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Soutěž s Peugeotem
Výherce získá na dva týdny  
špičkový hybridní model SUV.

Příloha: Tribotechnika
Provozní kapaliny prozradí  
skutečný stav strojů a zařízení.

Technologie 
Létající stroje typu eVTOL 
budou plně autonomní.
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KOLEJOVÁ  
DOPRAVA, LOŽISKA, 
KLUZNÉ SYSTÉMY
Na českém zkušebním okruhu  
v Cerhenicích testují svá nejmodernější 
železniční vozidla i zahraniční výrobci. 
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 EDITORIAL

DOBRÉ ZPRÁVY, ŠPATNÉ ZPRÁVY
„Mám pro vás dvě zprávy – dobrou a špatnou. Kterou chcete 
slyšet dříve?“, zní jedna z klasických frází připravujících 
auditorium na sdělení nějaké více či méně zásadní informace. 
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Obvykle je zvykem začínat špatnou, a dát naději, 
že ta dobrá vykompenzuje negativní dojem (i když 
řada vtipů využívá efekt, že „dobrá“ zpráva je ještě 

horší než ta „špatná“).
Oslavili jsme světový den WiFi (20. června), o něco později 

u nás i den daňové svobody (jak je označován den, kdy už 
daně, jež odvádíme státu, máme všechny vyřízené a poté 
vyděláváme už jen na sebe – v ČR připadl na 25. června). Při 
příležitosti Světového dne oceánů dostala Země po 20 letech 
oficiálně 5. světový oceán. Jeho existenci schválila 8. června 
kartografická společnost National Geographic. Byla tak 
uzavřena odpověď na vědeckou debatu, zda by antarktická 
oblast neměla být považována za samostatný oceán, za 
který jej ostatně uznala už v roce 2000 Mezinárodní hydro-
grafická organizace (IHO), přičemž mu nechala jméno, jímž 
tyto vody označil v 16. století španělský mořeplavec Vasco 
Núñez de Balboa: Jižní oceán. Na rozdíl od ostatních jeho 
hranice nevymezuje pevnina, ale podmořský cirkumpolární 
proud s chladnější a méně slanou vodou uvnitř. 

Čeští vědci z ČVUT vyvinuli zařízení s poetickým jmé-
nem MAGDA, které díky materiálu, jenž postupně kumuluje 
vzdušnou vlhkost na svém povrchu, dokáže vyrobit pitnou 
vodu i ze suchého vzduchu na poušti (v průměru 10–20 l 
za den) a dostat ji tam, kde je jí nejvíce potřeba, kde je o ní 
nouze nebo zcela chybí a navíc je díky fotovoltaice energe-
ticky soběstačné. 

Dva úhlavní globální rivalové, americký a ruský prezident 
se setkají v Ženevě, aby si přinejmenším podali ruce a možná 
zjistili, že přes všechny své rozepře se třeba zkusí nějak do-
hodnout. To jsou přece všechno docela pozitivní zvěsti, ne? 

Mezi „ty horší“ patří třeba zjištění, že trend kontroverzních 
moderních vymožeností se asi přece jen tak rychle nevzdá 
– aspoň jak to vypadá z rozhodnutí několika studentů na 

prestižní britské univerzitě v Oxfordu, odstranit obraz krá-
lovny ze zdi svého spolku College Middle Common Room 
s tím, že reprezentuje koloniální minulost, kterou rozhodně 
odsuzují, a s níž nechtějí mít nic společného. Podobně se 
150 akademiků a řada studentů snaží o odstranění sochy 
Cecila Rhodese, mecenáše univerzity, který tamní kole-
ji Oriel, na níž kdysi studoval, odkázal část svého jmění 
a jehož jméno nese i stipendium, které ročně podpoří stovku 
studentů z celého světa. To, že tam mohou studovat sami 
a případně získat vysoce oceňovaný titul, aktivistům zjevně 
nevadí, ale kdyby byli opravdu důslední, asi by z jejich 
pohledu bylo logičtější zbourat rovnou celou univerzitu, 
která je už svou historií prostě spojena s koloniální minulostí, 
a založit si vlastní, neposkvrněnou zmiňovanými hříchy – tzn. 
dějinami, jejichž nepříjemné části lze podle jejich perverzní 
logiky jednoduše odstranit tím, že je vygumujeme stylem 
„nehodící se škrtněte“ a ony na věky zmizí. 

Došlo už i na ikonické záležitosti typu kultovního díla Pán 
prstenů. Na akademické konferenci, pořádané již desítky let 
Tolkienovou společností, se letos budou účastníci věnovat 
mj. transgenderovým, rasovým či ne-heterosexuálním té-
matům v jeho dílech. Takže pokud se shodnou, že ústřední 
arcipadouch Sauron nebo „Glumíšek“ byl ve skutečnosti 
šikanovaný LGBT příslušník utlačované rasy, má vyhráno – 
hlavním hrdinou už nebude genderově a politicky nekorektní 
(čti: normální) hobit Frodo.

Ale naštěstí jsou tu i jiné signály, nenápadně naznačující, 
že světu začalo pomalu docházet, že ne vše, co se v posed-
ní době děje, je to nejlepší, co nás mohlo potkat, a projevují 
se tendence vrátit některé věci k normálu. Tedy tomu, co již 
dlouhá léta v praxi úspěšně funguje, a víceméně se (i přes 
své některé z hlediska moderních požadavků nepříjemné 
aspekty) osvědčilo. 

Američané (konkrétně Texas) prozřeli, resp. docvaklo 
jim, že výpadky z daňové zátěže fosilních paliv, nyní štědře 
zásobující státní rozpočet, budou chybět a několik tamních 
senátorů navrhuje dodatečně nějak zdanit i elektromobily, 
jež dosud používaly daňové úlevy jako jeden z hlavních 
argumentů pro jejich pořizování. Švýcaři, země referend, si 
odhlasovali, že vnucovanou elektromobilitu nechtějí a odmítli 
přísnější emisní iniciativu (ano, nejsou součástí EU a mají to 
jednodušší), a začínají proti ní ve stále větší míře rebelovat 
i Němci (kteří to de facto spískali a v unii jsou, dokonce 
spolu s Francií, i její vůdčí silou). Na konci tunelu začíná 
svítat…  

Josef Vališka, šéfredaktor
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TÉMA
Zatímco ve světě se železniční doprava dere na výsluní  
impozantním tempem, u nás se už léta o tématu jen diskutuje.
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POČÍTAČE 
Platformy pro videochaty 
mají konstrukční chyby, 
které vyčerpávají lidskou 
mysl i tělo. 

42

TECHNOLOGIE 
Rotory nelze pro snížení 
odporu úplně zasouvat, 
pouze naklopit, aby se 
vyrovnaly s prouděním 
vzduchu.
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PŘÍLOHA 
Do jaké míry lze délku  
a počet prostojů strojů  
a zařízení ve výrobě  
ovlivnit kondicí oleje?

14

ROZHOVOR 
VUZ upgradovala 
zabezpečovací zařízení 
ETCS na nejvyšší verzi, 
aby odpovídala vybavení 
koridorů v ČR.
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ŠKOLY A INSTITUCE

Paradoxně věci, které nám pomáha-
jí v boji s pandemií, vytvářejí další 
problém: Použité roušky a respirá-

tory obsahují mnohem více plastu, než je 
užito např. v plastových brčkách, které EU 
nedávno zakázala. Denně se jich produkují 
miliony a plast, z něhož jsou vyrobeny, se 
rozkládá velice dlouho. Vědci z Fakulty 
strojní a Fakulty textilní TUL však vytvořili 
jejich méně problematickou alternati-
vu – z kyseliny mléčné.

„Kyselinu mléčnou, která se 
nám při větší námaze vyplavu-
je ze svalů, čímž brání jejich 
přetížení, umí tělo snadno od-
bourat a stejně tak i příroda. 
Zatímco polypropylen, materiál 
většiny vyráběných chirurgic-
kých roušek nebo respirátorů, se 
v přírodě rozkládá desítky let,“ říká Petr 
Louda, vedoucí katedry materiálu FS 
TUL. Upozorňuje však, že podstatným 
faktorem je prostředí, hlavně množství 
slunečního záření, vlhkost a působení 
organismů, takže i rouška z kyseliny 

mléčné pohozená do stínu lesa 
pod kámen se bude rozkládat 

poměrně dlouho.
Inspiraci našli vědci v medicíně, kde 

se biodegradabilní materiály běžně používají, 
např. pro výrobu chirurgických nití. Kyselinu 
polymléčnou (delší řetězec kyseliny mléčné) 
zpracovávají elektrostatickým zvlákňová-
ním na výchozí materiál – nanotextilii, která 
je pak vrstvena na sebe tak, aby rouška 

účinně filtrovala. 
Výhodou je, že 
nanotextilii lze 
spojovat lasero-
vým svařováním, 
jako polypropy-
len, takže není 
nutné tuto fázi 
výroby upravo-
vat,“ vysvětluje 
Jiří Chvojka, 
vedoucí katedry 
netkaných textilií 
a nanovláken  
FT TUL. 

Výroba účinného filtračního materiálu 
v laboratoři dává slibné výsledky. Překáž-
kou je zatím cena. Výroba roušky či lahve 
z kyseliny mléčné vyjde dvakrát dráž než 
rouška z polypropylenu a láhev z PET. 
Pokud ovšem bude po biologicky odbou-
ratelných materiálech poptávka, budou se 
více vyrábět, a jejich cena klesne. 

Radek Pirkl

VŠB-Technická univerzita Ostrava 
otevřela 8. června Fraunhofer Inno-
vation Platform for Applied Artificial 

Intelligence for Materials & Manufacturing at 
VSB-Technical University of Ostrava, která 
je výsledkem dlouhodobé spolupráce s ně-
meckou Fraunhofer-Gesellschaft. Hlavním 
cílem společné platformy je řešení udržitel-
nější průmyslové výroby. 

Výzkumníci budou v rámci platformy 
zkoumat potenciál technologií, sloužících 
k řízení energetiky, umělou inteligenci 
i chytrou průmyslovou výrobu, a hledat ino-
vativní řešení, která by měla firmám sloužit 
zejména v úsilí o snižování emisí oxidu 
uhličitého. Partneři budou hledat systémy 
na skladování tepelné energie v průmyslu 
anebo rekuperaci tepla.

V rámci nové iniciativy přispívají všichni 
partneři svými vlastními odbornými znalost-

mi: VŠB-TUO zejména v oblasti umělé inte-
ligence a výpočetní techniky nové genera-
ce, Fraunhofer ICT v materiálovém výzkumu 
a energetických systémech a Fraunhofer 
IWU ve výrobní technologii a výrobě. Spoje-

ní těchto kompetencí umožňuje partnerům 
nabízet obzvláště výkonná řešení pro celý 
průmyslový řetězec. 

Josef Vališka

techmagazin.cz l 5

EKOLOGICKÁ NÁHRADA PLASTU Z TUL
Vědci z Technické univerzity v Liberci už před lety přinesli revoluční materiál 
v podobě nanovláken. Nyní přicházejí s další inovací, která může pomoci řešit 
rostoucí problémy s plastovým odpadem.

VŠB-TUO SPOJÍ SVÉ SÍLY S NĚMECKÝMI VÝZKUMNÍKY
Na ostravské technické univerzitě vzniká nová inovační platforma, jejímž základem 
je spolupráce s prestižní německou výzkumnou institucí Fraunhofer-Gesellschaft.
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Jiří Chvojka 
(Fakulta textilní)  

a Petr Louda (Fakulta 
strojní) s novým 

materiálem z kyseliny 
polymléčné.



Data Panel rozšiřuje portfolio skupiny 
o individuální decentralizovaná řešení 
pro mobilní stroje pracující ve velmi 

drsných podmínkách. Právě v mobilních 
strojích, jako jsou např. jeřábová technika, 
kombajny, stavební stroje nebo hydrau-
lické systémy, dochází denně k vibracím, 
znečištění prachem či blátem. Jejich tradiční 
instalační koncepce s kabelovými svazky 
postrádajícími flexibilitu a svorkovnicemi 
ztrácející těsnost, dosahují svých limitů.

Právě pro tato mobilní zařízení pracující 
v drsném prostředí má společnost Data Pa-
nel modulární a zásuvné systémové moduly. 
Jejich řešení, skládající se ze sběrnicových 
modulů a pasivních rozdělovačů včetně 
předmontovaných konektorů, jsou vhodná 
pro jakoukoliv aplikaci. Jde o robustní a odol-
né řešení pro prostředí s extrémní zátěží, kde 
musí elektronika plnit složité úkoly a je často 
vystavena nejvyššímu namáhání. Zde je řeše-
ním datový kabel a datové panely.

Flexibilita připravená na budoucnost
V portfoliu Data Panel jsou řešení elektroin-
stalací přímo pro mobilní stroje. Jejich nový 

modulární systém řeší moderní instalaci 
budoucnosti.  

Původní kabelové svazky a svorkovnice 
v mobilní technice nemohou stíhat osazení 
novějšími elektronickými technologiemi, což 

má pro jejich stavitele lavinovitý efekt z hle-
diska způsobů zapojení kabelů. Navíc v zá-
vislosti na typu stroje jde o pracnou instalaci 
těžkých kabelových svazků a při zapojování 
jednotlivých kabelů je obtížné zajistit těsnost FO
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TECHNOLOGIE PRO  
DECENTRALIZOVANÉ INSTALACE 
Odborníci na automatizaci ze skupiny Murrelektronik  
a její nový člen Data Panel, specialista pro řešení na mobilních strojích, 
nabízejí systém rozsáhle testovaných robustních a modulárních 
produktů, na které se uživatel může v praxi plně spolehnout.
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3 Distributor CAN pro zavedení 
hvězdicové topologie

HMI

Baterie

Řízení napájení  
a ochrana

Aktivní moduly pro připojení  
senzorů a aktorů

Pasivní moduly pro přivedení signálů do řízení



a nepropustnost jednotlivých vodičů až do 
skříně rozvaděče.

Modulární zásuvný systém pro mobilní 
stroje vnáší revoluci do zapojení kabelů, 
navíc umožní hospodárným způsobem rea-
lizovat i menší výrobní série. Disponuje plně 
zalitými sběrnicovými moduly CANopen řady 
xtremeDB s osmi porty pro vstupy a výstu-
py. Typy signálů jsou digitální, analogové, 
kmitočtové/počítadlové a kódovací, PWM, 
které mohou být jednotlivě konfigurovány 
pro vstupy. Na rozdíl od kabelového svazku 
umožňuje zásuvný systém, který splňuje 
požadavky na krytí IP68, IP66K a IP69K, ná-
sledné bezproblémové rozšíření nebo úpravu 
elektroniky stroje.

S řadou výrobků xtremeDB je možno pro-
vádět nastavení a uvedení stroje do provozu 
bez odborných znalostí s použitím předmon-
tovaných spojovacích kabelů založených na 
zásuvné DT technologii. Výhodou xtremeDB 
je také nezávislost na výrobcích kabelů. Tato 
změna v technologii s sebou nese význam-
nou úsporu místa ve svorkovnici, kterou lze 
v mnoha případech zcela vypustit, čímž od-
padá použití kabelových průchodek, slabých 
míst instalace. 

Hydraulické konektory
V oblasti mobilních hydraulických zařízení 
je mnoho výrobců ventilů, kteří upravují 
své koncepce připojení zastaralých kabe-FO
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V mobilních strojích dochází při vibracích 
a znečištění nejčastěji k poškození stávajících 
kabelových svazků a konektorových spojů.

Nové modulární řešení zahrnuje sběrnicové 
moduly, pasivní rozdělovače a předmontované 
kabely.

Pasivní a aktivní moduly IO a systémové 
komponenty poskytnou mobilní technice 
konzistentní a efektivní řešení.

1
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3
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 Systémy pro mobilní stroje jsou 
v portfoliu Murrelektronik novinkou. 
Na jaké typy uživatelů bude zaměřena 
činnost společnosti Data Panel?
Ano, tato technická řešení jsou aktuálně 
novinkou a cílíme je na výrobce mobil-
ních strojů pro zemědělskou, lesnickou 
nebo stavební či komunální techniku. 

 Modulární systémy patří díky své 
flexibilitě k velmi efektivním řešením, 
ale ve spojení s požadavky na vysokou 
odolnost pro konstruktéry také k velmi 
náročným. Jak se s tím vypořádali 
inženýři Data Panel?
Naši inženýři se na tato řešení zaměřovali 
velmi intenzivně. V těchto oborech, kde 
všechny stroje pracují ve venkovním pro-
středí, jsou právě mechanické vlastnosti 
velice důležité. Ať jde např. o odolné 
pouzdro vůči nárazům, které je zesílené 
skelnými vlákny, nebo o široký rozsah 
teplot od -40 do +85 °C. Následuje 
velice dobrá odolnost proti médiím, jako 
např. autošampony, nafta, solné roztoky 
v zimě atd. To vše podtrženo vysokým 

elektrickým krytím IP, kdy za použití na-
šich kabelů od Murrelektronik dokážeme 
u decentrálních modulů garantovat krytí 
IP až 69K. 

 V čem tkví hlavní výhody nového 
systému xtremeDB oproti stávajícím 
konvenčním řešením?
V jednoduchosti je krása. To je hlavní 
výhoda našich řešení a také jednoduchá 
odpověď z mé strany. Ušetření práce 
a času instalace i v případě servisu. 
Vysvětlím to názorně na příkladu. 
• Při konvenčním řešení: Zapojení 
pouhých 16 ventilů s použitím kabelové-
ho svazku může trvat i 96 minut. Dalším 
aspektem je třeba těsnost konektorů, což 
ani netřeba více rozvádět.
• Při řešení Data Panel: Opět zmíním 
16 ventilů a zapojení s použitím decent-
rální instalace zabere pouhých 27 minut. 
Použití předmontovaných kabelů zákaz-
níkovi zaručí vysoké krytí IP, ale také již 
zmíněnou úsporu času. Další výhody jsou 
v diagnostice a signalizaci poruchových 
stavů. 

NÁŠ HOST
Měli jsme možnost položit několik doplňujících otázek  
ohledně řešení pomocí produktů Data Panel, specialistovi  
ze společnosti Murrelektronik, Tomáši Kulhánkovi.

„Data Panel 
rozšiřuje portfolio 

skupiny Murrelektronik  
o individuální 

decentralizovaná řešení pro 
mobilní zařízení,“ říká 

Tomáš Kulhánek.

lů s obdélníkovými ventilovými konektory 
za alternativní konektory např. značek 
Deutsch nebo SuperSeal. Uživatelé ale 
přikládají stále větší význam konektorům, 
které mají pevný, předzapojený a zalitý 
plášť kabelů. Tyto přívodní kabely nejen-
že šetří čas při instalaci a odstraňování 
závad strojů, ale jsou zároveň robustní, 

díky čemuž jsou stroje bezpečné proti 
poruchám. 

Kombinace modulů od Data Panel a ko-
nektorových kabelů od Murrelektronik se 
osvědčila jako robustní a spolehlivá s vyso-
kou těsností. Kabely s konektory jsou plně 
zalité a odolné vůči venkovnímu prostředí. 
Všechny připojovací kabely jsou navrženy 
pro vysokou kompatibilitu a těsnost spolu 
s pasivními a aktivními distribučními bloky 
xtremeDB. Díky pasivním sdružovačům 
signálů xtremeDB a vhodných kabelů lze 
v mobilních strojích rychle využít principy 
modularity, čímž odpadá i zdlouhavé hledání 
chyb v případě poruchy. 

Petr Kostolník

Nový modulární  
systém řeší moderní 
instalaci budoucnosti 
pro drsné podmínky 
mobilních strojů.  
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Ergonomický modul SCHUNK EGH je 
perfektní chapadlo pro zahájení práce 
s kooperujícími roboty. Jako startovací 

balíček se modul ve verzi plug & work dodá-
vá k zákazníkovi již předmontovaný a obsa-
huje vše potřebné pro montáž a uvedení do 
provozu: od mezipříruby, vhodných prstů, 
montážního nářadí až po softwarové balíčky 
pro bezproblémovou implementaci do řídicí-
ho systému robotů UR nebo Techman. 

Uvedení do provozu a programování 
tohoto univerzálního chapadla probíhá in-
tuitivně a uživatel to zvládne do půl hodiny. 
S flexibilními prsty a variabilně nastavitel-
ným zdvihem 80 mm pokrývá velmi široké 
spektrum obrobků a je mnohostranně použi-
telné. Přes IO-Link může být u každého 
cyklu individuálně definovaná pozice prstu 
a vyhodnocen stav chapadla. Paralelní kine-
matika zajišťuje konstantní uchopovací sílu 
po celé délce zdvihu. Chytré chapadlo má 
skvělou ergonomii i design. Jeho zaoblené 
tělo s měkkými dotykovými prvky usnadňuje 

manipulaci a pohodlně se vede. Hodí se  
především pro použití v robotických buň-
kách s ochrannými ploty nebo pro aplikace,  
při kterých se přímo nepřekrývají pracovní 
prostory lidí a robotů. Typické oblasti  
použití jsou manipulační a Pick & Place 
úlohy v čistých a lehce znečištěných 
prostředích, např. v obráběcích provozech 
nebo v automobilovém a elektrotechnickém 
průmyslu. Integrovaný LED pásek signali-
zuje obsluze aktuální stav chapadla, a tím 
umožňuje plynulou souhru s koboty. 

Promyšleným konceptem a přitažlivým 
designem přesvědčuje toto chytré a flexibilní 
chapadlo funkčně i opticky. To zapůsobilo 
také na porotu celosvětově významného 
ocenění Red Dot Design Awards 2021. 
Chapadlo EGH obdrželo ocenění v kategorii 
Produktového designu. Díky tomu se může 
SCHUNK těšit z jedné z nejuznávanějších 
pečetí kvality za dobrý design. 

Gabriela Prudilová

Ve výrobě se bohužel stále ještě po-
užívají dveřní spínače, u kterých lze 
snadno zakázat bezpečnostní funkce, 

což způsobuje vážné nehody. Nové senzory 
umožní zvýšit bezpečnost pracovníků a sní-
žit prostoje strojů. 

Bezpečnostní dveřní spínače řady 
SG-P díky použitému systému RFID 
blokují úmyslné vypnutí bezpečnostních 
funkcí. Dodržování kódovaných úrovní 

uvedených v ISO 14119 zvyšuje bez-
pečnost lidí ve výrobě. Spínače jsou 
vybaveny velkým a jasným indikátorem, 
a přesto zůstávají natolik kompaktní, aby 
mohly být namontovány k profilu o hraně 
30 mm. Otevřené dveře jsou signalizo-
vány jasně červeným světlem, zatímco 
pak ostatní dveře v systému indikují 
zelenými blikajícími světly nebezpečný 
stav. Konvenční dveřní spínače s malými 

kontrolkami nebyly na vnitřní straně dveří 
bezpečně vidět.

K jednomu standardnímu spínači, který 
pak funguje jako nadřazené zařízení, lze sé-
riově připojit až 29 dalších. Pak lze propojit 
pouze výstupy hlavního přepínače, což opět 
snižuje nároky na kabeláž. Spínače v krytí 
IP65 jsou napájeny 24 V DC. 

David Kostolník

OCENĚNÍ PRO CHYTRÉ CHAPADLO SCHUNK
Inteligentní design chapadla EGH, které umožňuje zvládat automatizační  
aplikace snadněji, získal renomované ocenění Red Dot Design Award 2021  
v kategorii Product Design. 

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ SPÍNAČE S PODSVÍCENÍM
Společnost Panasonic vyvinula bezpečnostní dveřní spínače řady SG-P,  
které stav dveří (otevřeno/zavřeno) výrobního zařízení signalizují nekompromisně 
výrazným barevným podsvícením.

STROJÍRENSTVÍ



Zatímco ve světě se železniční dopra-
va dere na výsluní impozantním tem-
pem, a vysokorychlostní železnice už 

sviští i na severu pouštní Afriky, o desetiti-
sících kilometrů ročně přibývajících v Asii 
nemluvě, u nás se už léta o tématu jen 
diskutuje. Podle posledních signálů však 
(možná) kolem roku 2025 začnou u nás 
přípravy na realizaci několika kilometrů 
pilotních úseků. Řada železničních výrobců 
a zemí chystajících uvádění nejmoder-
nějších souprav a lokomotiv je přitom 
testuje právě u nás – na zkušebním okruhu 

v Cerhenicích u Kolína, který patří mezi 
několik nemnoho evropských zkušebních 
center tohoto druhu.

Ano, nutno přiznat, že se u nás mnohé 
pro modernizaci železnic (na aspoň evrop-
skou úroveň) již udělalo, ale stejně tak je 
pravda, že ještě zdaleka ne vše funguje, jak 
by v rámci požadavků moderní doby mělo. 
Vagony jsou sice už vybaveny zásuvkami 
k napájení elektroniky a wifi (v reálu fungu-
je maximálně to nabíjení). Službu, která je 
na moderních evropských železnicích už 
naprosto běžná, má sice potřebné technické 

vybavení, leč – skutek utek. Rychlost může 
dosahovat až 160 km/h, ale kvůli stavebním 
pracím na početném množství úseků je 
spíše výjimkou než pravidlem.

Na druhé straně je potěšitelné, že v ČR 
působí řada firem zapojených do opravdu 
moderního železničního průmyslu a výzkum-
ných a vývojových center, které se podílejí 
na prestižních projektech. Jejich exportní 
úspěchy jsou dokladem, že i v této branži 
máme stále světu co nabídnout. Jen bude 
potřeba to také nějak lépe využít i na domácí 
půdě. 

VLAK DO BUDOUCNOSTI MÁ ZPOŽDĚNÍ 
Země koruny české byly už za c. a k. monarchie (o prvorepublikové 
a koneckonců po větší část i poválečné éře nemluvě) výkladní skříní 

železničního průmyslu. Jenže čas oponou trhnul, a doby dřívější slávy, 
kdy jsme patřili mezi skutečnou elitu, jsou spíš minulostí.

KOLEJOVÁ DOPRAVA –  
TECHNOLOGIE, INFRASTRUKTURA

LOŽISKA A KLUZNÉ SYSTÉMY
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KABELOVÁ ŘEŠENÍ PRO 
KOLEJOVÁ VOZIDLA

ÖLFLEX® TRAIN 301 TW

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P

ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V

ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V

ÖLFLEX® TRAIN 350 300V

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V

ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV

ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV

ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV

EN
 5

03
06

EN
 5

02
64

ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E

ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E

ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E

Dostupné jsou i další kabely pro kolejová vozidla.

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8 kV

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 3,6 kV

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8 kV

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6 kV

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6 kV

EN
 5

03
82

ETHERLINE® TRAIN

UNITRONIC® TRAIN

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF

Kabely EN 45545

Systémy ochrany kabelů a označování Konektory Kabelové vývodky

EPIC® H-BS 
6/12

EPIC® H-A 
3/4

EPIC® HB-E 
6/10/16/24 

Push-In
připojení

EPIC® H-BE 
6/10/16/24

krimpovací
připojení

EPIC® MH 
modulární systém

SKINTOP®

MS-HF-M SC

SKINTOP®

MS-HF-M GRIP

SKINTOP®

MS-HF-M BRUSH

SKINTOP®

MS-HF-M

SKINTOP®

ST-HF-M

SKINTOP®

GMP-HF-M
SILVYN® FCE-M

SILVYN® COMPACT M

FIPLOCK®

PA6/PA12
FIPLOCK®

ONE M

SILVYN® HFX-V0/SILVYN® FCE-V0
SILVYN® ZHLS/SILVYN® FCE-LFH

SILVYN® HIPROJACKET 
AMG

TY-RAP®

Railway

SILVYN® HIPROJACKET/
HIPROSILTAPE

FLEXIMARK® FCC
nerezové označování

Trubková kabelová 
oka KRFN

Kabelové vázací 
pásky

FLEXIMARK® označovací
perforovaná smršťovací 

hadice

SPOJKA

ŘÍDÍCÍ PANEL

ŘÍZENÍ VLAKU

HNACÍ MOTOR

BRZDOVÁ SOUSTAVA

TRAKČNÍ MĚNIČE

VENTILÁTORY

MĚNIČE POMOCNÝCH 
POHONŮ

BATERIE

KLIMATIZACE

INFORMAČNÍ SYSTÉM
PRO CESTUJÍCÍ

TOALETY

OSVĚTLENÍ

DVEŘE

VYBERTE SI SNADNO 
VHODNÝ MATERIÁL

v interaktivní aplikaci
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Virtuální showroomy a konfigurátory 
už úspěšně fungují např. v nabídkách 
automobilek a jejich dealerů, ale přijít 

s něčím podobným v oblasti zcela jiného 
oboru – kolejových vozidel – se zatím až 
dosud nikomu z jejich výrobců v takové-
to formě nepodařilo. A přesně to učinila 
společnost CZ LOKO. K nedávno přistavě-
nému rozšíření výrobní haly ve svém závodě 
v České Třebové přidala nyní i virtuální show- 
room v ní vyráběných strojů. Pod názvem 
CZ LOKO Virtual Depo představila firma, 
která má na svém kontě už 1155 vyrobe-
ných lokomotiv, projekt vývoje virtuálního 
prostředí, který umožňuje zažít špičkový 
průmyslový design i výkon jejích produktů 

ve virtuální realitě nejen ve VR headsetu, ale 
také na mobilních zobrazovacích zařízeních 
i v klasickém 3D zobrazení na osobních 
počítačích, takže brýle pro virtuální realitu 
nejsou nutně potřeba. 

První verze systému Virtual Depo si mohli 
vyzkoušet již návštěvníci květnové on-line 

Technické konference CZ LOKO, a od  
7. června je už dostupná i veřejnosti.

Do posledního šroubku
Návštěvník má v aplikaci Virtual Depo 
kromě zobrazení modelů lokomotiv také 
možnost nahlédnout do jejich konstruk- 
čních detailů, vyzkoušet konfiguraci jed-
notlivých strojů nebo se přímo zúčastnit 
komentované real-time prohlídky ve 
virtuální realitě, kdy je jeho zasvěceným 
průvodcem odborník společnosti  
CZ LOKO. 

Pro zahájení prohlídky stačí vybrat 
libovolný z nabízených modelů, a virtuální 
depo poskytne detailní obraz vybraného FO

TO
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VIRTUÁLNÍ LOKOMOTIVNÍ SHOWROOM 
Český výrobce lokomotiv CZ LOKO představil unikátní novinku – virtuální 
depo, v němž je možné nejen se detailně seznámit s nabídkovým 
portfoliem firmy, ale i nakonfigurovat si svou vlastní lokomotivu.

Virtuální depo  
nemá omezení,  
jaká jsou spojena  
s prohlídkou reálného 
exponátu.

12 l 06-2021

TÉMA KOLEJOVÁ DOPRAVA, LOŽISKA
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K nedávnému rozšíření 
výrobní haly v České 
Třebové se přidala nyní 
i aplikace virtuálního depa.

Aplikace umožňuje 
zobrazení ve virtuální realitě, 
ale také v trojrozměrném 
zobrazení na PC.

„Pro firmu je klíčová nejen 
ekologie, ale také efektivita, 
která pro nás znamená 
zejména digitalizaci a využití 
IT technologií v železniční 
dopravě a obchodu. 
Vstup do virtuální reality 
nám umožnil zjednodušit 
komunikaci se zákazníky,“ 
říká Josef Bárta, zakladatel 
a majoritní vlastník CZ 
LOKO.

Pro obchodní partnery 
je k dispozici real-time 
prohlídka za doprovodu 
specialisty v podobě 
avatara.

Ve virtuálním depu je už 
i nový model Dual Shunter 
2000.

Kromě zobrazení 
jednotlivých lokomotiv lze 
v aplikaci nahlédnout i do 
jejich konstrukčních detailů.

1

2

3
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stroje i jeho komponent ve 3D zobrazení, 
které umožní učinit si představu o dané lo-
komotivě a jejích parametrech, stejně jako 
při prohlídce na reálném veletrhu. Podle 
tvůrců projektu možná dokonce ještě lep-
ší, protože virtuální depo nemá omezení, 
jaká jsou obvykle spojena s prohlídkou 
reálného exponátu. Kromě možnosti 
libovolného pohybu včetně prohlídky jinak 
problematicky přístupných míst lze také 
okamžitě zjistit detaily o konstrukčních 
prvcích, pokládat dotazy na další doplň-
kové informace apod.

Obchodní partnery provází při prohlíd-
ce avatar reálného obchodníka a veškerá 
komunikace probíhá v reálném čase. 

Omezení jako příležitost
„Inovace je často výsledkem omezení. Ta, 
s nimiž přišla současná doba, však zásadně 
mění i náš způsob uvažování o komunikaci 
s našimi zákazníky i komunitou fanoušků 
a veřejnosti. Lokomotivy jsou zosobněním 
něčeho skutečně fyzického, a tak jejich pro-
dej i prezentace byly vždy tradičně závislé 
na osobní prohlídce. Ta nyní není možná, 
ale pokud se nelze setkat ve fyzické realitě, 
změníme ji na virtuální,“ komentuje projekt 
virtuálního showroomu Michal Schaffer, 
vedoucí oddělení marketingu společnosti 
CZ LOKO.

Virtual Depo má představovat i zásadní 
vývojový krok v obchodní komunikaci 

společnosti, která bude nový systém 
využívat jako jednu z hlavních platforem 
pro prezentaci i prodej svých produktů 
obchodním partnerům. Systém nabídne 
registrovaným uživatelům na základě po-
zvánky přístup do skutečného virtuálního 
showroomu s možností sestavení kon-
cového modelu podle svých konkrétních 
potřeb na základě odpovídajících tech-
nických možností společně s real-time 
komunikací s obchodním zástupcem. 
V budoucnu by společnost CZ LOKO 
chtěla využívat virtuální realitu i pro školení 
zákazníků a servisní podporu. 

David Kostolník
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 Při naší loňské návštěvě v souvislosti 
s novým systémem pro detekci a měření 
plochých kol popisoval generální ředitel 
Martin Bělčík řadu projektů, které má 
VUZ v plánu. Daří se je realizovat podle 
plánu, nebo se i u vás projevil negativní 
vliv pandemie?
Během pandemie jsme museli realizaci 
některých rozvojových aktivit přibrzdit, 
protože nebylo jasné, jak se situace vyvine. 
Zejména delší období zavřených hranic 
by znamenala razantní škrty. To naštěstí 
nenastalo a jak se situace postupně sta-
bilizovala, mohli jsme si dovolit plánované 
investice realizovat. Kromě vámi zmiňova-
ného detektoru plochých kol jsme tak např. 
upgradovali zabezpečovací zařízení ETCS 
na nejvyšší verzi, aby odpovídala vybavení 
koridorů v ČR a malý zkušební okruh jsme 
doplnili o fixní balízy, aby se mohla část 
zkoušek z přetíženého velkého okruhu 
přesunout právě na malý.

 Které z technických změn, jimiž 
zkušební okruhy VUZ v poslední době 
prošly, považujete z hlediska aktivit 
ústavu za nejvýznamnější?
Já mám rád, když se realizují technické 
změny, které se křížově promítnou do 
kompletního portfolia služeb. Ať už je to 
zmiňované ETCS nebo třeba nově dosaze-
ná smyčka národního vlakového zabez-
pečovače, to vše se promítne na naplnění 
kapacit okruhů, laboratoře, hal, odstavného 
kolejiště atd. Je tam zřejmý pákový efekt, 

který zákazníka motivuje udělat si u nás 
kompletní balíček zkoušení a posouzení. 
Velmi jsme posílili infrastrukturu IT a veške-
ré technologie jsou propojeny a navzájem 
komunikují. Třeba díky nově instalované 
meteorologické stanici, která kromě předá-
vání informací dispečerovi, zda nehrozí silný 
vítr nebo námraza a bylo by potřeba omezit 
rychlost, posílá cca každých 10 minut data 
do Českého hydrometeorologického ústavu 
a také na naše webové stránky. Údaje o po-
časí tak nejsou odněkud převzaté, ale jsou 
prostě naše vlastní, což je super.

 Počátkem roku zaznamenal VUZ další 
významný milník – vystavil jako první 
v ČR certifikát jako DeBo. Co tento 
pojem znamená a co obnáší? 
Certifikát DeBo je zkratka z Designated 
Body, tedy určené osoby, která má dle 
nové evropské legislativy (tzv. 4. železnič-
ního balíčku) posoudit, zda se železniční 
vozidlo nebo i stavba shodují s národními 
požadavky. Vzhledem k tomu, že celá 
tato problematika nebyla příliš legislativně 
podchycená, museli jsme věnovat velké 
úsilí tomu, abychom to dali dohromady. 
Spolu s Ministerstvem dopravy, Drážním 
úřadem, Úřadem pro normalizaci a zkušeb-
nictví se musela udělat kompletní revize 
národních norem a požadavků a sestavit 
z toho ucelený materiál, podle kterého se 
bude postupovat. Neříkám, že to je něco 
technologicky převratného, ale je to poža-
davek EU a kdybychom se toho nezhostili 
my a nebyl by v ČR jiný takovýto subjekt, 
byl by to významný hendikep pro ČR, neboť 
by nemohla uplatňovat svoje technické 
požadavky na vozidla a stavby. 

 Na testovacím okruhu letos padl 
i lokomotivní rekord v tažné rozjezdové 
síle. Můžete k tomu sdělit podrobnější 
informace? 
Ano. Jednalo se o rozjezdovou sílu na háku 
lokomotivy o velikosti 420 kN. Tuto tažnou 
sílu vyvinula elektrická lokomotiva DRA-
GON MS v obou napájecích systémech za 

KOLEJE, KTERÉ VOZIDLŮM OTEVÍRAJÍ  
CESTU DO EVROPY 
Sebedokonalejší lokomotiva, vagon či souprava metra nesmí do 
běžného provozu, dokud nezíská potřebné certifikace. A právě tato 
klíčová etapa je úkolem specializovaného testovacího střediska,  
jaké v ČR reprezentuje Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ),  
jehož technický ředitel Ondřej Fanta je hostem našeho rozhovoru.

ROZHOVOR ONDŘEJ FANTA

Firma upgradovala 
zabezpečovací  
zařízení ETCS na 
nejvyšší verzi, aby 
odpovídalo vybavení 
koridorů v ČR.

14 l 06-2021

 „Systém 
ETCS přinese 

zcela jistě vysokou míru 
zabezpečení  

vč. autonomních prvků  
a pomůže strojvedoucím 

při jejich práci,“ říká 
Ondřej Fanta.
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pomoci zátěžových elektrických lokomo-
tiv, motorové lokomotivy VUZ T499.0002 
a dynamometrického měřicího vozu MV 2. 
Dosavadní nejvyšší tažná síla na háku byla 
ve VUZ naměřena v roce 2006, a to 415 kN 
lokomotivou řady 774. Zkouška se provádí 
pomocí dynamometrického měřicího vozu 
naší Zkušební laboratoře, který je vybavený 
zařízením pro snímání podélných tažných 
a brzdných sil na narážecím ústrojí vozu. 
Z druhé strany měřicího vozu jsou připojeny 
vícesystémové elektrické lokomotivy, které 
během zkoušky svými elektrodynamickými 
brzdami simulují zkušební zátěž.

 Jedním z okruhů, na které se VUZ 
zaměřuje, je testování související 
s novým zabezpečovacím systémem 
ETCS. Je k tomu ústav dostatečně 
vybaven a můžete přiblížit roli VUZ v této 
oblasti? Co tento systém železnici, 
včetně té české, přinese?
Mohu říci, že vybavení je dle současných 
parametrů na té nejvyšší úrovni. Elektro-
nické stavědlo poskytuje informace RBC 
systému ETCS a vytváří simulované pro-
vozní situace. Možnost zavedení simulo-
vaných stavů traťových prvků stavědla pro 
vytvoření libovolné provozní situace (např. 
obsazení úseků detekce, polohy výhybek, 
znaků na návěstidlech atd.). Zařízení je 
připraveno i na provádění testů kompatibili-

ty, resp. ESC pro ČR dle požadavků Správy 
železnic. VUZ je v tomto případě posky-
tovatelem testovacího zázemí, a hlavně 
špičkových odborníků, díky kterým může 
výrobce otestovat funkčnost zabezpečova-
cího systému a odhalit případné nedostat-
ky ještě před ostrým nasazením na tratě. 
Systém ETCS přinese zcela jistě vysokou 
míru zabezpečení vč. autonomních prvků 
a pomůže strojvedoucímu při jeho práci. 

 Nedávno u vás proběhly testy na 
využití satelitní technologie – měření 
týkající se nasazování bezpečných 
vlakových lokátorů na bázi GNSS na 
české železniční síti. Mohl byste přiblížit 
tento projekt?
Jak napovídá název, GNSS je služba 
umožňující za pomoci družic autonomní 
prostorové určování polohy s celosvětovým 
pokrytím. U nás se jednalo o měření za 
účelem ověření podmínek pro nasazování 
bezpečných vlakových lokátorů. Projekt  
byl realizován v rámci programu BETA 2 
Technologické agentury ČR v rámci 
projektu TrainLOC společně s partnery 
GNSS Centre of Excellence, AŽD Praha 
a Univerzita Pardubice. V rámci měření ve 
zkušebním centru byl měřen vliv rušení 
GNSS signálu stejnosměrnou a střídavou 
trakcí v rychlostech od 60 do 200 km/h. 
V další fázi experimentu došlo pod dohle-

dem ČTÚ k simulaci nezákonného rušení 
pomocí různých druhů rušicích zařízení pod 
předem definovanými scénáři. Nyní dochází 
ke zpracování výsledků a výstupem bude, 
zjednodušeně řečeno, jak spolehlivý je to 
systém v železničním prostředí a jaká hrozí 
rizika výpadků, ať už právě z důvodu druhu 
trakce nebo rušiček.

 V rámci loňské investice do 
modernizačních projektů byla zmiňována 
i nová role Malého železničního okruhu, 
začlenění nových technologií, jako jsou 
smart řešení a prvky IoT, a také možnosti 
spolupráce se školami, daří se realizovat 
tyto záměry?
V loňském roce jsme vyhlásili soutěž na 
spolupráci s vysokými školami, chtěli jsme je 
podpořit v této době i finančně a v době nižší 
výuky využít jejich kapacity právě na aplikaci 
teoretických znalostí do reálné praxe. Promě-
nit vize na skutečný business case a přesvěd-
čit investora, že právě jejich projekt má smysl. 
Nyní z toho máme výstup a rozpracováváme 
to do našich investičních záměrů, aby bylo 
možné v příštím roce přistoupit k realizaci. 
Jedná se o dva projekty, a to úprava Malého 
zkušebního okruhu pro light rail, metro 
a městské dráhy a pak instalace prvků pro 
testování autonomního vozidla. 

David Kostolník



laminovaná hliníkem a měděné oplete-
ní s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP) 
zajišťují spolehlivé dvojité stínění. Vnější 
plášť z PVC je navíc odolný vůči kyselinám, 
zásadám a částečně i vůči olejům. Nový 
jednopárový ethernetový kabel je zařazen 
v kategorii UL listed s aprobací PLTC a je 
možné jej používat pro otevřené elektroin-
stalace v kabelových žlabech. Pokud jde 
o konektor, spoléhá firma na standardizo-
vanou verzi podle IEC 63171-6. 

„Single Pair Ethernet je technologie důle-
žitá pro budoucnost. Pro široké proniknutí 
na trh jsou ale potřeba standardizované 
a jednotné konektory, a k zajištění kompati-
bility komponent je nutný pouze jeden stan-
dard. Rozhodli jsme se pro SPE Industrial 
Partner Network, protože věříme, že tento 
standard má největší šanci na trhu uspět,“ 
říká Christian Illenseer, produktový manažer 
průmyslové komunikace společnosti LAPP.

Nový kabel ETHERLINE T1 Y Flex 
1x2x22/7 AWG nabízí všestranné možnosti 
použití v automatizační technice i v budouc-
nosti. Výrobce pro něj definoval širokou 
škálu možných aplikací: 
•   pro flexibilní použití v suchých a vlhkých 

místnostech i se středním mechanickým 
namáháním,

•   pro strukturovanou kabeláž podle norem 
DIN EN 50173 a ISO/IEC 11801,

S produktovou řadou ETHERLINE  
T1 představila společnost LAPP  
prototypy nových jednopárových 

ethernetových kabelů pro použití v prů-
myslových strojích a systémech. V komu-
nikační infrastruktuře průmyslu byly dosud 
standardem ethernetové kabely s více 
páry (2 a 4). Díky úspoře, kterou umožňuje 
použití jednopárových kabelů, lze do sítě 
integrovat nové inteligentní komponenty, jež 
dříve nebyly k síti přes průmyslový ethernet 
připojeny. Prvním kabelem pro jednopárový 
ethernet, který je k dispozici již nyní, je na 
jaře představený nový ETHERLINE T1 Y Flex 
1x2x22/7 AWG, který společnost LAPP 
nedávno uvedla na trh.

Jde o dvoužilový datový kabel s certifi-
kací UL pro vysokorychlostní výměnu infor-
mací při zachování konstantní přenosové 
rychlosti a výrazně jednodušší konstrukci. 
Díky malým poloměrům ohybu a malému 
vnějšímu průměru je obzvláště hmotnostně 
a prostorově úsporný, snadno se instaluje, 
a pro připojení na provozní úrovni je doslo-
va nepostradatelný.

Datový přenos i napájení zároveň
Nový kabel s funkcí Power-over-Data-Line 
podle standardu IEEE 802.3bu byl speciálně 
navržen pro přenos digitálních signálů ve 
frekvenčním rozsahu do 600 MHz a do vzdá-

K PŘENOSU DAT STAČÍ JEDEN PÁR VODIČŮ  
Technologie Single Pair Ethernet (SPE) je klíčová pro chytré továrny 
a Průmysl 4.0. Umožňuje vytvářet konzistentnější a efektivnější 
průmyslové ethernetové sítě. 

16 l 06-2021
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LAPP již nabízí kompletní řešení pro jednopárovou 
ethernetovou infrastrukturu v průmyslu.

Dvoužilový datový kabel ETHERLINE T1 Y Flex 
disponuje certifikací UL pro vysokorychlostní 
výměnu informací při zachování konstantní 
přenosové rychlosti. 

Flexibilní patch kabely ETHERLINE CABINET 
CAT.6A se osvědčily zejména ve stísněných 
prostorech. 

1
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3

lenosti 40 m. Umožňuje současný přenos dat 
a napájení koncových zařízení SPE s nízkými 
energetickými nároky (do 50 W). Konstrukce 
kabelu SPE zaručuje ideální ochranu před 
elektromagnetickým rušením, plastová fólie 

1
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řetězech. Kabel osazený konektory M12X 
umožňuje díky ethernetu Cat.6 rychlou 
výměnu dat rychlostí až 10 Gbit/s na 
vzdálenost 60 m. Plastová fólie laminova-
ná hliníkem a měděné opletení poskytují 
optimální ochranu před elektromagne-
tickým rušením. K ochraně párů žil se 
používá dělicí kříž, umožňující maximální 
mechanické namáhání. Konektor má 
integrovanou ochranu proti vibracím, která 
zabraňuje neúmyslnému uvolnění spojení. 
Díky krytí IP67 jsou nové propojovací 
kabely vhodné pro připojení zařízení mimo 
rozvaděč.

Druhá novinka je flexibilní patch kabel 
ETHERLINE CABINET CAT.6A pro rozva-
děče v sítích PROFINET. Tyto kabely se 
díky malým poloměrům ohybu osvědčily 
zejména ve stísněných prostorech. Umož-
ňují rychlou výměnu informací rychlostí 
až 10 Gbit/s do 60 m. Propojovací kabel 
osazený na obou stranách konektory RJ45, 
šetří čas a eliminuje možné chyby během 
montáže přímo na místě. Konektor RJ45 je 
obzvláště úzký, takže propojovací kabely 
jsou ideální pro zařízení s velmi vysokou 
hustotou portů.  

www.lapp.cz.

•   pro jednopárové ethernetové aplika-
ce 1000Base-T1 podle IEEE 802.3bp 
a 100Base-T1 podle IEEE 802.3bw.
Brzy budou k dispozici dva další kabely 

pro jednopárový ethernet: stíněný kabel 
26AWG pro Gigabit Ethernet a použití 
v energetických řetězech ETHERLINE T1 
FD P, a typ ETHERLINE T1 P FLEX 18AWG 
pro 10 Mbit/s a  vzdálenost 1000 m.

Aby se stroje lépe domluvily
V oblasti průmyslové komunikace před-
stavuje LAPP také další dvě novinky. 

V prvním případě jde o vysoce flexibilní 
patch kabel ETHERLINE FD Cat.6 pro 
trvale pohyblivé aplikace v energetických FO
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Díky úspoře, kterou 
umožňuje použití  
jednopárových kabelů, 
lze do sítě integrovat 
nové inteligentní  
komponenty.

 ▼ INZERCE
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nastěhovala do prostor, které jsou až 
pětinásobně větší proti těm předchozím, 
jednotlivá pracoviště tak zároveň rozšiřuje-
me a přidáváme další stroje, a tím i prostor 
pro nové výrobní možnosti. Nejlepší je 
přijet se přesvědčit osobně. Samozřejmě 
nebude chybět jídlo, a jak je u nás zvykem, 
i dobré víno.

 Jak je možné se na Open Days 
přihlásit?
Vzhledem (doufejme) k doznívající pandemii 
koronaviru bude ideální, když se návštěv-
níci registrují předem na našich webových 
stránkách, e-mailem či telefonicky. Všechny 

kontakty a přesnou adresu lze najít na 
stránkách: www.selpservis.com. 

Oba dva dny budeme k dispozici již od 
9 hodin a minimálně do 17 hodin. Smě-
řujeme k tomu, aby každou hodinu či dvě 

„Těším se, že se po více než roce konečně 
potkáme s klienty osobně,“ řekl zakladatel firmy 
Ladislav Pikal u nové frézky Style BT 1500 E.

Jednotlivá pracoviště v Nemilanech firma 
rozšiřuje přidáváním dalších strojů. 

Z renovovaných kusovek jsou to např. rozjezdové 
odpory, sběrače lokomotiv či řídicí kontrolery.
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Více než rok trvající pandemie koro-
naviru byla nejen výzvou pro většinu 
firem, ale zároveň zkomplikovala 

setkávání a možnost prezentace nových 
produktů a služeb. Tuto situaci musela 
řešit i společnost SELP Servis, která se 
nedávno přestěhovala do nových větších 
prostor.

 V polovině června připravujete dny 
otevřených dveří v nových výrobních 
prostorách SELP Servis v Nemilanech. 
Na co se mohou návštěvníci těšit?
Den otevřených dveří je pro nás především 
alternativou k opakujícím se uzávěrám, 
kdy nebylo možné se aktivně potkávat se 
stávajícími ani potenciálními zákazníky. 
Zároveň došlo ke zrušení či přesunům nej-
různějších oborových veletrhů, a tak chce-
me našim partnerům nabídnout nahléd-
nutí pod pokličku výroby přímo v našich 
nových prostorech v Nemilanech na okraji 
Olomouce. Já i má kolegyně a spoluma-
jitelka Eva Sušilová se těšíme především 
na osobní setkání a možnost pobavit 
se o individuálních potřebách a aktuální 

situaci u našich obchodních partnerů. 
Návštěvníky provedeme výrobou, od CNC 
obrábění přes soustružení, frézování, až po 
zbrusu nový laser na ocel i další materiály. 
Naše firma se před nástupem pandemie 

SELP SERVIS ZVE DO OLOMOUCE  
NA OPEN DAYS 
Ryze česká společnost SELP Servis nyní znovu otvírá nejen virtuální,  
ale i reálné dveře stávajícím i potenciálním partnerům. Ve dnech  
15.–16. června pořádá Dny otevřených dveří. Co čeká návštěvníky na 
této akci, nám prozradil zakladatel a spolumajitel firmy Ladislav Pikal. 

18 l 06-2021
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Já osobně se věnuji strojařině čtyřicet 
let, samotný SELP Servis pak letos slaví 
15 let od svého založení, takže můžeme 
nabídnout opravdu bohaté zkušenosti 
a především individuální přístup.

 Můžete říct, co vás odlišuje od 
konkurence?
To je těžké, konkurence je široká, ale mys-
lím si, že budeme jedni z mála, kteří praktic-
ky všechny součástky dělají kusově. V pod-
statě jakoukoliv součást, kterou vyrábíme, 
renovujeme či opravujeme, realizujeme už 
od jednoho kusu, což se většině konkurentů 
nevyplatí a soustředí se především na díly, 
které se vyrábějí ve větších sériích. 

Vyrábíme celou řadu produktů kuso-
vě dle individuálních potřeb zákazníka. 
Obchodním partnerům tak nabízíme nejen 
flexibilitu, ale i širší záběr, třeba i v pří-
padech, kdy takový díl už nikdy znovu 
nevyrobíme. 

Petr Langer

vznikaly menší skupinky po pěti až deseti 
lidech, kterým se budeme věnovat. Samo-
zřejmě bude také prostor pro individuální 
rozhovory, abychom se s každým mohli 
pobavit osobně. A protože je bezpečnost 
všech účastníků pro nás na prvním místě, 
bude v prostorách firmy připravená pro 
zájemce i možnost antigenních testů.

 Co když někteří ze zájemců o návštěvu 
vaší firmy v daný čas nebudou moci řijet?
V případě, že termín 15. a 16. června bude 
pro některé zájemce nevyhovující, nabízíme 
po domluvě zcela individuální návštěvy. 
V každém případě rádi všechny zájemce 
přivítáme.

 Pro ty, kteří vaši společnost neznají, 
můžete krátce firmu představit včetně 
jejího speciálního zaměření?
Naše práce je především klasická strojařina, 
respektive věnujeme se kovovýrobě, zejména 
v oblasti kolejových vozidel. Větší část naší 
činnosti tvoří opravy a renovace součástí pro 

hnací vozidla. Jde zejména o díly trakčních 
obvodů, jako jsou sběrače proudu, odpojo-
vače, rozjezdové odpory, hlavní kontroléry, 
nápravové sběrače a dále díly vedlejších i po-
mocných obvodů, jako jsou izolátory, držáky 
trakčních motorů, ventilátory a stykače.

Zkušenosti získané při opravách se 
snažíme zúročit ve vlastním vývoji a navr-
hování vylepšení, potažmo realizací lepších 
komponentů opravovaných dílů. 
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Nové prostory pro 
výrobu jsou až 
pětinásobně větší proti 
těm předchozím a díky 
investicím do dalších 
strojů vzniká  
prostor pro nové 
výrobní možnosti.

KOLEJOVÁ DOPRAVA, LOŽISKA TÉMA

OPEN DAYS
15.–16. 6. 2021, OD 9:00 DO 17:00

Navštivte naše nové výrobní prostory v Olomouci-Nemilanech.

Specializujeme se na renovaci, výrobu a dodávky dílů pro kolejová vozidla,
ale i další oblasti kovovýroby.

CNC obrábění, soustružení a frézování, výroba už od jednoho kusu.

Rezervujte si termín návštěvy na www.selpservis.com 

Nemilany
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Po nedávném železničním neštěstí 
na Tchaj-wanu, při němž přišlo 
o život přes pět desítek lidí a na 

dvě stovky utrpělo zranění, se bezpeč-
nost pro tamní úřady stala prioritou. 
Souprava tvořená osmi vagony vykolejila 
po nárazu do nákladního vozidla, které 
se zřítilo na trať ze silnice nad kolejemi. 
Šlo o nejhorší železniční neštěstí v histo-
rii ostrova. 

Podobným tragédiím by mohly pomoci 
předcházet chytré technologie, na kterých 
pracují odborníci ze strojní fakulty VUT 
v Brně. Na výzkumu spolupracují s tuzem-
skými a tchajwanskými partnery. Původně 
šlo o chytrou technologii, kterou vyvíjeli pro 
aplikace prediktivní údržby, aby se na změ-
ny v kolejišti přišlo dříve, než bude viditelné 
nějaké poškození. 

Podle výzkumníků z Ústavu mechaniky 
těles, mechatroniky a biomechaniky FSI 
VUT, by se na koleje nalepil senzor, který 
by díky elektronice a připojení k IoT posílal 
všechny zachycené signály o dění na trati 
do cloudového úložiště, odkud by byly 
zpracovávány umělou inteligencí (AI). Pokud 
by se výstupy napojily na drážní systémy, 
mohl by tento systém sloužit jako včas-

né varování, a tak předcházel podobným 
nehodám. 

Protože je ale Tchaj-wan také seizmicky 
aktivní, chtějí vědci využít tyto chytré měřicí 

body pro včasné varování v kombinaci 
s kamerovými systémy. První testy českých 
výzkumníků ukazují, že technologie funguje. 
Senzor zachytí jakýkoliv vzruch, třeba jen 
když se na kolejnici poklepe kamenem. 
Pokud dojde k nenadálé situaci, např. na 
kolej spadne sesuv půdy či kamení, dojde 
k zemětřesení, prasknutí koleje, nebo na ni 
najede automobil, jsou schopni tuto událost 
zachytit a vyhodnotit na serveru. Dosah 
senzoru je zhruba 20 až 25 metrů. 

Josef Vališka FO
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ZABRÁNÍ CHYTRÉ SENZORY NEŠTĚSTÍM  
NA KOLEJÍCH?
Nenápadný senzor na kolejnici zachycující jakékoliv vibrace a vzruchy  
odešle signál umělé inteligenci, která z něj vyhodnotí potenciální riziko.  
Takový recept by mohl pomoci podle odborníků z FSI VUT  
zvýšit bezpečnosti na železnici. 

Senzor zachytí  
jakýkoliv vzruch,  
třeba jen když se na 
kolejnici poklepe  
kamenem.
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První testy českých 
výzkumníků ukazují,  
že technologie funguje.

Signál o dění na trati by 
měla vyhodnocovat AI  
a včas vlak v případě potřeby 
zastavit. 
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přispívá ke zlepšení spotřeby paliva, 
zvýšení maximálního dojezdu a uživatel-
ského pohodlí.

Mezi výrobcem zdůrazňované vlastnosti 
patří:
•   První klec na světě navržená s optimali-

zací topologie přispěla ke snížení hmot-
nosti na maximální limit.

•   Proprietární mazací tuk proti zadření 
snižuje odpor při chvění a teplo z něj 
generované prodlužuje životnost maziva 
i ložiska.

•   Klec je vyrobena z vysoce tuhého prysky-
řičného materiálu, který účinněji potlačuje 
deformaci během vysokorychlostního 
otáčení. 

Stanislav Přibyl

Automobilky usilují o menší a lehčí 
komponenty a vyvíjejí rychlejší mo-
tory s vyšším výkonem, které pracují 

s vyšší účinností. Ložiska používaná v hna-
cích ústrojích, zejména v elektromotorech, 
jsou tak vystavena stále vyšším požadav-
kům na rychlost a výkon.

Loni dokončila NSK vývoj vysoko-
rychlostních kuličkových ložisek druhé 
generace o hodnotě 1,4 milionu dmN 
(míra rotačního výkonu ložiska), jejichž 
konstrukce se vyznačovala pokrokem  
v technologii klecí. Nyní společnost 
vyvinula ultra vysokorychlostní kuličkové 
ložisko třetí generace pro elektromotory 
schopné provozu při více než 1,8 milionu 
dmN. Toto ložisko charakterizuje jako nej-
rychlejší tukem mazané ložisko s hluboký-
mi drážkami pro automobilové aplikace, 
což umožňuje delší dojezd vozidla a vyšší 
palivovou úsporu. 

Nově vyvinuté kuličkové ložisko nabízí 
nejvyšší povolené rychlosti na světě (na 
základě šetření NSK u tukem naplně-
ných ložisek) pro automobilové motory, 
což umožňuje vyvíjet a implementovat 
elektromotory, které pracují při výrazně 
vyšších rychlostech. Vyšší výkon motoru 

NEJRYCHLEJŠÍ KULIČKOVÉ  
LOŽISKO NA SVĚTĚ
NSK vyvinula ultra vysokorychlostní kuličková ložiska třetí generace  
pro motory elektrických vozidel (EV), která jsou schopna pracovat  
při velmi vysokých otáčkách.
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Návrhové kroky pro vytvoření designu  
nové klece.

Nové ložisko s první klecí na světě 
s optimalizovanou topologií.
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  VALIVÁ A KLUZNÁ LOŽISKA 

  PŘÍSLUŠENSTVÍ LOŽISEK

  TRAPÉZOVÉ ŠROUBY

  KULIČKOVÉ POHYBOVÉ ŠROUBY

  GUFERA A SEGEROVKY

  MAZACÍ TUKY

  LEPIDLA A TMELY

  MAZACÍ TECHNIKA

  HADICOVÉ SPONY 

  VÁZACÍ POPRUHY

  LINEÁRNÍ LOŽISKA

  POJEZDOVÁ KOLA

  RUČNÍ NÁŘADÍ ...

Firma EXVALOS spol. s r.o. je VELKOOBCHOD 
S LOŽISKY a souvisejícími produkty. 

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

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

Více informací na www.exvalos.cz

NEBOJTE SE ZEPTAT, 
rádi Vám poradíme

INFO LINKA

EXVALOS spol. s r.o., Dobrovského 367, CZ-563 01, Lanškroun

+420 465 323 140

E-SHOP
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Topologická optimalizace

Problém:
Vyřešit deformace 

 v důsledku odstředivé síly

Pracovní verze:
Hmotnost redukovaná  

na minimální limit

Odstraněny části 
nerelevantní pro potlačení 

deformací

Vyvážený design 
a snadná výroba

Finální podoba:
Design připravený 

pro výrobu

Simulační technologie

KOLEJOVÁ DOPRAVA, LOŽISKA TÉMA
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porozumět tomu, jak se tato ložiska cho-
vají v reálném provozu, přičemž pro návrh 
nových ložisek je tak možné použít data ze 
skutečných podmínek, nikoli ze simulačních 
programů.

Plně autonomní řešení
SKF má v plánu Sensor Roller posunout 
ještě dále a do dvou let získat plně auto- 
nomní váleček, který vydrží po dobu 

životnosti ložiska. To mj. znamená nahradit 
baterii, která má omezenou životnost, sys-
témem získávání energie. Senzorový válec 
budoucnosti bude také umět více než jen 
shromažďovat data. Vložením přesných dat 
do modelu životnosti ložiska by např. měl 
být schopen určit jeho zbývající životnost 
a včasné varování pomůže operátorům 
vyhnout se neplánovaným odstávkám. 
Také by mohl pomoci řídit provoz samotné 
větrné turbíny. Provozovatel tak může chtít 
získávat co nejvíce energie při silném větru, 
aniž by hrozilo přetížení ložiska. Rychlá 
a přesná zpětná vazba o silách ložiska po-
může určit přesné podmínky, jako je např. 
úhel náběhu, které maximalizují přeměnu 
energie v bezpečných mezích. 

Petr Kostolník

Klíčovým prvkem systému Sensor Roller jsou 
senzorové válce pro bezdrátový přenos dat  
z ložisek. 

Uvnitř senzorového válce jsou různá čidla, 
přidružená elektronika a baterie.
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U aložisek lze k výpočtu jejich život-

nosti použít kritické detaily, jako je 
zatížení, rychlost otáčení a teplota, 

což pomáhá zlepšit výkon a prodloužit 
životnost. Jedním ze systémů, které toho 
mohou dosáhnout, je systém Sensor 
Roller. Toto řešení představuje technologii 
inteligentních komponent, jež shromažďují, 
analyzují a přenášejí procesní data. Válečky 
zabudované do senzorů umožňují shro-
mažďování několika typů dat, která mohou 
být bezdrátově přenášena pracovníkům 
údržby, což jim umožňuje získat okamžitý 
obraz o stavu stroje. Obvykle se používá ve 
velkých ložiscích, protože senzorový válec 
musí mít určitou minimální velikost, aby se 
do něj vešla elektronika.

Klíčovým prvkem systému je senzorový 
válec obsahující různá čidla, přidruženou 
elektroniku a baterii. Senzory měří tři typy 
stěžejních dat (zatížení, teplotu a rychlost 
otáčení) pro určování životnosti ložiska. Vá-
lec má tři akcelerometry, které měří zrych-
lení ve třech směrech, plus tříkanálový gy-
roskop k měření rychlosti otáčení ve třech 
osách, což společně ukazuje úplný pohyb 
válce. Přesné měření rychlosti otáčení může 
odhalit, zda se válec pohybuje nebo klouže, 
spíše než aby se skutečně otáčel, což 
může způsobit nadměrné přehřívání. Měření 
teploty je kritické pro oblast mazání. Horká 
ložiska ředí mazivo, což snižuje úroveň 
ochrany, a může způsobit kontakt kov–kov 
mezi oběžnými dráhami a válečky.

Válec je dostatečně dlouhý, aby pojal tři 
samostatné body pro měření zatížení. To 
mu umožňuje detekovat řadu různých efek-
tů, jako např. nesoulad mezi břemeny podél 
válečku, který může zvýraznit vychýlení 
oběžné dráhy. 

Přehled v reálném provozu
Sofistikovaný Sensor Roller je instalován ve 
velkém ložisku větrné turbíny pro jednoroč-
ní zkoušku v terénních podmínkách. Cílem 
je, aby se stal plně komerčním produktem, 
který vydrží stejně dlouho jako ložisko 
samotné.

Měření všech relevantních parametrů 
pomáhá SKF porozumět aplikaci podrobněji 

tím, že přesně ukáže, jak si ložisko vede 
v každé aplikaci a za různých provozních 
podmínek. Tyto znalosti pak mohou být 
použity ke zlepšení spolehlivosti a efektivity 
při současném snížení nákladů po celou 
dobu životnosti.

SKF již několik let testuje válečkový sen-
zor v různých typech a velikostech ložisek. 
Vygenerovaná data pomohla týmům vývoje 

ZVYŠOVÁNÍ STANDARDŮ  
PRO SBĚR DAT LOŽISEK   
SKF vyvíjí chytrou verzi systému Sensor Roller, který bude 
shromažďovat podrobné informace z velkých ložisek,  
a pracuje na plně autonomním řešení, jež bude schopno fungovat  
po celou dobu životnosti ložiska.
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Řešení Sensor Roller 
představuje technologii 
inteligentních kompo- 
nent, jež shromažďují, 
analyzují a přenášejí 
procesní data. FO
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lostním způsobem přepravy. Její výhodou 
podle studií je, že může nabídnout zlepšení 
efektivity vysokorychlostní přepravy na 
evropském železničním trhu s navýšením 
rychlosti až o 75 %. Vozidla se budou moci 
pohybovat rychlostí až 550 km/h, aniž 
by bylo nutné budovat novou nákladnou 
infrastrukturu. 

Magrail přinese inovativní formu pohonu 
pomocí lineárního motoru a nové rozhraní 

mezi navrženými vozidly a infrastrukturou, 
která funguje na bázi magnetické levitace 
eliminující tření. Technicky by měla umožnit 
společné fungování konvenční železniční 
kolejové přepravy a rychlejších, levitujících 
vozidel na stejné trati. Tato vozidla pak 
budou jezdit výrazně rychleji, a to až troj-
násobně v porovnání s konvenčním typem 
přepravy na stejné trase. To by umožnilo 
nejmodernější dopravní prostředek realizo-
vat jako dovybavení stávajících železničních 
tratí, bez nutnosti obrovských investic do 
výstavby nových dopravních koridorů. 

Kasia Foljanty

Magrail přinese inovativní formu pohonu,  
který funguje na bázi magnetické levitace 
eliminující tření.

Nová vozidla budou jezdit až trojnásobě rychleji  
v porovnání s konvenčním typem přepravy  
na stejné trase.
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Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ze sku-
piny Ferovie dello Stato Italiane, zajiš-
ťující správu italské státní železniční 

infrastruktury a polsko-švýcarská společ-
nost Nevomo, vyvíjející technologii magrail 
na bázi magnetické levitace a pohonu  
lineárním motorem, podepsaly memoran-
dum s cílem potvrdit technickou a ekono-
mickou proveditelnost zavedení této tech-
nologie na stávající železniční infrastruktuře. 

Spolupráce umožní výměnu dat a analýzu 
italské železniční sítě pro výběr optimálních 
tratí při zavádění a integraci technologie 
magrail do stávajícího železničního systé-
mu, a také ucházet se o evropské fondy 
k financování přípravy pilotního projektu na 
testovacím zařízení RFI v boloňském San 
Donatu. Půjde o závěrečnou fázi zkoušek 
pro certifikační a homologační procesy 
nezbytné ke komerčnímu zavedení techno-
logie. 

Společnost Nevomo se zaměřuje na vývoj 
klíčových komponent hyperloopu, jako jsou 
pohonné, levitační a řídicí subsystémy, 
které mohou být také implementovány do 
unikátní technologie magrail. Jde o řešení, 
které umožňuje použití magnetické levitace 
v rámci stávající železniční infrastruktury 
a postupný přístup k hyperloopu. První tes-
ty firma dokončila na středně velké trati se 
zaměřením na výkon lineárního motoru a le-
tos plánuje zahájit v Polsku testy v plném 

rozsahu. S rekonstrukcí první testovací trati 
v měřítku 1:1 začíná už v letních měsících.

Technologie magrail, která je ve fázi vý-
voje, je nástavbou stávajících železničních 
koridorů, do nichž bude plně integrována 
a mohla by se stát novým vysokorych-

EVROPA ZKOUMÁ DALŠÍ  
DRÁŽNÍ TECHNOLOGII
Zatímco se ČR připravuje na první několikakilometrové úseky 
vysokorychlostních tratí v roce 2025 (jejichž realizace však není kvůli 
protestům dotčených obcí jistá), v Itálii a Polsku by tou dobou  
už mohla jezdit ještě rychlejší technologie: magrail.
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Řešení umožňuje 
použití magnetické 
levitace v rámci  
stávající železniční  
infrastruktury.FO
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Společnost Bosch tehdy jako první na světě 
představila pro tyto účely vhodný hliníkový 
konstrukční systém umožňující snadnou 
a rychlou stavbu hliníkových rámů jedno-
účelových strojů, paletových dopravníků, 
ochranných oplocení, montážních stolů, 
zásobovacích regálů atd. pro potřeby 
průmyslové výroby. Základem stavebnice 
byl eloxovaný konstrukční profil z hliníkové 
slitiny s T-drážkami po obvodu a několik 
spojovacích prvků. Hliníkový konstruk- 
ční systém se plně osvědčil a dodnes jej 
společnost, nyní již Bosch Rexroth, vyrábí 
a prodává úspěšně po celém světě.

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

HLINÍKOVÉ PRVKY  
A PROFILY 
... snadná a rychlá aplikace  
v průmyslových provozech

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

www.pkservis.com

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

Široká škála příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala jen 
u profilů a spojovacích prvků, ale přidala do 
svého sortimentu také velmi rozsáhlé pří-
slušenství užitečné pro konstrukci a stavbu 
montážních pracovišť, jako např. průmyslo-
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vá neoslňující svítidla, elektrické zásuvkové 
lišty, držáky nářadí, ergonomické zásobníky 
materiálu, informační tabule, balancéry, lo-
ketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné 
pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení 
pro antistatická pracoviště, zvedáky mate-
riálových beden, hliníkové kabelové žlaby 
a celou řadu dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního 
profilu byly rovněž vyvinuty paletové 

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

PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth
www.hlinikoveprofilybosch.cz

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

Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala 
společnost Bosch Rexroth konstruktérům 
a projektantům volně k dispozici softwarový 
nástroj MTpro obsahující všechny 3D mo-
dely komponent, podporující přímý export 
těchto modelů do běžných CAD programů, 
vytváření kusovníků a další. 



Nevhodný způsob skladování tako-
vých látek by mohl mít totiž ne-
dozírné následky, ať už z hlediska 

poškození lidského zdraví, škod na majetku 
nebo životním prostředí. Vždyť právě 
vhodné skladování hořlavin může zachránit 
nejen vaši provozovnu a pracovní stroje, ale 
i lidské životy.

Dostát však svým zákonným povinnos-
tem, pokud v rámci své podnikatelské 
činnosti manipulujete s hořlavinami, může 
být občas poněkud problematické, obzvláš-
tě pokud nemáte skladovací prostory ve 
svém vlastnictví. Často se můžete s tako-
vým úskalím potýkat např. při skladování 
hořlavin ve skladových halách logistických 
parků, ale rovněž v jakýchkoliv pronajatých 
skladovacích prostorách. 

Logistické parky
Zaměřme se nyní blíže na skladování hořla-
vin v logistických parcích. Prvotní problém 
při skladování hořlavin ve skladových 
halách logistických parků bývá už v jejich 
stavebním řešení, protože tyto haly často 
nejsou zkolaudovány pro skladování většího 
množství hořlavin, jaké obsahuje např. 
drogistické zboží, které často distribuují 
logistické firmy pro jiné společnosti a které 
potřebují uskladnit v pronajatých sklado-
vých halách. Tento sortiment v sobě totiž 
zahrnuje značné množství hořlavin  
v podobě parfémů, sprejů, barev, roz- 
pouštědel atd.

Klíčovým aspektem pro 
bezpečné skladování hořlavin je 
rozčlenění skladovacích prostor do 
tzv. požárních úseků. Obecně platí, že 
každý stavebně a požárně oddělený prostor 
v objektu lze chápat jako jeden samostatný 
požární úsek. Za účelem minimalizace roz-
sahu škod při případném požáru je povoleno 
v běžném požárním úseku bez dalších opatře-
ní umístit nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, 
z toho maximálně 50 litrů hořlavin I. třídy 
nebezpečnosti. Uvědomme si tedy, že běžná 
skladovací hala s regály tvoří pouze jeden 
samostatný požární úsek, proto je uskladnění 
většího množství hořlavin bez nutnosti staveb-
ních úprav haly z hlediska předpisů a bezpeč-
nosti zcela nevhodné. Provádění stavebních 
úprav v již zkolaudované skladové hale navíc 
většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho 
firem je ve skladových halách pouze v nájmu 
a pronajímatel k takovým úpravám často ne-
udělí souhlas, případně na realizaci vhodných 
stavebních řešení není dostatek času. 

Z výše uvedeného by se tedy mohlo zdát, 
že se mnoho společností, které nemají 

SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN BEZPEČNĚ  
A PŘEDPISOVĚ
Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných  
látek dle platných předpisů v halách logistických parků by mohlo  
firmu vyjít v budoucnu velmi draho. 

vlastní skladovací prostory, dostává v rámci 
své podnikatelské činnosti do patové  
situace. Naštěstí i zde ale existuje jednodu-
ché a praktické řešení. 

Integrace kontejnerů
Společnost DENIOS, přední výrobce 
skladovací a manipulační techniky s dlou-
holetou praxí, přichází na trh s promyš-
leným řešením, které spočívá v integraci 
skladovacích kontejnerů s certifikovanou 
požární odolností do stávající infrastruktury 

skladových hal. Jednotlivé kontejne-
ry jsou certifikovány pro uložení 

většího množství hořlavin a tvoří 
tak plnohodnotné samostatné 
požární úseky s vysokou skla-
dovací kapacitou. Tyto speciální 
kontejnery představují skvělé ře-

šení bez nutnosti stavebních úprav 
či stěhování se na jinou adresu. 

„Uskladnění většího množství nebezpeč-
ných látek ve skladovacích kontejnerech 
s požární odolností představuje často nej-
rychlejší a nejekonomičtější cestu, jak tento 
problém vhodně vyřešit,“ říká obchodní 
ředitel firmy DENIOS, Radek Zajíc. Proti-
požární sklady od DENIOS zcela vyhovují 
zákonným i bezpečnostním požadavkům, 
neboť jsou vybaveny integrovanou záchyt-
nou vanou, odvětráváním dle ČSN 65 0201 
a disponují certifikovanou požární odolnos-
tí. Jsou schváleny pro skladování hořlavin 
a dalších nebezpečných látek. 

Protipožární kontejnery DENIOS jsou 
k dispozici v různých velikostech sklado-
vací plochy, a to od malých se sklado-
vací plochou 2 m2 až po rozměrově větší 
požárně odolné sklady o velikosti až 22 m2. 
V závislosti na typu skladu nabízejí požární 
odolnost REI až 120 minut zevnitř i zven-
ku dle EN 13501-2. Díky těmto mobilním 
skladům lze v krátké době získat předpisům 
odpovídající skladovací řešení v samostat-
ných požárních úsecích bez nutnosti sta-
vebních úprav stávajících objektů. Navíc lze 
jednotlivé kontejnery umístit v rámci jedné 
skladovací haly v neomezeném počtu. 

Více informací ohledně skladování ve 
skladech s požární odolností naleznete 
na www.denios.cz FO
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Protipožární  
kontejnery zcela  
vyhovují zákonným 
i bezpečnostním 
požadavkům.
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Jednotlivé 
kontejnery 

tvoří plnohodnotné 
samostatné požární 

úseky s vysokou 
skladovací 
kapacitou.
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Digitalizace, mantra dnešního světa, se nevyhnula ani oblasti 

tribotechniky. I když, přesněji řečeno, ji i tento obor využívá již nějakou 

dobu, jen se to považovalo jaksi za běžnou záležitost. 

A nejde jen o simulace při vývoji, optimalizaci a ladění parametrů maziv,  

aby co nejlépe odpovídaly požadavkům nejrůznějších aplikací, řízení 

parametrů jejich výroby či analýzy jejich vlastností a schopností v různých 

podmínkách. Stále více se dostává do popředí využití digitálních dat 

v řešeních zaměřených spíše do budoucnosti než hodnocení situací minulých.

Ze stavu provozních kapalin, mezi něž patří i oleje a maziva, lze pomocí 

pokročilých diagnostických a analytických metod poměrně přesně zjistit 

nejen stav příslušných strojů a zařízení, které je využívají, ale také se značnou 

pravděpodobností i riziko poškození či selhání, k němuž by mohlo dojít 

v důsledku opotřebení stroje, jež se promítá i do kvality oleje či kritického 

znečištění oleje a maziva jako takového. 

Tyto faktory hrají významnou roli v nyní často diskutovaných systémech 

a technologiích tzv. prediktivní údržby, což je trend, který umožňuje široké 

využívání nejrůznějších senzorů a čidel monitorujících provozní stav strojů. 

Jsou pomocí bezdrátových technologií propojeny s analytickými systémy, jimž 

předávají (nezřídka už v reálném čase) naměřené hodnoty k podrobnějšímu 

vyhodnocení. A pro tribotechniku se tím otevírají nové obzory. 

Pěkné čtení.

Česká strojnická společnost
OS Tribotechnika
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 203  
e-mail: strojspol@csvts.cz
www.tribotechnika.cz
www.strojnicka-spolecnost.cz

TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o.
TechMagazín
Petržílova 19, 143 00 Praha 4
tel.: 774 622 300
e-mail: redakce@techmagazin.cz
www.techmagazin.cz

Petr Kostolník
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MOTOROVÁ PALIVA, JEJICH  
SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
ČÁST PRVNÍ – EMISE A AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

Alternativní pohony motorových vozidel jsou velmi často skloňovanou možností řešení problémů životního prostředí.  
Chtěli bychom nastínit současná východiska problematiky alternativních paliv a alternativních pohonů  
s cílem neklást si jen otázku „jak“, ale rovněž zodpovědět „proč“.  

Je to důležité z důvodu dnešního zpolitizo-
vání souvisejících problémů, kde bohužel 
velkou roli hrají – často více než fakta 
a racionální argumenty – emoce, iracionalita 
tzv. ekologických aktivistů, nedostateč-
ná vzdělanost v přírodních a technických 
vědách a také marketingové cíle určitých 
zájmových skupin. Pokusíme se tedy 
odpovědět na otázku, jaké jsou jednotlivé 
faktory ovlivňující používání paliv a dalších 
druhů pohonů a jaké mohou být vize pro 
budoucnost s ohledem na vývoj legislativy 
a technické standardizace v oboru motoro-
vých paliv.

Spalování fosilních paliv 
Obecně vede spalování fosilních paliv ke 
dvěma hlavním okruhům problémů, a to 
k produkci emisí škodlivých látek a emisí  
tzv. skleníkových plynů. Oba dva druhy emisí 
jsou generovány v důsledku charakteru 

spalování. Spalování uhlovodíků je vždy 
z pohledu chemických reakcí nedokonalé 
a z uhlovodíkového materiálu nevznikají tedy 
jen oxid uhličitý a voda, ale i škodlivé látky, 
jako jsou toxický oxid uhelnatý a nespálené 
uhlovodíky, a v důsledku přebytku dusíku 
v atmosféře a za podpory vysokých teplot 
spalování i oxidy dusíku. Dále vždy u re-
álného spalování vznikají i pevné částice 
uhlíku (velmi jemné částice sazí), které bývají 
označovány zkratkou PM (pevné částice – 
particulate matter) s příslušným označením 
velikosti. 

Na tyto částice jsou velmi často adsorp-
cí zachyceny další chemické látky, pro-
dukty nedokonalého spalování, jako jsou 
polyaromatické uhlovodíky PAU (PAH = 

polyaromatic hydrocarbons) a v důsledku 
již zmíněné přítomnosti přebytku dusíku 
ve vzduchu také nitrované polyaroma-
tické uhlovodíky NPAU (NPAH = nitrated 
polyaromatic hydrocarbons). Není pochyb 
o tom, že tyto emise škodlivých látek jsou 
zodpovědné za zásadní zhoršování kvality 
životního prostředí, ale rozhodně není 
racionální představa, že tyto emise jsou 
generovány v rozhodující míře v důsledku 
provozu spalovacích motorů v dopra-
vě, jak se nám snaží namluvit zastánci 
jednoduchých, ale nefunkčních řešení, 
např. plošného nasazení elektromobilů 
v dopravě. 

To, že je doprava pouze dílčím, i když 
významným faktorem znečištění ovzduší, 
je zřejmé z obr. 1, který ukazuje průměr-
né hodnoty znečištění v ČR v roce 2018, 
pokud jde o nejsledovanější z polyaroma-
tických uhlovodíků benzo[a]pyren, jenž 
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Průměrné hodnoty koncentrace  
benzo[a]pyrenu v ovzduší 2018  
(zdroj: Český hydrometeorologický ústav)

1

1



PŘÍLOHA OLEJE, MAZIVA, KAPALINY / 4

30 / 06-2021

je prokázaným karcinogenem. Z mapky 
znečištění je zcela zřejmé, že nejvyšší 
koncentrace nejsou vázány ani tak na 
zvýšenou intenzitu dopravy ve velkých 
městech, jako spíše na regionální rozdíly 
dané přítomností specifického průmyslu. 
Doprava a spalovací motory tedy předsta-
vují jen jeden z řady zdrojů znečištění, který 
navíc v uplynulých desítkách let vykázal 
kvalitativně i kvantitativně obrovský pokrok 
v ekologickém přístupu zavedením různých 
druhů takřka revolučních opatření, jakými 
bylo např. odstranění olova z motorových 
benzinů, síry z motorových naft nebo na 
straně druhé vývoj motorů vedoucí k ra-
zantnímu snížení emisí výfukových plynů 
v důsledku zavádění nových emisních 
norem Euro. 

  Zatímco v oblasti emisí došlo a stále 
dochází k razantní redukci škodlivých látek 
ve výfukových plynech, nelze žádným způ-
sobem, mimo kvantitativní omezení dané 
absolutní spotřebou paliva na jednotku 
vzdálenosti a jednotku hmotnosti ve vztahu 
k jeho energetickému obsahu, omezit 
tvorbu klíčového skleníkového plynu, totiž 
oxidu uhličitého. Tento plyn totiž vzniká při 
spalování jakékoliv uhlíkaté hmoty. Může 
být tedy spalování fosilních paliv (nejen 
v dopravě) zásadní pro často uvažované 
oteplování klimatu? 

Jedná se o velmi složitou problematiku 
s celou řadou vlivů. I když zanedbáme vliv 
ostatních významných skleníkových plynů 
produkovaných člověkem a budeme před-
pokládat pouze vliv narůstající koncentrace 
CO2, nemáme v tom jasno. Zásadní vliv na 
skleníkový efekt má v mnohem větší míře 
přítomná vodní pára, naopak přítomnost 
mraků (zkondenzovaných kapek vody nebo 
krystalků ledu) vede kvůli jejich albedu 
(odrazivosti) k odrážení slunečních paprsků 
a přispívá k ochlazování. Je zřejmé, že 
přítomnost vody v atmosféře ve všech třech 
skupenstvích představuje nesmírně složitou 
a citlivou fyzikální, dynamickou rovnováhu, 
jejíž posun a vliv na teplotu v atmosféře 
není jednoduché predikovat, zejména ne 
v dlouhodobém horizontu. Množství CO2 
v atmosféře se od počátku průmyslové 
revoluce pravděpodobně zdvojnásobilo na 
dnešní uváděné hodnoty kolem 0,040 % 
(V/V) tj. ca 400 ppm. 

Kolik CO2 vypouští do ovzduší člověk?
Problematika měření obsahu oxidu uhli-
čitého je velmi složitá a mezi vědci na ni 

nepanuje jednoznačný pohled, zejména 
ohledně vyhodnocování chyb měření 
v průběhu historie a volby míst měření. 
Pojďme se však zamyslet nad tím, kolik 
CO2 vypouští spalováním fosilních paliv 
člověk do ovzduší. Tato data jsou dostupná 
a relativně i spolehlivá, neboť se zakládají 
na statistických výkazech spotřeby fosilních 
paliv. Podle těchto dat uvolňujeme v sou-
časnosti spalováním fosilních paliv do 
ovzduší množství CO2 odpovídající spálení 
10 Gt čistého uhlíku ročně. Jednoduchým 
stechiometrickým výpočtem se zapojením 
hmotnosti atmosféry potom dospějeme 
k závěru, že jednorázové spálení fosilních 
paliv spálených v dnešním světě za jeden 
rok povede ke zvýšení koncentrace CO2 
o 1,8 % vůči hodnotě současného stavu. 
Toto číslo stojí rozhodně za zamyšlení. 
Můžeme oprávněně tvrdit, že nárůst kon-
centrace CO2 v atmosféře není synonymem 
pro globální oteplování, protože dost dobře 
nerozumíme složitým rovnováhám uhlíkové-
ho cyklu mezi atmosférou, hydrosférou, pe-
dosférou, litosférou a biosférou, kde je oxid 
uhličitý prostřednictvím fotosyntézy naopak 
spotřebováván a ukládán především v zele-
ných rostlinách a ve fytoplanktonu v mořích 
a oceánech. Existují teorie, zdali je nárůst 
koncentrace CO2 příčinou změn klimatu, 
nebo naopak jeho důsledkem. I když může-
me nesouhlasit se závěry IPCC (Mezivládní 
panel pro změny klimatu), který sestavil  
24 různých matematických modelů klimatic-
kých změn, přičemž všechny předpokládají 
nárůst teploty, už proto, že se o podílu vlivu 
antropogenních emisí skleníkových plynů 
stále vedou diskuse, je pravděpodobné, že 
část pozorovaného globálního oteplování 
v posledních 70 letech souvisí s lidskou čin-
ností. Jestliže totiž spalujeme tolik fosilních 
paliv, že uvolníme ročně 1,8 % současné 
hodnoty koncentrace CO2 navíc, je to velmi 
významná hodnota, dokonce i v případě, 
že by se podstatná část těchto skleníko-
vých plynů uplatnila časem v uhlíkovém 
cyklu jinde než v atmosféře, a je to zásadní 
parametr, který v současnosti lidská činnost 
přináší. 

Namístě tak není hysterie a politikaření, 
ale racionální úvahy, které by měly být za-
loženy na analýzách a modelech s využitím 
poznatků matematiky, fyziky a chemie. Ty 
by měly v oblasti motorových paliv vést 
k úvahám o větším využití alternativních 
paliv, ale i šetření energií, tedy využitím 
pohonů s co největší energetickou účin-
ností a rovněž racionálním využíváním 
hromadné dopravy. Je také nutné, aby 
byly hodnoceny veškeré dopady na životní 
prostředí – tzn. sledování celého životního 
cyklu nejen paliva samotného, ale i pohon-
né jednotky, počínaje těžbou nerostných 
surovin přes dopravu, výrobu, užití výrobku FO
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Světová produkce emisí CO2 1970–2018  
(zdroj: IPCC) 

Produkce skleníkových plynů v Evropě podle  
oborů (zdroj: EEA)
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(paliva i pohonné jednotky, resp. celého 
dopravního prostředku) až ke konečnému 
zpracování jako odpadu. Celkově se musí 
zohlednit energetické a surovinové náklady 
a dopad na životní prostředí pro každý 
z procesů a výrobků. Důležité jsou zejména 
emise do ovzduší, vody i půdy a spotřeba 
energie a materiálů. Toto racionální vyhod-
nocení rozhodně nepovede k jednostranné 
preferenci určité skupiny alternativních paliv 
a pohonů, ale k uplatnění celé řady řešení 
a ještě dlouhé roky bude řešení dopravy 
závislé i na spalování konvenčních paliv, 
tj. motorového benzinu a nafty.

Nová technická řešení v dopravě
Jsou legislativně podporována v EU. Jde 
sice o záslužný příspěvek pro ochranu 
životního prostředí, avšak musí být ná-
sledována dalšími světadíly i obory. Stačí 
se podívat na strohou řeč čísel. Evropa 
produkuje v současnosti kolem 10 % celo-
světových emisí oxidu uhličitého z fosilních 
zdrojů (obr. 2). Na dopravu potom připadá 
v Evropě asi čtvrtina všech emisí skleníko-
vých plynů (obr. 3). Hrubým odhadem to 
znamená, že příspěvek dopravy v Evropě 
představuje asi 2,5 % ze všech emisí skle-
níkových plynů na světě, tedy asi 1/40 pro- 
dukovaného množství.

Evropská legislativa se v současné době 
vyznačuje nepříliš kompatibilními předpisy, 

které mohou v různých oblastech často pů-
sobit i protichůdně. Na straně paliv se odvíjí 
od cílů v oblasti snížení emisí skleníkových 
plynů, které ukládají povinnost dodavate-
lům motorového benzinu a nafty v dopravě 
snížit emise vůči referenční úrovni v roce 
2010 takto:
•  do konce roku 2014 o 2,0 %  
•  do konce roku 2017 o 3,5 %
•  do konce roku 2020 o 6,0 %

Uvedené povinnosti jsou vůči dodavate-
lům kapalných paliv sankcionovány částkou 
10 Kč za každý neušetřený kilogram emisí 
skleníkových plynů (v přepočtu na ekviva-
lent CO2).

Výše uvedené cíle jsou zakotveny v le-
gislativě ČR v zákonu o ochraně ovzduší  
č. 201/2012 Sb., v aktuálním znění, který 
v zájmu tohoto cíle stanovuje dále po-
vinnost obsahu biosložky v motorovém 
benzinu i naftě. U motorového benzinu 
je povinnost přídavku biosložky ve formě 
kyslíkatých látek (ethanol nebo ethery s pěti 
atomy uhlíku) stanovena ve výši minimálně 
4,1 % objemových z celkového množství 
motorových benzinů. U motorové nafty je 
tato povinnost stanovena ve výši minimálně 
6,0 % objemových biosložky (FAME nebo 
jiné alkylestery řepkového oleje) z celkové-
ho množství motorové nafty. V obou přípa-
dech legislativně závazné technické normy 
limitují v poměrně úzkém rozmezí horní mez 

možného přídavku biosložky, neboť ČSN 
EN 228 uvádí u v současnosti prodávaného 
motorového benzinu E5 horní limit 5,0 % 
ethanolu, resp. 2,7 % hmotnostních celko-
vého obsahu kyslíku a ČSN EN 590 uvádí 
u v současnosti prodávané motorové nafty 
B7 horní mez obsahu FAME (v ČR dnes 
methylester řepkového oleje jako biopalivo 
první generace) 7,0 % objemových. 

Sankce pro dodavatele činí v obou přípa-
dech 40 Kč za každý nedodaný litr bioslož-
ky. K výše uvedeným povinnostem se dále 
přidává povinnost ČR vykazovat určitý podíl 
tzv. obnovitelných zdrojů energie. Podle pří-
slušných směrnic EU (označována zkratkou 
RED – Renewable Energy Directive, resp. 
RED II) je ČR povinna dosáhnout v roce 
2020 podílu obnovitelných zdrojů energie 
v dopravě 10 % a v roce 2030 potom podílu 
obnovitelných zdrojů energie dokonce 14 %, 
při výrazném omezení biopaliv z potravinář-
ských zdrojů (za použití tzv. biopaliv druhé 
generace). 

Naproti tomu legislativa EU prostřednic-
tvím příslušných směrnic stanovuje u všech 
automobilů (osobní, lehká užitková, těžká 
nákladní) restrikce ohledně emisí CO2 
započítaných automobilkám, jednoduše 
řečeno, jako průměr na nově vyrobená vo-
zidla. Například u osobních automobilů jsou 
stanoveny standardizované emise podle 
tabulky, což zcela nelogicky, a z hlediska 
dopadů na životní prostředí nesmyslně, 
preferuje do budoucna elektromobily, které 
jsou z pohledu legislativy považovány za 
bezemisní vozidla. Sankce pro daného vý-
robce automobilů je stanovena na 95 EUR 
za překročení o každý 1 g/km CO2 vyná- 
sobených počtem vyrobených vozidel. 

Kvalita motorových paliv v dopravě je 
dlouhodobě řešena prostřednictvím  
evropské legislativy, která je transponována 
do legislativy ČR. Jedná se o zákon  
č. 311/2006 Sb., v aktuálním znění (o po-
honných hmotách), a jeho prováděcí 
vyhlášku č. 516/2020 Sb. (o jakosti a kvalitě 
pohonných hmot), která specifikuje jednot-
livé druhy pohonných hmot prostřednictvím 
odkazů na české technické normy, jež se 
tak stávají pro kvalitu pohonných hmot 
legislativně závaznými. 

Je třeba konstatovat, že spektrum  
standardizovaných pohonných hmot  
zahrnuje v ČR prakticky všechny druhy 
alternativních paliv, které jsou používané 
v Evropě včetně perspektivních paliv z ob-
novitelných zdrojů na bázi biometanu. Vý-
voj motorových paliv a jejich budoucnost, 
nejen z pohledu technické standardizace, 
budou diskutovány v příštím pokračování 
tohoto článku. 

Ing. Petr Kříž  
Česká strojnická společnostFO
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OMEZENÍ EMISÍ CO2 PRO NOVÁ OSOBNÍ VOZIDLA
(průměr na nové standardizované vozidlo pro výrobce)
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„Máme za úkol snížit délku a počet prostojů. 
Naše hydraulické lisy pracují v nepřetrži-
tém provozu. Plánovaná údržba je možná 
pouze v krátkém zimním období na přelomu 
roku. Často se potýkáme s neočekávanými 
výpadky, jejich příčiny dost často neumíme 
specifikovat. Délka i počet prostojů jsou ne-

pravidelné veličiny, neobjevili jsme mezi nimi 
nějakou zřejmou souvislost. Výpadky výroby 
zvedají naší firmě až neúměrně náklady,“ 
takovéto požadavky a stížnosti jsou slyšet 
dost často od lidí z údržby mnoha firem.

Jakýkoli stroj, který se podílí na výrobě, 
a tím na tvorbě zisku, musí mít k dispozici 

PÉČE O OLEJE REDUKUJE DÉLKU  
A POČET PROSTOJŮ
Vždy je velmi mnoho různých provozních faktorů, které ovlivňují stav, provozuschopnost strojů a zařízení (SaZ)  
a kvalitu výroby. Dominantní z pohledu SaZ je však pouze jeden jediný – čistota a kondice oleje.

inzerce_intribo131x176_new.indd   1 16.05.16   12:05

420 273 160 601

 ▼ INZERCE

olej, který je schopný plnit beze zbytku 
všechny výkonové parametry. Musí pra-
covat desítky tisíc provozních hodin a po 
celou dobu životnosti by neměl měnit svoje 
vlastnosti. Realita je ovšem jiná. Výkonnost 
– kondice oleje se v pracovním zatížení 
postupně snižuje a u SaZ se začínají proje-
vovat charakteristické problémy a poruchy. 
Tím je ovšem zásadně ovlivněna kvalita 
a kvantita výroby. Bohužel negativně.

Sledovaným technickým parametrem je 
délka a počet prostojů. Do jaké míry je lze 

POČET 
PROSTOJŮ

DÉLKA 
PROSTOJŮ
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ovlivnit kondicí oleje? Cíl je jednoznačně 
a jasně stanovený: snížit délku a počet 
prostojů. Na uvedených grafech 1 a 2 je 
prezentované sledované období 23 měsíců. 
V polovině 8. měsíce byla provedena insta-
lace přístroje ELC na jeden hydraulický lis, 
náplň oleje 6000 litrů, bezzinkový hydraulic-
ký olej HM 46, provozní teplota 45–55 °C. 
Se stoupající kondicí oleje a čistotou celého 

olejového systému stroje došlo k rychlé 
redukci problémů. Stroj zareagoval vstřícně, 
pozitivně a od 10. měsíce vyrábí s minimál-
ními prostoji z důvodů poruch hydrauliky.

Závěr
Nasazení přístroje ELC jednoznačně 
prokázalo fakt, že čistý olej v plné 
kondici je schopný snížit počet i délku 
prostojů o desítky procent. Byla zabez-
pečená dlouhá, mnohaměsíční období, 
kdy jsou celkové prostoje dokonce 
nulové.

Z pohledu na graf 3 za období 2004–
2020 je vidět, kdy došlo k správnému 
rozhodnutí managementu k investici do 
přístroje ELC. Strategie nulových poruch re-
prezentuje rychle návratnou investici v řádu 
několika málo měsíců. 

Vladislav Chvalina 
jednatel společnosti  
KLEENTEK, spol. s r. o.

Možnost 
zapůjčení
za předem

dohodnutých
podmínek

 ▼ INZERCE
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Počet 
prostojů 

sledovaného období – 
červená šipka znázorňuje 

instalaci přístroje 
ELC – poté dochází 

k minimálním 
prostojům.

Z grafu 
za období 

2004–2020 je patrné 
správné rozhodnutí 

managementu k nasazení 
systému ELC pro čištění 

olejových náplní 
systémů.

Po instalaci 
přístroje ELC na 

hydraulický lis dochází 
k rychlé redukci problémů 

z důvodů poruch 
hydrauliky. 
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Obchodníci a servisní stanice žádají jistotu, 
že neadekvátní výkonnost maziva nepovede 
k reklamacím. Zákazníci požadují do svého 
automobilu mazivo spolehlivé a trvanlivé. 
Všechny tyto požadavky se odrážejí v ná-
ročném a komplexním systému řízení kvality 
motorových olejů. V Evropě jsou technické 
požadavky na motorové oleje udávané 
společnostmi:
•   ACEA – Sdružení evropských výrob-

ců automobilů (European Automobile 
Manufaturer’s Association)

•   API – Americký petrolejářský institut 
(American Petroleum Institute)

•   OEM – Výrobci automobilů, vozidel  
a strojů (Original Equipment  
Manufacturer) 

Vývoj mezinárodních standardů  
motorových olejů
API byl vytvořen v r. 1919 jako organiza-
ce, která ustavuje standardy. Standardy 
motorových olejů s označením API jsou 
nejstarší, stále udržované a pravidelně 
aktualizované. 

V roce 1993 v USA vyšel certifikační 
systém motorových olejů. Podobný byl 
připraven v r. 1996 v Evropě pod hlavičkou 
organizace ACEA, která reprezentuje a za-
stupuje zájmy naprosté většiny výrobců au-
tomobilů v Evropě. Sekce této společnosti 
„Lubricants“ připravuje a vydává požadavky 
na motorové oleje pod názvem ACEA Euro-

pean Oil Sequences. Právě platná sekvence 
je označena rokem vydání. 

Tento soubor požadavků vzniká doho-
dou, definuje minimální požadavky na kva-
litu motorových olejů pro aktuální motory 
na trhu. Laboratorními a motorovými testy 
pokrývá klíčové vlastnosti maziv. Udává 
předpisy pro zápis výkonnosti na etiketě 

a určuje dobu platnosti. Na trhu mohou být 
jen ty oleje, které splňují právě platné znění 
ACEA European Oil Sequences.

Systém řízení jakosti motorových  
olejů v Evropě – EELQMS
EELQMS (European Engine Lubricants 
Quality System) překlenuje celý systém 
kvality motorových olejů a je jediný, který 
lze použít pro kvalifikaci motorového oleje 
podle specifikace ACEA. Tento systém 
řízení jakosti začleňuje společnosti, které se 
podílejí na vývoji motorových olejů:
•   ATIEL – Sdružení hlavních výrobců moto-

rových olejů. 
•   ATC – Sdružení výrobců přísad. 
•   ACC – Sdružení amerických výrobců 

přísad, které spolupracuje s ATC.
•   ASTM – Zkušební metody (laboratorní 

a strojní). 
•   CEC – Organizace, která vyvíjí testovací 

metody pro posouzení výkonnosti motoro-
vých olejů, paliv a převodových kapalin.

•   ERC – Evropské registrační centrum, 
kde je nutné registrovat novou formulaci 
před zahájením zkoušek podle specifikací 
ACEA. Zde je sledováno testování (nezá-
vislé laboratoře, přesné záznamy o tes-
tech, výsledcích a postup hodnocení).

•   SAE – Standardy SAE – Klasifikace  
motorových olejů z hlediska  
reologických vlastností, aktuální verze  
SAE J300_201501.

STANDARDIZACE KVALITY  
MOTOROVÝCH OLEJŮ
Mazání motorů je nejnáročnější ze všech mazaných systémů. Z hlediska uživatelů jsou na motorový olej  
kladeny ty nejvyšší nároky, vyžadují maximální spolehlivost. Výrobci motorů a vozidel potřebují,  
aby byla k dispozici maziva odpovídající kvality na všech jejich trzích. 

Schéma EELQMS

Známka EELQMS
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Úlohy klíčových partnerů  
v rámci EELQMS
ATIEL spravuje EELQMS i jménem ostat-
ních klíčových partnerů (ACEA a ATC). 
Má výlučné právo na ochrannou známku 
EELQMS. ATC vydává pravidla pro testová-
ní základní formulace nového maziva (Code 
of Praxis).

ATIEL vydává kodex s pravidly záměn 
v originálních formulacích. Záměny se týkají 
základových olejů a modifikátorů viskozity. 
Tím umožňuje rozšířit varianty formulace 
motorového oleje.

Povoleny jsou další  možnosti uplatnění 
vlastní značky maziva. Formou Re-blend 
– společnost nakoupí všechny potřebné 
složky oleje a namíchá ve vlastním výrob-
ním zařízení. Formou Re-brand – společ-
nost nakoupí hotový motorový olej a zabalí 
do vlastních obalů. 

Povinnosti výrobců  
a distributorů motorových olejů
Podmínkou uvedení specifikací ACEA na 
etiketě motorového oleje a v jeho doku-
mentaci je dodržení všech postupů výroby 
v souladu s EELQMS a zahrnutí těchto 
postupů do akreditace IMS. Vyžaduje 
se podepsání prohlášení o shodě (Letter 
of Conformance, dále LoC). Prohlášení 
o shodě má dvě verze, pro výrobce zá-
kladových olejů a pro výrobce a prodejce 
motorových olejů. Prohlášení je platné 
vždy jeden rok.

Společnost ATIEL autorizovala SAIL (ne-
závislá společnost poskytující služby sekto-
ru maziv) k poskytování sublicence známky 
EELQMS výrobcům a prodejcům, kteří:
•   Podepsali prohlášení o shodě (LoC) 
•   Zaplatili roční registrační poplatek 
•   Souhlasí s podmínkami použití této 

známky  

SAIL pošle kopii loga žadatelům licenč-
ní smlouvy na známku EELQMS. Mohou 
jej použít na etiketu a v dokumentaci 
motorových olejů. Na stránkách Sail-
-europe.eu je k dispozici přehled všech 
společností, které prohlášení o shodě 
dosud podepsaly.

V rámci licenční smlouvy  provádí ATIEL 
inspekci olejů na evropském trhu, zda dodr-
žují pravidla pro označení výrobků a po-
žadovanou kvalitu. Vzorky jsou testovány 
podle nejvhodnějších testů aktuální ACEA 
Oil Sequences (2016).  

Sledované klíčové parametry:
•   Viskozita (vysoko- i nízkoteplotní),  

při 100 °C, CCS, MRV, HTHS
•   Sulfátový popel, fosfor, síra 
•   Odparnost, Noack
•   TBN (Total Base Number)

Testování a statistické zpracování pro-
vádí nezávislá expertní laboratoř. Data jsou 

 ▼ INZERCE

poskytována anonymně příslušné komisi 
ATIEL. Individuální výsledky jsou sdíleny  
důvěrně s příslušným distributorem včetně 
následných opatření.

Požadavky výrobců automobilů (OEM‘s)
Výrobci automobilů mají nad rámec kon-
senzuální ACEA své vlastní požadavky 
podle nároků jejich motorů a příslušenství. 
Obvykle znamenají provedení některých 
dalších testů, případně splnění přísnějších 
limitů, než žádá ACEA. Mají také svoje 
schvalovací procesy. Některé automobilky 
zveřejňují seznamy schválených motoro-
vých olejů, některé ne. Přístup každého 
výrobce je individuální.

Volkswagen zavedl své specifikace v po-
lovině 90. let. Platí pro všechny automobily 

vyráběné ve skupině VW (Volkswagen, 
Audi, Seat, Škoda). Seznam schválených 
olejů nezveřejňuje.

Mercedes-Benz zpřístupňuje na svých 
webových stránkách seznam schvále-
ných olejů pro každou specifikaci. V pra-
vidlech používání označení na etiketě 
motorového oleje upozorňuje na správný 
výraz, např. MB-Approval 229.51 s tím, 
že olej, který je označen jen MB 229.51, 
schválení nemá.

Individuální specifikace OEM‘s jsou 
klíčové pro použití určitého motorového 
oleje v automobilu. Specifikace ACEA bývají 
uvedeny jako použitelné pro případ naléha-
vé náhrady. 

Ing. Ivana Václavíčková
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Pro tribodiagnostika to může být někdy 
oříšek, neboť ne vždy má informace 
o možném původu problému či dostateč-
né množství vzorku, aby se dala udělat 
standardní analýza. V takových případech 
hledáme možnosti, jak z poměrně malého 
množství neznámého vzorku získat infor-
maci, která by nás nasměrovala k vyřešení 
problému. Níže vysvětlíme možnosti využití 
analýz v souvislosti s příklady z praxe za 
využití infračervené spektrometrie, rent-
genové analýzy nebo dalších speciálních 
metod. 

Rentgenová analýza
Speciální rozbory nám slouží k doplnění infor-
mací nebo zaměření se na konkrétní problém, 
který byl v průběhu ať už proaktivní nebo 
komplexní analýzy zjištěn. Jednou z takových 
je rentgenová analýza. Tu využíváme pro ur-
čení složení větších nečistot, které se zachytí 
na membráně, nebo pro analýzu různých 
neznámých úsad, stěrů a sraženin (viz obr. 1). 

Výsledkem je semikvantitativní stanovení, 
které nám řekne, jaké prvky ve vzorku jsou 
a jaké je jejich poměrné zastoupení (např.: 
desítky procent železa, jednotky procent kře-

míku a hliníku, desetiny procenta síry a fosfo-
ru). Tento typ rozboru nám pomáhá odhalit, 
z čeho se nečistota skládá a může nasměro-
vat pátrání po příčině problému. Nevýhodou 
této analýzy je, že k určení, z čeho se úsada 
skládá, je nutnost porovnání s čistým olejem 
nebo hmotou, na které se úsada nebo sraže-
nina objevila, což někdy bývá problém. 

Infračervená spektrometrie
Využíváme ji standardně např. pro vyhod-
nocení obsahu vody a degradace (oxidace, 
nitrace, sulfatace) oleje v porovnání s olejem 

SPECIÁLNÍ ANALÝZY  
V TRIBODIAGNOSTICE A JEJICH VÝZNAM
Hlavním úkolem tribotechnické diagnostiky není jen sledování a vyhodnocení stavu oleje, ale trend dnes směřuje ke sledování 
stavu stroje a snížení prostojů. Cílem by mělo být odhalení původu problému, který u stroje vznikl, a jeho odstranění. 
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novým. Je možné ji ale také využít pro  
identifikaci neznámé látky, která se objeví 
v oleji nebo na nějakém materiálu. Můžeme 
to zjistit z porovnání s referenčním olejem 
nebo i materiálem či porovnáním s knihovnou 
spekter. V takových případech většinou  
neurčíme přesně, o jakou látku jde, ale mů-
žeme odhalit, čemu se nejvíce podobá nebo 
jaké má podobné funkční skupiny s tou nebo 
onou sloučeninou. Pak můžeme v kombinaci 
s rentgenovou analýzou konkrétně určit typ 
látky, o kterou by se mohlo jednat. Ideální je 
pak porovnání s čistou látkou, o které si mys-
líme, že by mohla být kontaminantem (obr. 2).

Jiným příkladem použití infračervené spekt-
rometrie může být identifikace maziva v ložis-
ku pro mikrovrtačky. Jde o ložisko průměru 
5 mm, kde je velmi malé množství maziva. 
V tomto případě měl zákazník podezření, že 
v ložisku není olej, který je deklarován (olej na 
bázi PTFE – fluorovaných uhlovodíků). Vzhle-
dem k malému množství maziva nelze použít 
jinou analýzu než infračervenou spektrometrii 
s ATR nástavcem (s totálním odrazem). Tady 
stačí opravdu pár miligramů vzorků, abychom 
byli schopni identifikovat, zda se maziva 
liší nebo ne. V tomto případě se podezření 
zákazníka potvrdilo, neboť místo fluorova-
ných uhlovodíků bylo použito mazivo na bázi 
silikonového oleje (obr. 3).

Ferografie
Tato metoda je vysoce specializovaná 
analýza zaměřená na tvar kovových částic. 
Pomáhá odhalit jejich velikost, počet a původ, 
tj. jakým způsobem ve stroji vznikly. Zda jde 
např. o abrazivní částice nebo částice úna-
vové (obr. 4). Na základě toho bychom pak 

měli upravit režim mazání, případně provést 
servisní zásah na stroji tak, aby k tvorbě vět-
šího množství takových částic nedocházelo. 
Ferografie pomáhá doplnit např. částicovou 
analýzu obsahu otěrových prvků (OES-ICP), 
neboť ta je schopna zachytit částice do 10 µ. 
Tato analýza je schopna zachytit všechny 
feromagnetické částice. Nevýhodou tohoto 
měření je náročnost výcviku operátora a velká 
pracnost.

Elektronový mikroskop
Poměrně složitým případem je identifikace 
skvrn na kroužku ložiska (obr. 5). Výsled-
ky rentgenové analýzy, které bylo ložisko 
podrobeno, vykázaly identické složení čisté 
a znečištěné části. 

V případě různých povlaků nebo skvrn 
na materiálu lze také využít elektronový 
skenovací mikroskop. Tady se dostáváme 
z problematiky olejové do problematiky slo-
žení materiálů. Ale pokud není možné použít 

infračervenou nebo rentgenovou spektrome-
trii, je dobré vědět, že pomocí elektronového 
skenovacího mikroskopu jsme schopni zjistit 
prvkové složení povrchu materiálu. Pokud 
můžeme porovnat složení čistého povrchu 
a povrchu poškozeného nebo znečištěného, 
je možno takto odhalit třeba korozní skvrny 
(obr. 7). Tmavší část materiálu (skvrny na 
ploše ložiska) obsahuje vyšší obsah kyslíku 
a menší obsah železa než světlá část. Díky 
liniovému prvkovému mapování nás to přivádí 
k výsledku, že tmavší část je poškozena 
tenkou vrstvou koroze.

Závěr
Komplexní rozbory mají sloužit k ověře-
ní vlastností, které mohou být ovlivněny 
přítomnými nečistotami kapalného i pevného 
charakteru nebo tam, kde vůbec nevíme, 
o jaký olej se jedná a chtěli bychom ho dále 
používat. Speciální analýzy by nám měly 
sloužit jako významný pomocník k vyřeše-
ní problému, který byl objeven proaktivní 
nebo komplexní analýzou. Zároveň je nutné 
zmínit, že ne vždy se podaří „rozlousknout 
oříšek“. Je třeba se i s takovými výsledky 
smířit. Někdy je tribotechnik omezen penězi, 
které může za analýzy vynaložit. Nebo je 
nalezených řešení příliš mnoho a není možné 
konkretizovat jen jedinou možnost. Jindy mů-
žeme být svedeni ze správné cesty nedostat-
kem informací nebo jejich mylným podáním 
či neznalostí technického procesu. Vždy je 
ale možné se na správnou cestu vrátit, nebát 
se zeptat, poučit se i z nepovedených věcí 
a hledat způsob, jak pomoci zákazníkovi. 

Ing. Tomáš Turan
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Typy nečistot nebo znečistění

Kontaminace hydraulického oleje látkou na bázi 
isokyanátu (N=C=O skupina v oblasti 2280 cm-1), 
níže položené spektrum je referenční olej

Výřez ze spektra – mazivo na bázi fluorovaných 
uhlovodíků (horní spektrum) a na bázi silikonu 
(dolní spektrum)

Příklady částic zachycených ferografií (únavové/
vlevo a abrazivní/vpravo) 

Ložisko s tmavými skvrnami

Rentgenová analýza povrchu ložiska (čistý povrch 
vs. tmavé zabarvení)

Ložisko pod elektronovým mikroskopem
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Jedním z nich je i kalifornská společ-
nost TAE Technologies, zabývající 
se výzkumem energetického využití 

fúze. Její patentovaný plazmový generá-
tor řízený paprskem s polem obrácenou 
konfigurací (advanced beam-driven field-
-reversed configuration – FRC) vyrobil 
stabilní plazma s teplotou přes 50 milionů 
°C. Do roku 2030 by firma chtěla vyvinout 

komerčně životaschopnou fúzní elek-
trárnu. Základem pro to jsou současné 
experimenty zaměřené na vývoj vodíko-
-borového fúzního reaktoru. FRC vytváří 
plazma z neradioaktivních atomů vodíku 
a boru, kdy proud urychlených částic vy-
robí plazma a zároveň zajistí jeho udržení 
v reaktoru, přičemž podle TAE by techno-
logie měla fungovat i s izotopy vodíku,  
tzn. s deuteriem a tritiem.

Schopnost udržet plazma po dostatečně 
dlouhou dobu firma demonstrovala po více 
než 100 000 experimentech již v roce 2015, 
a o rok později začala s výstavbou páté 
generace svého plazmového generátoru 
pro provádění dalších experimentů s po-
stupným zvyšováním teploty. Jejím cílem je 
dosažení tak vysoké teploty plazmatu, aby 
se jeho částice mohly srážet s dostatečně 
vysokou energií pro vznik a dlouhodobé 
udržení fúzní reakce.

Fúzní reaktor Norman, který dosáhl 
tohoto milníku, je koncipován jinak než 
tradiční tokamaky, jako je ITER, JET či 
tzv. stelarátory. Zařízení o délce 24 metrů 
a 7metrového průměru o hmotnosti 27 tun, 
jehož výstavba vyšla TAE na zhruba 10 mil. 
dolarů, využívá princip, kdy proud urychle-
ných částic vytvoří plazma a zároveň zajistí 
jeho udržení v reaktoru. Norman zvládá 
přes 600 experimentů měsíčně, během 
nichž pokaždé dojde k zážehu plazmatu 
a je schopen fúzi také dostatečně dlouho 

NA CESTĚ K FÚZNÍ ENERGII  
Zatímco ambiciózní mezinárodní projekt ITER, který má položit základy 
fúzní energetiky, pokračuje k cíli vleklým tempem, o slovo se hlásí další 
hráči, kteří mezitím už dokázali předložit impozantní výsledky.
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Plazmový generátor 
Norman řízený paprskem 
s polem obrácenou 
konfigurací vyrobil stabilní 
plazma s teplotou přes  
50 milionů °C.

Michl Binderbauer, 
CEO TAE Technologies, 
představuje fúzní reaktor, 
který dosáhl další 
z významných milníků pro 
energetiku budoucnosti. 

Fúzní reaktor Norman 
využívá princip proudu 
urychlených částic, který 
vytvoří plazma a zároveň 
zajistí jeho udržení 
v reaktoru.
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Technologie vstřikuje 
do plazmy atomy 
vodíku s vysokou  
energií, čímž činí  
systém stabilnější  
a lépe udržitelný.

Vnější komora  
divertoru Formovací  

sekce

Centrální nádoba

Neutronové paprsky

DC magnety
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Výzkumníci z ÚJV Řež vyvíjejí v rámci 
projektu HeFASTo heliem chlazený 
rychlý reaktor o tepelném výkonu 200 

MW. Ve světě dnes existuje více než sedm 
desítek konceptů malých reaktorů v různém 
stadiu vývoje a český HeFASTo se svým 
výkonem řadí do kategorie zařízení menšího 
výkonu. 

Nový reaktor, který si v palivu bude 
štěpný materiál sám generovat, je zástup-
cem pokročilých modulárních reaktorů IV. 
generace a prvním konceptem svého druhu 
v Evropě. Bude ho možné využít jako zdroj 
tepla pro efektivní výrobu vodíku, případně 
i pro zpracování vyhořelého paliva z kla-
sických jaderných bloků. Oproti klasickým, 
vodou chlazeným zařízením, generuje díky 
uzavřenému palivovému cyklu jen minimum 
jaderného odpadu. 

Konstruován jako vysokoteplotní –  
výstupní teplota z aktivní zóny dosáhne  
900 °C. Jedním z významných ekonomic-
kých přínosů je efekt „množení paliva“, 
tzn., že reaktor jadernými reakcemi během 
provozu vygeneruje více štěpného materiá-
lu, než sám spotřebuje.

Design reaktoru je založen na modulari-
tě. Většina typizovaných komponent bude 
vyráběna někde v továrně, a až v místě 
výstavby budou tyto moduly sestaveny do 
požadované formace, což výrazně sníží 
investiční náklady. 

Vysoká bezpečnost jaderného zaříze-
ní je zabezpečená využitím řady nových 
pasivních bezpečnostních systémů, které 
fungují jen na základě fyzikálních jevů, jako 

je např. gravitace nebo rozdíl tlaků. V sou-
časné době už probíhá předkoncepční 
fáze vývoje. V komerční sféře by mohl začít 
sloužit po roce 2040, kde se předpokládá 
jeho nasazení hlavně v souvislosti s růstem 
poptávky po masové výrobě vodíku a také 
s potřebou zpracování nahromaděného vy-
hořelého paliva z lehkovodních reaktorů. 

Petr Mišúr

HEFASTO: DALŠÍ REAKTOR ČESKÉ PROVENIENCE
Výzkumné centrum v Řeži u Prahy představilo v roce 2018 unikátní koncept  
malého vysokoteplotního reaktoru Energy Well s nízkým výkonem 20 MW.  
Ten získá brzy výkonnějšího bratříčka. 
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Nový reaktor si v palivu 
bude štěpný materiál 
sám generovat.

udržet. Dosažení nejnovějšího milníku je 
součástí plánované série skládající se z více 
jak 25 000 experimentů, pro jejichž optima-
lizace byly využity nejpokročilejší postupy 
včetně strojového učení a extrémního výpo-
četního výkonu získaného prostřednictvím 
programu INCITE amerického ministerstva 
energetiky. Norman podle TAE během  

1,5 roku experimentů téměř zdvojnásobil 
svůj seznam cílů a nyní při více než  
100 testovacích cyklech úspěšně de- 
monstroval konzistentní schopnost do- 
sáhnout teploty nad 50 mil. °C.

V úsilí o dosažení fúze TAE kombinuje 
fyziku pokročilých urychlovačů s fyzikou 
plazmatu a jako zdroj paliva využívá nera-

dioaktivní hydrogenboron (p-B11). Paten-
tovaná technologie vstřikuje do plazmy 
atomy vodíku s vysokou energií, a činí tak 
systém stabilnější a lépe udržitelný. Využití 
této technologie podle firmy dělá zařízení 
kompaktním a energeticky efektivním. Nově 
dosažený milník rovněž potvrzuje jednu 
z klíčových odlišností této technologie: po-
zitivní vztah mezi udržením plazmatu a do-
saženou teplotou. S vytvořením stabilních 
vysokoteplotních plazmat by tento přístup 
mohl vést k rozšíření zařízení a dosažení 
nezbytných podmínek pro umožnění ekono-
micky životaschopných fúzních elektráren, 
tzn. komercionalizaci této technologie.

TAE Technologies hodlá vyvíjet další 
demonstrační zařízení s názvem Coper-
nicus, které by mělo pracovat s plazmatem 
o teplotě 100 milionů °C a simulovat do-
sažení kladné energetické bilance pomocí 
„konvenční“ DT reakce. 

Vladimír Kaláb

Primární ochranná obálka

Bazén pro odvod  
zbytkového tepla

Sekundární ochranná obálka

Systém odvodu zbytkového 
tepla

Vyvedení potrubí sekundárního 
okruhu

Hlavní tepelný výměník 
s oběhovým dmychadlem

Reaktorová nádoba s reaktorem

Zavážecí stroj s obalovým 
souborem

Zásobníky systému  
havarijního doplňování chladiva
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Na zvládnutí stovek tisíc tun PET lahví 
a dalších odpadů z plastu, papíru 
nebo skla ze sběrných kontejnerů 

vynaložila firma EKO-KOM jen v roce 2019 
přes 2,2 mld. Kč, kterými výrobci předloni 
přispěli na její činnost – opět větší sumou 
než v předchozích letech, přestože objem 
odpadu již několik let stagnuje. Podle 
Petera Hradila, člena představenstva 
společnosti EKO-DUAL, by to ovšem šlo 
efektivněji, kdyby Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) dlouhodobě nebránilo vzni-
ku konkurenčního prostředí.

 Proč si myslíte, že odpady jsou u nás 
oblast, kde je konkurenci vstup zakázán?
Ačkoli by měl stát podle logiky tržní eko-
nomiky podporovat konkurenční prostředí 
a snažit se rozbíjet monopoly, v případě 
organizace třídění a recyklaci obalových 
odpadů je naopak podporuje. Tuto oblast 
ovládá už od roku 2002 jediná společnost: 
EKO-KOM. Ostatní zájemce MŽP navzdory 
pozitivním zkušenostem ze zahraničí z ne-
příliš jasných důvodů odmítá.

EKO-DUAL by se chtěl do systému 
zapojit a vystupovat jako doplněk současné 
sítě barevných kontejnerů společnosti EKO-
-KOM, ale ministerstvo zatím žádné naší žá-
dosti nevyhovělo, stejně jako za celou dobu 
účinnosti zákona o obalech nebyla udělena 
autorizace ani žádnému jinému žadateli. 

Vytvoření konkurenčního prostředí v tom-
to oboru přitom doporučuje i Vysoká škola 
ekonomická v Praze, která rovněž konstato-
vala, že stát monopolní postavení společ-
nosti EKO-KOM ochraňuje. Ze studie, kte-
rou zpracovala již před pěti lety, vyplývá, že 
konkurenční prostředí přináší pozitivní efekt 
a dospěla k závěru, že mezi organizacemi 
sdružujícími výrobce, by mělo být vytvořeno 
vhodné konkurenční prostředí a stát by měl 
umožnit vstoupit dalším subjektům na tento 
trh, aby si mohly konkurovat v nabízených 
službách, jejich kvalitě, rozsahu a ceně.  

Podle studie by konkurence, stejně jako 
v jiných odvětvích, přispěla i k efektivněj-
šímu vynakládání stále rostoucích výdajů 
na organizaci třídění a recyklace. Jeden 
z autorů zmíněné studie poukazuje na trend 
nastolený po liberalizaci trhu v Německu, 
kdy při narůstajícím množství vyprodu-
kovaného obalového odpadu docházelo 

ke snižování vybrané sumy poplatků. To 
znamená, že konkurence vedla ke snížení 
nákladů jak pro firmy produkující tento od-
pad, tak v konečném důsledku i snížení cen 
pro spotřebitele.

 Pokoušely se o zapojení do systému 
odpadového hospodářství a jeho změnu 
i další subjekty?

Když před několika lety žádala o autori-
zaci společnost Ekovedic, nabídla stejné 
služby jako EKO-KOM, ale za méně peněz. 
Zároveň přislíbila větší finanční pomoc 
obcím. Předložila projekt s ceníky pro firmy 
kalkulovanými o 15 procent nižší, než má 
EKO-KOM, a ceníky pro obce kalkulovaný-
mi o 15 procent výš.

A významnou úsporu by zajistila i firma 
EKO-DUAL, která MŽP nabízela vytvoření 
dodatečné sítě nových sběrných míst a za-
jištění bezplatného svozu tříděného odpadu 
pro obce, přičemž by nesla všechny s tím 
související náklady. Podle našich propočtů 
poplatky, které nyní hradí producenti obalů, 
postačují na krytí těchto nákladů. Dnes 
EKO-KOM přispívá obcím na tyto náklady 
jen částečně a ze 45 % je nesou obce, tak-
že EKO-DUAL by byl pro obce výhodnější, 
a navíc by bez jakékoliv nutnosti dotace 
či příspěvku z veřejných rozpočtů vznikla 
nová sběrná místa. Už před pěti lety jsme 
na vlastní náklady vyzkoušeli doplňkový 

ODPAD – BYZNYS JEN PRO VYVOLENÉ?  
Podle zákona se výrobci a dovozci musí o obaly svých výrobků, z nichž 
se po zakoupení stanou odpady, postarat. K tomu účelu si největší 
výrobci, z jejichž pravidelných příspěvků se systém třídění a následná 
recyklace financuje, zřídili společnost EKO-KOM. 
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Konkurenční prostředí 
v oboru třídění  
a recyklaci obalových 
odpadů doporučuje 
i VŠE v Praze, která 
konstatovala, že stát 
chrání monopolní  
postavení jediné firmy.

„Podle odhadu Institutu 
cirkulární ekonomiky se  
u nás zrecykluje jen okolo 
23 % odpadu, protože 
většina plastů končí ve 
spalovnách nebo na 
skládkách,“ říká Peter 
Hradil.

V Německu se ve srovnání 
s Českou republikou 
zrecykluje třikrát více 
odpadů.
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systém třídění plastů a dalších obalových 
odpadů. Sběrné nádoby jsme rozmístili na 
parkoviště vybraných supermarketů, kde 
se lidé mohou ekologicky zbavit plastových 
lahví a dalších obalů cestou na nákup. 
Zkušební provoz prokázal, že takový sběr je 
hojně využíván. 

 Jak na tyto nabídky reagovalo 
Ministerstvo životního prostředí?
Ministerstvo podezření, že EKO-KOM chrá-
ní, odmítá. Důvodem, že společnost stále 
ještě nezískala licenci na organizaci třídění 
a recyklace obalového odpadu, o níž požá-
dala již v březnu roku 2018, podle něj je, že 
řízení ještě nebylo pravomocně ukončeno. 
Podle názoru řady odborníků je to však spí-
še proto, že aktuální podmínky pro udělení 
licence jsou nastaveny tak, aby je prakticky 
nikdo další nemohl splnit.

MŽP zpochybňuje i studii VŠE s tím, že 
vlastně nejde o standardní tržní prostředí 
a považuje proto za problematické posu-
zovat oblast nakládání s obalovými odpady 
jako běžný trh, kde funguje princip, že čím 
více subjektů na něm bude působit, tím 
bude nabízené zboží, resp. služby, pro 
zákazníky levnější. Tvrdí naopak, že tento 
jednoduchý model v oblasti odpadového 
hospodářství neplatí, a je přesvědčeno 
o tom, že současný systém funguje dobře. 
Oponuje, že podle žebříčků míry plnění ev-
ropských cílů je ČR v obalech velmi vysoko 
a z dostupných mezinárodních srovnání vy-
chází systém, který je u nás nastaven, jako 
funkční a efektivní s ohledem na vynaložené 
prostředky.

 Sdílejí tento názor i jiní? Co např. 
zmíněný EKO-KOM?
Mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Mül-
lerová uvedla, že v řadě států EU existuje 
jen jedna autorizovaná společnost, v tom 
není ČR výjimkou a má také výhrady vůči 
analýze VŠE s tím, že efektivitou různých 
systémů a jejich srovnáním v zemích EU 
se v posledních letech zabývalo několik 
českých i evropských studií, které na-
opak vyhodnotily ten český jako velmi 
efektivní.

Ale i když se zastánci současného sta-
tus quo odkazují na jeho dobré fungování, 
neznamená to, že by systém nemohl 
fungovat ještě lépe. Z vybraných více než 
dvou miliard Kč dává EKO-KOM 70 % na 
zpětný odběr a zajištění sběrné sítě, 10 % 

na dotřídění odpadů a jen 6 % na jejich 
využití a recyklaci. Přestože se tak podle 
údajů EKO-KOM v ČR vytřídilo více než  
70 % odpadu, zrecyklovat se ve skuteč-
nosti daří jen menší část. Podle odhadu 
Institutu cirkulární ekonomiky to bylo jen 
okolo 23 %, protože většina plastů končí 
ve spalovnách nebo na skládkách. V Ně-
mecku přitom skutečná míra recyklace 
činí 67 %, tzn trojnásobek. Jinými slovy, 
v ČR je zrecyklována jen necelá čtvrtina 
odpadů, v Německu třikrát tolik. I tato 
čísla proto posilují podezření, že se  
EKO-KOM díky monopolnímu postavení 
a absenci jakékoli konkurence nemusí 
chovat zcela efektivně.   

Petr Kostolník

Vyvinutá voštinová jádra pro vrstvené 
sendvičové panely jsou vyrobeny 
z pryskyřice Sabic Noryl GTX, směsi 

polyfenylen etheru (PPE) a vlastní technolo-
gie EconCore. Nabízejí vyšší tepelný výkon, 
lepší tvarovou stabilitu a nižší absorpci 
vody ve srovnání s voštinovými strukturami 
vyrobenými z tradičních termoplastů. Tyto 
vlastnosti umožňují použití nového mate- 
riálu jádra v náročných aplikacích, jako jsou 
automobilové a fotovoltaické komponenty. 

Kombinace nového voštinového jádra 
s termoplastickými kompozitními vrstvami 
k výrobě termoplastického sendvičového 
panelu může usnadnit recyklaci. Voštinové 
struktury poskytují vysoký poměr výkonu 
k hmotnosti a efektivní absorpci energie při 

nárazu – jejich tuhost převyšuje tuhost mo-
nolitických materiálů. Sendvičové struktury 
jsou také účinným prostředkem ke snižová-
ní hmotnosti v široké škále aplikací, kde je 

kritickým faktorem hmotnost. V kombinaci 
s efektivní in-line integrovanou technologií 
výroby sendvičových panelů má toto sní-
žení hmotnosti pozitivní dopad na celkovou 
úsporu výrobních nákladů a odpovědnost 
za životní prostředí. 

Kromě snížení spotřeby surovin podpo-
rují voštiny i recyklovatelnost. Kombinace 
jádrových struktur na bázi PPE s termoplas-
tickými kompozitními vrstvami, jako jsou ty 
na bázi nylonu, přispívá k recyklovatelnému 
a udržitelnému řešení. 

Sendvičové panely vyrobené výhradně 
z termoplastů lze také efektivně zpracovat 
na hotové díly se složitými geometriemi po-
mocí lisovacích procesů, což může pomoci 
podstatně zkrátit doby výrobního cyklu. 

VOŠTINOVÁ JÁDRA USNADNÍ RECYKLACI
Nová voštinová jádra firmy EconCore podporují vysoký tepelný výkon a potenciál 
recyklovatelnosti pro baterie EV a fotovoltaické struktury.
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Virtuální setkání prudce vzrostla poté, 
co sociální distanční protokoly oddě-
lily lidi od sebe fyzicky. Platformy pro 

videochaty však mají konstrukční chyby, 
které vyčerpávají lidskou mysl i tělo. 

Profesor Jeremy Bailenson, ředitel Stan-
ford Virtual Human Interaction Lab (VHIL), 
zkoumal psychologické důsledky několi-
kahodinového denního trávení na těchto 
platformách. I když se během pandemie 
přihlašuje více lidí na platformy pro video-

chaty, aby se spojili s kolegy či rodinou, 
mají pro nás vědci varování.

V článku publikovaném v časopise 
Technology, Mind and Behavior rozebral 
Jeremy Bailenson jednotlivé technické 
aspekty a identifikoval důsledky dlouhodo-
bých videochatů, které přispívají k pocitu 
označovanému jako „únava ze zoomu“. 
Zdůraznil, že jeho cílem není kritizovat 
žádnou videokonferenční platformu, ale 
poukázat, jak jsou současné aplikace 

technologií videokonferencí vyčerpávající, 
a navrhnout změny. „Videokonference jsou 
pro vzdálenou komunikaci dobrá věc, ale 
to, že můžete použít video, ještě nezname-
ná, že musíte,“ řekl.

ČTYŘI HLAVNÍ DŮVODY,  
PROČ VIDEOCHATY UNAVUJÍ:
1. Nadměrné množství detailního  
očního kontaktu: Zatímco při normální 
schůzce se lidé různě dívají na mluvčího, 

LIDÉ ZAČÍNAJÍ MÍT VIDEOKONFERENCÍ DOST  
Čeho je moc, toho je příliš, toto staré pravidlo platí i pro mantru 
covidové doby – boom videokonferencí a prezentací,  
jak ukazuje práce výzkumníků ze Stanfordské univerzity.
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Množství očního kontaktu 
se dramaticky zvyšuje  
a dojem, že všichni vás
pozorují, je stresující.

Zdrojem stresu může být
i nepřirozená velikost
tváří na obrazovkách při
videochatu v závislosti na
velikosti monitoru.
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dělají si poznámky apod., při videokonfe-
rencích se každý dívá na všechny a pořád. 
S posluchačem se zachází jako s mluv-
čím neverbálně, takže i když na schůzce 
nemluvíte, stále se díváte na tváře, které 
na vás zírají. Množství očního kontaktu se 
dramaticky zvyšuje a dojem, že všichni vás 
pozorují, je stresující.

Dalším zdrojem stresu je nepřirozená 
velikost tváří na obrazovkách. V závislosti 
na velikosti monitoru se tváře účastníků 
mohou zdát příliš velké pro osobní komfort-
ní pocit. „Když je něčí tvář v reálném životě 
tak blízká naší, naše mozky to interpretují 
jako intenzivní situaci, která buď povede 
k páření, nebo ke konfliktu. Když používáte 
zoom po mnoho hodin, jste v tomto vysoce 
vzrušeném stavu,“ upozorňuje Jeremy 
Bailenson.

Řešení: Dokud platformy nezmění své 
rozhraní, doporučuje odebrat možnost 
zvětšení z celoobrazovkového zobrazení 
a zmenšit velikost okna.

2. Vidět se neustále v reálném čase je 
únavné: Většina video platforem zobra-
zuje během chatu okénko, jak vypadáte 
na kameře. Je to nepřirozené a stresující. 
Existují výzkumy, které ukazují negativní 
emoční důsledky zobrazení v zrcadle, že 

když člověk vidí odraz sebe sama, je vůči 
sobě kritičtější.

Řešení: Platformy by měly změnit 
výchozí postup přenosu videa na sebe, 
nebo uživatelé použít tlačítko „skrýt vlastní 
zobrazení“.

3. Videochaty dramaticky snižují naši 
mobilitu: Zvukové telefonní hovory umož-
ňují lidem pohybovat se, takže dosahují 
lepších kognitivních výsledků. Při video-
konferencích má většina kamer nastavené 
zorné pole, takže člověk musí zůstat na 
stejném místě a pohyb je omezen způsoby, 
které nejsou přirozené.

Řešení: Přemýšlet o místnosti, kde lidé 
videokonferují, zda je možné vytvořit si lepší 
podmínky, např. umístěním kamery dále 
od obrazovky umožní při virtuálním jednání 
čmárat, stejně jako při skutečných jedná-
ních. Také pravidelně vypínat video pro 
krátký neverbální odpočinek.

4. Kognitivní zátěž je u videochatů  
mnohem vyšší: V osobní interakci je 
neverbální komunikace přirozená a kaž-
dý z nás dělá gesta a neverbální podněty 
podvědomě. Ve videochatech však musíme 
usilovněji pracovat na vysílání a přijímání 
signálů. 

Osobní rozhovor, jedna z nejpřirozeněj-
ších věcí, se přeměnil na něco, co vyžaduje 
hodně přemýšlení: Ujistit se, že vaše hlava 
je ve středu videa, pokud chcete něko-
mu ukázat, že s ním souhlasíte, musíte 
přehnaně přikývnout nebo zvednout palec. 
To zvyšuje kognitivní zátěž. Gesta mohou 
také v kontextu videokonference znamenat 
různé věci. Boční pohled na někoho během 
osobní schůzky znamená něco úplně 
jiného, než když se na videochatu zadíváte 
mimo obrazovku, třeba na své dítě, které 
právě vešlo.

Řešení: Během dlouhých úseků  
schůzek si dejte přestávku „pouze na 
zvuk“. Nejde jen o to vypnout kameru 
a udělat si pauzu od neverbální aktivity, 
ale i odvrátit své tělo od obrazovky, aby 
vás pár minut neprovázela gesta, která 
jsou vnímavě realistická, ale společensky 
nesmyslná. 

Petr Mišúr
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Konstrukční chyby 
platforem pro  
videochaty  
vyčerpávají lidskou 
mysl i tělo.

Jmenuje se DeepL a stojí za ní stejno-
jmenná německá společnost, která  
si vytkla za cíl vytvořit nejlepší  

on-line translátor. Svůj produkt označu-
je za „nejpřesnější překladač na světě“ 
a vypadá to, že právem. DeepL je poháněn 
špičkovou technologií neuronových sítí 
a jeho schopnosti si lze ověřit na www.
deepl.com/translator. Zvládá překlady 
prakticky k nerozeznání od zkušeného pro-
fesionálního překladatele. Ti zřejmě časem 
s nevyhnutelným dalším postupným zdo-
konalováním DeepL (který k tomu podobě 
jako další systémy tohoto druhu využívá 
možností pokročilého strojového učení 
a AI), opravdu mohou (až na výjimky jako 
jsou specialisté či překladatelé literatury) 
přijít o práci. Asi málokterý z nich zvlád-
ne 26 jazyků (což je aktuální stav DeepL, 
přičemž umí párovat každý s každým), 
mezi nimiž kromě klasických světových 
jazyků včetně ruštiny, čínštiny a japonštiny 
mj. figuruje i kvalitní čeština, která je jinak 
pro strojové překlady kvůli své lingvistické 
konstrukci zapeklitým oříškem.

Jde o placenou službu, avšak 
k dispozici je i bezplatná verze. 
Ta má omezení na 5000 znaků 
a určitý objem překladů (zdar-
ma je možné přeložit tři- až 5MB 
soubory za měsíc. S variantou DeepL Pro 
lze jedním kliknutím přeložit celý dokument, 
přičemž se plně zachovává jeho formátování, 
všechna písma i obrázky zůstávají na svém 
místě. Translator zatím dokáže pracovat 
se soubory MS Word (.docx), PowerPoint 
(.pptx) a textové (.txt), firma ale slibuje přidat 

brzy i další formáty. Výrobce 
garantuje maximální zabez-
pečení dat pomocí nejvyšších 

bezpečnostních opatření s tím, 
že všechny texty budou smazány 

ihned po dokončení překladu. Připojení 
k serverům DeepL bude vždy šifrováno, 
takže zadané texty nebudou použity k žád-
ným jiným účelům než k překladu, ani k nim 
nemají přístup třetí strany. 

Petr Kostolník

EVROPSKÝ STROJOVÝ TLUMOČNÍK DRTÍ  
KONKURENCI. A UMÍ I ČESKY!
Většina uživatelů spoléhá při počítačovém překladu hlavně na Google Translate 
nebo podobné nástroje dalších firem. Nyní jim ale vyrostla silná konkurence. 
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Translátor zvládá 
překlady k nerozeznání 

od profesionálního 
překladatele.



Kalifornská firma Archer z Palo Alto 
představila v červnu prototyp dvou-
místného autonomního letadla Maker 

eVTOL, které má ještě letos zahájit pozemní 
i letové zkoušky, přičemž v roce 2024 by už 
měly tyto stroje začít v Los Angeles a Miami 
nabízet služby jako létající taxíky. 

Na další start za pár minut
Koncept hornoplošníku s vcelku kon-
venčním designem a ocasem ve tvaru 
písmene V využívá střední cestu: napůl 
vektorovaný tah a napůl zdvih a do-
předný let. Křídlo nese šest pohonných 
gondol, z nichž každá má dvoulistou 

zadní zdvižnou vrtuli a pětilistý přední 
rotor, který se může naklánět dopředu 
v horizontálním letu. Zadní rotory nelze 
pro snížení odporu úplně zasouvat, 
ale listy lze naklopit pro co nejmenší 

aerodynamický odpor, aby se vyrovnaly 
s prouděním vzduchu.

Výrobce slibuje maximální rychlost  
340 km/h a téměř 100km (96 km) dolet na 
plně nabité baterie, s přihlédnutím k nou-
zovým rezervám. Se strojem se počítá na 
cenově dostupné meziměstské lety než pro 
dálkové operace. Firma navrhuje lety na 
vzdálenosti mezi 32 a 64 km, a používá ba-
terii s dlouhou výdrží, umožňující mnohem 
větší dolet, takže ji nebude nutné po každé 
cestě plně nabíjet. Pro tyto lety má postačit 
kapacita 30 % baterie, která tak může být 
na zemi rychle nabita během zhruba  
10 minut, než bude připravena na další let. 
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RODINA LÉTAJÍCÍCH ELEKTROTAXÍKŮ  
SE ROZRŮSTÁ
První elektrická letadla by měla oficiálně vzlétnout po získání potřebných 
certifikací už v příštích letech. Objevily se mezi nimi i nekonvenční 
konstrukce, které vynalézavým způsobem řeší dosavadní problémy 
spojené s klasickými stroji této kategorie. 
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Koncept elektrického hornoplošníku Archer 
s ocasem ve tvaru písmene V využívá napůl 
vektorovaný tah a napůl zdvih  
a dopředný let.

Zakladatelé firmy Archer prezentovali prostorný 
interiér dvoumístného prototypu.

Talyn eVTOL je tvořen kombinací bezpilotního 
elektrického dronu v horní části a pasažérského 
stroje vespod.
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To znamená, že stroj by jich mohl denně 
zvládnout přes 40. Aktuálně představený 
prototyp je bezpilotní dvoumístný letoun, 
který nabízí prostorný a pohodlně vypadající 
interiér se spoustou místa pro zavazadla. 
Velké zatmavené okno kabiny umožní zhru-
ba 270stupňový nerušený výhled, dotyko-
vý displej poskytne informace, jako jsou 
mapy, rychlost letu, čas do cíle, údaj, zda 
je pro klienta připravena navazující pozemní 
doprava apod.

Zatímco záměrem většiny výrobců léta-
jících strojů typu eVTOL je plně autonomní 
koncepce, Archer půjde na trh i s pilotova-
nou čtyřmístnou verzí.

„Odnímatelný“ eVTOL 
Společnost Talyn Air, založená bývalými 
inženýry Space X, přišla se zajímavým 
alternativním systémem eVTOL, který ne-

tradičním způsobem řeší tradiční problémy 
letadel s vertikálním startem a přistáním.

Elektrická letadla s vertikálním vzletem 
a přistáním (eVTOL) se kromě vyšší ceny 
než klasické stroje této kategorie, musí po-
týkat i s hmotností danou nutností nést na 
palubě těžké baterie, což má významný vliv 
na dolet i maximální rychlost letadla. Talyn 
v případě svého konceptu eVTOL přišla 
s jednoduchým, ale inovativním přístupem 
s cílem využít „to nejlepší z obou světů“. 
Výsledným řešením by mohl být elektrický 
letoun kategorie VTOL, který sice využívá 
tuto technologii rovněž pouze v kritických 
fázích při vzletu a přistání jako klasické 
stroje VTOL, avšak na rozdíl od nich nenese 
technicky složitý systém na palubě stále, při 
samotném letu se chová jako klasický stroj 
bez systému kolmého startu a přistání.

Inspirací pro toto řešení byl systém dvou-
stupňových raket, jako je např. Falcon 9 
společnosti SpaceX s návratovými prvky. 
Nicméně nejde o úplně převratnou novinku, 
protože obdobný koncept do jisté míry po- 
užívala některá německá avantgardní letecká 
řešení vyvinutá v průběhu 2. světové války. 

Talyn eVTOL je tvořen kombinací 
bezpilotního elektrického dronu, který je 

uchycen k horní části pasažérského stroje 
a funguje jako pomocný zvedací letoun, 
a pasažérské části, což je v podstatě 
klasický letoun s elektricky poháněnou 
tlačnou vrtulí. Zdvihací dron je vybaven 
celkem 8 rotory souose rozmístěnými v pá-

rech, a pomáhá pasažérskému dvojčeti při 
vzletové (a následně přistávací) fázi. Když 
letoun s posádkou dosáhne ideální výšky 
a cestovní rychlosti, dron se odpojí a vrátí 
se na základnu, aby se dobil, zatímco jeho 
„náklad“ pokračuje samostatně k místu 
určení. Když se letoun s cestujícími blíží 
k požadovanému cíli, připojí se k němu 
další zvedací stroj, který mu umožní hladké 
vertikální přistání. Díky tomu by mohli 
pasažéři Talyn eVTOL přistát na vhodném 
letišti či helipadu poblíž jejich cíle, namísto 
klasického letiště a pak dojíždět do místa 
dalšími prostředky. Tyto stroje by tak měly 
být na kratších trasách dvou- až čtyřná-
sobně rychlejší než doprava konvenčními 
letadly či vrtulníky zahrnující i dlouhé odba-
vovací procedury.

Podle jeho tvůrců může Talyn létat 
rychleji a překonávat větší vzdálenosti než 
kterýkoli jiný eVTOL – dokáže pojmout  
5 cestujících (ale při nosnosti 450 kg zjevně 
spíše štíhlejších), dosáhnout rychlost až  
400 km/h (cestovní rychlost je udávána 
poloviční hodnotou) a na jedno nabití  
nabídnout 500km dolet (firma uvádí  
350 mil, tj. 563 km). 

I když odborníci poukazují, že tento 
systém má i svá rizika, nepopírají, že jde 
o zajímavý přístup. Ostatně SpaceX, odkud 
se rekrutují jeho tvůrci, nepostupovala při 
rozvoji svého kosmického programu jinak – 
a dnešní výsledky jí dávají za pravdu, takže 
bude zajímavé sledovat, jak se bude rozvíjet 
i tento koncept. 

Josef Vališka

Po pozemních  
i letových zkouškách 
by mohly některé 
stroje začít jako létající 
taxíky už v roce 2024.

TECHNOLOGIE
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Bezpilotní dron s osmi rotory pomáhá Talynu  
při vzletu a přistání…

… po dosažení ideální výšky se odpojí a vrátí  
na základnu pro dobití.

Při samotném letu se Talyn chová jako klasický 
stroj s tlačnou vrtulí bez systému VTOL.
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Obří mříže, vysoké přes 325 m, by 
obsahovaly řadu menších turbín ve 
střídavé konfiguraci. Celý systém 

by byl osazen na plovoucí plošině ukotve-
né k mořskému dnu pomocí zavedených 
postupů používaných např. v ropném 
průmyslu. 

Systém Wind Catching byl vyvinutý ve 
spolupráci s dodavatelem mořské větrné 
energie Aibel a norským IFE Institute for 
Energy Technology, a měl by díky plnému 
využití energie i při vyšších rychlostech 
větru a multirotorovému efektu vyrábět až 
2,5krát více energie než běžná turbína. Díky 
zdvojnásobení záběrové plochy tak může 
už jediné z těchto turbínových polí podle 
firmy generovat až pětinásobek ročního 
energetického výkonu největších konvenč-
ních větrných turbín na světě. Takže např. 

pět jednotek může vyrobit stejné množství 
elektřiny jako 25 obřích konvenčních turbín.

Menší rotory systému by mohly navíc 
mnohem lépe fungovat i při větru nad 40 až 
43 km/h (11–12 m/s), kdy konvenční turbíny 
omezují energetický výkon změnou úhlu 
lopatek, aby se chránily před poškozením.

Místo použití obvyklých velkých masiv-
ních rotorových věží zvolila WCS princip se-
stavy z menších kusů, s nimiž lze mnohem 

snáze pracovat. Systém má integrovanou 
rozvodnu a je navržen pro snadný provoz 
i údržbu. Instalace turbíny je řešena na 
základě výtahu – všechny těžké operace 
jsou prováděny na palubě, tzn., že jakmile 
je instalována plovoucí základna, nejsou 
zapotřebí žádná specializovaná plavidla 
nebo jeřáby. Konstrukce větrníkové mříže 
navíc umožňuje snadný přístup pro průběž-
nou údržbu. Podle WCS jsou tyto komplexy 
koncipovány pro 50letou životnost, na 
rozdíl od 30 let jedné velké turbíny.

Detailní informace o prototypech firma 
sice ještě neuvádí, nicméně zdůrazňuje, 
že její projekce jsou založeny na počáteční 
velikosti instalace, která by měla být při 
škálování výrazně ekonomičtější. 

Petr Sedlický

TROCHU JINÉ „MOŘSKÉ VĚTRNÍKY“  
Norský start-up Wind Catching Systems představil projekt zaměřený na 
vylepšení technologie větrných elektráren na moři. 
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Menší rotory mnohem 
lépe fungují i při 
silnějším větru ve 
srovnání s konvenčními  
turbínami.

TECHNOLOGIE
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Pro představu porovnala 
WCS mřížovou konstrukci 
Windcatcheru (325 m) 
s Eiffelovou věží (300 m) 
nebo Sochou svobody 
(93 m).

Jedna jednotka Wind 
Catching by měla vyrobit 
dostatek elektřiny pro  
80 000 domácností.

Pět jednotek může 
vyrobit stejné množství 
elektřiny jako 25 obřích 
konvenčních turbín.
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Jde o nekonvenční ukázku toho, jak 
může také vypadat úřední dokument. 
Přestože pas doslova hýří barvami, je 

díky velice zdařilému grafickému provedení 
velmi vkusný. Jako důležitý symbol státní 
příslušnosti reprezentuje rovněž navenek 
zemi a její identitu, a to se Estoncům doko-
nale podařilo. 

Každá ze stránek zobrazuje některé 
ze zvířat, typických pro místní přírodu 
a výjevy z tamní flóry, takže při listová-
ní pasem před vámi defilují např. vlk, 
rys, medvěd, ale i dubové lesy (dub je 
národním symbolem) či dravec kroužící 
nad krajinou. Při nasvícení UV lampou 
se místo obrazu viditelného na denním 

světle objeví noční scenérie, ale i další 
ochranné prvky, jako např. mikrotisk vět 
s estonskými básněmi („poslouchej, dra-
hý, jak šumí stromy“), které jsou součástí 
impozantního systému ochrany dokladu 
před paděláním. Právě ten činí mimo pů-

sobivé grafické zpracování nový estonský 
pas tak unikátním.

Dokument je vybaven snad veškerými 
myslitelnými technickými zabezpečovacími 
prvky. Místo tradičního speciálně chrá-
něného papíru pro osobní údaje je využit 
pevný polykarbonát, který umožňuje nahrát 
biometrické údaje a obsahuje kódovaný 
čip. Obálka i každá ze stránek obsahuje 
viditelné i skryté hmatové, holografické 
a další ochranné prvky, mikroelektronické 
obvody s informacemi o držiteli, a markanty 
rozeznatelné pouze pomocí speciálního 
vybavení. 

Vladimír Kaláb

Během pandemie jsme pocítili zpoždě-
ní přístavů způsobující nedostatek zá-
kladního zboží i vyšší ceny. Z dlouho-

dobého hlediska mohou takováto ztrátová 
místa znamenat pomalejší ekonomický růst, 
vyšší náklady pro dovozce i exportéry a do-
konce vést k menší zaměstnanosti.

Technickou novinkou, která by se mohla 
stát revolučním faktorem v rozvoji námořní 
dopravy, je ekologičtější a efektiv-
nější bránové kormidlo navržené 
na univerzitě Strathclyde. Na 
rozdíl od tradičního kormidla, 
které je umístěno za lodními 
šrouby, je bránové kormidlo 
specifický systém ve tvaru pís-
mene U, s dvojicí samostatných 
kormidel umístěných kolem lodního 
šroubu. Ve výsledku působí tento 
systém jako tryska a vytváří další tah. Obě 
kormidla lze ovládat nezávisle, aby bylo za-
jištěno lepší řízení a plavidlu pomohlo např. 

při dokování pohybovat se do 
strany (tzv. krabování).
Velkou výhodou tohoto 

systému je vysoká manévrovatel-
nost v pobřežních a přístavních oblastech 
a efektivnější navigace ve vlnách oceán-
ských operací. Lze jej snadno instalovat 

na nově postavené lodě, ale 
také jím dovybavit již provo-
zovaná plavidla. Snadná je 
i integrace s dalšími tech-
nologiemi pro úsporu paliva 
a snižování emisí. Koncept 
už získal licenci největšího 
světového výrobce lodních 
pohonů, společnosti Wartsila.

V počátečních testech 
vykázalo kormidlo kromě 
očekávané zlepšené mané-
vrovatelnosti i pozoruhod-
ný potenciál 15% úspory 
paliva v klidných vodách. Na 

rozbouřeném moři to může být až 30 %. Je 
také tišší než tradiční kormidelní systém, 
snižuje brázdu trupu a může pomoci chránit 
lodní šroub před poškozením, např. v ark-
tickém prostředí. 

Petr Kostolník

ESTONCI MAJÍ NOVÝ PAS. TO MUSÍTE VIDĚT
Estonsko je proslulé inovacemi a úrovní digitalizace státu. Nové pasy,  
které pobaltský stát připravil pro své občany, jsou toho dobrým příkladem. 

NOVÉ KORMIDLO ZLEPŠÍ MOŽNOSTI LODÍ
Více než čtyři pětiny celosvětového obchodu se zbožím se přepravuje  
po moři a neefektivní provoz přístavů má velmi přímý dopad na globální  
ekonomiku i jednotlivé země. 
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Bránový 
systém  

s dvojicí samostatných 
kormidel kolem lodního 

šroubu působí jako 
tryska a vytváří další 

tah.

Do grafiky jsou zakomponovány neviditelné 
ochranné prvky (hologram, dotekové zóny,  
obrázek dravce).

Stránky pasu viditelné při běžném pohledu.

V UV světle se stejné strany změní na 
fosforeskující noční scenérii s dalšími 
zakomponovanými ochrannými prvky.
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na kola s největší trakcí. A pro náročnější 
jízdní podmínky je součástí AWD také režim 
„bláto/vyjeté koleje“, který se přepíná na 
palubní desce a řidiče nenechá na holič-
kách. Aktivací funkce AWD Lock se hnací 
síla rozdělí v pevném poměru 50:50 mezi 
přední a zadní nápravy. Modely Transit 

Custom Trail a Tourneo Custom Active 
s poháněnou přední nápravou spoléhají na 
mechanický samosvorný diferenciál mLSD, 
který se stará o správnou trakci podvozku. 
Hnací sílu přenáší automaticky na konkrétní 
kolo, které má v ten daný moment nejlepší 
trakci. K tomu byl uzpůsoben i elektronický 
stabilizační systém, který s mLSD hladce 
spolupracuje.

Vozy v edici Trail v robustním designu 
přímo evokují vyzkoušet vylepšené schop-
nosti pohybu v terénu. Příjemně komfortní 
podvozek zvládá šotolinu velmi dobře a na 
nezpevněné silnici je ve svém živlu.  

Katlov, rybářův sen
Podle legendy je prý jméno jezera Katlov 
odvozeno od císařského kata, který zde 
měl výsostné právo rybařit, jak nám sdělil 
Jakub Vágner, jeden z ambasadorů značky 
Ford, dobrodruh, majitel Katlova a rybář. 
Po testovacích jízdách jsme byli pozváni 
na přednášku o jeho cestách do deštných 
pralesů Amazonie. A musím říct, že před 
panem Vágnerem smekám, jeho neobyčej-
né zážitky mezi domorodci, nebezpečné 
výpravy pralesem a neskutečné historky, 
nám všem braly dech. 

V rámci doprovodného programu jsme 
měli možnost se seznámit i s projektem 
Lifesavers, filmovou sérií, která ukazuje 
příběhy profesionálních a dobrovolných 
záchranářů z různých evropských zemí. 
Užitkové vozy značky Ford jsou totiž sou-
částí záchranných složek napříč Evropou 
a Ford svým projektem vzdává hold těmto 
hrdinům, kteří denně nasazují život pro 
záchranu či pomoc jiným. 

Petr Kostolník
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Vapolovině června uspořádalo tuzem-
ské zastoupení Fordu pro novináře 
akci nazvanou Ford Survival Day 

v malebné přírodě jezera Katlov na Kutno-
horsku.

Trail i Active pro nezpevněné cesty  
Šlo o testovací jízdy užitkových offroadově 
orientovaných verzí modelů Transit a Tour-
neo v edicích Trail a Active, které disponují 
atraktivním designem a bohatou výbavou. 
Pro rozeznání mají vozy v edici Active 
klasickou čelní masku s modrým oválem, 
v edici Trail zdobí mohutný nápis Ford přes 
celou masku.

Flotila připravená k testům čítala vozy 
Transit Trail Van s dvoulitrovým turbodie-
selem EcoBlue a inteligentním pohonem 
všech kol (AWD), Transit Trail Kombi 
s 8místným interiérem, dvoulitrovým 
EcoBlue a mechanickým samosvorným 
diferenciálem (mLSD), Transit Custom 
Trail Van, s motorem 2.0 EcoBlue Hyb-
rid mHEV a mechanickým samosvorným 
diferenciálem (mLSD) a Tourneo Custom 
Active s 8místným interiérem, motorem 
2.0 EcoBlue Hybrid mHEV a mechanickým 
samosvorným diferenciálem (mLSD). A jako 
třešničku na dortu připravil Ford i mohutný 
pick-up Ranger Raptor se speciálně  
navrženým dvoulitrovým motorem EcoBlue,  
se dvěma turbodmychadly a 10st. automa-
tickou převodovkou.

K dispozici byla připravena trasa v okolí 
jezera, která střídala polní šotolinu, asfaltku, 
ale i luční nerovnosti. Na těchto površích 
se velmi dobře projevily jízdní možnosti 
a vyvážené vlastnosti jednotlivých modelů. 
Oceňuji inteligentní pohon všech kol AWD, 
který dynamicky přerozděluje hnací sílu 

AUTO TEST

Modely Transit a Tourneo byly k dispozici 
v offroadově orientovaných edicích Active a Trail.

Podvozek mohutného pick-upu Ranger Raptor  
i při vyšších rychlostech skvěle pohlcoval 
nerovnosti mimo silnici.

Zájemci mohli využít k přenocování rybářské 
bivaky.

„Tváří“ Ford Survival Day byl dobrodruh Jakub 
Vágner, který zpestřil program přednáškou 
o zážitcích s domorodými kmeny Amazonie.
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PO COVIDOVÉ PAUZE DEN PŘEŽITÍ 
S nadsázkou uvedený titul odkazuje na jednu z mála uskutečněných fyzických 
akcí, které „trumfly“ on-line prezentace, jež kvůli pandemickým opatřením 
vystřídaly ty klasické. Osobně jsem za akci Ford Survival Day rád. 
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SOUTĚŽ ČASOPISU  
TECHMAGAZÍN VE  
SPOLUPRÁCI SE ZNAČKOU 
PEUGEOT 
V loňském roce redakce uspořádala soutěž 
se značkou Peugeot a výherce získal  
na dva týdny špičkový hybridní model 3008.

Letos zahajujeme pokračování soutěže s touto francouzskou značkou, jejíž 
počátek se datuje do roku 1810 (i když svůj první automobil vyrobila až  
o 79 let později). Vozy Peugeot dnes patří mezi elitu světového automobilo-

vého průmyslu, a právě jedno z nich, konkrétně SUV 3008 v hybridním prove-
dení, získá výherce soutěže na celých 14 dnů, pokud odpoví správně na níže 
uvedené tři otázky a právě tyto odpovědi budou vybrány při losování. 

Soutěž bude probíhat od červnového do srpnového vydání (tj. v číslech  
6, 7 a 8). Odpovědi lze zasílat až do 10. září 2021.

Co pro to musíte udělat?
Pokud jste abonentem časopisu TechMagazín, pak vám jen stačí odpovědět 
správně na tři níže uvedené otázky. Ty, kteří předplatiteli TechMagazínu ještě 
nejsou, čeká jeden krok navíc – objednat si ho (jednoduše na www.techmagazin.
cz/predplatne), a poté poslat správné odpovědi na soutěžní otázky.

Z došlých odpovědí vylosuje začátkem září zástupce automobilky Peugeot 
výherce, který pak získá k dispozici na dva týdny nepřehlédnutelné SUV 3008  
GT HYBRID4 300 e-EAT8 s plnou nádrží a předplaceným dobíjecím čipem.

Výsledky losování budou zveřejněny v zářijovém vydání TechMagazínu 
a výherce si poté může domluvit přesný termín zápůjčky přímo se zástupcem 
automobilky. Tak směle do toho! 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1      Od roku 1850 používá značka 
Peugeot typický znak lva v různých 
modifikacích, v letošním roce byl  
ale znak upgradován. Který  
z uvedených znaků je ten  
nejnovější? 

2      Fúzí koncernů PSA (Peugeot  
Société Anonyme) a FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles) letos vznikla 
čtvrtá největší automobilka na světě 
zastřešující 14 samostatných  
značek. Jaké je správné znění  
tohoto sdružení?

         a  Stellantis   

         b  Stalaktit   

         c  Stella Artois
  

3      Který z uvedených modelů  
u českého zastoupení značky  
Peugeot se může pochlubit  
Plug-in hybridním pohonem? 

         a  508      b  5008      c  2008
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Soutěže se mohou zúčastnit jak noví, tak stávající předplatitelé časopisu  
TechMagazín. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: predplatne@techmagazin.cz 

HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘEJE REDAKCE.

SOUTĚŽ AUTO

a b

c



binaci s 12V mild hybridní technologií 
a vylepšenou 6st. manuální převodovkou. 
Silnější motor disponuje výkonem  
116 kW se stejnou mild hybridní tech-
nologií, ale kromě manuální převodovky 
může mít i novou variátorovou převo-
dovku Xtronic se systémem zdvojeného 
olejového čerpadla, díky čemuž by řazení 
mělo být svižnější, s lepší spotřebou pali-
va. Motor dosahuje maxima výkonu při  
5500 ot./min, a točivý moment 270 Nm 
s Xtronic již při 1750 ot./min. Na jaře 
příštího roku přibude ještě pohon s tech-
nologií e-POWER. 

Jde o inovativní systém pohonu, který se 
skládá z výkonné baterie a integrovaného 
hnacího ústrojí složeného ze zážehové-
ho motoru (116 kW), generátoru energie, 
měniče a 140kW elektromotoru. Spalovací 
motor zde slouží pouze ke generování 
elektrické energie elektromotoru, který 
pohání kola. Toto řešení umožňuje lineární 
zrychlování jako u elektromobilu, ale bez 
nutnosti externího nabíjení. 

Nový Qushqai je plný technologií pod-
porujících bezpečnost. Hlavním hrdinou 
je vylepšený systém ProPilot, který umí 
upravovat rychlost v zatáčce nebo v popo-
jíždějící koloně zastavit a opět se rozjet, či 
upravit rychlost podle dopravního značení 
bez zásahu řidiče. Hlídá také mrtvé úhly, 
aby zásahem do řízení zabránil kolizi. 
K bezpečnosti přispívá také nový 10,8pal-
cový (největší úhlopříčka v segmentu) 
head-up displej, promítající přímo na čelní 
sklo klíčové informace, nebo nový centrální 
airbag mezi předními sedadly, zabraňující 
při bočním nárazu sražení řidiče se spolu-
jezdcem. 

Nový Qashqai se u autorizovaných 
dealerů Nissanu objeví koncem srpna 
nebo začátkem září se základní cenou 
539 000 Kč. 

Petr Kostolník
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Poslední dobou jsme o značce 
Nissan slyšeli velmi málo, až před 
dvěma lety přišla zpráva, že izrael-

ská firma Grand Automotive LLP převzala 
import značky pro trhy Česka, Slovenska 
a Maďarska. V době covidové vše opět 
utichlo a až letos začátkem června se 
objevil nový importérský tým Grand Auto 
Central Europe pod vedením Petry Růžič-
kové, která chce i díky novému modelu 
Quashqai dostat Nissan mezi preferované 
značky.

První generace modelu Quashqai přišla 
v roce 2007 a velmi přispěla k oblibě 
crossoveru v městských ulicích. O tři roky 
později nastoupil facelift a v roce 2014 
druhá generace, kterou střídá nyní třetí 
generace s tím, že na podzim přibude ještě 
pohon 4x4. 

Atraktivní novinka, jejíž základní atributy 
zůstávají stejné s předchozími generacemi, 
působí moderněji a svalnatěji. Je posta-
vena na nové alianční platformě CMF-C, 
která umožnila zvýšení pevnosti a také sní-
žení hmotnosti karoserie o 63 kg. V rámci 
úspory hmotnosti jsou dveře zavazadelníku 
(který se zvětšil o 30 l) z kompozitního ma-
teriálu. S novou platformou dostal podvo-
zek také jiné nastavení vzpěr MacPherson 
na obou nápravách. 

Quashqai disponuje prodlouženým 
rozvorem (o 20 mm) a vůbec poprvé je 
obut do 20palcových kol. Do délky narostl 
o 31 mm (na 4425 mm), do výšky o 35 mm 
(na 1625 mm). Díky zvětšené šířce o 29 
mm (na 1835 mm) je jeho postoj vizuálně 
pevnější. Boční pohled evokuje dynamiku 
a sportovní styl. V čelní masce, která je 

AUTO NOVINKA

Nový Quasqai je postaven na alianční platformě 
CMF-C, která umožnila snížit hmotnost o 63 kg.

V prostorném interiéru dominuje před  
řidičem umístěný digitální přístrojový štít  
o úhlopříčce 12,3".   

Zvětšenou čelní mřížku obepínají bumerangově 
tvarovaná světla denního svícení.

Nový head-up displej promítá klíčové informace 
přímo na čelní sklo.

1

2

3

4

4

3

2

NISSAN PŘEDVEDL QUASHQAI TŘETÍ GENERACE 
Nejprodávanější crossover v Evropě dorazil do Česka ve své třetí generaci.  
Byl postaven na zcela nové podvozkové platformě a přináší nové prvky výbavy  
a elektrifikované pohony.

nyní větší, zaujme bumerangový světelný 
podpis denního svícení. 

Pod kapotou najdeme jen elektrifikova-
né pohony. Základem je benzínový agre-
gát 1,3 DIG-T o výkonu 103 kW v kom-

1



udávaný (dle WLTP) hodnotou 58 km, si 
systém s elektřinou už hospodaří sám. Nám 
se podařilo na plně nabitou kapacitu dojet 
v elektrorežimu 52 km, nicméně si systém 
uchovává část elektřiny např. pro rozjezdy. 
Přechod z elektrického pohonu na spalova-
cí je automatický a téměř nepostřehnutelný. 
Na benzín jsme spotřebu v kombinovaném 
provozu naměřili 7,2 l/100 km. V případě, 
že máme doma možnost denně nabíjet 
akumulátory před zítřejší další jízdou, dosta-
neme se na celkovou spotřebu 3–3,5 l na 
100 km jízdy.    

Závěr
Značka DS vyznává originální francouzský 
design, který je směřován na zákazníky 
s prémiovým cítěním. Velký důraz je kladen 
na detail a perfektní odhlučnění. Pro majitele 
vozů DS jsou k dispozici služby Only You, 
což je exkluzivní program s řadou individuál-
ních služeb prostřednictvím aplikace MyDS, 
který zahrnuje např. nepřetržitou asistenční 
službu, osobního poradce nebo službu 
Pick Up a doručení vozu po např. opravě. 
Zároveň značka garantuje servisní smlouvu 
FreeDrive, která zajišťuje veškerý servis na 
voze po dobu 5 let nebo 100 tis. km. 

Petr KostolníkFO
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Specifický design ve spojení s perleťo-
vým kabátem a nezaměnitelnou přední 
maskou umocňují moderní vzhled SUV 

DS 7. Boční linie a oblá záď s velmi pěkně 
provedenými zadními svítilnami ve 3D efektu 
tvořeného kosočtverci a dvojice funkčních 
výfuků zdůrazňují dynamiku a prémiový styl 
tohoto modelu. Nejvíce mě upoutaly přední 
LED svítilny, skládající se z hlavního světlo-
metu a tří otočných modulů připomínajících 
krystaly, které se při nastartování protočí 
a vytvářejí velmi zajímavý efekt.

Uvnitř
Interiér je prostorný a pěkně zpracovaný, ať 
už jde o použité materiály, provedení nebo 
designové detaily. Nejvíce mě zaujala kůží 
potažená čistá palubní deska se dvěma 
12palcovými displeji a designově povedenými 
vysouvacími analogovými hodinami. Zajímavě 
je řešeno startovací tlačítko, které nemá své 
místo na palubovce u volantu nebo na středo-
vém sloupku, ale netradičně mezi průduchy 
klimatizace přímo pod hodinami. 

V kůži provedená sedadla poskytují nejen 
velmi dobrý posed s vyšší pozicí a výtečnou 
viditelností na všechny strany, ale i skvě-
lou oporu zad a stehen. Ovladače jsou 
v dobrém dosahu řidiče, a jediné, na co 
si nemůžu u DS zvyknout, je, že ovladače 
stahování oken jsou místo ve dveřích umís-
těny na středovém panelu mezi předními 
sedadly. Na zadních pozicích je dostatek 
místa pro dva dospělé cestující v oblasti 
loktů, kolen i nad hlavami. Zavazadelník 
nabízí objem solidních 555 litrů, po sklopení 
opěradel zadních sedadel vznikne prostor 
1752 litrů. 

Pod kapotou
Hybridní pohon je pro automobilku důležitý 
především z hlediska nižších emisí i spotřeby 
paliva. Plug-in hybridní systém testovaného 
vozu využíval přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru 
o výkonu 147 kW, spolupracující se dvěma 
elektromotory, každý pro jednu nápravu. Ten 
přední disponuje výkonem 81 kW a zadní  
83 kW. Celkově využívá hybridní soustava 
220 kW při krouticím momentu 520 Nm.  
Díky tomu může vozidlo o hmotnosti  
1825 kg zrychlit z 0 na 100 km/h za 5,9 s.  

Od spalovacího pohonu se plug-in  
vizuálně neodlišuje, pouze nápisem na zádi  
E-Tense 4x4. To samé platí i o vnitřním pro-
storu a zavazadelníku. Kde jsou tedy uscho-

Moderní vzhled SUV umocňuje specifický design 
ve spojení s perleťovým lakem.

V kůži provedený interiér je prostorný  
a velmi pěkně zpracovaný.

Tři otočné moduly světelného bloku se otáčejí  
a naklánějí podle úhlu natočení volantu a rychlosti 
jízdy pro zabezpečení optimálního osvětlení.

Startovací tlačítko je netradičně umístěné pod 
vysouvacími hodinami.
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VLAJKOVÝ MODEL DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 
Francouzské SUV DS 7 zaujímá v portfoliu značky DS Automobiles významné 
místo, ale pouze s plug-in hybridním systémem nabízí pohon všech kol,  
který spalovací motorizace nenabízejí.
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vány akumulátory s kapacitou 13,2 kWh? 
Aby nedošlo ke zmenšení vnitřních proporcí 
ve srovnání se spalovacím pohonem DS 7, 
byly umístěny do zadní části vozu na úkor 
objemu palivové nádrže (zmenšila se o 12 l) 
a prostoru pro rezervní kolo. 

Po vyčerpání využitelné kapacity  
10,4 kWh pro čistě elektrický pohon 

1



K TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDEL  
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  
SILNIČNÍHO PROVOZU
Dne 27. dubna 2021 schválil Evropský parlament (EP) usnesení  
o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel  
z hlediska bezpečnosti silničního provozu, a přijal doporučení  
pro Komisi a její další legislativní činnost. 

Balíček zahrnuje soubor předpisů 
o technické způsobilosti vozidel, do 
něhož patří směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravi-
delných technických prohlídkách moto-
rových vozidel a jejich přípojných vozidel, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/46/EU, kterou se mění směrnice Rady 
1999/37/ES o registračních dokladech 
vozidel, a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/47/EU o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozova-
ných v Unii.

Úvodem EP připomněl, že cílem politiky 
pro bezpečnost silničního provozu, kterou 
přijala Komise v roce 2010, bylo snížit do 
roku 2020 počet úmrtí na silnicích o 50 % 
a do roku 2050 snížit počet smrtelných 
nehod v silniční dopravě na nulu. Vzhledem 
k tomu, že na evropských silnicích zemřelo 
v roce 2019 přibližně 22 800 osob a zhruba 
135 000 osob bylo vážně zraněno, musí 
být na úrovni EU i členských států přijata 
účinnější a koordinovanější opatření. 

Dále EP upozornil, že trh ojetých vozidel 
v Evropské unii je dvakrát až třikrát větší 
než trh s novými automobily a že podvo-
dy s počítadly ujetých kilometrů v ojetých 
vozidlech vážně ohrožují bezpečnost 

silničního provozu. Podle odhadů se ve 
vnitrostátním prodeji pohybuje 5 až 
12 % ojetých vozidel, u nichž byla 
provedena neoprávněná úprava, 
a u přeshraničního prodeje je 
tento podíl 30 až 50 %, přičemž 
pouze šest členských států po-
važuje manipulaci s počítadlem 
ujetých kilometrů za trestný 
čin. Na druhé straně některé 
členské státy již zavedly nástroje, 
které manipulaci s počítadlem 
ujetých kilometrů minimalizují, 
např. „Car-Pass“ v Belgii a „Na- 
tionale AutoPas“ v Nizozemsku. 

Pokud jde o provedení a uplatňování 
balíčku předpisů, EP přivítal, že provedení 

předpisů přispělo ke zvýšení kvality pravidel-
ných technických kontrol, kvalifikace kont-
rolorů a koordinace a norem členských států 
týkajících se silničních technických kontrol 
vozidel, čímž se zároveň zlepšila bezpečnost 
silničního provozu. Na druhé straně vyslovil 
politování, že několik členských států ne-
provedlo balíček předpisů včas a že Komise 
musela proti jednomu členskému státu zahá-
jit řízení pro nesplnění povinnosti. 

Pokud jde o četnost a předmět kontrol, 
EP uvítal, že po vstupu balíčku v plat-
nost proběhlo 90 % technických kontrol 
v intervalech, které jsou jím stanoveny, 
nebo i kratších, což do velké míry přispělo 
ke snížení počtu nebezpečných vozidel na 
silnicích EU. Nicméně vyjádřil politování, že 
některé členské státy stále stanovují inter-
valy delší než ty, které požadují předpisy. 

EP proto vyzval Komisi, aby zvážila, zda 
není třeba zpřísnit režim kontrol a za-

vést další povinné kontroly po najetí 
určitého počtu kilometrů u vozidel 
kategorie M1, používaných jako 

vozidla taxislužby nebo sanitní vozi-
dla a u vozidel kategorie N1, která 
používají poskytovatelé doručo-
vacích služeb, a zda by nebylo 
vhodné rozšířit tuto povinnost i na 

další vozidla těchto kategorií, jež 
jsou používána pro další komerční 
účely. 

Dále EP vyzval Komisi, aby 
zvážila ukončení výjimek z povinno-

sti pravidelných technických prohlídek 
dvoukolových a tříkolových vozidel, které 
jsou v současné době možné podle směr-
nice 2014/45/EU, a také aby se zabývala 
možností zahrnout do povinného režimu 
pravidelných technických kontrol také ka-
tegorie dvoukolových a tříkolových vozidel 
se zdvihovým objemem motoru do 125 cm³ 
a lehkých přípojných vozidel.

Kritiky se dostalo také skutečnosti, že 
pravidla sankcí za podvody s počítadly 
ujetých kilometrů provedly členské státy 
ve svém právu zatím jen formou obecných 
opatření, což je nedostačující. V návaznosti 
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Členské státy by 
měly vytvořit právní, 
technické a provozní 
překážky s cílem 
znemožnit manipulaci 
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na to EP požádal členské státy, aby vytvo-
řily právní, technické a provozní překážky 
s cílem znemožnit manipulaci s počítadly 
ujetých kilometrů. Zdůrazňuje přitom, že 
chybějící ucelená databáze pro shromaž-
ďování údajů o počtu ujetých kilometrů 
u ojetých vozidel, které by byly vzájemně 
uznávány a vyměňovány mezi členskými 
státy, je zásadní překážkou pro odhalování 
podvodů s počítadly ujetých kilometrů.

Zvláštní pozornost EP věnoval silniční 
technické kontrole a zabezpečení nákla-

du, kde vyzval Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických kont-
rolách byla zahrnuta vozidla kategorie N1, 
která jsou používána pro komerční silniční 
přepravu, a to vzhledem k nárůstu jejich 
počtu a vysokému počtu kilometrů, které 
ujedou. Vyslovil také politování, že ustano-
vení balíčku, která se vztahují ke kontrole 
zabezpečení nákladu, nejsou závazná, 
v důsledku čehož provedlo ve svém právu 
příslušná bezpečnostní opatření pouze 
několik členských států. Harmonizace tudíž 

není v tomto ohledu zdaleka dokončena, 
a proto EP naléhavě vybídl Komisi, aby při 
příští revizi navrhla zpřísnění těchto usta-
novení, například pokud jde o harmonizo-
vané minimální požadavky na zabezpečení 
nákladu, povinnou výbavu pro zabezpečení 
nákladu pro každé vozidlo a o minimální 
rozsah dovedností, odborné přípravy a zna-
lostí jak u pracovníků pověřených zajištěním 
nákladu, tak u kontrolorů. 

Petr Mišúr

Kromě rámce pro vydávání, ověřování 
a uznávání interoperabilních certifi-
kátů schválený návrh nařízení stanoví 

právní základ pro zpracování osobních 
údajů nezbytných k vydávání certifikátů a ke 
zpracování informací k potvrzení a ověření 
jejich pravosti, jak je stanoví obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na 
návrh Evropského parlamentu bylo do naří-
zení vloženo ustanovení, podle něhož naří-
zení nemůže být vykládáno tak, že stanoví 
přímé či nepřímé právo na očkování nebo 
že osobám ukládá povinnost nechat se 
očkovat. Nařízení rovněž nezavádí ani ne-
stanoví žádné další formality ani požadavky 
pro výkon práva na volný pohyb nebo práva 
vstupu na území členských států.

Schválený rámec digitálního certifikátu 
EU COVID umožňuje vydávání a přeshra-
niční ověřování a uznávání třech druhů 
certifikátů: 
a    certifikátu o očkování (potvrzující, že 

jeho držiteli byla podána očkovací látka 
proti covid-19 v členském státě, který 
certifikát vydal);

b    certifikátu o testu (potvrzující výsledek 
provedení testu NAAT (RT-PCR) nebo 
rychlého testu na antigen na covid-19, 
který byl proveden zdravotnickým 
pracovníkem nebo pracovníkem kvalifi-
kovaným k provádění testů v členském 
státě, který certifikát vydal, a uvádě-
jícího druh testu, datum, kdy byl test 
proveden, a výsledek testu) a 

c    certifikát o zotavení (potvrzující, že se 
jeho držitel po pozitivním výsledku testu 
NAAT, který byl proveden zdravotnic-
kým pracovníkem nebo pracovníkem 
kvalifikovaným k provádění testů, 
uzdravil z infekce SARS-CoV-2.

Členské státy budou vydávat certifikáty 
v digitálním a tištěném formátu, aby po-
tenciální držitelé měli nárok získat certifikát 
ve formátu dle svého výběru. Certifikáty 
se budou vydávat bezplatně. V případě 
ztráty či vydání nového certifikátu, pokud 
osobní údaje obsažené v certifikátu nejsou 
nebo přestaly být správné či aktuální, bude 
možné vydání zpoplatnit. Nařízení dále sta-
noví, že certifikát není cestovním dokladem 
a jeho vlastnictví tak nebude předpokladem 
pro uplatňování práva na volný pohyb. Vy-
dáním certifikátů rovněž není dotčena plat-
nost jiných potvrzení o očkování, výsledku 
testu nebo zotavení, jež byly vydány před 
1. 7. 2021. Vydání certifikátů rovněž nesmí 
vést k odlišnému zacházení s osobami 
podle stavu jejich očkování nebo vlastnictví 
specifického certifikátu ani k jejich diskri-
minaci. 

Nařízení dále stanoví maximální rozsah 
osobních údajů, které budou obsahovat 
jednotlivé druhy certifikátů. Certifikáty bu-
dou obsahovat:
a    totožnost držitele;
b    informace o podané očkovací látce 

proti onemocnění covid-19 a počtu 
dávek, resp. informace o provedeném 
testu, resp. informace o prodělané in-
fekci SARS-CoV-2, doložené pozitivním 
výsledkem testu;

c    metadata certifikátu. 

Osobní údaje obsažené v certifikátech 
vydaných v souladu s nařízením GDPR se 
mohou zpracovávat pouze pro účely ově-
ření informací uvedených v certifikátu, aby 
se usnadnil výkon práva na volný pohyb 
v Unii, a to do doby, než pozbude platnosti. 
Za tímto účelem se osobní údaje omezí na 

to, co je nezbytně nutné. Osoba ověřující 
osobní údaje zpřístupněné podle tohoto 
odstavce je neuchovává ani nezpracová-
vá pro žádné jiné účely a jejich vydavatel 
je neuschovává po dobu delší, než je pro 
jejich účel naprosto nezbytné. Na návrh Ev-
ropského parlamentu je do nařízení vloženo 
ustanovení, které stanoví, že členské státy 
se mají zdržet zavádění v případě držitelů 
certifikátů po zavedení certifikátu EU další 
cestovní omezení, jako je karanténa, domá-
cí izolace nebo test na infekci SARS-CoV-2 
ani žádná diskriminační opatření, ani je 
neuplatňovat, pokud to nebude vyžadovat 
ochrana veřejného zdraví. Závěrečné usta-
novení stanoví, že nařízení vstupuje v plat-
nost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 
EU a použije se ode dne 1. července 2021 
do 30. června 2022. Text pozměněného 
nařízení bude nyní muset formálně přijmout 
Rada (EU).

Nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech. Pravomoc přijímat akty v přenese-
né pravomoci je svěřena Komisi čili nařízení 
bezprostředně nepředpokládá přijetí adap-
tačního právního předpisu na úrovni zákona 
členské země EU. 

Petr Mišúr

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NÁVRH NAŘÍZENÍ O RÁMCI 
PRO DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT EU COVID
Evropský parlament schválil na své červnové plenární schůzi dne 8. 6. 2021 návrh 
nařízení EP a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních 
certifikátů o očkování, testování a zotavení v souvislosti s onemocněním covid-19 
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie. 
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Základem při vytváření umělého 
ostrova Recycled Ocean Plastic 
Resort bude podle šéfky studia, ar-

chitektky Margot Krasojevicové, zajištění 
tří chodníků se vztlakovými zařízeními 
připevněnými k oceánskému dnu pomocí 
napínacích konstrukcí, jaké se používají 
na ropných plošinách. K nim připojená 
ramena pak budou zachycovat odpad 
plovoucí kolem do svazků sítí, které se 
poté pokryjí biologicky odbouratelným 
betonovým vláknitým pletivem, pískem 
a bahnem čerpaným ze dna Indického 
oceánu, aby vznikaly další chodníky 
a plošiny. 

Ostrov se tak bude postupně zvětšo-
vat tím, jak bude zachytávat více a více 

odpadu. Rozšiřování ostrova ale nebude 
nahodilé, jen do doby, pokud to bude 
efektivní a bezpečné. Hlavní budovu by 
měl představovat futuristicky vypadající 
hotel, v duchu ekologické myšlenky ost-
rovního konceptu. Sofistikované zařízení 
využívající solární energii by filtrovalo 
a destilovalo mořskou vodu, a ostrov 
samotný má být osázen mangrovy, které 
se používají jako protipovodňová ochra-
na, jež zachycuje sedimenty, a vytvářejí 
jakési přírodní ochranné stěny. Zároveň 
jejich kořeny absorbují vodu, zvětšují se 
a zabraňují tak ostrovu, aby se převrhl 
nebo potopil, vysvětlila architektka s tím, 
že první návštěvníky by mohl přivítat už 
v roce 2025. 

KALEIDOSKOP
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NEJDELŠÍ PODMOŘSKÝ 
INTERNETOVÝ KABEL
Do konce roku 2023 by měl po dně 
Atlantického oceánu vést nejdelší 
komunikační kabel, schopný jed-
nostranného napájení, jaký kdy byl 
pod mořem položen. 

Unikátní podmořský kabel, nazvaný 
Firmina, připravuje společnost Google 
a měl by posílit spojení USA s jihoame-
rickým kontinentem. Povede z východ-
ního pobřeží Spojených států do Las 
Toninas v Argentině, s odbočkami do 
brazilského Praia Grande a Punta del 
Este v Uruguayi. 

Americká firma už položila na 
mořské dno 16 kabelů a její ozná-
mení o dalším projektu tohoto druhu 
přichází v době, kdy prudce roste 
poptávka po internetových a clou-
dových službách, kdy trend zesílila 
pandemie covidu-19, která přesunula 
na síť více pracovní činnosti, nakupo-
vání i zábavu. 

„Firmina zlepší přístup ke službám 
Googlu uživatelům v Jižní Americe,“ 
uvedla firma s tím, že se jim tak usnad-
ní přístup k produktům Googlu, jako 
je vyhledávač, e-mailové a cloudové 
služby a kanál YouTube. Výhodou 
pro vysokou stabilitu internetového při-
pojení by měla být pro tyto účely právě 
použitá technologie jednostranného 
napájení. 
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PLOVOUCÍ OSTROV Z ODPADU 
Nekonvenční řešení, jak naložit s odpadem v oceánech, 
navrhuje studio Margot Krasojevic Architecture.  
Hodlá z něj vybudovat plovoucí ostrov, který by měl 
vzniknout v zámořském teritoriu Austrálie. 

FUTURISTICKÝ  
HYBRIDNÍ  
MOTOCYKL
Balanční vozítka Segway, 
která měla způsobit revoluci 
v dopravě, sice neuspěla, ale 
avantgardních dopravních 
prostředků se firma Segway 
zjevně vzdát nehodlá.

Dala se do vývoje prvního 
hybridního motocyklu na světě, 
který má navazovat na dříve 
představený koncept elektrické-
ho motocyklu Apex, proto dostal 
název Apex H2.

Unikátní stroj by měl využívat 
pro pohon vodíkový palivový 
článek, a elektřinu z instalova-
né baterie. Jako hlavní zdroj 
energie by sloužil vodík ve 
vyměnitelných a opakovatelně 
naplnitelných kanystrech (elektři-

na je spíše jako podpůrný zdroj), 
což by ve srovnání s běžným 
elektrickým motocyklem zkrátilo 
čas potřebný k doplnění energie. 
Bude však hodně záviset na do-
stupné infastruktuře vodíkových 
čerpacích stanic, kterých je však 

zatím ve světě (u nás zvláště) 
spíše poskrovnu. 

Díky použití dvou jednostran-
ných kyvných ramen vypadá 
Apex H2 při pohledu z pravé 
strany, že se jeho kola vznášejí na 
místě, což dává stroji futuristický 
design. Výkon 60 kW mu má do-
dat zrychlení z 0 na 100 km/h za 
4 sekundy, a maximální rychlost 
150 km/h, což vodíkové motorce 
zajistí možnost jízdy i v dálničním 
provozu. Výroba by měla začít 
v roce 2023, podrobnosti o ceně 
sice firma ještě oficiálně nesdělila, 
ale hovoří se o částce v přepočtu 
kolem 270 tis. Kč. 



Protože nemůžeme odtrhnout oči od 
smartphonů, bude v budoucnu asi 
potřeba další oko, komentoval svůj 

vynález jihokorejský designér Paeng Min-
-Wook, když předváděl robotickou oční 
bulvu nazvanou Třetí oko. 

Zařízení je určeno pro obsedantní otroky 
mobilů, kteří nedokážou odtrhnout oči od 
jejich obrazovky, aby mohli bezpečněji krá-
čet bez narážení do zdi nebo jiných překá-
žek. Využívá gyroskopický senzor k měření 
šikmého úhlu krku uživatele a ultrazvukový 
senzor k výpočtu vzdálenosti mezi robotic-
kým okem a překážkami, propojené s open-
-source jednodeskovým mikrokontrolérem 
a bateriovým modulem. Na čele připevněné 
zařízení otevírá své průsvitné víčko, když 

v něm instalovaný gyroskop rozpozná, že 
uživatel sklonil hlavu, aby se podíval na 
smartphone. Pokud se „mobilní zombík“ 
dostane do nebezpečné vzdálenosti jedno-
ho až dvou metrů od překážky, systém ho 
akusticky varuje.

Paeng nicméně zdůrazňuje, že třetí oko 
je myšleno jako satirické varování, aby si 
lidé uvědomili závažnost své závislosti na 
technologiích a nikoli jako spásonosné 
řešení pro uživatele, kteří kvůli neustálému 
sledování displeje nevěnují pozornost tomu, 
kam jdou. 

Nicméně v dnešním šíleném světě je dost 
dobře možné, že nápadu se chytí nějaká 
startupová firma, které jej pojme vážně, 
a založí si na něm regulérní byznys. 

TŘETÍ OKO PRO „MOBILNÍ ZOMBIE“
Třetí oko neboli 6. čakra, kterou symbolizuje  
hinduistický bůh Šiva, umožňuje mimosmyslově nazírat 
vnitřní svět. Jeho mechanická verze může pomoci 
„mobilním zombie“.
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DŘEVĚNOU DRUŽICI 
VYPUSTÍ FINOVÉ 
Finská společnost Arctic  
Astronautics plánuje ještě 
letos vypustit na oběžnou 
dráhu kolem Země první 
dřevěný satelit na světě.

Problém s narůstajícím objemem 
vesmírného odpadu je obecně 
známý, jednou z jeho nejno-
vějších obětí se nedávno stala 
i robotická ruka na ISS, do níž 
prorazila otvor prolétající část 
kosmického smetí. Již loni před-
stavili kuriózní řešení Japonci, 

kteří se chystají v roce 2023 
vypustit experimentální družici 
s vnější dřevěnou konstrukcí, 
která má ověřit, jak se bude 
v kosmu chovat tento materiál, 
jež by mohl bez problémů shořet 

v atmosféře, aniž by zůstaly 
nebezpečné části. 

Možná je však ještě dříve před-
stihnou finští výzkumníci, kteří 
chtějí ještě letos vypustit zhruba 
kilogramový WISA Woodsat 

o rozměrech 10 x 10 x 10 cm. 
Je vyrobený pouze z březové 
překližky se speciálním nátěrem, 
který mu má pomoci lépe odolá-
vat extrémním podmínkám, jako 
je teplo, chlad, vakuum a záření, 
aby dokázal přežít ve vesmíru. 
Zařízení bude vybaveno devíti 
malými solárními články, jež mu 
pomohou udržet se na oběžné 
dráze, a senzory, které budou 
spolu s kamerami na speciální 
selfie tyči zaznamenávat misi. 

Satelit bude do vesmíru 
vyslán z kosmodromu na Novém 
Zélandu pomocí rakety Electron 
americké firmy Rocket Lab. 

NEJVĚTŠÍ PLACHETNICE 
PRO BEZOSE 
Majitel společnosti Amazon se možná 
brzy bude plavit na své vlastní  
megajachtě, kterou mu staví nizozem-
ská loďařská firma Oceanco. 

Kromě dobývání kosmu, na které se 
zaměřuje jeho společnost Blue Origin, se 
Jeff Bezos zaměřil i na moře, a jak je jeho 
zvykem, ve velkém stylu. Nizozemské 
firmě Oceano zadal zakázku za ca  
500 mil. USD na jachtu o délce 127 m, 
a očekává se, že nový trojstěžník bude 
jednou z nejkvalitnějších jachet na světě.

Kromě megajachty si Bezos údajně 
objednal i druhou, menší podpůrnou 
jachtu, která bude zahrnovat vlastní heli-
port. Bezosova jachta bude vybavena 
trojicí natáčecích stěžňů, které budou 
využívat speciální oplachtění Dyna Rig, 
jehož výhodou je velmi snadná obsluha 
a rychlé ovládání – spuštění a nastavení 
plachet se odehraje během několika mi-
nut stiskem tlačítka. Inovativní pohonný 
systém pod plachtami sbírá kinetickou 
energii, takže loď může přeplout oceán 
bez spotřeby jediného litru paliva.

Jachta by měla být na vodu spuštěna 
už příští rok a podle všeho se stane 
vůbec největší plachetnicí na světě. 
Ruská Sailing Yacht A je sice o 15 m 
delší, ovšem v tomto případě nejde přes 
její název o plnohodnotnou plachetnici, 
ale obří motorovou jachtu s pomocným 
oplachtěním. 
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

VYHLEDÁVÁNÍ DIAMANTŮ  

Při vyhledávání diamantů se dosud používa-
lo rentgenu vzhledem k tomu, že při ozáření 
rentgenovými paprsky vydávají diamanty 
žlutavé světlo. Zavedení elektrického prou-
du, nutného k činnosti rentgenu, do značně 
odlehlých nalezišť je však často velmi pro-
blematické a nákladné.

Vědečtí pracovníci jednoho z moskevských 
výzkumných ústavů zkonstruovali radioaktivní 
hledač diamantů. Tento přístroj nevyžaduje 
napájecí zdroj a navíc diamanty ozářené ra-
dioaktivními paprsky světélkují tři- až čtyřikrát 
jasněji než při ozáření rentgenovými paprsky. 

RÁDIOVÉ STANICE  
PRO LÉKAŘE
Miniaturní rozhlasové stanice pro obvodní 
lékaře začala vyrábět firma Dahlberg v USA. 
Stanicí, která se nosí v kapse, může lékař 
do vzdálenosti 20 kilometrů navázat spojení 
s poliklinikou. 

POD ŠIRÝM NEBEM 
Podle profesora Alexandra Lernera ze Sovět-
ského svazu budou v budoucnosti probíhat 
výrobní procesy zcela automatizovaně. 
Stroje a výrobní linky budou moci být účinně 
chráněny proti povětrnostním i jiným rušivým 
vlivům zvláštními povlaky nebo antikorozními 
prostředky, takže se dosud obvyklé náklad-
né tovární haly stanou postradatelnými. 

Podle mínění sovětského vědce bude 
možno umístit plynule pracující vysoce 
výkonné automaty bez potřeby velkých 
průmyslových staveb, jak to vidíme často již 
dnes u hydroelektráren, rozvodných stanic 
a chemických závodů, nebo dokonce pod 
zemí či pod vodou. Stroje ovládané řídicími 
automaty budou moci bez závad pracovat 
v jakémkoliv prostředí. 

S LODNÍM MOTOREM 
Když dlouhotrvající deště zatopily část území 
v Michiganu (USA) až do výšky 60 centime-
trů, byla železniční správa donucena použít 

vyřazených parních lokomotiv, poněvadž 
vysoký stav vodní hladiny znemožnil jízdy 
dieselelektrickými lokomotivami.

Pro průzkum zatopených částí trati před 
provozem těžkých parních lokomotiv bylo 
nařízeno zaměstnancům traťového dozoru 
využít motorové drezíny. Jelikož ale její 
motor byl vysokým stavem vody rovněž vy-
sazen z provozu, byl na záď drezíny připojen 
přívěsný lodní motor o výkonu 7,5 koňských 
sil. Motor se dobře osvědčil a poháněl drezí-
nu v zaplavených oblastech rychlostí  
8 až 10 km/h.

NA MZDY

Ve mzdové účtárně městské správy New 
Yorku je v provozu samočinný počítač typu 
Hollerith, který v každém výplatním období 
propočítává mzdu pro 190 tisíc zaměstnan-
ců, stanoví a odečte srážky starobního po-
jištění, daní atd. A pro každého zaměstnan-
ce vystaví poukázku na přesnou částkou 
čistého příjmu.

JO-JO A TECHNIKA      
Na důkaz dokonalé manévrovací schop-
nosti nového zahraničního typu helikop-
téry předvedl zkušený pilot před přejímací 
komisí zajímavý pokus.

Pod svůj stroj zavěsil na lano obří zvět-
šeninu hračky jo-jo o váze 32 kilogramů, 
vznesl se a přesně časovanými vertikál-
ními pohyby stroje (opětovným klesáním 
a stoupáním) uvedl jo-jo v činnost, takže 
se navíjelo a odvíjelo na silném laně po-
dobně jako hračka pohybem ruky. Byla 
to zároveň ukázka mistrovského ovládání 
stroje.

MOTORIZOVANÁ VANA 

Jeden holandský majitel garáže si zhoto-
vil neobvyklé vozidlo – z motocyklových 
součástí a z vany. Bohužel se nepovedlo 
zjistit typ ani výkon motoru či jeho palivo, 
v každém případě jde o kuriózní dopravní 
prostředek. 

Přední motocyklové kolo, které je poháně-
né řemenem, je uloženo ve výřezu čelní stěny 
vany, dvě zadní kola jsou řiditelná a uchyce-
na přes držáky v zadních rozích vany. 



VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM

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

I když je v této pandemické době Národní technické muzeum  
v Praze zavřené, tři nejrychlejší luštitelé se nemusí obávat,  
voucher do NTM pro dvě osoby obdrží dodatečně z redakce,  
až bude situace opět příznivá.  

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla TM 05/2021:
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Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací 
plochu složenou 
z devíti čtverců tak, 
aby v každé řadě, 
v každém sloupci 
a v každém čtverci 
byly umístěny číslice 
od 1 do 9, přičemž 
se čísla v jedné řadě, 
sloupci či čtverci 
nesmí vyskytnout 
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Alex Pecharová, Praha 

Milan Sobota, Tábor

Jiří Vodička, Chrudim 

SKLÁDACÍ KUFR   
V Anglii se vyrábí kufr, který lze složit do zcela plochého tvaru. Je z lehkého plátna  
a jeho boční stěny jsou ztuženy odklopnými chlopněmi, které se při skládání přiklopí 
k čelní stěně. Kufr je lehký a po složení zaujímá minimální prostor.

TANKOVÁ LOĎ

Pracovníci východosibiřského Vostok- 
rybcholdflota spustili na vodu speciál- 
ní námořní tankovou loď na dopravu 
sladké vody lodím pracujícím na širém 
moři. Voda je uskladněna ve speciál-
ních nafukovacích nádržích uložených 
v podpalubí. Tyto nádrže jsou z polyvinyl-
chloridu a z nepromokavé celtoviny, která 
nepropouští vodu. Při připlutí tankové 
lodě k rybozpracující lodi se voda z nádrží 
přečerpá a vyprázdněné nafukovací nádr-
že se uloží tak, aby zabíraly co nejmenší 
prostor. Do uvolněného prostoru se 
potom uskladní rybářské výrobky. Aby se 
zpracované ryby nezkazily, jsou všechny 
podpalubní skladovací prostory vybaveny 
chladicím zařízením. 

PRO SLEDOVÁNÍ  
UMĚLÝCH DRUŽIC
SSSR má k dispozici přes sedmdesát 
středisek pro sledování umělých družic 
Země. Další střediska se nacházejí ve 
spřátelených zemích. Centrální výpočtové 
středisko zpracovává všechny informace 
dodávané touto sítí vzájemně propojených 
středisek. 

PŘÍLBA PRO SPORTOVCE
Je možné na dálku sledovat stav organismu 
sportovce? Moderní technika to umožňu-
je. Ve Všesvazovém vědeckovýzkumném 
ústavu lékařských nástrojů a zařízení (SSSR) 
byl vytvořen speciální přístroj pro dálkové 
zkoumání fyziologických funkcí člověka. 
Přístroj v podobě přílby obsahuje miniaturní 

rádiovysílač, zesilovač, autogenerátor a malé 
akumulátory. Přílba váží 850 gramů a nebrání 
sportovci v pohybu. Její aparatura zesiluje 
a v podobě elektromagnetických vln vysílá 
signály činnosti srdce, snímané s pomocí 
elektrod. Signály přílby mohou být přijímány 
stacionárním radiopřijímačem v okruhu  
350 metrů od vysílače. 



Tedy přinejmenším ve Svobodném 
státě Bavorsko, kde budou od září 
letošního roku opět možné veletržní 

akce. Proto bavorská vláda a organizátoři 
veletrhů tvrdě pracovali na optimalizaci bez-
pečnostních standardů.

Už v červenci proběhne v Mnichově 
pilotní projekt v podobě sympozia „Trend-
Set“, kde bude ověřena komplexní kon-
cepce hygieny a ochrany před infekcemi, 
která je stěžejním prvkem restartu veletrhů 
ve fyzické podobě. Na podzim pak budou 
následovat další akce, jako jsou premiéra 
nového veletrhu mobility budoucnosti  
IAA Mobility, Expo Real a veletrh pro-
ductronica.

Komplexní koncepce bezpečnosti 
a hygieny bavorské vlády obsahuje mj. 
dodržení minimálního odstupu, nošení re-
spirátorů FFP2 nebo sledovatelnost všech 
účastníků. Přístup na výstaviště budou mít 
pouze osoby s prokázaným očkováním, 
testy nebo zotavením (údaje lze zadat již 
při on-line registraci). Messe München na-
víc zpřístupní testovací kapacity přímo na 
místě, ale s upozorněním na možné čekací 
doby, zejména ve špičkách. Dále bude ve 
výstavních areálech zajišťován spolehlivý 
přívod čerstvého vzduchu moderními venti-
lačními systémy pro dodatečnou ochranu 
vystavovatelů i návštěvníků.

Všechny veletrhy budou koncipovány 
jako hybridní, jak vysvětlují organizátoři. 
Během lockdownu totiž zjistili, že veletržní 

akce mají budoucnost pouze v kombinaci 
s digitálními formáty, což platí zejména, 
pokud stále existují omezení v mezinárod-
ním cestování.

Oživení německých veletrhů je dobrou 
zprávou i pro českou ekonomiku, která je 
na sousední průmyslovou velmoc úzce na-
pojena – a určitě také pro MSV Brno, které 
se chystá v listopadu (8.–12. 11. 2021) 
opět otevřít své brány. A jak avizují  
Veletrhy Brno, bude hlavním tématem 
Průmysl 4.0 a digitální továrna. 

Josef Vališka  
šéfredaktor
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NOVÝ PEUGEOT 3008 
Plug-in hybrid

Pohon 4 × 4 – výkon 300 k – dojezd až 59 km ve 100% elektrickém režimu – 
kompletní dobití do 2 hodin

JIŽ ZA 15 200 Kč/měs. 
S OPERATIVNÍM LEASINGEM

bez DPH

 PEUGEOT FINANCE by ARVAL Nabídka je určená pouze pro podnikatele. Uvedená měsíční splátka operativního leasingu e-LEASE poskyto-
vaného společností ARVAL CZ, s. r. o., je bez DPH. Nabídka operativního leasingu při ceníkové ceně vozu 1 041 322 Kč bez DPH a bez příplatkové výbavy. Nabídka e-LEASE je 
s trváním doby pronájmu na 48 měsíců, nájezdu 20 000 km/rok. Součástí měsíční splátky je služba obsahující údržbu a opravy vozidla, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %, 
povinné ručení s limitem 100/100, pojištění skel bez limitu, silniční daň a poplatek za rádio. Nabídka je platná až do odvolání u všech autorizovaných prodejců Peugeot. Nejedná 
se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu (podle WLTP) 1,3 l/100 km, 29 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

423_21_PEU_3008-HYBRID_210x297.indd   1423_21_PEU_3008-HYBRID_210x297.indd   1 17.06.21   15:2817.06.21   15:28


