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Od výkresu k obrobku za 20 minut... 
...na strojích XYZ Machine Tools více na str. 30–31
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Navštivte nás ve dnech 23. - 26. 05. 2017 
na MSV 2017 v Nitře, 

naleznete nás v hale F, stáncích č. 10 a 12

Jak se vaří dějiny
Svět, tedy přinejmenším Evropané, zmatení aktuálním politickým vývojem – u nás okořeněným 
navíc vládní demisí-nedemisí (zbytku světa je to víceméně fuk), už pod přívalem nových událostí 
pustili z hlavy čerstvě uplynulé Velikonoce, které jsme letos opět slavili v rozšířené podobě nového 
státního svátku. Ale ani ohlédnutí zpět nemusí být někdy na škodu, zvláště, pokud může být třeba 
inspirací k zamyšlení nad tím, jak právě víra ovlivňuje osudy lidstva a vývoj civilizací. 
Křesťanství, založené na ideji Kristova zmrtvýchvstání oslavovaného právě velikonočními svátky – 
posmrtného upgradu a blaženého věčného života, je hlavně pro lidi zhýčkané moderní civilizací 
nepochybně atraktivnější, než možnost reinkarnace v podobě jiných, pro další bytí asi méně lákavých 
životních forem, jako např. hmyz či žížala, s nimiž počítá třeba hinduistická víra. Občas může však 
být zajímavý právě náhled na věci považované za zásadní i v širším kontextu.
Při pohledu na vánoční pacholátko v jesličkách či o 33 let starší podobu elegantního vousáče, zob-
razovaného většinou v hippie stylu, si ani jeho vyznavači příliš neuvědomují, že samotný Ježíš řečený 
Nazaretský byl pohledem moderní doby v podstatě židovský konvertita. I svým učením navazoval 
na odkaz hebrejského monoteismu, ale zároveň porušoval řadu jeho pravidel, stejně jako Izraelité 
předtím nastavili nová pravidla založená na monoteismu, víře v jediného, univerzálního Boha, která 
byla v přímém kontrastu se staletími ustáleným monoteismem vyznačujícím se rozmanitostí řady 
„oborově specializovaných” bohů, božstev a bůžků nižšího stupně. 
Mimochodem i Mojžíšův lid se možná inspiroval jinde: u reformátorského faraona Achnatona, 
manžela proslulé královny Nefertiti, který se tuto novinku pokusil (neúspěšně) zavést již během svého 
panování v období tzv. Nové říše (zhruba dvě dekády kolem r. 1350 p. n. l.). A šest století po Ježíšovi se 
z písků arabských pouští vynořil nový Bůh, jehož vůli zvěstoval světu jeho ústřední prorok Mohamed. 
Jen pro úplnost – i Alláhovi vyznavači uznávají Ježíše jako jednoho z proroků, dějiny a vývoj víry jsou 
velmi složité záležitosti. Z pohledu křesťanů, kteří si podobně jako kdysi Židé zakusili své od většinové 
společnosti nesdílející s takovým pochopením jejich názory, je Alláh, vyžadující bezpodmínečnou 
oddanost, dravějším a agresivnějším a nesmiřitelným než jejich mírumilovný Bůh-Otec. Ale to je 
hledisko dnešních moderních křesťanů, pro něž je už hlubokou a téměř zapomenutou minulostí 
doba krvavých střetů dvou hlavních křesťanských směrů – katolictví (které má ostatně rovněž několik 
forem, jež naštěstí zatím nedošly do formy globálního ozbrojeného konfliktu) a protestantismu (jehož 
vyhraněné varianty bohužel vražednou zkušeností už stačily projít). Starozákonní Bůh, tak jak jej 
známe z bible a stovek dalších přikázání, mimo kánonické „Desatero”, rozhodně není ukázkovým 
příkladem bezmezné laskavosti, a stejně tak i islám má kromě svých drakonických pravidel i mnoho 
humánních. Hlavní je vždy, jak si slova v hlavních náboženských dokumentech interpretujeme, a co si 
z nich vybereme. Teoreticky by všechna monoteistická náboženství mohla – v případě, že se zaměříme 
na to dobré a laskavé, co se nám snaží vštípit – vytvořit základ skvělé společnosti. Prakticky je ovšem 
paradoxně právě onen „jediný správný Bůh” ve svých různých podobách asi hlavním faktorem, který 
dnešní svět nemilosrdně rozděluje a je schopen vhánět lidi, kteří až donedávna byli spořádanými, 
vzájemně se respektujícími sousedy, do bratrovražedných bojů s následky na řadu generací.
A pokud se vám zdá, že něco jako víra je v dnešní moderní technologicky vyspělé společnosti už 
přežitek časů minulých, není to docela pravda, i když to tak na první pohled může vypadat. Dějiny 
se neúprosně vyvíjejí obvyklým směrem. Jen jsme si našli jiného Boha.
Dnes jsou pro mnoho lidí moderní společnosti sjednocujícím společným faktorem (a hnacím 
motorem) peníze, zbožštili jsme si technologie a technický rozvoj. Jen malá skupina lidí se snaží 
dohlédnout dále než ti, kdo jsou nyní opojeni zdánlivě neomezenými možnostmi, a zamýšlejí se 
i nad potenciálními riziky – např. uznávaný, paralyzovaný vědec Stepehen Hawking. Přestože je 
stoupencem moderních technologií (které i sám využívá jako vědec i jako člověk pro komunikaci 
s okolním světem ze svého invalidního vozíku), zároveň varuje před stinnou stránkou, které v sobě 
nedomyšlená sázka na technologický rozvoj skrývá. Přinejmenším v případě, že se lidem opojeným 
novými možnostmi vymkne z kontroly, což není tak nereálná vize, jak se domníváme. Otázkou je, 
co přijde potom – záležitost, kterou zatím v podstatě trestuhodně opomíjíme. Lidstvo nemá plán B. 
Nebo že by ho měl „ten nahoře” a právě to, čeho jsme nyní svědky je, řečeno slovy biblických textů, 
jeho součástí? A nejvyšší, vševědoucí, který vidí na rozdíl od nás trochu dále, pozoruje svět náš vezdejší 
a shledav, že ani další nadějný experiment homo sapiens 2.0 nepřinesl očekávané výsledky, má už 
položený prst na tlačítku „reset”?

 Josef Vališka, šéfredaktor
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Český průmysl si zvyká na 3D tisk 
Více než polovina výrobních spo-
lečností v ČR již využívá techno-
logii 3D tisku nebo ji plánuje vy-
užít v příštích pěti letech, vyplývá 
to ze studie poradenské firmy 
Ernst and Young (EY) provedené 
ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou.
Studie monitorovala stav mezi 71 vý-
znamnými českými výrobními firmami. 
Aktivně využívá technologii 3D tisku 
nebo ji v příštích pěti letech plánuje 
využívat až 56 % respondentů prů-
zkumu. To je vyšší číslo, než vykazují 
hodnoty získané v globálním prů-
zkumu EY, kterého se zúčastnilo 900 fi-
rem, kde tento poměr dosahuje 36 %.
„České firmy mají o využití moderních 
technologií velký zájem. Potenciál 3D 
tisku vidí zejména v kontextu snižo-
vání výrobních nákladů. Zatím ale 
technologie 3D tisku testují a nevy-
užívají plně jejich potenciál, takže ČR 
zůstává pozadu třeba oproti soused-
nímu Německu, kde je už 3D tisk nyní 
v průmyslu masivně používán,“ řekl 
pro deník E15 Petr Knap z EY.

3D tisku aktivně využívají v Česku 
především výrobci pro automobi-
lový a letecký průmysl, kde nachází 
uplatnění u plných tří čtvrtin firem 
v těchto sektorech (75 %). V hori-
zontu příštích 5 let ji plánují ve větší 
míře zavádět i firmy orientující se 
na výrobu strojů a zařízení. Jak uvedl 
Daniel Hrnčíř, ředitel výrobního zá-
vodu GE Aviation Czech, v rámci 
leteckého průmyslu se 3D tisk již 
posunul od výroby jednoduchých 
ke komplexním dílům – firma vyrábí 
pomocí této technologie díly letec-
kých motorů. ■

Dhl usiluje o logistiku bez emisí
Logistická skupina Deutsche Post 
DHL sníží do roku 2050 veškeré 
své emise související s logistikou 
na nulu. Ambiciózního cíle má být 
dosaženo v rámci koncernového 
programu GoGreen na ochranu 
životního prostředí. 
Milníky programu GoGreen zahrnují 
mj. závazek snížit globálně emise 
CO

2
 vlastních aktivit i činnosti sub-

dodavatelů dopravních služeb či na 
lokální úrovni používat čistou do-
pravu a zajišťovat 70 % své dopravy 
při přebírání zásilek a zboží a jejich 
doručování dopravními prostředky 
s nulovými emisemi, např. jízdními 
koly a elektromobily.
Cíle programu, např. snižovat emise 
CO

2
 optimalizací přepravních tras 

a snižováním energetické nároč-

nosti skladů, jsou závazné pro 
všechny divize a pobočky na celém 
světě. GoGreen je založen na dvou 
základních principech: „burn less“ 
(méně spalování) – např. opatření 
na zvyšování užitečné hmotnosti 
a přepravní kapacity vozidel – a „burn 
clean“ (čisté spalování), jež zavádí do 
praxe využívání ekologických zdrojů 
energie a paliv, např. elektromobilů 
pro přebírání a doručování zásilek. 
Optimálních výsledků lze dosáhnout 
vhodnou kombinací obou principů. 
Do optimalizačních procesů zapo-
juje koncern i své zákazníky a nabízí 
řadu standardizovaných řešení i in-
dividuální podporu – např. na míru 
připravená logistická řešení umož-
ňující snižovat emise v jejich vlastních 
dodavatelských řetězcích. ■
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Firmy a lidé
Změna v Bu-
reau Veritas
Certifikační spo-
lečnost Bureau 
Veritas jmenovala 
nového šéfa pro 

distrikt střední Evropy ze svých 
řad. Do této funkce nastoupil 
Jakub Kejval, který současně pů-
sobí na pozici generálního ředitele 
pro Českou republiku a Slovensko, 
nově pod něj spadá i Maďarsko. 
Jakub Kejval je v Bureau Veritas 
od roku 2001, kde postupně roz-
šířil svou působnost z finančního 
controllingu až na nynějšího šéfa 
pro střední Evropu.

Rozšířené 
vedení
Firma Comprimato, 
zaměřená na tech-
nologie pro kom-
presi obrazových 
dat, rozšířila své 
nejvyšší vedení 
a do nové pozice 
v iceprezidenta 
pro rozvoj byznysu 
jmenovala Mike 

Keelera. Jeho úkolem bude pod-
pořit start nově otevřené pobočky 
v San Francisku a posílit aktivity 
na americkém trhu. Do předsta-
venstva firmy nastoupil také Martin 
Řehák, který je považován za jednu 
z nejzkušenějších osobností čes-
kého technologického byznysu.

Posila v ČSOB
Novou ředitelkou 
útvaru Komunikace 
a společenská od-
povědnost ve spo-
lečnosti ČSOB se 

od 1. dubna stala Kateřina Krásová, 
která přechází z Hypoteční banky, 
kde doposud pracovala na pozici 
ředitelky marketingu.

Mišek  
povede  
pobočku
Společnost Inge-
nico Group ohlá-
sila nové jmeno-

vání na své slovenské pobočce. 
Na pozici obchodního ředitele 
nastoupil Miroslav Mišek, který 
přichází ze společnosti Slovak Tele-
com. Jeho cílem bude upevňovat 
pozici značky na slovenském trhu 
a řešit potřeby klientů. ▲

investice do výroby  
pružinové oceli 
ArcelorMittal Ostrava investuje 
do přestavby chladicího lože pro 
řízené chlazení pružinové oceli 
na středojemné válcovně přes 
80 mil. Kč.
Svým rozsahem i hodnotou patří 
projekt, který získala dceřiná spo-
lečnost ArcelorMittal Engineering 
Products, mezi největší dosud 
realizované zakázky v historii kun-

čické strojírny. Přestavba zajistí lepší 
vlastnosti pružinové oceli a možnost 
dodávat na trh větší objemy tohoto 
unikátního produktu. Výrobek s vy-
sokou přidanou hodnotou vyvinula 
ostravská huť loni a vyrábí jej jako 
jediný podnik ArcelorMittal v Evropě.
Řízené chlazení umožní huti garantovat 
u plochých tyčí pro výrobu pružin 
maximální tvrdost požadovanou 

zákazníky. Výrobu pružinové oceli, která 
nachází uplatnění zejména v automo-
bilovém průmyslu a nákladní přepravě 
jako součást závěsného systému vo-
zidel, zahájila firma v loňském roce 
a zavedení produkce tohoto nového 
výrobku si vyžádalo investici do stře-
dojemné válcovny ve výši více než 
210 mil. Kč. „Komponenty jsme začali 
vyrábět na počátku letošního roku a na 
konci roku bude nové chladicí lože 
připraveno k odzkoušení. Projekt je 
časově náročný, protože jde o výrobu 
složitých strojírenských celků, které je 
nutno s vysokou přesností instalovat 
v průběhu dvou 12hodinových 
odstávek chladicího lože měsíčně, 
určených pro běžnou údržbu, aby 
nebyl ovlivněn provoz a výroba 
válcovny,“ popisuje Radim Holoubek, 
obchodně-technický zástupce strojírny 
ArcelorMittal Engineering Products 
Ostrava. ■

británie vypravila první nákladní 
vlak do Číny

Dálkové spojení cargo vlaků 
z  Číny do  Evropy – konkrétně 
do Velké Británie a do Španělska, 
si svou premiéru již odbyly, nyní 
ale z velké Británie, která se nyní 
chystá opustit EU, vyjel v pondělí 
10. dubna poprvé přímý nákladní 
vlak opačným směrem: do Číny. 
Necelé tři měsíce poté, co do Lon-
dýna dorazil v lednu po 17denní 
cestě první přímý spoj z Číny. Vlak, 
který přepravuje vitamíny, dětské 
zboží a léky by měl 12 000 km dlou-
hou trasu z jihovýchodní Anglie 
do východní Číny (přes Francii, Belgii, 
Německo, Polsko, Bělorusko, Rusko 
a Kazachstán) urazit za tři týdny, 
což je zhruba polovina času, kterou 
obvykle potřebuje na převoz zboží 

mezi těmito dvěma destinacemi 
lodní doprava. 
Projekt je součástí čínského ambicióz-
ního plánu tzv. Nové Hedvábné stezky 
k posílení obchodních vztahů Číny 
s Evropou. Linku mezi Londýnem 
a obchodním centrem I-wu ve vý-

chodočínské provincii Če-ťiang 
provozuje čínská společnost Yiwu 
Timex Industrial Investment. „Je to 
jen začátek pravidelné železniční 
nákladní dopravy mezi Británií a Čí-
nou. Železnice poskytuje výbornou 
alternativu přepravy velkého objemu 
zboží na dlouhé vzdálenosti. Do Britá-
nie, země s tradicí exportu, vkládáme 
velké naděje,” uvedl předseda před-
stavenstva společnosti Sü-pin Feng.

Londýn je patnáctým ev-
ropským městem, které se 
připojuje k Nové Hedvábné 
stezce (čínské státní želez-
nice již provozují nákladní 
dopravu mezi Čínou a ně-
kterými evropskými městy) 
a britská premiérka Theresa 
Mayová v rámci přípravy 
na odchod země z EU usi-
luje o získání miliard dolarů 
z čínských investic. ■

miele rozšíří své výrobní kapacity

Tuzemská pobočka německého 
výrobce Miele, která vyrábí od 
roku 2004 v Uničově nedaleko 
Olomouce myčky a sušičky, by 
se měla ještě letos rozšířit.
Závod na výrobu domácích spotře-
bičů a laboratorní techniky, který je 
v rámci skupiny největší mimo do-
movské Německo - by se měl díky 
investici 2,5 mld. korun rozšiřovat 

o novou halu (v pořadí již pátou) 
a kanceláře, jak uvedl v rozhovoru 
pro Hospodářské noviny gene-
rální ředitel české pobočky Tomáš 
Abraham. Vlivem rozšíření přibere 
firma k současným zhruba 1500 za-
městnancům ještě další dvě stovky. 
Kromě nové haly a administrativních 
prostor chce závod v Uničově po 
roce 2020 vybudovat i nové logis-

tické centrum za další stovky milionů 
korun. V té době by se měla otevřít 
i třináctá evropská továrna firmy 
Miele, zaměřená na výrobu praček. 
Bude umístěna v Polsku, nicméně 
přesná lokalita ještě nebyla ozná-
mena. Podle Tomáše Abrahama se 
Miele v současnosti zabývá i kon-
ceptem připojení svých spotřebičů 
k Internetu věcí. Testuje např. myčky 
a pračky, které by si byly schopny 
samy objednat mycí prostředky. ■
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Jmenování 
v LeasePlan 
ČR
Novým obchod-
ním ředitelem spo-
lečnosti LeasePlan 

Česká republika, tuzemské po-
bočky světové firmy ve správě 
firemních autoparků, byl jmeno-
ván Jiří Štoček, který vedl ve firmě 
od roku 2011 oddělení akvizice. 
Předtím působil ve společnosti 
CitiBank. Uvolněné místo mana-
žera týmu akvizice po něm převzal 
kolega Lukáš Podroužek.

Mitsubishi 
posiluje
Od 10. dubna na-
stoupil v české po-
bočce Mitsubishi 
Motors na pozici PR 

a Marketing manager Marek Vo-
dička po předchozím výběrovém 
řízení. Marek Vodička přichází ze 
společnosti Nissan Sales CEE, kde 
6 let pracoval na vedoucích pozi-
cích v rámci PR a Marketingu. Bude 
zodpovědný za komunikaci s mé-
dii a realizaci PR a marketingových 
projektů spojených se značkou 
Mitsubishi Motors na českém trhu.

Schneider 
s novým GŘ  
Od dubna na-
stoupil do funkce 
generálního ředi-
tele společnosti 

Schnei der Electric Radko Svrd-
lin, který nahradil odcházejícího 
Jaroslava Žlábka. Cílem nového 
ředitele je posílit pozici na trhu 
se zaměřením na střední a velké 
společnosti. Do Schneider Electric 
nastoupil před více než čtyřmi lety.

Komunikaci 
povede  
Katemann
Od 1. dubna 
převzal Jens Ka-
temann vedení 

oddělení Komunikace ve společ-
nosti ŠKODA AUTO. V této funkci 
vystřídal Peika von Bestenbostela 
a je přímo podřízen předsedovi 
představenstva společnosti Bern-
hardu Maierovi. Jens Katemann 
působil jako  šéfredaktor ně-
meckého časopisu Auto, motor 
und sport, a ve své nové pozici 
je zodpovědný za celosvětovou 
komunikaci značky. ■

IoT Day Prague 2017: úsPěšná PremIéra
U příležitosti mezinárodního dne 
IoT proběhl 9. dubna první IoT Day 
Prague, na kterém se zúčastnili 
investoři, startupy, výrobci hard-
waru i autoři koncových řešení.
Akci pořádali společnosti T-Mobile, 
Prague Startup Centre a operátor 
datové sítě pro IoT firma SimpleCell. 
V sále pražské galerie Lucerna se 
sešlo na 150 účastníků – zástupci 
českých startupů, investorů a firem 
poskytujících nebo hledajících řešení 
založených na IoT, na neformálním 
setkání, kde šlo především o před-
stavení svých projektů, výrobků nebo 
investičních záměrů a výměnu zku-
šeností. V rámci stand-up meet -upu 
měl každý z účastníků dvě minuty na 
představení svého záměru, projektu 
nebo myšlenky. „IoT je tak široký pojem, 
že v podstatě pokaždé, když se s někým 
novým potkáme, narazíme na nový ná-

pad. Formát stand-up meet-upu je v to-
mhle ohledu perfektní. Žádný pevný 
program, žádní registrovaní řečníci. Kdo 
přijde a chce – mluví. Zároveň ale musí 
přesně vědět, co chce říct. Na konfe-

renci stejně dáváte pozor jen prvních 
5 minut každého příspěvku. Tady řek-
nete za dvě minuty to podstatné, a po-
kud je to pro kohokoli zajímavé, pobaví 
se s vámi potom.” komentuje hlavní 
záměr akce Pavel Sodomka, Managing 
Partner v SimpleCell. ■

OPeráTOřI harmOnIzují  
frekvence PrO LTe
Český telekomunikační úřad 
v pravidelné měsíční monitoro-
vací zprávě oznámil, že mobilní 
operátoři O2, T-Mobile a Voda-
fone si do poloviny roku vymění 
kmitočty v pásmu 1800 MHz pro 
provoz sítí LTE. 
Výměnu frekvencí, tzv. refarming, 
operátorům nařizují podmínky 
loňské aukce kmitočtů pro LTE 
v pásmech 1800 a 2600 MHz s cí-
lem, aby každá firma vlastnila uce-

lené pásmo, v jehož rámci bude 
moci nabídnout rychlejší mobilní 
internet. Operátoři tak získají 
souvislé bloky kmitočtů o šířce 
nejméně 20 MHz. „Na základě vy-
daného rozhodnutí a navazujících 
dohod mezi operátory bude pro-
ces refarmingu pásma 1800 MHz 
technicky na jejich straně dokončen 
do 30. června. Tím ČTÚ podpořil 
možnost všech operátorů poskytnut 
inovativní nabídky mobilních 

datových služeb,“ uvedl mluvčí 
úřadu Martin Drtina. Společnost 
O2 např. v poslední aukci vydražila 
malé frekvenční bloky, které bez 
přiřazení k frekvencím, které již 
operátor má, neumožňují efektivní 
využití. Výměny se ale účastní 
i T-Mobile, který v poslední aukci 
žádné kmitočty v pásmu 1800 
MHz nevydražil a jak uvedla mluvčí 
T-Mobilu Martina Kemrová, vše pro-
běhlo bez problémů, už se pracuje 
na technické realizaci, a úseky všech 
operátorů jsou v souladu se závaz-
kem převzatým z aukce. ■

TaTra vyvIne nOvý ekOLOgIcký mOTOr
Automobilka Tatra Trucks chystá 
další modernizaci svého vzdu-
chem chlazeného motoru, s jehož 
výrobou se počítá do tří let. 
Tatra s téměř 100letou tradicí ve vý-
robě motorů chce vybudovat i zku-
šebnu pohonných jednotek a dal-
ších agregátů za 150 mil. Kč. Kromě 
vlastních zdrojů počítá s evropskými 
dotacemi a usiluje i o podporu 
Agentury pro podnikání a inovace, 
kterou již požádala o dotaci v pro-
gramu Potenciál. Část prostředků 
musí vynaložit na samotný výzkum 
a vývoj, další pak na výrobní linku. 
Nové motory nebudou určeny pro 
řadu nákladních automobilů Phoe-
nix, kde se nadále počítá s agregáty 
firmy DAF, ale výrobce je bude na-

sazovat primárně v modelových 
řadách Force a Terra, které jsou ur-
čeny pro speciální aplikace, hasiče 
a vojáky. „Budeme pokračovat ve vý-
voji vzduchem chlazeného motoru 
jak v osmi-, tak ve 12válcové verzi. 
U té první bychom se chtěli dostat 
na emisní úroveň Euro 6, opět to 
bude výhradně český výzkum a vý-
voj, angažovat chceme firmu Mo-
torpal,“ uvedl generální ředitel Tatra 
Truck Radek Strouhal. Ke snížení 
spotřeby paliva, a tím i emisí, má 
pomoci i nová generace páteřových 
podvozků s centrální nosnou rourou 
a nezávisle zavěšenými nápravami, 
od níž si výrobce slibuje snížení 
ztrát, tedy zvýšení účinnosti hnacího 
řetězce. Tatrovácká novinka nebude 

však rozhodně jediným zajímavým 
přírůstkem na trhu nákladních au-
tomobilů. Již na podzim letošního 
roku se chystá představit svůj první 
elektrický tahač, středně velký truck, 
automobilka Tesla Motors a v prů-
běhu následujícího roku a půl až 
dvou let by měl následovat rovněž 
elektrický pick-up této značky. ■
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PodPora technického vzdělávání  
– součást sPolečenské zodPovědnosti

Do jihlavského závodu společnosti Bosch přijelo na akci „High-Tech Day“ 22. dubna z českých 
univerzit přes 100 vysokoškolských studentů technického a ekonomického zaměření. Studenti 
měli možnost se seznámit s výrobními prostory i vlastní výrobou jednoho z nejmodernějších 
závodů Bosch.

Pro studenty byl přínosem přímý kontakt 
s jednotlivými odborníky firmy. Po prohlídce zá-
vodu i výroby vysokotlakých čerpadel pro dieselové 
motory měli zájemci možnost zúčastnit se různých 
odborných přednášek na téma moderní automo-
bilové technologie, projektová realizace výroby 
nových generací výrobků nebo vývoj vstřikovacích 
systémů. Záměrem tradiční akce bylo představit 
technicky zaměřeným studentům inovativní tech-
niku, automobilové technologie i podnikovou kul-
turu firmy. Studenti se také dozvěděli řadu informací 
o možnostech kariéry a stipendijních programech 
firmy Bosch.

Zpestřením návštěvního programu byla zajímavá 
výstava osobních a nákladních automobilů, škola 
smyku s instruktorem na Polygonu. 
„Protože Bosch Diesel je ve strojírenském oboru 
významnou firmou, tak jsem se chtěl na místě pře-
svědčit, co se zde vyrábí a jak má vypadat moderní 
strojírenský závod,“ vysvětlil důvod své návštěvy 
u firmy Bosch Diesel Ondřej Židlický, student VUT 
Brno. „Návštěva zdejšího závodu byla pro mne ve-
likým přínosem. Myslím, že pracovat pro Bosch by 
pro mne znamenalo získat velmi prestižní zaměst-
nání, neboť Bosch má v automobilovém průmyslu 
velmi dobré jméno. Později bych se chtěl profilovat 
jako specialista v oboru strojírenství,“ popsal své 

dojmy Lukáš Sojka, student Technické univerzity 
Ostrava.
Pro firmu Bosch je naopak spolupráce s vysokými 
školami důležitým programem do budoucna. 
Kromě pořádání těchto akcí spolupracuje firma 
s vysokými školami např. v oblasti odborných praxí 
nebo závěrečných vysokoškolských prací.
„Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji 
Vysočina vnímáme naši společenskou povinnost 
umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start 
do jejich profesního života. Podporujeme tech-
nické vzdělávání např. i tím, že jsme již v roce 2002 
vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou 
duálního vzdělávání a podporou technicky zamě-
řených vysokoškolských studentů tak rozhodným 
způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti zá-
vodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ shrnul Ralph 
Klaus Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel.

Bosch společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina 
vyhlašuje pro školní děti každoročně v rámci pod-
pory technického vzdělávání soutěž základních 
škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. V letošní roce 
rozjeli projekt Lego Mindstorms – programovatelné 
robotické stavebnice – který cílí na žáky devátých 
tříd základních škol a doplňuje tak technickou vý-
uku. Pro místní střední školy nabízející studium 
technických oborů pořádají vzdělávací projekt pod 
názvem „Postav si své auto“. Tento jedinečný projekt 
má za cíl prostřednictvím atraktivní stavebnice 
sportovního vozu Kaipan podnítit zájem mladé 
generace o techniku a studium technických oborů. 
K tomu přispívá i tzv. „Girls’ Day“ pro podporu zájmu 
dívek o techniku. ■
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Jako Fénix z popela
V propagandistických letácích poVálečných let by byl šéf 
asociace zbrojoVek zobrazoVán nejspíš jako břichatý 
kapitalista Ve fraku s tlustým doutníkem a zlatým cVikrem 
chamtiVě se přehrabující V tučných ziscích ze 
smrtonosných kšeftů. realita 21. století je oVšem jiná 
a štíhlý usměVaVý chlapík V džínách má do tradičního 
zpodobnění „zbrojařského magnáta” opraVdu daleko. 

Asociace obranného průmyslu ČR (AOBP) má 
ostatně také poněkud jiné poslání a cíle, jak 
zdůrazňuje její prezident. RNDr. Jiří Hynek.

AOBP letos slaví 20. výročí. Jak se za ty dvě de-
kády etablovala na české průmyslové scéně?
V současné době AOBP zahrnuje více než stovku 
firem pokrývající celé průmyslové spektrum oblasti 
obrany a bezpečnosti. Asociace za dobu své působ-
nosti získala na vážnosti a stala se respektovaným 
partnerem státní správy a zahraničních partnerů. 
Dnes má podepsány dohody s ministerstvy obrany, 
vnitra a zahraničí a její role jako expertního místa je 
neopomenutelná. Jsme zapojeni i do významných 
mezinárodních projektů, jako je třeba program 
NATO pro vzdušný průzkum pozemních sil AGS – 
Alliance Ground Surveillance.
Nyní je náš export na počet obyvatel srovnatelný 
třeba s Itálií. Jsme hodně závislí na průmyslu a na 
jeho exportním potenciálu a mohlo by se stát, 
že technicky a personálně už nebudeme stačit. 
Přitom obranný průmysl není jen o dodávkách 
výzbroje, ale i – a především – o vztazích, dlouho-
dobé důvěře, pomáhá formovat vzájemné kontakty 
a to otevírá dveře i pro další průmyslová odvětví 
počínaje investičními celky a jakýkoli další byznys 
až po spotřební zboží.
Jako největší překážka se jeví změna myšlení a pří-
stupu lidí tak, aby měli schopnost posuzovat věci 
v reálných souvislostech. Například princip nejnižší 
ceny v tendrech bez ohledu na požadované para-
metry nemůže u obranného průmyslu nikdy splnit 
očekávaný výsledek. Jinými slovy: vojáku, až půjdeš 
nasazovat život za svoji vlast, pamatuj, že tvé vyba-
vení bylo vysoutěženo za nejnižší možnou cenu.

Původní Československo bylo ve své době 
světovou zbrojařskou velmocí... 
Výroba zbraní u nás má dlouhou historii ještě z dob 
Rakousko-uherské monarchie. Z Čech, kde půso-
bila řada zbrojovek, jako Škodovy závody nebo 
Kolbenova ČKD, se vyvážely pěchotní zbraně, 
minomety, tanky i námořní děla, a zdejší zbrojní 
průmysl byl v meziválečném období vždy v “top 
ten” ve světovém měřítku. V roce 1934 jsme byli 
s 27 % trhu největším vývozcem. Od roku 1935 se 
Československo pohybovalo průměrně na 4. místě 
za USA, Velkou Británií a Francií. V této branži jsme 
byli schopni úspěšně konkurovat jinak hospodářsky 
nesouměřitelným světovým velmocem. 
Po roce 1989, po vzniku samostatné ČR, přišel 
zásadní odklon a naprosté potlačení obranného 

průmyslu hraničící se snahou o jeho likvidaci. Přišel 
trend tzv. konverze zbrojního průmyslu na civilní 
výrobu – za pochvalného potlesku našich nových 
západních spojenců, kteří samozřejmě okamžitě 
obsadili uvolněné trhy. 

Nyní se na ně české zbrojovky snaží opět vrá-
tit. Daří se to?
Loni překročil export vojenského materiálu ob-
jem 18 mld. korun – to je zatím vůbec nejvyšší 
hodnota v historii ČR. Vyvážíme 90 % produkce, 
a to i proto, že výrobky našich firem jsou velmi 
kvalitní a za rozumnou cenu. Ale v každém případě 
je na prvním místě kvalita – žádná země nechce 
ohrozit své vojáky a vybavit je něčím nekvalitním. 
Řada českých zbrojovek je vyprodána na dlouhou 
dobu dopředu a jen velmi těžko navyšují výrobní 
kapacity. 
Problém je, že nejsou lidi do vývoje, chybí absolventi 
technických profesí. A není to jen otázka peněz. Ve 
zbrojařském průmyslu jsou lidé placení obvykle 

lépe, než jinde. Máme firmy, které zaměstnávají 
70 % vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Do kolika zemí členské firmy AOBP vyvážejí:
Souhrnně do 102 zemí celého světa, přičemž hlavní 
část – zhruba 62 % exportu – představuje vývoz 
do desítky hlavních exportních destinací. To byly 
v posledních letech hlavně Irák, USA, Alžírsko a SAE, 
kam mířilo 10, 8, 7 a 6 % vývozu českých zbrojovek, 
po 5 % a méně pak připadá na Afghánistán, Pákis-
tán, Brazílii, Saúdskou Arábii, Nigérii a Indii. Necelá 
třetina (29 %) směrovala na trhy EU a 5 % do dalších 
evropských zemí. Zbývající část tvoří export do 
různých zemí Afriky, Asie a Ameriky.
Pokud jde o strukturu exportu, největší objemovou 
složku tvoří letecká technika, vozidla, střelné zbraně, 
munice a energetické materiály, které představují 
celkově asi tři čtvrtiny komodit. S menším podílem 
jsou to pak elektronika, výrobní zařízení apod. Ve-
směs jde o výrobky, které mají vysokou přidanou 
hodnotu.

V USA jsou populární české pistole a sportovní 
zbraně a tamní střelecké kluby neskrývají nad-
šení z nové útočné pušky Bren či samopalu 
Scorpion EVO. Ale že by jejich parametry nebyly 
dostatečně lákavé pro tamní ozbrojené složky? 
Největší bariérou je americký protekcionismus. 
Poptávka na tamním trhu je sice obrovská, ale pro 
zahraniční firmy je extrémně obtížné na něm uspět. 
Nákup vojenských technologií je řízen směrnicemi 
federálních pravidel DFARS, která lze stručně cha-
rakterizovat pravidlem Buy American, tedy “kupuj 
z USA”. Jen kolem 2 % vybavení americké armády 
je ze zahraničí. Obchodu naštěstí pomáhá me-
zivládní dohoda o obstarávání zakázek, o jejímž 
prodloužení se jedná.

A jak je na tom ostatní svět?
USA jsou přísné, ale pravidla jsou aspoň jasně 
daná. Evropa je mnohem pokrytečtější. Například 
Německo na námitku, že kupují jen své zbraně, 
oponuje, že je nekupují proto, že jsou německé, 
ale proto, že jsou nejlepší. Ale když náš výrobce 
malorážní munice chtěl do vypsaného tendru, pod-
mínkou bylo otestování v německé zkušebně. Ta 
ovšem na žádost české firmy odpověděla, že jako 
německá státní zkušebna může testovat pouze ná-
boje německých výrobců. Švédsko např. oficiálně 
pořizuje sice 70 % veřejných zakázek v tendrech 
– přesněji řečeno uvádí tento podíl tendrů ote-
vřených i jiným, ale objemově jde jen o minimální 
hodnotu celkových zakázek. Ono zdánlivě malé 
procento, které ale v hodnotovém vyjádření tvoří 
ve skutečnosti největší cifru, je doménou domácích 
firem. Nepodstatné drobnosti se pořizují v tendru, 
ale zásadní velké zakázky se řeší přímým oslove-
ním – již vybraného – dodavatele. Každá země 
má pravidla nastavená trochu jinak, ale obecně 
vždy platí: mám-li domácí průmysl a dodavatele, 
nakupuji jen to, co se u nás nevyrábí. Odvolávají se 
na evropské principy obchodování bez ochranář-
ských bariér a preferování domácích výrobců, ale 
skutečná praxe funguje jinak. V podstatě hlavně 
chtějí, abychom jim otevřeli trh, a oni tak mohli 
dodávat k nám.

RNDr. Jiří Hynek
Vystudoval na pražském Matfyzu v osmdesá-
tých letech. Od programování se postupně přes 
vedoucí posty ve významných českých firmách 
dostal až na svoji současnou pozici prezidenta 
Asociace obranného a bezpečnostního průmy-
slu, kde působí od roku 2011. Je také jedním ze 
zakladatelů politické strany Realisté.
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To asi ale nebude jediný problém, s nímž se 
AOBP potýká?
Zbrojní průmysl měl vždy specifické rysy. Třeba 
snaha o maximální otevřenost, po níž volají nezis-
kové organizace, které se odvolávají na požadavek 
maximální transparentnosti trhu, v tomto případě 
není na místě. Kontrakty často obsahují řadu vy-
soce důvěrných a citlivých informací. A pokud by 
hrozilo, že se dostanou na veřejnost, třeba právě 
kvůli povinnosti ze zákona zveřejnit detaily smluv 
na internetu, k obchodu vůbec nedojde. Zákazník 
rozhodně nemá zájem, aby se všichni dozvěděli, 
jakým typem výzbroje a s jakými parametry jsou 
vyzbrojeny jeho jednotky.
To je např. důvod, proč součástí těchto smluv jsou 
i velmi přísné doložky o mlčenlivosti NDA (Non 
Disclosure Agreement), které zahrnují přísné sankce 
za prozrazení detailů těchto citlivých kontraktů. 
A pokud firma chce udělat s příslušným zákazníkem 
obchod, musí prostě tato pravidla respektovat. 
Firma Explosia by jako státem vlastněný podnik 
měla podle navrhované úpravy registru smluv ze 
zákona zveřejňovat všechny smlouvy. Ale kam by 
asi mohla svou produkci dodávat, když to bude zve-
řejňovat? Čelili jsme argumentaci, že je to utajování 
hospodaření s veřejnými prostředky apod. V tomto 
případě by šlo naopak spíše o diskriminaci státních 
podniků vůči soukromým, které se podobnými 
pravidly řídit nemusí.
České zbraně slaví úspěch v řadě zemí. Jde o vysoce 
prestižní reference, které by pomohly v hodnocení, 
ale pokud si např. objednají naše zbraně speciální 
jednotky některé z uznávaných armád, které mají 
jako jediné výjimku z jinak běžné praxe zásobo-
vání výhradně domácími firmami, bez souhlasu 
zákazníka je není možné zmínit. Tím by výrobce 
v branži již neudělal žádný seriózní byznys. Třeba 
právě takový úspěch si může připsat Česká zbro-
jovka s novými útočnými puškami BREN 2.

Jedním z oborů, kde jsme kdysi byli na výši, 
byl letecký průmysl, ale v čem jsme dnes srov-
natelní se světem?
Letecký průmysl je jedna z prestižních věcí. Jsou 
samozřejmě i další obory v oblasti obranných tech-
nologií, např. kybernetické záležitosti nebo špičková 
elektronika typu radiolokační techniky, které jsou 
s letectvím přinejmenším srovnatelné, ale letecký 
průmysl je nejvíce vidět. Kdo umí udělat celé letadlo 
je na jiné úrovni než pouhý subdodavatel jedno-
dušších dílů. Je to signál, že zvládneme i integraci, 
což už je výrazně náročnější úroveň. Hodně proto 
spoléhám na projekt L39 NG – jde opět o nadča-
sovou věc. Pokud se povede – včas a za rozumné 
peníze – může tento projekt obnovit slávu českého 
leteckého průmyslu a bude to opět nejvyšší hi-tech 
ve své kategorii. Ekonomicky asi nebudeme mít na 
to, abychom udělali nadzvukový stroj vlastní kon-
strukce, ale to, čeho jsme zatím dosáhli, rozhodně 
dokazuje, že tradice, potenciál i budoucnost tady 
v tomto směru je.
Nebo motory, které bude v Česku vyrábět spo-
lečnost GE Aviation – i tento projekt byl z velké 
části vyvíjen českými inženýry. Americký partner 
nese velkou zásluhu na tom, že svými investicemi 
pomohl k jeho úspěšnému dokončení, ale pod-

statný díl vývojových prací a použitých řešení jsou 
zásluhou místních lidí.
Podobný případ je i spolupráce s brazilskou fir-
mou Embraer na letounu KC390. Stroj, který je 
konkurencí proslulým Herkulesům, nese kromě 
brazilské i českou vlajku a je výrobcem prezen-
tován jako společný projekt. Aero Vodochody je 
certifikováno jako subdodavatel pro americký 
zbrojní průmysl, a tento fakt vypovídá o vysoké 
úrovni a kvalitě považované za rovnocennou té 
od domácích dodavatelů. Také ERA Pardubice 
úspěšně dodává pro NATO, naše pasivní sledovací 
systémy představují absolutní světovou špičku. 
Mezi uznávané komodity patří radiolokační tech-
nika z vývoje pardubické firmy Retia, která je spolu 
s ICZ zapojena do již zmíněného programu AGS. 
Kvalitní produkty můžeme nabídnout i v oblasti 
bezpilotních prostředků a uznávaní jsou naši 
specialisté ve vývoji softwaru – např. právě pro 
řízení dronů, kde pracují i pro americké subjekty 
či námořní aplikace. Ostatně vyvíjet software pro 
americké námořnictvo jako země, která nemá 
moře, to přece není vůbec špatné, ne?
A nejsou to jen velké tradiční zbrojovky, i spoustě 
menších firem se daří.

Funguje v AOBP něco jako synergický efekt?
Ve stanovách máme uvedeno, že hájíme společné 
zájmy, případně zájmy individuálních členů, pokud 
nejsou v rozporu se zájmy jiného člena. Působí zde 
samozřejmě do určité míry konkurence, ale spíše 
se firmy vzájemně doplňují. A nejde jen o společné 
zájmy firem, ale o zájmy ČR jako celku. 
V rámci Asociace pracují některé odborné skupiny 
označované jako tzv. sekce. Velmi dobře třeba fun-
guje sekce nazvaná C4ISTAR, což je sekce zabýva-
jící se komunikací a digitalizací bojiště. Podobě 
dobře funguje sekce informatiky, hodně aktivní je 
i sekce bezpilotních prostředků a robotiky, máme 
nyní i nově založenou muniční sekci. Představují 
odborné platformy, kdy firmy jsou sice mnohdy 
konkurenty, ale stejně tak mají společný zájem. 
Může je trápit např. komplikovaná legislativa, v je-
jich společném zájmu je proto spojit své síly pro 
nalezení smysluplného řešení. Pro ilustraci – pro-
blematiku výroby a skladováni munice u nás řeší 
více než 300 různých předpisů, přičemž některé 
jsou často vůči sobě v rozporu nebo se navzájem 
popírají. Nechceme, aby byly předpisy mírnější, ale 
musí být smysluplnější a srozumitelnější. Stejnou 
problematiku by místo tří stovek mohly upravovat 
třeba jen tři předpisy, které by ji řešily komplexně. 
Každý by jim rozuměl a byly by vymahatelné. Tam 
se snažíme působit pomocí vzdělávání, seminářů, 
přípravy dokumentů apod. Vytvářet synergický 
efekt. Obdobný problém představují tranzitní li-
cence týkající se přepravy vojenského materiálu 
a materiálu dvojího užití. 
Ostatně i samotné dělení na vojenský a nevojenský 
svět může být problematické, pokud jde o různé 
produkty. Hranice mezi civilním a vojenským je 
někdy až doslova absurdní. 
Definice, co je to vojenský materiál, vznikla v roce 
1958, kdy se na ní usnesly tehdejší státy Evropského 
hospodářského společenství. A i když se jeho cha-
rakter postupně vyvíjel, stále se vychází víceméně 

z původní definice, takže za vojenský materiál je 
považován např. automobil, který má možnost 
dofukování pneumatik za jízdy, přitom takovými 
systémy už disponuje řada současných osobních 
vozidel. Dnes se zvláště v unijních pravidlech stále 
častěji dostáváme do střetu ideologie a odbor-
nosti. Řada původně vojenských věcí už je dávno 
běžně používána v civilním sektoru, ale místo aby se 
pravidla přizpůsobila novým podmínkám, zůstává 
stále v platnosti řada často nesmyslných regulací 
a omezení. Není např. důvod, aby Tatra jako nákladní 
automobil byla pro obchodování licencována jako 
vojenský materiál, pokud nejde vyloženě o speciální 
pancéřované vozidlo. Podstatnou část trhu, kde by 
tyto vozy byly jinak velmi úspěšné, jim zbytečně 
obsadí konkurenti ze zemí, kde takto nastavená 
regulace neplatí. Lze samozřejmě pochopit, že je-li 
vůz pancéřován podle určité úrovně norem STANAG, 
disponuje určitým stupněm balistické ochrany, jde 
o vozidlo použitelné pro vojenské účely. Ale proč 
vztahovat tato pravidla na běžné vozy jen proto, 
že mají dofukování pneumatik za jízdy? Přitom na 
druhou stranu není tajemstvím, že nejrozšířenějším 
bojovým vozidlem Islámského státu a teroristických 
uskupení je civilní Toyota. A v pravidlech EU je bohu-
žel takových kontroverzních věcí obrovské množství. 
Američané před pěti lety výrazně zredukovali počet 
obchodních položek, na něž se vztahují státní regu-
lace, nechali si pod kontrolou jen opravdové hi-tech 
produkty a zbytek pustili pro volné obchodování. 

Jak vnímáte roli zbrojního průmyslu ve světě, 
který se snaží zbraně spíše omezovat – teď 
např. pod heslem boje proti jejich zneužití 
teroristy?
Ve vínku máme slogan: Pomáháme budovat bez-
pečný svět. A za tím si stojím. Protože naše dodávky 
leckdy zachránily mnoho životů. Ano – také mohou 
zabíjet, možná, že usmrtily nějaké agresory, ale bez 
vojenského materiálu není šance bezpečnější svět 
vybudovat. Je pořád hodně těch, kteří by chtěli 
cizí – i naše území, zdroje či životy. A beze zbraní 
jim čelit nelze. Dokonale to charakterizuje jeden 
citát: Ti, kteří své meče překovali v pluhy, budou 
orat pro ty, kteří tak neučinili... ■
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V Brně se předstaVí noVinky  
oBranné a Bezpečnostní techniky

Od 31. 5. do 3. 6. proběhne v Brně trojlístek tradičních mezinárodních veletrhů, jejichž obo-
rová náplň má k sobě velmi blízko: IDET (obranná a bezpečnostní technika), PYROS (požární 
technika a služby) a ISET (policejní, kriminalistická a bezpečnostní technika a služby). 

Před dvěma lety v roce 2015 vystavovalo na vele-
trhu IDET 462 firem z více než 30 zemí a ten letošní 
– 14. – má šanci stát se rekordním. ČR hodlá inves-
tovat do bezpečnosti miliardové částky a v Brně se 
letos očekává nejkomplexnější přehlídka oborové 
nabídky za několik posledních ročníků. 

Armáda a policie urychluje  
modernizaci
Ministerstvo obrany ČR oznámilo řadu projektů 
vyzbrojování v letech 2017 až 2030. V rámci vy-
zbrojování pozemních sil bude pořizovat pušky 
pro přesnou střelbu a odstřelovací pušky a ruční 
protitankové zbraně. Modernizace čeká i obrně-
nou techniku – počítá se s výměnou pásových 
BVP a lehkých obrněných vozidel Kajman, poří-
zením kolových obrněných vozidel, ale i tanků, 
přenosných protitankových raketových kompletů, 
samohybných minometů a systémů řízení palby, 
dělostřeleckých radarů. Pokračuje naplňování pro-
jektu Voják 21. století – nákupy pistolí, přístrojů 
nočního vidění a prostředků balistické ochrany 
jednotlivce, připravují se akvizice přesných útoč-
ných pušek s granátometem, kulometů, děl ráže 
NATO, vozidel pro chemické, biologické a radiační 
pozorování, dekontaminačních linek atd.
V rámci vzdušných sil je rozhodujícím projektem 
pokračování pronájmu letounů JAS-39 Gripen, po-
řízení nových víceúčelových vrtulníků, projekt 3D 
radiolokátoru MADR a doplnění protiletadlových 
prostředků RBS-70 NG, nákup systémů protivzdušné 
obrany SHORAD a výhledově nové generace říze-
ných střel. 

Kvalitnější vybavení  
pro policisty a hasiče
V souvislosti se zvýšeným důrazem na zajištění bez-
pečnosti státu a s bojem proti hrozbám terorismu 
pokračuje vybavování policistů, do kterého chce 
ministerstvo vnitra ještě letos investovat stovky mi-

liónů Kč. Ve střednědobém horizontu bude Policie 
ČR pořizovat víceúčelové vrtulníky, terénní vozidla 
a optické přístroje. 
Také celníci by měli během dvou let získat nové 
pistole, neprůstřelné vesty i spektrometry pro 
odhalování výbušnin, jedů a drog, a investice do 
nových informačních systémů vylepší komunikaci 
mezi celníky, policií a tajnými službami. Veletrhu se 
letos poprvé účastní Vězeňská služba, která plánuje 
rovněž rozsáhlou modernizaci techniky a vybavení, 
podobně jako hasiči, kteří z letošního rozpočtu 
8,7 mld. Kč chtějí investovat 1,1 mld. Kč do pořízení 
nové zásahové techniky.
Sobota 3. června je pojata jako Den bezpečnosti, kdy 
veřejnost může shlédnout nejmodernější prostředky 
používané IZS v krizových situacích. Tato koncepce 
vychází vstříc návštěvníkům z řad dobrovolných ha-
sičů, kteří si tak už nemusejí brát volno z práce. Letos 
se na veletrhu vůbec poprvé otevře prodejní zóna 
s možností přímého prodeje části vystaveného zboží 
návštěvníkům, kde mohou vystavovatelé nabízet 
speciální oděvy a obuv, osobní ochranné prostředky 
a doplňky jako helmy, masky, brýle, batohy apod.

Co uvidíme letos na IDETu
Nejmodernější bojové vozidlo pěchoty na světě 
CV90, nové ochranné a služební pistole z České 
zbrojovky nebo speciální roboty pro průzkum v těž-
kých terénech. To je jen ochutnávka novinek, jejichž 
prezentaci již v předstihu ohlásili vystavovatelé 
veletrhu IDET. 

V expozici německé společnosti PSM návštěvníci 
jistě nepřehlédnou bojové vozidlo pěchoty PUMA, 
umožňující účinně působit i v městském prostředí. 
Je principiálně konstruováno pro operace v rámci 
NATO a potlačuje případné komplikující národní 
zvláštnosti, zároveň nabízí širokou škálu modifikací.
Společnosti BAE Systems představí CV90 – nej-
modernější vyráběné bojové vozidlo pěchoty na 
světě. Vyniká vysokým stupněm mobility a prů-
chodnosti terénem, odolností a velkou palebnou 
silou včetně obrany proti vzdušným prostředkům. 
Díky lehké konstrukci dokáže manévrovat lépe než 
klasické tanky, přičemž se v palebné síle dokonce 
tankům vyrovná. 

Letecká technika
Oblast letecké techniky bude zastupovat např. spo-
lečnost PBS Velká Bíteš s nabídkou turbínových 
motorů, která kromě proudových motorů TJ100 
a TJ40 vystaví také novinku – malý proudový motor 
TJ80, který je konstruován pro střely, bezpilotní 
cíle a bezpilotní prostředky. Státní podnik LOM 
PRAHA se představí jako opravárenský závod 
pro vrtulníky řady Mi a jejich agregáty v zemích 
NATO a EU s uzavřeným cyklem oprav, který nabízí 
komplexní služby spojené s kompletní podporou 
životního cyklu vrtulníků Mi a zároveň modernizace 
těchto strojů. OMNIPOL předvede společný projekt 
s AERO Vodochody AEROSPACE – nový podzvukový 
cvičný proudový letoun L-39NG, turbovrtulové 
letadlo L 410 UVP-E20 pro zvláštní mise, systémy 
pro sledování hranic a další řešení v oblasti obrany 
a bezpečnosti. Na stánku se bude prezentovat spo-
lečně s dceřinou firmou ERA, která nabízí řešení pro 
kontrolu vzdušného prostoru vojenských základen 
na bázi multilaterace a unikátní pasivní systém 
VERA-NG. Společnost T-CZ bude vystavovat přesný 
přistávací radar RP-6PA, technologii pro navádění 
a přistávání letadel za zhoršených povětrnostních 
podmínek či snížené viditelnosti. Systém s elektro-
nicky fázovanou anténou byl vyvinut ve spolupráci 
s indickým partnerem a je určen např. pro případ 
potřeby navádění poškozeného letounu. Výrobky 
pro monitorování a ochranu bude vystavovat i firma 
EVPÚ Defence, např. v podobě stacionárního 
monitorovacího systému řady SIRIUS pro sledování 
lokalit s detekcí osob až na 20 km.

Roboti se hlásí do služby
Do výbavy obranných složek nastupují i roboti a řada 
z nich se ukáže i v Brně. Státní podnik VOP CZ představí 
kromě světově unikátního systému KERBEROS 3D 
VISION, vyvinutého pro kontrolu povrchu podvozků 
motorových vozidel při vjezdu do střeženého pro-
storu, i automatizovaný robotický pozemní systém 
TAROS V2. Je určen pro bojovou a logistickou podporu 
mechanizovaných, průzkumných a speciálních jedno-
tek ve složitém operačním prostředí. Z jednotlivých 
modulů 4 x 4 a 2 x 2 lze sestavit robotizované vozidlo 
v různých konfiguracích s možností dovybavení prvky 
z širokého spektra příslušenství, a to jak zbraňových, 
tak i robotických a senzorických systémů.
Průzkumné roboty představí i společnost NIDES, 
která bude prezentovat přístroje pro denní a noční 
pozorování a pro určení přesné polohy cíle. V expo-
zici se představí těžký robot tEODor, střední robot 
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teleMAX, vybavený čtyřmi nezávisle ovládanými 
pásy a unikátním systémem řízení ramen TCP. Malý 
robot COBRA MK2 je zas určený pro průzkum ve 
stísněných prostorech.

Vidět, slyšet, ale i ukrýt, utajit a chránit
Firma Dcom bude vystavovat prostředky týmové ko-
munikace společnosti Hytera, což je druhý největší 
výrobce profesionální radiokomunikační techniky 
na světě. Její radiostanice a dispečerské systémy na-
bízejí komunikaci zabezpečenou proti odposlechu 
až 256bitovým šifrováním. K bezpečné komunikaci 
slouží i zařízení T-GORILLA, prezentované slovenskou 
firmou MARKET.sk & SIGINT.sk, která představí 
komplexní ochranu proti odposlechům a prevenci 
a ochranu před průmyslovou špionáží.
V rámci expozice společnosti GLOMEX Military 
Supplies se představí přilbové systémy firmy 
OpsCore. Mezi novinkami se objeví přilby řady 
SENTRY a FAST, včetně lehčí balistické varianty LE 
pro zásahové jednotky. Pro ně je určena i novinka od 
firmy Steiner eOptics – nízkoprofilové brýle nočního 
vidění AN/PVS-21 s přídavným termálním modulem 
COTM, který dokáže detekovat tepelné stopy nejen 
ve tmě, ale i v kouři a mlze při zachování IR (InfraRed) 
schopnosti. Meopta Systems představí optické 
přístroje nejvyšší kvality určené jak pro jednotlivce, 
tak k osazení do obrněných bojových vozidel. 
Ukrytím vojenské techniky se naopak zabývá firma 

B.O.I.S. – FILTRY, která bude prezentovat multispek-
trální maskovací sítě s modulární strukturou, umožňu-
jící spojování do potřebných rozměrů, a multispek-
trální mobilní maskování určené pro vozidla. A také 
prodyšné NBC ochranné převleky pro ochranu povr-
chu těla proti parám, aerosolům a kapkám bojových 
chemických látek, radioaktivnímu prachu, biologicky 
aktivním částicím. Společnost PTV předvede systém 
dekontaminace vnitřních prostorů LDV-X s jedineč-
ným výkonem určený pro efektivní a účinnou ochranu 
kritických infrastruktur a dekontaminaci velkých 
objemů. Dekontaminační/detoxikační proudnice 
SANIJETGUN slouží v boji proti CBRN bojovým látkám 
a používá se při teplotách až 90 °C. 

Na IDETu samozřejmě nemohou chybět zbraně a mu-
nice. Z tradičních významných účastníků uvidíme 
např. státní podnik Vojenský výzkumný ústav 
či společnost Sellier & Bellot. Česká zbrojovka 
představí CZ P-10 C, novinku v segmentu „striker 
fired“ pistolí pro osobní ochranu a ozbrojené složky 
v kompaktní velikosti. Pistole vyniká vysokou spoleh-
livostí a kultivovaným zvládáním výstřelu. V expozici 
se představí i CZ SCORPION EVO 3 – nejmodernější 
samopal v ráži 9 mm používaný zásahovými jednot-
kami a armádami po celém světě a zbraňový systém 
CZ BREN 2. Novinku ohlásila i společnost EXPLOSIA 
v podobě nového druhu plastické trhaviny Sem-
tex 90. Používá pojivo na bázi silikonu, což zaručuje 
stálost materiálu i při vyšších změnách teplot a oproti 
současným verzím nabízí o pětinu vyšší účinnost. 

Doprovodný program 
Bezpečnostní experti z mnoha zemí míří na pres-
tižní odborné konference, jejichž program je letos 
obzvlášť nabitý. Univerzita obrany Brno tradičně 
pořádá odborné konference CATE (Community-
-Army-Technology-Environment), se čtyřmi dílčími 
konferencemi na témata Vojenské technologie 
– ICMT 2017, Distanční vzdělávání, simulace a ko-
munikace – DLSC 2017, Bezpečnost a ochrana 
utajovaných informací a Logistika v ozbrojených 
silách – efektivnější provoz vojenských základen 
v průběhu budoucích operací. 
V Kybernetickém paviloně v hale P, jehož cílem je 
připravit pro vystavovatele i odborné návštěvníky 
nový koncept prezentace moderních trendů a řešení 
z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, 
bude probíhat např. finále středoškolské soutěže 
v kybernetické bezpečnosti, hackerská soutěž pro 
veřejnost, přednášky, besedy i tzv. Life Hacking. 
Atraktivní budou i ukázky armádní, hasičské a po-
licejní techniky a speciálních složek na terénním 
polygonu. Návštěvníci se mohou těšit např. na 
předváděcí jízdy, kynologické a hipologické jed-
notky a skupiny pořádkové služby Městských policií, 
dynamické ukázky Vězeňské služby ČR (napadení 
eskorty, zákrok na vozidlo, zákrok s využitím psa 
a Krakenu), dynamické ukázky Policie ČR (záchyt 
migrantů s využitím technických prostředků, zásah 
policejní jednotky na koních apod.), letové ukázky 
dronů, ukázky složek HZS a mnoho dalšího. ■

/je/
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Bezpečnostní monitoring:  
věci, které firmy podceňují, se jim mohou krutě vymstít

moderní technologie otevírají firmám 
zcela nové možnosti – ale pro ty, které 
se neorientují dokonale v dynamickém 
světě it, mohou skrývat také četná 
nebezpečná úskalí. jedním ze 
specialistů na tuto problematiku je 
tomáš dedek, principal consultant 
a bd společnosti iseco.

Jak se vyvíjí pohled na problematiku firemní 
bezpečnosti v čase a jakými aktuálními otáz-
kami se zabývá v současné době?
Ještě donedávna byla informační bezpečnost 
doménou specifických sektorů, jako jsou napří-
klad banky, dnes to už určitě neplatí a informační 
bezpečnost se nějakým způsobem snaží uchopit 
v podstatě všechny firmy, jejichž byznys je zá-
vislý na IT. A aktuální otázky? Například obecně 
u průmyslových podniků a utilit je jich celá řada. 
Bezpečností internetu věcí (IoT) počínaje přes 
SCADA systémy, legislativu GDPR a ZKB až po 
ten zcela principiální problém, jakým je správný 
poměr investic do bezpečnosti oproti existujícím 
rizikům. 

Kde všude mohou na firmy a jejich provoz, 
resp. infrastrukturu číhat bezpečnostní rizika?
Nabízí se říci všude – a ve skutečnosti to není da-
leko od pravdy. Vznikají a rozvíjejí se pro průmys-
lové podniky nové trendy, jako jsou Průmysl 4.0 či 
IoT, které ve svém důsledku vedou k propojování 
dříve oddělených světů řídicích a výrobních sys-
témů s klasickým IT, a tedy i s internetem. Počet 

hrozeb, kterým podniky čelí, se tedy v čase zvyšuje 
a zároveň roste jejich sofistikovanost, jedná se na-
příklad o profesionální hackerské skupiny, vnitřní 
hrozby (třeba v podobě nespokojeného zaměst-
nance), pro průmysl velmi relevantní kyberšpionáž 
nebo ještě hůř – kybersabotáž. Vyplývá z toho, 
že rizikům informační a potažmo kybernetické 
bezpečnosti se odpovědný management nutně 
věnovat musí. 

Jaké bezpečnostní řešení a služby nabízí 
ISECO, na co se hlavně specializuje? 
Nabízíme široké spektrum řešení a služeb pro IT 
a informační bezpečnost od konzultačních služeb, 
kde působíme jako poradci a experti pro oblast in-
formační bezpečnosti, až po dodávky komplexních 
bezpečnostních řešení. Naší největší specializací je 
ale bezpečnostní monitoring. 

Co si lze konkrétně pod tímto pojmem – bez-
pečnostní monitoring – představit?
Zjednodušeně řečeno jde o sběr a vyhodnocování 
všech bezpečnostně relevantních událostí, které 
vznikají v organizaci s cílem detekovat potenciální 

bezpečnostní incidenty a následně na ně adekvátně 
reagovat. Systémy poskytující zmíněnou funkci-
onalitu se historicky označují jako SIEM (Security 
Information and Event Management).

Má bezpečnostní dohled pro firmy smysl? 
A pro jaké typy firem či obory?
Rozhodně má. V podstatě asi každá firma, jejíž 
byznys přímo či nepřímo závisí na informačních 
technologiích, má implementovány základní 
bezpečnostní nástroje jako jsou firewally či 
antivirový software, kterými se snaží ochránit proti 
existujícím hrozbám. Bezpečnostní monitoring jde 
ale dál, je možné si ho představit například jako 
takový kamerový systém nad vaším IT, pomocí kte-
rého chápete, co se u vás skutečně děje a můžete 
pak detekovat a zabránit mnohem sofistikovanějším 
hrozbám, které byste jinak prostě neměli šanci 
včas odhalit. Zavést a provozovat bezpečnostní 
monitoring lze proto doporučit všem, kdo to myslí 
s bezpečností vážně, ať už jde o banky, pojišťovny 
nebo průmyslové podniky či utility. V neposlední 
řadě je agenda bezpečnostního monitoringu do-
poručována nebo dokonce přímo vyžadována 
normami informační bezpečnosti (např. ISO 27000) 
či platnou legislativou, jako je zákon o kybernetické 
bezpečnosti. 

Jakým způsobem se provádí zjišťování a vy-
hodnocování potenciálních rizik a slabých 
míst u klientů či zájemců o vaše služby?
V prvé řadě je to určitě úvodní bezpečnostní ana-
lýza, v rámci které jsme schopni zmapovat prostředí, 
posoudit aktuální bezpečnostní opatření, a to jak 
technická, tak organizační, identifikovat největší 
existující problémy a ve výsledku doporučit další 
kroky ohledně redukce rizik zvyšování stavu bez-
pečnosti. V dalším kroku jsme pak schopni pokra-
čovat s analýzou rizik či plným zaváděním systému 
řízení bezpečnosti informací podle rodiny norem 
ISO27000. Dále jsme schopni provést penetrační 
testování, audit existence zranitelností či pro kli-
enta uspořádat již zmíněné bezpečnostní školení 
cílené právě na zvýšení bezpečnostního povědomí. 
Vždy se snažíme doporučit takové další kroky, které 
jsou odpovídající standardům daného segmentu 
a existujícím rizikům. 
Pokud je klient již „pokročilejší“ a hledá partnera 
pro konkrétní problematiku, tak jsme určitě ti praví 
pro bezpečnostní monitoring, detekci a manage-
ment zranitelností nebo například management 
mobilních zařízení. 

Jaké oblasti v bezpečnostní problematice fi-
remního sektoru vnímáte v současné době 
jako nejzávažnější, které by se měly urgentně 
řešit?
Řeknu jednu, a to je bezpečnostní vzdělávání 
a z něj vyplývající povědomí zaměstnanců. Platí 
zde ono okřídlené, že celý systém je tak silný, 
jak je silný jeho nejslabší článek. S nadsázkou 
řečeno, můžu mít sebelepší technická řešení 
za miliony, ale stačí jeden zaměstnanec, který 
před továrnou nalezenou flashku strčí do svého 
pracovního PC, a může v důsledku způsobit ne-
dozírnou škodu. ■

foto: spybyte
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DoDavatelská fóra 
pro zahraniční 
giganty

V poslední době se setkáváme s velkým zá-
jmem firem o akce, které nazýváme Sourcing 
days. Jde o velice účinný nástroj pro nava-
zování obchodních styků se zahraničními 
odběrateli. 
V čem spočívá kouzlo těchto akcí? Zahraniční 
kanceláře agentury CzechTrade vytipují, kon-
taktují a přesvědčí zahraničního partnera, že 
v Česku jsou výrobci, kteří jsou schopni splnit 
jejich požadavky a přivedou jejich zástupce 
do Česka. Požadavek zahraniční firmy publi-
kují pracovníci ve formě poptávek na portálu 

BusinessInfo.cz a také tato informace odchází 
on-line službou „CzechTrade denně“ stálým 
odběratelům. V mnoha případech specialisté 
CzechTrade aktivně hledají vhodného doda-
vatele podle požadavků zahraničního part-
nera. Výsledkem akviziční práce pracovníků 
centrály CzechTrade je seznam potenciálních 
českých dodavatelů, který je následně předán 
zahraničnímu partnerovi. Ten si z profilů firem 
vybere ty, se kterými se na Sourcing days chce 
potkat. Českým firmám akce přináší možnost 
setkat se na území Česka se zahraničním zá-
kazníkem, který již před jednáním potvrdí 
zájem o jejich nabídku. Čeští výrobci tak mají 
jedinečnou příležitost jednat se zahraničními 
zástupci firem z očí do očí, detailně probrat 
záměry či požadavky. Během jednání si vy-
jasňují i výrobní a technologické možnosti, 
které při písemném styku nejsou jednoduše 
vysvětlitelné. Snahou CzechTradu je, aby za-
hraniční partner odjížděl z akce spokojený, že 
v Česku vyhledal vhodné potenciální dodava-
tele. Precizně připravená akce a pečlivý výběr 
dodavatelů je i pro české výrobce zárukou 
navázání spolupráce s novým odběratelem. 
„Dodavatelská fóra CzechTrade, tzv. Sourcing 
days, patří mezi českými firmami k nejoblíbe-
nějším akcím, ze kterých se generují zakázky 
v desítkách milionů korun,“ konstatuje ge-
nerální ředitel agentury CzechTrade Radomil 
Doležal. 
Podařilo se nám vzbudit váš zájem o doda-
vatelská fóra? Pak vězte, že CzechTrade letos 
plánujeme celou řadu setkání s nákupčími 
z Německa, Velké Británie, Francie, Španělska 
či Brazílie se zaměřením na strojírenství, potra-
vinářské výrobky, automobilový nebo letecký 
průmysl. ■

Přehled všech akcí najdete 
na www.czechtrade.cz. 

nejbližší akce exportního vzdělávání Czechtrade

22. května, Karlovy Vary: Nizozemsko a Ma-
ďarsko - slibné trhy pro český export
Víte, jak uspět na trzích Nizozemska a Maďarska? 
Zvažujete vstup na tyto trhy? Přijďte na exportní 
konferenci zaměřenou na aktuální ekonomické 
a obchodní informace z těchto teritorií. Díky zís-
kaným informacím budete na export lépe připra-
veni. Cena: zdarma

30. května, Praha: Efektivní PROPAGACE 
pro export
Víte, jak připravit nabídku, která zaujme na první 
pohled? Znáte osvědčené zásady vytváření propa-
gačních materiálů? Dokážete zaujmout na první 
pohled? Je vaše sdělení dostatečně přesvědčivé? 
Jste spokojeni s odezvou na vaše kampaně? Vše se 
dozvíte na tomto zajímavém odborném semináři. 
Cena: 1900 Kč bez DPH

31. května, Ostrava: Jak úspěšně exportovat 
do Skandinávie
Zajímá vás aktuální situace na švédském, nor-
ském a dánském trhu? Zazní zde mj. i tato té-
mata: perspektivní obory a zajímavé projekty 

pro české exportéry, přehled oborových veletrhů 
s účastí CzechTrade (stánek, asistence), doporu-
čené kroky exportérům při vstupu na dané trhy. 
V rámci akce proběhnou i individuální konzultace. 
Cena: zdarma

1. června, Praha: Itálie - pojištění vývozu
Zaměřeno na aktuální stav italské ekonomiky, 
podmínky týkající se pojištění pohledávek odbě-
ratelů při obchodování se zahraničními partnery, 
možnosti a typy rozsahu pojistných krytí, vymá-
hání pohledávek, jaké informace o obchodních 
partnerech jsou v Itálii dostupné, kde je získat 
a kolik stojí a další důležité informace. Cena: 
zdarma

6. června, Praha: Obchod s Čínou bez rizika 
a se ziskem & E-COMMERCE
Na semináři zjistíte, jak využít silných a slabých 
stránek čínské ekonomiky, až po to, jak pode-
psat smlouvu s čínským dodavatelem. Naučíte se 
rozpoznat, jestli není váš čínský „partner“ ve sku-
tečnosti podvodník, a zjistíte, jak v Číně prodávat 
importované výrobky. Cena: 1900 Kč bez DPH

UCelená nabíDka kUličkovýCh šroUbů 
společnosti hiWin

Chcete u svých strojů převést rotační pohyb na lineární? Vyžadujete vysokou přesnost a účin-
nost? Pak si můžete vybrat z ucelené nabídky kuličkových šroubů HIWIN. Nabídka pokrývá 
všechny tři základní kategorie kuličkových šroubů – válcované, okružované a broušené.

Válcované kuličkové šrouby se používají pro apli-
kace s menšími nároky na přesnost, ale s požadav-
kem příznivé ceny a rychlého dodání. Na výběr je 
několik typů matic včetně přírubových dle normy 
DIN69051. Dodávky jsou zajištěny přímo ze skladu 
společnosti HIWIN v Brně. Samozřejmostí je i kvalitní 
opracování konců dle zákaznického výkresu nebo 
výroba standardních ukončení dle katalogu.
Okružované kuličkové šrouby nabízejí vyšší přes-
nost a jsou používány zejména pro automatizaci, 
obráběcí stroje a manipulaci. Tyto šrouby jsou 
dodávány se standardními jednoduchými i dvoji-
tými předepnutými maticemi dle normy DIN69051. 
Možné jsou i jiné typy a tvary matic. Tyto šrouby 
jsou zařazeny do třídy přesnosti P5 a P7. Okružované 
šrouby HIWIN jsou dodávány pouze ve smonto-

vaném stavu a s opracovanými konci dle výkresu 
nebo pokynů zákazníka. 
Broušené kuličkové šrouby  jsou vysoce přesné 
kuličkové šrouby vhodné pro přesné obráběcí 
stroje. Výroba probíhá dle zákaznických výkresů, 
v nabídce jsou také různé typy matic. Tyto šrouby 
jsou zařazeny do třídy přesnosti P1 až P5. Dodávky 
jsou vhodné pro velké série.
V nabídce společnosti HIWIN jsou i kuličkové 
šrouby s chromovým povlakováním pro aplikace 
s vysokými požadavky na otěruvzdornost a koro-
zivzdornost.
HIWIN dodává ke kuličkovým šroubům i širokou 
paletu příslušenství od ložiskových domečků na 
uložení konců závitu přes domečky pro uložení 
matic až po spirálové kryty a kuličková ložiska s ko-
soúhlým stykem. ■
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25 LET OD ZALOŽENÍ 
SPOLEČNOSTI BIBUS s.r.o.
JAK VELKÁ DOBA JE ČTVRTSTOLETÍ? KRÁTKÁ ČI DLOUHÁ? 
Z POHLEDU DĚJIN JE TO JEN NEPATRNÝ ČASOVÝ ÚSEK – A PŘESTO 
STAČIL SPOLEČNOSTI BIBUS S.R.O. K TOMU, ABY SE NA ČESKÉM 
TRHU ETABLOVALA A ROZVINULA DO PODOBY JEDNOHO 
Z PŘEDNÍCH DODAVATELŮ PRŮMYSLOVÉ TECHNIKY A KOMPONENT. 
Z POHLEDU JEJÍCH ZÁKAZNÍKŮ Z ŘAD PRŮMYSLOVÝCH FIREM JE 
ZASE TATO DOBA VÍC NEŽ DOSTATEČNĚ DLOUHÁ K TOMU, ABY SI 
OVĚŘILI, ŽE JE JEJICH SPOLEHLIVÝM A STABILNÍM PARTNEREM. 

Podívejme se tedy v imaginárním stroji času 
do oné dob y před 25 lety, kdy se připravovaly 
její počátky, a následných let jejího vývoje až 

do její dnešní podoby, nesouměřitelné s poměrně 
skromným startem v době, kdy mapa státu byla 
ještě o dost větší, a země si teprve první roky zvykala 
na hospodářství nediktované státními plánovači 
a vedením socialistického bloku.

Jak jsme začínali  
V březnu 1992 přijel ze Švýcarska pan Felix Bibus 
a dotazoval se, jak se bude nově zakládající firma 
jmenovat. Mně to bylo celkem jedno, spíše jsem měl 
starost, jak budeme v Československu prodávat. Měli 
jsme logo BIBUS, stejně jako měla švýcarská akciová 
společnost, značku jsme ale v Československu ne-
měli. BIBUS nikdo u nás neznal, mnozí se domnívali, 
že zajišťujeme autobusovou dopravu, a zkušeností 
se soukromým podnikáním také mnoho nebylo.
Značka je symbolem úspěchu a musí se budovat. 
Začínali jsme velmi skromně, nebyly telefonní linky, 
začínalo se teprve faxovat, mobilní telefony ne-
existovaly, nebyly vyhovující prostory a především 

chyběly finanční prostředky. Byla tu však šance 
a měli jsme elán vyzkoušet kapitalistické podnikání 
v nepřipravené postkomunistické společnosti.
V době zakládání společnosti jsem nebyl nejmladší, 
ale měl jsem naopak již určité zkušenosti z výrobních 
podniků, několik let jsem pracoval v zahraničním 
obchodě a zastával jsem funkci oborového inženýra 
na VHJ. V každé z výše uvedených profesí jsem viděl 
problém, a to nedostatek moderních komponent 
při stavbě nových obráběcích, reprografických, tex-
tilních i ostatních strojů. Právě tato skutečnost mi 
vnukla myšlenku, že posláním naší firmy bude im-
portovat speciální, u nás nedostupné komponenty 
pro tuzemské výrobce strojních zařízení.  
Značka představuje dvě veličiny: slib, který dáváte, 
a zkušenost, kterou garantujete. Proto jsme se snažili 
při obchodování být seriozní, nepomlouvat kon-
kurenci, řešit rychle eventuální reklamace, nabízet 
jen velmi kvalitní komponenty a dodržet vždy to, 
co jsme slíbili. Zkušeností jsme však mnoho neměli 
a tyto jsme trpělivě sbírali.
Během krátké doby si naše společnost vybudovala 
dobré postavení u středních i větších zákazníků 

u nás i na Slovensku, kteří byli ochotni uzavírat 
s námi celoroční rámcové smlouvy. V té době se 
naše společnost stávala zajímavou i pro mnohé do-
davatele, kteří se již mohli za dobu naší spolupráce 
přesvědčit o spolehlivosti a flexibilitě BIBUS s.r.o.
V letech 1996–1997 byla na pečlivě vybraném místě 
v Brně postavena moderní budova, financovaná 
Felixem Bibusem, kam se naše společnost koncem 
roku 1997 přestěhovala. Tímto okamžikem získala 
firma na sebevědomí, začala více investovat do 
reklamy a v krátkém čase vybudovala moderní 
sklady a dílny.
Po rozdělení Československa, během existence celní 
unie, bylo na Slovensku realizováno cca 30 % obratu 
firmy. Postupem času se obchod z České republiky 
do nově se formujícího Slovenska stával stále slo-
žitější. Jednou z největších komplikací byla celní 
ochranářská politika slovenské strany, která znevý-
hodňovala námi dodávané výrobky na Slovensko. 
Po zralé úvaze a na základě shody s Ing. Hrivňákem, 
ředitelem firmy BIBUS-SK, byla 1. ledna 2000 na 
Slovensku založena dceřiná společnost.
Během 25letého období zažila firma nejen růst a kaž-
 doroční zvyšování obratu. Recese, která postihla 
celou Evropu, měla za následek snížení odbytu, ale 
opatření týkající se zejména omezení výdajů a in-
vestování v konečném důsledku stmelila kolektiv 
a také potvrdila důležitost širokého sortimentu 
a jeho rozložení do různých průmyslových odvětví.
Koncem roku 2010 došlo k zeštíhlení firmy odpro-
dejem sekce METALS, která zajišťovala dodávky Ti 
a Ni slitin ve formě plechů, tyčí i výkovků. 
Výsledky a úspěchy za celé období lze hodnotit dle 
různých kritérií. Jedním z nich je obrat, dále čistý zisk 
i produktivita. Některá kritéria se však těžko vyjadřují, 
přesto mají pro firmu velký význam a v podvědomí 
si jich člověk váží více, než by byl ochoten přiznat. 
Těmito kritérii jsou mezilidské vztahy a soudržnost 
kolektivu, zkrátka příjemné pracovní prostředí, které 
způsobuje, že se člověk každé ráno do práce těší. 
Vybudování této přátelské atmosféry bylo od pr-
vopočátku cílem stejně důležitým jako dosahování 
dobrých ekonomických výsledků.
V současnosti má firma BIBUS s.r.o. 26 zaměstnanců 
a roční obraty 260 až 280 mil. Kč. Počet zaměst-
nanců se zvyšuje jen velmi pozvolna, spíše se sna-
žíme zvýšit produktivitu, zmodernizovat skladové 
hospodářství apod.
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Od roku 2016 je ředitelem firmy již 
„druhá generace“, syn Ing. Daniel 
Charvát, který mimo odborných 
znalostí, získaných studiem na vysoké 
škole ekonomické a elektrotechnické, 
působil téměř 5 let v mateřské orga-
nizaci BIBUS AG Švýcarsko.
Během svojí existence získala firma 
BIBUS s.r.o. různá ocenění, naposledy 
v roce 2016 byla vyhodnocena jako nej-
lepší organizace v Jihomoravském kraji 
(Prestižní ekonomický žebříček Štiky 
českého byznysu), přičemž hlavním 

kritériem hodnocení byla ekonomická 
stabilita, růst obratu za poslední tři roky, 
minimální roční obrat 250 mil. Kč a pro-
duktivita na jednoho zaměstnance.
Těší nás dosahované výsledky a sou-
časně zavazují, abychom byli pro naše 
zákazníky i nadále seriozním a spoleh-
livým partnerem.
Náš slogan „Podporujeme Váš úspěch“ 
je nejen přáním, ale i cílem všech na-
šich zaměstnanců. ■

Ing. Jiří Charvát,
spoluzakladatel společnosti

Servoelektrické ohýbací centrum 

Společnost PRIMA POWER představila FAST BEND 5 - vysoce flexibilní, 
efektivní, produktivní a uživatelsky přívětivé servoelektrické ohýbací 
centrum.  První krok od ohraňovacího lisu k servoelektrickému ohý-
bacímu centru!

Požadavky na trhu se mění a zpra-
covatelé stále více čelí situacím, kdy 
jsou velké série a objemy nahrazeny 
potřebou/poptávkou vyrábět malé 
série, navíc postavené na bázi just-in 
time dodávek.
Při použití tradiční technologie ohýbání 
pomocí ohraňovacích lisů se mohou 
sejít aspekty, které by mohly následně 
způsobit problémy v řešení zmíněných 
úloh. Jde zejména o nastavovací časy, 
technické limity v produkci, složitosti 
dílů a součástí a v poslední době také 
hodně přetřásaný nedostatek kvalifi-
kované pracovní síly. S tím vším také 
souvisí i náklady na jednici produktu, 
které se tak dostávají mimo tržně 
konkurenceschopnou hranici. Nejen 
pro tyto případy je pak ideální chvíle 
k zamyšlení, zda je naše produkce 
ještě rentabilní a zda není ideální krok 
k technologickému posunu. Tento 
posun může znamenat např. pořízení 
ohýbacího centra, které výše uvedené 
problémy řeší, resp. je v této oblasti 
daleko efektivnější a rentabilnější než 
klasická technologie ohraňovacího lisu.
Produkty Prima Power vycházejí ze 
zkušeností aplikace servoelektrické 
ohýbací technologie v automatických 
ohýbacích centrech. Je třeba zdůraz-
nit použití právě servoelektrického 
zdroje pohybů, který má oproti hyd-

raulickému řešení mnoho výhod. Ať 
už jsou to výhody jako ekologie, a tedy 
žádný olej, nebo provozní náklady, 
kdy např. spotřeba elektrické energie 
u servoelektrického řešení je na zlomku 
toho, co u hydraulického řešení, a pak 
také zejména náklady na údržbu (opět 
jsme u zmiňované olejové náplně).
Nová generace ohýbacích center FAST 
BEND zlepšuje vlastnosti a výhody to-
hoto modelu, který se zaměřuje na na-
stavení spíše než manipulace s materiá-
lem. Díky novému Tulus Bend HMI, 
který poskytuje jasné a logické instrukce 
na obrazovce, jsou všechny operace 
pro manipulaci s dílci výrazně zjedno-
dušeny a zrychleny a díky tomu je také 
podporována i funkce sebeučení. 
Součástí dodávky je i nový CAM, MAS-
TER BendCAM, který doplňuje inova-
tivní funkce tohoto modelu a díky 3D 
simulaci součásti a procesu ohýbání 
představuje opravdu realistickou vizu-
alizaci výrobního procesu. Stroj může 
být vybaven opcí automatické výměny 
nástrojů ATC a čtečkou čárových kódů. 
Při přečtení kódu dílu pak dojde k au-
tomatickému načtení programu. Toto 
dramaticky zkracuje výrobní časy 
a zejména přípravné neproduktivní časy. 
Nové centrum je vysoce efektivní 
a produktivní, s průměrnou spotřebou 
elektrické energie na úrovni servo-

elektrického ohraňovacího 
lisu (7,5 kW) a výrazně nízkými 
náklady na údržbu oproti 
hydraulickým zařízením až 
o 65 % nižšími. K dispozici 
jsou tři modely rozdělené dle 
maximální délky ohybu: FBe4 
(2250 mm), FBe5 (2750 mm), 
a FBe6 (3350 mm). ■

Martin Volný, PRIMA POWER
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STROJÁRI SA OPÄŤ ZÍDU 
NA VÝSTAVISKU V NITRE
Medzinárodný strojársky veľtrh sa bude v Nitre konať 21. májový týždeň od 23.–26. 5. 2017 už 
po 24krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími strojmi či 
technológiami zo sveta strojárstva a priemyslu. Medzi zahraničnými vystavovateľmi nechýbajú 
ani české spoločnosti, ktorých sa tento rok  prihlásilo o 15 % viacej ako v predchádzajúcom 
roku. Samozrejmosťou budú aj tento rok sprievodné výstavy EuroWelding, Cast-Ex, EMA 
a TECHFÓRUM .

Produktové členenie veľtrhu zahŕňa najmä vše-
obecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie 
a tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy, 
ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, lo-
žiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, me-
ranie, reguláciu a automatizáciu.  
Po prvý krát prebieha v tomto roku súbežne s Me-
dzinárodným strojárskym veľtrhom aj 23. ročník 
medzinárodného veľtrhu ELO SYS, zameraný na 
elektrotechniku, energetiku, elektroniku, osvetle-
nie a telekomunikácie. Veľtrh ELO SYS organizuje 

na výstavisku Agrokomplex EXPO CENTER, a.s., 
Trenčín.
Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i via-
ceré ocenenia. Významnou súťažou je „Inovatívny 
čin roka 2016“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hos-
podárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské 
subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. 
Pripravená je tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci kto-
rej bude ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. 
V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka 2016, 
ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, 

budú ocenené výrobky. Neodmysliteľnou súčasťou 
veľtrhu je i bohatý odborný program. 
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov sa 
minulý rok dostal na číslo 428 a v zastúpení na 
veľtrhu pôsobilo ďalších 225 firiem. Celkovo sa dali 
vidieť expozície z dvadsiatich troch krajín na plo-
che 25 500 metrov štvorcových, pričom sa veľtrhu 
zúčastnilo 18 050 návštevníkov a zaregistrovaných 
bolo 160 novinárov.  
Dlhoročná existencia medzinárodného strojár-
skeho veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podu-

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 
a ELO SYS v Nitre 23.–26. 5. 2017  Agrokomplex Nitra
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jatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, 
výroby plastov, automatizácie i stavebnej a mani-
pulačnej mechanizácie, či celý rad benefitov pre 
odborných návštevníkov, sú nepochybne dobrým 
signálom kvality tohto významného podujatia. 
Jeho spojenie s veľtrhom ELO SYS posunulo cel-
kovú odbornú úroveň ešte o krok vyššie. Preto si 
prehliadku dvoch najvýznamnejších strojársko-
-technických veľtrhov na výstavisku Agrokomplex 
určite nenechajte ujsť. ■

Jozef Jenis, www.agrokomplex.sk
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BŘITOVÉ DESTIČKY 
S VRSTVOU PCBN
Na stupnici tvrdosti řezných materiálů je PCBN druhým nejtvrdším materiálem po umělém 
diamantu. Oba tyto materiály se používají v pájené vrstvě aplikované na vyměnitelných bři-
tových destičkách u těch nejvýkonnějších a nejtrvanlivějších řezných nástrojů. I když každý 
na dost rozdílné jakosti obráběných materiálů.

PCBN (Polycrystalline cubic boron nitride) má 
kromě své vysoké výkonnosti i dobrou chemickou 
stabilitu a odolnost proti tepelným rázům. Kromě 
určité předepsané hranice tvrdosti obráběného 
materiálu od kdy PCBN používat (45 HRC a výše), 
vyžaduje také dostatečně vysokou řeznou rychlost.
Firma ISCAR nabízí široký rozsah jakostí PCBN pro 
soustružení tvrdých a kalených materiálů. Tedy pro 
tzv. HPT aplikace (Hard Part Turning). Mluvíme-li 
tedy o metodě HPT, jde o soustružení materiálů, 
jako je kalená ocel (45 až 68 HRC), super slitiny, 
sinterované materiály a tvrdá šedá litina.
Všeobecně lze vyměnitelné destičky ISCAR PCBN 
určené pro obráběcí aplikace HPT rozdělit do dvou 
hlavních skupin: 
1. S pájenou vrstvou PCBN – základem je 
karbidová destička s napájenou vrstvou na 
rozích nebo pokrytou celou horní vrstvou (pro 
dokončovací operace).

2. Monolitní PCBN destičky – pro více výkonné 
operace soustružení.

Typy destiček s PCBN
V nedávné době začal ISCAR dodávat na trh 
novou generaci destiček PCBN i s dostatečně 
účinným utvařečem. Při používání destiček s plo-
chým čelem (bez utvařeče) vznikají často dlouhé 
nepřerušované třísky. Ty mohou ohrožovat ob-
sluhu na zdraví, zdržují proces výroby a poškozují 
povrch obrobku.
Oproti tomu nové destičky s utvařečem typu HF 
nebo HM produkují krátké segmenty třísky i při 
různých hloubkách řezu. Úplně je tím vyřešen 
problém s nekontrolovanou tvorbou dlouhých 
třísek.
Proč jsou destičky s PCBN dobrým řešením 
pro obrábění tvrdých materiálů?
Kubický nitrid bóru je význačný svojí tvrdostí 
4500HV, vysokou tepelnou vodivostí a chemickou 
stabilitou při vysokých teplotách. Tyto vlastnosti 
umožňují obrábět tvrdé a kalené materiály při vy-

sokých řezných parametrech. Navíc vysoká odol-
nost PCBN proti opotřebení zaručuje výrazně vyšší 
životnost břitu, tím i dlouhodobou rozměrovou 
stálost a požadovanou drsnost povrchu obrobku.
Všechny destičky ISCAR PCBN jsou kompletně brou-
šeny a splňují nejvyšší požadavky na rozměrovou 
přesnost.
Jednou z výhod obrábění tímto řezným materiá-
lem je možnost dosažení takové kvality drsnosti 
povrchu, že je někdy možné vypustit zdlouhavou 
operaci broušení. Tím lze výrazně snížit výrobní 
čas součásti a zlepšit ekonomiku výroby. To se ve 
stále větší míře také ve většině provozu děje, právě 
z důvodů ekonomiky výroby.
Nové PCBN destičky ISCAR mohou být opatřeny 
utvařečem HF nebo HM a dostatečně řeší pro-
blematiku tvorby třísky i při různých hloubkách 
záběru – viz grafy.

JAKOSTI ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ 
PCBN 
ISCAR nabízí široký rozsah jakostí. Každá je vyvinuta 
a určena pro specifické podmínky a spektrum apli-
kace. Od kontinuálního řezu až po přerušovaný řez.

Specifikace jakostí PCBN 
pro obrábění kalených ocelí
IB50 – Nepovlakovaná jakost s obsahem 50 % 
CBN, složená z jemného substrátu se speciálním 
pojivem. Určená pro použití při dokončovacích 
operacích kalených ocelí při středních a vyšších 
rychlostech a kontinuálním řezu. Vyznačuje se vy-
sokou odolností proti opotřebení a velmi vysokou 
kvalitou drsnosti obrobené plochy. 
IB10H – Nepovlakovaná jakost s obsahem 
53,5 % CBN, složená z extra jemného substrátu 
a speciálního pojiva. Určená pro použití při dokon-
čovacích operacích kalených ocelí při středních 
a vyšších rychlostech a kontinuálním nebo mírně 
přerušovaném řezu. Vyznačuje se vysokou odolností 
proti opotřebení a velmi vysokou kvalitou drsnosti 
obrobené plochy.
IB20H – Nepovlakovaná jakost s obsahem 65 % 
CBN, složená z jemného a středně hrubého substrátu 
a speciálního pojiva. Určená pro použití při dokon-
čovacích operacích kalených ocelí při středních 
řezných rychlostech a kontinuálním nebo středně 
přerušovaném řezu. Vyznačuje se dobrým poměrem 
odolnosti proti opotřebení a odolnosti proti nárazu.

S utvařečem HMS utvařečem HFBez utvařeče
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IB55 – Nepovlakovaná jakost s obsahem 60 % 
CBN složená z jemného substrátu se speciálním 
pojivem. Určená pro použití při dokončovacích 
operacích kalených ocelí při středních řezných 
rychlostech a kontinuálním nebo středně přeru
šovaném řezu. Velmi dobrá pevnost při středních 
hodnotách posuvů a hloubkách záběru.
IB10HC – Jakost s PVD povlakem s obsahem 
53,5 % CBN, složená z extra jemného substrátu 
se speciálním pojivem. Určená pro dokončovací 
operace kalených ocelí při vysokých řezných rych
lostech a kontinuálním nebo mírně přerušova
ném řezu. Vyznačuje se vysokou odolností proti 
vydrolování a vysokou kvalitou drsnosti povrchu 
obrobené plochy.
IB25HC – Jakost s PVD povlakem s obsahem 
75 % CBN, složená z hrubozrnného substrátu a spe
ciálního pojiva. Určená pro dokončovací operace 
kalených ocelí při vysoké řezné rychlosti a středním 
až těžkém přerušovaném řezu. Velmi dobrá pevnost 
a odolnost proti  nárazům.
IB25HA – Jakost s PVD povlakem s obsahem 65 % 
CBN, složená ze středně a hrubozrnného substrátu 
a speciálního pojiva. Určená pro všeobecné použití 
dokončovacích operací kalených ocelí při kontinuál
ním až středně těžkém přerušovaném řezu při střed
ních hodnotách řezné rychlosti. Vyznačuje se dobrým 
poměrem odolnosti proti opotřebení a odolnosti 
vůči nárazu. Destičky se vyrábějí s utvařeči HF & HM. 

Specifikace jakostí PCBN pro litiny 
a kalené oceli
IB90 – Nepovlakovaná jakost s obsahem 90 % 
CBN, složená ze středně hrubého substrátu a speciál
ního pojiva. Určená pro dokončovací operace na 
litině při vysokých řezných rychlostech, při středních 
rychlostech na kalené oceli s těžším přerušovaným 
řezem. Velmi dobrá pevnost a odolnost vůči nárazům.
IB90A – Monolitní nepovlakovaná jakost s ob
sahem 90 % CBN, složená z hrubého substrátu 
a speciálního pojiva. Určená pro polohrubovací 
a hrubovací operace litiny při vysokých řezných 

rychlostech. Vyhovuje podmínkám přerušovaného 
řezu na litině i kalené oceli. Velmi dobrá pevnost 
a odolnost vůči nárazům.

Specifikace jakostí PCBN pro super 
slitiny a sinterované kovy
IB05S – Nepovlakovaná jakost s obsahem 95 % 
CBN, složená ze super jemného substrátu a speciál
ního pojiva. Určená pro dokončovací operace 
s kontinuálním řezem na sinterovaných kovech při 
vysokých řezných rychlostech. Vyznačuje se vysokou 
tvrdostí a velmi vysokou kvalitou drsnosti povrchu. 

IB10S – Nepovlakovaná jakost s obsahem 95 % 
CBN, složená z jemného substrátu a speciálního po
jiva. Určená pro dokončovací operace na sinterova
ných kovech při vysokých řezných rychlostech a také 
obrábění sedel ventilů a titanových slitin při konti
nuálním až mírně přerušovaném řezu. Vyznačuje 
se vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení.

VolBA řezNé HrANy
Pro metodu soustružení tvrdých materiálů (Hard Part 
Turning) je úprava řezné hrany důležitou podmín
kou. Účelem je zpevnit destičku broušením a úzkou 
negativní fazetkou na řezné hraně. Plus další lehké 
úpravy, jako je třeba doplňkové honování.

Úprava řezné hrany ISCAr PCBN  
destiček pro obrábění kalené oceli
1. Fazetka (sražení) pod úhlem 10–15° a honování 
na řezné hraně zpevňuje břit a zvyšuje odolnost 
destičky pro operace soustružení tvrdých materiálů 
při nepřerušovaném řezu.  
2. Fazetka pod úhlem 15–25° a honování na řezné 
hraně zpevňuje břit a zvyšuje odolnost destičky 
s určením pro kontinuální a mírně přerušo-
vaný řez. První volba destiček s PCBN vrstvou pro 
všeobecné použití.
3. Fazetka pod úhlem 25–35° a honování na řezné 
hraně zpevňuje břit a přináší celkové zpevnění 
destičky. Tu je možné použít pro střední a těžké pře-
rušované řezy a nestabilní podmínky obrábění.
4. Honovaná hrana bez fazetky (na objednávku). Ap
likace honování na povrchu destičky PCBN pomůže 
zvýšení pevnosti řezné hrany, snížení náchylnosti 
k vyštipování nebo lomu. Doporučuje se použí-
vat při aplikacích, kdy je požadována vysoká 
kvalita povrchu a rozměrová přesnost. Takto 

upravené destičky se používají ze
jména pro nepřerušovaný řez. Všeo
becně se doporučuje zajistit takový 
rozsah posuvu, aby jeho hodnota 
přesahovala šířku honované plochy.

Úprava řezné hrany 
ISCAr PCBN destiček  
pro obrábění litiny
Fazetka pod úhlem 15–25° bez 
použití honování řezné hrany. Jde 
o osvědčenou úpravu pro obrábění 
litiny. Je tak zajištěna ostrá řezná 
hrana, vhodná pro obrábění tako
vých materiálů.

Úprava řezné hrany 
ISCAr PCBN destiček 
pro obrábění super slitin 
a sinterovaných kovů
Fazetka pod úhlem 15–25° s pou-
žitím honování na řezné hraně 
(0,01–0,02 mm) je nejoptimálnější 
úprava pro obrábění sinterovaných 
kovů a super slitin. Kombinace obo
jího procesu úpravy zajistí optimální 
ostrost řezné hrany požadované 
pro obrábění takových typů špatně 
obrobitelných materiálů. ■

Více na www.iscar.czPřehled jakostí PCBN

Aplikační rozsah utvařečů HF, HM
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Spojením výroby S kontrolou jakoSti  
ušetříte až 1 hodinu při zavádění 
každého nového výrobního cyklu 
jakou hodnotu přináší inovace do výroby? 

Ve všech zařízeních kolem nás můžeme najít mnohé inovativní technologie. Asistenční prvky 
v našich automobilech, intuitivní spotřební elektronika či robotičtí pomocníci v domácnosti 
nám usnadňují život a dávají čas pro kontakt s našimi blízkými lidmi i místy. 

Ovlivňují však také výrobní procesy. Výrobci dobře 
vědí, co současný trh vyžaduje. Vyrábí produkty 
s vyšším důrazem na kvalitu a vyváženou cenu 
v mnohem kratším čase. Díky novým inovativním 
technologiím je možné spojit kontrolu kvality přímo 
s řídicími systémy ve výrobním procesu – hned 
vedle CNC obráběcích center. 

Měření dílů probíhá před,  
během a na konci výroby 
Kontrola kvality probíhá v různých prostředích: 
přímo ve výrobě, při příjmu a během finální vý-
stupní kontroly před odesláním. Z těchto důvodů 
byl vyvinut Metrios, nový optický měřicí přístroj, 
který zásadně pomáhá ke zlepšení výroby a zjedno-
dušení kontrolního procesu bez nutnosti umístění 
v měrové laboratoři. Metrios oceníte nejvíce při 
použití přímo na dílně.

Zlepšete ověřování kvality ve výrobě 
díky optickému měřicímu přístroji
Měření dílů přímo ve výrobě umožňuje udržet výrobu 
v toleranci. Pro správné nastavení výrobních center 
je nutné měřit první kusy z každé výrobní dávky. Pro-
vedením této operace díky použití přístroje Metrios 
hned vedle výrobního stroje ušetříte až 1 hodinu při 
nastavování každé výrobní série, a výrazně tak zvýšíte 
efektivitu i při menších dávkách.
Přístroj Metrios přináší zajímavé výsledky: snížení 
počtu zmetků nastavením preventivných opatření, 
indikované grafy a trendy, žádné dodatečné náklady 
pro zajištění odpovídající kvality a ve finále zvýšení 
a zefektivnění produkce.

A jak to celé funguje?
Optický měřicí přístroj Metrios je navíc velmi jed-
noduchý na ovládání. Po stisku tlačítka START trvá 
několik sekund a máte k dispozici seznam všech 
výsledků měření. 

Systém se skládá z MATRIX kamery s vysokým rozliše-
ním a tří různých systémů osvětlení: spodní telecent-
rické osvětlení, integrované koaxiální vrchní osvětlení 
a prstencové LED osvětlení složené z 16 nezávislých 
sektorů s celkem 640 LED. Jednotka prstencového 
osvětlení je svou pozicí nezávislá na optice či rovině za-
ostření. Úhel dopadu světla na díl je možné libovolně 
měnit a získat tak perfektní obraz měřené součástky. 

Zcela nový Metrios na MSV v Nitře
„Zájemci se mohou seznámit s výhodami přístrojů 
Metrios na MSV v Nitře (23.–26. května 2017), kde 
bude představen nový a v mnohém jedinečný 
model tohoto přístroje. Rádi všem zájemcům na 
našem stánku v pavilonu M2 naživo předvedeme, 
jak je práce s přístroji Metrios jednoduchá a dokáže 
zrychlit kontrolu kvality přímo na dílně,“ zve na 
veletrh Luděk Čekal, výkonný ředitel společnosti 
KUBOUŠEK s.r.o. a vedoucí divize Přístroje. ■

Dodavatel systémů Metrios pro Českou republiku, Slovensko a Polsko:

Česká republika Slovensko Polsko
KUBOUŠEK s.r.o. KUBOUŠEK SK, s.r.o. KUBOUŠEK Polska sp. z o.o.
www.kubousek.cz www.kubousek.sk www.kubousek.pl

Optický měřicí přístroj Metrios poskytuje přesné 
výsledky na jedno kliknutí 

Prstencové 16segmentové osvětlení s 640 LED dio-
dami na dvou nezávisle konfigurovatelných světelných 
zdrojích eliminuje požadavky na speciální prostředí

Díky inovačnímu systému a vlastnímu softwaru jsou veškerá data získávána s absolutní 
přesností přímo v dílenském prostředí

Zjednodušené rozhraní a multidotyková obrazovka spojují výhody 
digitálního optického měření s všestranností profilprojektorů
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Řešení bezpečnosti jinak – 
světelné závory sF4D
Nová řada bezpečnostních světelných závor SF4D, kterou společnost Panasonic uvádí nyní 
na trh, disponuje vylepšenou odolností proti okolnímu prostředí. Obvykle se pouzdro svě-
telných závor vyrábí z různě silných profilovaných hliníkových plechů – nová řada SF4D však 
používá úplně jiný způsob. 

Nové provedení bezpečnostních závor SF4D je vy
frézováno z jednoho kusu hliníku. Díky tomu posky
tuje světelná závora nebývalou robustnost. Takovéto 
pevnosti nového pouzdra je dosaženo také snížením 
objemu/velikosti vnitřních částí o více než 60 % 
v porovnání s předcházejícími modely. Ušetřený 
objem byl využit na vyztužení konstrukce pouzdra, 
které je nyní pevnější, přitom si zachovává stejné 
rozměry. Světelná závora SF4D má proto stejné 
rozměry jako běžné světelné závory 30 x 28 mm. 
Nové vnitřní uspořádání poskytuje součástce větší 
pevnost a odolnost. U nové závory nehrozí zkrou
cení, ani deformace při kontaktu s jinými předměty.

Unikátní směrování paprsku
Novinku SF4D vybavil výrobce unikátní techno
logií pro zarovnání paprsku. Tato funkce pomáhá 

nastavit paprsek při instalaci a zároveň kontro
lovat kvalitu světla během provozu. Množství 
a kvalita přijatého světla je indikována pomocí 
barvy LED diody a také jednočíselným displejem. 
K upozornění LED indikátorů dochází též při vy
chýlení paprsků, nebo pokud jsou na detekční 
ploše nečistoty. LED indikátory se také používají 
pro kontrolu při zapnutí nebo při preventivních 
údržbách.

Velmi rychlá odezva
Světelná závora ze série SF4D je dostupná ve třech ty
pech ochrany – prstů, rukou a paží nebo nohou. Čas 
odezvy je menší než 10 ms a speciální konstrukce bez 
slepého pásma umožňují snadný výpočet bezpečné 
vzdálenosti. Spolu s úzkou roztečí paprsku u typu 
ochrany prstů umožňuje rychlá odezva namontovat 
světelnou závoru mnohem blíže nebezpečných míst 
než u běžných modelů. Všechny typy mohou být 
s výstupem NPN nebo PNP (dle zapojení). 
I přesto, že Panasonic nabízí SF4D jako sériově vy
ráběný model, je možné jej upravit na míru. Spe
ciální konektory, různé délky kabelů, přednastavení 
parametrů nebo vlastní velikost balení atd. jsou 
všechno součásti zákaznicky orientovaných služeb 
výrobce. ■

Vlastnosti a výhody
●●  bezpečnostní úroveň typu 4, PLe a SIL3,
●●  stupně ochrany: prsty, ruce, paže/nohy,
●●  velmi rychlá doba odezvy: max. 10 ms,
●●  ochranná výška od 150 do 1910 mm,
●●  provozní vzdálenost až 15 m,
●●  stupeň ochrany IP67,
●●  zabudovaná funkce muting.
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Pomocí laseru přesně čistíme kovové kom-
ponenty, které prošly při výrobě barvením. 
Následný technologický proces vyžaduje ultra-

zvukové svařování produktů. Aby svar byl proveden 
na 100 %, je zapotřebí provést důkladné vyčištění, 
spočívající v odstranění barvy v místě svaru.
Pro toto čistění byl vybrán výkonný vláknový 50 W 
laser Solaris e-SolarMark FL5. Přesně nasměrovaná 
energie laseru důkladně vyčistí místo spoje od 
nánosů barvy, a přitom nepoškodí kovový podklad, 
což umožní následující snadné a kvalitní ultrazvu-
kové svařování, kde se dva kusy materiálu spojí do-
hromady skrze vysocefrekvenční akustická chvění. 
Akustická energie je přeměněna na tepelnou ener-
gii třením a části jsou spojeny prakticky okamžitě.

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

BENEFITY

●  Laser vyřešil přesnost čištění, zkrátil dobu po-
třebnou na čištění, zlepšil proces svařování 
efektivní předpřípravnou metodou

●  Změnou produktu se jednoduše změní nasta-
vení laseru, bez nutnosti měnit přípravky, čímž 
je docílena univerzálnost napříč produkty

●  Šetrné k výrobku díky bezkontaktnímu od-
stranění barvy

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás, 
vytvoříme Vám řešení na míru.

NEJENOM LASEROVÉ ZNAČENÍ, 
ALE I ČIŠTĚNÍ

Leonardo si dokáže poradit i s velmi specifickými potřebami svých zákazníků, 
jakými je například laserové čištění výrobků pro potřeby dalšího zpracování.

MAXIMÁLNÍ 
ČISTOTA POMOCÍ 
MÉHO LEJZRÁKU 

MAXIMÁLNÍ 
ČISTOTA POMOCÍ 
MÉHO LEJZRÁKU 
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RYCHLÉ LASEROVÉ TEXTUROVÁNÍ 
VOLNĚ TVAROVANÝCH 3D PLOCH
Nové technologie si razí cestu i do tradičních odvětví jako je strojírenská výroba a ani vý-
robci obráběcích strojů nejsou výjimkou. Zařízení pro tzv. aditivní výrobu se proto logicky 
objevila i v portfoliu společnosti DMG MORI, která již začala sklízet úspěchy se strojem 
LASERTEC 75 Shape, kombinujícím klasické i laserové obrábění. 

Inovativní technologií LASERTEC Shape nastavila spo-
lečnost DMG MORI nové standardy v oblasti výroby fo-
rem. Laserové texturování geometricky definovaných 
povrchových struktur, jaké jsou k vidění na armaturách 
automobilů nebo skříních elektronických zařízení, je 
ekologičtější než běžné leptání a nabízí enormní vol-
nost designu při nejvyšší možné reprodukovatelnosti. 
Kompaktní stroj LASERTEC 75 Shape zařazuje DMG 
MORI do svého portfolia strojů pro laserové vy-
tváření povrchových textur. Se svým moderním 
vláknovým laserem s výkonem 100 W a systémem 
CELOS® pro snadnou obsluhu a komplexní integraci 
stroje do organizace provozu nastavuje i tento mo-
del nové standardy technologie LASERTEC Shape. 

S ustavovací plochou pouhých 8 m2 je tento stroj 
ideálním i pro velmi stísněné prostory. Jeho ergono-
mický design nabízí díky dveřím s šířkou 1310 mm 
perfektní přístup k velkoryse dimenzovanému pra-
covnímu prostoru. Místo zde tak najdou obrobky 
o hmotnosti až 600 kg (s opcí Tandem Drive až 
1000 kg), Ø 840 mm a výšky 520 mm. Pojezd os X, 
Y a Z činí 750 x 650 x 560 mm.
Srdce stroje tvoří pulzní vláknový laser s výkonem 
100 W a 3D optika s čočkou F-Theta pro úběr ma-
teriálu po jednotlivých 3D vrstvách. V kombinaci 
s NC naklápěcím otočným stolem umožňuje lase-
rové obrábění paralelně ke kontuře obrobku, tzn. 
rychlé a bezproblémové laserové texturování volně 

tvarovaných 3D ploch. Rychloposuv 40 m/min je 
základem pro vysokou dynamiku tohoto laserového 
stroje, stabilní kuličkové šrouby u lineárních os 
a komplexní chlazení zaručují vysokou přesnost.
V oblasti řízení sází DMG MORI u stroje LA-
SERTEC 75 Shape na řídicí systém Siemens 840 D 
solutionline. Stroj lze díky systému CELOS® navíc 
optimálně integrovat do organizace provozu. Uži-
vatelsky komfortní a na danou aplikaci orientované 
softwarové funkce LASERSOFT zaručují snadnou 
a produktivní obsluhu stroje. ■

K výše zmíněným výhodám stroje patří:
 ●  Laserové vytváření povrchových struktur na de-
finovaných technických plochách,
 ●  Úběr materiálu po 3D vrstvách,
 ●  Laserové obrábění souběžně s konturou umož-
ňuje rychlé a bezproblémové vytváření textur 
na volně tvarovaných 3D plochách (nahrazuje 
neekologické leptání),
 ●  Vytváření filigránních prohloubenin bez nutnosti 
výroby elektrod,
 ●  Software LASERSOFT s uživatelsky komfortními 
a dané aplikaci uzpůsobenými funkcemi, 
 ●  Díky systému CELOS® je snadná obsluha a kom-
plexní integrace do organizace provozu. ■

Touto inovativní technologií nastavila DMG MORI 
nové standardy v oblasti výroby forem – např. kryt 
přihrádky palubní desky s kombinovanou strukturou 
kůže a pláství

... a technologie pro strojírenství 

Nové technologie si razí cestu i do tradičních odvětví jako je strojírenská výroba a ani vý-
robci obráběcích strojů nejsou výjimkou. Zařízení pro tzv. aditivní výrobu se proto logicky 
objevila i v portfoliu společnosti DMG MORI, která již začala sklízet úspěchy se strojem 

 je tento stroj 
ideálním i pro velmi stísněné prostory. Jeho ergono-
mický design nabízí díky dveřím s šířkou 1310 mm 
perfektní přístup k velkoryse dimenzovanému pra-
covnímu prostoru. Místo zde tak najdou obrobky 

... a technologie pro strojírenství 

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás na

Detailní informace o akci a vstupenkách Vám poskytne Tereza Prochová, tel. +420 606 670 518, e-mail tereza.prochova@dmgmori.com

GLOBAL ONE – Integration. Innovation. Quality.

který se koná ve dnech 23. až 26. 5. 2017 
na výstavišti AGROKOMPLEX.
Těšíme se na Vaši účast!
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Se zástavbovou plochou jen 8 m2 je LASERTEC 75 
Shape ideálním strojem i pro malé prostory
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StrojírenSké dny  
v obuvnické metropoli 
Série jarních zákaznických dnů českých strojírenských firem pokračovala v závěru dubna 
(27.–28. 4.) ve výrobním areálu firmy Tajmac-ZPS ve Zlíně – Malenovicích. Jak konstatuje 
Hana Modlitbová, vedoucí oddělení propagace, lze tuto akci bez nadsázky nazvat skutečným 
firemním veletrhem. 

I když letos příjemné jarní počasí, s nímž organi-
zátoři obvykle počítají, zákaznickým dnům příliš 
nepřálo, jejich návštěvníci se nenechali odradit. 
Závěrečné statistiky to potvrdily: celkový počet 
návštěvníků přesáhl hranici 700 a vyšplhal k číslu 
710, které ještě rozšířily desítky účastníků z řad 
vystavovatelů, což v souhrnném počtu dávalo 
číslo blížící se devíti stům osob.

Představitelé vedení největšího českého výrobce 
obráběcích strojů seznámili účastníky se strategií 
a záměry podniku v dalším období, aktuálním 
výrobním programem, včetně nejmodernějších 
novinek, který zahrnuje vertikální i horizontální 
obráběcí centra, obráběcí portálová centra, 
víceúčelová multifunkční centra, dlouhotočné 
CNC automaty i vícevřetenové soustružnické 
automaty a další stroje. Své exponáty tradičně 
představily divize CNC, Automaty, Manurhin 
a také projekt Negri Bossi. Každá z divizí měla 
připraveny demonstrace zajímavých technologic-
kých seřízení, představující novinky či inovativní 
možnosti rozšiřující využití strojů, měření a ap-
likace volumetrické kompenzace u víceosých 

strojů. K vidění byl i spolupracující robot a troj-
rozměrná lokalizace dílů, monitorování obrábění 
ARTIS a další.
Firma také oznámila, že na strojírenském veletrhu 
v Nitře bude vystavovat ve své expozici v hale M2 
vertikální obráběcí centrum MCFV 1260.

Novinky v komplexním přehledu
Návštěvníci měli poprvé na domácí půdě možnost 
seznámit se s poslední žhavou novinkou z portfolia 
Tajmac-ZPS – novým pětivřete-
novým soustružnickým auto-
matem Mori-Say TMZ518CNC 
Penta. Stroj, který zlínská firma 
vyvinula v koprodukci s fir-
mou Mori-Say, měl světovou 
premiéru na letošním veletrhu 
IMTS v Chicagu. Hydraulické 
a pneumatické komponenty 
stroje dodala společnost Penta. 

K dalším atraktivním exponátům zákaznických dnů 
patřilo nové obráběcí centrum MCG 1000 5XT, které 
na loňském MSV v Brně získalo Zlatou medaili za 
inovaci. Multifunkční obráběcí centrum typu horní 
gantry v 5osém provedení umožňuje kombinaci 
soustružnických i frézovacích operací v jednom 
stroji, není tak potřeba převážet dílec z jednoho 
stroje na druhý. Kinematika stroje je tvořena třemi 
navzájem kolmými lineárními osami a sklopně- 
otočným stolem o Ø upínací desky 1000 mm 
a s maximálními 1200 ot.min-1.
K vidění byly i další CNC obráběcí stroje z různých 
divizí a také produktová nabídka partnerských firem. 
Celkem se letos ve Zlínském areálu představilo 
165 spoluvystavovatelů ze 70 firem. Počet firem, 
které projevily zájem zúčastnit se Zákaznických 
dnů jako spoluvystavovatelé však již letos převýšil 
kapacitní možnosti pořadatelů, jak říká Kateřina 
Modlitbová, a tak bohužel nebylo možné všem 
zájemcům vyhovět. 
I tak se ovšem v areálu zlínského výrobce obrábě-
cích strojů představily desítky dodavatelů nástrojů, 
softwarového vybavení a nejrůznějšího příslušenství 
a doplňků pro obráběcí stroje. Např. firmy Iscar, 
Sandvik, Walter, aj., které zde prezentovaly nástro-
jové novinky pro moderní obrábění, včetně práce 
s těžkoobrobitelnými materiály. Strojírenský soft-
ware pro obrábění a přípravu výroby představily 
např. AxiomTech, technology-support či TPV Group. 
K dalším spoluvystavovatelům patřila např. společ-
nosti WHP Technik, Mepac nebo Wemac.

ZPS lákalo nejen na obráběcí stroje
Kromě neformálních setkání s odbornými pracov-
níky a možnosti výměny cenných poznatků z praxe 

mnoho návštěvníků využilo i komentované pro-
hlídky výrobního areálu společnosti, kde se mohli 
v reálném provozu seznámit s výrobním progra-
mem i posledními novinkami, nebo navštívit provoz 
ZPS Slévárna – organizované prohlídky probíhaly 
v průběhu dopoledne v půlhodinových intervalech. 
Dnes už neodmyslitelnou součástí akce je i dopro-
vodný program s oblíbenou spoluvystavovatelskou 
i vizitkovou soutěží o lákavé ceny. Kromě závodních 
speciálů týmu Tlusťák Racing, která patří k tradičním 
lákadlům doprovodného programu zákaznických 
dnů, se na jejich letošním ročníku představila i další 
atraktivní záležitost v podobě vírníku firmy Nirvana 
Autogyro.. ■

/pk/

Česká premiéra stroje Mori-Say TMZ518CNC Penta

Vertikální obráběcí centrum MCFV 1260, které bude 
vystaveno na MSV v Nitře

Na zákaznických dnech ve Zlíně je vždy živo
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Aditivní výrobA 
s českými kořeny
Letošní rok představuje pro Kovosvit MAS historický mezník: firma vstoupila do dalšího seg-
mentu strojírenského průmyslu, a to na poli nejmodernějších technologií – konkrétně aditivní 
výroby. Představila produkční stroj umožňující výrobu kovových dílů a jejich obrábění pomocí 
jediného zařízení, v jednom pracovním prostoru. Na trh by měla novinka přijít příští rok.

Vstup do nového oboru avizovala firma už loni, 
technologie byla představena na strojírenském 
veletrhu v Brně, ale v březnu na zákaznických 
dnech Kovosvitu  v Sezimově Ústí byl oficiálně 
uveden i samotný stroj. Jde o zařízení z katego

rie označované jako Hybrid Manufacturing (HM), 
tedy hybridní výroba, a kombinuje v sobě různé 
technologie – v tomto případě 5osé obrábění 
(frézování) a navařování kovu.  

Přísně tajná Czech made hi-tech
Stroj s označením  WeldPrint 5AX je vybaven pěti 
řízenými osami pro technologii navařování kovu 
a pěti osami pro obrábění vnitřních a vnějších tva

rových ploch. Sedmnáctitunový kolos využívá novou 
původní českou technologii HM, na jejímž vývoji se 
podílel Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní 
ČVUT v Praze (přesněji řečeno jeho Výzkumné cent
rum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii 

– RCMT). Jde o jedinou technologii 
pro vytváření kovových dílů vyvinutou 
plně v Česku. Vývoj probíhal v letech 
2013 až 2016, přičemž po celou dobu 
byl projekt přísně tajný a samotná 
skutečnost, že firmě se „v zemi, kde 
se všechno rozkecá“ (řečeno parafrází 
jedné z českých filmových komedií), 
podařilo takto zásadní výzkum až do 
finále „udržet pod pokličkou,“ je na
prosto unikátní. „Museli jsme zajistit, 
aby na obou pracovištích byli infor
movaní pouze pracovníci, kteří se pro
jektu zúčastní. Věděl o něm jen velmi 
úzký okruh lidí, ani vedení nemělo 
o něm prakticky tušení,“ vysvětluje 
jeden ze „zasvěcených“ Jan Smolík 

z Fakulty strojní při ČVUT. Přísné smlouvy na utajení 
různých podrobných detailů týkajících se zmíněné 
technologie ostatně stále platí a autoři projektu jsou 
si rizik úniku informací dobře vědomi. 

Levnější než konkurence
Zmíněný český vynález je totiž opravdu unikátní 
záležitostí, která v segmentu aditivní výroby má 
mimořádný význam – umožňuje totiž tento výrobní 

postup výrazně zefektivnit a zlevnit. Na rozdíl od 
většiny konkurenčních aditivních technologií, které 
pro navařování používají laser nebo elektronový 
svazek apod., je ve stroji WeldPrint 5AX využito 
navařování elektrickým obloukem, tedy technologie 
na obdobném principu jako je elektrické svařování. 
Výsledkem je dramaticky nižší cena – konečné ná
klady na vytvořený díl při produktivitě půl kilogramu 
za hodinu představuje 2500 až 3500 Kč za kilogram 
s kompletními náklady. V budoucnu se navíc počítá 
se snížením na dva tisíce korun, což představuje 
zhruba pouze 25 až 30 % ceny nejlevnějších 
produktů a technologií světové konkurence.
Samotný proces funguje tak, že stroj navaří svar, 
ochladí ho, očistí, obrábí a znovu očistí, vše je v reál
ném čase monitorováno termokamerou, obraz je 
přenášen na displej na čelní straně stroje, takže 
obsluha má dokonalý přehled o postupu výroby. 
Technologie, jejíž výhodou je minimální deformace 
materiálu, umožňuje vytváření dílů do rozměru  
500 x 500 x 400 mm a hmotnosti až 400 kg (plné 
díly s vnitřními kanály, duté díly s vnitřní podpůrnou 
strukturou), svařování různých kombinací kovů, 
obrábění apod. Rychlost vytváření nových dílců 
se pohybuje v rozmezí 0,2–1,0 kg za hodinu. Stroj 
je primárně dodáván s vlastním softwarovým mo
dulem pro podporu programování stroje, který je 
integrován do CAD/CAM systému. ■

WWW.FANUC.CZ

Jeden dodávateľ, 
nekonečné možnosti.

FANUC je, vďaka trom základným skupinám produktov, jedinou spoločnosťou v tomto sektore, ktorá interne vyvíja a 
vyrába všetky hlavné komponenty. Každý detail hardvéru aj softvéru prechádza radom kontrolných a optimalizačných 
procesov. Výsledkom je vynikajúca funkčná spoľahlivosť a dôvera spokojných zákazníkov na celom svete. 

23.5 – 26.5. 2017 Nitra 
Hala M3, Stánok č. 23 
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VYSOCE ÚČINNÁ JEDNOŘADÁ 
KULIČKOVÁ LOŽISKA OD NSK

CESTOU NEUSTÁLÉHO VÝVOJE LOŽISEK SPOLEČNOST NSK 
DOSÁHLA AŽ 30% ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI SVÝCH TĚSNĚNÝCH 
JEDNOŘADÝCH KULIČKOVÝCH LOŽISEK VE SROVNÁNÍ 
S KONVENČNÍMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY STEJNÉ VELIKOSTI. TO 
NAPOMÁHÁ SNIŽOVAT SPOTŘEBU ENERGIE V ENERGETICKY 
NÁROČNÝCH ZAŘÍZENÍCH, JAKO JSOU ELEKTROMOTORY, 
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY A SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST.

Zvýšení účinnosti je výsledkem synergie 
materiálů, konstrukce, mazání a tech-
nologie těsnění. Díky vývoji v oblasti 

materiálů pro kuličková ložiska společnost 
NSK dokázala, že zvýšení čistoty oceli (zejména 
snížení obsahu nekovových příměsí v oceli) 
je silně svázáno se zvýšením meze 
únavy ložiskové oceli. Na základě 
těchto výsledků vylepšila spo-
lečnost NSK proces výroby 
oceli a provozní podmínky 
tak, aby podstatně omezila 
tyto nežádoucí příměsi, 
čímž bylo dosaženo sní-
žení oxidových nekovo-
vých příměsí. Výsledným 
produktem je trvanlivá 
ocel Z Steel, která se stala 
standardním materiálem 
pro výrobu kuličkových lo-
žisek společnosti NSK.
Ložiska vyráběná z oceli Z Steel mají 
výrazně prodlouženou životnost ve srovnání 
s konvenční ocelí odplyněnou ve vakuu, a to 
až 1,8krát delší. Ocel Z Steel navíc také těží 
z vysoce homogenní struktury dosažené te-
pelným zpracováním, které jí zajišťuje vysokou 
tvrdost a skvělou odolnost proti otěru.
Zvýšené účinnosti je dosaženo nejen pomocí 
nové technologie výroby materiálů, ale i op-
timalizací povrchu. Díky optimalizovanému 
povrchu oběžné dráhy ložiska se snižuje tření, 
které negativně ovlivňuje spotřebu energie 
a účinnost ložiska, dále pak vede k opotřebení. 
Při snižování tření a zvyšování životnosti ložiska 
hrají významnou roli obráběcí postupy (leštění 
v bubnu a honování), ale i drsnost povrchu.
Dobrá geometrie povrchu vede k optimální 
tvorbě olejového povlaku, zatímco obráběcí 
postupy zajišťují dobrou úroveň namáhání 
v tlaku a vysokou odolnost proti otěru a nad-
měrnému opotřebení.

Oběžné dráhy kuličkových ložisek vyráběných 
společností NSK se speciálně honují tak, aby 
se snížilo jejich provozní tření a hlučnost. Delší 
životnost je navíc zajištěna také lepším rozlo-
žením maziva, které vyplývá z této operace.
Kromě optimalizace povrchu ke zlepšené 

účinnosti také velkou měrou 
přispívá zlepšená konstrukce 

ložiska, zejména jedinečná 
kombinace klece a kuliček. 
Lisované ocelové klece, 
které společnost NSK 
používá pro svá kuličková 
ložiska, mají přesně kali-
brované „kapsy“ a přísně 
kontrolované tolerance 

z důvodu snížení tření 
a zajištění rovnoměrné dis-

tribuce maziva. Kuličky tuto 
kombinaci optimalizují svou 

téměř dokonalou kulovitostí a mi-
nimalizují tření přesnou povrchovou 

úpravou. Vyrábějí se na strojích navržených 
a vyrobených pro tento účel společností NSK, 
a proto je dosahováno neustálé vysoké přes-
nosti povrchové plochy, díky čemuž mají lo-
žiska maximální možnou životnost.
Nejen materiálová technologie a vnitřní kon-
strukce ložiska, ale rovněž těsnění a maziva 
mají klíčový vliv na účinnost jednořadých 
kuličkových ložisek. V oblasti maziv jsou stě-
žejní zkušenosti společnosti NSK v oblasti 
elektromotorů a automobilového průmyslu, 
kde se historicky vyskytly požadavky na lo-
žiska s nízkým točivým momentem k zajištění 
efektivního spouštění studeného motoru. Ma-
zivo NS7 společnosti NSK, původně vyvinuté 
pro ložiska asynchronních motorů, je na bázi 
polyolesteru diesteru, který má vynikající mo-
mentové charakteristiky a maximalizuje ener-

getickou účinnost při provozu kuličkových 
ložisek používaných v motorech, čerpadlech, 
klimatizačních jednotkách a kompresorech.
Mazivo samozřejmě zůstává v ložiscích, a to 
díky těsněním a krytům, jež také hrají význam-
nou roli při úsporách energie: těsnění nebo 
kryt, které příliš přiléhá, způsobuje tření v lo-
žisku a následné ztráty energie. Výzvou v ob-
lasti ložisek bylo vyvinout těsnění pro vysoké 
rychlosti, která minimalizují tření ložiska.
Proto vědci společnosti NSK vyvinuli těsnění 
typu V. Toto těsnění zajišťuje efektivní izolaci 
bez zvýšení točivého momentu nebo pracovní 
teploty. Má lepší těsnicí vlastnosti než ocelový 
kryt, lze je však použít pro srovnatelné otáčky.
Bezkontaktní břit těsnění typu V snižuje odpor 
v ložisku - což je významná výhoda všude tam, 
kde je ztráta energie považována za kritickou, 
například v malých elektromotorech.
Kromě kuličkových ložisek pro všeobecné 
použití společnost NSK také vyvinula ložiska 
s nízkým točivým momentem, jež pomáhají 
snižovat spotřebu energie ve spotřebičích 
pro domácnost. Tyto typy ložisek mají stejný 
vnější průměr a šířku jako standardní kuličková 
ložiska standardu 608, ale jejich interní spe-
cifikace byly vylepšeny. Ačkoli je dynamická 
únosnost nových ložisek nižší, nepředstavuje 
to problém, jelikož hlavním kritériem je zde 
točivý moment. Ten je o 40 až 50 % nižší než 
točivý moment konvenčních ložisek. ■

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

snížení obsahu nekovových příměsí v oceli) 
je silně svázáno se zvýšením meze 
únavy ložiskové oceli. Na základě 
těchto výsledků vylepšila spo-
lečnost NSK proces výroby 
oceli a provozní podmínky 
tak, aby podstatně omezila 
tyto nežádoucí příměsi, 
čímž bylo dosaženo sní-
žení oxidových nekovo-
vých příměsí. Výsledným 
produktem je trvanlivá 
ocel Z Steel, která se stala 
standardním materiálem 
pro výrobu kuličkových lo-
žisek společnosti NSK.
Ložiska vyráběná z oceli Z Steel mají 

Kromě optimalizace povrchu ke zlepšené 
účinnosti také velkou měrou 

přispívá zlepšená konstrukce 
ložiska, zejména jedinečná 

kombinace klece a kuliček. 
Lisované ocelové klece, 
které společnost NSK 
používá pro svá kuličková 
ložiska, mají přesně kali-
brované „kapsy“ a přísně 
kontrolované tolerance 

z důvodu snížení tření 
a zajištění rovnoměrné dis-

tribuce maziva. Kuličky tuto 
kombinaci optimalizují svou 

téměř dokonalou kulovitostí a mi-
nimalizují tření přesnou povrchovou 

www.pkservis.com

O společnosti
Svou činnost zahájila společnost NSK v roce 
1916 a vyrobila první kuličková ložiska na území 
Japonska. Za dobu své existence společnost NSK 
Ltd. vyvinula kompletní sortiment ložisek, která 
se prodávají po celém světě, a velkou měrou 
přispěla k vývoji v různých odvětvích ekonomiky 
a k pokroku v oblasti techniky.
NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž 
při výrobě přesné lineární techniky, komponent 
pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti 
mechatroniky. Od roku 1960 společnost NSK 
Ltd. aktivně proniká na zahraniční trhy. V sou-
časné době obchoduje na trzích 25 zemí a své 
produkty vyrábí ve více než 30 závodech po 
celém světě.

www.pkservis.com
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V českém pohraničí 
Vznikl unikátní stroj 
Společnost TOS Varnsdorf uvedla nové špičkové obráběcí centrum WHT 110 C. Jde o vysoce 
výkonný a velmi produktivní horizontální, vyvrtávací a obráběcí stroj, který by měl nalézt 
uplatnění především při nejnáročnějších operacích, jež vyžadují přesné vrtání, řezání závitů, 
karuselování nebo frézovaní.

Prototyp byl představen 15. března 2017 při pří-
ležitosti akce TOSmeet 2017, které se zúčastnilo 
62 obchodních zástupců a partnerů z celého světa. 
Naživo zde byly předvedeny jeho schopnosti při 
technologiích frézování, vrtání, vyvrtávání (vše 
z vřetena i z frézovací hlavy) a karuselování. S pre-
zentací této novinky počítá výrobce i na letošním 
mezinárodním veletrhu EMO v Hannoveru.
O tom, že se TOSu podařila „trefa do černého“, svědčí 
nejen zájem obchodních zástupců a představitelů 
partnerských firem, ale i to, že stroj si hned po svém 
uvedení našel i první zákazníky – výrobce už má na 
novinku několik objednávek. Plánuje se i licenční 
výroba na Tchaj-wanu.

Hi-tech všeuměl v novém designu 
z univerzity
Nové obráběcí centrum je svými obráběcími mož-
nostmi vysoce univerzální. Jako příklady operací, 
k nimž lze WHT 110 C použít, uvádí výrobce např. 
rovinné frézování (hrubování i dokončování), kru-
hové frézování a frézování otvorů, obrábění odvrtá - 
váním (ponorné frézování), karuselování čelní plo-
chy a obvodu či vrtání (Ø 8, 14 a 53 mm).
Řada WHT je koncipována jako víceúčelová zaří-
zení, a podle výrobce jsou tyto „multi-tasking“ stroje 
vhodné pro kusovou i sériovou výrobu. Mohou být 
dodávány v různém provedení jako obráběcí centra 
s širokou škálou přídavných zařízení, např. automatic-
kou výměnou technologických palet, nástrojů, zvlášt-
ního příslušenství, přídavných karuselovacích stolů 
a řadou dalších doplňků umožňujících nasazení i pro 
nejnáročnější aplikace např. v leteckém průmyslu či 
energetice. Nyní představené centrum WHT 110 C 
je prvním představitelem této nové generace strojů, 
která by měla postupně nahradit dosavadní portfolio 
strojů WHtec, WHN, OPTIMA, PRIMA a VARIA.. 
Pokud jde o konstrukční řešení, je WHT 110 C kry-
tovaný frézovací a vyvrtávací stroj s uspořádáním 
loží do tvaru T s příčně přestavitelným otočným 
stolem resp. paletou, nebo karuselovacím sto-

lem a podélně přestavitelným stojanem, pojatý 
jako kompaktní celek, ve kterém je integrováno 
i třískové hospodářství a oběh chladicí kapaliny. 
V základním provedení má pět plně řízených 
os a CNC řízené otáčky vřetena s možností jeho 
úhlo vého polohování. Standardně je řízen řídicím 
systémem Heidenhain iTNC 530 HSCI (nebo TNC 
640) a vybaven AC-digitálními servopohony pro 
náhon posuvů a AC-digitálním pohonem vřetena. 
V případě požadavku zákazníka je možné stroj vy-
bavit i jiným řídicím systémem (např. Sinumerik 
840 D SL atd.). 
Na vývoji se kromě výrobce podíleli i designéři 
z plzeňské Západočeské univerzity a vývojáři z ČVUT 
Praha. Obě skupiny významně přispěly k dokona-
lému provedení stroje, který je ve své kategorii 
v řadě ohledů skutečně unikátní. Jak poukazují jeho 
tvůrci, zatím nemá konkurenci. To platí zejména 
o výsuvném vřetenu, které je jedním z hlavních 
trumfů nového stroje. 
Kromě samotného designového provedení s ku-
želovými zaoblenými rohy je obráběcí centrum 
zajímavé i svými technickými a provozními para-
metry – při předvádění zaujalo např. velmi rychlými 
časy výměny nástrojů a palet, i neméně svižnými 
pracovními posuvy a rychloposuvy. Oceňován je 
i systém automatické výměny technologických 
palet mezi stacionárními odkládacími stanicemi 
a upínacím základem palety na stroji, kdy je mani-
pulace s paletami zajišťována přesuvně otočným 
manipulátorem palet.

Působivé parametry i promyšlená 
obsluha
Velká pozornost byla věnována i komfortu obsluhy 
– výsledkem je např. ovládací panel, který umož-
ňuje nastavení ve třech osách nebo celoskleněné 
dveře v prostoru obsluhy s výhledem na vřeteno, 
přičemž tlačítko odblokování dveří je integrováno 
přímo v madle dveří. Všechny krycí panely jsou 
zavěšeny mechanicky a přidržovány magnety. 
Zadní část krytování stroje je elegantně řešena 

pomocí rolety, po jejímž odhrnutí je přístupný celý 
prostor vřeteníku. Tyto prvky kromě pohodlnějšího 
přístupu do vnitřního prostoru stroje přispívají mj. 
i ke zkrácení servisních časů. Pro stroj byl vytvořen 
i speciální systém vzduchových clon a odsávání 
a systém řízení pohonu vrat.
Výrobce nabízí dvě základní provedení stroje: jako 
„horizontka“ s maximálně 4000 ot.min-1 a posuvy 
25 m/min v lineárních osách, se základním krytování 
a s možností dovybavit stroj širokou škálou příslu-
šenství (k zajímavým opčním prvkům patří např. 
automatická výměna nástrojů a palet nebo karuse-
lovací provedení), druhou variantou je kompletně 
krytované obráběcí centrum. Jeho max. otáčky vře-
tena jsou až 6000 ot.min-1 (ve variantě s výsuvným 
vřetenem) a max. posuvy až 40 m/min v lineárních 
osách. Také pro kompletní krytování jsou nabízeny 
atraktivní opční prvky výbavy jako např. oplach 
třísek nebo odsávání pracovního prostoru (zahrnuje 
řízenou cirkulaci vzduchu a vzduchovou bariéru).

Přesvědčivý výsledek spolupráce
„Startovacím momentem byl požadavek našich 
zákazníků vytvořit multifunkční stroj, který by 
umožňoval jak standardně frézovat a vyvrtávat, 
tak i další způsoby obrábění a byl i hezký a cenově 
zajímavý. Hledali jsme alternativu k současnému 
designérskému rukopisu, který se uplatňuje na 
obráběcích strojích, a oslovili jsme plzeňskou tech-
nickou univerzitu. Cílem bylo udělat nejen elegantní 
stroj disponující maximální funkčností a snadným 
přístupem pro obsluhu a servisní techniky, ale i bez-
pečný, bez omezení obsluhy, které si někdy vynucují 
současné bezpečnostní předpisy. Spolupracovali 
jsme i s RCMT v Praze, kde nám prováděli výpočty 
rámu stroje, tepelných deformací apod., a také 
s výzkumníky z VÚTS v Liberci, kteří se zabývali 
výměnou nástrojů a technologického příslušenství 
(frézovacích hlav), a jsou dokonce přímo výrobci 
příslušného uzlu. A výstupem je tento stroj,“ řekl 
šéfdesignér Jindřich Kocman.
K výhodám stroje patří i to, že má možnost dalších 
úprav rozměrových parametrů. Zákazníci tak mají 
na výběr z několika variant. 
„Na projektu jsme začali pracovat v roce 2015 
a díky tomu, že vřeteník jsme začali  vyvíjet tři roky 
předtím, bylo možné stroj vyvinout v rekordně 
krátké době. Parametry stroje v konfiguraci obrá-
běcího centra jsou špičkové, zvláště kombinace 
otáček a výsuvného vřetena je unikátní,“ dopl-
ňuje vedoucí vývojových projektů a zkušebny ve 
společnosti TOS Varnsdorf Tomáš Kozlok s tím, 
že se už připravuje větší typorozměr s vřetenem 
o Ø 130 mm. ■� /jv/

Trumfy WHT 110 C
Rozměry (mm): X – 3000, Y – 2000, Z – 2500,
Dva typy vřeteníků (ot.min-1): 4000 (28 kW, 
1200 Nm) a 6000 (31 kW, 1375 Nm),
Vysoká rychlost posuvů v osách (mm/min):  
25 000 a 40 000,
Rotační stůl s nosností až 6000 kg,
Karuselovací stůl s Ø 1600 mm a 320 ot.min-1,
Čtyři automaticky vyměnitelné palety.

Klíčová součást stroje – unikátní vřeteník

Nové špičkové obráběcí centrum WHT 110 C
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Konkrétní přínos nasazení 
technologie KLEENTEK ELC
KAŽDÝ, A TO BEZ VÝJIMKY, CHCE MÍT SVÉ STROJE CO NEJEFEKTIV-
NĚJI VYUŽITY. V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BY MĚLY BÝT PRODUKTIVNÍ 
NEPŘETRŽITĚ. NULOVÉ NEPLÁNOVANÉ PROSTOJE A ODSTÁVKY, 
TO JE TO, ČEHO CHCE VE SVÉM PROVOZE DOSÁHNOUT KAŽDÝ.

Až 95 % veškerých negativních projevů strojů 
způsobuje špatný stav maziva. Cesta k do-
cílení bezproblémového chodu strojů tedy 

vede přes péči o olej. Ne jinak tomu bylo ve firmě 
zabývající se výrobou kovových dílů pro automobi-
lový průmysl. Tento proces probíhá tvářením kovu 
za studena – lisováním. 

Kromě jiných jsou v jejich strojním parku také 
lisy BLOW. Ty používají olej Shell Morlina S2B 220 
v oběhovém otevřeném mazání, které je bez jaké-
hokoliv ohřevu, tudíž má tento olej teplotu okol-
ního prostředí a jeho kinematická viskozita je mi-
nimálně dvojnásobná. Olej stéká z horní nádrže po 
lištách lisu do nádrže záchytné (viz. obr. 4), odkud 

je přečerpáván tlakovým 
čerpadlem do hlavního 
rozdělovače a odsud 
dále rozdělován do ma-
zacích bodů. Následně 
olej stéká do beranu a je 
vyveden opět k mazání 
lišt. Jelikož jsou tyto lišty 
bez jakékoliv ochrany 
před nalepením vzduš-
ných nečistot (prach i ko-
vové nečistoty z tváření), 
olej se systémem po-
hybuje kontaminován 
velkým znečištěním, 
a to nejen tím mecha-
nickým, ale obsahuje 
i produkty termooxidace 
(měkké znečištění), které 
se právě díky mechanic-
kému znečištění (kata-
lyzátorům) v oleji tvoří, 
a systém tak ještě více 
zalepují. Oba druhy zne-
čištění jsou v oleji velice 
nežádoucí. 
Dávkování mazání oj-
nic zabezpečuje sole-

noid, který je hlídán senzorem. Lis provádí cykly, 
a vždy v intervalu 60 sekund musí v solenoidu 
dojít k nakapání určitého množství oleje (zde 9 
kapek). Je-li přísun oleje do selenoidu vlivem vy-
sokých nečistot zpomalen, nedojte k nakapání 
potřebného množství oleje, senzor lisu nedovolí 
provést cyklus a lis se zastaví (interně nazýváno 
jako „chyba kapky“). Je potřeba provést manuální 
reset a lis znovu rozjet. Během dalších 60 sekund 
musí dojít k nakapání potřebného množství oleje, 
aby nedošlo k opětovnému zastavení lisu. Tento 
problém se postupně objevuje častěji, až musí 
dojít k úplné odstávce lisu a vyčištění solenoidu. 
Tento úkon trvá minimálně 2 hodiny a v provozu 
k němu docházelo nepravidelně, nejméně jednou 
za dva týdny. 
Na začátku spolupráce byl olej v opravdu špatné 
kondici a stroj na to reagoval velice negativně 

Obr. 1 – Schéma 
mazacího rozvodu lisu

Obr. 3 –  Napojený přístroj ELC-R50SP na lis BLOW

Obr. 2 – Trend vývoje stavu znečištění na lise
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(hodně neplánovaných odstávek). 
Zahájili jsme průběžné sledování 
stavu znečištění oleje a v pravidel-
ných intervalech byla nasazovaná 
technologie elektrostatického čištění 
KLEENTEK ELC.
Již po prvním cyklu nasazení KLEENTEK  
ELC došlo k úbytku nečistot v oleji (ten 
byl ale stále kontaminován vzduš-
ným znečištěním) o cca 75 % (viz 
obr. 2). Tím došlo k velkému snížení 
prostojů z důvodu „chyby kapky“. Po 
sníže ní množství nečistot a stabilizaci 
znečištění v systému došlo ke 100% 
odbourání neplánovaných odstá-
vek z tohoto důvodu. V konečném 
výsledku došlo k odbourání všech 
neplánovaných odstávek, k navýšení 
produktivity a celkovému zvýšení 
spolehlivosti stroje. Taktéž se několika-
násobně prodloužila životnost oleje, 
který nevyžaduje výměnu. Doposud 
k výměnám docházelo minimálně 
jednou ročně a cena náplně byla 
45 000 Kč. Hodinová sazba prostoje 
stroje činí v této firmě dle aktuální 
výroby průměrně 6250 Kč a z důvodu 
„chyby kapky“ byl měsíční prostoj až 
jedna celá směna. Všechna zavedená 
opatření vedla k nemalým úsporám, 
konkrétně pak pouze u tohoto jed-

noho stroje dochází vlivem aplikace 
elektrostatického čištění KLEENTEK 
k minimální úspoře 645 000 Kč za rok.
Používání technologie KLEENTEK = 
Strategie nulových poruch ■

Petr Mader, www.kleentek.eu

TOX®-FinePress

TOX®-Kleště
ruční, robotické, stacionární

TOX®-Lisy
lisy, nástroje, výrobní linky

TOX® PRESSOTECHNIK 
GmbH & Co.KG

Tel. +420 723 756 217
E-Mail: info@tox-de.com
 
      www.tox-cz.com

TOX®-Systémová řešení

ruční lisy

zákaznická řešení na míru

Obr. 4 – Kontaminovaný mazací film na 
liště lisu
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XYZ ProtoTRAK konzolové a ložové frézky XYZ vertikální frézovací centra a soustružnická       centra

Výhradní distributor pro ČR a SR
REXIM,  spol. s r.o., U Pazderek 805/25, 181 00 Praha 8
tel. 224 312 168, e-mail: rexim@rexim.cz

XYZ ProtoTRAK® SMX 
Konzolové frézky
4 typy v nabídce

XYZ ProtoTRAK® SMX 
Ložové frézky
4 typy v nabídce

XYZ ProtoTRAK® EMX 
Konzolové frézky

XYZ Mini Mill 560XYZ LPM PrototrakXYZ ProTURN® soustruhy
6 typů v nabídce

XYZ vysokorychlostní 
frézovací centrum

XYZ vertikální frézovací centra
3 typy v nabídce

Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné

skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem

®

Dostupné Dostupné

skladem skladem
Dostupné Dostupné

skladem skladem

®®

Dostupné

skladem

XYZ 2-OP XYZXYZ vysokorychlostní 
frézovací centrum

■ Celosvětově nejoblíbenější
 uživatelsky přátelský CNC systém  
 pro frézování a soustružení.
■ Udržte si svou 
 konkurenceschopnost.
■ Snižte si náklady na VŠECHNY
 zakázky pro manuální stroje a
 většinu zakázek na CNC obrábění.

■ Zlepšete svou produktivitu.
■ Snižte si náklady u kusové a
 malosériové výroby.
■ Získejte možnost dávat spolehlivé
 nabídky s patričnou mírou
 ziskovosti, a to i proti konkurentům
 s CNC centry. 

Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou 
u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU.

215x297x2 20 minutes Czech-2.indd   1 1/9/16   08:18:42

Svo
u z

isk
ov

os
t m

ůže
te 

zvý
šit

 až

-ti 
ná

so
bn

ě

Svo
u z

isk
ov

os
t m

ůže
te 

zvý
šit

 až

-ti 
ná

so
bn

ě

15Svo
u z

isk
ov

os
t m

ůže
te 

zvý
šit

 až

-ti 
ná

so
bn

ě

XYZ těžké váhy mezi centryXYZ vertikální frézovací centra a soustružnická       centra

Výhradní distributor pro ČR a SR
REXIM,  spol. s r.o., U Pazderek 805/25, 181 00 Praha 8
tel. 224 312 168, e-mail: rexim@rexim.cz

www.cnc-xyz.cz, 
www.xyzmachinetools.com

těžké váhy mezi centry

XYZ soustružnická centra
4 typy v nabídce

XYZ XL 780 & & soustruhy Oil Country
5 typů v nabídce

XYZ vysokorychlostní 
frézovací centrum

XYZ frézovací centra super těžké váhy
3 typy v nabídce

Dostupné Dostupné Dostupné

skladem skladem skladem

Navštivte nás 
na MSV Brno, 
pavilon P, 
stánek 35

MSV 2016

XYZXYZ
4 typy v nabídce
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Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou 
u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU.

Od výkresu k 
hotovému dílu za 
pouhých 20 minut
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Výhradní distributor pro ČR a SR
REXIM,  spol. s r.o., U Pazderek 805/25, 181 00 Praha 8
tel. 224 312 168, e-mail: rexim@rexim.cz

XYZ ProtoTRAK® SMX 
Konzolové frézky
4 typy v nabídce

XYZ ProtoTRAK® SMX 
Ložové frézky
4 typy v nabídce

XYZ ProtoTRAK® EMX 
Konzolové frézky

XYZ Mini Mill 560XYZ LPM PrototrakXYZ ProTURN® soustruhy
6 typů v nabídce

XYZ vysokorychlostní 
frézovací centrum

XYZ vertikální frézovací centra
3 typy v nabídce

Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné

skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem

®

Dostupné Dostupné

skladem skladem
Dostupné Dostupné

skladem skladem

®®

Dostupné

skladem

XYZ 2-OP XYZXYZ vysokorychlostní 
frézovací centrum

■ Celosvětově nejoblíbenější
 uživatelsky přátelský CNC systém  
 pro frézování a soustružení.
■ Udržte si svou 
 konkurenceschopnost.
■ Snižte si náklady na VŠECHNY
 zakázky pro manuální stroje a
 většinu zakázek na CNC obrábění.

■ Zlepšete svou produktivitu.
■ Snižte si náklady u kusové a
 malosériové výroby.
■ Získejte možnost dávat spolehlivé
 nabídky s patričnou mírou
 ziskovosti, a to i proti konkurentům
 s CNC centry. 

Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou 
u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU.
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ConCept Laser pokračuje 
na Cestě vzhůru
Brilantní postavení Concept Laseru – vývojáře procesu laserového spékání LaserCUSING, na 
trhu označovaného také jako průkopníka 3D kovového tisku, se promítlo i do ocenění této 
technologie získaných v posledních měsících.  Výsledky vývojářské činnosti tvůrců Concept 
Laseru zapůsobily na odborné poroty řady soutěží. Firma i její zakladatel Frank Herzog ob-
drželi v uplynulém roce řadu ocenění za úspěchy v inovačních aplikacích a rozvoji podnikání 
v oblasti kovového 3D tisku.

Kromě nejvýznamnější události loňského roku v oboru 
– udělení „Mezinárodní ceny za aditivní výrobu 2016“ 
– které značka Concept Laser získala v březnu 2016, 
obdržela firma a její zakladatel, prezident Frank Herzog 
v průběhu loňského roku hned 5 dalších význam-
ných ocenění. Za svou průkopnickou práci, inovační 
úspěchy, stejně jako za své podnikatelské nápady 
a aktivity byl zvolen „Průkopníkem aditivní výroby 
a průmyslu 3D tisku 2016“ a (dokonce opakovaně) 
vyhlášen i „Nejlepším CEO  v oboru Aditivní výroby“.

Ocenění pro stvořitele  
Concept Laseru
Evropský britský podnikatelský časopis (European 
Business Magazine) vyhlásil Franka Herzoga „Nej-
lepším průkopníkem ve výrobě a průmyslu 3D tisku 
2016“. Čtenáři časopisu jej v hlasování zvolili vel-
kou většinou průkopníkem procesu LaserCUSING.  
Verdikt magazínu a jeho čtenářů potvrdil výrazný 
Herzogův podíl na poli vývoje aditivních techno-
logií vrcholící vystavením prvního průmyslového 
stroje na veletrhu Euromold 2001. Podíl na vývoji 
moderní technologie 3D kovového tisku spékáním 
práškových vrstev se promítl i do mnoho inovací 
vedoucích k udělení 65 patentů a dalších 120 po-
daných patentových přihlášek.
V závěru minulého roku byl Frank Herzog již po-
druhé po sobě poctěn udělením ocenění „Best 
CEO in the Additive Manufacturing Industry.“ Tato 
prestižní cena je udělována již více než osm let 
v různých kategoriích časopisem „European CEO“ 
na základě sítě odborných novinářů a průmyslo-
vých expertů sledujících trendy, iniciativy a vývoj, 
který se nejvíce podílí na utváření průmyslového 
obrazu Evropy napříč všemi odvětvími, a podílu 
manažerů a ředitelů jednotlivých podniků. Cílem 

je vyhledat a ocenit výjimečné podnikatele a proto 
se každý rok časopis „European CEO“ ptá svých 
čtenářů, kteří podnikatelé by měli být nomino-
váni v jednotlivých kategoriích. Na základě těchto 
hodnocení a doporučení je následně vytvořen 
seznam možných kandidátů. Finální rozhodnutí 
je pak posuzováno interní porotou na základě 
zvolených kritérií. V roce 2016 Frank Herzog znovu 
zabodoval mezi čtenáři i před porotou dosaženými 
inovačními úspěchy a svým přínosem pro aditivní 
výrobu, stejně jako svým manažerským výkonem 
v rámci dynamicky se rozvíjející společnosti. Vý-
herci byli publikováni v časopise a představeni 
v rámci Světového ekonomického fóra v Davosu 
v lednu 2017.

Concept Laser v hledáčku  
časopisu Focus
Úspěchy Concept laseru jako podniku se odráží 
i přímo v růstu prodejů společnosti. Již druhým 
rokem v řadě zvolil časopis Focus vývojáře a vý-
robce strojů z německého města Lichtenfels jako 
jednoho z vybraných „Growth Champions,“ nej-
rychleji rostoucích firem roku, díky jeho tempu 
růstu tržeb. Každý rok tento zpravodajský časopis 
Focus ve spolupráci se specializovaným odborným 
portálem Statistika vyhledává v Německu podniky 
s nejvyšším nárůstem prodeje a ve svém zvláštním 
vydání pak představuje 500 firem v čele tohoto vý-
běrového žebříčku, které dosáhly v oblasti prodeje 
v letech 2012 až 2015 obzvláště vysoké procento 
růstu. V průběhu sledovaných tří let se tržby spo-
lečnosti Concept Laser zvýšily ze 17,7 milionů eur 
na 67,3 milionu eur, čímž se Concept Laser dostal 
na 155. místo v půltisícovce nejlepších v celkovém 
hodnocení, a byl zařazen jako číslo 8 do skupiny 
strojů a strojírenských zařízení. Impozantní prů-
měrné roční tempo růstu 56 % podtrhuje inovační 
schopnosti a důležitost 3D tisk kovu jako výrobní 
technologie budoucnosti.

„Bavorská inovace roku 2016“ 
Již potřetí udělilo Bavorské ministerstvo hospo-
dářství a médií, energetiky a technologie, Bavor-
ská obchodní a průmyslová  komora a Sdružení 
bavorských řemeslných komor v Síni cti němec-
kého muzea v Mnichově Bavorskou cenu inovací. 
Toto ocenění uděluje vláda svobodného státu 
Bavorsko jako uznání společnostem, které mají 
odvahu a vytrvalost vyzkoušet nové věci a rozví-
jet inovativní myšlenky, dokud se novinky samy 
nestanou ekonomicky životaschopné. Ceny jsou 
udělovány inovacím produktů a procesů, jakož 

i inovativním službám vycházejícím z technolo-
gií, které již dosáhly počáteční úspěch na trhu, 
nebo jejichž úspěch na trhu je předvídatelný. 
Inovace tak přispívají k vytváření podmínek pro 
posílení Bavorska jako místa vhodného pro pod-
nikání. Concept Laser získal prestižní ocenění 
v tvrdé konkurenci 190 dalších aplikací za svůj 
modul zabezpečování jakosti „3D QM Meltpool“ 
s aplikačním mottem „rentgenování bez rentge-
nového záření.“ Porota ocenila přínos modulu, 
který umožňuje ověřit a dokumentovat úroveň 
kvality přímo během procesu výroby a ve srov-
nání se stávajícími zkušebními metodami, jako je 
například počítačová tomografie nabízí značné 
časové a finanční výhody. Dr. Florian Bechmann 
a Fabian Zeulner převzali prestižní ocenění za 
společnost Concept Laser cenu od Ilse Aigner, 
bavorské ministrině pro hospodářství a média, 
energetiku a technologie v Mnichově v listopadu 
loňského roku. 

Materialica design + Technology 
Award 2016
 Na veletrhu Materialica v Mnichově zvítězil  Con-
cept Laser a jeho projektoví partneři i v aplikacích. 
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Společně s firmami EDAG Engineering, Laser Zen-
trum Nord a BLM Group, Concept Laser obdržel 
ocenění „Materialica design + Technology Award 
2016.“ Ve 14leté historii udělování této ceny, pře-
svědčil porotu odborníků z oblasti vědy a prů-
myslových   projektů  vynikajícími  inovativními  
parametry  v aplikaci materiálů a realizační tým 
tak mohl převzít cenu za  společný projekt „Prosto-
rový rám příští generace“. rozhodujícím faktorem, 
který vedl k jejímu udělení se stala kombinace 
vynikajícího designu a vysoké technologické od-
borností. „NextGen Spaceframe“ představuje nové 
perspektivy pro bionické a odlehčené konstrukce 
v automobilovém průmyslu již v průběhu  návrhu 
konceptu vozu: aditivně vyrobené uzly karoserie 
a laserem vytvořené profily jsou zkompletovány 
v hybridní výrobní koncept.  Snadno modifikova-
telná platforma i konstrukce karoserií, které mohou 
být vyrobeny, otevírají nové možnosti automatizace 
a aplikace JIS (just-in-sequence) při výrobě skeletů, 
optimalizovaných na nosnost dle požadovaných 
parametrů zatížení. 
Zmíněné výhry a ocenění považuje Frank Her-
zog za potvrzení průkopnické práce a inovací, 
na kterých Concept Laser v oblasti laserového 
natavování kovů v práškových vrstvách, usilovně 
pracuje  již  16 let: „Naše cílená snaha zlepšit kva-
litu a rychlost aditivní výroby pomohly vytvořit 
z 3D kovového tisku atraktivní výrobní technologii, 
a dokonce z ní udělat zajímavé téma pro průmy-
slovou sériovou výrobu. Stále rostoucí požadavky 
firem a s tím související dynamický růst v posled-

ních letech, vyžadují také neustálou adaptaci 
interních procesů společnosti, pečlivě zvažované 
podnikatelské záměry a aktivity, a samozřejmě 
odpovídající a angažované pracovní síly. Rychlý 

vývoj posledních let  je viditelný a ocenění, které 
se nám dostávají, posilují naši motivaci posunout 
výše 3D kovový  tisk a dále ji rozvíjet na té nejvyšší 
úrovni,“ uvedl Frank Herzog. ■
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STILL PŘECHÁZÍ NA CRAFTERY
Volkswagen Užitkové vozy představil nový model Crafter, který nabízí vyšší užitečnou hmot-
nost, větší objem nákladového prostoru, hospodárný provoz a nejmodernější asistenční sys-
témy. Svým novým pojetím oslovuje zákazníky z různých odvětví, mezi které patří i společnost 
Still. Její vozový park servisních vozidel bude obměňován právě za tyto nové modely Crafter. 

Po 20letém společném vývoji a výrobě užitkových 
vozidel se společností Daimler ukončil Volkswagen 
spolupráci a pustil se do vlastního vývoje, a jak je 
vidět, vyplatilo se. Nová generace Crafteru, která 
vystřídala po 10 letech první generaci nej-
většího modelu v portfoliu auto-
mobilky, získala krátce po své 
premiéře titul International 
Van of the Year 2017. 
Crafter byl navrhován tak, 
aby vyhovoval širokému 
spektru zákazníků. Jeho 
uhlazený aerodynamický 
design mu umožnil do-
sáhnout součinitel odporu vzduchu 
cx = 0,33, tedy hodnotu nejlepší ve své 
třídě. I když byly vnější rozměry optimalizovány, 
vnitřní prostory se zvětšily. Nákladový prostor tak 
nabízí velkou kapacitu na přepravu nákladu. 

Rozmanitý výběr karoserie i pohonu
V nabídce jsou čtyři základní modely, tři délky karo-
serie a u skříňových variant tři výšky střech. Ze skříňo-
vých verzí je na výběr střední rozvor s vnější délkou 
5986 mm, dlouhý rozvor s vnější délkou 6836 mm 
a dlouhý rozvor s převisem (vnější délka je 7391 mm). 
Rozmanité jsou i možnosti pohonu. Novinkou je 
pohon pouze předních kol, následuje klasický pohon 
zadních kol a také pohon všech kol 4Motion.  
Skříňový model s pohonem předních kol poskytuje 

objem nákladového prostoru až 18,4 m3 a maxi-
mální výšku nákladového prostoru 2196 mm při 
celkové hmotnosti 3,0 až 4,0 t. Šířka prostoru mezi 
podběhy kol je 1380 mm a největší délka náklado-
vého prostoru až 4855 mm, což jsou nejlepší hod-
noty v této kategorii. Model s pohonem zadních 
kol disponuje celkovou hmotností od 3,5 do 5,5 t. 

Motory a podvozek
Speciálně pro nový Crafter byl vyvinut turbodiesel 
2,0 TDI typu EA 288 Nutz ve třech výkonových 
stupních: 75, 103 a 130 kW.  Všechny motory splňují 

normu Euro 6 a mohou 
být propojeny s 6stupňo-

vou manuální převodovkou nebo 8stupňovým au-
tomatem s hydrodynamickým měničem momentu. 
Motory poskytují maximální točivý moment už od 
velmi nízkých otáček. Oproti první generaci má 
mít nový Crafter v průměru o 15 % nižší spotřebu. 
Podvozek je díky nové konstrukci s elektromecha-
nickým posilovačem řízení (jako jediný v tomto 
segmentu) velmi dobře ovladatelný v městském 
provozu, nabízí nejen komfortní řízení i při dlou-
hých trasách, ale i nejvyšší míru aktivní bezpečnosti. 
Elektromotor posilovače pracuje v závislosti na 
rychlosti jízdy a pouze při otáčení volantem, tedy 
v situacích, kdy řidič účinek posilovače potřebuje. 
Výhodou oproti hydraulickému posilovači, který 
měla předchozí generace, je nižší spotřeba paliva, 
včetně snížených emisí CO

2
, a možnost realizace 

nových komfortních a bezpečnostních funkcí, jako 
např. rozpoznávání únavy řidiče, aktivní asistent pro 
jízdu v jízdním pruhu, parkovací asistent s automa-
tizovaným řízením nebo asistent pro manévrování 
s přívěsem.
Svými vlastnostmi, jako je vysoká funkčnost 
s vyšší užitnou hmotností, optimalizované 
vnější rozměry, různé varianty pohonu a hos-
podárné motory, nízké náklady na údržbu 
a promyšlená řešení pro přestavby, přesvědčil 
nový Crafter i společnost Still, specialistu na 
komplexní intralogistická řešení. 

Proč si společnost Still vybrala právě modely 
Crafter, když nyní její servisní technici použí-
vají menší Volkswagen Transporter páté gene-
race? Na to nám odpověděl Antonín Ženíšek, 
servisní inženýr společnosti Still ČR.
Objednávka na vozy Crafter byla uskutečněná už 
v loňském roce, kdy jsme pořídili šest vozidel první 
generace, která byla ještě vyrobena ve spolupráci 
s Daimlerem. Vozy se nám osvědčily a i servisním 
technikům velmi dobře vyhovují. Postupně proto 
budeme obměňovat  celý vozový park servisních 

vozidel VW Transporter za větší modely Crafter, ale 
už nové generace.  
Po seznámení nás nový Crafter přesvědčil svými jízd-
ními vlastnostmi, ekonomikou provozu, praktičností 
a spolehlivostí. Hlavně velikosti vnitřních rozměrů 
s větší prostorovou možností, který se dá velmi dobře 
přestavět do podoby pojízdné dílny. 
Jde o velmi sofistikované vozidlo, které disponuje 
nejmodernějšími prvky, jež má technik k dispozici 
a které mu zpříjemní pracovní nasazení, např. vy-

hřívané přední sklo nebo adaptivní tempomat, 
ale také komfortní a asistenční systémy pro 

aktivní a pasivní bezpečnost, jako např. 
asistent pro dálková světla, rozpozná-
vání dopravních značek, asistent pro 
jízdu v jízdním pruhu, parkovací asistent 
s automatizovaným řízením, parkpilot 
s aktivní ochranou boků vozidla, multi-
kolizní brzda, asistent pro manévrování 
s přívěsem,  asistent pro kompenzaci 
bočního větru a další. 

Jaké výhody plynou z této výměny pro 
servisní techniky?

Výhody jsou jednoznačné. Servisní pracovník může 
větší prostor využít u zákazníka jako dílnu, prostor je 
vysoký přes dva metry, takže oproti menšímu Trans-
portéru se tady může postavit. V zařízeném vozidle 
bude mít k dispozici potřebné nářadí, včetně např. 
svěráku a různých zařízení, které mu umožní provádět 
jednoduché opravy či montáže přímo u klienta. Ne 
vždy se totiž technici setkávali s vlídným prostředím 
u zákazníků, když bylo potřeba něco opravit na místě 
a museli využít jejich firemní dílny. Takže nyní může 
technik potřebné činnosti udělat ve větším Crafteru, 
kde má navíc prostor velmi dobře osvětlen LED světly. 

Nestěžují si na nižší komfort za volantem 
oproti menšímu T5?
Právě naopak. Pracoviště řidiče je sice robustní, ale 
s ergonomickým uspořádáním. Má logické a prak-
ticky orientované odkládací prostory od držáku na 
nápoje až po uložení notebooku a potřebných doku-
mentů. Díky tomuto promyšlenému konceptu může 
řidič i spolujezdec zachovávat přehledné uspořádání 
všech předmětů potřebných k práci. 
Navíc Crafter nabízí prvky výbavy, které jsou známé 
spíše z osobních vozů. Naši technici nejsou řidiči 
např. taxislužby, ale musí se dopravit k zákazníkovi 
i do vzdálenějších destinací. Proto velmi oceňují 
pohodlná a odpružená sedadla, která se dokáží 
přizpůsobit hmotnosti řidiče. Podle výbavy toho 
kterého modelu je možnost nastavení polohy ve 
14 směrech včetně elektrického seřízení bederní 
opěrky. Nechceme, aby servisní technik přijel k zá-
kazníkovi unavený a ve stresu, proto je pohodlí 
nového Crafteru velkým přínosem. 
Mezi další drobnosti, zpříjemňující jim práci, patří i zá-
suvka na 230 V integrovaná do rámu sedadla řidiče, 
která poskytuje výkon až 300 W. Umožňuje nabíjet 
nejen mobilní telefon, ale i akumulátorové ruční 
nářadí. Servisní technici mají v těchto vozech spoustu 
vymožeností, které dříve neměli. Např. opěradlo 
prostředního sedadla se dá sklopit a řidič má po ruce 
příjemný příruční stolek na notebook, nápoje apod., 
může si vytvořit jednoduchou kancelář na kolech.

Více na www.still.cz

Plnou rychlostí vpřed!

Volkswagen Užitkové vozy představil nový model Crafter, který nabízí vyšší užitečnou hmot-
nost, větší objem nákladového prostoru, hospodárný provoz a nejmodernější asistenční sys-
témy. Svým novým pojetím oslovuje zákazníky z různých odvětví, mezi které patří i společnost 
Still. Její vozový park servisních vozidel bude obměňován právě za tyto nové modely Crafter. 

Po 20letém společném vývoji a výrobě užitkových 
vozidel se společností Daimler ukončil Volkswagen 
spolupráci a pustil se do vlastního vývoje, a jak je 
vidět, vyplatilo se. Nová generace Crafteru, která 
vystřídala po 10 letech první generaci nej-
většího modelu v portfoliu auto-
mobilky, získala krátce po své 
premiéře titul International 
Van of the Year 2017. 
Crafter byl navrhován tak, 
aby vyhovoval širokému 
spektru zákazníků. Jeho 
uhlazený aerodynamický 
design mu umožnil do-
sáhnout součinitel odporu vzduchu 
cx = 0,33, tedy hodnotu nejlepší ve své 
třídě. I když byly vnější rozměry optimalizovány, 
vnitřní prostory se zvětšily. Nákladový prostor tak 
nabízí velkou kapacitu na přepravu nákladu. 

normu Euro 6 a mohou 
být propojeny s 6stupňo-

vou manuální převodovkou nebo 8stupňovým au-
tomatem s hydrodynamickým měničem momentu. 
Motory poskytují maximální točivý moment už od 

ními vlastnostmi, ekonomikou provozu, praktičností 
a spolehlivostí. Hlavně velikosti vnitřních rozměrů 
s větší prostorovou možností, který se dá velmi dobře 
přestavět do podoby pojízdné dílny. 
Jde o velmi sofistikované vozidlo, které disponuje 
nejmodernějšími prvky, jež má technik k dispozici 
a které mu zpříjemní pracovní nasazení, např. vy-

hřívané přední sklo nebo adaptivní tempomat, 
ale také komfortní a asistenční systémy pro 

aktivní a pasivní bezpečnost, jako např. 
asistent pro dálková světla, rozpozná-
vání dopravních značek, asistent pro 
jízdu v jízdním pruhu, parkovací asistent 
s automatizovaným řízením, parkpilot 
s aktivní ochranou boků vozidla, multi-
kolizní brzda, asistent pro manévrování 
s přívěsem,  asistent pro kompenzaci 
bočního větru a další. 

Jaké výhody plynou z této výměny pro 
servisní techniky?

Výhody jsou jednoznačné. Servisní pracovník může 
větší prostor využít u zákazníka jako dílnu, prostor je 
vysoký přes dva metry, takže oproti menšímu Trans-
portéru se tady může postavit. V zařízeném vozidle 
bude mít k dispozici potřebné nářadí, včetně např. 

Vozidlo je vybaveno regálovým systémem Sortimo
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Co je Oprava na první zásah? 
S velkým nákladovým prostorem jsou spojeny 
i skladové možnosti, jelikož lze navýšit skladové 
zásoby náhradních dílů. Technik tak může rychleji 
dorazit k zákazníkovi, který potřebuje urgentní zá-
sah. Nemusí se předtím obracet na sklad, protože 
má výbavu náhradních dílů s sebou. Když dorazí 
na urgentní opravu a zprovozní zařízení, tomu se 
u náš říká „oprava na první zásah“. Po statistickém 
vyhodnocení těchto urgentních oprav, resp. „oprav 
na první zásah“, jsme zjistili vzrůstající tendenci, nyní 
je to až 90 % „oprav na první zásah“. Jak se bude 
postupně vyměňovat stávající flotila Transportérů 
za modely Crafter, bude se zvyšovat i pomyslná 
křivka „oprav na první zásah“. 

Jak bude probíhat další výměna vozového 
parku?
Kromě šesti vozidel první generace Crafter z loňska 
by v letošním roce mělo dojít k nákupu dalších 
17 vozidel nové generace. Postupně se vozový park 
bude každý rok obměňovat až na plný stav čítající 
zhruba 63 vozidel. Ale ani tohle číslo nemusí být de-
finitivní. Jak roste automobilový průmysl, zvyšuje se 
u nás každým rokem i flotila vysokozdvižných vozíků, 
adekvátně k tomu se musí zvyšovat i servisní služby. 
Proto říkám, že tento stav nemusí být definitivní. 
Auta jsou pořizována na leasing a do 3 až 4 let by 
měla být vyměněna všechna vozidla T5 za modely 
Crafter, kromě asi pěti Transportérů v modifikaci 4x4, 
které jsme pořídili také v loňském roce, protože Craf-
tery první generace nedisponovaly pohonem všech 
kol. Nové to už samozřejmě umí a počítáme s nimi. 
Čtyřkolky jsou pro techniky, kteří obhospodařují 
horské oblasti, jako např. Krkonoše či Šumavu. Tyto 
vozy mají 6letý operativní leasing, takže zůstanou 
až do konce leasingu.

Nebudou problémem pro techniky větší 
rozměry Crafteru?
Menší nevýhoda tam je, technici jsou po léta zvyklí 
užívat vozidla T5 menších rozměrů, mohli par-
kovat třeba v podzemních parkovištích, kam se 
vejde vozidlo o max. výšce 190 cm. Musí si prostě 
dávat větší pozor, ale podle ohlasů od prvních 
šesti techniků, kteří již s Craftery jezdí, se na to dá 
brzy zvyknout. Navíc po prvopočáteční nedůvěře 

a nevoli měnit zaběhnuté, už se nyní technici na 
nové vozy těší a zapisují se do pořadníku, kdy se 
který Transporter vymění za Crafter.

Přestavbu vozidel jste si zabezpečovali 
ve vlastní režii?
Nikoliv, nákladový prostor vybavila společnost FD 
servis, autorizovaný prodejce regálů Sortimo pro ČR, 
který má s Volkswagenem smluvní vztahy. Ale vozy 
byly doplněny regálovou výbavou dle našich poža-
davků. Máme jasné zadání, co vše musí obsahovat, 
od regálů, prostor pro kanystry, úchyt pro složený 
rudl, apod. tak, aby byl technik připravený na každou 
situaci. Nyní může s sebou vozit i náhradní sklo na 
vysokozdvižný vozík, které předtím nebylo možné vo-
zit s sebou, jenom na objednání jej podruhé přivézt. 
Nyní má své místo ve voze a technik, když vidí někde 
prasklé sklo u vozíku, může navrhnout výměnu a na 
místě ji provést. Další výhoda jsou štafle, které jsou 
stále ve voze. Při opravě stožárů vozíku si je musel 
technik vypůjčit, nyní je prostě více soběstačný.
Aby byl ve vozech dodržován pořádek, začali jsme 
s novými vozidly uplatňovat tzv. pořádek typu 5 S, 
kdy všechno má své přesně stanovené místo, každý 
klíč, každé nářadí, každý díl má svůj úchyt, musí 
být prostě uklizeno a podle toho jsou pak technici 
také odměňováni. Zavedli jsme to z důvodů bez-
pečnosti, aby např. při nějaké kolizi létající materiál 
neudělal škodu na materiálu a také neohrozil zdraví 
servisního personálu. ■

Petr Kostolník

first in intralogistics

Firma STILL již od začátku zrodu Li-Ion technologie začala s výrobou inovativních vozíků a podílela se tak na jejím vývoji. Nyní již nabízí 
kompletní flotilu vozíků s Li-Ion technologií. Ať už se jedná o nízkozdvižné paletovací vozíky, vychystávací vozíky, tahače nebo vozíky 
s protizávažím – portfolio produktů STILL neustále roste.
Výhody Li-Ion technologie od STILL jsou nedocenitelné! Lithium-iontové baterie ohromují svým vysokým výkonem, nemusí se několikrát 
za směnu měnit jako olověné baterie. Možnost rychlého nabití zajišťuje efektivní využití času dříve stráveného čekáním při mezidobíjení. 
Seznamte se s Li-Ion technologií od STILL.

Více na www.still.cz

Inovativní Li-Ion flotila STILL – připravena na akci

Plnou rychlostí vpřed!

Prostor za kabinou 
je uzpůsoben pro umístění palety
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ZakáZková automatiZace  
pro laboratorní aplikace

Protože jsou laboratoře nuceny zpracovávat stále rychleji rostoucí množství vzorků, objevují 
se častěji požadavky na automatizaci souvisejících postupů. Na tyto požadavky zareagovala 
společnost Festo a vyvinula řešení – inteligentní sestavy k automatizované přípravě vzorků 
v oboru přírodních věd.

Dle požadavků laboratoří a laboratorních aplikací 
se úroveň poptávané automatizace může velmi 
lišit. Festo proto přichází s koncepcí, kde lze každé 
řešení přizpůsobit daným požadavkům. Navíc jej lze 
postupně doplňovat a rozšiřovat – od automatizace 
jednotlivých operací až po komplexní propojení 
individuálních procesů.

Aplikacím a postupům zákazníků nejlépe rozumí vý-
robci systémů a společnost Festo je zas odborníkem 
na automatizaci těchto aplikací, ať již v oblasti ma-
nipulace s kapalinami nebo s laboratorními vzorky. 
V souladu s principem společného vývoje využívá 
Festo své zkušenosti získané z mnoha projektů 
v oboru přírodních věd k tomu, aby už od samého 
začátku, od tvorby koncepce, reagoval na konkrétní 
situaci a zadání. V rámci optimalizace řešení při-
chází podle potřeby ke slovu i součásti a zařízení 

od dalších výrobců. Výsledkem jsou inteligentní 
dílčí sestavy s dokonale navzájem přizpůsobenými 
částmi a jasnými rozhraními, které prošly testy a lze 
je jednoduše doplnit ke stávající technologii. Na 
nově vyvinutém modelu pro automatizovanou 
přípravu vzorků je odbornost firmy jasně vidět. 
Příklad inovativní koncepce byl poprvé představen 
v loňském roce na výstavě Medica v Düsseldorfu.

Přesně a inteligentně 
Konstrukce inteligentní sestavy je velmi prostorově 
úsporná a zahrnuje automatizaci a vzájemné propo-
jení všech operací od označení nosičů vzorků přes 
otevírání a zavírání zkumavek až po přidávání různých 
kapalin na mikrotitrační destičky. Základem sestav 
jsou výrobky Festo. Například manipulátor EXCM 
a dávkovací hlava VTOE se podílejí na dávkování 
pufru (roztok, který je schopen vyrovnávat výkyvy 
pH způsobené přidáním různých látek). Použity jsou 
rovněž součásti ostatních výrobců: od jednokanálové 

dávkovací hlavy např. pro výrobu roztoků, živných roz-
toků a přidávání činidel až po 8kanálovou hlavu, která 
se svou kompaktní roztečí perfektně hodí k dávkování 
kapalin na mikrotitrační destičku. Robot vybavený 
speciálními uchopovacími prsty přenáší mikrotitrační 
destičky mezi jednotlivými moduly. Všechny sestavy 
řídí inteligentní automat CECC-X od společnosti Festo.

Otevřenost systému
Podle nejnovějších výsledků vývoje mohou inteligentní, 
automatizované sestavy pomáhat k rychlé a přesné 
přípravě vzorků. Testované inteligentní sestavy jsou 
navrženy tak, aby plnily požadavky budoucí koncepce 
chytré laboratoře – Smart Lab (Laboratoř 4.0). Jejich pa-
rametry lze samostatně nastavovat, protože pracují jako 
jednotlivá zařízení plug-and-work (zapojit a pracovat), 
standardizovaná rozhraní umožňují snadnou výměnu 
a aktualizaci dat. ■� /vl/

Zvenku štíhlý teplem smrštitelný,  
uvnitř chytrý

Hydraulický upínač TENDO Slim 4ax je úspěšnou kombinací kompletní vnější geometrie te-
pelných upínačů podle DIN 69882-8 a přesvědčivých vlastností hydraulické upínací techniky 
firmy Schunk.

Upínač byl navržený především pro axiální operace 
a ukazuje své silné stránky při vrtání, zahlubování, 
vystružování, tření a závitování v těžko přístupných 
místech na 5osých centrech, při výrobě prototypů, 
zápustek a forem. Testy dokazují, že upínače se 
svými vibrace tlumicími vlastnostmi hydraulické 
upínací techniky výrazně zlepšují procesy při vrtání.
Jako všechny hydraulické upínače TENDO pře-
svědčuje i TENDO Slim 4ax dlouhodobě nízkou 
obvodovou házivostí, perfektním tlumením vibrací 
a bleskovou výměnou nástroje pomocí 6stranného 
klíče. Upínač TENDO Slim 4ax se používá bez pří-
davných a občas drahých periferních zařízení. Je 
odolný vůči nečistotám a vysloveně bezúdržbový. 
Na rozdíl od tepelného upínače disponuje dlouho-
dobou přesnou obvodovou házivostí < 0,003 mm 
při upínací délce 2,5 x D a stupněm vyvážení G 2,5 
při 25 000 ot.min-1. V automobilovém průmyslu 
mohou nahradit tepelné upínače bez výdajů na 
programování. ■

Štíhlé hydraulické upínače TENDO Slim 4ax přesvědčují při axiálním obrábění  vysokou přesností a vynikajícím 
tlumením vibrací

Nově vyvinutý model pro automatizovanou přípravu 
vzorků

Plochý portál pro automatizaci v laboratořích 
disponuje prvky Festo (např. EXCM) a také součástí 
jiných výrobců

Dávkování vzorků na mikrotitrační destičky 
s minimálními nároky na prostor

Dávkovací hlava VTOE využívá modulárního 
dávkovacího systému

36_TM05.indd   36 07.05.17   13:31



37květen 2017       /   

Důkazem, že technika výroby a zpracování stlačeného vzduchu a vakuové techno-
logie mají stěžejní význam pro moderní průmysl i budoucnost digitalizované 
průmyslové výroby charakterizované většinou označením 4.0, je mezi-
národní veletrh ComVac, hlavní světová událost v tomto oboru. Jeho 
letošní ročník se konal v rámci veletrhů Hannover Messe a přinesl opět 
řadu zajímavých novinek a inovací.

Expozice dvou stovek vystavovatelů ve dvou halách 
si letos prohlédlo podle statistiky organizátorů na 
28 800 návštěvníků, z čehož 96 % tvořili odborníci 
a profesionálové v oboru kompresorové a vakuo -
vé techniky a vzduchotechniky. ComVac si udržel 
i letos vysokou úroveň mezinárodní účasti – podíl 
zahraničních vystavovatelů tvořil 75 % (tzn., že tři 
čvrtiny expozic, jejichž plocha se rozšířila, pocházely 
ze zemí mimo domácího Německa – největší vý-
stavní plochy měly velké kontingenty vystavovatelů 
z Číny, Itálie a Turecka, které dohromady předsta-
vovaly více než třetinu celkové podlahové plochy 
veletrhu). „Úspěch veletrhu ComVac podtrhuje vý-
znam tohoto sektoru pro pokročilou výrobu. Ani 
továrna dneška či zítřka se neobejde bez stlačeného 
vzduchu a vakuové techniky, takže se nelze divit, že 
ComVac, který se oproti poslednímu ročníku rozrostl 
o 16 %, zabral kromě úplně vyprodané haly 26 i část 
plochy nové haly 27,“ říká Sonia Wedell-Castellano, 
ředitelka projektu Deutsche Messe. 

Úspory, služby, investice
ComVac zahrnuje celou škálu kompresorů a techno-
logií stlačeného vzduchu a vakuové výroby, čerpa-
del, měřidel a řízení těchto procesů, a témata, jako 
je energetická účinnost a hospodaření s energií. I do 
oblasti kompresorové techniky pronikla digitalizace 
a svět Průmyslu 4.0 a internetu věcí (IoT). S pomocí 
senzorů a softwaru mohou komunikovat stroje 
i obsluha i různá zařízení mezi sebou navzájem, 
a průběžné monitorování umožňuje zajistit nejen 
lepší efektivitu a vyšší energetickou účinnost zaří-
zení, ale díky možnosti dálkové diagnostiky a servisu 
i jejich bezpečnost. Což je v oboru, kde se pracuje 
s vysokými tlaky či pod tlakem (kompresory a va-
kuové systémy), velmi důležitou záležitostí, stejně 
jako výkonnost a efektivita těchto zařízení.

U průmyslových zařízení na výrobu stlače-
ného vzduchu představují náklady na akvizici 
v průměru pouze asi 30 % celkových nákladů na 
životní cyklus. Zbývajících 70 % jsou energetické 
náklady. ComVac byl letos proto především o ener-
getické účinnosti. Modernizace na nejnovější tech-
nologie stlačeného vzduchu může tyto náklady 
snížit o velké rozpětí. Právě energetická účinnost 
a všudypřítomný Průmysl 4.0 patřily k tzv. megat-
rendům viditelným na veletrhu nejvíce. Prakticky 
všichni hlavní výrobci měli ve svém portfoliu řešení, 
která pomáhají uživatelům využít potenciálu úspor 
energie za pomoci moderních technologií.
Jednou z možností, které se v tomto směru nabí-
zejí, je např. využití tepla vytvářeného koncentrací 
stlačeného vzduchu v kompresoru. Podle informací 
společnosti Kaeser, jež patřila na veletrhu Com-
Vac mezi největší vystavovatele, dokáže moderní 
šroubový kompresor transformovat 100 % energie, 
kterou obdrží, na teplo a z této energie lze získat až 
96 % zpět,“ konstatuje výrobce známých kompre-
sorů v typickém žlutočerném designu.
Ušetřit energii, a to často ve výrazných objemech, 
mohou pro všechny kompresory i nadřízené, in-
tegrované řídicí systémy. Koordinované centrální 
řídicí systémy zabraňují nejen jednotlivým kompre-
sorům v přetížení, ale také zajišťují, aby celý systém 
fungoval efektivně. „Optimalizace tímto způsobem 
umožňuje jasné poklesy tlaku v systému a ve spo-
jení s podobnými způsoby šetření energií je možné 
dosáhnout více než 10% úspory,“ poznamenává 
energetická agentura NRW.
Pro dálkovou údržbu systémů je stále častěji vy-
užívána prediktivní údržba: Moderní kompresory 
a jejich subsystémy obsahují komponenty sys-
témů vnitřní kontroly, nepřetržitě monitorující chod 
a parametry zařízení a předávající tyto údaje přes 

Ethernet nebo jiné 
rozhraní do nadřazeného 

systému. S pomocí inteligentního analytického 
softwaru pak mohou být následně včas detekovány 
jakékoliv ztráty výkonu a určena nejvhodnější doba 
pro údržbu.

Stlačený vzduch jako zboží
Ukládání stlačeného vzduchu může vyvážit kolísavé 
požadavky na jeho dodávky, což má velký význam 
pro nákladovou efektivnost systému výroby stlače-
ného vzduchu a měl by být spíše větší, než menší,“ 
doporučuje energetická agentura. To samé platí 
i pro stlačený vzduch v klimatizačních systémech. 
„Jak nedostatečná, tak přemrštěná úroveň kvality 
dodávek vzduchu může a bude vést podle od-
borníků ke zvýšení provozních nákladů na energii. 
Starší systémy pro zásobování stlačeným vzdu-
chem, které si firmy pořizovaly v průběhu času, by 
proto měly být zkontrolovány na těsnost a úniky 
a v případě potřeby zcela, nebo částečně zrekon-
struovány či modernizovány.
Trend obchodování se stlačeným vzduchem jako 
komoditou místo pořizování samotné techniky 
pro jeho výrobu pokračuje rychlým tempem, jak 
ukázal i ComVac. Výhodou pro podniky je, že ne-
musejí udržovat svá vlastní energetická oddělení 
nebo investovat velké částky a generovat stlačený 
vzduch s vlastními kompresory, ale využít dodávky 
vzduchu jako službu poskytovanou výrobcem či 
dodavatelem kompresorové techniky.  Tím mají 
firmy zajištěny nejen dodávky množství stlačeného 
vzduchu či jejich nastavení podle svých aktuálních 
potřeb, ale i to, že budou moci využívat vždy 
nejmodernější (up to date) technické vybavení. ■

/jv/

KOMPRESORY  STLAČENÝ VZDUCH

V KRÁLOVSTVÍ VZDUCHU
Důkazem, že technika výroby a zpracování stlačeného vzduchu a vakuové techno-
logie mají stěžejní význam pro moderní průmysl i budoucnost digitalizované 
průmyslové výroby charakterizované většinou označením 4.0, je mezi-
národní veletrh ComVac, hlavní světová událost v tomto oboru. Jeho 
letošní ročník se konal v rámci veletrhů Hannover Messe a přinesl opět 

U průmyslových zařízení na výrobu stlače-
ného vzduchu představují náklady na akvizici 
v průměru pouze asi 30 % celkových nákladů na 
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V KRÁLOVSTVÍ VZDUCHU
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NOVINKY VE VÝVOJI PRŮMYSLOVÝCH 
KOMPRESORŮ MATTEI
Každý lichý rok se v Hannoveru koná strojírenský veletrh, jehož součástí je i tematicky zamě-
řený veletrh ComVac, kde se schází všichni výrobci i uživatelé kompresorů a vývěv a veškerého 
souvisejícího příslušenství. V návaznosti na článek, který jsme předloni ve stejné souvislosti 
publikovali, bychom se rádi zmínili o tom, co se od té doby změnilo ve výrobním programu 
firmy Mattei, výrobce originálních rotačních lamelových kompresorů.

V každém případě dál úspěšně pokračuje vývoj nové 
ucelené řady BLADE. Lze konstatovat, že všechny 
změny, které charakterizují tuto řadu kompresorů, 
prezentovanou dosud v rozsahu příkonů 
1,5 až 11 kW, bez problémů obstály. 
Během několikaletého sledování 
těchto strojů instalovaných v nej-
různějších provozních podmín-
kách, nebyly zjištěny systémové 
závady, naopak velmi se osvěd-
čilo to, že stroje jsou kompaktní, 
nejsou hlučné a snadno se instalují. 
Rovněž modularita všech základních 
dílů značně přispívá k jednoduchému 
a snadnému servisu a obsluze.
Veškeré výhody těchto strojů byly během 
dvou let přeneseny do navazujících modelů 
kompresorů vyšších výkonů. V současnosti jsou 
v řadě BLADE k dispozici další kompresory se jme-
novitými příkony 11 kW, 18,5 kW a 22 kW, všechny tři 

ve verzích pra-
covních tlaků 8, 10 

a 13 bar (g), jako běžný 
standard. Stejně jako mo-

dely nižších příkonů, i tyto 
stroje se vyznačují obdobnou 

modularitou hlavních dílů, ale zahr-
nují rovněž několik charakteristických technických 
novinek, které stojí za zmínku. V prvé řadě byl řeme-
nový převod mezi kompresorem a elektromotorem 
nahrazen přímou spojkou. Toto řešení, které bylo pro 
stroje nižších výkonů vynikajícím nápadem umož-
ňujícím jednoduchou modularitu, nemohlo obstát 
u strojů vyšší řady ve vztahu se spotřebou energie. 
Nové ale je, že přímá spojka je snadno přístupná 
a snadno demontovatelná, což u obdobných strojů 
řady ERC a AC nebylo možné a vyžadovalo demontáž 
základního soustrojí. Všechny tři nové kompresory 
nemohou být již z pochopitelných důvodů dodá-
vány na ležaté tlakové nádobě, zato jsou k dispozici 
i s frekvenčním měničem jako verze i, mohou být 

doplněny o kondenzační sušičku ve verzi PLUS, 
případně o sadu pro rekuperaci odpadního tepla ve 
verzi R alternativně chlazené vodou W. Všechny tyto 
stroje jsou v základní výbavě osazeny osvědčenou 
řídicí jednotkou MAESTRO XB umožňující dálkové 
ovládání a přenos dat.
Bezkonkurenční vlajkovou lodí firmy Mattei jsou 
kompresory řady MAXIMA – kompresory s nej-
nižší měrnou spotřebou energie. Tyto již osvědčené 
stroje jsou stále podrobovány dalším zlepšováním 
souvisejícím s požadavkem maximálních úspor 
energie. Pokračující řada těchto strojů je označována 
MAXIMA Xtreme a je opatřena již elektromotorem 
třídy IE 3. Další optimalizací tlakové ztráty médií 
proudících kompresorem bylo dosaženo ještě nižší 
měrné spotřeby energie a vyšší spolehlivosti stroje.
Zcela mimořádné zařízení Xpander, vystavo-
vané poprvé před dvěma lety, určené pro reku-
peraci odpadního tepla,  založené na Organickém 
Rankinově cyklu (ORC), bylo v průběhu dvou let 
podrobeno dalšímu vývoji. Přestože dosud není 
k dispozici pro komerční užití, tak toto zařízení 
funguje, vyrábí elektřinu a potvrzuje tím ojedi-
nělý způsob využití rotační lamelové technologie 
kompresorů Mattei.

www.matteicz.cz, www.mondo.cz
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LAMELOVÉ KOMPRESORY MATTEI
PRO ÚSPORU ENERGIE

Kompresor MATTEI MAXIMA Xtreme 75
Lamelové kompresory s vysokou účinností

• Jmenovitý příkon 75 kW
• Výkonnost 955,8 m³/h
• Pracovní tlak 8 bar
• Verze PLUS s integrovanou kondenzační sušičkou
• Možnost rekuperace tepla – ohřev užitkové vody

Ucelená řada lamelových kompresorů MATTEI pro průmyslové 
a dílenské využití:
• Jmenovitý příkon 1,5 kW – 250 kW
• Pracovní tlak 8 – 10 – 13 bar
• Výkonnost 9,6 – 2640 m³/h
• Včetně zařízení na úpravu stlačeného vzduchu od firmy MATTEI

Chraňte životní prostředí a šetřete energií

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

 +420 495 541 212, E-mail: info@mondo.cz
www.matteiCZ.cz, www.mondo.cz, www.hankison.cz 
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Chytrý vzduCh:  
nové příležitosti  
i obChodní modely 
Výrobce kompresorů Kaeser propojuje svá zařízení do inteligentních sítí a pomáhá je tak 
udržovat v dokonalém chodu po celém světě. Muže tak nabízet i nové služby.

Prediktivní údržba, která ještě relativně nedávno 
byla něčím, co znali jen příznivci sci-fi příběhů, 
se dnes již stala realitou. Stav zařízení nebo jejich 
komponentů je možné sledovat na dálku v čase, 
případně i pomocí vysoce citlivých senzorů a cen-
trálně analyzovat tyto datové toky. Z nich získané 
informace s využitím rozsáhlých databází a stále 
inteligentnějšího software umožňují servisním 
technikům získat přehled o kondici příslušných 

zařízení, případném riziku poruchy a tím jim umož-
nit včasný zásah ještě předtím, než by mohlo dojít 
k závažnější závadě či selhání s kritickými důsledky 
pro správné fungování stroje. Zatím byly podobné 
systémy doménou spíše velkých firem a koncernů. 
Nyní však začínají jejich možnosti objevovat i další 
firmy, včetně segmentu menších a středních pod-
niků. A právě jim mohou Průmysl 4.0, digitalizace 
a Internet věcí (IoT) přinést nové příležitosti.

Tradice a novinky mohou tvořit 
výhodnou synergii
Kaeser je klasická německá firma střední velikosti. 
Solidní, s dobrou tradicí díky nepřetržité téměř 
stoleté historii od roku 1919, aktivní na všech světo-
vých trzích, se 70% podílem exportu a pobočkami 
ve více než 50 zemích světa. „V každém roce od 
konce druhé světové války se společnost rozrůstala,“ 
říká generální ředitel Thomas Kaeser. Pouze v roce 
2009, v době celosvětové hospodářské krize, došlo 
k poklesu. Důsledné zaměření na digitální služby 
by mělo zabezpečit budoucnost firmy. „Systém  
Průmysl 4.0 jsme zavedli v době, kdy se o něm 
ještě nehovořilo,“ říká Thomas Kaeser s tím, že je 

to spíše módní termín, který vyjadřuje propojení 
výroby a internetu. Samotná firma Kaeser však 
začala své kompresory vybavovat počítači již v roce 
1997. Z počátku sloužily pouze k ovládání stroje 
a nabídly rozhraní pro vnější připojení, nyní jde 
hlavně o to zapojit tato zařízení do sítě, aby bylo 
možné nabídnout zákazníkům zcela nové služby. 
Například zajistit, že nedojde k žádnému nepředví-
datelnému selhání jejího zařízení. A právě to zajiš-

ťuje prediktivní údržba. 
Kromě prediktivního 
řízení údržby přispívá 
tento systém k mana- 
gementu spotřeby 
energie – výroba 
stlačeného vzduchu 
představuje 10 % 
průmyslové spotřeby 
energie v EU. „Oka-
mžitě vidíme, že staré 
zařízení spotřebovává 
příliš mnoho energie, 
a můžeme např. zá-
kazníkovi doporučit 
toto zařízení vyměnit,“ 
říká Thomas Kaeser. To 
vše má stát tolik, jako 
„o trochu dražší servisní 
smlouva“.

Stroje a jejich virtuální bratříčci
V Coburgu, kde se kompresory Kaeser vyrábějí, 
vzniká nyní současně s každým reálně vyrobeným 
kompresorem podle konkrétních potřeb zákazníka 
zároveň i jeho digitální dvojče. Tomuto virtuálnímu 
obrazu jsou v reálném čase průběžně přiřazovány 
informace o stavu reálného zařízení, tj. o tlacích, vi-
bracích, otáčkách, hodnotách vlhkosti, teplotě, spo-
třebě energie a prostojích. Na základě obrovského 
množství dat z různých zařízení vznikají pak datové 
modely, které umožňují přesné předpovědi chování 
v reálném provozu. „Dříve jsme se prostřednictvím 
našeho telemonitoringu dozvěděli asi o pět minut 
dříve než zákazník, že něco není v pořádku a teprve 
když u něj poklesl tlak v potrubí, vyslali jsme k němu 
technika. Dnes můžeme díky inteligentnímu 
propojení dat zasáhnout mnohem dříve,“ vysvětluje 
Thomas Kaeser. Také dřívější obvyklé pevné inter-
valy údržby se s tímto systémem stávají nadbyteč-
nými – inspekce zařízení je nutná pouze v případě, 
že analýza dat zjistí, že je takovýto krok zapotřebí. 
Tento příklad ukazuje, že firma střední velikosti 
může úspěšně využít technologii IoT, která je za-
ložena na tom, že databáze shromažďují obrov-

ské množství dat, a společnost Kaeser má takto 
mnohem více informací o stavu svých výrobků, 
než tomu bylo před několika lety. Předpokladem 
je existence velkých databází a neomezený počet 
disponibilních IP adres, jejichž prostřednictvím 
je každý objekt na internetu identifikovatelný 
a může být jednotlivě ovládán nebo kontrolován. 
Pokud to zákazník neodmítne, je každý kompresor 
vyrobený firmou Kaeser propojen prostřednictvím 
řídicí jednotky vlastní konstrukce Sigma Air Con-
trol a internetu s centrálou v Coburgu. Všechna 
data jsou zobrazována v reálném čase na desít-
kách kontrolních zařízení v centrále, která pracuje 
nepřetržitě 24 hodin denně. Čím více zařízení je 
touto celosvětovou sítí propojeno, tím kvalitnější 
je ochrana dat a služba, jejímž hlavním cílem je 
udržet výpadky zařízení na minimu. 
Pro zákazníky má tato služba velké výhody, pro-
tože stlačený vzduch v průmyslu je téměř stejně 
nepostradatelný jako elektrický proud. Jakýkoli 
výpadek má přímý dopad na výrobu, stojí peníze 
a nervy. Téměř v každém výrobním podniku, do-
konce i v nemocnici nebo zubařské ordinaci tiše 
bzučí ultramoderní kompresory. Stlačený vzduch 
nejrůznější kvality pohání zubařské vrtačky, zajišťuje 
dýchání pacientů na jednotkách intenzivní péče, 
udržuje pod tlakem lakovací stroje v automobilo-
vém průmyslu, vyfukuje z plastových polotovarů 
plastové lahve, provzdušňuje čisticí nádrže, čistí 
potrubní systémy nebo vytváří „vzduchovou clonu“ 
na ochranu mořských živočichů kolem podmoř-
ských konstrukcí větrných elektráren.

Nová komodita:  
vzduch místo kompresorů
Se zvyšující se digitalizací dochází i ke změně ob-
chodního a hospodářského modelu výrobce zařízení. 
Již v současné době Kaeser stále častěji neprodává 
více kompresorů, ale pouze dodávku stlačeného 
vzduchu. Nový způsob obchodování, označovaný 
jako „Contracting“, funguje takto: Zákazník si přeje no-
vou kompresorovou stanici. Firma Kaeser poskytne 
individuálně zpracovanou koncepci a zařízení vyrobí. 
To se však nestává majetkem zákazníka, ale leasin-
gové společnosti, od níž si toto zařízení firma Kaeser 
pronajme zpět. Výhoda pro zákazníka: zaplatí 
pouze za přesné množství stlačeného vzduchu, které 
potřebuje, z fixních nákladů se tak v rozpočtu stanou 
variabilní náklady. Výhoda pro firmu Kaeser: Pe-
něžní tok se stabilizuje, firma vydělává, i když třeba 
kvůli případné krizi nikdo nechce investovat. Z prů-
myslových výrobců se proto stále častěji stávají více 
poskytovatelé služeb. Stejně jako automobilky, které 
možná budou prodávat méně aut, ale zato nabízet 
služby mobility – v podobě „Carsharing“ (sdílení aut). 
Je tu ovšem ještě jeden zásadní problém, který bude 
nutné spolehlivě vyřešit: Jak se ochránit před prů-
myslovou špionáží a hackerskými útoky? Thomas 
Kaeser se snaží uklidnit: „S daty z kompresorových 
stanic nemůže nikdo nic udělat. Kromě toho jsou 
digitální rozhraní konstruována tak, že z vnější da-
tové sítě nemohou být prováděny žádné operace.“ 
Mnoho firem nicméně váhá, pokud jde o automa-
tické zveřejňování dat nebo možnost externího 
přístupu k interním systémům. ■

/ps/

Ředitel firmy Thomas Kaeser, který začal vybavovat kompresory počítači již v roce 
1997, na letošním veletrhu ComVAC seznámil s možnostmi využití IoT v průmyslu 
i kancléřku Angelu Merkelovou a polskou premiérku Beatu Szydlovou
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NoviNky a premiéry  
Na veletrhu Comvac 2017
Na Hannoverských průmyslových veletrzích se jednou za dva roky koná také veletrh ComVac, 
kde výrobci kompresorové techniky představují světovému trhu premiérové uvedení řad 
nových produktů. Nabízíme výběr nejzajímavějších z nich.

Firma Pneumofore představila světově největší 
vzduchem chlazený kompresor s rotačními lo-
patkami A400.4 s nominálním výkonem 250 kW. 
Řada A, jejíž součástí zmíněný kompresor je, nabízí 
tlakový rozsah od 2,5 do 10 bar (g) a kapacitu od 
67 do 5360 m3/h při 50 Hz. Vzduch místo vodního 
chlazení, odolnost a robustní konstrukce, možnost 
snadné instalace a vysoká účinnost nabízí podle vý-
robce uplatnění pro jakékoliv průmyslové potřeby.

Italská společnost Betico uvedla v oficiální premiéře 
nové kompresory řady ER 22 – 37C VF, připravené 
pro inteligentní řízení více strojů současně. Jsou 
určené pro střední firmy a kompresory řady ER 45 
– 75C VF pro střední až velké podniky, navržené pro 
nepřetržité pracovní nasazení s maximální efekti-
vitou. Na opačném konci profitového portfolia je 
další premiérová novinka – kompresory ER 5 – 15C 
VF pro menší dílny a provozy vyžadující dodávky 
kvalitního stlačeného vzduchu za přijatelné náklady. 
V expozici Bauer Kompressoren se předvedly 
kompresory nové řady MINI-VERTICUS & VERTICUS 
pro stacionární vysokotlaké systémy. Jsou kon-
struovány pro kompresi vzduchu, dusíku a jako 
plynotěsné modely vzácných plynů. Mohou být 
dodávány také jako systémy pro zvýšení tlaku 
v nasávání. Disponují novým designem a výrazně 

tišším provozem s možností připojení k smart-
phonu s B-APP. 
Firma Boge kromě faceliftu kompresorů řady C 
s motory IE4 a frekvenčně řízenými ventilátory, 
s nimiž lze snižovat spotřebu energie, představila 
i prototyp 4. generace šroubového kompresoru 
S-4. K jeho silným stránkám patří významná úspora 

energie, tichý provoz díky efektivní zvukové izolaci 
a snadná údržba.
Americký výrobce Sullair uvedl na veletrhu svou 
novou řadu LS, která představuje jeden z nejvý-
znamnějších produktových milníků v historii firmy. 
Obsahuje nejnovější inovace, včetně nové paten-
tované vzduchové koncovky, novou technologii 

Údržba nové generace nese název 
prediktivní
Praktické využití možností technologií Prů-
myslu 4.0 představily společnosti  Kaeser 
Kompressoren a Sigma Smart Air v podobě 
službu, která zajišťuje prediktivní údržbu, ma-
ximální energetickou účinnost a dostupnost 
přívodu stlačeného vzduchu. Aby mohli uži-
vatelé využívat provozních, servisních a ener-
getických dat v reálném čase pro stlačený 
vzduch, musí být «inteligentní», tj. musí být 
propojeni prostřednictvím ethernetové sítě 
Sigma Network řízené systémem Sigma Air 
Manager 4.0. V konceptu Sigma Smart Air 
propojuje fyzický svět s virtuálním v rámci 
strukturního modelu, ve němž je konkrétní 
fyzická vzduchová stanice, konfigurovaná po-
dle požadavků operátora. Ta je reprezentována 
identickým «digitálním dvojčetem», kde je 
možné na základě provozních dat v reálném 
čase nejen sledovat stav přívodu stlačeného 
vzduchu, ale také zjišťovat jeho provozní stav. 
Tak mohou být potenciální poruchy zjištěny 
předem a může být automaticky zahájena 
odpovídající údržba.
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elektronického spirálového ventilu a nový 10“ ba-
revný dotykový monitor. Také množství funkcí již ve 
standardním vybavení včetně plného krytu, startéru 
Wye Delta, bezztrátového vypouštění a fázového 
monitoru. Kromě toho je řada LS první, která zavádí 
technologii dálkového monitorování Sullair AirLinx.
V čínském pavilonu se představila zajímavá novinka 
firmy Wenling Xinlei Air Compressor s ozna-
čením Xinlei XLPM10ATD. Pod suchým kódovým 
označením se skrývá pozoruhodné zařízení kombi-
nující v jednom přístroji kompresor, sušičku a vzdu-
chovou nádrž. Dalším z premiérově představených 
produktů tohoto čínského výrobce je synchronní 
šroubový vzduchový kompresor s permanentním 
magnetem XLPM50A, který využívá principu, že 
většina pracovních podmínek systému měniče 
kmitočtu je nižší než jmenovité otáčky práce. Kon-
trastní šum a opotřebení jsou sníženy, což prodlu-
žuje servisní intervaly a životnost zařízení. Řada 
synchronně integrovaných strojů s permanentními 
magnety může za stejných pracovních podmínek 
ušetřit 6 – 9 % energie ve srovnání s běžnými frek-
venčními stroji, a oproti běžné frekvenční konverzi 
lze dosáhnout až 35% úspory energie. 

Nové kompresory představila i italská firma Ultra-
ceco v podobě modelů SC a ESW. Řada SC zahrnuje 
spirálové, zcela bezolejové kompresory, určené pro 
průmyslové, potravinářské, laboratorní a lékařské 
aplikace. Řada ESW Colossus je následovníkem 
inovativních pístových kompresorů Ultra Controlo 
se zaměřením na lékařské aplikace. Jde o robustní 
a vysoce účinný bezolejový kompresor s dlouhou 
životností a snadnou údržbou. Obě technologie 
mohou být doplněny zařízeními pro úpravu vzdu-

chu a sušičkou, což zajistí, že stlačený vzduch má 
pro daný účel ideální kvalitu.
Atlas Copco Airpower představil své rotační 
šroubové kompresory GA 90+ – 160+ / GA 110 – 
160 VSD vybavené nejnovější generací rotačních 
šroubů se vstřikováním oleje pro delší životnost 
a bezporuchový provoz. Řada integrovaných tech-
nologií s variabilní rychlostí (VSD) a systémy pro 
obnovu energie přinášejí značné úspory energie 

a snížení provozních nákladů. Centrální regulátor 
ES propojuje všechny kompresory a sušičky a sni-
žuje celkové tlakové pásmo pro dosažení dalších 
úspor energie.
Firma BEKO Technologies prezentovala chladicí 
sušiče řady DryPoint RA, které automaticky upravuje 
svůj výkon podle požadavků na odběr stlačeného 
vzduchu. To umožňuje snížit provozní náklady na 
částečné zatížení až o 70 % ve srovnání s konvenč-
ním chlazením sušičky. Technologie se používá 
tam, kde systémy a výrobky stlačeného vzduchu 
vyžadují ochranu před kondenzáty a kontaminací. 
Sušení je dosaženo chlazením vzduchu, což vede 
ke kondenzaci, která se pak vypouští bez ztráty 
stlačeného vzduchu, vzduch se poté znovu ohřeje 
a relativní vlhkost vysušeného vzduchu se sníží pod 
30 %. Množství energie použité v tomto procesu se 
liší podle požadovaného výkonu při sušení, čímž 
se dále snižují energetické náklady.

Společnost Kaeser Kompressoren SE představila 
novou generaci rotačních šroubových kompresorů 
řady DSD s motory splňujícími normu IE4. K dispo-
zici je pro průtoky od 14 do 25 m3/min. Přinášejí 
vylepšený výkon až o 9 %, stejně jako až o 6 % vyšší 
průtoky než předchozí modely. 
Další novinkou v expozici Kaeser byla nová řada 
šroubových dmychadel DBS s výkonem od 15 do 
37 kW a průtoky od 4 do 22,5 m3/min. V současné 
době jsou nejúčinnějšími systémy svého druhu na 
trhu. Nabízejí až o 35 % vyšší účinnost než běžná 
rotační dmychadla a také úspory energie v dvojci-
ferném rozsahu v porovnání s běžně dostupnými 
šroubovými turbodmychadly.

Pod označením Contain-Air uvedla firma kompletní 
mobilní stanici na výrobu stlačeného vzduchu 
umístěnou v kontejneru. Jde o tichou a účinnou 
kompaktní jednotku s odolným kompresním ro-
tačním šroubovým bezolejovým kompresorem 
s integrovanou rotační sušičkou schopnou dodávat 
stlačený vzduch bez oleje kdekoli. Toto řešení je 
podle výrobce ideální pro aplikace, které vyžadují 
stlačený vzduch nejvyšší kvality, včetně náročných 
farmaceutických provozů. ■

/red – Hannover/

▲ ▲ ▲
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Tibbis: specialisTé (nejen)  
na vzduch pro Trolejbusy
Mezi pobočkami globálních dodavatelů kompresorové techniky a řešení pro úpravy a stlačování 
vzduchu si v Česku dobře vedou i menší místní firmy. Jednou z nich je i pražská společnost 
Tibbis, jejíž historie sahá do r. 1993, kdy čeští podnikatelé navázali na tradiční dlouholeté 
dodávky kompresorů britské firmy Hydrovane do ČR. 

Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti proble-
matiky úpravy a stlačování vzduchu, od projekce, 
dodávek, zástavby, montáže až po servis a v roce 
2001 se stala výhradním autorizovaným zástupcem 
této značky pro Českou a Slovenskou republiku. 
Kromě produktů značky Hydrovane, což jsou hlavně 
rotační lamelové kompresory, zahrnuje nabídkové 
portfolio i šroubové kompresory sesterské firmy 
CompAir. Firma Tibbis s nimi slaví úspěchy nejen 
v Česku, ale jak prozrazuje Michal Novák, ředitel 
společnosti, míří i na další středoevropské trhy, 
např. do sousedního Polska.

Jaký je Váš recept na úspěch?
Úspěch záleží kromě samotného produktu i na 
výběru dodavatelů, v našem případě jsme vsadili 
na značky Hydrovane a CompAir, což jsou zavedené 
spolehlivé firmy s vysoce kvalitními produkty, ale 
nemenší část úspěchu, aby firma dokázala obstát 
na náročném konkurenčním trhu, je i vztah k zá-

kazníkům a následná péče o ně. Samozřejmostí 
je tedy pozáruční servis a opravy. Pro lamelové 
kompresory nabízíme např. nadstandardní 10letou 
záruku. Tu bychom nemohli nabízet bez naprosté 
důvěry v tyto produkty. Vycházíme přitom z pro-
věřené spolehlivosti těchto zařízení v podmínkách 
běžného provozu, záruční doba v podstatě odpo-
vídá určitému počtu spolehlivě odpracovaných 
motohodin, které máme už v praxi odzkoušené. 
Podmínkou je ovšem řádná údržba.

Co tvoří hlavní komoditní zaměření 
Tibbisu?
Zaměřujeme se na kompresory ve výkonovém 
rozsahu od 1,1 do 250 kW, které nacházejí uplatnění 
hlavně u menších a středních firem. Samozřejmě 
jsme schopni dodat i náročná komplexní řešení pro 
velké odběratele. Někdy bývá ale problém přesvěd-
čit zákazníka, že systém, tedy kompresor, který si 
vybral pro své potřeby, fungovat v požadovaném 
rozsahu či kapacitě nebude, a dimenzovat ho na 
reálné parametry dané aplikace.
Větší kompresory jsou nabízeny i s účinným frek-
venčním měničem, který kromě měkkého rozběhu 
umožňuje dosáhnout díky snadné a přesné regulaci 
provozního tlaku vzduchu v rozvodové soustavě 
i nezanedbatelné úspory energie. Vyplatí se hlavně 
pro větší kompresory, které přes soustavu vzdu-
chového rozvodu mohou výhodně spolupracovat 
s menšími, méně přesně řízenými kompresory.
Poměrně významnou část našich aktivit tvoří i jedna 

speciální záležitost, které se věnujeme a vyvíjíme 
již řadu let – kompresory pro trolejbusy. Kromě 
kompresorů samotných dodává Tibbis ale i sušičky 
vzduchu, filtry, rozvody vzduchu, separátory oleje 
a automatické odvaděče.

O které kompresory je mezi zákaz-
níky největší zájem?
Nejvíce žádané jsou lamelové kompresory, které 
jsou velmi spolehlivé z hlediska provozu. Je to dáno 
jejich jednoduchým principem: menší počet kon-
strukčních dílů prostě zajišťuje vyšší spolehlivost. 
Proto patří lamelové kompresory k nejspolehli-
vějším. Ale vše závisí hlavně na konkrétní aplikaci 
a podmínkách nasazení, každá varianta má své 
optimální využití, své plusy a mínusy.

Změnil se z vašeho pohledu trh 
v tomto oboru od doby, kdy firma 
začínala? 
Změnila se řada věcí, ale k zásadnímu posunu 
došlo hlavně v pojetí celého byznysu. Už nejde 
o to prodat samotný výrobek, ale stále častěji jsou 
požadována komplexnější řešení, např. vypracování 
projektu, příprava, montáž a speciální zástavby 
kompresorů a jejich příslušenství podle požadavků 
zákazníka nebo dodávky kompresorových stanic 
na klíč. Není výjimkou komplexní dodávka včetně 
dokonalého zajištění podpůrných služeb. Na to je 
dnes kladen velký důraz, stejně jako na individuální 
přístup k zákazníkovi.
S tím samozřejmě úzce souvisí i servis a prodej ná-
hradních dílů. Pro zajištění provozní spokojenosti zá-
kazníka nabízíme proto navíc náš dokonalý a rychlý 
servis, zásobovaný pouze originálními náhradními 
díly výrobce, to samé se týká i olejů. Musíme být 
schopni zajistit nepřetržitou servisní péči, kdy ga-
rantujeme příjezd kvalifikovaného technika do 24 
h. Technici jsou proškolování přímo u výrobce. Po 
dobu opravy má zákazník samozřejmě možnost 
zapůjčit si náhradní kompresor, aby činnost firmy 
nebyla omezena či narušena. ■

www.tibbis.cz
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Nová řada iNtegrovaNých 
sušicích a filtračNích systémů
Na veletrhu ComVac představila společnost Parker mj. i novou řadu adsorpčních sušičů se 
studenou regenerací. Jde o systémy CDAS (Clean Air Dry System – systém čistého suchého 
vzduchu) a OFAS (Oil Free Air System – systém vzduchu bez oleje). Kvalita vzduchu nových 
systémů sušičů je ověřena podle ISO 7183 a ISO 8573-1.

Protože jsou sušiče vybaveny inovativními tech-
nologiemi a poskytují vzduch s ověřenou kvalitou, 
vyhoví ekonomika a produktivita systémů i vysokým 
požadavkům. Systémy Parker Zander CDAS a OFAS 
nabízejí zcela nové sušení a filtraci vzduchu s cílem 
poskytnout nejlepší možnou kombinaci hospodár-
nosti, účinnosti a životnosti. Do každé jednotky je 
ve standardním vybavení integrována řada nejmo-
dernějších technologií pro úsporu energie. Spolu 
s pokročilým systémem řízení průtoku a filtrem 
nabízí trvale nízkou tlakovou ztrátu, což přináší 
podstatné snížení spotřeby energie a provozních 
nákladů. V obou systémech jsou používány filtry 
OIL-X, které jsou k dispozici ve čtyřech různých 
variantách: odlučování kondenzátu, koalescence, 
odstraňování pevných částic a olejových par.

Systém OFAS nabízí třídu čistoty vzduchu 0 ve 
vztahu k celkovému množství oleje – bez ohledu 
na to, jestli stlačený vzduch produkují kompresory 
s olejem nebo bezolejové. Tato klasifikace zajišťuje 

nejvyšší kvalitu vzduchu v místě použití pro kritické 
aplikace za zlomek nákladů na specializované bez-
olejové kompresory. 
Inovativní systémy byly navrženy tak, aby poskytovaly 
konzistentně vysoký výkon i po delší dobu. Byly vyvi-
nuty s cílem vytvořit nový standard pro průmysl z hle-
diska efektivnosti a produktivity při použití speciál - 
ních patron s vysokou pevností plněných systémem 
snowstorm filling, který maximalizuje hustotu sušicí 
náplně, potlačuje tvorbu kanálků v náplni, zajišťuje 
stálý rosný bod, přispívá k dosažení nízké tlakové 
ztráty a napomáhá ke snižování energetické spotřeby 
kompresoru. Systém automaticky přizpůsobuje pro-
voz sušiče podle podmínek na vstupu a požadavků 
na odběr stlačeného vzduchu, což zajišťuje optimální 
spotřebu energie a plné využití sušicího média (de-
sikantu). Výsledkem je snížení požadavků na údržbu 
a výrazně nižší náklady na energie s úsporou až 
85 %. Kromě toho systém rozvedení vzduchu a pl-
noprůtokové ventily umožňují neomezený průtok 
vzduchu se zanedbatelnou tlakovou ztrátou, což 
pomáhá snížit energetickou spotřebu kompresoru. 
Sušicí patrony jsou plněny velmi silným desikantem 
a dodávají se s životností až 5 let.
Oba systémy lze snadno namontovat i udržovat. 
Díky šroubovacímu hornímu víku je umožněna 
jednoduchá výměnu patron s desikantem. ■

modliNk vario = spojeNí pNeumatiky, 
hydrauliky a elektroNiky v jedNom
Propojení strojních součástí je nyní naprosto jednoduché – s Modlink Vario, praktickou spoj-
kou společnosti Murrelektronik, v klasickém formátu obdélníkových konektorů. Jeden pohyb 
stačí pro zapojení a odpojení pneumatického, kapalinového a energetického systému, i pod 
tlakem, avšak spolehlivě a bez úniku média.

Spojka je vhodná zejména do strojů a zařízení, ve 
kterých se propojení mezi jednotlivými součástmi, 
jako je rozvaděč, komponenty stroje nebo nástroj, 
musí často odpojovat a připojovat. Snadno ovla-
datelný rychlozavírací systém Modlink Vario zde 
přispívá ke značné časové úspoře. Madlo, které 
slouží také ke spojení kabelů do svazku, může být 

zaaretováno v pěti různých polohách – jak je pro 
danou aplikaci zapotřebí. 
Modlink Vario nabízí místo pro osm zásuvek, které 
lze v závislosti na aplikaci využít pro pneumatický, 
kapalinový a energetický systém. To zajišťuje vyso-
kou modularitu. Pro přenos energie nabízí Murrelek-
tronik vhodné přípojné příslušenství s kabely M12 

s nejrůznějším počtem pólů a v různém kódování. 
Kovový kryt umožňuje použít Modlink Vario v ná-
ročných průmyslových podmínkách. ■

CDAS – systém čištění 
a vysoušení vzduchu

šroubeNí pro vysokotlaké aplikace 
Před 25. lety byla zahájena výroba šroubení série EO2 v provozech Parker. Šroubení se stalo 
nejpoužívanějším spojovacím systémem s měkkým těsněním na trhu. Díky řadě výhod a prak-
tických vlastností se dostal do všech aplikací, včetně tlakového vzduchu.

Charakteristickým rysem šroubení EO2 je elasto-
merové těsnění na konci trubky. Nachází se mezi 
vnitřním kuželem tělesa šroubení a pláštěm trubky, 
čímž velmi účinně blokuje jedinou možnou cestu 
úniku. Hermeticky utěsněná jsou dokonce i média 
s nízkou viskozitou jako plyn a voda. Speciální těsnicí 
profil má zvláště velký průřez a zajišťuje účinné utěs-
nění trubky a šroubení i v extrémních podmínkách. 
Systémový tlak zvyšuje tento těsnicí účinek, proto 
je toto šroubení vhodné pro vysokotlaké aplikace. 
Šroubení mají metrické rozměry a splňují stanovené 
normy pro kruhové koncovky řezané s 24°, např.: 

ISO 8434, DIN 2353 a DIN 3861. K dispozici jsou 
z oceli a nerezové oceli a v tlakových stupních LL, L 
a S. Speciální konstrukce zajišťuje efektivní montáž. 

Přidržovací kroužek využívá osvědčený princip zá-
řezného kroužku, který se zařízne, když se dostane 
do kontaktu se stěnou trubky. Před montáží existuje 
vzduchová mezera mezi dosedajícími povrchy těsni-
cího a přidržovacího kroužku. Mezera se uzavře, jak-
mile přidržovací kroužek dosáhne konečné hloubky 
řezu do trubky. Díky pevnému dorazu uživatel zjistí, 
že je montáž dokončena. Tato speciální konstrukce 
systému EO2 eleminuje rizika spojená s nadbyteč-
ným nebo nedostatečným utažením.
Důležitou součástí je funkční matice, ve které tr-
vale drží těsnicí a přidržovací kroužek. To zabraňuje 
všem únikům a urychluje proces montáže. Matice 
obsahuje integrovaný přednastavený nástroj, jenž 
zajišťuje, že se přidržovací kroužek spolehlivě zařízne 
do trubky, aniž by došlo k poškození těsnicí plochy 
tělesa šroubení. Řada EO2 odolává tlaku až 800 
bar (PN) pro sérii S a až 500 bar (PN) pro sérii L. ■
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Měřicí přístroje pro kontrolu 
kvality a Měření spotřeby  
tlakového vzduchu
Široká nabídka přístrojů německé společnosti Testo SE & Co. KGaA, které jsou na našem trhu 
známé již 60 let, zaručuje flexibilitu a spolehlivé řešení různých procesů. Důvěru si přístroje 
získaly zejména svojí spolehlivostí a vysokými užitnými vlastnostmi v mnoha průmyslových 
odvětvích. 

V sortimentu lze nalézt mj. i řadu přístrojů pro oblast 
stlačeného vzduchu, jako jsou průtokoměry, měřiče 
zbytkové vlhkosti a detektory úniku.

Měření zbytkové vlhkosti
Testo 6721 je přístroj pro kontrolu rosného bodu 
se dvěma spínacími kontakty pro řízení a sledování 
vymrazovacích a adsorpčních sušiček. Doposud 
nebylo kontinuální ovládání a sledování sušiček 

stlačeného vzduchu často ekonomické. Přístroj 
testo 6721 tuto mezeru vyplňuje. Buď integrovaný 
jako komponent v sušičce, nebo v pneumatických 
strojích a nebo vestavěný zákazníkem. S tímto kom-
paktním řešením zvyšujete efektivitu vaší sušičky. 
Zároveň zabráníte následným škodám na zařízeních 
a výrobcích, které mohou vzniknout v důsledku 
příliš vysoké vlhkosti stlačeného vzduchu.
Přístroj testo 6740 byl vyvinut speciálně pro 
měření zbytkové vlhkosti ve stlačeném vzduchu 
nebo v suchém vzduchu (např. sušičky granulátu). 
Optimální přesnosti v oblasti zbytkové vlhkosti 
se dosáhne speciální kalibrací. Výsledkem vývoje 
přístroje testo 6740 je měřicí rozsah od -45 do 
+30 °Ctd a vynikající přesnost. Pro výstup rozho-
dující veličiny zbytkové vlhkosti je k dispozici libo-
volně škálovatelný analogový výstup, volitelně se 
spínacím konektorem pro kontrolu MAX. Navíc si 

testo 6740 získá uživatele svou kompaktní a uži-
vatelsky příjemnou konstrukcí, jako je například 
možnost otočení pouzdra o 350° pro optimální 
nasměrování displeje.

Sledování spotřeby
Měřiče průtoku stlačeného vzduchu testo 6441 
až testo 6444 slouží ke zjištění, sledování, kont-
role a protokolování spotřeby stlačeného vzduchu 

v rozvodech se jmenovitou světlostí DN15 až DN50. 
Tyto činnosti slouží jednak ke zjišťování úniků v sys-
témech stlačeného vzduchu a následného rozdě-
lení nákladů podle spotřeby, tak také k zajišťování 
managementu provozních špiček. Pomocí měřičů 
stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 se 
pro stlačený vzduch vytváří (podobně jako pro 
média proud, voda nebo plyn) transparentnost 
v jeho spotřebě. Tím se zvyšuje motivace u osob 
zodpovědných za proces s ohledem na opatření 
pro snižování nákladů a úspory energií. Měřiče 
spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 
6444 měří normovaný objemový průtok provozního 
stlačeného vzduchu na kalorimetrickém principu, 
čímž je postup měření nezávislý na procesním tlaku 
a nevytváří jeho ztrátu. Zatímco termický keramický 
senzor se skleněnou ochranou nabízí velkou ro-
bustnost a rychlou odezvu, zajišťuje integrovaná 

vstupní a výstupní trasa média optimální přesnost.
Průtokoměry řady testo 6446 a 6447 lze použít 
i pro hlavní rozvody až do DN 250. Varianta testo 
6447 nabízí navíc možnost vyjmutí sondy pod tla-
kem (patentovaná šroubovací armatura). Právě 
u velkých jmenovitých světlostí jde o důležitá po-
trubí stlačeného vzduchu, často o hlavní přívod 
po úpravě.

Detekce úniků
Plyny unikající z netěsností v plynových potrubních 
systémech (např. vlivem koroze nebo špatných 
šroubových spojů) vydávají zvuky v ultrazvukové 
oblasti. S pomocí detektoru úniku testo Sensor LD 
je možné již ze vzdálenosti několika metrů rozpo-
znat i ty nejmenší úniky, které nelze zachytit lid-
ským uchem nebo spatřit pouhým okem díky jejich 
velikosti. Detektor úniku testo Sensor LD převádí 
neslyšitelné zvuky úniků z ultrazvukové oblasti do 
slyšitelného spektra pro lidské ucho. Tyto zvuky jsou 
pak slyšitelné i ve velmi hlučných prostředích, díky 
pohodlným zvukotěsným sluchátkům, které jsou 
součástí dodávky. Detektor úniku testo Sensor LD se 
odlišuje svým vysoce přesným senzorem a vylepše-
nou detekcí úniků díky akustickému trychtýři (např. 
u systémů stlačeného vzduchu, rozvodů plynu, páry 
nebo chladicích systémů, těsnění dveří atd.). Za 
pomoci integrovaného laserového zaměřovače je 
možné úniky lokalizovat ještě přesněji. ■

www.testo.cz

Testo SE & Co. KGaA
Firma se sídlem v německém Lenzkirchu ve 
Schwarzwaldu je celosvětově na špici v oblasti 
přenosných a stacionárních měřicích aplikacích. 
Celkově pro ni pracuje 2500 lidí ve 32 dceřiných 
společnostech. Tento hightech expert na měřicí 
techniku přesvědčuje celosvětově přes 650 000 
zákazníků vysoce přesnými měřicími přístroji 
a inovativními řešeními pro management měře-
ných dat zítřka. K receptu na úspěch firmy Testo 
patří též nadprůměrné investice do budoucnosti 
podniku. Testo investuje zhruba jednu desetinu 
ročního obratu do výzkumu & vývoje.

Měřič průtoku stlačeného vzduchu testo 6443

Přístroj testo 6740 pro měření zbytkové vlhkosti ve 
stlačeném vzduchu
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Leningradská Je-2 se chystá ke spuštění

V Rusku se připravuje ke spouštění 1. blok Leningradské JE-2, která by neměla unikat naší po-
zornosti. Jde totiž o referenční blok pro projekt, který byl nabízen v tendru na rozšíření jaderné 
elektrárny Temelín, a pro projekty jaderné elektrárny Hanhikivi ve Finsku a Pakš v Maďarsku. 

Na její výstavbě se podílejí i české firmy a nové 
projekty v Evropě pro ně otevírají další potenciál.

Reference pro potenciální  
nové VVER v Česku
V únoru 2017 zahájila ruská korporace pro atomo-
vou energii Rosatom komerční provoz 1. bloku 
Novovoroněžské JE-2 jako vůbec prvního bloku 
generace III+ na světě. Tento blok má stejně jako 
Leningradská JE-2 reaktor typu VVER-1200, ale elek-
trárny se vzájemně liší typovým projektem, který 
byl použit. V rámci struktury Rosatomu působí v roli 
generálních projektantů dvě společnosti a projekty 
jednotlivých elektráren se dělí mezi ně.
Atomenergoprojekt má na starosti Novovoroněž-
skou JE-2 s bloky typu V392M a dále indickou JE 
Kudankulam a tureckou JE Akkuyu. Petrohradský 
Atomprojekt potom připravuje projekty Leningrad-

ské JE-2 s bloky typu V491 a běloruskou Ostrověc-
kou JE, finskou JE Hanhikivi a maďarskou JE Pakš 2. 
Stejného typu byl i projekt nabízený česko-ruským 
konsorciem v tendru na rozšíření jaderné elektrárny 
Temelín.

Stovky testů před spuštěním
V polovině dubna 2017 přešel 1. blok Leningradské 
JE-2 z fáze stavební a montážní k etapě studených 
a horkých zkoušek. Znamená to, že všechny důležité 
komponenty již byly namontovány a nyní bude po-
stupně testována správnost jejich instalace a jejich 
funkčnost. Celý proces má trvat 72 dní a obnáší přes 
stovku dílčích testů.
Důležitou součástí studených zkoušek jsou hyd-
raulické testy, kdy pracovníci elektrárny natlakují 
primární okruh demineralizovanou vodou a zkon-
trolují těsnost všech svarů. Ač se této fázi říká stu-

dená, voda má teplotu kolem 120 °C. Během horké 
fáze proběhne 100hodinová zkouška, která prověří 
provoz hlavních cirkulačních čerpadel při teplotě 
vody 260 °C.
Výsledky těchto zkoušek zkontroluje ruský dozorný 
úřad Rostechnadzor, a pokud s nimi bude spoko-
jen, vydá povolení k zavezení jaderného paliva do 
reaktoru, tedy k fyzikálnímu spouštění.

Podíl z Česka
Součástí dodavatelského řetězce pro jadernou 
elektrárnu Leningradská 2 jsou také české firmy. 
Například opavská armaturka Arako dodává od 
roku 2008 speciální armatury pro jadernou ener-
getiku, holýšovská Kabelovna Kabex dodala ka-
bely a lutínská Sigma Group cirkulační čerpadla 
pro technickou vodu důležitou a další čerpací 
agregáty.

Některé z těchto firem se společně s dalšími zapojily 
i do podobného projektu v běloruské Ostrověcké 
elektrárně. Seznam českých dodavatelů čítá celkem 
12 firem, mezi které patří jak armaturky, tak sklárny 
a dodavatelé potrubí a laboratorního vybavení.
Julia Dolgusheva, výkonná ředitelka společnosti 
Arako, komentuje dodávky pro Rosatom: „Největší 
část dodávek pro Leningradskou JE-2 proběhla 
v letech 2014–2016, kdy bylo dodáno přes 1000 ks 
speciálních armatur pro použití v jaderné energe-
tice. Zároveň jsme dodávali armatury také pro další 
jaderné elektrárny – dodávky speciálních armatur 
pro JE ruského typu představují dlouhodobě největší 
podíl na realizaci firmy Arako. V loňském roce jsme 
např. ukončili velký projekt na dodávky armatur pro 
2. blok Novovoroněžské JE a dále realizovali několik 
dalších, menších dodávek pro jiné ruské JE. V roce 
2016 jsme také zahájili práce na velmi významném 
projektu – dodávky armatur pro Běloruskou JE, jehož 
nejaktivnější fáze bude probíhat letos. Věřím, že naše 
spolupráce na projektech Rosatomu po celém světě 
bude úspěšně pokračovat i nadále.“
„Naši kabelovou produkci pro ruské jaderné elek-
trárny realizujeme přes partnery v Rusku, kteří ji dále 
dodávají do jednotlivých elektráren. V minulosti 
byly naše kabely dodávány do Leningradské JE 
v ročním objemu zhruba 400 000 eur a nyní pro-
bíhají dodávky do Rostovské JE v Rusku, Tianwan 
v Číně a Ostrověcké v Bělrousku,“ vysvětluje Zdeněk 
Tošner, obchodní ředitel pro export společnosti 
Kabelovna Kabex.
„Sigma Group je dlouholetý dodavatel čerpací 
technologie pro ruské jaderné bloky VVER, včetně 
systému VVER-1200, který Rosatom nabízel v tendru 
na dostavbu JE Temelin pod názvem MIR 1200. Re-
alizace těchto projektů probíhá v Pakš 2 v Maďarsku 
a Hanhikivi ve Finsku a Sigma v nich vystupuje jako 
jeden z nejvýznamnějších dodavatelů technolo-
gického zařízení formou komplexních dodávek. 
Připravovány jsou nabídky na dodávky zařízení 
a služeb pro jaderný i konvenční okruh elektrárny, 
konkrétně jde o systém doplňování kyseliny borité, 
a to jak nízkotlaké, tak vysokotlaké a technologické 
celky technické vody důležité, chladicí vody a další 
obslužné okruhy,“ uvádí Milan Šimonovský, před-
seda představenstva Sigma Group. ■

Vladislav VětrovecStavební ruch v Leningradské JE-2 v roce 2015

Transformátory před strojovnou 1. bloku Leningradské JE-2

46_47_TM05.indd   46 07.05.17   13:43



energie a energetika

47květen 2017       /   

Do temelínského tenDru se připravuje  
Další zájemce: korea

V Praze proběhlo 27. dubna první Česko-korejské fórum dodavatelů pro jaderný průmysl, 
které uspořádala společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Ta se v současnosti uchází 
o zakázku dostavby českých jaderných elektráren. 

Prezident a CEO společnosti KHNP Lee Kwan-sup 
a přední manažeři KHNP jednali s vrcholnými zástupci 
českých dodavatelů pro jadernou energetiku, včetně 
Aliance české energetiky, o budoucí spolupráci. 
Korejská republika vstoupila do atomového byznysu 
sice později než tradiční jaderné mocnosti jako 
USA, Rusko, Francie či Kanada, ale velmi rychle 
se vypracovala mezi přední dodavatele systémů 
jaderné energetiky. Dnes její systémy představují 
světovou špičku a Korea je plnohodnotným členem 
elitního klubu zemí schopných dodávat tyto inves-
tiční celky v komplexním rozsahu jejich celkového 
životního cyklu od vyprojektování až po výstavbu, 
údržbu a zajištění recyklace či likvidace vyhořelého 
jadrného paliva. Počáteční éra rozvoje korejského ja-
derného průmyslu byla spojena s úzkou spoluprací 
s firmou Westinghouse. Korea se snažila dosáhnout 
technologické nezávislosti, což se podařilo v roce 
2010, a dnes vyvíjí a exportuje svou vlastní jadernou 
technologii. Podle vyjádření představitelů KPHN se 
ve světě staví během každého 1,5 až 
dvou let jaderná elektrárna založená 
na korejském projektu a technologiích. 
Korejci zprovoznili zatím 25 bloků, 9 je 
jich ve výstavbě a další čtyři se plánují.

Pro Česko i svět
Pro český projekt chce KHNP nabídnout 
své 1000MW reaktory APR+ (Avanced 
Power Reactor) nejnovější generace III+ 
s rozšířenými bezpečnostními prvky 
vyžadovanými moderními předpisy. 
Prezident a CEO KHNP nabídl i možnost 
zapojení českých firem do výstavby dal-
ších jaderných elektráren v zahraničí. 
„Jsme připraveni lokalizovat velkou část 
našeho dodavatelského řetězce a čes-
kým firmám, jejichž služby jsou dlou-
hodobě na špičkové úrovni, můžeme 
zároveň nabídnout účast na našich 
dalších mezinárodních projektech,“ 
říká Lee Kwan-sup.
Kromě tohoto faktoru, který bude i jednou z podmí-
nek, jež budou muset zájemci o dostavbu temelín-
ské JE splňovat, což by pro KHNP neměl být podle 
jejích představitelů problém, hodlá firma upoutat 
zájem české strany i pokročilou technologií a bez-
pečnostními parametry. V neposlední řadě i dodržo-
váním plánovaného harmonogramu projektu, což 
v dosavadní historii výstavby jaderných elektráren 
bývá spíše výjimkou – projekty se v reálu často 
výrazně opožďují oproti původním záměrům. „Za-
kládáme si na tom, že naše projekty dodržují časový 
harmonogram výstavby i sjednaný rozpočet. Spo-
lehlivost našich řešení ilustruje současná výstavba 
jaderné elektrárny Barakah ve Spojených Arabských 
Emirátech, která probíhá s dodržením časového 

plánu i rozpočtu, přestože je stavěna v extrémních, 
klimaticky velmi nepříznivých podmínkách“ uvedl 
Lee Kwan-sup s tím, že firma je schopna díky svému 
unikátnímu know-how nabídnout výborné parame-
try a kvalitu při zkrácení dodací doby.
Korejské firmy zapojené do jaderného průmyslu 
již spolupracují s českými strojírenskými výrobci. 
KHNP, která již zřídila v Česku své zastoupení, 
hodlá např. navázat na loni zahájenou spolupráci 
se Škodou Praha, Doosan Heavy Industries zase 
spolupracuje s Doosan Škoda Plzeň a pro podporu 
své účasti v temelínském tendru nabízejí korejské 
společnosti možnost zapojit české firmy do svých 
dodavatelských systémů včetně možnosti vybudo-
vat ve spolupráci s nimi celý dodavatelský řetězec 
a servisní zajištění a zřízení základny pro export 
do třetích zemí. Spolupráce by se tak nemusela 
omezit jen na projekty v České republice. Od Škody 
Praha a dalších českých podniků očekává pomoc 
s úpravou korejských reaktorů o výkonu 1000 a 1400 

MW na standard EU, protože KHNP je kromě ČR 
aktivní také v dalších evropských zemích – ve Finsku, 
na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. České firmy 
by se tak mohly podílet i na dalších zahraničních 
zakázkách. V některých případech by mohlo jít 
i o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a vývoje, 
či na certifikačních procesech.

Uspějí jen nejlepší
To ovšem není, stejně jako možnost dostat se mezi 
licencované dodavatele korejského jaderného prů-
myslu, tak jednoduché. Dodávky musí vyhovovat 
poměrně přísným předpisům a nárokům na kvalitu 
v širokém spektru výrobků určených pro jaderné 
elektrárny, a to od samotných klíčových prvků pro 
jaderné reaktory, chladicí systémy přes transfor-

mátory, kabeláž, ocelové tyče či beton používaný 
při stavbě až po takové detaily, jako jsou např. pří-
chytky na toaletách (ty spadají konkrétně do balíčku 
„životní prostředí”). I dodavatelé jsou děleni do tří 
různých kategorií.
V programech KHNP a korejské energetické spo-
lečnosti KEPCO hraje mimořádně významnou roli 

právě certifikace, v případě jaderného 
průmyslu je udělována dodavatelským 
firmám na 4 roky a k jejímu získání je po-
třeba splnit řadu náročných požadavků. 
Zájemci o spolupráci s korejským jader-
ným průmyslem, resp. o dodávky pro 
něj, musí absolvovat řadu certifikačních 
procedur a získat zařazení do některé 
ze tří základních skupin, podle nichž 
jsou kategorie produktů strukturovány. 
Základem je kategorizace do skupin Q, 
A a S. Do první, nejvyšší, patří výrobky 
s přímou vazbou na jaderné technolo-
gie používané v elektrárnách a při jejich 
výstavbě týkající se jaderné bezpečnosti. 
Zde je vyžadována nekompromisní kva-
lita. To ostatně platí i o většině kategorie 
A reprezentující prvky, které nesouvisí 
přímo s jadernou bezpečností. Třetí 
skupina s označením S zahrnuje vše 
ostatní nespadající do dvou výše uve-

dených kategorií. To je nabízeno formou tzv. balíčků. 
Budou čeští dodavatelé schopni splnit tyto poža-
davky? Zástupci českých průmyslových firem jsou 
přesvědčeni, že ano. „Cílem Aliance české energe-
tiky, která sdružuje třináct předních strojírenských 
společností, je získat širší uplatnění českých firem 
v dodávkách pro energetiku. Velmi si tak ceníme 
nabídky společnosti KHNP podílet se kromě do-
stavby českých jaderných elektráren také na jejích 
projektech v zahraničí. České firmy jsou podle nás 
plně konkurenceschopné i v globálním měřítku 
a naše aliance je připravená spolupráci s KHNP dále 
prohlubovat,” říká generální ředitel Škoda Praha 
a předseda výboru Aliance české energetiky Peter 
Bodnár. ■

Josef Vališka

Model reaktoru APR+, který KHNP nabízí pro Temelín - jde o vylepšený typ 
odvozený korejského jaderného reaktoru OPR1000

Šéf KHNP Lee Kwan-sup je od letošního roku 
i prezidentem prestižní Světové asociace 
provozovatelů jaderných elektráren (World 
Association of Nuclear Operators -WANO) 
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Rychlý SSD DiSk Se SběRnicí 
Pci exPReSS 3.0 
SpolečnoSt ADAtA přeDStAvilA SSD DiSk SX7000, novinku 
v rámci rychle roStoucí znAčky XpG (Xtreme performAnce 
GeAr) nAbízející špičkově výkonný pc hArDwAre – proDukty 
S tímto oznAčením překrAčují příSná teStovAcí kritériA 
ADAtA A+, čímž DoSAhují nejvyšších StAnDArDů pro 
vynikAjící StAbilitu A výkon celého zAřízení.

SX7000 je mladším následovníkem a levnější al-
ternativou loni představeného výkonného SSD 
disku SX8000 s rozhraním M.2, technologií 3D 

MLC NAND Flash a řadičem SMI 2260, který díky po-
kročilým technologiím (DRAM Cache Buffer) dosa-
huje rychlosti až 2,4 GB/s při čtení a 1 GB/s při zápisu 
i při extrémních požadavcích. Disk se vyrábí ve 
formátu M.2.2280 z vybraných 3D TLC NAND Flash 
obvodů doplněných SMI řadičem. Se základními 
deskami spolupracuje prostřednictvím sběrnice 
PCI Express 3.0 x4. Splňuje specifikace NVMe 1.2, 

takže nabídne přenosové rychlosti až 1800 MB/s pro 
čtení, 850 MB/s pro zápis a 130K /140K IOPS. Model 
SX7000 je dostupný v kapacitách 128, 256, 512 GB 
a 1 TB, takže nabídne výhody technologie 3D NAND 
zákazníkům s různými potřebami a rozpočty.

Nastartuje PC za pár sekund
Stejně jako XPG SX8000, také SX7000 se do stol-
ních počítačů a notebooků připojuje prostřed-
nictvím nízkého M.2.2280 a čtyřvodičového roz-
hraní PCI Express 3.0 a využívá technologii 3D TLC 

NAND. Oproti SX8000 je ale dostupnější volbou 
pro ty, kteří si 3D MLC NAND M.2 disk pořizují po-
prvé. Díky NVMe 1.2 představuje výrazné zlepšení 
oproti SSD diskům se sběrnicí SATA a především 
oproti klasickým pevným diskům. Rychlost čtení 
je ve srovnání s nimi zhruba 10násobná a bez 
problémů tím překoná i SATA SSD disky, které 
obvykle nabízejí rychlosti okolo 500 MB/s pro 
čtení i zápis. Také hodnoty ukazatele IOPS pro 
čtení a zápis jsou nejméně o 40 % vyšší než u SATA 
SSD disků. SX7000 je ideální jako rychlý bootovací 
disk nebo disk pro uložení operačního systému, 
protože zkrátí start počítače na pouhých několik 
sekund. Jako datové úložiště dokáže nabídnout 
výrazně kratší časy čtení souborů v herních a ji-
ných aplikacích.

Všechny výhody 3D NAND
SSD disky M.2 nejen že překonají výkonem SATA 
disky, jsou také výrazně energeticky efektivnější 
a zabírají ve stolních počítačích méně prostoru. 
Uživatelům notebooků nabízejí nižší spotřebu, 
a tak zvyšují výdrž na jedno nabití. Ve srovnání 
s 2D NAND je technologie 3D NAND spolehlivější, 
rychlejší a má delší životnost. SX7000 se také může 
pochlubit důsledně ověřeným ukazatelem MTBF 
(mean time between failures – střední čas mezi 
poruchami) s hodnotou 2 miliony hodin, což je 
o 25 % více než u disků s 2D NAND. 
Díky technologii SLC Caching je možné využít pseu-
dosingle-level mód (pSLC) pro udržení vysokých 
přenosových rychlostí i při velké zátěži. DRAM cache 
dále pomáhá zachovat konzistentní propustnost, 
zatímco LDPC ECC (low density parity check error 
correction) chrání data před poškozením, a tech-
nologie Data Shaping rovnoměrně dělí zátěž mezi 
jednotlivé flash buňky, čímž je chrání proti předčas-
nému opotřebení. Tato kompletní nabídka funkcí 
pro zvýšení výkonu je navíc podpořena 5letou 
zárukou. ■

/kp/

ČeSký mailový „Pošťák”, kteRý Dobyl Svět

Bez e-mailu si už dnešní svět nedokážeme ani představit a aplikace pro správu mailů  
a e-mailovou komunikaci patří k nejpoužívanějším. Kromě standardních produktů dodava-
telů kancelářského softwaru, jejichž součástí je i elektronická pošta, vznikla i řada programů 
třetích stran, které umožňují tyto produkty rozšířit či vylepšit, případně jich integrovat i více 
najednou: e-mailoví klienti.

Jeden z pozoruhodných produktů této kategorie 
je i program eM Client, který je dokonce českého 
původu. Vznikl před 11 lety a dnes, již pod hlavič-
kou americké firmy, úspěšně konkuruje i Outlooku 
firmy Microsoft. Pro jeho komplexní funkcionalitu, 
příjemný design a moderní uživatelské rozhraní si 
ho oblíbil již více než milion uživatelů a používá 
ho přes 30 000 firem. eM Client je kompatibilní 
s Windows od verze XP a s e-mailovými službami 
jako Gmail, Exchange, iCloud nebo Outlook.com. 
Nedávno byla na trh uvedena jeho nejnovější, v po-
řadí již 7. verze, nabízející další novinky a vylepšení.
K hlavním výhodám mailového „pošťáka” patří, že 
eM Client dokáže všechny e-mailové účty uživa-

tele, včetně kalendářů, kontaktů a úkolů soustředit 
v rámci jedné aplikace, zajistit soukromí a bezpeč-
nost informací i jejich spolehlivé zálohování. Uživa-
telé oceňují i pokročilé možnosti třídění a jednodu-
ché a rychlé vyhledávání v různorodých zdrojích. 
Program je nabízen ve dvou verzích – základní je 
zdarma, má však určitá omezení (např. sdružení 
maximálně dvou e-mailových účtů nebo omezení 
některých hromadných operací) a i když je pro řadu 
běžných uživatelů naprosto dostačující, ti náročnější 
dříve či později sáhnou po plnohodnotné komerční 
verzi. Pro šetřivé je dobrou zprávou, že firma čas od 
času nabízí v rámci promo akce možnost získat pro-
fesionální nelimitovanou verzi s bohatou nabídkou 

funkcí za výrazně zvýhodněných podmínek a špič-
kový mailový klient tak vyjde na necelých 300 Kč 
– což byl argument, který přesvědčil i mne, čímž se 
mi rázem otevřela možnost komfortně spravovat 
z jednoho místa rozsáhlou řadu mailových účtů.
Pro práci s větším počtem e-mailů je klíčová přehled-
nost, a v nové verzi tak došlo k vylepšením i v této 
oblasti. Nová verze eM Clienta také umí třídit jakékoli 
položky (e-maily, kontakty, události, apod.) podle 
dvou kritérií najednou. Při orientaci v kontaktech 
pomáhá automatické stahování a zobrazování tzv. 
avatarů (obrazových reprezentací) z dostupných 
online zdrojů, při tisku zase vylepšený tiskový náhled. 
Ve vestavěném editoru lze nově upravovat velikost 
jakékoli buňky, řádku nebo sloupce či formátování 
(které je však možné nejen zachovat v původním na-
formátování textu, nebo vložit jako neformátovaný 
text, což někdy pomáhá řešit problémy s korektním 
zobrazováním). Užitečnou funkcí je i automatický 
náhled obrázků v odkazech v chatu.  
Dobře přehledný nový design získal i kalendář, který 
patří ke stěžejním částem e-mailové komunikace – vý-
vojáři zapracovali na sdílení událostí a rozesílání pozvá-

i takto může vypadat pevný (v tomto případě SSD) disk: nízká výška a vyšší výkon
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nek. V nové verzi je snadnější rovněž sdílení kalendářů 
a kontaktů na MS Exchange a IceWarp serveru. Přibyla 
i možnost nastavení automatické odpovědi v nepří-
tomnosti pro Gmail účty přímo v eM Clientu. Užitečná 
je možnost naplánovat odeslání zprávy na pozdější 
určenou dobu. Zpráva se zařadí do složky „K ode-
slání» a počká v ní až do naplánované doby.
Díky své kompatibilitě s většinou serverových 
platforem nabízí podporu MS Exchange, Apple 
i Google technologií (email, kalendář, kontakty, úkoly, 
chat). V desktop aplikaci je nový eM Client výhodným 
komunikačním řešením pro firemní prostředí, při-
čemž výhodou je i podoba ovládání s MS Outlook, 
což umožňuje jednoduchý přechod a zaškolení. Je 
připraven pro použití ve firmách (snadné nasazení, 
podpora centrálního nastavení, pozvánek, sdílených 
kalendářů apod.) včetně využití v mezinárodním 
prostředí (intuitivní chat, integrovaný překlad zpráv).  
Pro zvýšení bezpečnosti byla nově přidána podpora 
technologie PGP (Pretty Good Privacy), která nabízí 
velmi jednoduchý způsob jak odesílaný e-mail 
zašifrovat nebo elektronicky podepsat bez nut-
nosti složitého nákupu certifikátu (jako v případě 
technologie S/MIME, kterou eM Client podporoval 
již v předchozích verzích). Bezpečnostní funkce 

zajišťují, že nikdo kromě příjemce, který dispo-
nuje dešifrovacím klíčem, nemá přístup k obsahu  
e-mailové komunikace – včetně internetového 
nebo e-mailového poskytovatele. Stejně důležitá 

jako ochrana dat je i jejich zálohování. Nový eM 
Client proto nabízí funkci Live Backup – zálohu 
v reálném čase. Data tak mohou být zálohována 
automaticky. ■� /kk/

Monitory s „nej“ paraMetry

Loni představila společnost MMD monitor Philips s rozlišením UltraClear 5K (5120 x 2880 bodů), 
což představuje čtyřnásobek toho, co nabízí rozlišení Quad HD (5K rozlišení má v porovnání 
s 4K monitorem na zobrazovací ploše navíc 1000 horizontálních a 700 vertikálních bodů) 
a přes 50 % víc než u rozlišení Ultra HD. Nyní se firma zaměřila na velkoformátové novinky.

Nedlouho poté, co MMD představila počátkem 
roku 40palcový 4K Ultra HD monitor Philips Brillian - 
ce (BDM4037UW), který je vůbec největším 4K 
zakřiveným monitorem vybaveným technologií 
Ultra Wide Color (zobrazuje širší spektrum barev), 
své portfolio velkých prohnutých displejů doplnila 
o další kousek. Tím je 34” monitor Philips 349X7FJEW 
ve formátu UltraWide 21 : 9.

Obraz ve velkém stylu
Širokoúhlý panoramatický displej poskytne spoustu 
prostoru pro multitasking. K tomu slouží, podobně 
jako u předchozího zmíněného modelu, funkce Mul-
tiView, umožňující rozdělit obraz do dvou stejných 
částí, nebo jeden z přenosů zobrazit ve formátu PiP 
(picture-in-picture). S UltraWide Quad HD a pano-
ramatickým formátem 21:9 nabízí velkou pracovní 

plochu s 3440 x 1440 body. To znamená více bodů 
pro zobrazení a více místa pro multitasking, jestliže 
je třeba mít přehled o pracovním e-mailu a kont-
rolovat dokumenty. Obrazovka je dost široká pro 
zobrazení celé časové osy a 117,3% (CIE1931) sRGB 
barevný gamut zajišťuje fotografům a videotvůr-
cům výbornou reprodukci barev. Zakřivený monitor 
podporuje koncentraci tím, že zintenzivňuje pocit 
vnímání hloubky, což se hodí pro úkoly s důrazem 
na detail. Rozlišení CrystalClear Quad HD zajišťuje 
dokonale jasnou reprodukci s jemnými detaily, což 
lze maximálně vytěžit právě při využití funkce Multi-
View, která slouží k simultánnímu zobrazení velkého 
množství informací na obrazovce. Díky technologii 
AMD FreeSync je přehrávání videa i v takto velko-
formátovém zobrazení superhladké, bez skákání, 
trhání nebo rozmazání obrazu. 
Zakřivený model 349X7FJEW lze naklonit a výškově 
upravit. Je rovněž vybaven řadou speciálních funkcí 
zaměřených na pracovní komfort a ochranu uživa-
tele – např. módem LowBlue, který používá chytré 
softwarové technologie pro redukci škodlivého 
modrého světla. Studie prokázaly, že stejně jako 
ultrafialové záření může podobně v průběhu času 
poškodit zrak i krátkovlnné modré světlo z LCD 
monitorů. Také není třeba oddělený konektor USB: 
k integrovanému rozbočovači je možné připojit 
vícero zařízení, čímž ubude kabelů a USB připo-
jení k notebooku zůstane volné pro rychlý přístup. 
Monitor lze také využít pro rychlé nabití různých 
zařízení. 

Rekordmani rychlosti
Další pozoruhodnou novinkou v oblasti monitorů 
extrémních parametrů je model Swift PG258Q 
z herní řady Republic of Gamers (ROG) firmy ASUS. 
Full HD displej s úhlopříčkou 24,5“ disponuje dosud 
nejrychlejší obnovovací frekvencí na světě – 240 
Hz bez přetaktování. Je proto dvakrát rychlejší než 
konvenční 120Hz monitory. Díky době odezvy 1 ms 
je také nejrychlejším monitorem ve své kategorii. 
Novinka využívá rovněž technologii NVIDIA G-SYNC, 
která díky synchronizaci s grafickou kartou počítače 
eliminuje trhání obrazu a minimalizuje přerušování 
a vstupní zpoždění. Kromě špičkových technických 
parametrů však tento displej rozhodně zaujme 
i svým extravagantním neobvyklým designem 
umožňujícím polohování neobvyklého rozsahu.
S monitorem s 240Hz obnovovací frekvenci a dobou 
odezvy 1 s vyrukovala vzápětí i konkurenční firma AOC 
v podobě 25” modelu AGON AG251FZ. Maximální 
kvalitě zobrazení v tomto případě pomáhá techno-
logie Adaptive Sync, která synchronizuje monitor 
s kompatibilními grafickými kartami, aby eliminovala 
trhání nebo skákání obrazu. ■� /fm/

Na rozdíl od 34“ monitoru Philips zvládá 40” model 
dokonce souběžně čtyři obrazy z různých vstupů 
(např. pro dispečerská pracoviště, velíny apod.)

Díky modelu Swift PG258Q z herní řady ROG 
disponuje Asus nejrychlejším monitorem na světě 
s obnovovací frekvencí 240 Hz
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Magické ferrokapaliny
Pokud vás fascinovaly tzv. lávové lamPy s Přelévajícími se 
různobarevnými tvary kaPalin uvnitř jiné Průzračné 
tekutiny nebo fantastická videa ukazující inkoustu 
Podobnou kaPalinu, jak se rozlévá do ježkovité Podoby 
s lesklými kuželovitými trny, Pak jste PravděPodobně 
sledovali jeden z Pozoruhodných technologických 
úkazů – jak fungují látky označované jako ferrokaPaliny 
– železité tekutiny.

Na webových stránkách: www.youtube.com/
watch?v=BmzuPgSxIVY, nebo www.youtube.
com/watch?v=L8cCvAITGWM apod. lze vidět 

ukázky kapalin s pozoruhodnými vlastnostmi. Jejich 
chování, jak objasňuje server DigitalTrends, má na 
svědomí magnetická povaha těchto substancí. 
Jde v podstatě o tekutý magnet, resp. magnetický 
roztok vykazující vlastnosti kovových magnetů. 

Magnety v nanokabátě
Mezi nejčastější druh oxidu železa používaný ve 
ferrokapalinách patří magnetit, který je nejen 
přitahován k magnetům, ale může být také sám 
magnetizován a transformován v permanentní 
magnet. Ferrokapalina je v podstatě suspenze mik-
roskopických částeček s magnetickými vlastnostmi 
ve vazké kapalině. 
Chemické experimenty prováděné v 60 letech minu-
lého století ukázaly, že ferrokapaliny lze nejen vytvořit, 
ale i stabilizovat – což byl objev, který významně 
pomohl NASA při hledání způsobů, jak řídit kapalné 
palivo v kosmu ve stavu beztíže. Ferrokapaliny byly 
vynalezeny v roce 1963 NASA, kdy je Steve Papell na-
vrhl jako kapalné raketové palivo, které by se mohlo 
dopravovat směrem ke vstupu do čerpadla i ve stavu 
beztíže aplikací magnetického pole. Vylepšování 
těchto technik nakonec vedlo k získání jednodu-
chých způsobů, jak rozdělit oxid železa do nanočástic 
o průměru kolem 10 nm. To je objem tak malý, že 
se tyto částice zřídka usadí na dně kapaliny – prostě 
zůstanou plavat. Jsou dokonce předmětem známého 
kmitavého tzv. Brownova pohybu, který udržuje 
ferrokapalinu v rovnoměrné hustotě a s dlouhodobě 
kluzkými vlastnostmi. Každá tato miniaturní částice 
je potažena tzv. surfactantem – povrchově aktivní 
látkou pro inhibici shlukování (jde o stejný druh 
chemické látky, jaký je používán např. v saponátu na 
odstranění skvrn). Magnetické přitahování nanočástic 
je natolik slabé, že povrchově aktivní látka díky pů-

sobení Van der Waalsových sil zabraňuje shlukování 
nebo magnetické aglomeraci nanočástic, ale pokud 
je ferrokapalina vystavena působení magnetického 
pole, situace se dramaticky mění.

Tajemství podivuhodných tvarů
Za tajemstvím, jak ferrokapaliny dokážou vytvářet 
všechny ty bizarní tvary, stojí velmi detailní che-
mické balancování zahrnující působení a vzájemné 
interakce mnoho různých faktorů a sil, dokud nedo-
sáhnou zmíněného bodu, resp. stavu. Například již 
zmíněný magnetit (resp. jeho částice) je přitahován 
či odpuzován na základě magnetického pole – 
a všechny miniaturní nanočástice na tyto síly reagují 
a dávají se do pohybu.
Povrchově aktivní látka, tzv. surfactant zůstává velmi 
kluzká a odmítá nechat nanočástice připojit se 
k sobě navzájem. Ty proto neustále kloužou pryč, 
a zatímco se neustále vzdalují, tvoří se během jejich 
pohybu rychlé vazby s povrchově aktivní látkou, 
místo toho, aby se staly zvláštním typem ligandu 
(což je iont nebo molekula připojená k atomu 
kovu koordinovanou vazbou) nebo vznikaly ko-
ordinované vazby s atomem kovu. Současně se 
na povrchu ferrokapaliny vytváří spousta povr-
chového napětí, což umožňuje tekutině zachovat 
tvary i po delší časové období, kdy je vytažena ven. 
Mezitím působí i Van der Waalsovy síly, které mají 
na molekuly ve směsi podobný účinek, což jim 
umožňuje udržet překvapivé množství soudržnosti, 
když se ferrokapaliny pohybují.
Na vrcholu toho všeho, jak je ferrokapalina tažena 
magnetickou silou, jsou ve stejném čase nejtěžší 
části také stahovány zpět dolů gravitací. Zkombi-
nujme toto vše dohromady a výsledkem jsou právě 
ony pozoruhodné hroty, kovové potůčky a magické 
chování. Ferrokapalina je ale látka charakterizovaná 
pojmem „superparamagnetický“, což znamená, 
že na rozdíl od normálního magnetitu, pokaždé 

v určité fázi svůj náboj ztrácí a zhroutí se zpět do 
podoby kapaliny, není tedy schopná udržet jednou 
provždy stálou, magneticky stabilizovanou formu.
Tato směs reakcí není vlastní všem ferrokapalinám 
a nevyskytuje se ve všech případech po celou dobu 
jejich působení. Demonstrace ferrokapalin, které tak 
fascinují diváky internetových videí, jsou obvykle 
vytvářeny v laboratoři s konkrétními ferrokapalinami, 
známými právě tímto druhem účinku. Další se mohou 
chovat odlišnými způsoby, méně vizuálně efektními.

Praktické aplikace pro ferrokapaliny
Ferrokapaliny ovšem nebyly původně určeny pro 
zábavu. Mohou být vytvořeny z železa, kobaltu, niklu 
a řady různých olejů a povrchově aktivních látek, 
což nabízí celou škálu jejich aplikací v průmyslovém 
světě. K těm hlavním patří zřejmě jejich použití v po-
lovodičovém průmyslu, kde se tyto speciální tekutiny 
používají k utěsnění výkonných hydraulických strojů 
a různých dalších komponent pro zvýšení výkonu při 
současném zabránění jejich kontaminaci.
Jedním z příkladů praktického využití ferrokapa-
lin, blízkého běžným uživatelům, jsou zvukové 
soustavy – konkrétně velké reproduktory, které 
někdy využívají magnety „uchycené“ pomocí 
ferrokapalin, tedy obklopené těmito tekutinami 
pozoruhodných vlastností. Jejich použití má i ryze 
praktický technický aspekt: udržuje magnet chladný 
a pomáhá předcházet nežádoucím vibracím. A je 
dost možné, že další příklad máte právě teď ve svém 
počítači – tedy aspoň v případě, že obsahuje pevný 
disk s „ferrofluidními ložisky“, v nichž jsou usazeny 
vysokými rychlostmi rotující části – pevné disky 
SATA někdy používají ferrokapaliny z obdobných 
důvodů.
V budoucnu vědci doufají, že budou moci použít 
ferrokapaliny jako vysílací materiál pro chemické ošet-
ření ve zdravotnictví – aby lékaři mohli řídit a směrovat 
léky přesně tam, kde je jich v těle potřeba. ■

Supertekutiny: kapaliny jako z jiného Světa

Může to znít zdánlivě nesmyslně, ale v praxi to zřejmě nemožné není, jak ukazují výsledky 
experimentů výzkumníků z Washington State University. Podařilo se jim vytvořit superkapa-
linu, která se dokáže pohybovat jakoby v rozporu s fyzikálními zákony. 

Jednoduše řečeno: pokud je superkapalina vystavena 
tlaku, nezrychluje v daném směru, místo toho ale 
akceleruje dozadu. Práce byla popsána v nově pub-

likovaném článku v časopise Physical Review Letters. 
Pozoruhodná kapalina byla vytvořena snížením teploty 
atomů rubidia k téměř absolutní nule, teplotě, při 

které se molekuly začínají chovat podobně jako vlny. 
Tento stav předpověděli Satyendra Nath Bose a Albert 
Einstein v tom, co se nazývá Boseho-Einsteinův kon-
denzát. Vědci z Washington State University použili 
lasery tak, aby dokázaly interferovat s atomy rubidia 
a změnit způsob jejich spinu, což mělo za následek 
efekt, který je přiměl chovat se, jako by měly negativní 
hmotu. „Prokázali jsme, že lasery mohou být použity 
pro vytvoření systémů, v nichž se studené atomy 
chovají, jako by jejich hmota byla v negativních hodno-
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Přichází éra tištěné fotovoltaiky?

Většina dnes běžné technologie přeměny solární energie pochází ze 70. let minulého století. 
Na obzoru jsou však už i zcela nové technologie, které by mohly znamenat další výrazný po-
sun. Jednou z perspektivních oblastí je např. využití nových materiálů, konkrétně perovskitu.

Polská hi-tech firma Saule Technologies pracuje 
na tomto materiálu a nyní se pokouší uvést na trh 
technologii perovskitových polovodičů zahrnující 
nízkoteplotní perovskitové aplikace na PET fólii 
umožňující vytvořit fotovoltaické články. Vývoj ultra-
tenkého flexibilního perovskitového článku by mohl 
ve fotovoltaice znamenat skutečnou revoluci. Na 
veletrhu Hannover Messe přestavili v rámci národní 
expozice světově první fólii vyrábějící energii, 
založenou na této technologii. 

Solární články nové generace
Perovskity jsou lapače veškerého světla a dokonce 
i velmi tenká vrstva tohoto materiálu o síle pouhé 
1/10 tloušťky lidského vlasu, může absorbovat vše-
chen příchozí sluneční svit. Další významnou před-
ností je, že perovskity jsou na rozdíl od křemíkových 
materiálů, které tvoří základ většiny současné fo-
tovoltaiky, rozpustné. Vědci proto navrhli speciální 
inkoust na bázi perovskitů použitelný pro tisk so-
lárních článků na pružnou fólii. Díky tomu, že tyto 
buňky jsou produkovány za použití velmi levných 
surovin a jejich výroba pomocí tiskové technologie 

vyžaduje jen malé množství materiálu (jeho spo-
třeba může být až třikrát nižší), umožňuje vyrábět 
perovskitové buňky při velmi nízkých nákladech 
– dokonce až o polovinu nižších než u tradičních 
solárních článků.
Olga Malinkiewicz, spoluzakladatel a CTO Saule 
Technologies říká: „Dosáhli jsme fáze, kdy můžeme 
ukázat reálné výsledky naší práce. Předložený 
prototyp – malý, flexibilní, perovskitový modul – je 
jen začátek, ale důležitý signál pro trh, že éra perov-

skitové technologie se blíží. S dotacemi, které jsme 
obdrželi z Národního centra pro výzkum a vývoj 
(NCBR) a přínosem japonského investora, firmy Sa-
wada, nyní můžeme zvýšit efektivitu modulu a dále 
zdokonalit technologii. Naším cílem je integrovat 
každý samostatný proces do jedné výrobní linky. 
K tomu využíváme inkoustové tiskárny, protože je 
to jednoduchý způsob, jak to udělat.“ 

Hromadná výroba už za dva roky
Firma se může pochlubit v zavádění výroby inkous-
tové metody na výrobu pružných fotovoltaických 

článků vynikajícími výsledky. Jak zdůrazňuje její CEO 
Piotr Krych, jde o první příklad použití perovskitové 
technologie v přenosných elektronických zaříze-
ních. V dohledné době budou schopni vyvinout 
metody pro hromadnou výrobu a tisk stále větších 
a účinnějších fotovoltaických článků.
A kdy bude tato technologie k dispozici? Podle 
vyjádření představitelů firmy už tato doba není příliš 
vzdálená. Již byl představen demonstrační přístroj 
schopný nabíjet smartphone solární energií, do 
konce letošního roku plánují zahájit provoz testo-
vací výrobní linky a plně funkční produkt v širokém 
měřítku hodlá firma uvést do roku 2019. ■

Křemík vs. perovskit
Perovskity představují rozsáhlou skupinu mate-
riálů se shodnou krystalickou strukturou, zahr-
nující jak přírodní minerály, tak laboratorně syn-
tetizované fólie. Oproti fotovoltaickým článkům 
založených na křemíku mají řadu výhod, díky 
nimž by mohly křemíkovou alternativu v řadě 
aplikací nahradit: křemíkové články musí být 
silné nejméně 80 µm, perovskitové jen desetinu 
mikrometru. Jejich teoretická účinnost je kolem 
30 % (nyní již dosahují až 18,5 %), jsou lehké, 
levné, částečně organické, takže bude méně 
problematičtější i jejich ekologická likvidace, 
pokud se podaří zbavit je malého podílu olova, 
které perovskity obsahují. Ve srovnání s křemí-
kem má sice perovskit nižší prokázanou život-
nost, což však více než vyvažuje jeho nízká cena.

tách, což znamená, že pokud byste je tlačili nebo tahali, 
budou zrychlovat špatným – opačným – směrem,“ 
uvedl Michael Forbes, jeden z členů vědeckého týmu.

Dobrý základ pro aplikace zítřka
Ačkoli jde o průlomový objev, v tuto chvíli je po-
dle vědců nepravděpodobné, že by měl okamžitý 
vliv na náš běžný každodenní život. Např. že by se 
objevily produkty využívající tento efekt a mohli 
jsme mít na stole třeba superfluidní hračky odo-
lávající úsilí, aby se pohybovaly ve směru, kterým 
je tlačíme. Jak zdůrazňuje Michael Forbes, tyto 
systémy mají mikroskopické rozměry, v průměru 
asi 100 mikronů. Aby bylo možné dosáhnout efektu 
negativní hmoty, je potřeba vložit materiál do laserů 
a v současné době není ještě zcela objasněno, 
v jakém měřítku budou tyto systémy škálovatelné.

To ale neznamená, že na obzoru nejsou žádné 
potenciální případy využití nového objevu. „Výzkum 
pole chladných atomů postupuje extrémně rych-
lým tempem. Řada těchto špičkových experimen-
tálních technik může rychle najít praktické použití 
v kvantových technologiích, jako jsou např. vysoce 
přesné kvantové snímání, kvantová kryptografie 
a kvantové počítání. Mít kontrolovatelný přístup 
k tekutině, která se chová, jako kdyby měla nega-
tivní hmotu, může nalézt některé velmi zajímavé 
aplikace,“ konstatuje Michael Forbes.

Pohled do nitra hmoty  
či neutronových hvězd
Využití tohoto vědeckého objevu poskytuje nový 
nástroj pro studium exotických materiálů, jaké 
se nacházejí třeba v neutronových hvězdách, 

v podmínkách raného vesmíru a uvnitř jádra. Jde 
vesměs o systémy, které jde velmi obtížně studo-
vat experimentálně, ale mohly by být simulovány 
v laboratoři právě za použití studených atomů. 
Výsledky mohou pomoci zpřesnit teorie vztahu-
jící se k jaderné fyzice – což může vrhnout nové 
světlo na masu otázek, např. jaký je původ prvků 
v našem vesmíru.
„Jaderné reakce mají více pozemních aplikací, ale 
modelování jádra je složité. Na rozdíl od neutronové 
hvězdy, kde jsou jádra držena pohromadě gravitací, 
musí na studené atomy působit silný vnější tlak, 
aby je udržel spolu. S efektem negativní hmoty 
mohou chladné atomy získat formu samostatného 
uchycení, kterou, jak doufáme, budeme moci použít 
ke studiu chování samovázaných systémů,“ uvedl 
Michael Forbes. ■

Ultralehký
hustota menší než 200 g/m2

Ultratenký
1/10 tloušťky lidského vlasu

Poloprůhledný
možnost průhlednosti 

v rozmezí 30–70 %

Pružný
panely lze svinovat 

a rozvinovat bez poškození 
struktury článků

Efektivní
výkonově srovnatelný s klasickými 
fotovoltaickými články

nízkonákladový
výroba je až o 70 % levnější ve srovnání 
s tradičními křemíkovými solárními články

Snadné použití
výrazně jednodušší než skleněné 
články, potřebné procesy nevyžadují 
vysoké teploty

různé barvy
na přání je možná dostupnost v prakticky 
libovolné barvě
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Mohly by družice do vesMíru vynášet balóny?  
Španělé už to zkusili

Vypadá to sice téměř jako z verneovek, ale funguje to. Další, poněkud nekonvenční krok 
k dobývání vesmíru učinila společnost Zero 2 Infinity, která se snaží dostat kosmická plavidla 
a satelity do kosmu pomocí balonu.

Až dosud sloužily pro dopravu nákladu či lidí na 
oběžnou dráhu výhradně rakety či raketoplány. 
Tyto cenově nákladné kosmické výpravy se už ale 
snaží některé firmy zlevnit nasazením vícenásobně 
použitelných prostředků (např. SpaceX), španělská 
firma Zero 2 Infinity ale na to šla jinak. Ve svém 
konceptu sice používá rovněž raketovou techniku, 
ale netradiční způsobem. Charakterizuje jej jako 
nejekologičtější kosmický nosič, jaký kdy byl vy-
tvořen, protože až po dosažení výšky nad zemskou 
atmosférou uvolní trochu hélia, vody a CO

2
. 

Do kosmu s balónem
Zatímco klasický způsob vyžaduje náročnou starto-
vací infrastrukturu a velké množství energie, ve špa-
nělském projektu dostane malou raketu Bloostar, 
určenou k vynesení satelitu na hranici stratosféry 
(do výše 20 – 25 km nad povrch naší planety) – 
stratosférický balón. Ten ušetří raketě čtvrtinu cesty 
k dosažení oběžné dráhy, hlavně tu nejkritičtější, kdy 
nosič spotřebovává k překonání gravitace v první 

fázi letu nejvíce paliva. Postupně se nafukující balon 
umožňuje raketě proniknout přes vzduchové vrstvy, 
které by jinak musela překonávat za cenu vysoké 
spotřeby cenného paliva potřebného k průletu 
atmosférou. Stoupání zabere zhruba dvě hodiny. 
Až poté, po dosažení požadované výšky, kde řídký 
vzduch umožňuje výhodné podmínky pro start a po-
hyb rakety, je raketa uvolněna, zažehne své vlastní 
motory a pokračuje v cestě do kosmu. To umožňuje 
nosiči takřka bezpracně a s nulovou spotřebou paliva 
dosáhnout výhodné výšky i efektivní rychlosti. 
Raketová část je tvořena třemi stupni poskládanými 
na sobě, které disponují vlastními motory pohá-
něnými kapalným kyslíkem a metanem (první dva 
stupně mají po 6 motorech, třetí jen jeden). Ty se po-
stupně odpojují – v první fázi se zažehne a je využito 

všech 13 motorů, po zhruba 2 minutách se odpojí 
první stupeň a po dalších 4 minutách následuje druhý, 
na oběžnou dráhu pak dopraví satelit třetí stupeň. 
Nový způsob je rovněž šetrnější k nákladu – není vy-
staven žádným vibracím a šokům a nevyžaduje drahá 
konstrukční řešení k jejich eliminaci a zabezpečení sa-
telitu proti negativním vlivům klasické startovací fáze.  
Firma už provedla začátkem března první úspěšný 
test, při kterém menší prototyp rakety Bloostar 
odstartoval z lodi na pobřeží Španělska zavěšený 
pod stratosférickým balonem. Ten vystoupal až 
do 22km výšky, kde se raketový modul oddělil, 

následně zažehnul své motory, a po návratu do 
atmosféry na padáku úspěšně přistál do oceánu.
Testovaná varianta je podle firmy ideální zejména pro 
vynášení nano- a mikrosatelitů, ale společnost počítá 
s vytvořením větší verze, která by dokázala vynášet 
na oběžnou dráhu do až 600km výšky menší satelity 
o hmotnosti 75 kg (na nižší oběžné dráhy dopraví dru-
žice o hmotnosti až 140 kg). Do budoucna dokonce 
uvažuje i o modulu schopném dopravit do blízkého 
vesmíru lidskou posádku s využitím stejného principu. 

Nové obory pro satelitní byznys, ale…
Levné vynášení satelitů by umožnilo mj. i zvýšit počet 
startů a dostat na oběžnou dráhu více družic, což je 
samozřejmě snem všech firem, které se satelitním 
byznysem zabývají. Jen během příštího roku je pláno-
váno vyslání několik stovek satelitů na oběžnou dráhu 
Země, kde se nyní pohybuje zhruba třináct stovek ak-

tivních družic. Nových může být dokonce více než tisíc. 
Vědci však upozorňuj i na stinné stránky zahlcování 
prostoru kolem naší planety, kde již na orbitálních drá-
hách začíná být opravdu těsno. Velký nárůst množství 
satelitů vypuštěných na oběžnou dráhu Země přináší 
zvýšené riziko nebezpečných kolizí a vědci v čele se 
zástupci NASA varují před srážkami dvou družic i před 
kolizí družic s vesmírným odpadem s tím, že tyto srážky 
budou mít za následek vznik dalšího vesmírného 
odpadu. Upozorňují, že vesmírné smetí se z oběžné 
dráhy odstraňuje jen velmi obtížně, a je proto žádoucí 
snažit se v maximální možné míře zamezit jeho dal-
šímu vzniku. „Masová produkce satelitů je levnější, ale 
pouhý padesátiprocentní nárůst množství satelitů 
v zemské atmosféře může podle počítačové simulace 
v následujících dvou stoletích vést ke katastrofálním 
srážkám,“ říká Hugh Lewis, docent leteckého inženýr-
ství na univerzitě v Southamptonu. ■
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SlovenSký létající automobil  
Se připravuje do prodeje

Na výstavě Top Marques Monaco se kromě nablýskaných luxusních vozů či prototypů for-
mule budoucnosti představil i unikátní hybrid automobilu a letadla. Sám o sobě není úplnou 
novinkou, o jeho předchůdci jste si mohli přečíst i v TechMagazínu, novinkou však je, že šlo 
o oficiální premiéru modelu, který by se měl již letos objevit na trhu.

Stroj, který je dílem stejnojmenné slovenské firmy 
AeroMobil, by se – pokud vše půjde podle plánu 
– mohl stát vůbec prvním sériově vyráběným 
a komerčně dostupným létajícím autem na světě. 
Předběhl by tak obdobné projekty, jako např. ame-
rickou Terrafugii, která již absolvovala letové testy, 
ale zatím není v prodeji.

Závazné objednávky s termínem dodání za tři roky 
chce AeroMobil přijímat již letos. Nejde ovšem 
o levnou záležitost – AeroMobil bude vyráběn 
v limitované edici 500 ks a podle konfigurace (dle 
požadavků zákazníků) by se jeho cena měla po-
hybovat mezi 1,2 až 1,5 mil. eur (32 až 40 mil. Kč). 
Což jsou peníze, za něž byste si asi pořídili běžné 
sportovní letadlo i slušný automobil.

Hi-tech pro silnice i nebe
Firma se vývojem létajícího automobilu zabývá už 
několik let, a stroj představený v Monaku je v pořadí 
už třetí verzí. Obě dvě předchozí absolvovaly letové 
zkoušky a získaly certifikace potřebné k provozu, 
nicméně pro komerční výrobu je určen až nyní 
představený model.
Nový konstrukční návrh poskytuje bezprecedentní 
úroveň bezpečnosti cestujících. Vysoce aerodyna-

mický stroj je díky využití nejmodernějších před-
regulovaných uhlíkových kompozitů ve struktuře 
vozidla lehčí a silnější a současně umožňuje převoz 
značného užitečného nákladu. Centrální část vozi-
dla je tvořena integrovanou uhlíkovou kolébkou, 
která nese pohonnou jednotku a zajišťuje upevnění 
křídel. Zadní část vozidla je konstrukční monokok 
vyrobený z jednoho kusu. Tato sofistikovaná kar-
bonová sestava obsahuje všechny zadní ovládací 
prvky vozidla, i místa pro upevnění zadního od-
pružení a vrtule. Křídla jsou rovněž zkonstruována 
s použitím pokročilých kompozitů a zahrnují sklá-
pěcí konstrukci a ovládací plochy křídla letadla. 
Ovládací prvky byly vyvinuty pro stabilní, bezpečný 
let za všech podmínek.
O pohon se stará na zemi 2,0litrový čtyřválcový 
boxer ICE, ve vzduchu je pak zapojen dedikovaný 
elektrický systém včetně elektronického diferenciá - 
lu a přímý pohon vrtule s rychlostí 2400 ot.min-1. 
Automobilový výkon pomocí dvojice elektromotorů 
v přední nápravě činí 80 kW, při letu má pohonná 
soustava výkon 224 kW přes turbodmychadlo ICE. 
Spotřeba v autorežimu je udávána hodnotou 4,2 l/ 
/100 km (dle NEDC), dolet s 90l nádrží by měl činit 
750 km. Na silnici dosahuje stroj maximální rychlost 

160 km.h-1, ve vzduchu se může pohybovat rychlostí 
až 360 km.h-1, startovací činí 129 km.h-1 a přistávací 
259 km.h-1. Pro start a přistání potřebuje dráhu 
o délce 397, resp. 595 m – pro domácí letiště budete 
tedy potřebovat zhruba 600m ranvej.  

Přehledné řízení, bezpečný provoz
Interiér je efektivně optimalizován tak, aby nabízel 
pohodlí a provozní jednoduchost se všemi funk-
cemi v dosahu řidiče. Ovládací prvky jsou stylové, 
přesto známé a snadno rozpoznatelné pro uživatele. 
Během jízdy využívá AeroMobil unikátní tzv. Glass 
cockpit, systém s nastavením displeje používaný 
leteckými společnostmi. Tyto integrované digitální 
displeje zobrazují veškeré potřebné informace týka-
jící se automobilového provozu vozidla a při vzletu 
se transformují do přehledného zobrazovacího 
systému pro použití v letovém režimu.
V kombinaci dvou náročných dopravních systémů 
hraje samozřejmě mimořádnou roli bezpečnost. 
Interiér stroje byl proto navržen tak, aby usnadnil 
začlenění pokročilých bezpečnostních technologií. 
Konstrukce kabiny je schopna absorbovat a rozložit 
náraz a nárazovou energii při zachování celistvosti 
interiéru. Zádržný systém pro pasažéry využívá 
technologii pyrotechnických bezpečnostních pásů 
ve spojení s dvojstupňovými airbagy. O bezpečnost 
ve vzduchu se stará do konstrukce integrovaný 
padákový systém s nejmodernějšími balistickými 
padáky. Systém je navržen tak, aby v případě nouze 
bezpečně dopravil na zem celý drak i s posádkou. 
Štefan Klein, jeden z tvůrců AeroMobilu, měl ostatně 
příležitost otestovat jeho fungování osobně, když 
při jednom z testovacích letů v roce 2015 havaroval 
na letišti v Nitře. Ačkoli stroj spadl z výšky více než 
200 m, pilot utrpěl jen lehká zranění, díky aktivaci 
padáku, který ztlumil náraz na zem. ■

/joe/

Aeromobil v datech
V režimu automobilu, tzn. se složenými křídly, 
má AeroMobil rozměry 5,9 x 2,2 m a výšku 
1,5 m, v podobě letadla šířka díky rozpětí kří-
del vzroste na 8,8 m, ale délka a výška stroje 
se o 10 cm zkrátí. Max. vzletová hmotnost činí 
960 kg (z toho užitečné zatížení 240 kg). Plná 
přeměna do režimu letu proběhne za méně než 
3 minuty, řidič/pilot má k dispozici pokročilé 
ovládání a avioniku v režimu Fly i Drive a jako 
volitelnou možnost autonomní let podle aktuál - 
ní technologie autopilota. 
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NOVÉ SUV VE STÁJI PEUGEOT: 
MODEL 5008
SE SVÝM NOVÝM MODELEM 5008 MÁ AUTOMOBILKA ZACÍLENO 
NA ROSTOUCÍ TRH VELKÝCH 7MÍSTNÝCH SUV, MEZI KTERÉ PATŘÍ 
NAPŘ. ŠKODA KODIAQ, NISSAN X TRAIL NEBO HYUNDAI SANTA FE. 
Z PŮVODNÍHO MODELU MPV 5008 ZŮSTALO JEN JMÉNO, NOVÁ 
GENERACE VYTAHUJE TRUMFY, KTERÉ JÍ MAJÍ POMOCI STÁT SE 
LÍDREM V TOMTO VZRŮSTAJÍCÍM SEGMENTU C. 

Peugeot loni ohlásil nástup pěti nových mo-
delů SUV, což se mu podařilo a završením řady 
je dnešní novinka 5008. Všechny směřují k lu-

xusnějším kategoriím. Zákony trhu jsou neúprosné, 
a když zákazníci žádají vozy typu SUV, automobilky 
na to musí reagovat. Jen za uplynulý rok se ve světě 
prodalo přes 26 mil. 

vozidel SUV, na trzích Evropy 
to byly necelé 4 mil. a v Česku 53 500 vozů SUV, což je 
21 % celkového trhu osobních vozidel v ČR.
Koncepce novinky je postavena na spojení opti-
malizovaných rozměrů, velkého vnitřního prostoru 
a inteligentních funkcí. Oproti předchozí generaci 
modelu 5008 narostlo nové SUV o 11 cm na cel-
kových 464 cm. Díky modularitě platformy EMP2 
se zvětšil rozvor o 16,5 cm na 284 cm, čímž se 
5008 zařadil jako nejprostornější model ze všech 
SUV segmentu C (Kodiaq 280 cm, X Trail a Santa 
Fe 270 cm a Range Rover Discovery 274 cm), např. 

prostor pro kolena ve druhé řadě se zvětšil o 6 cm.  
Vnitřní prostor zaujme nejnovější verzi oceňovaného 
systému e-Cockpit s kompaktním volantem (nejmen-
ším na trhu), velkokapacitním dotykovým displejem, 
který působí jako tablet uprostřed palubní desky 
a vyvýšeným přístrojovým panelem s konfigurova-
telnými režimy. K ovládání displeje slouží elegantní 

ovladače ve tvaru klavírních kláves, které 
zajišťují přímý přístup k hlavním 

funkcím, jako např. ovládání 
rádia, kli-

matizace, navigace, nasta-
vení parametrů vozidla, telefonu, mobilní aplikace či 
výstražná světla. Pro pohodlí řidiče je k dispozici nový 
elektrický ovladač automatické impulzní převodovky. 
Mezi další přednosti novinky patří vysoká modularita 
interiéru díky nastavení všech sedmi samostatných 
sedadel. Ve druhé řadě se tři identická (se stejnou 
šířkou) sedadla dají nastavovat z hlediska délky, na-
bízejí 5 různých úhlů sklonu a dají se i sklopit. Dvě 
samostatná sedadla třetí řady (příplatková výbava) 
se dají nejen sklopit do podlahy, takže vznikne zcela 
rovná podlaha, ale i zcela vyjmout z vozu. Demontáž 

sedadla, které váží necelých 11 kg, má být tak jed-
noduchá, že ji zvládne i něžné pohlaví. Přitom každé 
vyjmuté sedadlo třetí řady znamená nárůst objemu 
zavazadelníku o 39 dm3 (dle VDA). Už tak obrovský 
zavazadlový prostor (v 5místné konfiguraci 780 dm3), 
největší v této kategorii, se může přizpůsobit sklo-
pením opěradla předního spolujezdce pro převoz 
předmětů dlouhých až 3,2 m.  
Pohon budou zajišťovat úsporné jednotky splňu-
jící Euro 6. V nabídce jsou tři benzínové (dva 1,2 
Puretech, 96 kW s manuální a automatickou pře-
vodovkou a jeden 1,6 THP, 121 kW s automatickou 
převodovkou EAT6) a čtyři dieselové motory (dva 
1,6 BlueHDi, 88 kW s manuální a automatickou 
převodovkou, jeden 2,0 BlueHDi 110 kW s manuální 
převodovkou). Poslední nejvýkonnější 2,0 BlueHDi 
133 kW s automatickou převodovkou EAT6 je určen 
pouze k pohonu nejluxusnější verze GT.
Z bezpečnostních prvků (v sériové nebo příplatkové 
výbavě) jsou v nabídce: Advanced Grip Control 
včetně nové funkce Hill Assist Descent Control 
(kontrola jízdy se svahu); Systém automatického 
nouzového brzdění a Systém varování před srážkou; 
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního 
pruhu; Systém sledování pozornosti řidiče; Auto-
matické přepínání dálkových světlometů; Snímání 
dopravních značek a zobrazení povolené rychlosti; 
Adaptivní tempomat s funkcí Stop; Systém aktiv-
ního sledování mrtvého úhlu; Parkovací asistent 
a Visiopark 2 (výhled v úhlu 360°).
Modely jsou v tradičních úrovních výbavy (Access, 
Active a Allure) a jejich ceny začínají na 545 000 Kč 
a končí na 730 000 Kč, ve výbavě GT je cena stano-
vena na 930 000 Kč. ■ /ks/

BUDOU SE DÍLY AUT VYRÁBĚT Z BAMBUSU?

S takovou myšlenkou si pohrává automobilová značka Ford. Jejich výzkumníci již několik let 
pracují na vyhodnocení použitelnosti bambusu k výrobě interiérových součástí a dalších dílů. 
Na rozdíl od různých lehkých materiálů, jako karbon či slitiny hliníku vyniká bambus vysokou 
pevností a dobrou dostupností, dokáže vyrůst až 1 m za den. 

Bambus jako materiál se využívá obdobně jako 
dřevo, např. jako stavební lešení, na výrobu růz-
ných nástrojů, papíru, nábytku a také jako po-
travina, protože obsahuje bílkoviny a sacharidy. 
Jeho přednosti jsou známé déle než sto let. Jde 
o materiál, který nemá v přírodě obdobu. Přitom 
se nejedná o dřevo, bambus je tráva. Jeho odolná 
vlákna prostupují měkčí a pružnější hmotou, proto 
se bambus dá dobře ohnout, ale nedá se lehce 

zlomit. Největší druhy dorůstají výšky až přes 40 m.
Výzkumný tým zjistil, že v mnoha materiálových 
zkouškách si bambusová vlákna vedou lépe než 
řada přírodních či syntetických vláken. Jsou ex-
trémně pevné v tahu, jde o jeden z nejpevnějších 
přírodních materiálů. Kombinací bambusových 
vláken s plastem by mohl vzniknout nový, mimo-
řádně pevný kompozit, z nějž by se dala vyrábět 
řada automobilových součásti.

Mimo testování bambusu už nyní Ford používá jiné 
udržitelné a recyklované materiály. Např. zvukovou 
izolaci vyrábí s využitím recyklované džínoviny, 
podběhy modelu C-MAX nebo Transitu jsou z re-
cyklovaných plastových lahví, těsnění se vyrábějí 
z použitých pneumatik. Při výrobě dveřních vý-

xusnějším kategoriím. Zákony trhu jsou neúprosné, 
a když zákazníci žádají vozy typu SUV, automobilky 
na to musí reagovat. Jen za uplynulý rok se ve světě 
prodalo přes 26 mil. 

vozidel SUV, na trzích Evropy 
to byly necelé 4 mil. a v Česku 53 500 vozů SUV, což je 
21 % celkového trhu osobních vozidel v ČR.
Koncepce novinky je postavena na spojení opti-

ším na trhu), velkokapacitním dotykovým displejem, 
který působí jako tablet uprostřed palubní desky 
a vyvýšeným přístrojovým panelem s konfigurova-
telnými režimy. K ovládání displeje slouží elegantní 

ovladače ve tvaru klavírních kláves, které 
zajišťují přímý přístup k hlavním 

funkcím, jako např. ovládání 
rádia, kli-

matizace, navigace, nasta-
vení parametrů vozidla, telefonu, mobilní aplikace či 
výstražná světla. Pro pohodlí řidiče je k dispozici nový 
elektrický ovladač automatické impulzní převodovky. 

Z bezpečnostních prvků (v sériové nebo příplatkové 
výbavě) jsou v nabídce: Advanced Grip Control 
včetně nové funkce Hill Assist Descent Control 
(kontrola jízdy se svahu); Systém automatického 
nouzového brzdění a Systém varování před srážkou; 
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního 
pruhu; Systém sledování pozornosti řidiče; Auto-
matické přepínání dálkových světlometů; Snímání 
dopravních značek a zobrazení povolené rychlosti; 
Adaptivní tempomat s funkcí Stop; Systém aktiv-
ního sledování mrtvého úhlu; Parkovací asistent 
a Visiopark 2 (výhled v úhlu 360°).
Modely jsou v tradičních úrovních výbavy (Access, 
Active a Allure) a jejich ceny začínají na 545 000 Kč 
a končí na 730 000 Kč, ve výbavě GT je cena stano-
vena na 930 000 Kč.
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Ultra kompaktní SUV IgnIS 

Suzuki přichází s moderním kompaktním modelem Ignis pro městskou zástavbu. Jde o vyšší 
karoserii malých rozměrů, přesto výrobce deklaruje prostorný interiér i zavazadelník. Design 
nového modelu působí roztomile a staví na jednoduchých liniích. 

Při tvorbě čerpali designéři z bohaté historie značky. 
Například tvar zadního sloupku je převzat z první 
generace modelu Cervo, některá řešení zas z novo-
dobého Swiftu. Celková délka Ignisu je 3700 mm 

a výška 1595 mm, rozvor 2435 mm. Díky světlé 
výšce až 180 mm může konkurovat větším SUV 
i v náročnějším terénu a jeho malý poloměr otáčení 
(4,7 m) najde uplatnění v městských uličkách. Karoserie využívá vysokopevnostních ocelí, díky 

čemuž se dosáhlo nízké hmotnosti při zachování 
vysoké tuhosti karoserie i podvozku. Z toho důvodu 
Suzuki nabízí tento model i v provedení s inte-
ligentním pohonem všech kol ALLGRIP. Ignis je 
zajímavý i z hlediska variability interiéru, která se 
dá přizpůsobit posuvnou zadní lavicí. Zavazadlový 
prostor nabízí základní objem (metodikou VDA) 
267 l, u verze s pohonem všech kol 227 l.  
Pohon zajišťuje nový hospodárný zážehový čtyř-
válec 1,2 DUALJET (K12C) s technologií zdvoje-
ného vstřikování. Motor dosahuje maximálního 
výkonu 66 kW a točivý moment 120 Nm při  
4400 ot.min-1. Jeho kombinovaná spotřeba činí pou-
hých 4,6 l/100 km. Pro český trh je motor propojen 
pouze s 5stupňovou manuální převodovkou. ■

nejbezpečnější noVInka od VolVa: XC60 

V pražské Galerii Mánes slavnostně představil generální importér značky, společnost Volvo Car 
Czech Republic, s. r. o., tohoto nejmladšího člena rodiny švédské automobilky. Je mj. jedním 
z nejbezpečnějších vozů, které dosud z jejích továren vyjely.

Nový model nahradí původní populární Volvo 
XC60, které se po devíti letech od svého uvedení 
stalo v Evropě nejlépe prodávaným středně vel-
kým prémiovým SUV a na českém trhu dokonce 
nejprodávanějším modelem značky vůbec. Jak 
sdělila Šárka Heyna Fuchsová, generální ředitelka 
českého zastoupení Volvo, tato nastupující gene-
race je nově postavena na modulární platformě 
SPA stejně jako nejvyšší modelová řada 90, která 
získala řadu ocenění a má velký obchodní úspěch. 
Volvo XC60 má atletický vzhled, interiér představuje 
ladnou souhru důvtipně řešené architektury, nej-
modernějších technologií a kvalitních přírodních 
materiálů. Těm dominují především do nejmen-
ších detailů zpracované kombinace pravého dřeva 
a kovu. 
Bezpečnost novinky dokládají i crash testy, od tra-
dičních nárazových až po realistické přehození 
přes střechu v 50kilometrové rychlosti. Nová XC60 

nedoznala větší újmy. To je další krok k naplnění 
Vize 2020, tedy o úsilí značky, aby s rokem 2020 už 
v žádném novém modelu Volvo nedošlo k fatální 
nehodě. O bezpečnost se vedle pasivních prvků 
starají rovněž vylepšené aktivní technologie s nedo-
cenitelnou pomocí v podobě podpory řízení, jež se 
automaticky aktivuje v řadě potenciálně kritických 
dopravních situací. Na přání je k dispozici i asis-

tent pro jízdu v kolonách a semiautonomní řízení 
Pilot Assist II. generace, které při jízdě rychlostí do 
130 km.h-1 pomohou s řízením, akcelerací a brz-
děním.
Nejvyšší motorizací pro nové Volvo XC60 je ce-
nami ověnčená plug-in hybridní technologie T8 
Twin Engine, která se může pochlubit výkonem 
407 k a zrychlením z 0 na 100 km.h-1 za 5,3 vteřiny. 
Při uvedení na trh bude toto SUV dostupné s naf-
tovým motorem D4 disponujícím silou 190 koní 
a také s naftovým agregátem D5 s technologií 
PowerPulse a silou 235 k. Součástí nabídky bude 
i benzínový motor T5 o výkonu 254 k a agregát T6 
přeplňovaný kompresorem a turbodmychadlem, 
který vládne silou 320 k a má maximální točivý 
moment 400 Nm.
Cena nového Volva XC60 na našem trhu bude 
začínat na 1 047 900 Kč. ■

plní amerického modelu Escape se využívá vlákno 
z ibišku konopovitého a odkládací schránky v SUV 
Flex jsou zpevněny slámou. Dále se využívají např. 
rýžové slupky, sója nebo celulóza. ■

„Bambus je úžasný,“ řekla Janet Yin, vedoucí 
materiálového inženýrství výzkumného 
a konstrukčního střediska Fordu v čínském Nankingu. 
„Je pevný, pružný a zcela obnovitelný. Do plné 
dospělosti doroste za dva až pět let, obnovuje se 
rychleji než jiné dřeviny.“
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Přišlo na svět jako prostřední ze sourozenců řady 90. Spolu s XC90 a V90 vzhledem, důrazem 
na přírodní materiály, kvalitní řemeslo a důmyslnými a intuitivními systémy předurčují i vý-
voj dalších generací vozů Volvo. S90 je výraznou manažerskou limuzínou prvotřídní úrovně. 

Kdekoliv jsem se s autem vynacházel, budilo nebý-
valou pozornost. Je na něj skutečně radost pohledět. 
Krátké převisy, dlouhý rozvor náprav a nízká střešní 
linie vytvářejí úžasně fungující, elegantní celek. Při-
tom naprosto zřetelně vysílá signál, jaká automobilka 
ho do světa vyslala. Také kabina nesmírně zaujme 
nejen komfortem a nejmodernějšími technologiemi, 
ale zároveň precizně zpracovanými materiály, jako 
jsou perforovaná jemná kůže Nappa, švédský křišťál 
nebo březové dřevo Flame Birch. To vše se zasloužilo 
i o cenu za nejlepší design sériově vyráběného vozu 
od prestižního magazínu Car Design News.
Na testovaném autě importér nešetřil. Byl v nejvyšší 
výbavě Inscription, měl nejsilnější vznětový mo-
tor D5 Drive-E, maximální výkon 173 kW, nejvyšší 
rychlost 240 km.h-1, spotřeba 5,7/4,3/4,8 l/100km, 
osmistupňovou automatickou převodovku Gaertro-
nic, pohon všech kol AWD. K tomu přiřadil mnoho 
paketů a dalších vymožeností z volitelné výbavy.
Základem řady 90 je nová modulární platforma SPA, 
která byla vyvíjena s velkým důrazem na ochranu 
posádky. Tomu slouží bezpečnostní klec chránící 
interiér před nejhoršími nárazy. Zároveň byla plat-
forma vytvořena s ohledem na využití čtyřválcových 

benzínových a naftových jednotek, ale i hybridního 
systému T8 Twin Engine.
Model S90 představuje obrovský skok kupředu. Užít 
si v něm můžete nedozírnou škálu nejnovějších tech-
nologií sahajících od průkopnických bezpečnostních 
systémů až po aplikace a služby fungující na bázi 
cloudu. Zastavme se alespoň u některých. Je třeba 
vybaven vyspělou funkcí semiautonomního řízení 
pro jízdu v kolonách. Jde o systém, který jemnými 
zásahy do řízení udržuje vůz v rozmezí daného jízd-
ního pruhu, přičemž funguje až do dálniční rychlosti 
130 km.h-1, a to i když před vozem nejede žádné jiné 
vozidlo. Asistent pro jízdu v kolonách představuje 
další krok k plně autonomnímu řízení, které automo-
bilka považuje za klíčovou oblast budoucích inovací.
Poprvé na světě je v S90 představena také nová 
funkce systému City Safety – systém detekce vel-
kých zvířat, který dokáže bez ohledu na to, zda je 
den či noc, identifikovat taková zvířata, jako jsou 
losi, koně, sobi, apod. Součástí této technologie jsou 
intuitivní varování řidiče a tzv. připravené brzdy, 
které řidiči pomohou předejít kolizi. Celkově při 
detekci automobilů, chodců, cyklistů i zvířat pracuje 
přednárazový systém s několika fázemi, v konečné 
pak vůz umí přejít do nouzového brzdění a zcela 

zabránit nehodě nebo alespoň zmírnit její následky. 
Automatického brzdění se dočkáte třeba i v situaci, 
kdy odbočujete na křižovatce doleva a přehlédnete 
protijedoucí automobil. 
Z dalších bezpečnostních prvků jmenujme alespoň 
sledování únavy řidiče, čtení dopravních značek, 
adaptivní tempomat, aktivní parkování, monito-
rování přijíždějící dopravy při couvání do ulice atd.
Zavítejme ale už do kabiny S90. Volvo se pyšní 
vynikajícími sedadly nejen vpředu, všichni cestující 
najdou na svých místech dostatek prostoru. Celkově 
v neokázalém, leč skutečně luxusním interiéru cítíte 
přirozenou uklidňující atmosféru, poutavé jsou 
klíčové designové prvky, jako dekorativní proužky 
na výdeších ventilace, a také všechny ovládací 
prvky. Palubní desce vévodí navigační systém s do-
tykovým displejem. Ovládání je snadné a intuitivní, 
spojeni můžete být se svým digitálním světem. 
Naprosto ohromující je však ozvučení. Soustava od 
společnosti Bowers & Wilkins s až devatenácti repro-
duktory s naprosto čistým zvukem dává možnosti 
několika nastavení. Silně působivá je třeba kombi-
nace klasické hudby s nastavením, kdy systém věrně 
simuluje koncertní síně v Göteborgu. Atmosféru 
interiéru pomohlo dotvářet i světlo pronikající 
z panoramatické střechy.
S Volvem S90 jsem putoval zejména po jihu Čech 
a v blízkém okolí Prahy, z celkových 666 km jsem 
v městském provozu procoural asi 120 km. Průměrná 
spotřeba se ustálila na 7,2 l/100 km a její vyšší hod-
nota oproti deklarované je jedinou výtkou vzhledem 
k jinak nadmíru kladnému hodnocení. Motor má 
sílu, převodovka řadí přesně, plynule, bez prodlevy. 
Na Volva si potrpím, a když se do nich posadím, 
připadám si, jako kdybych se v nich narodil. Řada 
90 je však skutečně velkým skokem do budoucna. 
Prémiová limuzína S90 s vizáží čtyřdveřového 
kupé v sobě spojuje nezaměnitelný skandinávský 
design, vyspělé technologie, skutečný luxus bez 
prvoplánové okázalosti, nadstandardní jízdní zážitky.
Ceny Volva S90 začínají na 1 289 300 Kč, základní 
cena testované verze je 1 531 600 Kč, s volitelnou 
výbavou dosáhla na 2 033 600 Kč. ■

Oldřich Šesták

Volvo S90 je Symbiózou elegance,

luxuSu a moderních technologií

Vstup do zavazadlového prostoru je u sedanu 
dostatečně velký

Prostor řidiče je úhledný, designově čistý, s lehce 
dosažitelnými ovládacími prvky

I cestující na zadních sedadlech si mohou užívat 
nadstandardní komfort
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Kia Optima SW GT Line  PŘIZPŮSOBIVÝ KOMBÍK

Na loňském jarním autosalonu v Ženevě předvedla automobilka Kia své historicky první 
velké kombi střední třídy. Jde o model Optima v provedení SW (Sportswagon), který se může 
pochlubit pěkným designovým zpracováním a velkým vnitřním prostorem. Inspirací pro tento 
výtvor byla studie Sportspace odhalena v Ženevě o rok dříve.

Tímto modelem se značka Kia dostala poprvé do 
vysoce konkurenčního segmentu kombi střední 
třídy. Kromě základní verze je v nabídce i sportov-
něji laděná varianta GT a GT Line, kterou jsem měl 
možnost vyzkoušet. Během letošního roku by měla 
tuto řadu kombi doplnit ještě hybridní varianta.
Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že celkový 
design se návrhářům povedl, opravdu se 
mi líbí. Na boční siluetě vyniká štíhlý 

profil s celkovou délkou 4855 mm, k dynamičnosti 
karoserie přispívají stoupající spodní linie postran-
ních oken v kontrastu se svažující se střechou. 
Široké zádi dominují pěkně tvarovaná zadní dělená 
světla, a integrovaný difuzor v kombinaci se dvěma 
oválnými koncovkami výfuku dodává vozu na spor-
tovním vzhledu. Všechny rozměry včetně rozvoru 
(2805 mm) jsou totožné se sedanem, kromě výšky, 
kde je nepatrný nárůst (o 5 mm) u SW. 
Interiér Optimy je prostorný jak vepředu, tak i na 
zadních sedadlech. Přední sedadla jsou pohodlná 
s dobrým bočním vedením, disponují elektronic-
kým nastavením v osmi směrech včetně tlaku 
na páteř, vyhříváním i chlazením, takže jsem si 
dokázal najít optimální polohu pro co nejlepší 
posez. Sportovně tvarovaný volant s multifunkč-
ním ovládáním je obšitý kůží a drží se velmi dobře, 
výhodou je vyhřívání už ve standardu verze GT 
Line. Líbilo se mi natočení středového tunelu 
směrem k řidiči, takže byly všechny prvky ovládání 
výborně na dosah. Nevýhodou posedu vepředu je 

nedostatečný rozměr od sedáku ke stropu. S mojí 
výškou 175 cm to jde, ale kolega vysoký 188 cm, 
i když měl sedák spuštěný co nejníže, se dotýkal 
hlavou stropu. Na zadních sedadlech (můžou 
být vyhřívaná) je dostatek místa na rozdávání. 
Ocenil jsem široký nástupní prostor jak na přední, 

tak i na zadní pozice 

a také dostatek odkládacích přihrádek či boxů 
pro drobnosti na cesty.
Výborný je přístup do zavazadlového prostoru 
přes elektricky ovládané páté dveře. Nákladová 
hrana leží v rovině s podlahou zavazadelníku, což 
umožňuje lepší manipulaci se zavazadly. Základní 
objem prostoru pro zavazadla je 552 l (dle VDA). 
Šikovná je možnost upevnění zavazadel něko-
lika vychytávkami, např. praktickou posuvnou 
přepážkou v zapuštěných kolejničkách nebo sa-
monavíjecími pásy. Po stranách jsou umístěny 
páčky na sklopení opěradel zadních sedaček 
z „kufru“ a také šikovné háčky na zavěšení tašek 
s nákupy. Díky děleným zadním opěradlům v po-
měru 40 : 20 : 40 lze prostor zvětšovat dle potřeby 
až do velikosti 1686 l, přitom se získá rovná ložná 
plocha bez výstupků.
Testované vozidlo Optima GT Line poháněl čtyř-
válec 1,7 CRDi o maximálním výkonu 104 kW 
propojen s automatickou dvouspojkovou 7stup-
ňovou převodovkou DCT. Jde o jedinou verzi 
pohonu pro GT Line. Nejde o žádného „rváče“, 
aby tabulkově exceloval dechberoucí hodnotou 
z 0 na 100. Přesto jde o svižný motor, který i při 

plně obsazeném interiéru této karoserii vyhovuje. 
Kabina je dobře odhlučněna, motor je slyšet spíše 
při vyšších otáčkách. Pokud hladíte plynový pedál 
do cca 2500 ot.min-1, což se při našich dálničních 
rychlostech docílí s přehledem, chová se agre-
gát velmi kultivovaně. Spolupráce s automatem 

je dobrá, přeřazení je plynulé bez trhavých 
prodlev. Musím pochválit spotřebu. Celkově 
jsem najel přes 800 km většinou klidné jízdy 
v kombinovaném provozu a ukazatel prů-
měrné spotřeby se zastavil na 6,7 l. Podvo-
zek dovoluje užívat si příjemné a komfortní 

svezení, drobné nerovnosti jsou pohlcovány 
pěkně a při projíždění ostřejších zatáček se vozidlo 
naklání jen minimálně.  
Už ve standardní výbavě disponuje Optima v pro-
vedení GT Line množstvím prvků, bezpečnostních 
technologií a asistenčních systémů, které jsou u ji-
ných značek jen za příplatek. V základním prove-
dení lze vozidlo ve specifikaci GT Line s 18“ koly 
pořídit za 854 980 Kč, testovaná verze s rozšířenou 
výbavou a bílým slušivým perleťovým lakem vyjde 
na 917 980 Kč včetně DPH. Výrobce poskytuje zá-
ruku 7 let nebo najetí 150 000 km a první 3 roky 
bez omezení kilometrů. ■

Petr Kostolník

tuto řadu kombi doplnit ještě hybridní varianta.
Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že celkový 
design se návrhářům povedl, opravdu se 
mi líbí. Na boční siluetě vyniká štíhlý 

profil s celkovou délkou 4855 mm, k dynamičnosti 

Ocenil jsem široký nástupní prostor jak na přední, 
tak i na zadní pozice 

plně obsazeném interiéru této karoserii vyhovuje. 
Kabina je dobře odhlučněna, motor je slyšet spíše 
při vyšších otáčkách. Pokud hladíte plynový pedál 
do cca 2500 ot.min
rychlostech docílí s přehledem, chová se agre-
gát velmi kultivovaně. Spolupráce s automatem 

je dobrá, přeřazení je plynulé bez trhavých 
prodlev. Musím pochválit spotřebu. Celkově 
jsem najel přes 800 km většinou klidné jízdy 
v kombinovaném provozu a ukazatel prů-
měrné spotřeby se zastavil na 6,7 l. Podvo-
zek dovoluje užívat si příjemné a komfortní 

svezení, drobné nerovnosti jsou pohlcovány 
pěkně a při projíždění ostřejších zatáček se vozidlo 
naklání jen minimálně.  
Už ve standardní výbavě disponuje Optima v pro-

Indukční dobíjení mobilního telefonu funguje 
bezchybně

Díky natočení středového tunelu k řidiči jsou ovládací 
prvky výborně na dosah

Po sklopení opěradel druhé řady je k dispozici zcela 
rovná plocha zavazadelníku 

Přístroje jsou pěkně čitelné i za slunného počasí

Kaplička dobře odstínila navigaci od denního světla
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Co bude potřebovat česká 
ekonomika příštíCh let? 
Svaz průmySlu a dopravy Čr předStavil Své priority, které 
definují požadavky ČeSkého byznySu na budoucí vládu,  
od níž Svaz chce např. nový Stavební zákon, přijetí eura Či 
podporu Spolupráce vědy a podniků. v dokumentu Se 
zdůrazňuje, že dalšímu růStu pomůže digitalizace, rozvoj 
infraStruktury a lidé.

Na definování priorit – 14 klíčových oblastí 
pro rozvoj české ekonomiky – spolupraco-
valo přes 400 odborníků z firem pracujících 

v expertních týmech Svazu. „Je důležité si uvědomit, 
že za růstem ekonomiky a zvýšení konkurence-
schopnosti stojí podnikatelé, ale významně ho 
ovlivňuje i kvalita podnikatelského prostředí, které 
svou legislativou utváří vláda,“ upozorňuje prezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
Mezi klíčové faktory, které budou ovlivňovat další 
vývoj české ekonomiky a její průmyslové základny, 
řadí Svaz nový stavební zákon, podporu exportu 
a přijetí eura, digitalizaci či snížení byrokracie. Mezi 
priority patří také podpora výzkumu, vývoje a ino-
vací, Průmysl 4.0, trh práce a vzdělávání. Dále Svaz 
řeší daně, energetiku, životní prostředí či zdravot-
nictví a přehlednost a předvídatelnost legislativy. 
„Firmám se velmi těžce podniká, pokud jim někdo 
neustále mění pravidla hry. Preferoval bych přístup 

– jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ 
upozorňuje na administrativní zátěž pro podnika-
tele Jaroslav Hanák.

Funkční legislativa  
a podpora exportu
Úprava povolovacích předpisů byla před čtyřmi lety 
stejně jako dnes jedním z hlavních faktorů ekono-
mického růstu. V České republice však nefunguje 
dálniční síť s kvalitním propojením na sousední 
země, jen těžce se staví nové továrny a limitován 
je i rozvoj chytrých sítí. To vše kvůli legislativě, která 
tuto výstavbu blokuje, konstatují představitelé SP 
ČR. „Co se stavebního zákona týká, vracíme se na 
začátek. Je potřeba připravit nový zákon a zajistit 
princip jednoho úřadu, jednoho řízení a jednoho 
rozhodnutí. V této oblasti se vláda za čtyři roky 
téměř neposunula,“ upozorňuje Hanák na fakt, že 
stávající legislativa je nedostatečná. 

Diverzifikace exportu a podpora exportérů zůstává 
prioritou a Svaz věří, že se nová vláda aktivně zapojí 
do jeho podpory. SP ČR pravidelně spolu s podnika-
teli doprovází do zahraničí prezidenta ČR, premiéra 
a ministry. V loňském roce uspořádal celkem 13 pod-
nikatelských misí. Letos umožnil českým firmám vyjet 
v doprovodu politické reprezentace do Kanady, Chor-
vatska a na Kubu, do dalších tří zemí plánuje mise do 
začátku léta. „Od příští vlády očekáváme, že bude bo-
jovat i za další liberalizaci vnitřního trhu EU, na kterém 
jsou naši exportéři existenčně závislí. Potřebujeme, 
aby vláda jasně vystupovala proti protekcionářským 
tendencím jakýchkoliv členských států, i kdyby mělo 
jít o ty nejvýznamnější,“ doplňuje viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.
Vstup do systému ERM2 (European Exchange Rate 
Mechanism – mechanismus směnných kurzů) 
vnímá Svaz jako politické rozhodnutí, přičemž 
přijetí eura podporuje. „Nebojím se, že čeští ex-
portéři budou tratit kvůli přijetí eura. Dlouhodobá 
konkurenceschopnost českých firem není o koruně 
a euru,“ upozorňuje Jaroslav Hanák.

Jasná pravidla  
pro vzdělávání i byznys
Digitalizace přináší jasné výhody pro podniky i ob-
čany. „Chceme vládu, která bude chápat význam di-
gitálních technologií pro rozvoj našeho hospodářství 
a využije je k tomu, aby si občané i podniky mohli 
vyřídit vše potřebné jednoduše, nejlépe z pohodlí 
vlastního domova,“ představuje Milena Jabůrková, 
členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, další z priorit. Zároveň upozorňuje na náročná 
pravidla ochrany osobních údajů, která začnou platit 
od května 2018 a vyžádají si značné finanční, lidské 
i technické zdroje a zdůrazňuje, že Svaz i vláda musí 
firmám s přípravou na evropské nařízení pomoci.
Mezi další své priority Svaz zařadil i vzdělávání. 
České hospodářství stojí a padá s dostatkem kva-
lifikované a vzdělané pracovní síly. „Budeme se 
i nadále zasazovat o to, aby naše školství vzdělávalo 
žáky v kvalitních přírodovědných a technických 
oborech a připravovalo je na změny přicházející 
s postupující digitalizací našeho průmyslu i celé 
společnosti,“ říká Milena Jabůrková.
První viceprezident SP ČR Jan Rafaj upozorňuje 
rovněž na byznysové priority z oblasti trhu práce 
s tím, že firmy také potřebují, aby vláda zajistila 
podmínky pro zaměstnávání cizinců či nastavila 
jasná, nepolitická kritéria pro stanovení minimální 
mzdy. To by mělo umožnit reagovat na změny na 
trhu práce, kde ubývá nejméně kvalifikovaných 
dělnických prací, mění se struktura pozic a ve větší 
míře se zavádí automatizovaný provoz. ■

svět čeká letos ryChlejší ekonomiCký růst 

Mezinárodní měnový fond zveřejnil 18. dubna očekávanou prognózu vývoje světové ekono-
miky pro letošní rok. Podle analytiků MMF vypadá predikce pro nadcházející měsíce příznivě: 
Tempo růstu globální ekonomiky by mělo zrychlit na 3,5 % oproti loňským 3,1 %.

Pro příští rok uvažuje MMF s dalším zrychlením 
na 3,6 %. Za pozitivní lze označit prognózu, že 
rychleji porostou vyspělé i rozvíjející se ekono-

miky. Podle aktuálního dokumentu MMF nabrala 
ekonomická aktivita ve druhé polovině loňského 
roku tempo, zvláště v rozvinutých zemích. Navíc 

je globální ekonomická projekce pro rok 2018 
v hodnotě 3,6 %, tzn. desetinu nad prognózou 
letošního roku, nicméně jsou obavy z možného 
nečekaného vývoje vyspělých ekonomik, jejichž 
růst má jinak letos i příští rok činit 2 %, a zpoma-
lování Číny. 
Pokud jde o faktory ovlivňující dění na světové 
ekonomické scéně, z dokumentu MMF vyplývá, 
že všeobecně zůstává aktivita slabá v zemích za-
měřených na vývoz komodit. Geopolitické napětí 

nové požadavky na průmyslovou výrobu dramaticky mění dosavadní strukturální uspořádání a vytvářejí zcela nové 
profese, kladou velké nároky zejména na adaptaci pracovníků, kteří budou muset zvládat i více různých oborů
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v regionech spojených s ozbrojenými konflikty 
či zemích sousedících s ohnisky konfliktů brzdí 
některé země na Blízkém východě a Turecko.

Tempo bude nerovnoměrné
Posuzováno podle regionů ukazují prognózy MMF 
nerovnoměrný hospodářský růst: Evropa by měla 
v průběhu příštích dvou let růst 2% tempem, po-
dobně Severní Amerika (2,2 % v roce 2017 a 2,4 % 
v roce 2018). Výraznější růst čeká hlavně rozvíje-
jící se ekonomiky, které v souhrnu letos porostou 
o 4,5 % a v roce 2018 o 4,8 %. Také růst Asie více 
než zdvojnásobí v hlavních ekonomikách (5,5 % 
v roce 2017 a 5,4 % v roce 2018), zatímco v Latinské 
Americe se bude pohybovat pomaleji než v Evropě 
(od 1 % v letošním roce po 2% růst predikovaný 
v roce 2018).

Z hlavních rozvinutých ekonomik porostou po-
dle prognózy v roce 2017 nejvíce Španělsko, USA 
a Velká Británie. Ve Španělsku dosáhne expanze HDP 
letos 2,6 %, což představuje zlepšení o tři desetiny 
z posledního odhadu, ale zpomalení ve srovnání 
se zvýšením o 3,2 % v roce 2016. Zpomalování 
bude pokračovat i v roce 2018, kdy přírůstek HDP 
zbrzdí na 2,1 %. Růstové tendence jsou výraznější 
i v USA, kde firmy více věří v budoucí poptávku. 
Pro USA je prognóza MMF 2,2% růstu pro rok 2017 
a 2,4 % v roce 2018, což představuje pro americkou 
ekonomiku vzestupný trend. 
U Velké Británie bude možná pro mnohé překva-
pením, že MMF pro letošek počítá s 2% růstem, 
tzn. o dvě desetiny procentního bodu víc než loni 
s tím, že efekt brexitu se podle prognózy projeví 
až v roce 2018, kdy v ostrovní monarchii dojde ke 
snížení hospodářského oživení na 1,5 %.
K růstu by se mělo vrátit i Rusko, jemuž MMF rov-
něž věří více než v minulé prognóze. Japonské 
ekonomice pak pomáhá silný vývoz a některým 
zemím eurozóny, např. Německu a Španělsku, se 
daří díky domácí poptávce. Silná zůstává Čína (MMF 
letos očekává růst HDP o 6,6 %), ale v porovnání 
s loňským rokem růst čínské ekonomiky – i když 

pouze mírně – zpomalí (v roce 2018 na 6,2 %). Její 
růst nicméně bude rychlejší než fond předpovídal 
na podzim. 

Latinskou Ameriku čekají problémy
Výraznější zpomalení tempa růstu naopak letos 
čeká Indii, a problémy lze čekat u další z hospo-
dářských velmocí skupiny BRIC – Brazílie míří podle 
MMF do hluboké recese. Není však v ekonomických 
problémech z latinskoamerických zemí sama, hos-
podářský pokles zažije i Venezuela (jejíž ekono-
mika loni poklesla o 18 % a letos podle odhadů 
MMF o 7,4 %, nejvíce ze sledovaných zemí), která 
se bude potýkat s hyperinflací (až 720 %). Pokles 
HDP čeká letos také Bělorusko, Irák, Ázerbájdžán 
či Mongolsko.
V případě české ekonomiky předpokládá MMF pro 

letošní rok se zrychlením růstu na 2,8 % z loňských 
2,4 %, nicméně příští rok má česká ekonomika 
zpomalit a posilovat jen o 2,2 %. Ze sousedních 
zemí na tom bude lépe Slovensko, kde analytici 
očekávají 3,3% růst a Polsko se zhruba stejným 
tempem o 3,4 %. Hůře na tom bude naopak ně-
mecká ekonomika, kde MMF predikuje vzestup 
HDP o 1,6 % a Rakousko o 1,4 %.
Z pohledu tempa růstu jednotlivých zemí zaujímá 
bezkonkurenčně nejlepší pozici nejrychleji rostoucí 
ekonomiky v globálním žebříčku ve výhledu na 
letošní rok Libye – její HDP poroste podle prognózy 
MMF o 53,7 % (zejména díky příjmům z těžby ropy), 
vysoko nad druhou zemí, kterou bude podle sta-
tistik Etiopie s růstem 7,5 %. Česko, které tolik ropy 
nemá, je se svým předpokládaným 2,8 % růstem 
na 108. místě z celkem 191 hodnocených států. 
Solidní průměr, což není špatné. 
Růstové statistiky nicméně ukazují i ošidnost 
podobných tabulkových hodnocení – jsme 
sice zhruba v polovině žebříčku, ale skutečně 
bychom se chtěli porovnávat s jeho aktuálními 
premianty se statisticky nejvýraznějším růstem – 
s Libyí a s Etiopií, s cílem dosáhnout jejich životní 
úrovně? ■

SpolečenSká 
odpovědnoSt  
firem jako průnik 
významných hodnot
Ještě před pár lety se o společenské od-
povědnosti hovořilo s otazníky a kromě 
velkých zahraničních společností a nad-
národních korporací málokterá firma či 
organizace věděla, co si pod tímto pojmem 
označovaným zkratkou CSR (Company So-
cial Responsibility) představit.

Postupně však tato slova nabyla mnoha kon-
krétních podob a ukazuje se, jak různorodě lze 
toto téma pojmout. „Společenskou odpověd-
nost vnímáme jako jeden z pilířů, které patří do 
mozaiky našich aktivit,“ uvedl Ing. Petr Koten, 
výkonný ředitel České společnosti pro jakost 
(ČSJ). „Důkazem je nejen účast na projektu CSR 
do škol, ale i každoroční soutěž o Národní cenu 
kvality ČR, Národní cenu ČR za CSR a udržitelný 
rozvoj nebo Centrum excelence - platforma 
organizací, které ke své činnosti využívají 
moderní nástroje řízení a vnímají velmi ostře 
poslání a potřeby společenské odpovědnosti, 
a která zároveň sdružuje držitele uvedených 
cen. Otázky zkvalitňování systémů manage-
mentu se společenskou odpovědností úzce 
souvisí a považujeme je za významný faktor 
ve strategiích jednotlivých subjektů. Ukazuje, 
jak se pojetí managementu rázně mění. Nebo 
lépe - jak je potřeba řízení firem a organizací 
přetvářet z pohledu kvality, přínosů, potřeb 
ekonomiky i vlastního života lidí,“ vysvětluje 
Petr Koten.
Významným zdrojem diskuze nad možnými 
cestami za společenskou odpovědností a pří-
kladem nového trendu v působení firemního 
managementu je i každoroční konference SYMA. 
Setkání a výměna zkušeností absolventů kurzů 
a držitelů certifikátů (které jim uděluje ČSJ), 
s řadou specialistů nejrůznějšího zaměření, např. 
z automobilového průmyslu, strojírenství, IT, 
výroby a prodeje spotřebního zboží, ochrany 
životního prostředí nebo škol, pojednávající 
o systému managementu, kvalitě, normách 
i společenské odpovědnosti firem. Letos se 
uskutečnil již 20. ročník a dvoudenní jednání 
přineslo řadu nových příkladů i zkušeností.
Z diskuzí odborníků vyplývá, že společenská 
odpovědnost je nosné téma stále většího počtu 
společností, a že nejde jen o marketingový trik 
a snahu upoutat na daný subjekt pozornost, 
ale o jednoznačné konkrétní, definované kroky 
k tomu, aby dnešní generace utvářely důstojné 
podmínky pro podnikání a život na naší planetě, 
a myslely i na generace příští. „Stále větší počet 
firem si uvědomuje, že nejde jen o genero-
vání zisku za každou cenu, ale o vizionářský 
přístup k podnikání, hledání inovativních cest 
v řízení i produktovém portfoliu,“ konstatuje 
Petr Koten. ■
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ROBOTY A UMĚLÁ INTELIGENCE:
Evropský parlament žádá společná pravidla 
odpovědnosti za škodu
EVROPSKÁ UNIE POTŘEBUJE PRAVIDLA PRO RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍ 
SEKTOR ROBOTIKY, UVÁDÍ SE V USNESENÍ, KTERÉ V POLOVINĚ 
ÚNORA SCHVÁLIL EVROPSKÝ PARLAMENT. PARLAMENT USNESENÍ 
SCHVÁLIL POMĚREM HLASŮ 396 (PRO), 123 (PROTI) A 85 (ZDRŽELO 
SE HLASOVÁNÍ). POSLANCI MIMO JINÉ POŽADUJÍ ZAVEDENÍ 
MINIMÁLNÍCH ETICKÝCH STANDARDŮ A PRAVIDEL ODPOVĚDNOSTI 
ZA NEHODY ČI VZNIKLOU ŠKODU NAPŘÍKLAD V PŘÍPADĚ 
AUTONOMNÍCH AUTOMOBILŮ.

Usnesení vyzývá Evropskou komisi (EK), aby 
předložila návrh legislativních pravidel pro 
odvětví robotiky a umělé inteligence, které 

by umožnily plně rozvinout jejich ekonomický po-
tenciál a zároveň zajistily přiměřenou úroveň bez-
pečnosti. Podle Mezinárodní federace pro robotiku 
(IFR) činil průměrný nárůst prodeje robotů v období 
let 2010 až 2014 přibližně 17 % ročně, přičemž jen 
v roce 2014 se zvýšil o 29 %. Nad možností vypraco-
vání právních norem regulujících tyto 
sektory již uvažují ně-
které členské státy 
i země za hra-
nicemi EU, 

upozorňuje usnesení. EU proto podle poslanců 
musí být v této oblasti aktivní, aby nebyla v bu-
doucnu nucena následovat pravidla nastavena 
třetími zeměmi.
Poslanci konkrétně požadují stanovit soubor pra-
videl, která budou upravovat zejména otázky od-
povědnosti a transparentnosti a budou v souladu 
s bytostně evropskými a univerzálními humanis-
tickými hodnotami, jimiž se vyznačuje příspěvek 
Evropy ke společnosti; vzhledem k tomu, že tato 

pravidla nesmí ovlivňovat proces výzkumu, ino-
vací a rozvoje v oblasti robotiky. 

Evropská unie by mohla podle usne-
sení sehrát zásadní úlohu rovněž 

při vytváření základních etických 
zásad, jimiž by se měl řídit vý-

voj, programování a použí-
vání robotů a umělé inte-
ligence, a při začleňování 
těchto zásad do evropských 
právních předpisů a kodexů 

chování s cílem utvářet 
technickou revoluci tak, 
aby sloužila lidstvu, 

aby užitek z pokročilých 
robotických systémů 
a umělé inteligence byl 
co nejšířeji sdílen a aby 

se v nejvyšší možné míře zamezilo potenciál-
ním rizikům.
Přílohu obsáhlého legislativního usnesení tvoří 
také Charta robotiky, která byla vypracována za 
pomoci oddělení vědeckých prognóz (STOA) Ge-
nerálního ředitelství Výzkumné služby Evropského 
parlamentu a která předkládá etický kodex inženýrů 
robotiky, kodex pro komise pro etiku výzkumu, 
„licenci“ konstruktérů a „licenci“ uživatelů.

Pravidla odpovědnosti za škodu
Parlament v usnesení zdůraznil nutnost a naléha-
vost legislativní úpravy, která by mj. definovala pra-
vidla odpovědnosti za škody – např. při nehodách 
způsobených automobily bez řidiče. Poslanci v této 
souvislosti požadují zavedení systému povinného 
pojištění a vytvoření doplňkového fondu, z něhož 
by byly vypláceny kompenzace obětem nehod 
autonomních vozidel.
Plénum také vyzvalo Komisi, aby v dlouhodobém 
horizontu zvážila vytvoření zvláštního právního 
statusu pro roboty s cílem jasně definovat, kdo 
je odpovědný za případnou škodu. Exekutiva EU 
by také podle poslanců měla sledovat trendy vý-
voje zaměstnanosti, zejména vytváření, přesuny 
a úbytek pracovních míst v důsledku zvýšeného 
využívání robotů.
Konkrétně usnesení v oblasti odpovědnosti 
za škodu usnesení stanoví:

 ●  autonomii robota lze definovat jako schopnost 
činit rozhodnutí a uplatňovat je vůči okolnímu 
světu nezávisle na kontrole či vlivu zvnějšku; tato 
autonomie je čistě technické povahy a její stupeň 
závisí na tom, jak byl robot konstruován, pokud jde 
o komplexitu jeho interakce s prostředím;

 ●  čím je robot autonomnější, tím méně jej lze 
považovat za pouhý nástroj v rukou jiných subjektů 
(výrobců, provozovatelů, vlastníků, uživatelů atd.); 
s tím je spojena otázka, zda jsou dostačující obvyklá 
pravidla pro odpovědnost, nebo zda je zapotřebí 
stanovit nové zásady a pravidla, které vyjasní právní 
odpovědnost různých subjektů, pokud jde o jejich 
odpovědnost za jednání a opomenutí ze strany 
robotů, jejichž příčinu nelze vysledovat zpět k ur-
čitému lidskému činiteli, a zda takovému jednání či 
opomenutí ze strany robotů, jímž byla způsobena 
určitá újma, bylo možné zamezit;

 ●  autonomie robotů nás v konečném důsledku 
staví před otázku jejich povahy s ohledem na stá-
vající právní kategorie, tj. zda by měla být vytvo-
řena nová kategorie s vlastními specifickými rysy 
a důsledky;

 ●  současný právní rámec neumožňuje, aby robot 
nesl sám o sobě odpovědnost za jednání nebo 

opomenutí, jimiž způsobí škodu třetí straně; platná 
pravidla pro odpovědnost se vztahují na případy, 

kdy za jednání nebo opomenutí robota lze činit 
odpovědným konkrétního lidského činitele, 

např. výrobce, provozovatele, vlastníka nebo 
uživatele, pokud tato osoba mohla před-

vídat škodlivé jednání robota a zabránit 
mu; vzhledem k tomu, že výrobci, pro-

vozovatelé, vlastníci nebo uživatelé 
by také mohli nést absolutní odpo-
vědnost za jednání či opomenutí 
robota;
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Evropy ke společnosti; vzhledem k tomu, že tato 
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Konkrétně usnesení v oblasti odpovědnosti 
za škodu usnesení stanoví:
●  autonomii robota lze definovat jako schopnost 
činit rozhodnutí a uplatňovat je vůči okolnímu 
světu nezávisle na kontrole či vlivu zvnějšku; tato 
autonomie je čistě technické povahy a její stupeň 
závisí na tom, jak byl robot konstruován, pokud jde 
o komplexitu jeho interakce s prostředím;
●  čím je robot autonomnější, tím méně jej lze 
považovat za pouhý nástroj v rukou jiných subjektů 
(výrobců, provozovatelů, vlastníků, uživatelů atd.); 
s tím je spojena otázka, zda jsou dostačující obvyklá 
pravidla pro odpovědnost, nebo zda je zapotřebí 
stanovit nové zásady a pravidla, které vyjasní právní 
odpovědnost různých subjektů, pokud jde o jejich 
odpovědnost za jednání a opomenutí ze strany 
robotů, jejichž příčinu nelze vysledovat zpět k ur-
čitému lidskému činiteli, a zda takovému jednání či 
opomenutí ze strany robotů, jímž byla způsobena 
určitá újma, bylo možné zamezit;
●  autonomie robotů nás v konečném důsledku 
staví před otázku jejich povahy s ohledem na stá-
vající právní kategorie, tj. zda by měla být vytvo-
řena nová kategorie s vlastními specifickými rysy 
a důsledky;
●  současný právní rámec neumožňuje, aby robot 
nesl sám o sobě odpovědnost za jednání nebo 

opomenutí, jimiž způsobí škodu třetí straně; platná 
pravidla pro odpovědnost se vztahují na případy, 

kdy za jednání nebo opomenutí robota lze činit 
odpovědným konkrétního lidského činitele, 

např. výrobce, provozovatele, vlastníka nebo 
uživatele, pokud tato osoba mohla před-

vídat škodlivé jednání robota a zabránit 
mu; vzhledem k tomu, že výrobci, pro-

vozovatelé, vlastníci nebo uživatelé 
by také mohli nést absolutní odpo-
vědnost za jednání či opomenutí 
robota;
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 ●  podle současného právního rámce se na škody, 
které způsobí robot nebo umělá inteligence, 
vztahuje jednak odpovědnost za výrobky (kdy za 
nesprávné fungování určitého výrobku nese od-
povědnost jeho výrobce) a jednak pravidla, jimiž 
se řídí odpovědnost za způsobenou újmu (kdy za 
chování, jehož následkem byla způsobena újma, 
zodpovídá uživatel výrobku);

 ●  pokud by robot byl schopen činit samostatná 
rozhodnutí, tradiční pravidla by již nestačila k určení 
odpovědnosti za škodu způsobenou robotem, 
protože by nebylo možné určit stranu, která má 
poskytnout odškodnění a napravit škodu, kterou 
robot způsobil;

 ●  v oblasti smluvní odpovědnosti se jasně projevují 
nedostatky současné právní úpravy, neboť pokud 
budou stroje konstruovány tak, aby si vybíraly své 
smluvní partnery, vyjednávaly smluvní podmínky, 
uzavíraly smlouvy a rozhodovaly o tom, zda a jak 
je budou uplatňovat, nebude již možné se řídit 
tradičními pravidly; bude nutné vytvořit pravidla 
nová, účinná a aktuální, která by odpovídala tech-
nologickému vývoji a nejnovějším inovacím, které 
našly uplatnění na trhu;

 ●  pokud jde o mimosmluvní odpovědnost, směr-
nice 85/374/EHS se vztahuje pouze na škodu způ-
sobenou výrobními vadami robota, a to navíc pod 
podmínkou, že poškozená osoba prokáže škodu, 
vadu a příčinnou souvislost mezi vadou a škodou, 
takže je možné, že právní rámec absolutní odpo-
vědnosti či odpovědnosti bez zavinění nebude 
dostačující;

 ●  bez ohledu na oblast působnosti směrnice 
85/374/EHS není platná právní úprava dostačující 
k tomu, aby zajistila odpovědnost za škodu způ-
sobenou roboty nové generace, pokud by tito 
roboti měli schopnost adaptace a učení, která by 
způsobila, že by jejich jednání bylo do určité míry 
nepředvídatelné, neboť tito roboti by se samostatně 
učili na základě vlastních variabilních zkušeností 
a interagovali by s prostředím jedinečným, nepřed-
vídatelným způsobem.

Obecné principy rozvoje robotiky 
a umělé inteligence pro civilní účely
Evropský parlament vyzval Komisi, aby navrhla 
jednotné unijní definice kyberneticko-fyzikálních 
systémů, autonomních systémů, inteligentních 
autonomních robotů a jejich podkategorií, přičemž 
by vzala v úvahu následující vlastnosti, jimiž se 
vyznačuje inteligentní robot:

 ●  je autonomní díky senzorům nebo výměně dat 
s okolním prostředím (propojenost) a je schopen 
tato data předávat a analyzovat; 

 ●  má schopnost samostatného učení na základě 
zkušeností a interakce (volitelné kritérium); 

 ●  má alespoň menší fyzickou strukturu; 
 ●  má schopnost přizpůsobit své jednání a svou 

činnost okolnímu prostředí; 
 ●  není v biologickém smyslu živý. 

Evropský parlament se přitom domnívá, že pro 
určité konkrétní podkategorie robotů by měl být ve 
vhodných a nezbytných případech na vnitřním trhu 
Unie zaveden všeobecný unijní systém registrace 
pokročilých robotů, a vyzval Komisi, aby stanovila 
kritéria pro klasifikaci robotů s cílem určit, kteří 

roboti by měli být registrováni. V této souvislosti 
vyzval Komisi, aby posoudila, zda je žádoucí, aby ta-
kový registrační systém a registr spravovala zvláštní 
agentura EU pro robotiku a umělou inteligenci.
Usnesení současně zdůraznilo, že rozvoj robotic-
kých technologií by se měl zaměřit na to, aby dopl-
ňoval, a nikoli nahrazoval schopnosti člověka. Vývoj 
robotiky a umělé inteligence je podle usnesení 
zcela zásadní, aby bylo zaručeno, že lidé budou 
mít nad inteligentními stroji neustálou kontrolu. 
Poslanci se domnívají, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost tomu, že mezi člověkem a robotem 
může vzniknout emoční vazba – zejména v případě 
zranitelných skupin (děti, starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením), a poukazuje na problémy 
spojené s vážnými emočními či fyzickými dopady, 
které by toto emoční pouto mohlo mít na člověka.

Etický kodex a agentura EU 
pro robotiku
V souvislosti se stále intenzivnějším využíváním 
robotů bude podle usnesení do budoucna třeba 
věnovat se i etickým otázkám. Parlament proto 
navrhuje dobrovolný etický kodex pro výzkumné 
pracovníky a designéry v oblasti robotiky, který by 
měl zajistit, že budou jednat v souladu s právními 
a etickými standardy a že design robotů a jejich 
využití bude respektovat lidskou důstojnost.
V souvislosti s etickými zásadami usnesení 
mj. konstatuje:

 ●  emancipační potenciál robotiky je třeba vnímat 
na pozadí různých napětí a rizik a je třeba ho dů-
sledně posoudit z hlediska bezpečnosti osob, zdraví 
a bezpečnosti, svobody, soukromí, integrity a dů-
stojnosti, sebeurčení a nediskriminace a ochrany 
osobních údajů;

 ●  současný právní rámec Unie je třeba modernizo-
vat a ve vhodných případech doplnit o etické zásady, 
jež by odrážely složitost robotické problematiky 
a její dopady v sociální, zdravotní a bioetické oblasti; 

 ●  je zapotřebí jasný, přísný a efektivní etický rá-
mec pro vývoj, výrobu, používání a úpravy robotů, 
který by doplnil právní doporučení obsažená v této 
zprávě a ve vnitrostátním acquis a acquis Unie;

 ●  základní je zásada transparentnosti, podle níž by 
mělo být vždy možné podat odůvodnění každého 
rozhodnutí učiněného s pomocí umělé inteligence, 
které může mít významný dopad na život jedné 
nebo více osob; domnívá se, že výpočetní činnost 
systémů umělé inteligence by mělo být vždy možné 
převést do formy pochopitelné pro člověka; pokro-
čilí roboti by měli být vybaveni „černou skříňkou“, 
kde budou zaznamenávány údaje o každé operaci, 
kterou daný stroj provede, včetně logiky, na níž se 
jeho rozhodnutí zakládají;

 ●  etický rámec by měl vycházet ze zásad pro-
spěšnosti, neškodlivosti, autonomie a spravedl-
nosti, z principů a hodnot zakotvených v článku 2 
Smlouvy o EU a v Listině základních práv, jimiž jsou 
lidská důstojnost, rovnost, spravedlnost a rovno-
právnost, nediskriminace, informovaný souhlas, 
soukromý a rodinný život a ochrana dat, jakož 
i z dalších základních principů a hodnot práva 
Unie, jako jsou zákaz stigmatizace, transparentnost, 
autonomie, osobní a sociální odpovědnost, a ze 
stávajících etických postupů a norem;

 ●  zvláštní pozornost je třeba věnovat robotům, 
kteří fungují v tradičně chráněných a soukromých 
oblastech, a představují tak významnou hrozbu 
pro zachování důvěrnosti, protože jsou schopni 
získávat a odesílat osobní a citlivé údaje;
Usnesení také vybídlo Komisi, aby zvážila vytvoření 
Evropské agentury pro robotiku a umělou inte-
ligenci, která by veřejným orgánům poskytovala 
odborné zázemí a odborné znalosti v oblasti tech-
nických, etických a regulačních otázek.
Součástí usnesení je návrh rámce v podobě charty 
spočívající v etickém kodexu pro inženýry v oblasti 
robotiky, kodexu pro komise pro etiku výzkumu, 
které přezkoumávají robotické protokoly, a vzoro-
vých licencích pro konstruktéry a uživatele.

Další postup
K textu legislativního usnesení se nyní musí vyjádřit 
Evropská komise. Pokud navzdory doporučení Ev-
ropského parlamentu nepředloží legislativní návrh, 
opomenutí bude muset veřejně zdůvodnit. ■

/pm/

Foto: Shutterstock
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Hyperloop má první část  
testovací dráHy

Společnost Hyperloop One do-
končila instalaci prvního úseku své 
experimentální zkušební dráhy De-
veLop budované v Las Vegas, a uči-
nila tak důležitý krok k tomu, aby 
bylo možné reálně vidět jak systém 
Hyperloop skutečně funguje.
Koncept dopravy budoucnosti navr-
žený šéfem společností Tesla a Spa-
ceX, vizionářem Elonem Muskem, se 
tak opět přiblížil k ostrému testování 
technologie. Téměř 500 m dlouhá 
trať je zkušební úsek v plnohodnot-
ném měřítku, který bude ověřovat 
funkce Hyperloopu týkající se levi-
tace, pohonu, řízení vozidla a vakuo - 
vé přetlakové technologie a připra-

vuje systém k cílovému komerčnímu 
spuštění. Dokončená testovací dráha 
představuje velký posun k tomuto 
cíli, protože Hyperloop One má nyní 
funkční systém, který ukazuje, jak by 
mohla vypadat finální verze těchto 
futuristických dopravních prostředků. 
Firma Hyporloop One intenzívě 
pracuje na vývoji nejen v USA, ale 
i v Dubaji, kde je plánováno využití 
tohoto systému nejen pro pasažér-
skou, ale i nákladní dopravu. Dubaj-
ský projekt integruje v rámci jednoho 
dopravního systému osobní a cargo 
Hyperloop kapsule, které se sbíhají 
v určených terminálech nazývaných 
„Hyperloop portály.“ ■

diagnostika  
zacHraňující život
Po poranění hlavy pacienti obvykle 
podstupují CT vyšetření, aby se vy-
loučilo mozkové krvácení. Tyto skeny 
jsou však drahé, přičemž většina 
pacientů nevykazuje žádné vnitřní 
krvácení. 
Lékaři by uvítali levnější diagnostiku, 
což je právě smyslem systému AHEAD 
300 americké firmy Brainscope. Vý-
voj ručního elektroencefalogramu 
(EEG), který představuje jen zlomek 
nákladů na CT skener, trval 8 let, 
a loni byl schválen FDA pro klinické 
použití. Jednorázový headset zazna-
menává údaje o EEG z pěti oblastí na 
čele v reálném čase. Je schopen číst 
30 specifik elektrické aktivity mozku 
a porovnávat je se vzorky zdravých 
jedinců (např. jak pomalu nebo rychle 
se informace přenáší z jedné strany 
mozku do druhé, zda je elektrická ak-

tivita na obou hemisférách koordino-
vána nebo jestli jedna strana zaostává 
apod.). V klinické studii u 156 zkušeb-
ních pacientů, kde bylo potvrzeno 
krvácení do mozku, systém u 92 % 
správně označil poranění mozku jako 
traumatické. 
Jak uvedl vedoucí výzkumu Daniel 
Hanley Jr. z Johns Hopkins Univer-
sity School of Medicine, tento systém 
otevírá možnost diagnostiky poranění 
hlavy ve velmi rané fázi. I když tech-
nologie není určena k nahrazení CT 
vyšetření, lékařům poskytuje cenné 
informace pro klinické rozhodování. 
Systém byl zatím testován jen na do-
spělých, takže ještě není potvrzeno, 
jak bude tato technologie fungovat 
u dětí a mládeže, což je právě sku-
pina, u níž jsou traumatická poranění 
mozku nejčastější příčinou úmrtí. ■

Foto: BrainScope

Foto: Hyperloop One

solární Hodinky dobijí mobil

Nabíječky pro věčně energeticky 
žíznivé a vyčerpané smartphony už 
nejsou žádnou novinkou, ale i při 
snaze o minimální rozměry (obvykle 
na úkor jejich kapacity) nejsou příliš 
praktické pro běžné nošení. 
Přesto, jak se zdá, se podařilo nalézt 
příhodné řešení. Objevilo se na trhu 
pod názvem Uvolt a jde o analogové 
chytré hodinky s fotovoltaikou, které 
umožňují využít sluneční energii k do-
bíjení téměř jakéhokoli zařízení. Au-
torem této pozoruhodné vychytávky 
je Kanaďan Antony Diaz, který vyvinul 
prototyp jako součást vědeckého pro-
jektu na střední škole. O uvedení do 
praktického života se pak zasloužilo 
financování vývoje a výroby reálného 

produktu pomocí investice sesbírané 
na crowdfundingovém serveru.
Uvolt jsou obdélníkové analogové ho-
dinky čtvercového tvaru o rozměrech 
37 x 37 x 1 mm, které využívají antire-
flexní solární panel a vlastní okruh pro 
pasivní dobíjení vyměnitelné baterie. 
Kromě baterie s vysokou hustotou jsou 
hodinky doplněny náramkem tvoře-
ným miniaturními bateriovými články. 
K hodinkám je dodáván 600mAh 
batery pack s vestavěným kabelem 
a třemi konektory – Lightning, Micro 
USB nebo USB typu C a bezdrátovou 
technologií, která je kompatibilní 
s indukční nabíječkou. Běžné zařízení 
systém částečně nabije asi za 45 minut 
a pro plné dobití je potřeba den. ■

tik tak trocHu jinak

Pro případ, že by vás už nudily nejrůz-
nější digitální a podobné časomíry, 
a chtěli si pořídit něco opravu ori-
ginálního (a měli po ruce postrada-
telných 140 dolarů), máte šanci: co 
třeba analogové hodiny v podobě 
klasického voltmetru? 

Sen každého elektrikáře ukazuje čas na 
duálním ručičkovém měřicím přístroji 
odměřujícím poctivě hodiny a minuty, 
přičemž minutový měřič pohání ten 
hodinový (hodinová ručička ukazatele 
se pohybuje v krocích po celé hodině) 

a každý z nich se ve vhodnou dobu 
vrátí zpět na hodnotu 0. Napájení 
procesoru Atmel ATiny zajišťuje jedna 
tužková baterie (podle výrobce má 
vystačit zhruba na rok provozu díky 
minimálnímu příkonu celého obvodu 
zhruba 300 µA, měřiče mají 50 µA). 
Uzamykací  pojistka zámku umožňuje 
snadné přeprogramování pomocí ISP 
dle vlastních potřeb, a kalibrace nasta-
vení nebude činit problémy ani méně 
technicky zdatným uživatelům. ■
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Londýn otestuje  
robotickou MHd

Další futuristický automatizovaný 
dopravní systém by měl zahájit na 
jaře provozní zkoušky v Londýně.
Jde o prototyp robotického mini-
busu bez řidiče vyvinutého firmou 
Oxobotica, který bude testovat 
přepravu cestujících na zhruba tří-
kilometrové zkušební trase vedoucí 
k O2 aréně v Greenwichi. Vozidlo 
nazvané Harry pojme čtyři pasažéry 
a bude se pohybovat rychlostí max. 
10 mil za hodinu (16,5 km.h-1), jeho 
provoz by měl splňovat maximální 
bezpečnostní standardy. Díky pěti 
kamerám a třem dálkoměrným la-
serům „vidí“ dokonale kolem sebe 
až na stometrovou vzdálenost a ne-
představuje tak riziko kolize s chodci 
ani cyklisty – jakmile zjistí překážu, 
okamžitě se bezpečně samo zastaví 
– v případě potřeby bude schopno 
např. i nouzového brzdění. Vzhle-
dem k tomu, že Harry nemá volant 
ani brzdové pedály, bude na palubě 

trénovaná osoba schopná zastavit 
manuálně, nastane-li během testo-
vání situace, která by takový zásah 
vyžadovala. Jak uvedl britský ministr 
průmyslu Nick Hurd: „Velká Británie 
má za sebou dlouhou historii inovací 
v automobilovém sektoru, a tento 
typ technologie má potenciál nejen 
chránit lidské životy, ale i nabídnout 
svobodu pohybu pro seniory nebo 
osoby s omezenou pohyblivostí.“ ■

externí disk, který nerozšLápne 
ani sLon
Odolné externí disky LaCie, což je pré-
miová značka firmy Seagate Techno-
logy, nejsou vyznavačům dobrodruž-
ných aktivit neznámé. 
Nyní firma představila pod ozna-
čením LaCie Rugged Thunderbolt 
USB-C řadu odolných externích disků 
určených pro cestovatele, fotografy 
a video profesionály, kteří potřebují 
ukládat data v prašných terénech 
nebo na cestách. I při vysoké kapa-
citě úložiště disponuje disk malými 
rozměry disku při vysoké kapacitě 
úložiště. Podle výrobce by měly bez 
újmy zvládnout pády z výšky až 1,5 m 
nebo tlak předmětů vážících až 1 tunu 
– teoreticky by měly tedy přežít i sloní 
šlápnutí, pokud by šlo o tlustokožce 
průměrné velikosti a hmotnosti, jenž 
činí u těchto tvorů něco kolem 4 t. 

O přejetí běžným automobilem ne-
mluvě. Kromě toho nabízejí odolnost 
proti prachu, dešti a stříkající vodě 
díky certifikaci IP54. Na českém a slo-
venském trhu jsou nyní v prodeji va-
rianty s pevnými disky o kapacitách 
2, 4 a 5 TB, ve druhém pololetí rozšíří 
nabídku i menší SSD verze o kapa-
citě 500 GB a 1 TB. Jde o první disky 
této řady, nabízející nejmodernější 
rozhraní USB typu C, resp. Thunder-
bolt 3, a tím i bleskový přenos dat 
o rychlosti až 130 MB/s (v případě 
SSD verzí těchto disků dokonce až 
510 MB/s). Disky mají integrovaný 
kabel Thunderbolt, takže jsou kom-
patibilní i s počítači s rozhraním Thun-
derbolt 1 a 2 a díky přibalené redukci 
také se staršími, ale stále rozšířenými 
rozhraními USB 3.0 a 2.0. ■

sMartpHone s vestavěnou 
Laboratoří

Velký 6palcový phablet s elegantním 
kovovým tělem, který na letošním ve-
letrhu CES předváděl čínský výrobce 
Changhong, se na první pohled příliš 
neliší od obdobných špičkových zaří-
zení tohoto druhu.
Nabízí Full HD displej, 2GHz 8jádrový 
procesor, 16MPx kameru a čtečku 
otisků prstů, ale to co u konkurence 
nenajdete, je unikátní zařízení, vyvi-
nuté za pomoci crowdfundingového 
serveru Kickstarter: Changhong H2 
je prvním přístrojem svého druhu na 
světě osazený integrovaným spekt-
rometrem. Molekulární senzor SCiO 
je jednoduchý typ spektrometru, 
který na základě analýzy vlnové délky 
světla dokáže určit chemické vlastnosti 
objektů, a i když se svými parametry 

nemůže rovnat profesionálním vědec-
kým přístrojům, nabízí uživatelům řadu 
zajímavých funkcí. Umožňuje např. 
zjišťovat kvalitu a složení potravin či 
nápojů, analyzovat některé vlastnosti 
lidského těla, jako je např. množství 
resp. poměr tuku (tzv. BMI, Body Mass 
Index), ale i ověřit pravost léků – třeba 
zda je viagra opravdu viagra – nebo 
zjistit sladkost ovoce v regálech ob-
chodu, objem kalorií v jídle, apod. Stačí 
jen namířit smartphone na daný ob-
jekt a počkat až se na displeji objeví 
výsledné hodnoty. Přístroj se začne 
letos prodávat na čínském trhu za 
3000 juanů (cca 11 000 Kč), plánován 
je prodej i na americkém trhu, ale zda 
se dostane i na ten evropský, výrobce 
zatím neoznámil. ■

upečte si jedLou kLávesnici

Pokud patříte mezi ortodoxní příz-
nivce technologií všeho druhu a po-
čítače vám nejsou cizí, pak by ideál-
ním startem do nového dne mohla 
být pro vás vlastnoručně upečená 
klávesnice. 
S vaflovačem patřičného tvaru žádný 
problém – a takové už opravdu exis-
tují. Keyboard Waffle Iron je litá nepři-
lnavá hliníková plotna, která umožní 
vytvořit na sporáku jídlo ve tvaru 
klávesnice, tedy něco úplně jiného, 
než wafle, které najdete na snídani 
v hotelu. Zaoblené robustní a tepelně 
odolné úchyty pomohou s manipu-
lací, protože pro správný ohřev a do-
pékání ve formě dost atypického tvaru 
je s ní nutné otáčet. Pokud vám tedy 
70 dolarů stojí za pořízení této specia-
lity, bude už jen na vás, zda máte vafle 

každý den či chcete-li experimentovat 
s výrobou cookies, brownies, nebo 
co vás s tímto železem napadne. Mů-
žete také zkusit dát dovnitř skutečnou 
klávesnici a zjistit, co se stane, když 
ji roztavíte – samozřejmě čistě pro 
vědecké účely – inspiruje reklama 
inzerující tuto bizarnost.. ■
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Elektronický učitel
Pro pracovnice děrných štítků na děrovačích po-
řídili v Londýně elektronického učitele jménem 
Saki. Jde o prvního elektronického učitele na světě. 
Ten přizpůsobuje rychlost učení schopnosti žáka 
látku vnímat a vykonávat dané příkazy. Osobní 
pozornost stroje Saki k žáku je dokonalejší než po-
zornost živého učitele. Nechuť k učení, nedostatky 
žáka, účinnost vyučování a omyly stroj pečlivě 
zaznamenává a k tomu pak přizpůsobuje cvičení 
a testy. Pracovnice školená strojem se vyznačuje 
zcela vyrovnanou zručností a přesností práce. To 
je velmi důležité, protože mnoho času ztraceného 
nepřesným děrováním štítků je zaviněno tím, že 
učitel nedovedl překonat v žáku jeho pracovní 
nedostatky. Na nerovnoměrnou rychlost práce 
na děrovači má též vliv lepší obratnost některých 
prstů na klávesách. Tato nerovnoměrnost je tak 
malá, že si ji ani pracovnice, ani její učitel nepovšim-
nou. Avšak Saki ji snadno objeví a odstraní. Protože 
si Saki s žákem „hraje“, je při učení psychologická 
reakce stroje na žáka velmi příznivá. Žák se nenudí, 
je upoutána jeho pozornost a soustředěnost. 
Jelikož stroj pracuje s celou klávesnicí, a niko-
liv jen se skupinami kláves, jak je tomu při vy-
učování normálním způsobem, stačí zpravidla 
18 hodin místo dosavadních 50 h k tomu, aby 
pracovnice rychle ovládala děrovač. ■

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

Auto z plastu
Dánskému konstruktérovi jménem Jens Nielsen se 
povedlo sestrojit malý automobil, jehož karoserie 
je celá z plastické hmoty. Pohon auta zabezpečuje 
motocyklový motor. Díky těmto skutečnostem je 
automobil velmi lehký a konstruktér demonstruje 
jeho nízkou váhu na obrázku, kde jej snadno udrží 
na zádech. ■

Nafukovací nádržky
Jde o gumové nádržky, které se dají nafouknout. 
Jsou určeny na sypké hmoty. Mají vršek i dno 
s otvory jednak k plnění, jednak k vyprazdňování. 
Vyrábějí se s obsahem 250 až 12 000 litrů. Největší 
mají průměr 2,4 m. Nafouknuté jsou vysoké 2,4 m, 
po vyfouknutí splasknou na 0,65 m. ■

Ložiska bez mazání
V Anglii se objevila na trhu ložiska, která se nemusí 
mazat. Vtip je v tom, že ložiskové lože je pokryto 
silnou vrstvou bronzového prášku, která je prosy-
cena teflonem, takže je úplně hladká. Koeficient 
tření tohoto ložiska je 0,05, nezávisle na materiálu, 
který se v něm otáčí. Třeba jen dbát na to, aby se 
ložisko nezahřálo na teplotu 320 °C, poněvadž jinak 
by teflon změkl. ■

Tavení ve vzduchu
Originální zařízení, které umožňuje tavit kovy za 
nejpříznivějších podmínek, bylo vyvinuto v mos-
kevském Ústavu pro hutnictví při Akademii věd 
SSSR. Dříve se tavený kov spojoval s vyzdívkou 
kelímku. Kvalita kovu se zhoršovala a jeho vlastnosti 
se měnily. V novém zařízení se kov taví v „plovoucím 
stavu,“ ničeho se nedotýká - v elektromagnetickém 
střídavém poli při vysokých frekvencích. Když se 
roztaví, vznáší se v poli tak dlouho, dokud jej ex-
perimentátor „neodpíchne.“ ■

Pět tisíc cihel
Nejnovější sovětský lis SM 301, vyrobený charkov-
skou strojírnou Krasnyj Oktjobr, dokáže vylisovat až 
5000 cihel najednou. Jeho výhodou je to, že může 
být uzpůsoben i k výrobě obkladaček. ■

Zajímavost
Počet obyvatel se od roku 1900 na celém světě 
zdvojnásobil, ale výroba oceli vzrostla šestkrát. ■

Vodní a atomová elektrárna
Loňský rok (1958 pozn. red.) byl pro sovětskou 
energetiku zvlášť úspěšný. Byly dány do provozu 
první tři agregáty největší vodní elektrárny na světě 
– Stalingradské. Začala pracovat nová atomová 
elektrárna s kapacitou 100 000 kW. Přitom plný 
výkon bude dávat 600 000 kW. Také první agregáty 
největších tepelných elektráren – Tomusinské 
a Starobeševské – byly uvedeny do provozu. ■

Přenosné rádio
Nový sovětský přenosný rozhlasový přijímač-su-
perhet Sputnik na principu polovodičů má sedm 
germaniových triod, které napájí zinko-kadmiová 
sluneční baterie. Přijímač má vestavěnou ferrito-
vou anténu a může přijímat relace na dlouhých 
a středních vlnách. Jeho rozměry jsou 185 x 125 x 
49 mm a váží 950 g. ■

Fotografie z vesmíru
Fotografie umělé komety, vytvořené sovětskou 
kosmickou raketou, pořízená hlavní astronomickou 
observatoří Akademie věd SSSR blíže Kislovod-
sku na Krymu 3. ledna 1959 ve 3 hodiny 56 minut 
20 vteřin moskevského času. ■

Buldozer všeuměl
Takovýto buldozer vyrábějí v charkovském závodě 
na silniční stroje. Stroj vytahuje pařezy, nakládá 
zeminu, hloubí příkopy a koná ještě další desítku 
druhů zemních prací. Nalezne proto široké uplat-
nění při stavbě silnic, melioračních úpravách, při 
těžbě dřeva i v zemědělství. ■

Ze skla a styropóru
Poláci vyvinuli nový stavební materiál – styropórové 
desky. Jsou jen 6 cm tlusté, ale dvojnásobně teplejší 
než stěny cihlové. Vynikají tvrdostí a dají se dobře 
montovat. Proto uprostřed Varšavy vyroste blok 
pětipodlažních obytných domů, k jejichž stavbě 
bude použito tohoto nového materiálu a skla. ■
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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, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4

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

5 4 1 7
9 1 2 8 5

4 6 5 7
4 8 8 5 1

6 5 7 3

2 4 5 7 9
6 8 2 5

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 4/2016:

8 9 4 7 2 1 3 5 6

2 7 6 9 5 3 4 1 8

5 3 1 6 4 8 7 9 2

7 1 8 4 9 6 2 3 5

9 6 3 2 8 5 1 7 4

4 5 2 1 3 7 6 8 9

1 8 9 3 6 2 5 4 7

6 4 7 5 1 9 8 2 3

3 2 5 8 7 4 9 6 1

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Iveta Vítková, Týn n. Vltavou
Miroslav Kožený, Praha
Pavel Šváb, Neratovice

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

Bobby – sonra
Je název malého superu s tištěnými spoji, který uvedl 
na trh závod VEB Stern – Radio Sonneberg v Ně-
mecké demokratické republice. Váží 1,5 kg, má šest 
okruhů a je v krásné skříňce z plastické hmoty. ■

Automat na válce
Šedesát tun písku za hodinu zpracuje formovací 
stroj ve slévárně Fordových závodů v Cleve-
landu. Nahrazuje dělníky, kteří dříve museli pře-
mísťovat formovací rámy, aby je dali do správné 
polohy, plnit je pískem, uvádět za chodu střásací 
a pěchovací stroj, uvolnit model a dopravit zfor-
movaný kus na pásový dopravník. Nový stroj 
automaticky formuje bloky válce tvaru V 8. ■

Staví se uhlovod
Aby byla Dobrotvorská elektrárna ve Volyňsku 
(SSSR) dobře zásobena uhlím, bude spojena s ka-
menouhelným dolem Novobyňskaja uhlovodem, 
v němž se bude rozmělněné uhlí dopravovat tla-
kovou vodou na vzdálenost 60 km. ■

Malá naslouchátka
Národní podnik na výrobu elektrických přístrojů 
v Kölledě v Německé demokratické republice do-
dává pro nedoslýchavé tranzistorová naslouchátka, 
jež jsou o málo větší než krabička cigaret. Suché 
baterie, jež zásobují naslouchátko, jsou sotva větší 
než náprstek. V provozu vydrží 200 hodin. ■

400 000 kW
Ve vývoji sovětských energetiků jsou plynové tur-
bíny s výkonem 400 000 kW. Proti parním jsou 
zejména v elektrárnách pracujících s tekutým 
a plynným palivem velmi výhodné. ■

Nahradí 12 000 lidí
Výrobou zařízení na získávání zlata ze sibiřských řek 
v SSSR se zabývá Kujbyševovův závod v Irkutsku. Kon-
struktéři navrhli pro tento účel nejvýkonnější „plovoucí 
závod“ na světě. Každá lžíce vodního rypadla má ob-
jem 600 litrů. Tento gigant, jenž ušetřil práci dvanácti 
tisícům dělníků, obsluhuje devět zaměstnanců. ■

Helikoptéra na vodě
V závodech Vertol Aircraft Co. byla vyrobena heli-
koptéra s vodotěsným trupem a třemi plováky, které 
lze naplnit vzduchem pod tlakem, takže stroj může 
v případě potřeby nahradit hydropán. Vertol 44 
přistává na vodě při rychlosti letu 56 km/hod a pluje 
rychlostí 8 uzlů (15 km/hod). Startovat může z vodní 
hladiny podobně jako z letištní plochy. Plováky 
tak rozšiřují další možnosti uplatnění vrtulníků. ■
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16.–18. 5. Saint-Denis, Francie: INNO-
ROBO 2017 – robotický veletrh a kon-
gres. Pořádá/info: InnoEcho, tel.: +33 
(0) 483 076 281, fax: +33 (0) 483 076 
281, e-mail: contact@innoecho.com, 
http://innorobo.com/en/home/
  

17.–18. 5. Brno, Výstaviště: STAINLESS 
– veletrh korozivzdorných ocelí. Po-
řádá/info: BVV, a.s. tel.: +420 541 151 
111, fax: +420 541 153 070, e-mail: jer-
lebach@bvv.cz, www.bvv.cz/stainless 

  

17.–20. 5. Bukurešť, Rumunsko:
METAL SHOW 2017 – veletrh ko-
vozpracujícího průmyslu, svařování 
a robotiky. Pořádá/info: Euroexpo, tel.: 
+40723 403 373, +40734 660 673, fax: 
+40213216035, e.mail: anca.dinu@
euroexpo.ro, www.metalshow.ro/en
  

23.–26. 5. Nitra, Slovensko: MSV Nitra 
2017 – veletrh strojů, nástrojů, zaří-
zení a technologií. Pořádá/info: Ag-

rokomplex Výstavisko, tel.: +421 37 
6572 201, e-mail: jenis@agrokomplex.
sk, www.agrokomplex.sk
  

31. 5–2. 6. Brno, Výstaviště: IDET – 
veletrh obranné a bezpečnostní 
techniky, PYROS – veletrh požární 
techniky a služeb, ISET – veletrh bez-
pečnostní techniky a služeb. Pořádá/
info: BVV, a.s. tel.: +420 541 151 111, 
fax: +420 541 153 070, e-mail: idet@
bvv.cz, www.bvv.cz/idet

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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■  Ložiska, kluzné systémy

■  Tribotechnika

Soutěž pro předplatitele
Každý měsíc losujeme z nově příchozích objednávek předplatného (včetně 
obnovených) tři předplatitele, které odměníme věcnými cenami. 
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Ivan Marek, Praha; Jonáš Polanský, Tábor; 
Alena Skoupá, Most

Ceny do soutěže – voucher na koupi knihy z katalogu 
Grada – připravila společnost GRADA PUBLISHING, největší 
české nakladatelství odborné a zájmové literatury. Podrobnější 
informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na 
www.grada.cz.

Každý měsíc losujeme z nově příchozích objednávek předplatného (včetně 
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Společné účasti českých firem 
na mezinárodních veletrzích
Agentura CzechTrade organizuje české účasti na mezinárodních 
veletrzích, při kterých zahraniční zastoupení kromě společné ex-
pozice, nabízí řadu doprovodných služeb pro zvýšení zájmu o české 
vystavovatele ze strany zahraničních obchodních partnerů. 

Společná expozice umožní prezen-
taci těm firmám, které neplánují sa-
mostatnou prezentaci. Malé a střední 
firmy mohou na svou prezentaci na 
vybraných veletrzích čerpat finanční 
dotaci v rámci projektů NOVUMM 
a NOVUMM KET. Přehled všech akcí 
najdete na www.czechtrade.cz. 

3.–5. 10. Herning, Dánsko – 
HI Industri 2017 – zahraniční kance-
lář CzechTrade Scandinavia připravuje 
na tomto největším dánském strojí-
renském veletrhu prezentaci českých 
firem zaměřených na výrobu a služby 
v oblasti strojírenských subdodávek. 
Největší zájem je o svařované kon-

strukce z oceli, přesné obrábění, 
zpracování ocelových plechů, odlitky 
z hliníku, litiny či oceli, výkovky, plasty, 
nástroje a formy na vstřikování a se-
stavy z komponentů. Kontakt: vaclav.
stika@czechtrade.cz, tel.: 224 907 513.

3.–5. 10. Paříž, Francie – MIDEST 2017 
– je největším mezinárodním veletr-
hem na sektor průmyslových subdo-
dávek. Zahrnuje spektrum kategorií od 
zpracování kovů či plastů přes  elektro, 
nástroje, formy a technické textilie až 
po služby pro průmysl. Zájemci o spo-
lečnou prezentaci mohou kontaktovat: 
aneta.chlumecka@czechtrade.cz, tel.: 
601 380 641.

4.–6. 10. Santiago de Chile, Chile
– Matelec 2017 – veletrh se spe-
cializuje na elektrotechniku a elek-
troniku. CzechTrade na této akci 
organizuje společnou účast, která 
je podpořena z projektu NOVUMM 
spolufinancovaném z OP PIK a je 
možné na ni čerpat podporu for-
mou zvýhodněné služby až do 
výše 80 000 Kč. Kontakt: michaela.
reznickova@czechtrade.cz, tel.: 224 
907 524. 

25.–27. 10. Almaty, Kazachstán – 
Power Kazakhstan – agentura 
CzechTrade organizuje společnou 
účast na 16. ročníku tohoto veletrhu, 
který je zaměřený na elektrotechniku 
a strojírenství. Účast na akci je podpo-
řena z projektu NOVUMM spolufinan-
covaném z OP PIK a je možné na ni 
čerpat podporu formou zvýhodněné 
služby až do výše 80 000 Kč. Kontakt: 
miroslav.obruca@czechtrade.cz, 
tel.: 224 907 527.
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Pořádá:
Railway Builder, s.r.o.
M-PRESSE plus, s. r. o.
ve spolupráci se společnostmi:
ČD Cargo, a. s.
České dráhy, a. s.
SŽDC

Spolupořadateli jsou:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Dopravní podnik Ostrava a. s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Institut dopravy

Veletrh je podporován
statutárním městem Ostrava

Hlavní mediální partneři:
Železniční magazín
Railvolution

Program:
- výstava kolejové techniky
- firemní prezentace
- konference
- odborné semináře
- oficiální obchodní setkání
- neformální společenská setkání

Bližší informace:
Tel.: +420 605 983 763
www.railvolution.net/czechraildays

18. ročník mezinárodního veletrhu
drážní techniky, výrobků a služeb 

Areál nákladového nádraží
železniční stanice ČD Ostrava hl. n.
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Co firma, to unikát.
Vaše firma je jedinečná. I proto k jejímu financování 
přistupujeme individuálně a komplexně.
• Financování investičních a provozních potřeb
• Zajištění rizik při obchodování se zahraničím
• Individuální směnné kurzy
• Financování projektů podpořených dotací
• Dotační poradenství prostřednictvím služby EU Servis
• Financování jednotlivých zakázek

S námi mohou podnikatelé počítat224 444 555 | moneta.cz
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