nebo třeba, která místa při čiš-
tění zubů opomenul. Podle výrobce 
umožňuje novinka odstranit až 10x 
více plaku než běžný neelektronický 
kartáček. Chytrý kartáček vezmou 
ještě na milost možná i ti, kdo nejsou 
příliš „odvázaní“ z nových technologií, 
ale dokážete si představit situaci, kdy 
vás bude poučovat a „kafrat“ vám do 
života třeba i WC štětka? ■

Pračka vyPere, zbytek  
udělá robot

Asi jen málo domácích činností je 
tak otravných (ale ve společnosti 
zakládající si na čistém nepomač-
kaném oblečení jaksi nutných), jako 
je skládání vyžehlených košil. Po-
kud se však podaří realizovat jeden 
z projektů, na něž aktuálně shromaž-
ďuje potřebné investiční prostředky 
crowdfundingový server Kickstarer, 
bude i tato nevděčná práce automa-
tizována a košile či jiné svršky bude 
skládat robot. Pokud se vám tedy 
nebude zdát moc 700–850 dolarů, 
což je cena, kterou za pořízení před-
pokládají jeho tvůrci – tříčlenný tým 
izraelské startupové firmy FoldiMate, 
jak se také toto pozoruhodné zaří-

zení nazývá. Princip je jednoduchý: 
věci se zavěsí do šikmého zásobníku 
na čelní straně, podobně jako na 
ramínka v šatníku nebo prádlo na su-
šicí šňůru, odtud je postupně vtáhne 
dovnitř robotické rameno a pomocí 
systému několika pohyblivých pře-
kládacích lišt je automat poskládá 
do požadovaného tvaru. Lišty jsou 
navíc perforované, což umožňuje 
prádlo i napařovat, sušit, přežehlit, 
naparfémovat či jinak ošetřit apod. 
Zásobník pojme 15–20 ks oblečení 
a operace s jedním zabere robotovi 
zhruba 10 s (což je, jak tvrdí konstruk-
téři skládacího robota, 2x rychlejší 
než manuální způsob). ■

dvoje brýle v jednom

Firma Skuga navrhla brýle s dyna-
micky řízeným ztmavováním na prin-
cipu elektronického inkoustu. Brýle, 
na jejichž výrobu firma shromažďuje 
finance na serveru Kickstarter, se 
budou automaticky přizpůsobovat 
aktuálním světelným podmínkám 
na základě manuálně nastavené 
aplikace v mobilním telefonu.

Adaptabilní rámečky by umožňo-
valy integraci čoček předepsaných 
lékařem, uživatel by tak nemusel 
mít zvlášť brýle dioptrické a zvlášť 
sluneční. Brýle mají obsahovat 
i další senzory, monitorující např. 
denní vystavení uživatele UV záření 
apod. Nabíjení baterie obstarává 
indukce. ■

nebeští bumbrlíčci  
Pro nadměrné cargo
Obří An-225 Mrija, který se předsta-
vil na těchto stránkách v červnovém 
vydání TechMagazínu, není jediným 
pozoruhodným dopravním letounem 
tohoto typu. Nebe jich křižuje hned 
několik. Patří k nim např. Boeing 747 
Dreamlifter určený k předpravě ne-
skladných podsestav z Japonska a Itá-

lie do své továrny v USA pro konečnou 
montáž. Rekordní je svým nákladovým 
prostorem 1840 m3, který je považován 
za největší na světě. Zajímavostí je, že 
na konverzi se konstrukčně podílela 
moskevská pobočka Boeingu ve spo-
lupráci s americkou filiálkou zabývající 

se vývojem raketových motorů. Pro 
přestavbu na velkokapacitní speciály 
pro dopravu rozměrných nákladů byly 
vybrány čtyři použité stroje, jejichž trup 
byl upraven podobně jako u obdob-
ných strojů Super Guppy (z šestice vy-
robených, které vznikly přestavbou ji-
ných velkokapacitních letadel, je jeden 

dosud využíván NASA, 
zbývající jsou v muzeích) 
či Airbus A300-600ST 
Beluga (v aktivní službě 
pro dopravu velkých dílů 
pro A380). ■

Super Guppy používá NASA k přepravě 
velkých součástí pro mezinárodní 
kosmickou stanici ISS nebo raketový 
projekt Orion

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

Otevře se, neotevře?
Letecký den vrcholil. Nad prostor letiště nalétávala 
skupina těžkých dopravních letadel. Od trupu le-
tadla se odpoutává skupina černých bodů a zá-
vratnou rychlostí padá k zemi. Desetitisícový dav 
diváků strnul napětím... Otevře se, neotevře? Jedna, 
dvě, tři, čtyři... Nad zvětšujícími se černými body se 
hromadně objevují bílé obláčky padáků. Výsadkáři 
se blíží k zemi a doskakují na plochu letiště. Bouřlivý 
potlesk odměňuje vrcholné výkony. 
Ale málokdo ví, že seskok padákem není dílem 
náhody, a není závislý jen na odvaze a dovednosti. 
Každý výsadkář je chráněn při seskoku zvláštním, 
velmi přesným přístrojem, tzv. automatickým 
otvíračem padáku KAP 3, který je výrobkem n.p. 
Chronotechna ve Šternberku. 
Výrobě přístroje je věnována mimořádná pozornost. 
Ačkoliv váží jen 950 g, pracuje jeho tlakoměrné 
zařízení a hodinový mechanismus naprosto spoleh-
livě. Hodinový mechanismus umožňuje nastavení 
přístroje tak, aby byl uveden do chodu za 2 až 
5 vteřin od okamžiku, kdy výsadkář opustí letadlo 
a pomocí zvláštní šňůry uvolní pojistku, která uvede 
hodinový mechanismus do pohybu. Tlakoměrné 
zařízení má pak stupnici od 500 do 4000 metrů. 
Přístroj po dojití samočinně vytrhne padák z obalu, 
pokud tak neučinil ručně výsadkář sám.
Zařízení bylo vyzkoušeno na několika mezinárodních 
závodech v seskoku padákem a nyní ho s velikým 
úspěchem používají i mistři světa v seskoku padá-
kem, zasloužilí mistři sportu Koubek a Jedlička. Na 
posledních závodech v Bratislavě byl zvláště oceněn 
výsadkáři USA, SSSR i dalších zemí. Než přístroj opustí 
závod, je podroben několika přísným zkouškám 
a před předáním výsadkářům je znovu přezkoušen 
odbornou komisí. Do rukou výsadkářů 10 zemí světa 
se pak již dostává skutečně dokonalý výrobek česko-
slovenského hodinářského průmyslu. ■

Spirálové vrtáky
První zmínky o spirálovém vrtáku se objevují 
kolem roku 1820. V roce 1863 vypracoval Švý-
car Martigonn konstrukci spirálového vrtáku 
a v následujícím roce Stephan A. Morse zahájil 
v USA průmyslovou výrobu těchto nástrojů. V Ev-
ropě byla výroba zahájena Rudolfem Stockem 
v Německu a pod jeho jménem trvá dodnes. 
V období let 1890–1914 byl prováděn výzkum 
poměrů sil při obrábění spirálovým vrtákem a za-
váděla se výroba vrtáků z rychlořezné oceli. V le-
tech 1920–1923 byla uskutečněna mezinárodní 
normalizace spirálových vrtáků a v období 1924 
až 1927 probíhal technický rozvoj různých typů 
spirálových vrtáků pro různé druhy obráběného 
materiálu. Do té doby spadá též zavádění spirálo-
vých vrtáků s destičkami ze slinutých karbidů. ■

Kuchyňský pomocník
Podnik Elektro – Praga Hlinsko vyrobil zcela nový 
kombinovaný šlehač s mixerem a kávomlýnkem. 
Tato novinka určená pro domácnost využívá pouze 
jednoho elektromotorku k pohonu tří „pomocníků“ 
při vaření. ■

Využití měsíční energie 
Jde o dílo blízké budoucnosti. Je totiž všeobecně 
známo, že přílivy a odlivy v mořích a oceánech 
způsobuje přitažlivost Měsíce. Vědci už navrhli 
mnoho projektů k využití tohoto obrovského 
množství energie. Jedním z nejoriginálnějších je 
projekt sovětského inženýra N. G. Romanova, který 
navrhl použít „měsíční energie“ ke zlepšení podnebí 
Dálného Východu.
Japonské moře a Tatarský průliv, kam proud Kuro-
-Šiu přivádí teplou vodu, odděluje od studeného 
Ochotského moře úžina Něvelského, místy sotva 
7 km široká. Každých 6 hodin se tu střídá příliv 
s odlivem, a tím je hnána buď teplá voda Tatar-
ského průlivu do Ochotského moře, nebo zase 
naopak studená voda Ochotského moře do Ta-
tarského průlivu. Romanov navrhl vybudovat 
v Něvelského úžině přehradu s propustí, která 
dovolí průtok vody pouze v jednom směru, a to 
z Tatarského průlivu do Ochotského moře. Po-
dle výpočtů tak bude Měsíc přečerpávat touto 
propustí přes 1000 km3 teplé vody denně. To je 
přibližně tolik, kolik by vydaly čtyři Volhy, kdyby 
tekly do Ochotského moře. Uskutečněním pro-
jektu by se mnohonásobně zlepšila klima v krajích 
Dálného Východu. Drsné severské zimy by zmizely, 
průměrná teplota v lednu by neklesla pod 10° 
a tundry či močálovité tajgy by se pokryly hustými 
lesy a ovocnými sady. ■

Jiné pečení
V Domě potravin v Praze byl dán do provozu první 
československý magnetrongril. Jeho vývoj i kon-
strukci provedli pracovníci Výzkumného ústavu pro 
vakuovou elektroniku v Praze. Princip magnetrongrilu 
je založen na tom, že se v něm potraviny budou péci 
pomocí elektromagnetických vln. Magnetrongril 
dokáže upéct celé kuře už za osm minut. ■

Bezhlučná pila
Americká železářská firma začala vyrábět bezšumné 
diskové pily. Aby mohli tohoto cíle dosáhnout, 
vkládají měděné pásky mezi jednotlivé zuby. ■

Infrateploměr
Dr. Braun z USA sestrojil přístroj pracující s ultra-
červenými paprsky, který dokáže zaznamenávat 
teploty na povrchu lidského těla. Jelikož je schopen 
zaznamenat i změny teplot o 0,25 stupňů, zjistilo 
se, že místa s rakovinovými nádory mají teplotu 
o 1 až 1,5 stupně vyšší. ■

Mini letadlo
Nejmenší letadlo na světě bylo postaveno v Anglii. 
Na délku měří jen 4,3 m a rozpětí křídel je 7 m. Jeho 
nejvyšší rychlost je 110 km/h s doletem až 300 km. ■

Ve svařování pokrokově
Na výstavě pokrokových metod svařování, kterou 
uspořádaly Novo-Kramatorský závod, Uralmaš závod 
a Kirovův závod v Leningradu, měli návštěvníci mož-
nost vidět zařízení pro ultrazvukové svařování, studené 
svařování, svařování  třením, difúzí ve vakuu, elektrono-
vým paprskem, vibračním způsobem, v magnetickém 
poli, svařování plastických hmot apod. ■
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Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 

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

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

5 7
7 5 2 4 9
8 3 6

7 6 5
4 1

4 7 3
6 2 3

1 3 4 2 7
8 9

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 6/2016:

3 2 6 1 8 9 4 7 5

8 5 1 3 7 4 2 6 9

9 4 7 2 6 5 8 1 3

5 7 8 4 9 2 1 3 6

2 1 9 5 3 6 7 4 8

4 6 3 7 1 8 5 9 2

6 3 2 8 4 1 9 5 7

1 9 5 6 2 7 3 8 4

7 8 4 9 5 3 6 2 1

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Ivana Sašová, Jindřichův Hradec
Kamila Janáčová, Mělník
Filip Sobotka, Praha

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Asfaltoukladač
Jde o poslední novinku sovětské silniční me-
chanizace. Asfaltoukladač D-464 je stroj lehkého 
typu. Jeho výrobnost je 65 t/h, šířka ukládané 
plochy je 1 až 3,5 m a tloušťka vrstvy 20 až 
100 mm. Velmi dobře se osvědčil při stavbě 
cest v sídlištích. ■

Deštníky a igelitové pláště
Jakmile o dnech zachmuřených začne voda z ob-
laků padat k zemi, vyvstane v ulicích kontrast a pro-
blém těchto jevů. Ulice i pouliční doprava se zpestří 
ponurou šedí plášťů pánských i bělostí a živými 
barvami igelitových plášťů, do nichž se balí děvčata, 
ženy, babičky i děti. Ve chvíli svého zrodu jevila se 
nám tato vymoženost vyspělé techniky splněním  
rozumné potřeby, jako ústřední topení nebo ply-
nové a elektrické vařiče, pro něž vyhasly kuchyňské 
sporáky. Přijato s povděkem, že chrání proti dešti 
celou postavu, šat i hlavu, ponechávajíce ruce volné. 
Tento plod novodobého prakticismu, zahrnovaný 
nadšením, nabyl záhy okázalého vrchu jako něco, co 
snad nevyjde nikdy z módy. Povrchnímu pohledu 
vytlačovaly igelitové pláště svou nápadností dešt-
níky jako něco vyřazeného a zbytečného. 
Záhy se ale přesvědčíme, že výroba deštníků nepo-
klesla, ale snadno dobývá trhu domácího i zahranič-
ního. Mezi nové kupce tradiční ochrany proti dešti 
přibyli i mnozí nositelé igelitových plášťů, kterým 
první liják přinesl rozčarování. Novinka zklamala. 
Shledali, že po nepromokavé látce stéká voda do 
bot a smáčením porušuje jemné punčochy. Lidé 
s vyšším tlakem krevním záhy vystihli, že nesnášejí 
pocit tepla, způsobený nepromokavou látkou.

Zhotovování deštníků a slunečníků bylo dlouho výro-
bou řemeslnou. Z hlubiny pramenů se dopátráme, že 
r.1822 byly v Praze pouze dvě dílny, které se zabývaly 
výrobou deštníků a slunečníků, obě na Starém městě. 
Majitel prvé měl poctivě české jméno Jan Vokálek, 
majitelka druhé dílny Julie Fisiano byla patrně již po-
němčilým potomkem Vlachů usedlých kdysi v Praze. 
Oba závody stačily zásobit deštníky i slunečníky také 
okolní venkov. Dnes vyváží Prago-Export, podnik za-
hraničního obchodu pro vývoz a dovoz výstrojního 
a drobného spotřebního zboží, takřka do celého světa 
deštníky, vyrobené ve dvou větších závodech (Cent-
roflor v Praze a bratislavské družstvo Datex).
Zřetele ryze estetické vnesly do módního utváření 
těchto velepotřebných „doplňků“ značnou dávku 
dobrého vkusu a kultivovanosti. I dámské deštníky 
(nemluvíc o slunečnících) nabízejí všelikou měnli-
vost a živost zdobnou, barvitou a vzorovanou. ■

Tučnost elektronově
Ve sverdlovském zemědělském institutu sestrojil 
student Michal Gazimov elektronový přístroj na 
stanovení tučnosti v mléce. Zatímco laborant sta-
novuje tučnost 20 až 25 minut, elektronový přístroj 
to zvládne do dvou minut. ■

Encefalograf
Je to elektronový přístroj, který zjišťuje mozkové 
bioproudy. Záznam se děje na magnetofonový 
pásek a je podroben matematické statistické 
analýze. Přístroj pro analýzu byl vyvinut na univer-
sitě v Bostonu (USA). Na programu jsou pokusy 
na stanovení zákonů pro mozkové bioproudy, 
které mají vážný význam na duševní činnost 
člověka. ■

Více chemie
Za posledních 50 let vzrostla produkce všech od-
větví průmyslu zemí celého světa 2,6krát, zatímco 
produkce chemického průmyslu 16,5krát. ■
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11.–17. 7. Farnborough, Velká Británie: 
FARNBOROUGH INTERNATIONAL 
AIRSHOW – veletrh letecké techniky 
pro komerční, civilní i vojenský sektor. 
Pořádá/info: Farnborough International 
Ltd, tel.: +44 (0)1252 532 800, fax: +44 
(0)1252 376 015, e-mail: enquiries@farn-
borough.com, www.farnborough.com 
  
24.–28. 7. Anaheim, USA – Kalifornie: 
SIGGRAPH – konference zaměřená 
na počítačovou grafiku a interaktivní 
technologie a výzkum. Pořádá/info: 
ACM Siggraph, tel.: +1 (212) 626-0500, 
fax: +1 (212) 944-1318, e-mail: acm-
help@acm.org, www.siggraph.org
  
18.–21. 8. Nitra, Slovensko: OBNOVI-
TEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – výstava 

zaměřená na problematiku OZE. Po-
řádá/info: Agrokomplex – Výstavníc-
tvo Nitra, tel.: 00421/37/6572 111, 
e-mail: agrokomplex@agrokomplex.
sk, www.agrokomplex.sk
  
13.–15. 7. Linec, Rakousko: ICCHP 2016 
(International Conference on Compu-
ters Helping People with Special Needs) 
– konference o počítačích pomáhajících 
uživatelům se speciálními potřebami. 
Pořádá/info: Johannes Kepler University 
Linz, tel.: +430 732 24687-3750, fax +43 
732 2468 8822, www.icchp.org 
  
2.–7. 9. Berlín, Německo: IFA – veletrh 
spotřební elektroniky a spotřebičů. 
Pořádá/info: Messe Berlin GmbH, 
tel.: +49 (0)30 3038 0, fax: +49 (0)30 

3038 2325, e-mail: central@messe-
-berlin.de, www.ifa-berlin.com 
  
6.–8. 9. Jekatěrinburg, Rusko: NDT 
DEFECTOSCOPY – výstava zařízení 
a vybavení pro průmyslové nedestruk-
tivní testování a defektoskopii. Pořádá/
/info: Primexpo, tel.: +7 (812) 380 60 00, 
fax: +7 (812) 380 60 01, e-mail: ndt@pri-
mexpo.ru, www.ndt-defectoscopy.ru
  
6.–8. 9. Bern, Švýcarsko: SINDEX – 
technologický veletrh zaměřený na 
automatizaci, robotiku a manipulaci, 
elektrotechniku a elektroniku, strojí-
renskou výrobu a pohony. Pořádá/
/info: BernExpo AG, tel.: +41 31 340 
11 11, fax: +41 31 340 11 10, e-mail: 
info@bernexpo.ch, www.sindex.ch

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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V příštím čísle 
připravujeme:

■  Nedestruktivní zkoušení

■  Nástroje pro obrábění 
těžko obrobitelných 
materiálů

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně 
obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé, 
které odměníme věcnými cenami. 
PRO ČERVENCOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Michal Jelínek, Ostrava; Jozef Cinger, Bratislava; 
Roman Červený, Prachatice
Ceny do soutěže – voucher na koupi knihy z katalogu Grada – 
připravila společnost GRADA PUBLISHING, největší české nakladatelství 
odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 
každoročně přináší na český trh v rámci desítek specializovaných 

edičních řad stovky titulů odborného i hobby zaměření z nejrůzněj-
ších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací 

renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské 
literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně na-
kladatelství je spolupráce s předními odborníky technických, vědních 
a společenských oborů. Podrobnější informace o katalogové nabídce 
nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Největší nabídka odborné literatury v ČR a SR

Více než 2600 kvalitních titulů z 35 oborů
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DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT PRO VAŠE BLÍZKÉ
Udělejte radost svým blízkým 
či známým a věnujte jim dár-
kový certifikát jako pozornost 
k svátku či k narozeninám, 
nebo prostě jen tak. 
Získání dárkového certifikátu 
je velmi jednoduché: stačí 
napsat na e-mail: pred-
platne@techmagazin.
cz pro koho bude dárkový 
certifikát a po obdržení fak-
turačních dat uhradit cenu 
za předplatné 300 Kč. 
Redakce obratem zašle 
vytištěný a vyplněný Dár-
kový certifikát na Vámi 
udanou adresu, aby jej 
obdarovaný měl včas.  

Udělejte radost svým blízkým 
či známým a věnujte jim dár-
kový certifikát jako pozornost 
k svátku či k narozeninám, 

Získání dárkového certifikátu 
je velmi jednoduché: stačí 

pred-
platne@techmagazin.

 pro koho bude dárkový 
certifikát a po obdržení fak-
turačních dat uhradit cenu 

paní/pan  ............................................................................................................................................................

Tímto získává roční předplatné časopisu

které věnuje  ......................................................................................................................................................
Za redakci TechMagazín PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Dárkový certifikát
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CIVITAS
CAROLINA
aneb stavitelství doby karla IV.
Národní technické muzeum
| 12. 5. 2016 — 5. 2. 2017 |

www.ntm.cz

Výstava k 700. výročí 
narození císaře
a krále Karla IV.
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PRŮMYSL 4.0
konečně ve Vašich rukách.

Přijďte se podívat.
Mezinárodní strojírenský veletrh
3. - 7. 10. 2016
Volná plocha F/003
Výstaviště Brno

www.helios.eu


