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Rozhovor: RTP POWER
Pravidla byznysu jsou slušnost  
a respektování místních zvyklostí.

Logistika
Automatizovaná řešení a umělá 
inteligence nahrazují lidskou sílu.

Technologie
Scénář Kesslerova syndromu  
je dnes více než aktuální.
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ENERGIE  
A ENERGETIKA
Analytici IEA vyjádřili pochybnost,  
zda překotný rozvoj OZE bude  
stačit na splnění ambiciózních  
klimatických cílů.





 EDITORIAL

VAŽTE SI VÁNOC, DOKUD MŮŽETE! 
Doba, kterou prožíváme, připomíná tragikomedii a v životě  
by mě nenapadlo, že zažiji věci, nevídané a neslýchané,  
takřka neuvěřitelné – kdyby se ovšem nestaly…
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Třeba, že instituce, která měla pozvedat prestiž a úroveň ev-
ropských zemí i obecné blaho jejich občanů, začne produko-
vat bizarnosti odporující tomuto poslání (a dokonce i fyzikál-

ním zákonům), a za zdravý rozum bude nakonec bojovat církev, 
která ho často po staletí potlačovala. 

Papeže Františka mám zařazeného jako vlídného mírného člověka. 
Je sympaťák, navíc má vzdělání technického směru (ještě jako Jorge 
Maria Bergoglio vystudoval chemickou průmyslovku), takže mi přijde 
i vzhledem k zaměření našeho časopisu blízký. Ano, je sice jezuita, 
tedy představitel řádu, který má v historii na svědomí také nějaký 
ten „škraloupek“ (byť třeba v Čechách dost zkreslený poválečnou 
propagandou). Jezuité však nebyli jen fanatičtí inkvizitoři jako páter 
Koniáš nechvalně proslulý pálením knih, ale patřil k nim třeba i Josef 
Dobrovský, jeden ze zakládajících členů Královské české společnosti 
nauk a spoluzakladatel Vlasteneckého (dnes Národního) muzea,  
a Bohuslav Balbín, kteří se významně zasloužili o český jazyk, či 
uznávaný myslitel a vědec Pierre Teilhard de Chardin. Zakládali 
i školy umožňující národu ve své době kvalitní vzdělání. 

Když tedy svatý otec přirovnal „ausgerechnet“ v předvánočním 
čase EU k nacistické diktatuře a varoval ji před krachem, muselo ho 
něco opravdu hodně, ale hodně vytočit. A bylo to kupodivu to samé, 
nad čím jsem povytáhl obočí i já – snaha zrušit Vánoce a nahrazovat 
tradiční křesťanská jména politicky korektně vhodnějšími „meziná-
rodními“ alternativami. Jen jsem si pomyslel cosi a považoval to za 
klasický hoax z kategorie fake news. Byla to však bohužel realita. 

Instruktážní dokument pro inkluzivní komunikaci je součástí plánu 
na zavedení „Unie rovnosti“, který prosazuje předsedkyně EK Ursula 
von der Leyenová. Jenže rovnostářské pokusy mohou, jak z historie 
víme a jak je přesvědčen i papež, skončit i pěkným průšvihem (třeba 
že všichni budeme chodit ve stejných uniformách a placatých čepi-
cích), to prostě nikdy dlouho nefungovalo. A dobře přes proklamova-
ný finální obecný blahobyt, už vůbec ne. Byl bych nerad, aby papež 
František byl ve svém kritickém přirovnání EU prorokem…

Já si ale rozhodně Vánoce žádným šíleným výplodem jedné paní 
eurokomisařky kazit nehodlám, a doufám, že aspoň ještě nějaký čas 
nebudu v menšině. Kapr na talíři v naší rodině k povinné vánoční tra-
dici nepatří (je obvykle nahrazen řízkem či porcí jiné ryby již předpři-
pravené v obchodu) a mé svědomí ohledně nyní často kritizovaného 
vraždění ryb, po jehož zákazu volají osvícení dobrodějové, je čisté. 
Jen mi je divné, že podřezávání sudokopytníků tradiční v jiných 
inkluzivních svátcích jaksi nějak nevadí, nebo jsem přinejmenším na 
patřičné protesty moc nenarazil. 

Spousta jiných historických tradic se mi ale na svátečních dnech 
a jejich atmosféře líbí. Čímž tedy zrovna nemyslím do našich končin 
úspěšně importované povánoční a novoroční výprodeje, tak lahodící 
naší civilizačně vyspělé konzumní duši, ale ty klasické, vymírající zvy-
ky dávno zašlých časů, jako koledy, Miluláš a tak.

Jenže co naplat. „Ne každý slaví křesťanské svátky, a ne všichni 
křesťané je slaví ve stejných dnech,“ praví zmíněný myšlenkový 
skvost. A co nevěřící, kteří, ač „neznabozi“ (aspoň ne zjevně vyzná-
vající nějaké přesvědčení) stejně docela rádi slaví Vánoce také? A co 
ramadán, kwanzaa nebo chanuka, které by mohly teoreticky vadit 
zase křesťanům? Co třeba jinak: Ať si každý slaví, co chce a kdy 
chce, pokud tím přímo neškodí jiným. To, že se jim to třeba nelíbí, 
snad chvíli přežijí a posílí se v moc důležité věci: skutečné, nikoli 
vynucované toleranci a vstřícnosti vůči ostatním. 

Milý Ježíšku, nikdy jsem se tě o nic neprosil (spoléhaje, že někdo 
mi stejně pod stromeček ten krásně zabalený prezent přišoupne), 
ale teď bych přece jen jedno malé přání měl: Jestli to nějak můžeš 
zařídit, ať jde paní Helena Dalli (pro nezasvěcené: autorka zmí-
něného traktátu) do prdele! A kdyby tak spolu s ní mohl ještě pár 
podobných bruselských exotů, bylo by to opravdu super. Já vím, že 
tohle se mi asi nesplní, málo jsem v tebe věřil a na Santa Klause ani 
Dědu Mráze už vůbec ne, takže mi zase zbude jen doufat, že se to 
snad časem nějak rozumně vyvrbí samo.

Jenže asi ani to ne. Zatímco ve firemním sektoru by strůjce 
podobného průšvihu nejspíš dostal okamžitě padáka a letěl, že by 
nestačil počítat futra, v unijním úřadu mu nic podobného nehrozí. 
Naopak se možná dočká i povýšení – tedy samozřejmě až předloží 
dopracovanou, revidovanou a „vylepšenou“ verzi původní „pakár-
ny“, jak bylo doporučeno.

Ale nenechte si tím kazit závěr letošního poněkud dobrodružného 
roku. Přejeme vám hezké svátky a křesťanům a s nimi sympatizují-
cím bezvěrcům šťastné a veselé Vánoce. A všem samozřejmě naději 
na lepší příští rok.  

Josef Vališka, šéfredaktor
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TÉMA
Právě pokusy v 18. století vedly k jednomu z největších objevů 
lidstva v jeho historii – k elektřině.
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PŘÍLOHA   
Logistika se musí  
vypořádávat s enormní 
zátěží svých kapacitních 
možností, navíc ještě  
i s faktorem pandemie.
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TECHNOLOGIE 
Problém je, že novým  
objektům na oběžné dráze  
i na orbitě začíná být  
nebezpečně těsno.
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ROZHOVOR
Základem je slušnost  
a pak je dobré znát  
a respektovat místní 
zvyklosti i tradice. Je to 
náročné, ale vyplatí se.
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ŠKOLY  
A INSTITUCE 
Na VŠTE najde až 97 % 
absolventů uplatnění do 
dvou měsíců po úspěš-
ném ukončení studia.
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Obec leží stranou od rušných komuni-
kací propojujících frekventovaná lo-
gistická centra velkých průmyslových 

dodavatelů, ale i pro ně tamní firma Laser 
Zikmund pracuje.

Rodinná firma se zaměřila na rozsáh-
lou škálu zpracování plechu od svařování 
a spojování jednotlivých dílů, přes povr-
chové úpravy včetně omílání ostrých hran, 
gravírování či tvorbu 3D návrhů pro jeho 
zpracování. A daří se jí i v nelehké době, 
jak bylo zjevné i při naší návštěvě v nově 
rozšířených výrobních provozech, které ne-
dávno doplnily stávající v původním areálu 
rodinného statku. 

„O práci nouze není, máme naplněné dvě 
směny. Ještě před covidem jsme rozšířili pro-
voz, vybudovali nové výrobní i skladové pro-
story, pořídili nové stroje… A to bylo vlastně 
štěstí, protože poté, když přišel nedostatek 
vstupních materiálů a třeba měsíc jsme 
nemohli sehnat určité druhy plechů, tak když 
se pak někde objevily, museli jsme vzít větší 
množství, a kdyby nebylo nových prostor, 
neměli bychom je kde skladovat,“ konstatuje 
jednatel firmy Jakub Zikmund.

Počátky podnikání firmy se datují do  
90. let, kdy otec Jakuba Zikmunda zdědil 
statek a začal renovovat kuchyňská kach-
lová kamna, k nimž si sám vyráběl i kování, 
jako dvířka, pečící trouby apod. A protože 
se kamnáři začali poptávat, zda by nechtěl 
vyrábět i pro ně, začaly vznikat základy rodin-
né firmy. Kování se ale dříve dělalo na lisech 
a ruční výrobou, proto se časem Zikmundovi 
začali zajímat o modernější technologie – la-
serovou výrobu. První věci vznikaly v koope-
raci v Jihlavě, po čase, kdy navíc začali dělat 
zakázkové kování přesně na míru, dospěli 
k rozhodnutí pořídit vlastní laser. Ovšem po 

počátečním nadšení se ukázalo, že to není 
jen o tom, pořídit si stroj, ale i na něj nava- 
zující vybavení a technologie, jako např. kom-
presor, jeřáb, zásobníky na plyn apod.   
Proto se v roce 2013 založila firma Laser 
Zikmund s.r.o., a začali shánět zakázky.

V roce 2019 si výroba vyžádala i výstav-
bu nové haly a v návaznosti na to i pořízení 
nového stroje na zpracování plechů velkých 
formátů. Tím firma doplnila nabídku posky-
tovaných služeb a získala nové možnosti. 
Volba padla na stroj značky Mazak Optiplex 
3015 DDL.

Základní hodnoty: technologický  
pokrok a kvalita
Jak uvádí Jakub Zikmund, ve většině zaká-
zek, kdy chce někdo něco vypálit, je u toho 
už i ohýbání, tvarově náročné díly. Firma 
je tak zaměřena na malosériovou i kuso-
vou výrobu, kdy např pro série do 50 kusů 
může být výhodnější laser, a zákazníci navíc 
díky „kusovkám“ nehledí primárně jen na 
cenu, ale především na kvalitní provedení. 
Ostatně stejně jako firma Laser Zikmund 
samotná. FO

TO
: P

et
r 

K
os

to
ln

ík

6 l 12-2021

REPORTÁŽ

OD KACHLOVÝCH KAMEN K LASERŮM
Malá obec Rohy u Velkého Meziříčí nepatří zrovna mezi ty, kde byste 
hledali firmu využívající hi-tech zařízení, jaké představují sofistikované 
laserové stroje s pokročilými technologiemi. 

„Při výběru stroje jsme 
nehledali nejlevnější řešení, 
raději jsme si připlatili 
a získali špičkovou kvalitu 
a spolehlivost,“ vysvětluje 
Jakub Zikmund, jednatel firmy.

Nové prostory umožnily firmě 
Laser Zikmund další rozvoj.

Zbytkový materiál posloužil 
pro vývoj zásuvkového 
systému pro vlastní účely 
firmy.

Výkonné menší  
lasery generují 
teplo odpovídající 
konvenčním zařízením 
s vyšším kW výkonem, 
což znamená i výrazně 
nižší spotřebu elektřiny.
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„Nehledáme úplně to nejlevnější řešení, ale 
hlavně kvalitní. Naše výroba není zaměřena 
na kvanta produkce, jsem zastánce raději si 
připlatit a získat špičkovou kvalitu a spoleh-
livost. Což byl i důvod, proč padla volba na 
značku Mazak jako optimální řešení pro naše 
účely. Japonci jsou špička v oboru, a když 
jsem se seznámil s technologií DDL, tak mě 
to oslovilo,“ vysvětluje Jakub Zikmund.

DDL (Direct Diode Laser) neboli přímý dio-
dový laser je unikátní řešení, které jiní výrobci 
nenabízejí. Mazak má na něj šest patentů. 
Kratší vlnová délka laserového svazku oproti 
vláknovému laseru umožňuje vysokorychlost-
ní řezání slabých, středně silných i silnějších 
obrobků, přičemž dosahuje i podstatně lepší 
kvality řezu blížící se CO2 laseru, při vyšších 
tloušťkách materiálu. Především ale umož- 
ňuje dosahovat výsledků, k nimž by jinak  
byl potřeba laser s větším výkonem. Menší,  
ale výkonnější lasery 4–6 kW generují řezný 
paprsek odpovídající výkonu konvenčních 
zařízení s vyšším kW výkonem, takže od-
povídají výkonu 8–10 kW. Což znamená mj. 
i významně nižší spotřebu elektřiny – faktor, 
který zejména dnes hraje v průmyslové 

výrobě stále větší roli. I to je jeden z důvodů, 
proč se investice do DDL, i když jde o dražší 
technologii, vrací podstatně rychleji.

„Zatímco dříve při využití laseru byla 
vysoká spotřeba plynu a efektivita přeměny 
energie nižší, díky DDL rezonátoru je produk-
tivita v rychlosti řezu v průměru o 10 % vyšší 
než dosahovaná u technologie vláknových 
laserů,“ konstatuje Jakub Zikmund. Navíc, 
zatímco konvenční vláknový laser je citlivý 
na kvalitu plechu a různé znečištění, DDL 
technologie, která se přibližuje spíše CO2 
laserům, si do značné míry dokáže poradit 
i s tímto problémem. 

K nezanedbatelným výhodám patří podle 
něj i to, že stroj nevyžaduje extrémně precizní 
nastavení, jako zařízení s vláknovými lasery, 
a tím i vysoké nároky na kvalifikovanou 
obsluhu, dokáže se vypořádat i s odchylkami 
hodnot tlaku plynu, a potřebné korekce jsou 
stanovovány rychleji. Zvládne dokonce i horší 
kvalitu plechu, což je důležité, protože sehnat 
materiál vždy v prvotřídní kvalitě bývá občas 
problém, a zákazník nemůže čekat. Stroj 
má, na rozdíl od řady konkurenčních řešení, 
základnu z odlitku místo svařence, takže je 

velmi stabilní. A i když se vyrábí velké a kom-
plikované díly, kde působí velká dynamika, 
není to na výsledku znát.

Další věcí, kterou bylo třeba vzít v úvahu 
při pořizování stroje, bylo lokální zastoupení 
s dostupným servisem a zákaznické péče. 
A společnost Mazak je aktivní v celé Evropě, 
a i u nás má velkou základnu.

Testováno na sobě
V době, kdy firma stroj pořizovala, byla sice 
technologie DDL relativní novinkou, ale 
Zikmundovi na ni neváhali vsadit. Ostatně 
řadu technologií si Mazak vyvíjí a vyrábí pro 
sebe, což se týká i zavádění laserové tech-
nologie, systém DDL nevyjímaje. Mazak sám 
nově zaváděné technologie nejdříve pečlivě 
testuje ve svých provozech, než jsou jejich 
vlastnosti důsledně prověřeny a mohou být 
uvedeny na trh. 

Dojem na Jakuba Zikmunda učinil  
i další z takovýchto systémů firmy  
Mazak – Fabri Gear, automatické 3D laserové 
řezací centrum navržené speciálně pro obrá-
bění dlouhých a těžkých otevřených i uza-
vřených profilů. Výkonným, vysoce přesným 
6osým laserem dokáže zpracovat větší, delší, 
tlustší a těžší materiál než podobné stroje 
a lze jej použít pro vrtání i závitování. Tyto 
složité tvary mají vyšší nároky na kvalitu, což 
byl i důvod, proč se k dosažení požadova-
ných výstupů před nástupem Fabri Gearu 
a DDL pro jejich zpracování dlouho použí-
vala technologie CO2 laserů. To, že výrobce 
novým technologiím věří, přesvědčilo i Jakuba 
Zikmunda k pořízení stroje s DDL. „I odezva 
od zákazníků spokojených s kvalitativními 
parametry výrobků nám potvrdila, že jsme 
se vydali správnou cestou,“ doplňuje Jakub 
Zikmund.

Nezanedbatelnou roli však sehrál i jeden 
netechnický faktor: Mazak stejně jako Laser  
Zikmund, byť ve zcela jiném gardu, je také stá-
le rodinnou firmou a klientelu z tohoto segmen-
tu a její potřeby velmi dobře zná a významně 
se na ni zaměřuje. Klíčoví jsou pro něj nejen 
velcí zákazníci, ale i menší a střední firmy, které 
představují i podstatnou část českého trhu, 
a přistupuje k nim s veškerou vstřícností. 

I když firma Laser Zikmund roste, pro 
kamnáře vyrábí nadále – koneckonců i otec 
Zikmunda juniora je jedním z jeho zákazníků 
– přibyla však i další klientela z řad různých 
průmyslových výrobců. 

„Aktuálně realizujeme velkou zakázku pro 
žďárský závod ICE Industrial Services, který 
se zabývá automatizací a robotikou. Ale mezi 
našimi zákazníky najdete i firmu, která dělá 
přestavby dodávkových vozů na pohřební 
auta, kde pro ně vytváříme nerezové díly se 
zajímavým dekorem kůže,“ uzavírá Jakub 
Zikmund. 

Josef Vališka

REPORTÁŽ

2

3



ŠKOLY A INSTITUCE

FO
TO

: V
Š

TE

Studenti jihočeské Vysoké školy tech-
nické a ekonomické (VŠTE) si mohou 
vybrat z desítek firem a v nich zažít své 

vybrané povolání na vlastní kůži. 

Zkušenosti v oboru Logistika získávají 
v Budějovickém Budvaru
Na VŠTE nabízíme studentům řadu studijních 
programů technického a ekonomického za-
měření (Podniková ekonomika, Business Ana-
lytik, Strojírenství nebo Pozemní stavby). Patří 
mezi ně také bakalářský program Technolo-
gie a řízení dopravy a navazující magisterský 
program Logistika. Jejich absolventi najdou 
uplatnění na pozicích, jako jsou vedoucí od-
dělení logistiky, koordinátor dopravy, logistik 
výroby, odborný referent nebo manažer v ob-
lasti poskytovatelů logistických služeb. 

V Českých Budějovicích je pro studenty 
na praxi jasnou volbou Budějovický Budvar. 
Po úspěšné praxi podnik může nabídnout 
studentům práci na hlavní pracovní poměr, 
což se povedlo například našim absolventům 
Simoně Reichové a Matěji Pártlovi. Škola 
jim nabídla praxi v Budvaru, která trvala od 
dubna do června, a od července v práci 
zůstali nastálo. Pokračovali přitom ve studiu 
i nadále, a to v kombinované formě. 

„Sám jsem absolvent VŠTE a znám studijní 
plán. Na základě toho jsem každý týden 
s Matějem a Simonou dělal revizi náplně pra-
xe. Pro lepší pochopení návaznosti logistic-
kých procesů byli oba každý týden zařazeni 

520 HODIN PRAXE – ČÍSLO,  
KTERÉ VÁM NASTARTUJE KARIÉRU
Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích se 
zaměřují na praktické studium. Praxi je věnován celý jeden semestr,  
což je v Česku nadstandardní doba. 

Po úspěšné praxi mohou studenti získat v daném 
podniku zajímavou práci na hlavní pracovní poměr, 
jako se to povedlo absolventům Simoně Reichové  
a Matěji Pártlovi v Budějovickém Budvaru.

Pro lepší pochopení návaznosti logistických 
procesů byli studenti v Budvaru zařazeni každý 
týden na jiném pracovišti.

Na základně výsledků praxe firma nabídla 
studentům konkrétní pracovní pozice.
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Nanomembrána bude v bundě 
a kalhotách, na hlavě budou mít 
čeští reprezentanti čepici „raškovku“ 

druhé generace. Jak oděvy s nanomembrá-
nou, tak i čepice jsou českým produktem 
vyráběným u nás a tvoří koncept letošní 
kolekce pro olympioniky s titulem Made 
in Czech. Liberecká univerzita je kolébkou 
světové výroby nanovláken v průmyslovém 
měřítku, technologii vyvinul a patentoval 
prof. Oldřich Jirsák z Fakulty textilní v roce 
2005.

„Nanomembránu si můžeme představit 
jako velmi jemné síto. Tím snadno projde 
vodní pára, ale kapka vody nikoliv. Proto 
se v oděvu s touto funkční membránou 
sportovci nebudou tolik potit a zároveň 
nepromoknou a oblečení jim neprofouk-
ne. Princip je zdánlivě jednoduchý, ale 
vyrobit nanovlákennou membránu, která 
si i po mnoha vypráních zachová vysokou 
paropropustnost a větruodolnost a přitom 
nepropustí ani silný liják, byl oříšek, na je-
hož rozlousknutí jsem pracoval mnoho let. 
Česká věda tedy nezůstala ležet v šuplí-

ku laboratoře, a to mě 
těší asi nejvíce,“ uvedl 
Roman Knížek, vedoucí 
katedry hodnocení textilií 
Fakulty textilní TUL, který 
je autorem patentované 
technologie laminování 
nanomebrány pro využití 
v oděvech.

Funkční oděvy s libe-
reckou nanomembránou 
testovali sami sportovci, 
mezi nimi i dvojnásobný 
mistr světa ve skikrosu 

Tomáš Kraus, který je rovněž absolven-
tem Fakulty strojní TUL. „Testoval jsem 
oblečení při stání pod kopcem, při chůzi 
do kopce se skialpovými lyžemi na zádech 
i při alpském lyžování, běhal jsem v tom 
i v dešti. Sledoval jsem přitom prodyšnost 
a to, jak oděv odolává mokru a větru. Vý-
sledek byl vždy perfektní,“ řekl při prezen-
taci novinky. 

Radek Pirkl

techmagazin.cz l 9

NANOTECHNOLOGIE Z TUL PRO ČESKÉ SPORTOVCE
Oděvy českých reprezentantů, kteří budou na ZOH v Pekingu hájit barvy České 
republiky, jsou vybaveny speciální ochrannou nanomembránou vyvinutou  
na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci.
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na jiném pracovišti. Řešili zde technické 
a logistické věci. Na základně jejich výsledků 
praxe jsme jim nabídli pracovní pozici. Naším 
cílem není studenty využívat na podpůrné 
práce, ale učit je skutečné pracovní náplni,“ 
říká o praxi Martin Komorný, vedoucí primár-
ní distribuce pivovaru.

Přihlaste se na VŠTE a nastartujte kariéru 
už na vysoké škole
Přihlášky na všechny studijní programy 
s technickým a ekonomickým zaměřením si 
můžete podat do 30. dubna 2022. Uděláte 
tak první krok ke své vysněné práci. 97 % 
našich absolventů najde uplatnění do dvou 
měsíců po úspěšném ukončení studia. Staň-
te se jedním z nich.  

Více na www.vstecb.cz

Na VŠTE najde až  
97 % absolventů 
uplatnění do dvou 
měsíců po úspěšném 
ukončení studia.
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Tangenciální konstrukce systému FIX8 
dovoluje mnohem větší zatížení než 
tradiční uspořádání. Systém, který 

využívá břitové destičky s osmi řeznými hra-
nami, by měl pokrýt široký rozsah aplikací 
včetně soustružení podélného i příčného, 
s vysokou kvalitou povrchu, nebo s přerušo-
vanými a silně přerušovanými řezy. Zvládá 
vše od středních hloubek řezu po hrubování 
v ocelích a dalších náročných materiálech. 
Novinka umožňuje i extrémní posuvy až do 
1,4 mm a hloubky řezu až do 12 mm. Díky 
osmi řezným hranám na břitovou destičku 
zvyšuje nový systém produktivitu jakéko-
liv operace těžkého soustružení, přičemž 

poskytuje nejnižší náklady na řeznou hranu 
a současně snižuje řezné síly až o 15 %.

Tuhý upínací systém bezpečně vtahuje 
destičku do kapsového sedla, čímž zajišťuje 

její výtečnou stabilitu, umožňující 
odolávat vysokým řezným silám 
a vibracím. Pod destičkou je 
vyměnitelná karbidová pod-
ložka, která chrání kapsu proti 
deformaci a poškození. Držák je 
vybaven přesnou technologií 3D 
chlazení, kde tři chladicí trysky 
směřují na čelo nástroje a regulují 
teplotu i odvod třísky, a ve dvou 
dalších místech jsou směrovány 

na hřbet destičky, kde regulují teplo v oblasti 
řezu a prodlužují životnost nástroje. 

Petr Paroulek

Optimalizace efektivity je jádrem 
výroby, kde jsou rychlé, spolehlivé 
a reprodukovatelné výrobní procesy 

zásadní. Automatizace nabízí příležitost 
k zefektivnění výrobních procesů a di-
gitalizace je k tomu ideálním nástrojem. 
Umožňuje stále nové, rychlejší způsoby, 
jak simulovat sledovatelné výrobní pro-

cesy a následně je implementovat do 
reálné výroby. Digitalizace také pomáhá 
doprovázet kompletní životní cyklus strojů, 
závodů i výrobních zařízení. Stále častěji je 
poptávka po „vzdálené“ správě či uvádění 
do provozu, včasné detekci a řešení chyb 
a nikdy nekončící optimalizaci procesů. Zdá 
se tedy jen logické, že společnost Panaso-

nic Industry Europe otevřela na jaře roku 
2021 zákaznické centrum, které každému 
dává příležitost zažít inovace a špičkové 
technologie z první ruky.

Ukázat inovativní řešení pro různá prů-
myslová odvětví pod jednou střechou je 
krokem k přiblížení moderních technologií. 
Budova centra v srdci jednoho z nejdůleži-
tějších technologických míst v Bavorsku je 
spíše místem setkávání, představení nápa-
dů, kolem kterého jsou laboratoře a vý-
vojová oddělení, jež kooperují na nových 
i nekonvenčních přístupech řešení. 

Snaha je zde využívat synergie a zamě-
řit se na konkrétní přidanou hodnotu pro 
zákazníky. V těsném souladu s potřebami 
partnerů Panasonic jim Customer Experien- 
ce Center umožňuje uvést tuto inovativní 
sílu do života, vizualizovat spolupráci vlastní 
skupiny a přenést je do evropských výrob-
ních závodů ve formě konkrétních řešení.

Pět podoblastí, které demonstrují tento 
přístup centrálního sdružování kompetencí, 
jsou: Centrum pro logistiku a sklady, Labo-
ratoř pro průmyslovou senzorovou techno-
logii, Centrum pohonů a řízení, Laboratoř 
pro systémy laserového značení a Centrum 
průmyslové automatizace. 

David Kostolník

VŠE DŮLEŽITÉ NA JEDNOM MÍSTĚ
Laboratoře a servisní střediska jsou jádrem technologických inovací, které zaručují 
inovativní řešení napříč všemi průmyslovými odvětvími. To je i důvod proč je Centrum 
zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově s širokou škálou projektů tak atraktivní. 

FIX8 PŘINÁŠÍ NEJVYŠŠÍ ÚBĚRY
V listopadu představila společnost Kennametal nový soustružnický systém pro těžké 
soustružení, který přináší maximální úběry při obrábění ocelí, nerezových ocelí a litin. 

STROJÍRENSTVÍ

FO
TO

: P
an

as
on

ic
, K

en
na

m
et

al

10 l 12-2021



i

 



Právě pokusy s žabími stehýnky, jež  
v 18. století provedl italský lékař 
a profesor anatomie na Boloňské 

univerzitě Luigi Galvani, která položená na 
plechu sebou škubla při doteku kovovým 
skalpelem, vedla k jednomu z největších 
objevů lidstva v jeho historii – elektřině.

Tu však Galvani považoval za „živo-
čišnou energii“ a pravou podstatu mu 
objasnil až Alessandro Volta, profesor na 
univerzitě v Pavii, který vytvořil také prv-
ní energetický zdroj, tzv. Voltův sloup, 
pradědečka dnešních baterií. Pokud 
bychom neuvažovali o udělení primátu 
záhadnému, více než 2200 let starému 

objektu z iráckých vykopávek, známému 
jako tzv. bagdádská baterie, který byl 
podle vědců schopen produkovat (byť 
slabý) elektrický proud, což by de facto 
znamenalo, že lidstvo znalo elektřinu už 
ve starověku.

Od naopak historií dobře zdokumen-
tovaných Galvaniho pokusů uplynula 
pouhá dvě a půl století, která díky využití 
elektrické energie, s níž se mezitím lidstvo 
naučilo zacházet a také ji vyrábět ve 
velkém, nastartovala zcela novou éru 
a posunula svět obřím skokem kupředu. 
A z energie a její výroby, přenosu a vy-
užívání (včetně ukládání v bateriích) se 

stal neméně obrovský byznys zasahující 
prakticky do všech oborů lidské činnosti. 
Ten nabral na obrátkách zejména v po-
sledních dekádách, kdy se lidstvo snaží 
pomocí čisté bezemisní energie zabránit 
nežádoucím klimatickým změnám. Což 
mj. ale přineslo s rostoucími požadavky 
na výrobu a distribuci elektřiny i výrazný 
nárůst cen této komodity a tím ještě in-
tenzivnější snahu o snižování její spotřeby 
a hledání energeticky co nejúčinnějších 
a nejúspornějších řešení. A tím zároveň 
i šance pro firmy a inovátory zaměřené na 
tuto problematiku – jak ostatně můžete 
zjistit i na následujících stránkách. 

ENERGIE, ENERGETIKA  
A ELEKTROMOBILITA 

TÉMA
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ÚŽASNÉ DĚDICTVÍ MRTVÝCH ŽAB
Při pohledu na dnešní svět a současné enormní úsilí o jeho maximální 
elektrifikaci lze jen stěží uvěřit, že na počátku všeho byla stehýnka  
mrtvé žáby… 



RTP POWER NABÍZÍ ŠANCE  
I PRO ČESKÉ FIRMY
„Slušnost je základem, který musí být všude, je dobré znát  
a respektovat místní zvyklosti i tradice. Je to náročné, ale vyplatí se,“ 
komentuje základní pravidla byznysu Dr. Ing. Ibrahim Hussein, který 
obchoduje se službami a díly pro energetický sektor po celém světě.

ROZHOVOR - IBRAHIM HUSSEIN TÉMA

 Vaše profesní kariéra začala vlastně 
netradičně studiem strojírenského oboru 
na zemědělské univerzitě v Brně, ale 
zahrnuje i práci pro prestižní průmyslové 
značky a úspěšnou soukromou praxi…
Po doktorátu z hydrauliky jsem působil 
v elektronické branži, kde jsem měl třeba 
na starosti kompletní plán převedení výroby 
z Anglie, Finska a Irska. Pracoval jsem 
také pro ABB, která tehdy vstupovala do 
turbínové divize První brněnské strojírny. 
Z hlediska servisu jsem pak měl na starosti 
Afriku a Střední Východ, protože tam bylo 
za bývalého režimu prodáno nejvíc turbín 
do cukrovarů a textilek. Bylo potřeba na 
místních trzích udělat analýzu počtu turbín, 
jestli potřebují náhradní díly, servis, a nabíd-
nout jim další nové služby, jako generální 
opravy, retrofit apod. 

Byla to dobrá praxe. I když mám tech-
nické vzdělání, praktický obchod vás naučí 
nejvíc. Navíc byla mou devizou jazyková 
vybavenost pro daný region a komuni-
kativnost. Můj původní mateřský jazyk je 
arabština a druhý hlavní angličtina, ve které 
mluvím i píšu od malička. To byla důležitá 
synergie pro cesty do oblastí, které jsem 
navíc znal, a kde jsem pak dával dohroma-
dy síť partnerů.

Díky tomu, že bylo potřeba někoho 
s dobrou angličtinou, jsem dostal na starost 
i indický trh. To už začala moje kariéra 
v oboru power generation v různých ze-
mích. Tam, kde měla ABB své pobočky, byli 
jejich hlavní partneři a k tomu i další místní 
firmy, ale jinde bylo potřeba budovat vlastní 
sítě. Postupně jsem se posouval do sou-
kromého sektoru a začal pracovat u dalších 
firem, kde jsem už dělal export prakticky do 
celého světa. 

Nyní spolupracuji s firmou RTP POWER 
jako sales director pro celkový rozvoj byz-
nysu synergie pro Afriku, Střední Východ 
a další oblasti. Zde mám už své kontakty 
i osobní vazby, což nám umožňuje lépe 
vytvářet povědomí o firmě i nacházet nové 
partnery. V těchto zemích je například 
velký zájem o naše náhradní díly, protože 
nabízíme evropskou kvalitu za rozumné 
a dostupné ceny.  

 RTP POWER má široký záběr od 
Afriky přes Blízký a Střední Východ 
až po Latinskou Ameriku, kde jste 
nejúspěšnější?
Sílíme v zemích, kde je hodně turbín a tam 
jsme úspěšní. Našimi partnery tam jsou 
často přímo majitelé elektráren, rafinerií, 
továren na hnojiva apod. Ale jinak zajišťu-
jeme podporu firem v různých regionech. 
Zajímavé projekty máme třeba v Saúdské 
Arábii pro tamního výrobce a dodavatele 
energií, což je obrovský gigant s velkým 
množstvím turbín. Zde spolupracujeme 
s tamní dodavatelskou firmou na dodáv-
kách našich dílů pro ně.

Další oblasti, kde se angažujeme, jsou 
Spojené Arabské Emiráty. Zdejší partneři 
od nás nakupují díly k turbínám pravidel-
ně, například v Bahrajnu a Ománu, ale 
snažíme se prosadit i v dalších arabských 
zemích, jako je třeba Irák, kde jsme nyní 
postoupili mezi finalisty jednoho zajímavé-
ho projektu. 

V Iráku jsme už jeden tendr na dodávku 
náhradních dílů pro plynové turbíny vyhráli. 
Získali jsme tím jejich důvěru, takže dnes 
máme i cenné reference od místní firmy. 
V zemi, kde jsme už získali reference, se 
snažíme postoupit na další projekty. Několik 
jich máme také na severu Kurdistánu, 
kde je průmyslová zóna včetně elektráren 
a výroby hnojiv. V této oblasti jsou turbíny 
plynové, parní i hydro.

Druhá věc jsou pak dodávky náhradních 
dílů pro servis turbín. Jde o dynamický 
byznys, kde jsou naší velkou výhodou 
skladové zásoby, hlavně těch dílů, které 
bývají urgentní. U některých se na jejich 
výrobu čeká šest až sedm měsíců, ale když 
jim řekneme, že je máme skladem a ne-
musí na ně tak dlouho čekat, je v nabídce 
servisu velké plus. Protože víme, které díly 
jsou klíčové, a i když skladové zásoby stojí 
nemalé investice, tak díky tomu můžeme 
zajistit kvalitní podporu zákazníků. A toho si 
oni velmi cení.

Další zajímavou oblastí je Afrika, její se-
verní část jsou hlavně francouzsky a arab-
sky mluvící státy, třeba Alžírsko je velká 
země, která má hodně plynu a tím i hodně 
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„Sílíme v zemích, kde 
je hodně turbín, našimi 
partnery tam jsou 
často přímo majitelé 
elektráren nebo  
rafinerií,“ říká  
Ing. Ibrahim Hussein, 
sales director 
společnosti  
RTP POWER.



plynových turbín. Tam máme několik 
partnerů a nejlepší je jednání „face to face“, 
kdy poznáte zákazníky osobně včetně jejich 
požadavků.

 Byznys v těchto zemích se  
od Evropy asi liší, co je důležité,  
aby firma uspěla?
V první řadě musíte mít sortiment, který zá-
kazník chce a který odpovídá tamnímu trhu. 
Kdybychom jeli do Afriky, kde je 40 stupňů, 
prodávat teplárny, určitě neuspějeme 
(smích). Musí se velice dobře zmapovat trh, 
abychom znali konkurenci ale i partnery, 
tamní firmy, kdo jsou klíčoví hráči, jaké mají 
kontrakty, certifikáty, ale i místní zvyklosti 
a způsob kontrahování. 

Jedním z obchodních modelů jsou klasic-
ké kontrakty: buď tendry, do kterých jdeme 
přímo, nebo s lokálním partnerem. Další 
model funguje například tak, že s nějakým 
významným partnerem začneme společně 
dělat velký projekt – třeba určitou výrobu 
dílů.  

Některé firmy, aby ušetřily prostředky 
i čas, se snaží oslovit zákazníky přímo. Ale 
v těchto končinách obchodovat napřímo 
většinou není vůbec možné, projekt se 
musí realizovat přes místní firmu. Napří-
klad v Alžírsku je veškerá dokumentace ve 
francouzštině, proto je potřeba získat míst- FO

TO
: J

itk
a 

To
m

eč
ko

vá
, I

b
ra

hi
m

 H
us

se
in

rý obhospodařujeme, státní firmy. Vedle 
pak je Libye, kde jsou různé ropné spo-
lečnosti, státní i soukromé, takže musíte 
mít všude různé partnery, bez kterých 
se k zákazníkům, potažmo k zakázkám 
nedostanete.  

Trh je bohatý a velmi rozmanitý, proto 
je důležité být pořád ve styku s lidmi, ko-
munikovat pravidelně s partnery a zajistit 
jim dobrý servis. Komunikace je v byznysu 
klíčová. Některé firmy prodávají za vyšší 
ceny, přitom úspěšně, protože dobře 
komunikují. Když nebudete komunikovat, 
neuspějete na trhu. Samozřejmě je potře-
ba mít i dobrý produkt, o který je zájem, 
ale vztahy a komunikace hrají v byznysu 
klíčovou úlohu.

 Který projekt Vám osobně utkvěl 
nejvíce v paměti?
Hodně vzpomínám na velký úspěšný tendr 
v Nigérii. Začali jsme jako firma jednat  
s tamní elektrárnou, a naše komunikace 
byla úžasně efektivní. Všechny poptávky 
jsme dali včas, byly dobře zformulované, 
technicky i cenově zajímavé, šli jsme tehdy 
napřímo, bez agenta, zatímco ostatní jej 
měli. Ale zákazník potřeboval urgentně urči-
té klíčové náhradní díly do turbín za dobrou 
cenu, a to jsme jim dokázali splnit, a získali 
jsme jejich důvěru. Byli z toho nadšeni a na-

ního partnera, pro kterého není problém 
všechny potřebné dokumenty, technické 
i finanční, správně vyplnit, chodit za pří-
slušnými lidmi a pracovat s nimi. Nejlepší 
je třeba servisní partner, který pro ně přímo 
pracuje a má kontakty – nesmí to být slabý 
partner, ale respektovaná firma, které se 
dá důvěřovat.

 Takže kdyby někdo přijel jen  
tak do Alžírska dělat byznys a neměl  
tam dobrého partnera, tak by  
neuspěl?
V případě Alžírska by to asi tak dopadlo, 
tam je to velmi specifické. Obecně je ale 
dobré mít partnery všude, protože to je 
trh a je potřeba komunikovat se všemi. 
Musí o vás vědět, protože firmy přesně 
vědí na koho se obrátit, když potřebují 
vyřídit nějakou konkrétní záležitost, aby ji 
doporučil vhodný kontakt. A když vás do-
poručí, otevírají se dveře, proto stavíme 
na klíčových partnerech. Konkrétně  
v Alžírsku jsou hlavními hráči na trhu, kte-
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„Jelikož disponujeme klíčovými díly skladem, 
můžeme zajistit kvalitní a rychlou podporu 
zákazníků, což oni velmi oceňují.“ 

„Výrobky z Evropy jsou velmi uznávány pro 
svou kvalitu, jak nás opět přesvědčili klienti na 
nedávném veletrhu v Alžírsku.“
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psali nám děkovný dopis za podporu. Na 
projektu se samozřejmě podílel celý tým, to 
nedělá jeden člověk, ale dokázali jsme vše 
zkoordinovat a celý tým fungoval ohromně 
efektivně. 

Teď už jsme registrovaní v různých ze-
mích a také v různých firmách, pravidelně 
nám posílají poptávky. Spolupracujeme 
proto i s řadou českých firem, například 
s První brněnskou strojírnou, a s různými 
výrobci náhradních dílů nebo servisní-
mi firmami, a jsme rádi, když za námi 
přijdou, abychom prozkoumali možnosti 
pro společný projekt a dostali je do těch 
zemí. 

Jsme otevřeni spolupráci s dalšími 
českými firmami, naší výhodou je dobrý 
byznysový přehled a kontakty. Není to 
jen otázka znalosti jazyka, pro dobrá 
obchodní jednání v některých zemích je 
důležitá i určitá zralost. V regionech, jako 
je Afrika nebo Střední Východ mají větší 
šanci starší, zkušení obchodníci, kteří 
tam mají respekt a vážnost. Funguje tam 
prostě tradiční hierarchie, a od starších 
se očekávají zkušenosti, váží si lidí, kteří 
jsou vzdělaní, a hlavně slušní. Slušnost 
je základem, který musí být všude. Je 
proto dobré znát a respektovat místní 
zvyklosti a tradice. Je to náročné, ale 
vyplatí se.

 Nedávno jste se vrátil z veletrhu 
v Alžírsku. Co Vás tam zaujalo a jaké 
z této akce vyplývají trendy?
V současnosti je Alžírsko více otevřeno  
spolupráci se zahraničními firmami. Hlavním 
trendem je, že všichni se snaží šetřit a chtějí 
různé dodavatele. Předtím byli uzavření 
a uznávali jen velké světové firmy. Nyní se 
otevírá příležitost i pro ostatní a naše výhoda 
je, že jsme flexibilní, navíc evropská firma. 
Výrobky z Evropy jsou uznávány pro svou 
kvalitu. Teď je pro nás ten správný čas.

 Jaké záměry má RTP POWER v příštích 
letech?
Pokračovat v tom, co se nastartovalo v ob-
lasti energetiky. Je to velký rozsah a velká 
geografická zkušenost, ale zbývá ještě dost 
oblastí, kde jsme zatím nebyli a chceme hle-
dat další partnery a příležitosti ke spolupráci, 
a zajišťovat jim kvalitní servis. Rádi bychom 
se obchodně dostali do zemí, kde ještě 

nejsme etablováni, jako třeba Keňa, Uganda, 
JAR. Náš cíl je být partnerem pro energetic-
ké firmy i menší výrobní podniky a profilovat 
se jako spolehliví, přátelští dodavatelé.

 Pocházíte ze Súdánu, jste aktivní i ve 
své domovině?
Ano, i tam se snažíme pomáhat, protože 
v Súdánu jsou instalovány plynové turbíny. 
Navíc ve vedení některých elektráren jsou 
moji spolužáci a pro mne je to příležitost, 
udělat něco užitečného i pro svoje. Techno-
logie ale samozřejmě zprostředkováváme 
i pro jiné, kde je to potřeba.

Další projekty, kde se angažujeme, jsou 
třeba v Egyptě. Afrika je země budoucnos-
ti. Je nesmírně bohatá na přírodní zdroje. 
A pomoci vybudovat infrastrukturu, kterou 
tam budou potřebovat, mohou nejlépe ti, 
kdo regionu skutečně rozumí. 

Důležité je, aby byl zajištěn přístup 
k technologiím a vzdělání a základní pro 
rozvoj je zejména politická stabilita. Ostatně 
i Česká republika tam má dobré jméno. 
Cukrovary, rafinerie, továrny, elektrárny 
nebo traktory, které dodalo někdejší Čes-
koslovensko, jsou tam známy dosud, jen je 
potřeba na to navázat. Některé firmy se o to 
už snaží, a my jim můžeme pomoci. 

Josef VališkaFO
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Komunikace je  
v byznysu klíčová,  
bez ní se neprodá  
ani sebelepší  
produkt.
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Růst světové kapacity výroby elektřiny 
ze solárních panelů, větrných turbín 
a dalších obnovitelných technologií 

se v nadcházejících letech zrychlí, přičemž 
se očekává, že letošní rok 2021 vytvoří nový 
rekord všech dob pro nová zařízení, uvádí 
IEA v nové výroční zprávě hodnotící vývoj 
tohoto energetického odvětví.

Po pěti letech zase o polovinu
Očekává se, že množství obnovitelné 
kapacity přidané v období 2021 až 2026 
bude o 50 % vyšší než v letech 2015  
až 2020. Svět bude podle agentury IEA 
v roce 2026 operovat s celkovou kapacitou 
obnovitelných zdrojů v rozsahu cca  
4800 GW – což odpovídá současné 
celkové celosvětové energetické kapacitě 
fosilních paliv a jaderné energie a předsta-
vuje růst o cca 60 % oproti úrovni z loň-
ského roku 2020. OZE mají do roku 2026 
představovat téměř 95 % nárůstu globální FO
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LETOŠNÍ INSTALACE OZE BUDOU REKORDNÍ 
Podle aktuální predikce Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se letos 
ve světě instaluje historicky rekordní objem nových obnovitelných zdrojů 
energií (OZE) o celkovém výkonu téměř 300 GW.

„Letošní rekordní přírůstky elektřiny z ob-
novitelných zdrojů o 290 GW jsou dalším 
znamením, že se objevuje nová globální 
energetická ekonomika. Vysoké ceny ko-
modit a energií, které dnes vidíme, předsta-
vují nové výzvy pro průmysl obnovitelných 
zdrojů, ale zvýšené ceny fosilních paliv zá-
roveň zvyšují konkurenceschopnost energie 
z obnovitelných zdrojů,“ řekl výkonný ředitel 
IEA Fatih Birol.

K rekordnímu růstu obnovitelných  
zdrojů dojde podle očekávání IEA navzdo-
ry vysokým cenám komodit, dopravy  
a rostoucím nákladům na klíčové materiály 
používané k výrobě solárních panelů 
a větrných turbín. Pokud by však ceny 
komodit do konce příštího roku zůstaly 
vysoké, náklady na investice do větrné 
energie by se vrátily na úroveň zazname-
nanou v roce 2015 a tři roky snižování 
nákladů na solární fotovoltaiku by byly 
vymazány.

energetické kapacity, přičemž více než 
polovina bude připadat na samotné solární 
fotovoltaické elektrárny.

Podle analytiků agentury IEA sice rozvoj 
OZE v poslední době komplikuje růst cen 
komodit, ale na druhou stranu růst cen sa-
motné energie jim dodává na atraktivnosti. 
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Podle analytiků IEA 
sice rozvoj OZE  
v poslední době  
komplikuje růst cen 
komodit, ale na druhou 
stranu růst cen  
samotné energie  
jim dodává na  
atraktivnosti. 



Zdroj: Analýzy IEA na základě NECPs

Kvarteto zelené energetiky
Ve srovnání s obdobím 2015–2020 se 
předpokládá růst obnovitelných zdrojů 
ve všech regionech. Hlavním tahounem 
růstu instalované kapacity v OZE bude 
Čína, ale v nezanedbatelné míře přispějí 
k růstu USA, Indie a také Evropa, kde 
OZE podle statistických dat už začínají 
porážet fosilní energetiku. Tyto čtyři trhy 
dohromady představují 80 % celosvě-
tového rozšíření kapacity obnovitelných 
zdrojů.

Globálním lídrem v navyšování kapaci-
ty zůstává Čína. Už v roce 2026 by měla 
dosáhnout objemu 1200 GW celkové větrné 
a solární kapacity, tj. o čtyři roky dříve, než 
je její současný cíl do roku 2030. Mimořád-
ný je podle zprávy IEA nárůst obnovitelných 
zdrojů v Indii, kde si vláda vytyčila dosáh-
nout 500 GW kapacity obnovitelné energie 
do roku 2030, a pokud jde o míru růstu, 
může se Indie díky zdvojnásobení nových 
instalací ve srovnání s lety 2015–2020 do-
stat na první místo žebříčku.

Výrazné zrychlení vykazuje oproti 
předchozím pěti letům rovněž nárůst OZE 
v Evropě a v USA. Více než 63 % elektřiny 
vyrobené loni v EU už pocházelo z bez- 
emisních zdrojů a podíl OZE poprvé převá- 
žil nad fosilní produkcí. Letos se celosvě-
tový instalovaný výkon zařízení pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů zvýší 
o rekordních 290 GW, navzdory růstu cen 
klíčových surovin potřebných pro výrobu 
solárních panelů a větrných turbín. Vyplý-
vá to ze statistik produkce obnovitelných 
a jaderných elektráren ve Zprávě o stavu 
energetické unie zveřejněné Evropskou 
komisí. Nejsilnějšími energetickými zdroji 
v EU jsou s 38 % OZE, které vůbec po-
prvé předstihly fosilní paliva, jež měla 37% 
podíl a třetí pozici zaujímá s 25 % jaderná 
energetika. Patrný je i trend odklonu od 
uhlí, které přestalo k výrobě elektřiny vy- 
užívat už devět členských států Unie,  
13 oznámilo pevné datum odchodu od 
uhlí a čtyři země o konkrétním termínu 
ještě diskutují.

Hybnou silou růstu obnovitelné elektřiny 
zůstává podle analytiků IEA solární foto-
voltaika. Předpokládá se, že její přírůstky 
kapacity vzrostou za rok 2021 o 17 % na 
nový rekord téměř 160 GW. Přírůstek větru 
na pevnině bude v průměru téměř o čtvrtinu 
vyšší než v období 2015–2020 a celková 
kapacita větrné energie na moři se do roku 
2026 více než ztrojnásobí.

Analytici agentury IEA však vyjádřili 
i pochybnost, zda i tento překotný rozvoj 
OZE bude stačit na splnění ambiciózních 
klimatických cílů, které počítají s bezemis-
ním stavem do roku 2050. 

Petr Sedlický
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Kapacita instalovaných OZE v členských zemích EU  
a očekávaná v roce 2030 (v GW)

Průměrné roční přírůstky instalované kapacity  
2015–2026 podle technologií
Průměrný roční nárůst (v GW)

Obnovitelná elektrická energie 1990–2026

Podle technologií (v TWh) a jejich podíl (v %)
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Od roku 2010 prodala ABB už přes 
460 000 nabíjecích stanic pro 
elektromobily na 88 trzích, z toho je 

více než 21 000 rychlonabíjecích stanic pro 
stejnosměrný proud. Jen letos firma před-
stavila další dvě rychlonabíječky typu Terra. 
První je Terra 360 s maximálním výkonem 
360 kW a schopností obsluhovat až čtyři 
vozidla současně a druhá je nová generace 
Terra HP (High Power), která dokáže nabíjet 
jedno elektrické auto výkonem až 350 kW 
a 500 A, nebo dvě vozidla výkony 175 kW 
a 375 A.

Portfolio produktů udržitelné dopravy 
nyní představuje asi 10 % celkového pří-
jmu firmy. Za posledních pět let dosáhla 
v tomto sektoru nadprůměrného růstu 

s odhadovaným ročním tem-
pem 17 %, přičemž předpo-

kládá, že bude i nadále překo-
návat výkonnost trhu, u kterého 

se očekává dvouciferný růst. Klíčovými 
tahouny trhu jsou v tomto segmentu 
hlavně nabíjecí stanice pro elektromobily 
a autobusy, elektrické pohonné systémy 
pro nákladní automobily, železnice, těžeb-
ní zařízení, a technologie zeleného vodíku 
pro lodní dopravu. Z boomu elektromobilů 
těží také divize robotiky ABB, která je 
druhým největším dodavatelem technolo-
gií pro montáž pohonů, baterií a karoserií 
elektromobilů. 

David Kostolník

CHAdeMO je patentovaný standard 
pro infrastrukturu rychlého nabíjení, 
kterou založila japonská Asociace 

CHAdeMO v roce 2010 pěti firmami (Toyo-
ta, Nissan, Mitsubishi, Fuji Heavy Industries 
a Tokyo Electric Power), sdružující dnes 
více než 420 členů. 

V roce 2011 představilo konsorcium sed-
mi evropských a amerických automobilek 
(Audi, BMW, Daimler, Ford, GM, Porsche 
a VW) vlastní specifikaci, systém CCS, s cí-
lem prosadit jej jako „globální standard pro 
nabíjení“ umožňující využívání jak střídavé-
ho (AC), tak stejnosměrného proudu (DC). 
Toto sdružení, které nyní vede organizace 
CharIN, má více než 200 členů. Tyto dva 
formáty nabíjení (k nimž přibyl i vlastní sys-
tém automobilky Tesla) bojují o dominanci 
na trhu. Souboj se týká vysokorychlostního 
nabíjení úrovně 3, známého jako DC Fast 
(resp. Supercharging v případě Tesly).

CHAdeMO používaný většinou elektric-
kých vozidel na celém světě byl navržen 
speciálně pro obousměrné nabíjení (s po-
mocí adaptéru umožňuje nabíjet i Teslu, což 
v případě CCS neplatí), tzn., že podporuje 

technologii Vehicle-to-grid (V2G). S ním 
počítají u nově sériově vyráběných elek-
tromobilů už i Tesla, VW, BMW a Hyundai. 
Zástrčka CHAdeMO však běží pouze na 
DC, takže pro AC nabíječky musí mít auta 
s tímto formátem také samostatný port 
J1772. 

Situace v Evropě se u nabíjení úrovně 
2 a 3 vyvíjela odlišně a nabíjení úrovně 2 
se nakonec standardizovalo jako konektor 
Typu 2 (Mennekes). Je podobný J1772, ale 

může přenášet všechny 3 fáze komerčního 
napájení, k němuž Unií podporovaný evrop-
ský CCS přidává vysoce výkonné piny. 

Orientaci mezi dobíječkami a jejich 
systémy by v Evropě mělo řidičům usnadnit 
jejich značení pomocí štítků, platné v EU od 
jara letošního roku podobně jako rozlišo-
vání jednotlivých druhů paliv na čerpacích 
stanicích. 

Jan Přikryl

SOUBOJ O JEDNOTNÝ NABÍJECÍ SYSTÉM
Média občas hlásají, že „válku (rychlo)nabíječek“ pro elektromobily vyhrál  
systém s technologii CCS, tak jednoznačná situace však zdaleka není a ChAdeMo  
své pozice vyklidit nehodlá.

ABB VYČLEŇUJE DIVIZI ELEKTRICKÉ MOBILITY
Skupina ABB zaměřuje své aktivity na rostoucí zájmem o dopravu s nulovými emisemi, 
proto hodlá v první polovině roku 2022 vyčlenit svou divizi elektrické mobility  
s nabíjecími stanicemi jako samostatný subjekt.
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Nabíjecí stanice 
Terra HP dospěly 

letos už do své třetí 
generace. 



V nové generaci najdeme inovativní 
produkty, jako TeSys Deca spouště-
če motoru (TeSys GV2/GV3), TeSys 

Deca stykače (TeSys D) a TeSys Deca 
tepelná ochranná relé (TeSys LRD).

Řada nových přístrojů TeSys Deca je 
odvozená od stávajících stykačů TeSys D, 
motorových spouštěčů TeSys GV a tepel-
ných ochranných relé TeSys LRD. Nabízí 
celou řadu nových funkcí a pokrývá všech-
ny hlavní jmenovité výkony motorů, od  
3,7 kW až do 75 kW. Vedle řady TeSys  
Micra, pro výkony nižší než 3 kW, a řady 
TeSys Giga, která jsou pro výkony nad 
75 kW, pokrývá celé portfolio TeSys pro 
spouštění a ochranu motorů.

Robustnější a zelenější řešení
Nová řada TeSys Deca zaručuje spolehlivý 
provoz, vysokou bezpečnost a skvělou funkč-
nost. Pod označením „Deca“ uvádí Schneider FO
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EKOLOGICKÉ A INOVATIVNÍ  
SPOUŠTĚČE TESYS DECA   
Společnost Schneider Electric, specialista na průmyslovou automatizaci 
a efektivní řízení energie, uvedla na trh novou generaci stykačů  
a spouštěčů motoru TeSys. Jsou vhodné pro domovní aplikace,  
výtahy i pro průmyslová odvětví v náročném prostředí. 

Nová řada přístrojů 
disponuje QR kódem, 
který umožňuje  
bleskové načtení 
potřebné  
dokumentace. 
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Certifikace pro různé aplikace
Novinky vyhovují všem globálním certifi-
kacím pro mnohé aplikace. Kromě  
patentovaných připojovacích svorek 
EverLink je instalace rychlejší a jednoduš-
ší i díky univerzální šroubové hlavě. Nový 
prachotěsný pomocný kontakt, kterým 
je řada Deca vybavena, nabízí vysokou 
spolehlivost spínání ve všech aplikacích 
automatizace.

Díky certifikátu Green Premium 2.0 je 
řada TeSys Deca v souladu s nejnovějšími 
předpisy REACH a ROHS. Ekologické je 
rovněž balení přístrojů. Uživatelé tak mají 
možnost modernizovat svá elektrická 
zařízení s menším dopadem na životní 
prostředí, což přispívá k pozitivnímu envi-
ronmentálnímu obrazu jejich  
společnosti. 

www.se.com/cz

Electric na trh hned tři přístroje: spouštěče 
motorů (TeSys GV2/GV3), stykače (TeSys D) 
a tepelná ochranná relé (TeSys LRD). 

„Nové stykače TeSys Deca používají 
vysoce kvalitní plasty, takže jsou odolnější 
vůči přímému ohni. Díky tomu jsou v sou-
ladu s normou EN60335-1 pro bezpečnost 
elektrických spotřebičů v domácnosti i pro 
průmyslové aplikace, jejichž součástí je po-
žadavek na nehořlavost,“ uvádí Petr Bohušík, 
produktový manažer Schneider Electric.

Spouštěč  
motoru TeSys 

Deca GV2

Stykač  
TeSys D

Tepelné 
ochranné relé 

TeSys  
LRD 350



Podobně to vnímají také v inženýrské 
společnosti DEL, která v oblasti elek-
tromobility nabízí řešení pro každou 

situaci. Jejich smartCHARGE systém je 
jedinečný v modularitě, umí tak růst s mění-
cími se potřebami klientů. A to jak z hle-
diska počtu nabíjecích míst, tak z pohledu 
výkonu.   

Žďárská společnost DEL loni oslavila 
25 let. Vedle automatizace, robotizace či 
výroby elektrických rozváděčů, které jsou 
hlavními pilíři jejích aktivit, se věnuje také 
nabíjecí infrastruktuře pro elektromobily. 

„Má to svou logiku. Máme zkušenosti 
i kompetence v průmyslu i v energetice, od 
roku 2016 je navíc součástí naší skupiny 
i slovenská společnost NES Nová Dubnica, 
specialista na výkonovou elektroniku. Od-
tud už byl tedy jenom krok k vývoji vlastních 
nabíjecích stanic a následně i komplexních 
systémů pro nabíjení,“ vysvětluje Jiří Kabel-
ka, výkonný ředitel společnosti DEL. Cílem 
je podle něj mít v oblasti nabíjecí infrastruk-
tury opravdu řešení pro každou situaci. 

Jak bylo řečeno výše, naprostou většinu 
nabíjecích bodů najdeme již brzy především 
v domácnostech, u parkovacích stání či na 
firemních parkovištích. Své o tom ví manažer 
elektromobility v DEL Václav Dvořák: „Smysl 
není v tom, že někam jedu a tam se nabiji. 
Smyslem je nabíjet vůz ve chvíli, když ho 
zrovna nepotřebuji, zkrátka když stojí. 
Nabíjení na tranzitních nabíječkách je navíc 
poměrně drahé, efektivnější je tak využívat 

elektrický výkon, který máme již dnes v běž-
né přípojce. Jde jen o to energii efektivně 
využívat v průběhu času a samozřejmě hlídat 
maxima tak, aby se předcházelo výpadkům. 
Toho u nás dosahujeme právě chytrým 
řízením. Místo předimenzovaného přípoj-
ného místa či rozvodů, máme ekosystém, 
který distribuuje energii tam, kde je právě 
potřeba,“ vysvětluje Václav Dvořák a dodá-
vá: „Vezměte si například bytový komplex 
s podzemními garážemi. Večer a přes noc 
spotřeba energie klesá, a proto je možno ji 
přesunout k wallboxům umístěným v pod-
zemích garážích. Nabíjíte vozy tak, aby byly 
ráno připravené na cestu. Když spotřeba bu-
dovy opět stoupne, chytrá regulace naopak 
nabíjecí výkon sníží.“ Využití takového systé-
mu je tedy nejen v rezidenčních domech, ale 
i v podzemních garážích, na parkovišti firem, 
hotelů či administrativních center, nebo na 
veřejných zpoplatněných místech, jako jsou 
veřejná parkoviště měst či supermarketů.  

Chytré řízení je však pouze jednou 
z pokročilých funkcí DEL smartCHARGE. 
Systém řídících rozváděčů zajišťuje nejen 
distribuci, hlídání maxim či měření, ale 
i správu jednotlivých nabíjecích bodů. Přes 
webové rozhraní máte přehled o aktuálním 
stavu nabíjení, statistikách, oprávnění jed-
notlivých uživatelů, případně ihned zjistíte, 
kde je problém. Přes komunikační protokol 
OCPP pak můžete využít i cloudové 
řešení.  „Zásadní je však modularita, což 
znamená, že systém roste s potřebami. 
Postupně do něj lze přidávat další a další 
nabíjecí body, nebo kombinovat techno-
logie střídavého a rychlého stejnosměr-
ného nabíjení. Navíc je univerzální a lze jej 
tak realizovat v téměř každém objektu,“ 
přibližuje hlavní výhody chytrého nabí-
jení Václav Dvořák. DEL dnes disponuje 
jak wallboxy či střídavou nabíjecí stanicí 
DELTower se čtyřmi konektory, tak rych-
lonabíječkou VECTOR DC75, která umí 
„obsloužit“ dva vozy najednou. 

A jak vlastně vypadá příprava a realizace 
takového komplexního projektu? Prvním 
krokem je určitě definování stávajících i bu-
doucích potřeb klienta, energetická bilance 
a charakter místa, kde plánuje umístit svou 
nabíjecí infrastrukturu. V druhém kroku je 
třeba navrhnout nabíjecí systém tak, aby 
mohl do budoucna růst. V třetím kroku pak 
přichází vlastní realizace. 

„Zajištujeme dodávky na klíč, od návrhu 
přes projekt až po stavební práce, funkční 
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DALŠÍM KROKEM V ELEKTROMOBILITĚ  
JE CHYTRÝ ENERGETICKÝ EKOSYSTÉM 
Představa, že infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů tvoří hlavně 
nabíječky u čerpacích stanic, rychle zastarává. Už dnes je jasné,  
že v budoucnu se bude naprostá většina nabíjení odehrávat doma  
či ve firmě. Prostě tam, kde auto logicky „stojí“ delší čas. 

Již brzy najdeme 
většinu nabíjecích 
bodů především 
v domácnostech,  
u parkovacích stání 
či na firemních 
parkovištích.
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zkoušky či zaškolení obsluhy. Zařídíme 
i jednání se stavebním úřadem, dodava-
teli energií či vyřízení dotační podpory na 
projekt,“ přibližuje jednotlivé fáze Václav 
Dvořák s tím, že cesta pro veřejnou podpo-
ru je nyní otevřena především v programu 
Nová zelená úsporám. „Samozřejmostí je 
pak správa a servis již předaného díla,“ 
připomíná ještě Dvořák. 

Jak je vidno, systém osamocených 
tranzitních nabíječek bude do budoucna 
fungovat především jako doplněk pro na-
bíjecí infastrukturu, kterou máte k dispozici 
v „cílové“ destinaci. 

„Pokud totiž auto odstavujete na noc, 
nemusí být nabité hned. Nabíjí se, až bude 
energie levná a bude jí dostatek. Od „hlou-
pých“ zásuvek se tak posouváme rychle 

dopředu. Pokročilá regulace je navíc cesta, 
jak jít naproti zelené energii, jejíž dodáv-
ky nejsou stabilní (slunce, vítr). A právě 
tohle jsou věci, které dávají elektromobilitě 
nový smysl, a také cesta, po které jdeme 
v DELu,“ dodává ještě s úsměvem výkonný 
ředitel Jiří Kabelka.  

www.del-ev.cz

ENERGIE A ELEKTROMOBILITA TÉMA

▼ INZERCE

DEL smartCHARGE splňuje 
požadavky programu 
Nová zelená úsporám. www.del-ev.cz

CHARGE
EKOsystém nabíjení
pro každou situaci
DEL smartCHARGE

Dáváme elektromobilitě smysl!
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Modulární ekosystém 
k vytváření nabíjecí 
infrastruktury využívá 
stávající přípojky. Základem 
jsou silové rozváděče 
pro připojení řízených 
wallboxů. Systém zajišťuje 
hlídání maxim, měření 
odběru energie, ale také 
správu nabíjecích bodů, 
oprávnění uživatelů či jejich 
autorizaci.

AC nabíjecí stanice 
DELTower dokáže ve verzi  
s externím distribučním 
sloupkem naráz nabíjet  
až čtyři elektromobily.
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C-Energy implementuje inovativní 
technologie od českého dodavatele 
řídicích systémů pro energetiku, 

společnosti ZAT. Jde o nová řešení, která 
ještě nebyla na českém trhu v tomto oboru 
nasazena.

 Kdy jste rozhodli o ekologizaci 
teplárny?
L. Doležal: Rozhodnutí padlo už v roce 
2012, kdy jsme s novými majiteli teplár-
ny řešili projekt modernizace. To už jsme 
uvažovali o celkové plynofikaci zdroje. Bylo 
zřejmé, že se zavedením emisního obchodo-
vání bude následovat odklon od spalování 
uhlí. Tehdy jsme se rozhodli ponechat jej 
v omezeném rozsahu z pohledu celkového 
tepelného výkonu. Provedli jsme částečnou 
plynofikaci v podobě čtyř velkých koge-
neračních jednotek od firmy Rolls Royce 
Bergen Engines a v uhelné části jsme insta-
lovali dva nové roštové kotle, spalující hnědé 
uhlí na principu fluidní technologie. Jejich 
výhodou je, že mohou spoluspalovat i dřevní 
štěpku. Tyto úpravy, které vyšly i s dalšími 
investicemi přes dvě miliardy korun, přinesly 
snížení produkovaných emisí o zhruba  
90 procent oproti stavu v roce 2012.

Další projekty nás však ještě čekají. Od 
roku 2023 chceme provozovat výrobu ener-
gií v Plané nad Lužnicí na straně primárního 
paliva zcela bez uhlí. Nyní je projekt v po-
kročilém stadiu přípravy. 

 Společnost ZAT se podílela na 
zavádění těchto technologií, můžete  
to přiblížit konkrétně?
F. Kural: Každý projekt je pro nás vždy 
výzvou. Vedení C-Energy Planá přichází 
na český trh s novými technologiemi 
a naší úlohou je umět tyto technologie 
řídit a uvést do života. Zmíněná plyno-
fikace se nás týkala okrajově, kdy jsme 
měli na starosti integraci kogeneračních 
jednotek do stávajícího řídicího systému 
zdroje. Naše know-how jsme naplno 
uplatnili především při rozsáhlé rekon-

strukci původně uhelných kotlů, při níž 
se při změně technologie měnil způsob 
jejich ovládání. V souvislosti s rekon-
strukcí kotle jsme prováděli také úpravy 
na řízení rozvoden nízkého a vysokého 
napětí. Nasazovali jsme zde naše řídicí 
systémy SandRA, které se v současné 
době řadí mezi nejmodernější ve svém 
odvětví na trhu. 

Co však bylo na projektech stěžejní 
a zároveň technicky nejvíce náročné, bylo 
propojení nové technologie s těmi stávají-
cími a udržení koncepce jednotlivých částí 
řídicího systému tak, aby celý systém ladil 
a byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz 
jako celku. 

 Mluvili jsme o inovativním přístupu 
v oblasti výroby energie, jaké další 
inovativní řešení C-Energy Planá 
používá?
L. Doležal: Při začleňování zcela nových 
technologií dbáme na celkový koncept 
zdroje, aby jednotlivé technologie spolu 
účinně spolupracovaly, doplňovaly se a byly 
schopny vysoké flexibility provozu. Pro 
nás je důležitá schopnost rychlé změny 
elektrického výkonu zdroje provedená s vy- FO
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ROZHOVOR LIBOR DOLEŽAL, FRANTIŠEK KURAL

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ VÝROBY ENERGIE
Společnost C-Energy Planá, která zajišťuje dodávky tepla pro oblast 
Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, upustí jako první v ČR od 
spalování uhlí a přejde k ekologickým surovinám. Více k tématu přiblížil 
ředitel C-Energy Planá Libor Doležal a stratég ZAT pro segment tepelné 
energetiky František Kural.

Od roku 2023 chce 
firma provozovat  
výrobu energií v Plané 
na straně primárního 
paliva zcela bez uhlí.  
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sokou přesností, aniž by přitom docházelo 
k výkyvům technických parametrů v rámci 
dodávek tepla a technologické páry pro 
naše klíčové zákazníky. Proto neustále ino-
vujeme, abychom za každé situace vyhověli 
jejich potřebám. 

Zmínil bych z hlediska nasazení moder-
ních technologií instalaci dalších dvou ko-
generačních jednotek Rolls Royce Bergen 
Engines o výkonu 11,5 MWe, zprovozně-
ných v roce 2020, nebo bateriové úložiště 
o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh, které 
bylo v době uvedení do provozu v roce 
2019 největším v Česku. Z pohledu inova-
tivních řešení je významná také instalace 
spalovací jednotky Evecont, která využívá 
nerecyklovatelný plastový odpad s kapaci-
tou až 2400 tun za rok.

 Jak se do těchto inovací zapojila 
společnost ZAT?
F. Kural: Co se týká naší spolupráce na 
zmíněných projektech, tak v rámci baterio-
vého uložiště naše systémy řídí proces na-
bíjení a vybíjení. Ovládáme baterie a zajišťu-
jeme vizualizaci v řídicím systému zdroje.

V projektu Evecont jsme jako český 
dodavatel řídicích systémů zanechali vý-
raznou stopu. Jako subdodavatel majitele 
know-how, firmy Eveco Brno, jsme do 
C-Energy dodávali systém kontroly řízení 
a část elektro. Naše řídicí systémy jsou totiž 
určeny i pro řízení spalovacích procesů 
malých lokálních spaloven nerecyklovaného 
plastového odpadu.

V případě dalších projektů ZAT v energe-
tickém zdroji C-Energy jde například o řízení 
rozvodny 22 kV nebo právě realizované 
úpravy strojovny a parní turbíny Siemens. 
Tato akce související s přesunutím velínu si 
vyžádala další modifikace v řídicím systému 
SandRA Z200 a v HMI. Dále můžeme jmeno-
vat buzení generátoru na platformě SandRA 
Z100, konkrétně s využitím kompaktního  
regulátoru AVR Z110, řízení chemické  
úpravny vody, chladicích věží a další.

 Co jako firma očekáváte od partnerské 
firmy?
L. Doležal: Jak jsem uvedl výše, pro náš 
zdroj je velmi důležitá flexibilita provozu, 
rychlost změny, přesnost řízení elektrické-
ho výkonu a spolehlivost dodávek tepla, 
zejména páry a s tím související udržování 
jejích konstantních parametrů. 

Vedle promyšlené koncepce zdroje po-
třebujeme i kvalitní řídicí systém a dobrou 
spolupráci všech zodpovědných za instalaci 
technologie, řídicího systému i uvádění do 
provozu. Zároveň je nutná jejich průběžná 
podpora při postupném zdokonalování 
provozu, kdy je potřeba úzké spolupráce 
provozního personálu a specialistů dodava-
telských firem. 

Pokud hovoříme o řízení technologií, 
instalovaný systém musí být spolehlivý, 
dostatečně robustní a odolný. Od jeho 
dodavatele musíme mít jistotu rychlé tech-
nické podpory při řešení případných poruch 
i preventivní údržby. Poskytovatel technolo-
gie měření a regulace dodává řídicí systém 
na významnou část specifického zařízení, 
je proto důležitým článkem v instalované 
technologii. Proto potřebujeme, aby stejně 
jako my své řídicí systémy stále zdokonalo-
val a my v něm měli záruku dlouhodobosti. 

 Co je pro ZAT stěžejní při dlouhodobé 
spolupráci se zákazníkem?
F. Kural: S C-Energy Planá spolupracujeme 
už desítky let, podíleli jsme se na zavádění 
řízení u většiny inovativních technologií. 
Součástí naší spolupráce je udržování 
vazby mezi řízením životnosti jednotlivých 
provozovaných technologií i celého řídicího 
systému. Predikce provozuschopnosti je 
stěžejní jak pro dodavatele řídicího systé-

mu, tak pro provozovatele zdroje. Proto je 
velmi důležitá vzájemná komunikace, kdy 
s předstihem řešíme upgrade programo-
vého vybavení i jednotlivých technických 
prostředků. Máme k dispozici vývojový tým, 
který v případě potřeby upraví či vyvine 
řešení odpovídající novým požadavkům 
zákazníka.

 Jaké další projekty chystáte a jak se 
chcete profilovat do budoucna?   
L. Doležal: Vedle zmíněného projektu pře-
chodu na 100% spalování štěpky v původ-
ně uhelných kotlích realizujeme od letošní 
akvizice Teplárny Tábor v této lokalitě 
postupný přechod z primárních parních 
rozvodů na horkovodní. Připravujeme také 
projekt plynofikace v areálu bývalé Teplárny 
Tábor. Nový zdroj bude zajišťovat výrobu 
páry pro lokální odběratele, zároveň bude 
sloužit jako záloha a pro špičkování výroby 
tepla při velkých mrazech, pokud by horko-
vod z Plané nedokázal přenést celý potřeb-
ný tepelný výkon pro zákazníky v Táboře. 
Vedle toho počítáme s využitím směsného 
odpadu z regionu Táborska, který nenajde 
další využití a současně ho nebude možné 
po roce 2030 skládkovat ve zdroji energe-
tického zpracování odpadu. 

Ale zabýváme se i dalšími rozvojovými 
aktivitami v oblasti snižování zátěže CO2, 
jako je například oblast výroby vodíku, uklá-
dání CO2, instalace zdrojů OZE a případné 
nasazení dalšího bateriového systému. 
Uvidíme, jak rychle budeme postupovat při 
realizaci těchto rozvojových projektů, v ja-
kém pořadí a kdy se budou realizovat. 

 Bude se ZAT podílet i na řízení těchto 
projektů?
F. Kural: Teplárny a spalovny odpadu jsou 
provozy, kam ZAT dlouhodobě dodává svá 
řešení s využitím vlastního řídicího systému 
SandRA. Jsme připraveni s nimi spolupra-
covat na instalaci tradičních technologií 
dodávkami řídicích systémů různé úrovně 
od DCS až po řízení jednotlivých částí 
technologie, například řízení kotlů, parních 
turbín, generátorů, rozvoden a také neblo-
kových provozních souborů. Co se týká 
výroby vodíku, ukládání CO2 a instalace 
dalších obnovitelných zdrojů energie včetně 
její akumulace, jsme připraveni stejně jako 
v minulosti spolupracovat s dodavateli 
technologie i s budoucím provozovatelem 
na vývoji řízení a následné instalaci těchto 
nových technologií. 

Naší výhodou jsou kvalitní a bezporucho-
vé systémy s životností až dvacet let. Díky 
vývojovému zázemí můžeme teplárnám či 
spalovnám nabídnout moderní řízení šité 
přesně na míru jejich potřebám.  

Denisa Ranochová

LIBOR DOLEŽAL, FRANTIŠEK KURAL ROZHOVOR

„Schopnost rychlé a přesné změny elektrického 
výkonu zdroje nesmí změnit parametry dodávek 
tepla a technologické páry,“ říká Libor Doležal, 
ředitel C-Energy Planá.

„Technicky nejvíce náročné bylo propojení 
nové technologie se stávajícími, aby byl zajištěn 
bezpečný a plynulý provoz jako celku,“ vysvětluje 
František Kural, stratég ZAT pro segment tepelné 
energetiky 

Rozvodna rozvaděče a měniče s řídicím 
systémem Evecont.

Bateriové úložiště o výkonu 4 MW a kapacitě  
2,5 MWh bylo před dvěma lety největší v Česku.
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Technologie umožňující produkci čpav-
ku, kterou BASF zavedlo před 50 lety 
v německém Ludwigshafenu, měla 

způsobit revoluci v průmyslovém čištění  
plynu. Jednalo se o odstranění oxidu uhliči-
tého ze syntézního plynu pro výrobu čpavku, 
což je důležitá surovina pro výrobu hnojiv.

Od roku 1971 BASF v oblasti úpravy 
plynů nabídla řadu zlepšení – vyvinula 
technologie, mimo jiné pro zemní plyn, 
syntézní plyn, rafinérské odpadní plyny, 
spaliny a bioplyn. Dnes v tomto segmentu 
zaujímá čelní místo a svá řešení poskytuje 
zákazníkům z různých odvětví provozují-
cím přibližně 500 závodů po celém světě.

Zvlášť bohaté na inovace bylo poslední 
desetiletí – podívejme se alespoň na ty 
nejdůležitější. FO

TO
: B

A
S

F

BASF: ZPRACOVÁNÍ PLYNŮ  
V PRŮMYSLOVÉM MĚŘÍTKU  
V čištění plynů má lídr chemického průmyslu BASF dlouhou tradici 
sahající až k vývoji Haber-Boschova procesu. Před 50 lety firma zahájila 
provoz závodu na výrobu čpavku pomocí nové technologie  
čištění plynu. U příležitosti tohoto výročí představuje  
BASF nejdůležitější inovace z poslední doby.

přispívají k úspoře zdrojů a snižování emisí. 
V roce 2019 firma vytvořila inovativní digi-
tální platformu OASE connect, jež zákazní-
kům umožňuje optimalizovat provoz závodu 
s pomocí simulačního nástroje, ukládat 
analýzy vzorků a dozvědět se více o tech-
nologiích úpravy plynů pomocí e-learningo-
vých materiálů. O rok později uvedla na trh 
OASE sulfexx, vysoce energeticky účinnou 
technologii úpravy plynu, vyvinutou ve 
spolupráci se společností ExxonMobil. Tato 
technologie pomáhá rafinériím a zpracova-
telům plynu plnit cíle v oblasti odstraňování 
síry a zároveň snižovat emise. V roce 2021 
BASF podnikla další krok v digitalizaci, 
jež má dále zlepšit efektivitu čištění plynů. 
Spolu se start-upem trinamiX, ze skupiny 
BASF, vyvinul tým OASE metodu analýzy 

Rozšiřující se řada OASE
Již deset let BASF dodává svým zákazní-
kům celé portfolio technologií, prostředků 
pro úpravu plynů, které jsou nezbytné 
pro použití zemního a syntézního plynu, 
a komplexních služeb pod značkou OASE 
– Gas Treating Excellence. Produkty OASE 
mají ve srovnání s konvenčními technolo-
giemi nejvyšší účinnost, a proto významně 
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Proces úpravy plynu 
vyžaduje málo energie, 
ale poskytuje velký 
výtěžek plynů  
s vysokou čistotou.
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složení činidel pro úpravu plynu v proce-
sech OASE. 

Metoda OASE digilab
Metoda, která nese název OASE digilab, 
funguje téměř v reálném čase a po svém 
uvedení na trh nahradí pracný, časově 
náročný proces, jenž vyžadoval zaslání 
odebraných vzorků do dvou speciálních 
laboratoří BASF v Německu a USA.

OASE digilab pracuje s řešením pro 
blízkou infračervenou spektroskopii (NIR). 
Kombinuje mobilní NIR spektrometr s analý-
zou dat (chemometrií) na kvalitativní a kvan-

titativní určení složení vzorku. Do budoucna 
budou moci uživatelé zanášet vzorky ze své-
ho závodu přímo do zařízení OASE digilab 
a získat analýzu během několika sekund.

„OASE digilab znamená revoluci v kon-
trole kvality zpracování plynů. Zákazníci, 
kteří tuto službu využijí, budou moct 
nepřetržitě sledovat stav své úpravny plynu 
a provozovat ji s optimálním složením 
rozpouštědel,“ říká Filip Dvořák, generální 
ředitel společnosti BASF v České republice.

Pomáhá i v nových nalezištích
V posledních letech vznikla řada projektů 
v oblasti plovoucího zkapalněného zemní-
ho plynu (FLNG), které umožnily otevření 
významných nalezišť zemního plynu  

na dně oceánů. Technicky náročný proces 
těžby zemního plynu na volném moři (ob-
vykle z velké hloubky) vyžaduje inovativní 
úpravy plynu. Společnost BASF investo-
vala do dalšího rozvoje své technologie 
a již zaznamenala první úspěch: nejnovější 
FLNG projekt malajské ropné a plyná-
renské společnosti PETRONAS využívá 
novou technologii úpravy plynu OASE.

Efektivní a spolehlivý proces
Za účelem odstranění kyselých složek 
z plynů, jako jsou oxid uhličitý nebo siro-
vodík, se přiváděný plyn dostává  

do protiproudého kontaktu s plně rege- 
nerovaným roztokem aminu OASE  
do absorpční kolony. Zde kyselé plyny 
reagují s roztokem aminu a následně jsou 
z plynu odstraněny. Amin bohatý na kyselý 
plyn se zahřeje a přivede do regenerační 
kolony, kde se z roztoku oddělí kyselé 
složky. Regenerovaný roztok OASE se 
poté ochladí a recykluje zpět do absorpč-
ních kolon. V mnoha případech je oxid 
uhličitý tak čistý, že jej lze použít i pro 
chemické účely.

Proces úpravy plynu BASF vyžaduje 
relativně málo energie, nabízí velmi vyso-
kou dostupnost a poskytuje velký výtěžek 
plynů s vysokou čistotou. Jeho flexibilita 
také umožňuje selektivní separaci určitých 
složek plynu. Používaná rozpouštědla  
pro úpravu plynu OASE se vyznačují 
vysokou stabilitou a dlouhou životností, 
takže je potřeba doplňovat jen minimální 
množství.  

Kamil PittnerFO
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Podpora digitalizace v průmyslovém 
zpracování plynů umožní dále zlepšit efektivitu 
čištění plynů.

Technicky náročný proces těžby zkapalněného 
zemního plynu na volném moři vyžaduje 
inovativní technologie jeho úpravy.
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VZDUCHOVÁ ELEKTRÁRNA
Elektřina z vody, Slunce nebo větru  
už není nic neobvyklého, ale ze vzduchu? 
Tím není myšlena větrná energie  
proudícího vzduchu, ale jen a jen  
obyčejný vzduch. 

Přesně takový zdroj energie se podaři-
lo vytvořit výzkumníkům z University of 
Massachusetts Amherst. Generuje čistou 
elektřinu „z ničeho“ – a funguje nonstop.

Zařízení nazvané Air-gen využívá přírodní 
protein produkovaný mikrobem Geobac-
ter k výrobě elektřiny ze vzdušné vlhkosti 
– vzniká z vodní páry přirozeně přítomné 
v atmosféře. Vědci si při vývoji senzorové-
ho zařízení všimli, že když byly nanodrátky 
vystaveny atmosférické vlhkosti specific-
kým způsobem v kontaktu s elektrodami, 
zařízení generovalo proud. 

Air-gen vyžaduje pouze tenkou vrstvu 
proteinových nanodrátů o tloušťce menší 
než 10 mikronů. Ta adsorbuje vodní páru 
z atmosféry. Kombinace elektrické vodi-
vosti a povrchové chemie proteinových 
nanodrátků s jemnými póry mezi nanodrát-
ky ve filmu vytváří podmínky, které generují 
elektrický proud mezi dvěma elektrodami. 
Technologie dokáže vyrábět energii i v ob-
lastech s extrémně nízkou vlhkostí, jako je 
Sahara. Na rozdíl od jiných OZE nevyžadu-
je sluneční světlo ani vítr a funguje dokonce 
i v interiéru.

Podle výzkumníků je současná generace 
zařízení Air-gen schopna napájet malou 
elektroniku, konečným cílem je ale vytvořit 
rozsáhlé systémy a dostat technologii do 
průmyslového měřítka. Laboratoř už vyvi-
nula i nový mikrobiální kmen pro rychlejší 
a levnější masovou produkci proteinové 
složky.  

Kamil Pittner

2

Nanodrátky vyrábějí  
elektřinu z atmosférické  

vlhkosti.
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Turbína typu MySE 16.0-242 s jme-
novitým výkonem 16 MW, která byla 
nedávno certifikována DNV a Čín-

ským certifikačním střediskem, by měla být 
instalována v první polovině roku 2023. Je 
navržena pro třídy vysokých větrů včetně 
tajfunu. 

Obří rotor o průměru 242 m  
a 118 m dlouhé lopatky pokrývají 
plochu 46 000 m2, což odpoví-
dá více než šesti fotbalovým 
hřištím. Jedna turbína MySE 
16.0-242 může generovat až 
80 000 MWh elektřiny ročně, 
což je podle výrobce dostateč-
né množství pro napájení více než 
20 000 domácností. Technologie pře-
vodovky Hybrid-Drive a středněrychlostní 
planetové převodovky se sdílením zátěže 

byly plně optimalizovány, aby 
zajistily robustnost a účinnost 

této nové turbíny a zároveň po-
skytovaly vynikající ekonomický výkon 

pro aplikace s pevným dnem i plovoucí 
systémové aplikace.

Veškerá výkonová 
elektronika byla nově 
přemístěna do věže 
gondoly, což zjedno-
dušilo kabeláž i údržbu 
systému. Vzduchotěs-
ný design má chránit 
gondolu před drsnou 
korozí solnou mlhou 
a přitom umožnit vnitř-
ní přirozené chlazení 
vzduchem. Hmotnost 
gondoly je přitom 

relativně nízká (méně než 37 tun na MW), což 
umožňuje efektivnější využití věže i kon-
strukce základů. To má za následek méně 
potřebného materiálu a logistiky. 

Petr Sedlický

Zvýšení výkonu bude dosaženo nejen 
větším počtem instalací, ale i větrnými 
turbínami, které umožňují vyrábět více 

energie než jejich předchůdci a které budou 
méně mimo provoz.

Turbíny jsou vystaveny velmi drsným 
pracovním podmínkám. Od roku 2000 se 
průměrná délka lopatek více než zdvojnáso-
bila. U novějších modelů se očekává, že do-
sáhnou délek přesahujících 85 m a některé 
pobřežní turbíny jsou osazeny lopatkami 
dlouhými 110 m – což je rotor o průměru 
dvou fotbalových hřišť. Ale čím větší listy, 
tím rychleji se pohybují jejich hroty, a tím 
větší je eroze na náběžných hranách. A to 
je hlavním důvodem neplánovaných oprav. 
Lopatky podle vědců selhávají 12krát častě-
ji v důsledku povrchové eroze než v dů-
sledku poruchy konstrukce. Vnitřní defekty 
v povlaku číhající pod povrchovou erozí 
jsou těžko zjistitelné. 

Aby turbína odolala přírodním silám 
a tlakům, které rotace vytváří, jsou listy 
vyráběny s vícevrstvým pláštěm. Typicky 
však vnější vrstva během provozu eroduje 
a vnitřní vrstvy se mohou oddělit. Teore-

tická životnost turbíny je 25 let, současné 
středně velké systémy vyžadují údržbu už 
po 10 letech, a novější, s většími rotačními 
průměry, vykazují nezřídka silnou erozi už 
během druhého roku provozu.

Pružný povrch chrání rotory
K řešení problému vyvinula firma Aerox 
Arolep systém ochrany hran pomocí 
kombinace vylepšených povlaků a metod 
detekce. Na rozdíl od běžných povlaků, 
je viskoelastický, což znamená, že se pod 
napětím poddá nebo přesněji deformuje 

a vrací se zpět. To je dosaženo kombinací 
dvou polymerů s různými komplementár-
ními vlastnostmi. Povlak dokáže absorbo-
vat vysokorychlostní a vysokofrekvenční 
nárazy na přední hranu listu a na míru šitá 
modifikace vlastností polymeru zajišťuje, 
že povlak i materiály čepele spolupracují, 
takže účinky nárazu jsou rozptýleny v celé 
struktuře listu. Nezávislé výkonnostní testy 
ukázaly, že Arolep chrání integritu lopatek 
lépe než jakékoli jiné řešení.

Další řešení umožňuje nahlédnout dovnitř 
vícevrstvých povlaků. Technologie THz 
firmy Das-Nano pracující v terahertzové 
oblasti elektromagnetického spektra mezi 
mikrovlnnými a infračervenými frekvencemi, 
dokáže „vidět“ skrz věci a identifikovat je-
jich chemické složení a elektrické vlastnosti 
nedestruktivním a neionizujícím způsobem. 
Může provádět hlubokou charakteriza-
ci jednotlivých vrstev struktury povlaku 
a jakékoli čepele nezávisle na materiálech, 
což umožňuje kvantifikaci přilnavosti mezi 
vrstvami. 

Allison Baloghová

GIGANTI SUŽOVANÍ EROZÍ
K cílům EU v oblasti obnovitelné energie má nejvíce přispívat větrná energie.  
V loňském roce pokryla asi 16 % evropské poptávky a v plánu je v příštích  
5 letech zvýšení energie z větru o ca 50 %. 

MAXI TURBÍNA ZÁSOBÍ TISÍCE BYTŮ
Větrnou turbínu s hybridním pohonem, která svými parametry aspiruje na titul „největší 
svého druhu“, představil čínský výrobce turbín MingYang Smart Energy. 

TÉMA ENERGIE A ENERGETIKA

Výkonová 
elektronika 

byla přemístěna do 
věže gondoly, což 

zjednodušilo kabeláž  
i údržbu systému.



ŘÍDÍME SVĚT TECHNOLOGIÍ 
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Severní mořská cesta spojuje Evro-
pu s Asií podél arktických břehů 
Ruska a objem plavby na ní postupně 

vzrůstá. Pro tranzitní dopravu je kratší než 
trasa přes Suezský průplav a roste i vývoz 
nerostného bohatství ze Sibiře a z něj 
vyrobené produkce, v poslední době hlavně 
v souvislosti s těžbou zemního plynu.

Problémem je však to, že námořní trasa na 
určitou část roku zamrzá, takže je nezbytné, 
aby nákladní lodě doprovázely ledoborce, 
které prolamují v ledu cestu. Už osvědčenou 
technologií jsou jaderné ledoborce, které vy-
drží na moři dlouhou dobu a nejsou vázány 
na časté doplňování paliva. Díky jaderným 
reaktorům mají navíc ve srovnání s ostatními 
typy pohonů lodí vysoký výkon a zvládají tak 
náročnější ledové podmínky.

Modernizace nejvýkonnějších 
První jaderný ledoborec vyplul v roce 1959 
a nyní je v provozu už několikátá gene-
race těchto lodí. Stávající plavidla však 
v příštích letech vyčerpají svou životnost 
a budou muset být vyřazena z provozu. 
Proto na vodu postupně vyplouvá jedna 
loď nové generace za druhou. První z nich 
je v provozu od loňského roku a nese 
jméno Arktika podle oblasti, kde stráví 
většinu svého života. Další, opět příznačně 
pojmenovaná – Sibir, by měla vyplout na 
konci letošního roku.

Celkem ruská korporace pro atomovou 
energii Rosatom vyrobí pět lodí třídy ozna-
čované jako LK-60 podle výkonu 60 MW, 
který mají na lodních šroubech. A objevují 
se informace o rozšíření série o další dva 
jaderné ledoborce. Díky výkonu 60 MW se 
tato plavidla řadí mezi nejvýkonnější ledo-
borce na světě a dokáží prolamovat až tři 
metry tlustý led. Tak velký výkon mají díky 
dvěma jaderným reaktorům RITM-200, 
které nesou na palubě. Každý z nich má 
tepelný výkon 175 MWt a řadí se tak 

mezi dnes populární malé reaktory. Pro 
polární krajiny mají jaderné ledoborce velký 
význam i z pohledu ekologie, nevypouštějí 
totiž při svém provozu emise skleníkových 
plynů.

Severní mořskou cestu čeká i jeden po-
zoruhodný rekord, měl by zde plout vůbec 
nejvýkonnější ledoborec světa. Staví se od 
roku 2020 a budou jej pohánět dva reaktory 
RITM-400, každý o výkonu 315 MWt. Pla-
vidlo bude mít na lodních šroubech výkon 
120 MW, což je prakticky dvojnásobek 
oproti dnešním nejvýkonnějším ledobor-
cům. Vyplout by mělo v roce 2027.

Z vody na souš
Podobně jako se život vyvinul ve vodě 
a později se rozšířil i na souši, uplatnění 
malých reaktorů se přesouvá z ledobor-
ců na zem. Svého využití se opět dočkají 
v polárních oblastech Sibiře, kde se jinak 
spaluje uhlí a jiná fosilní paliva, protože jde 
o odlehlé oblasti.

První moderní malá pozemní jaderná 
elektrárna malého výkonu by měla vznik-
nout v Jakutsku v roce 2028. Bude vyrábět 
elektřinu i teplo pro velký důl, domácnosti 
i firmy. A opět je důležité, že dopad jejího 
provozu na okolní prostředí bude minimální 
díky nulovým emisím skleníkových plynů. 

Vladislav Větrovec

POČET JADERNÝCH LEDOBORCŮ ROSTE
Dny se zkracují a přibližuje se doba, kdy budou nákladní lodě plavící se 
po Severní mořské cestě potřebovat doprovod jaderných ledoborců. 
V posledních letech probíhá u těchto nezvyklých lodí velká modernizace 
a zajímavé je i to, že se tyto typy reaktorů začínají používat i na souši.

Jaderné reaktory na 
lodích mají tepelný 
výkon 175 MWt a řadí 
se tak mezi populární 
malé reaktory.

Jaderný ledoborec 
při plavbě polárním 
mořem.

Nejnovější jaderný 
ledoborec Arktika  
v zamrzlém moři.

1

2

 ▼
 IN

Z
E

R
C

E

1

2



Nejde už zdaleka jen o tradiční zá-
sobení skladů pro vánoční sezónu. 
V důsledku optimalizací nákladů 

v dodavatelském řetězci se Evropa (ale 
i jiní) stala příliš závislou na jiných regionech 
(zejména Asii a tamních výrobcích), a jak 
nedávno uvedl v souvislosti s problémy 
automobilek postrádajících čipy a elektro-
niku šéf dozorčí rady německého výrobce 
automobilových součástek Bosch Franz 
Fehrenbach, je třeba změnit kurz.

Složitý komplex navzájem úzce propo-
jených a na sobě závisících vazeb, řízení 
kapacit a dodávek, často plánovaných 
kvůli omezování skladových kapacit na 
přesně vymezený časový úsek, už přesáhl 

možnosti zvládnutelné člověkem. Do slu-
žeb logistiky nastupuje umělá inteligence, 
automatizovaná řešení a roboty nahrazující 
tradičně nedostatkovou lidskou pracovní 
sílu.

V posledních letech se navíc s postupu-
jícím tlakem na ekologičnost a minimalizaci 
zátěže pro životní prostředí poskytovatelé 
logistických služeb musejí vypořádat s ne-
ustále objemnějším souhrnem předpisů 
týkajících se zajištění bezpečnostních pro-
cedur a regulí. Od trendu cirkulární (oběho-
vé) ekonomiky po bezpečnou manipulaci 
s obsahem, který by mohl představovat 
riziko pro životní prostředí, což znamená 
mj. i splňovat předepsané požadavky 

a disponovat např. i certifikací pro dané 
operace a potřebným zázemím. Ve výhodě 
jsou tak firmy, které mohou nabídnout 
specializované profesionálně garantované 
služby, často zaměřené na konkrétní oblast 
(chemická logistika, farmaceutická logis-
tika a transporty medicínského vybavení 
apod.).

To vše znamená jediné: Kvalitní a spoleh-
livý systém a technologické vybavení umož-
ňující obstát v požadavcích moderní doby. 
K dispozici je naštěstí poměrně rozsáhlá 
a neustále se rozrůstající paleta různých 
řešení či jejich kombinací, které to umož-
ňují. A s některými se můžete seznámit i na 
následujících stránkách. 

NA HRANICI MOŽNOSTÍ (A NĚKDY I ZA NÍ)
Logistika se v předsvátečních dnech závěru roku musí vypořádávat 
s enormní zátěží svých kapacitních možností, navíc nyní ještě s faktorem 
koronavirové pandemie. Je potřeba vyřešit řadu problémů, pomoci jí 
v tom mohou  technologie, pokročilý software i moderní technika.

LOGISTIKA VE VÝROBĚ 
PŘÍLOHA
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Firma v rámci spolupráce s automo-
bilkou, zahájené na jaře letošního 
roku, využívá vlastní dedikovaný tým, 

který sleduje veškeré změny v oblasti celní 
problematiky, zabývá se metodikami a im-
plementuje změny. Výsledkem je vysoce 
automatizovaný systém celního odbavování 
pro klienta, který se může spolehnout, že 
vše potřebné bude dodáno včas.

Automatizace modelovaná praxí
Při návrhu řešení vycházela PST CLC ze 
svých dlouhodobých zkušeností v tuzem-
sku i v zahraničí a znalostí v poskytování 
celních služeb. Postupně se nastavily 
jednotlivé procesy nutné pro celní odbavení 
tak, aby nedocházelo ke zdržením a kom-
ponenty do výroby putovaly v režimu Just in 
Time. V rámci outsourcingu celních služeb 
je jejich výhodou velká míra automatizace 
procesů. Firma využívá automatický přenos 
dat, kde podstatnou roli hraje i vysoká 
úroveň zabezpečení a zálohování.

Automatizovaný systém celního odbavo-
vání funguje on-line a v režimu 24/7. Všem 
poskytuje aktuální informace, kde jsou 

definovány různé úrovně přístupů. Archiva-
ce dat je nastavena na 10 let. Díky správně 
nastavenému systémovému řešení má firma 
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Správně nastavené 
systémové řešení 
umožňuje mít všechny 
potřebné doklady  
pro proclení zásilek 
vždy včas.  

všechny potřebné doklady pro proclení 
zásilek klienta vždy včas k dispozici.  

„V našich systémech se setkávají infor-
mace od dodavatelů Toyoty, díky čemuž 
máme podklady k tomu, abychom vše byli 
schopni včas proclít. Bylo nutné nastavit 
plynulý tok dat a sdílení informací, protože 
za tři dny dochází mezi námi, automobilkou 
a přepravci k výměně zhruba 5500 informa-
cí o všech zásilkách. Hlavní směry zásilek 
jsou z Velké Británie, Japonska a Turecka,“ 
konstatuje Petr Böhm, generální manažer 
divize celních služeb společnosti PST CLC.

Automobilce firma zajišťuje kompletní 
portfolio celních služeb – od oblasti importu 
a exportu až po ekonomické režimy, které 
Toyota využívá pro optimalizaci nákladů. 
Zajišťuje i poslední míli určitých přeprav zá-
silek z dočasných skladů do skladů Toyoty. 

„Dodavatelský řetězec Toyoty Motor 
Manufacturing v Česku je systémově 
propojen přes PST CLC a díky spolupráci 
s automobilkou se na nás obracejí i její do-
davatelé. Zájem o outsourcing logistiky, kdy 
skladování a další logistické služby zajišťuje 
externí firma, značně narůstá, protože 

CELNÍ SLUŽBY ZAJISTÍ OUTSOURCING 
POSKYTOVANÝ OD LOGISTIKŮ
Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic uzavřela 
smlouvu o spolupráci v rámci celních služeb se společností PST CLC, 
která se stala jejím exkluzivním celním brokerem. 

Automobilce Toyota 
Motor Manufacturing 
Czech Republic společnost 
PST CLC zajišťuje 
kompletní portfolio celních 
služeb – od oblasti 
importu a exportu až po 
ekonomické režimy. 

Na snímku je zachycen 
Petr Böhm, generální 
manažer divize celních 
služeb společnosti PST 
CLC.

Sektor logistiky 
ovlivnila pandemie. Jejím 
důsledkem je mj. stále 
rostoucí zájem o rychlejší 
dodávky z Číny, na který 
PST CLC reaguje tím, že 
kusové zásilky z Šanghaje 
umožňuje přepravit nejen 
po moři, ale i po železnici.
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šetří čas i peníze. Roste rovněž poptávka 
po komplexních logistických službách od 
zajištění dopravy přes celní služby až po 
skladování,“ konstatuje Vít Votroubek, 
generální ředitel PST CLC a člen předsta-
venstva Svazu spedice a logistiky ČR. 

Outsourcing logistiky je podle něj výhodný 
hlavně pro středně velké firmy, protože jim 
odpadá starost o vlastní skladování, přičemž 
pokud si firma postaví svůj sklad, veškeré 
náklady na jeho provoz nese sama, zatímco 
v případě, kdy skladování probíhá u logis-
tického providera, se tyto náklady rozloží na 
více firem. PST CLC firmám nabízí i převzetí 
jejich zaměstnanců – jak skladových, tak cel-
ně-deklaračních, takže se nemusejí zabývat 

zajištěním personálních otázek, a mají více 
času na své hlavní zaměření.

Pandemie jako výzva, brexit jako šance
A podívejme se na další novinky z PST 
CLC. K úspěšnému roku, který letos divize 
celních služeb společnosti PST CLC zazna-
menala, přispěl do značné míry také brexit, 
který i přes velice turbulentní období změn 
přinesl zajímavý tok výnosů. Další dílčí 
úpravy související s brexitem bude nutné 
provést i od 1. ledna 2022 vzhledem ke 
změně systému evidence zásilek mířících 
do Velké Británie. Změny se dotknou hlavně 
přepravců, kteří budou muset být mnohdy 
registrováni v britských systémech.  

Dalším faktorem, který výrazně ovlivnil 
sektor logistiky, byla koronavirová pande-
mie, která nutí přepravce inovovat a rozši-
řovat logistické služby. Jejím důsledkem je 
mj. stále rostoucí zájem o rychlejší dodávky 
z Číny, na který PST CLC reaguje tím, 
že kusové zásilky z Šanghaje umožňuje 
přepravit nejen po moři, ale i po železnici. 
Kontejnery firma vypravuje jednou týdně 
z železniční stanice Yiwu, díky čemuž je 
schopna konsolidovat zásilky z větší ob-
lasti, nejen z Šanghaje. To umožnilo zkrátit 
tranzitní čas zásilek do Evropy minimálně 
o třetinu, zatímco klasická námořní pře-
prava (až dosud dlouhodobě preferovaná 
jako nejlevnější řešení) začala nabírat stále 
výraznější zpoždění, aktuálně třeba i o dva 
týdny.  

„Hlavní výhodou železničních přeprav je 
rychlost. Rozšíření o nabídku železničních 
kontejnerových přeprav tak uvítali zejména 
společnosti ze segmentu automobilového 
průmyslu, ale třeba i dovozci elektroniky 
a součástek,“ doplňuje Jan Bláha, ředitel 
přeprav společnosti PST CLC s tím, že 
ačkoli jde o výrazně rychlejší dodávky, 
cenový rozdíl mezi přepravami už není tak 
výrazný jako dříve. Samozřejmostí je jak 
vyzvednutí zásilky u odesílatele v Číně, tak 
veškeré formality včetně celních, a nako-
nec i distribuce k adresátovi v Evropě. 

Vladimír Kaláb
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 Co se za tu dobu z Vašeho pohledu 
v sektoru logistiky nejvíce změnilo, 
a jakou nejvýznamnější změnou za tu 
dobu prošla PST CLC? 
Obor logistiky je velmi dynamický s ne-
ustálým vývojem. Největší změnu vidím 
v digitalizaci a využívání různých IT tech-
nologií směřujících k automatizaci. Pro 
nás představoval zásadní změnu vstup 
zahraničního partnera. Od roku 2012, kdy 
došlo k fúzi s japonským globálním posky-
tovatelem logistických služeb Mitsui Soko, 
už nejsme typickou rodinnou společností, 
nicméně určité aspekty rodinné firmy se 
snažíme zachovávat. Hlavní výhoda může 
být vyšší flexibilita, rychlejší rozhodování 
a reakce. 

 Logistickým firmám nyní 
zkomplikovala život pandemie a také 
brexit. To je pro firmu, která mj. nabízí 
i celní služby, určitě zásadní. Jak moc 
zasáhla situace, s níž se nyní potýkají 
dodavatelské řetězce, vaši firmu?
Největším zásahem byly změny ve stan-
dardních postupech, kterými jsme řídili své 
procesy. Čelili jsme tak výzvě na rychlé 
změny těchto procesů, abychom mohli 
klientům poskytovat kvalitní služby. Díky 
odborníkům v naší společnosti jsme byli 
schopni reagovat velmi rychle a najít pro 
naše klienty vhodné řešení na danou situa-
ci. K brexitu jsme přistoupili jako k ob-
chodní příležitosti a řádně se na změnu 
připravili. Díky tomu jsme navýšili objemy 

v divizi celních služeb, což ovlivnilo přízni-
vě i naše finanční výsledky. 

 Kromě jiného zajišťujete také služby 
pozemních kontejnerových přeprav 
včetně fází tzv. první a poslední míle.  
Je o tuto službu zájem?
O službu je velký zájem vzhledem 
k rostoucí oblibě intermodálních přeprav 
a růstu počtu vlakových spojení do České 
republiky. Mezi naše klienty patří převážně 
rejdaři a vlakoví operátoři. V poslední době 
ale evidujeme i rostoucí zájem ze strany 
spedičních firem.  

 Kdybyste nahlédl do křišťálové koule 
a zkusil charakterizovat trendy, se 
kterými se logistika bude potkávat, co 
v ní uvidíte?
Je obtížné předvídat v současné době 
i vzhledem k vývoji situace kolem šíření viru 
covid-19. Podle mého názoru budou ale do 
budoucna velmi znít pojmy jako digitalizace 
a ekologie. Digitalizace i jako automatiza-
ce a snaha snížení potřeby lidské práce. 
Ekologie už zní dnes a splnit nastavené 
termíny ke snížení uhlíkové stopy v nákladní 
dopravě bude velkou výzvou.  

TŘI DESETILETÍ  
VE SLUŽBÁCH LOGISTIKY
Logistická společnost PST CLC působí 
na českém trhu už tři dekády – letos tak 
slaví významné výročí. Jak toto jubileum 
vnímá v současném kontextu, nám od-
pověděl Vít Votroubek, generální ředitel 
PST CLC a člen představenstva Svazu 
spedice a logistiky ČR.
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Nové výkonné a robustní vychystávací 
vozíky Linde V modular B, rozšiřují 
portfolio VNA vozíků Linde a přinášejí 

tak cenově výhodné řešení pro zákazníky 
nejen z oblasti maloobchodních e-shopů, 
ale splňují i nároky na logistiku malých dílů 
v distribučních centrech a továrních super-
marketech.

Bezpečně i mezi vysokými regály
Vozíky s nosností až 1000 kg a výškou 
zdvihu až 7,83 m jsou ideálním řešením 
pro rozšiřování skladových prostor – tedy 
postupného přidávání dalších regálových 
úrovní. Výška, ze které se musí v tako-
vém případě zboží vychystávat, může 
přesáhnout i 7 m, což vede k dalším 
požadavkům na vozíky pro vychystává-
ní – důležitými faktory jsou samozřejmě 
i komfort a bezpečnost, které jsou pro 
Linde MH vždy prvořadé. Vozíky musí mít 
stabilní podvozek a poskytovat bezpečné 
i ergonomické pracovní prostředí, aby se 

obsluha mohla plně soustředit na vychys-
távání zboží.

Vozíky typu V modular B proto kromě 
prostorné oddělené kabiny, která tlumí vib-
race podvozku a v kombinaci s konstrukcí 
stožáru, který poskytuje vynikající průhled-
nost a viditelnost okolí, nabízejí i mnoho 

SPOLEHLIVÉ VYCHYSTÁVÁNÍ  
A SLEDOVÁNÍ ZBOŽÍ 
Linde Material Handling (Linde MH) přichází na trh nejen  
s novým vychystávacím vozíkem V modular B, ale i se systémem 
Warehouse Navigator, který pomáhá malým i středním firmám zvýšit 
efektivitu skladových procesů.
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bezpečnostních prvků. Pohybovat se s nimi 
je např. možné jen když se řidič dotkne 
oběma rukama senzorů na řídicí jednotce 
a stojí na spínači mrtvého muže v prostoru 
pro nohy. Elektricky monitorované bočnice 
musejí být pro provoz ve výšce pracoviště  
1,2 m a více spolehlivě zajištěny. FO
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Modulární koncepce 
umožňuje přizpůsobit 
vychystávací vozík potřebám 
daného skladu.

Špičkovou funkcí je 3D 
vizualizace úložných míst 
s barevně odlišenými 
vybranými položkami pro 
jejich snadnou identifikaci.
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Cílem spojení společností Junghein-
rich a arculus je dosažení udržitel-
nosti prostřednictvím průkopnických 

automatizačních řešení. Zákazníkům toto 
spojení umožní snadný přístup k inovacím 
bez rizika a výhodu automatizace z jednoho 
zdroje pro vyšší efektivitu podnikání. 

Robotická firma arculus, která je na trhu 
od roku 2016, usiluje o uskutečnění modu-
lární výroby a podporuje zlepšování svých 
robotů prostřednictvím zrychleného učení 
se. Díky standardizovanému rozhraní VDA 
5050 poskytuje řídicí systém, jenž spra-
vuje automatizovaná řízená vozidla (AGV) 
a autonomní mobilní roboty (AMR) různých 
dodavatelů. To znamená, že je možné pod-
porovat v jednom řešení všechny způsoby 
využití automatizačních systémů od různých 
výrobců.

Pro společnost Jungheinrich je automati-
zace jádrem strategie, proto do ní neustále 
investuje. Přidáním autonomního mobilního 
robota arculus do svého portfolia rozšiřuje 
nabídku automatizačních řešení a umožňuje 
jejich využití v oblastech, jako je přeprava 
pod nákladem a vychystávání zboží na 
objednávku na bázi autonomních robotů. 
Jde zejména o využití ve spodních úrovních 
skladu.

A jak řekl Lars Brzoska, CEO Junghein-
rich AG: „Společně s firmou arculus využí-

váme synergie růstu pro automatizovanou 
intralogistiku. Jedná se o novou kapitolu ve 
vývoji skladu budoucnosti.“

Spojení přináší společnosti arculus ještě 
větší sílu na její cestě automatizace, která 
je hnací silou přechodu světa na flexibil-
ní, efektivní a udržitelný způsob výroby. 
Díky spolupráci budou zákazníci skupiny 
Jungheinrich těžit z kombinace rozšířené-
ho portfolia mobilních robotů a globálních 
zdrojů, včetně poprodejních služeb, které 
splní jejich potřeby i v těch největších 
projektech. 

Synergie německých firem se silnou 
reputací v oblasti inženýrství a uznávanými 
výsledky v oblasti výzkumu a vývoje před-
stavuje pro zákazníky záruku dodržování 
vysokých standardů kvality. 

www.jungheinrich.cz
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SPOLEČNĚ K AUTOMATIZACI
Novým členem skupiny Jungheinrich se stala robotická 
a softwarová firma arculus, která rozšířila portfolio 
automatizačních řešení skupiny. Její roboty přinesly  
do intralogistického procesu novou úroveň flexibility  
a vyšší efektivity.

Vertikální vychystávací vozíky lze díky 
jejich modulární koncepci individuálně 
přizpůsobit konkrétním potřebám, podle 
požadavku na výkonnost jsou k dispozici 
24V nebo 48V motory.

Warehouse Navigator
Mnoho firem stále řídí své skladové 
procesy pomocí různých tabulek a tiš-
těných seznamů, kde může docházet 
k nepřesnostem už při provozu tří 
vozíků současně. Linde MH pomáhá 
řešit tento problém pomocí nového 
systému digitální správy skladu, jehož 
funkce lze přizpůsobit různým scénářům 
a podle potřeby je postupně rozšiřo-
vat – Warehouse Navigator lze využívat 
pro monitorování a dokumentaci všech 
objednávek, zásob a pohybů zboží ve 
skladu. 

Modulární řešení skladové navigace 
tvoří trio systémů: pro řízení skladu, pro 
vychystávání objednávek a navádění 
vozíků. Základem je systém řízení skladu 
(WMS), který je vhodný pro všechny typy 
skladů, standardní strategie skladová-
ní a vyhledávání. Sklad je vizualizován 
v reálném čase (včetně zboží) v přehled-

ném prostorovém zobrazení. Špičkovou 
vlastností softwaru je 3D vizualizace 
všech úložných míst, umožňující přehled-
ně vidět aktuální obsazenost, přičemž 
vybrané položky jsou barevně odlišeny 
pro snadnou identifikaci jejich umístění ve 
skladu. Kromě toho jsou nosiče nákladu 
nepřetržitě sledovány prostřednictvím 
volitelného systému lokalizace v reálném 
čase (RTLS). Ve spojení s tímto systémem 
a naváděcím systémem (FGS) zobrazuje 
Warehouse Navigator všechny vozíky  
ve skladu (včetně AGV) a koordinuje  
jejich trasy.

Systém pro vychystávání spojuje men-
ší objednávky s jednotlivými položkami, 
což umožňuje paralelní vychystávání, 
tzn. vyskladňování více objednávek 
najednou, zatímco větší objednávky mo-
hou být naopak rozděleny do několika 
dílčích, a následně konsolidovány. 

Petr Kostolník

Navigátor umožňuje 
nepřetržité sledování 
nosičů nákladu 
prostřednictvím  
volitelného systému 
lokalizace v reálném 
čase.
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Cílem testů je zjistit, jakým způsobem 
mohou AGV, které jsou vybaveny 
li-ion bateriemi s podporou indukč-

ního nabíjení, ve skladech fungovat vedle 
manuálně řízené techniky. 

Bezpečnost především
V současné době realizují úkoly přepravy 
zásilek od vstupu do skladu s vysokoložnými 
regály, autonomní vychystávání a přípravu 
palet do procesu. Díky propojení s vlastním 
systémem firmy pro řízení skladu MIKADO, 
mohou být AGV kdykoliv přiřazeny přepravní 
zakázky, vozíky si samy najdou svoji vlastní 
trasu napříč skladem. Inspirací pro testy se 
stal předchozí projekt realizovaný společně 
s Fraunhoferovým IML institutem, se kterým 
Dachser spolupracuje v rámci výzkumné labo-
ratoře Dachser Enterprice Lab od roku 2017.

Každé AGV je vybaveno senzory v různé 
výšce, což jim umožňuje nepřetržitě skeno-
vat své okolí a vyhledávat možné překážky. 
Pokud některou detekují, systém automa-
ticky zabrzdí a vozíky se buď zcela zastaví, 
nebo vypočítají novou trasu s objetím pře-

kážky. Jejich výhodou je, že mohou zůstat 
v provozu 24 hodin denně.

Výkonný skladník
Další novinkou, kterou Dachser uvádí do 
provozu, je nově vyvinutý typ nákladního 

DACHSER TESTUJE  
AUTOMATICKY ŘÍZENÉ VOZÍKY 
Ve dvou německých pobočkách provádí Dachser rozšířené testování 
automaticky řízených vozíků (AGV), které by měly v budoucnu usnadnit 
zaměstnancům fyzicky náročnou práci.
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dvouvidlicového vozíku ERDi, 
na němž úzce spolupracoval 
s vývojovým týmem firmy 
Jungheinrich. Ústřední roli při 
vývoji hrály potřeby logistic-
kých pracovníků. 

Nový vozík ERDi bude ve 
skladech Dachseru dlouhodobě 
představovat nový technologic-
ký standard. S trvale integro-
vanou li-ion baterií je vozík 
aktuálně nejkompaktnější ve své 
třídě. Použití jednotek s novými, 

výrazně výkonnějšími a lehčími li-ion bateriemi 
vyžaduje změny nabíjecí infrastruktury.

Baterie zabírá méně místa, díky tomu 
bylo možno vyvinout nový podvozek, 
který je výrazně kratší (o 30 cm) než dosud 
používaná vozidla. Poprvé tak bylo možné 
postavit stroj vedený ojí, který má ochran-
nou, uzavřenou kabinu řidiče a stále může 
pracovat ve dvoumetrových uličkách v tran-
zitních terminálech. 

Andrea Pitronová FO
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Testované AGV si samy najdou vlastní trasu 
napříč skladem.

Novinka Jungheinrich bude ve skladech 
Dachseru představovat nový technologický 
standard.
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 Je dnes více požadavků ze strany 
zákazníků na vyšší úroveň skladování 
a sofistikovanější distribuci materiálů?
Ano, moderní sklady současnosti nejsou 
jen o regálech a vysokozdvižných vozících, 
dnes se v nich pohybují stále dokonalejší 
automatizovaná řešení a sofistikovanější 
manipulační technika. Konkrétní pohled 
na inteligentní skladovací systém přináší 
náš automatický vertikální systém Modula, 
který patří mezi „chytré“ řešení skladování 
s využitím softwaru WMS Premium. Ten 
řeší nejen to, co je v automatickém skladu, 
ale také bezpečnost zboží, maximalizuje 
kapacitu na minimální podlahové ploše, 
šetří místo i čas operací, zvyšuje efektivitu, 
snižuje rizika a propojuje software s ERP 
pro plnou komunikaci.  

 Jak se v prostředí logistiky uplatní 
AMR a IGV (inteligentně naváděná 
vozidla)?
Automatizované technologie pro manipu-
laci představují velmi širokou oblast, která 
se rychle rozvíjí. Dosud tato technologie 
vyžadovala lidskou obsluhu, nyní to již není 
zcela pravda. Stále více strojů se pohybuje 
mezi regály bez lidského zásahu a provádí 
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Zavedení robotického 
prostředí do logistiky  
a práce s lidmi 
vyžaduje určitou 
úroveň porozumění.

řadu činností na základě pokynů skladového 
systému, a to buď samy, nebo ve spolupráci 
s lidmi. Nástup robotů manipulujících s před-
měty představuje v některých ohledech vr-
chol automatizace skladů, ale nastává nová 
éra rozšiřování kolaborativních robotů.

Námi dodávaná technologie autonomní 
manipulace Agilox umožňuje přepravovat 
zboží na základě požadavků skladu nebo 
výroby. Při své autonomní činnosti projíždějí 
bezpečně kolem lidí, při jiné činnosti zas 
s lidmi spolupracují. 

Robotizace, to jsou především lidé, 
odborníci na programování, na údržbu 
apod. Každý software je něčím specifické, 
například, jak rychle se robot dokáže roz-
hodnout, aby splnil zadaný úkol co nejrych-
leji. Třeba IGV Agilox se naviguje pomocí 

AUTOMATIZOVANÁ BUDOUCNOST
Cílem společnosti 4IGV je pomáhat řešit zákaznické požadavky  
v oblasti  sofistikovanějšího transportu zboží v jejich interní logistice.  
Za poslední léta firma posunula hranice v sektoru logistiky a výroby  
na úroveň komunikace s umělou inteligencí, jak nám sdělil její  
generální ředitel Marek Maťovčík.
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map uložených ve své paměti a disponuje 
všesměrovými koly, což mu umožňuje se 
otáčet na místě. Nepotřebuje reflektory, 
značky na zdech ani na zemi – využívá 
aplikaci softwarové platformy X-Swarm pro 
všestrannou flexibilitu.

Když například pracovníci ve výrobě 
potřebují dodat materiál ze skladu, přivolají 
si Agilox pomocí PDA zařízení a čarového 
nebo jiného kódu, který obsahuje informa-
ce potřebné k tomu, aby autonomní vozík 
dokázal ve skladu lokalizovat daný materiál. 
Robot materiál automaticky naloží z pře-
dem určené pozice pomocí nadstavbového 
systému a přiveze na výrobní linku. Díky 
bezpečnostním senzorům je celá operace 
velmi bezpečná pro ostatní zaměstnance. 

 Kterým směrem se bude ubírat  
další vývoj?
Při spolupráci lidí a robotů se otevírají nové 
možnosti řízení jejich vzájemné kooperace. 
Kombinované procesy umožňují řešit pro-
blematiku vzájemné zastupitelnosti. Když 
třeba nastane situace, která bude obtížně 
proveditelná pro člověka, vyřeší ji robot 
a opačně. Nicméně v případě kombinova-
ných systémů člověk-robot je třeba priorit-
ně se zabývat i otázkami bezpečnosti. 

Díky našemu inteligentnímu systému 
Swarm Agilox může být první vozidlo AMR 

integrováno do prostředí výroby s uvedením 
do provozu za méně než dvanáct hodin, 
každé další pak za pouhých 15 minut. 
To znamená, že Agilox lze přemístit i pro 
dočasné použití v jiných divizích nebo po-
bočkách firmy. Uvedení do provozu zvládne 
i personál firmy.

 S jakými výzvami se musíte „poprat“ 
a co nové zařízení přineslo?
Často se setkáváme s tím, že výroba 
a logistika nefungují v kooperaci, protože 
se nejprve řeší výroba a až poté logistika. 
Mnohokrát se objevuje rozpor. A právě to 

se snažíme změnit, abychom našli konsen-
zus, který by vyhovoval oběma požadav-
kům prostředí. Zavedení takového robo-
tického prostředí a práce s lidmi vyžaduje 
určitou úroveň porozumění. To se daří také 
díky sofistikované softwarové technologii 
X-Swarm. Zakázky jsou přenášeny pro-
střednictvím sítě WLAN přímo do IGV nebo 
AMR, které si je pak mezi sebou rozděluje. 
V závislosti na řadě parametrů se zcela 
autonomně rozhodne, které vozidlo zakázku 
přijme. Cílem je každou trasu nákladově 
a časově optimalizovaným způsobem zajis-
tit k efektivní přepravě. 

K určení optimální trasy se používají 
údaje o okolním prostředí ze všech doprav-
ních systémů. Díky integrované inteligenci 
Swarm ve vozidlech není nutné zadávat 
práci systémům vyšší úrovně. Je tedy mož-
né sledovat obsazenost parkovacího místa 
pomocí senzorové techniky a automaticky 
spouštět příkazy k zásobování. 

Dušan Šutka

LOGISTIKA VE VÝROBĚ PŘÍLOHA

techmagazin.cz /37

Autonomní manipulace Agilox umožňuje 
přepravovat zboží na základě požadavků skladu 
nebo výroby.

IGV Agilox se naviguje pomocí map uložených 
ve své paměti a využívá softwarovou platformu 
X-Swarm pro všestrannou flexibilitu.

Díky inteligentnímu systému Swarm Agilox lze 
IGV jednoduše integrovat pro dočasné použití 
v jiné pobočce.

2

1

3

2

3



Logistický trh nabízí velké množství 
různých typů regálů, které dokážou 
zajistit vysokou efektivitu v proce-

sech navázaných na sklady. Nicméně 
mnohdy nejsou dokonalým řešením na 
míru danému odvětví nebo uživatelé 
nedokážou využít jejich potenciál. Přitom 
s promyšlenou koncepcí, a především 
optimalizovanými regálovými systémy 
pro skladované zboží a vhodně zvolenou 
manipulační technikou mají skutečnou 
šanci zvýšit efektivitu skladu. Usilováno 
by mělo být především o zkrácení dob 
manipulace, zlepšení bezpečnosti a sníže-
ní poškození zboží. 

Pokud je regálový systém správně 
přizpůsoben daným potřebám firmy, pak 
výrazně zkracuje dobu překládky ve skladu 
a snižuje nutnost opakované manipulace se 
stejnou paletou. 

Značka Still nabízí všechny typy  
manuálně ovládaných regálových systé-
mů, od nenáročného řešení vychystávání 

až po sklad s vysokými regály s velmi 
úzkými uličkami. V její nabídce nechybí 
paletové regály, najížděcí a průjezdné 
regály, pojízdné regály, zasouvací a prů-
chozí regály, shuttle systémy, konzolové 
regály, regály s podlážkami v přihrádkách 
a plošiny navržené speciálně pro dostup-
ný prostor a potřeby zákazníka v oblasti 
skladování. 

Vyplatí se řešení na míru
Experti na regály a systémoví poradci Still 
navrhnou optimální řešení pro konkrétní 

PROMYŠLENÁ KONCEPCE REGÁLŮ 
Společnost Still zákazníkům nenabízí jen samotné zařízení, které ve 
skladu potřebují, ale komplexní službu včetně poradenství a návrhu 
řešení pro dokonalé uspořádání skladu, čímž zvyšuje efektivitu 
veškerých procesů v něm. 
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firmu na míru. Zatímco specializovaný 
dodavatel regálů navrhuje systém, kte-
rý maximalizuje skladovací plochu, Still 
zohledňuje i materiálový tok a možnosti, 
jak vysokozdvižné a vychystávací vozíky se 
zbožím manipulují. Tím zajišťuje, že bude 
materiálový tok skutečně fungovat. 

Poradenství začíná zjištěním, jaké má 
zákazník v rámci svého skladu potřeby. 
Na základě těchto informací lze navrh-
nout vhodné řešení, jehož podobu mohou 
ovlivnit i malé rozdíly v pohybech ve skladu 
nebo ve směnách pracovníků. 

Pokud např. firma disponuje menším 
skladem nebo reaguje na zvýšenou po-
ptávku, může využít zasouvací nebo shuttle 
regálový systém. Jejich principem je snaha 
o co největší zahuštění skladu, tzn. usklad-
ňování palet co nejblíže u sebe. Redukcí na 
jednu pracovní uličku lze oproti klasickému 
paletovému regálu zvýšit hustotu uskladně-
ného zboží. Navíc je s regálovým systémem 
typu shuttle v uličkách menší provoz vozíků 
a tím je nižší riziko nehod. Výhodou je také 
snížení nákladů. 

Regálové trendy
Trendem je zvýšený zájem o automatizaci 
skladových procesů a právě regálový systém 
typu shuttle může sloužit jako vstup do auto-
matizace. Dalším trendem je efektivní využívá-
ní prostoru a skladování v kompaktních skla-
dech. V období pandemie došlo k enormnímu 
nárůstu on-line obchodů, proto firmy pro 
uspokojení rostoucí poptávky potřebují využít 
každý prostor skladovací plochy. K tomu lze 
dobře využít systémy s vysokými regály, aby 
se získala další skladovací plocha. Oblíbenost 
roste také u plošin a vícepatrových systémů, 
protože zajišťují větší podlahovou plochu na 
stejném půdorysu. 

V mnoha skladech došlo k nárůstu 
vychystávání malých zakázek, protože 
se přizpůsobily nákupním zvyklostem 
při on-line obchodech a požadavkům 
na rychlé dodávky. To se povedlo splnit 
kombinací regálů, vychystávacích vozíků 
pro nižší regálové úrovně a regálových 
vozíků pro vychystávání ve velkých 
výškách. 

Petr Kostolník FO
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Roste obliba  
u plošin a vícepatro-
vých systémů,  
jelikož zajišťují větší 
podlahovou plochu na 
stejném půdorysu.



Provozy chemického i farmaceutic-
kého průmyslu, kde se nebezpečné 
materiály vyrábí i dále zpracovávají, 

přepravují a skladují, jsou ohroženy potenci-
onálním požárem a následným výbuchem. 
Proto je nezbytné eliminovat veškeré poten-
cionální zdroje vznícení, které by to mohly 
způsobit. 

Směrnice ATEX pro provoz EX mani-
pulačních vozíků v nebezpečných zónách 
vyžaduje důsledné sledování definovaných 
parametrů, aby se zamezilo vzniku zdrojů 
vznícení, jež by mohla vést k požáru nebo 
výbuchu. Společnost Linde Material Hand-
ling vyvinula pro tento segment speciální 
aplikaci EX Monitoring, která umožňuje 
nepřetržité sledování těchto hodnot, a in-
formuje řidiče vozíků o stavu komponent 
důležitých pro bezpečnost.

Aplikace zajišťuje maximální dostupnost 
těchto vozíku díky zobrazení hodnot a chyb 
souvisejících s bezpečností a poskytováním 
konkrétních bezpečnostních opatření. 

Provoz v rizikovém prostředí
Manipulační vozíky mohou být provozovány 
v zónách 1/21 a 2/22 (dle směrnice ATEX), 
kam patří např. výrobní oblasti, kde se nebez-
pečné materiály volně míchají nebo přemisťují 
do jiných obalů, a také prostory, kde jsou 
skladovány a přepravovány v uzavřených 
kontejnerech, ale mohou být v případě ná-
hodné nehody uvolněny. Když se plyny nebo 
prach smísí v určitém poměru s kyslíkem 
v okolním vzduchu, může to vytvořit výbuš-

APLIKACE PRO MAXIMÁLNÍ  
BEZPEČNOST 
Při transportu a manipulaci s nebezpečnými látkami se uplatňují  
i vysokozdvižné vozíky a manipulační technika při jejich skladování.  
I ty musí odpovídat přísným bezpečnostním požadavkům.

nou atmosféru, kde k problému 
stačí nechtěná iniciace. 

Zdrojům vznícení na EX vozí-
cích lze zabránit pomocí vhodné-
ho nevýbušného konstrukčního 
řešení a také důsledným sledová-
ním bezpečnostních parametrů – 
což dnes zahrnuje až 50 hodnot, 
zejména teplotně relevantní pa-
rametry, hodnoty odporu, napětí 
a úroveň opotřebení ochranných 
prvků. Dále sem patří např. 
teplota elektronických řídicích 
jednotek a výkonových modulů, 
brzdových čelistí, magnetických 
brzd a elektromotorů. Až dosud 
byl řidič o závadách kritických 
z hlediska bezpečnosti informo-
ván jen pomocí blikajícího kódu 
na displeji vozíku. 

Servis ve správný čas
Aplikace EX Monitoring nabízí 
chytré řešení, které poskytuje 
řidičům a správcům vozíkového 
parku s EX vozíky, provozovanými 
v zónách 1/21 nebo  
2/22, komplexní informace o sta-
vu jejich EX ochrany. Aplikace 

na vozíku kontroluje jednotlivé systémy 
ochrany proti výbuchu a také ukáže, co je 
třeba udělat v případě nějakého problému. 
Vysvětluje význam jednotlivých chybo-
vých kódů a identifikuje konkrétní závadu. 
Integrovaný dvoustupňový barevný semafor 
pak navádí k dalším krokům: Žlutá kon-
trolka znamená, že je třeba vozík nechat 
vychladnout a provést příslušnou údržbu. 
Pokud svítí červeně, je vozík nutno okamži-
tě odstavit a zavolat servisního technika. 

Další pomoc poskytuje funkce podrobné 
diagnostiky, která zobrazuje všechny hod-
noty sledovaných bezpečnostních kompo-
nent a parametrů. Aplikace také zobrazuje 
historii zobrazených chyb a poskytuje 
konkrétní doporučení pro servis. Zazna-
menávají se i všechny podrobnosti, týkající 
se opotřebení komponent kritických pro 
bezpečnost, a zbývající provozní hodiny do 
předepsané údržby. 

Radka L. KerschbaumováFO
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Aplikace kontroluje 
jednotlivé systémy 
ochrany vozíku proti 
výbuchu a také ukáže, 
co je třeba udělat  
v případě určitého  
problému.
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Při hledání vhodného řešení je třeba 
zohlednit množství nebezpečných 
látek, které má být uskladněno, ale 

v neposlední řadě také jejich druh, protože 
každá nebezpečná látka má jiné vlastnosti. 
Ať už jde o hořlavé, toxické, výbušné, nebo 
silně agresivní látky, či z nich vyrobené 
produkty, jejich nebezpečné vlastnosti činí 
z manipulace s nimi a z jejich skladování 
mimořádně rizikovou činnost.

Vhodný sklad snadno a rychle
Jako alternativu ke stavebním řešením pro 
bezpečné skladování většího množství  
nebezpečných látek vyvinula společnost 
DENIOS speciální skladovací kontejnery, 
které vyhovují legislativním požadavkům 
a dovedou splnit individuální potřeby zákaz-
níka. Jejich výhodou je realizace v relativně 
krátkém čase a možnost přemísťování. 

Stěžejní konstrukční vlastností kontej-
nerů je integrovaná záchytná vana odpo-
vídajícího objemu, která bezpečně zachytí 
případné uniklé nebezpečné kapaliny. Pro 
zaručení maximální materiálové odolnosti 
a bezchybné funkčnosti vany i při sklado-

vání agresivních chemikálií, jako jsou např. 
žíraviny, je standardní ocelová vana vyba-
vena odolnou plastovou vložnou vanou, 
případně je celá vyrobena z ušlechtilé oceli. 
Neagresivní chemické látky lze skladovat 
nad standardní ocelovou záchytnou vanou 
(lakovanou nebo pozinkovanou). 

Rozdíl mezi regálovým a pochůzným 
skladem
V nabídce výrobce lze najít dva základní 
typy skladovacích kontejnerů podle způ-
sobu použití, a to sklady regálové a sklady 
pochůzné. Regálové  jsou koncipovány pro 

EKOSKLADY A PROTIPOŽÁRNÍ SKLADY  
NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
Díky komplexnímu výrobnímu programu a dlouholetým zkušenostem 
dokáže společnost DENIOS navrhnout ucelené řešení skladování 
nebezpečných látek, které bude odpovídat nejen požadavkům 
zákazníka, ale i platné legislativě. 
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tzv. pasivní skladování, kdy jsou skladovací 
nádoby (sudy, IBC) díky promyšlené kon-
strukci jednoduše a bezpečně zakládány na 
regálové police (např. pomocí vysokozdviž-
ného vozíku). Zde lze efektivně a přehledně 
skladovat IBC či sudy na paletách i bez nich. 

Pochůzné sklady jsou oproti tomu určeny 
pro časté vcházení osob a provádění 
aktivních činností uvnitř kontejneru, jako je 
např. stáčení, přelévání, míchání, dávkování 
apod. Mluvíme tedy o tzv. aktivním sklado-
vání. V pochůzných skladech jsou zpravidla 
uloženy menší nádoby, ale lze zde uskladnit 
i sudy, případně IBC. 

V obou typech skladů lze za určitých 
podmínek skladovat prakticky téměř ja-
koukoliv nebezpečnou látku, ať už se jedná 
o hořlavinu, agresivní, či neagresivní látku. 
Skladování hořlavin je však kapitolou samo 
o sobě. Výjimku také tvoří např. peroxidy, 
které podléhají speciální ČSN a řídí se ještě 
přísnějšími pravidly.

Všechny standardní skladovací kontej-
nery lze dodat také v izolované verzi pro 
skladování látek citlivých na změnu teploty 
a dovybavit je širokou škálou příslušenství, FO
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V obou typech lze za 
určitých podmínek 
skladovat téměř ja- 
koukoliv nebezpečnou 
látku, ať už jde  
o hořlavinu, agresivní 
či neagresivní látku.

Regálový sklad 
na nebezpečné 

látky

Pochůzný 
protipožární 

sklad 
nebezpečných 

látek
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Právě na ně se zaměřuje činnost  
specializovaného řešení Dachser 
Chem Logistics, jehož historie spadá 

do roku 2007, na český trh bylo uvedeno 
před deseti lety, v roce 2011. Dnes je řešení 
nedílnou součástí služeb zdejší pobočky 
Dachser Czech Republic. 

Sekce kombinuje přepravní a skladovací 
služby s profesionálními odbornými zna-
lostmi chemické logistiky. Interní standardy 
kvality a bezpečnosti pak splňují a dalece 
přesahují zákonné požadavky. Klíčovou  
roli hrají integrované systémy pro řízení 
přeprav a správu skladů: EDI centrum jako 
centrální komunikační platforma, interne-
tový portál eLogistics a nástroj pro řízení 
událostí v rámci dodavatelského řetězce  
ActiveReport. Zabezpečení  dat pro tyto 
systémy je certifikováno podle ISO 27001.

Správné zacházení s nebezpečným 
zbožím vyžaduje vysoce kvalifikované spe-

cialisty napříč celým logistickým řetězcem. 
Dachser proto zavedl pro obchodní ob-
lasti Road Logistics a Air & Sea Logistics 
jednotná interní nařízení s definovanými 
procesy pro přepravy a hodnocení rizik 
a investuje v této oblasti do potřebného 
vzdělávání svých zaměstnanců. Skuteč-
nost, že firma věnuje bezpečnosti vysokou 
pozornost, prověřily i nezávislé zdroje. Cel-
kem 24 poboček Dachser po celém světě 
získalo kladné hodnocení SQAS (Safety & 
Quality Assessment for Sustainability). 
V Česku je Dachser jako partner chemic-
kého průmyslu navíc i držitelem certifiká-
tu Responsible Care – odpovědné chování 
v chemii, které uděluje Svaz chemického 
průmyslu ČR.

Také rostoucí ukazatele svědčí o tom, že 
je řešení Dachser Chem Logistics žáda-
né: Jen během loňského roku 2020 firma 
odbavila cca 4 miliony zásilek s chemickým 
zbožím o celkové hmotnosti 3,4 mil. tun, 
a to včetně 1,25 mil. zásilek s nebezpečným 
zbožím o váze 457 000 tun. Nezanedbatel-
nou část z toho představuje i skóre české 
pobočky reprezentující za loňský rok téměř 
89 000 odbavených zásilek s chemickým 
zbožím o celkové hmotnosti 32 800 tun. 

Josef Vališka
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BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Chemický průmysl zásobuje ostatní sektory  
klíčovými produkty i řešeními. Nemalou část z této 
agendy však představují komodity s výstražným 
upozorněním „Danger!“, tedy nebezpečné látky  
vyžadující speciální zacházení.

jako je např. topení, klimatizace, osvětle-
ní, aretace dveří atd. 

Pasti při skladování hořlavin
Jak již bylo řečeno, hořlaviny lze sklado-
vat ve standardních skladovacích kontej-
nerech, ale pouze za určitých podmínek. 
Zcela zásadní je pro výběr správného 
skladu s potřebnými vlastnostmi otázka, 
kde bude sklad nebezpečných látek 
umístěn. Bude-li v areálu firmy dostatek 
místa pro umístění skladu hořlavin ve 
stanovené bezpečnostní vzdálenosti 
od okolních budov, můžeme použít 
standardně řešený skladovací kontejner 
neboli ekosklad. Má-li být sklad s hoř-
lavinami umístěn v budově nebo v její 
blízkosti, nenabízí ekosklad dostatečné 
bezpečnostní vlastnosti. Musíme proto 
sáhnout po „vytuněnější“ variantě, tedy 
po skladu s požární odolností. Proč na 
tom tak záleží? Obecně platí, že každý 
stavebně oddělený prostor v objektu lze 
chápat jako jeden samostatný požární 
úsek, ve kterém je z důvodu bezpečnosti 
bez dalších opatření povoleno umístit 
nanejvýš 250 litrů hořlavin, z toho max. 
50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti. 

Certifikovaný protipožární sklado-
vací kontejner s požární odolností až 
REI120 má na rozdíl od standardního 
ekoskladu dvojitou nezávislou ocelovou 
konstrukci pro zajištění požární odolnosti 
zevnitř i zvenku a opláštění z požárně 
odolných panelů, a proto jej lze umístit 
prakticky kdekoliv. Tyto protipožární 
kontejnery tvoří samostatný požární úsek 
a mají platnou českou požární certifikaci 
a požární odolnost až 120 minut při vnitř-
ním i vnějším požárním zatížení.

Kolik se tam toho vejde?
Standardní regálové sklady na nebez-
pečné látky nabízejí skladovací kapacitu 
až 24 IBC nádrží nebo 144 sudů. Po-
chůzné sklady na nebezpečné látky, tzv. 
ekosklady, nabízejí maximální variabilitu 
co do velikosti (2 až 19 m2).

V regálových protipožárních skladech 
lze uskladnit až 12 IBC nádrží o objemu 
1000 l, 16 europalet, či 40 sudů. Po-
chůzné sklady jsou nabízeny v různých 
rozměrech, maximální velikost je 22 m2. 
Tyto protipožární sklady lze dovybavit 
podle potřeb zákazníka širokou škálou 
příslušenství, jako je např. odvětrávací 
a topný systém, komponenty  
v Ex chráněném provedení, kontrolní 
systém atd. 

Více informací ohledně skladování, 
skladovacích kontejnerech a jejich  
variantách naleznete na:  
www.denios.cz.

Správné zacházení  
s nebezpečným 
zbožím vyžaduje 
vysoce kvalifikované 
specialisty.



Společnost Bosch není výjimkou, má 
však v tomto směru navíc značné 
výhody: Více než šest desetiletí  

zkušeností s vývojem a výrobou mikro- 
elektroniky a již fungující výrobní základnu, 
kterou hodlá nyní dále výrazně moderni-
zovat a rozšiřovat. Od zavedení 200mm 
technologie v roce 2010 investovala do 
svých německých závodů na výrobu čipů 
v Reutlingenu a Drážďanech více než  
2,5 mld. eur, a počítá s dalšími investicemi 
do vývoje mikroelektroniky. V příštím roce 
bude Bosch mohutně investovat do svých 
polovodičových závodů, ale i výstavby zce-
la nového testovacího centra pro polovodi-
če v malajském Penangu, kde bude od roku 
2023 sloužit k testování hotových polovo-
dičových čipů a senzorů vysoce automati-
zovaná a propojená továrna. Díky novému 
závodu v Asii se navíc pro čipy výrazně 
zkrátí dodací lhůty a dopravní vzdálenosti.

„Poptávka po čipech neustále rychle 
roste. Zejména v současné situaci proto 
rozšiřujeme výrobu polovodičů, abychom 
mohli našim zákazníkům poskytnout co 
nejlepší možnou podporu,“ říká Dr. Volkmar 

Denner, předseda představenstva společ-
nosti Bosch. 

Většina investic bude v roce 2022 použita 
na další rozšíření výrobních prostor v novém 
závodě v Drážďanech. Výstavbu a moder-
nizaci tamní továrny se podařilo výrazně 
urychlit, proto mohla být výroba v provozu 
s 300mm technologií křemíkových desek 

zahájena letos v červenci, tj. o čtvrt roku 
dříve, než bylo plánováno. A od září již 
produkuje nedostatkové čipy pro potřeby 
automobilového průmyslu. 

První továrna AIoT
Na pozemku o rozloze asi 100 000 m2 (cca 
14 fotbalových hřišť) vyrostlo v saské metro-

BOSCH MOHUTNĚ INVESTUJE DO VÝVOJE  
A VÝROBY ČIPŮ
Na „čipovou krizi“ a nevykrytou enormní poptávku po této komoditě  
se snaží reagovat firmy i státy po celém světě, včetně úsilí  
o rychlé vybudování a zprovoznění nových výrobních provozů,  
což ovšem není jednoduchá, ani rychlá záležitost. 
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dokáže přesně předpovědět, zda a kdy je 
třeba provést údržbu nebo seřízení výrobní-
ho stroje či robota v dostatečném předstihu 
před výskytem možných problémů. 

Plně automatická produkce a výměna dat 
v reálném čase mezi stroji zvyšuje efektivitu 
výroby čipů. Pro ještě flexibilnější přenos 
dat mezi stroji a počítači byla infrastruktura 
nového závodu už při výstavbě připravena 
pro využití komunikačních sítí 5G. V dráž-
ďanském závodě využívá Bosch i rozšíře-
nou realitu (AR), umožňující vidět digitální 
obsah navrstvený na skutečné prostředí 
a např. zobrazit energetická data z waferu 
ve virtuálním modelu budovy. 

Nové kapacity pro výrobu,  
vývoj i testování
Přibližně 50 milionů eur poputuje příští rok 
do závodu na výrobu polovodičů v Reut-
lingenu, kde Bosch vyrábí polovodičové 
součástky (od roku 1970) pro automobilový 
průmysl i spotřební elektroniku. Do roku 
2023 zde bude proinvestováno 150 milionů  
eur do dalších „čistých“ prostor, jejichž 
celková plocha se tak zvětší ze současných  
35 000 m2 o dalších více než 4000 m2. První 
fázi – rozšíření výrobní plochy pro 200mm 
wafery o 1000 m2 na celkových 11 500 m2 
se již podařilo úspěšně dokončit, a od září 
běží v nových prostorách výroba polovodi-
čů, čímž se výrobní kapacita závodu zvýšila 
zhruba o 10 %. Ve druhé fázi bude do 
konce roku 2023 vytvořeno dalších  
3000 m2 „čistých“ prostor. Firma rovněž 
vytvoří v oblasti vývoje polovodičů  
150 nových pracovních míst. 

Petr Kostolník

poli díky investici zhruba 1 miliardy eur  
72 000 m2 výrobních a kancelářských 
prostor technologicky vyspělého závodu 
na stěžejní komponenty polovodičového 
průmyslu. Na 300mm křemíkové substráty 
s šířkou struktury až 65 nm, tzv. wafery,  
se vejde (na jednu „oplatku“) 31 000 jed-
notlivých čipů. Ve srovnání s konvenčními 
křemíkovými deskami o průměru  
150 a 200 mm nabízí tato technologie 
větší úspory. Při tloušťce 60 mikrometrů jde 
o struktury tenčí než lidský vlas, nicméně ob-
sahující složité obvody, nezřídka s několika 
miliony různých elektronických funkcí.

Drážďanská továrna budoucnosti, jak je 
digitální a vysoce propojený závod někdy 
označován, představuje jedno z nejpokro-
čilejších výrobních zařízení svého druhu na 
světě. To, čím je ve své branži výjimečná, 
je, že výroba v ní je už plně automatizovaná. 
Je také první továrnou společnosti Bosch 

s přídomkem AIoT, což je kombinace umělé 
inteligence (AI) a internetu věcí (IoT) pro 
neustálé zlepšování výroby založené na da-
tech. K jejich vyhodnocení slouží sofistiko-
vané algoritmy AI, schopné detekovat i nej-
menší anomálie v produktech na povrchu 
destičky ve formě specifických vzorců chyb 
známých jako podpisy. Jejich příčiny jsou 
vmžiku analyzovány a odchylky od procesu 
okamžitě opraveny ještě předtím, než mo-
hou ovlivnit spolehlivost produktu. AI navíc 
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Modernizace závodu 
v Drážďanech umožnila 
zahájit výrobu čipů 
s 300mm technologií 
křemíkových desek o čtvrt 
roku dříve, než bylo 
plánováno. 

Od zavedení 200mm 
technologie v roce 2010 
investoval Bosch do svých 
závodů na výrobu čipů 
v Reutlingenu a Drážďanech 
více než 2,5 mld. eur.

Do roku 2023 bude 
do dalších „čistých“ 
prostor závodu na výrobu 
polovodičů v Reutlingenu 
proinvestováno  
150 milionů eur.

V drážďanské 
továrně Bosch je 
plně automatizovaná 
výroba – představuje 
jedno z nejpokročilejších 
výrobních zařízení svého 
druhu na světě. 
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Výstavba testovacího 
centra pro polovodiče 
v malajském Penangu 
výrazně zkrátí dodací 
lhůty čipů i dopravní 
vzdálenosti.
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Týmy vědců z australské University of 
Sydney a University of New South 
Wales vyvíjejí oční protézu nazvanou 

Phoenix99 Bionic Eye. Je určena pro osoby 
se slepotou způsobenou degenerativními 
stavy, kdy je sítnice narušena, ale zrakový 
nerv zůstává nedotčený. 

Systém obsahuje malou videokameru na-
montovanou na brýlích, která snímá scénu 
před uživatelem. Její výstup je převeden na 
bezdrátový signál přenášený do komu-
nikačního modulu vloženého pod kůži za 
uchem pacienta. Modul dekóduje video-
signál do vzoru elektrických impulzů, které 
jsou přenášeny do stimulačního modulu 
implantovaného na sítnici postiženého oka. 

Toto zařízení je schopno obejít dysfunkční 
neurony fotoreceptorů sítnice, které ztratily 
schopnost reagovat na světlo zaostřené na 
sítnici. Místo toho implantát přímo stimuluje 
základní (a stále funkční) gangliové buňky 
sítnice, které jsou zodpovědné za shromaž-
ďování vstupu z jiných buněk sítnice a jeho 
přenos podél optického nervu do mozku.

„Pokud jde o kvalitu obnoveného vidění, 
bude se velmi lišit od toho, co nazýváme 
normálním viděním. Lze ale očekávat, že 
protéza bude poskytovat základní informa-
ce o okolí člověka, jako je detekce překážek 
s cílem pomoci s navigací, orientací nebo 
dokonce čtením velkých písmen,“ uvedl 
pro server NewAtlas biomedicínský inženýr 
z Univerzity v Sydney Samuel Eggenberger.

Ovce, kterým byl systém Phoenix99 im-
plantován v rámci tříměsíční studie, jej sná-
šely dobře, v tkáni obklopující komponenty 
nebyly zaznamenány žádné reakce, což 
nasvědčuje, že systém by mohl bezpečně 
zůstat na svém místě i několik let. Tým 
proto již zažádal o souhlas s prováděním 
klinických studií na lidech.

První bionické oko
Na podobném projektu pracují už delší 
dobu i jejich kolegové z Monash Univer-
sity v australském Melbourne, kteří loni 
oznámili sestrojení bionického oka. To by 
mohlo lidem s poškozením vrátit základní 

BIONICKÁ ZAŘÍZENÍ  
POMÁHAJÍ ZNOVU „VIDĚT“
Pro lidi s určitými typy slepoty svitla nová naděje. Experimentální zařízení 
několika vědeckých týmů pro obnovu zraku by mohlo poskytnout základní 
formu vidění pomocí technických senzorů.
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Vývoj „umělých očí“ ještě není 
u konce, postiženým jednou 
umožní ostré vidění.

Phoenix99 Bionic Eye se 
skládá z komunikačního modulu 
(vlevo) a stimulačního modulu 
(vpravo), který se implantuje 
na sítnici.

Bionické oko z Monash 
University umožňuje přenos 
signálů ze sítnice do centra 
vidění v mozku, kde je 
implantována sada destiček 
umožňující přijímat signály.

Bionic Eye System firmy BVT 
zlepšuje vidění pro lidi s téměř 
úplnou slepotou.

Snímky vidění myší:  
A – vidění s implantátem,  
B – vidění s kodérem,  
C – vidění kodér-převodník, 
D –  vidění při neúčinných 

metodách.
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zrakové schopnosti pomocí mozkového 
implantátu. Vědci tvrdí, že jde o první 
bionické oko na světě pro úplnou obnovu 
zraku. Tuto charakteristiku je ovšem nutno 
brát s výhradou, protože nezajišťuje plno-
hodnotné vidění, jako u zdravé osoby – má 
svá omezení. 

Bionické oko s názvem „Gennaris bionic 
vision system“ se vyvíjí již 10 let. Funguje 
tak, že obchází poškozené optické nervy 
a umožňuje přenos signálů ze sítnice do 
centra vidění v mozku. Uživatel by musel 
nosit na míru navrženou pokrývku hlavy, 
která obsahuje nainstalovanou kameru 
s bezdrátovým vysílačem a do mozku je im-
plantována sada 9 milimetrových destiček, 
která mu umožňuje přijímat signály. Jak 
uvedl Arthur Lowery, profesor na katedře 
elektrotechniky a inženýrství počítačových 
systémů Monash University, návrh vytváří 
vizuální vzor z kombinací až 172 světelných 
bodů (fosfenů), který poskytuje nositeli 
informace pro navigaci ve vnitřním i ven-
kovním prostředí a umožňuje rozpoznat 
i přítomnost lidí a předmětů kolem nich.

Testováno i na lidech
V Melbourne působí i firma Bionic Vision 
Technologies (BVT), která v září oznámila 
partnerství s americkou společností Cirtec 
Medical na vývoji bionického oka nové 
generace. Její Bionic Eye System se skládá 
z nositelného zařízení a vizuálního implantá-
tu podobného konceptu jako u kochleárních 
sluchových implantátů (malá kamera na 
brýlích vysílá elektrické signály do pro-
cesorové jednotky a stimulátoru). Obrazy 
z kamery jsou převáděny do elektrických 
signálů, které stimulují nervy prostřednic-
tvím elektrod umístěných za sítnicí (v tzv. 
suprachoroidálním prostoru), aby doručily 
vizuální informace do mozku. 

Uživatel si nejprve nasadí brýle obsa-
hující kameru/senzor a magneticky připojí 
stimulátor k implantovanému přijíma-
či (umístěnému pod pokožkou hlavy). 
Magnetické spojení vytváří bezdrátový 
přenos pro optimalizované elektronické 
vizuální signály, které mají být předávány 
do implantovaného pole elektrod za okem. 

Systém se zapne/vypne stiskem tlačítka 
na procesorové jednotce. Dvouletá studie 
ukázala, že Bionic Eye System je bezpeč-
ný, zlepšuje vidění pro lidi s téměř úplnou 
slepotou, a firma plánuje příští rok globální 
klíčovou studii.

První byly slepé myši 
Už před 10 lety si podobný pokročilý 
systém obnovy vidění mohly vyzkoušet 
newyorské myši. V rámci univerzitního ex-
perimentu provedeného v roce 2011 vědci 
na americké Cornellově univerzitě umožnili 
slepým hlodavcům vidět znovu pomocí ra-
dikálního implantátu. Vidění tvorů bylo dost 
dobré na to, aby rozeznalo obličej dítěte, 
zaznamenalo řadu detailů scény v parku 
a sledovalo pohyblivý obraz.

Když se na něco díváme, světlo dopadá 
na buňky sítnice v zadní části oka, kde se 
přeměňuje na elektrické signály, které jsou 
následně posílány do mozku ke zpraco-
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Zařízení je schopno 
obejít dysfunkční  
neurony fotoreceptorů 
sítnice, které ztratily 
schopnost reagovat  
na světlo.

vání na obrazy. Signály jsou zakódovány, 
přičemž vzor, např. pro psa je odlišný od 
vzoru pro kočku nebo dítě. Při věkem způ-
sobené makulární degeneraci však buňky 
sítnice, které zachycují světlo, odumírají, 
což vede k menšímu předávání informací 
do mozku a ke zhoršení zraku. 

Zlepšit situaci by mohlo pomoci zařízení 
s kodérem a převodníkem, které tuto práci 
zvládne, jak popsala Dr. Sheila Nirenbergo-
vá, neurovědkyně a profesorka na Cornel-
lově univerzitě. Zjistila, jak mozek přijímá 
vnější informace a kóduje je do vzorců 
elektrické aktivity, a jak sítnice komunikuje 
s mozkem. Našla způsob, jak sítnicové  
buňky obejít, jak informace přesně zakó-
dovat a tyto pak poslat přímo do mozku. 
Výsledkem jsou zřetelnější obrázky než 
u dosavadních zařízení zaměřených hlavně 
na sběr světla a odesílání dat do mozku. 

Experimenty na myších ukazují techniku   
k dosažení téměř normálního vidění. Vědci 
již vytvořili implantovatelné čipy, které ob-
novují určitou vizi a doufají, že bionické oko 
povede k brýlím, které by mohly nahradit 
nefunkční sítnici umělým elektronickým 
kodérem. 

„Toto je normální, nebo téměř normální 
vidění, protože obsahuje kód. Jeho pomocí 
jsme přiměli slepé myší sítnice, aby viděly, 
a snažíme se, abychom totéž dokázali 
u lidí,“ komentovala výsledky experimentu 
Dr. Nirenbergová. 

O pokračování výzkumu však zatím 
nejsou další informace, a zdá se, že štafetu 
ve vývoji „umělých očí“ převzali mezitím 
úspěšně Australané. Založili vědecké 
konsorcium Bionic Vision Australia (BVA) 
sdružující přední odborníky na lékařskou 
bioniku, aby vyvinuli zařízení pro obnovení 
zraku. Prototyp s 24 elektrodami byl úspěš-
ně implantován třem pacientům po dobu 
dvou let, a první testy byly velmi uspokojivé. 
Nyní se už pracuje na systému s 98 elektro-
dami, který zviditelní velké objekty, a podle 
vědců může být reálně dosažitelné i řešení 
s 1024 elektrodami, které by dokonce mělo 
umožňovat ostré vidění. 

Vladimír Kaláb
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Fotoaparát pořizuje snímky v reálném čase.

Snímky jsou odeslány do zpracovatelské jednotky 
a do rozhraní.

Kódované elektrické podněty jsou přeneseny do 
implantátu a přes bezdrátové rozhraní do mozku.

Sítnicová elektroda

Podsítnicová elektroda

Intrasclerální elektroda 

Implantát bionického oka BTV
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Pomoc nabízí stále rozšířenější moderní 
technologie 3D tisku. Přesné náhrady, 
které sedí na setiny milimetru, vytvá-

řejí touto technologií v pilotním projektu 
odborníci největšího centra pro výrobu 
dentálních náhrad v Čechách, turnovská 
společnost Microdent.

„Pro funkčnost náhrad je přesnost 
výroby zcela zásadní. Ukazuje se, že 
využitím přesného 3D tisku dosahujeme 
u celkových snímatelných náhrad lepších 
výsledků než klasická ruční výroba pro-
tézy v zubní laboratoři. Materiály, které 
jsou díky své pevnosti a biokompatibilitě 
vhodné pro 3D tisk zubních náhrad, se 
objevily relativně nedávno, ale z hledis-
ka životnosti jsou srovnatelné s dosud 
používanými polymery, jsou ale kvalitnější 
a lehčí,“ říká Ing. Ondřej Kosnar, provozní 
ředitel společnosti Microdent LAB, která 
ve spolupráci s Schill Dental Clinic pracuje 
na tomto projektu.

Digitalizace ve stomatologii 
Společnost Microdent se zabývá informač-
ními technologiemi a jejich aplikací v den-
tálním průmyslu. Jejím cílem je zvyšování 
kvality v oboru stomatologie zaváděním 
nejmodernějších digitálních technologií do 
tradičních procesů. 

Vedle projektu 3D tisku, jehož podsta-
tou je postupné vrstvení materiálu až do 
úplného zhotovení výrobku, vyrábí korunky, 
skelety, kořenové nástavby a další dentální 
výrobky také přesným frézováním na čísli-
cově řízených strojích. Počítačový design 

a počítačem řízená výroba přinesly do od-
větví dentálního průmyslu možnost výroby 
i z materiálů, které nelze ručně zpracovávat 
v zubních laboratořích.

Turnovské výrobní centrum dodává denně 
českým i slovenským zubním laboratořím 
stovky zubních náhrad. V přepočtu na jed-
notlivé zuby se jedná někdy o neuvěřitelných 
až tisíc zubů denně, ať již z kovů, ze slitiny 
chromu a kobaltu nebo z titanu, z moderních 
keramických materiálů či z plastů. Výjimkou 
nejsou ani kombinace těchto materiálů. 
Náhrady tak splňují stále vyšší požadavky na 
odolnost (třeba zirkonoxidová keramika má 
téměř tvrdost diamantu), biokompatibilitu, 
ale také estetickou stránku věci.

Ulehčuje práci laborantům 
Postupující digitalizace umožnila vznik 
odbornému trojúhelníku: lékař – zubní 
laboratoř – výrobní centrum. A jelikož jde 
o poměrně mladý trend, využívá ji u nás jen 
asi polovina ze zhruba tisícovky zubních 
laboratoří, jak konstatuje Ondřej Kosnar. 
„Náročnou práci zubních techniků, kterých 
bohužel ubývá, nahradit nedokážeme, ale 
můžeme jim ji alespoň ulehčit. Často pracují 
pod velkým tlakem a výrobní centra jim 
poskytují výraznou úsporu času. Kromě 
toho také přebírají zodpovědnost za kvalitní 
technické provedení i ekologickou zátěž,“ 
upřesňuje Ondřej Kosnar. 

Spoluprací s výrobním centrem odpa-
dá práce v prašném a hlučném prostředí, 
zubní technici se také vyhnou vibracím od 
mikromotoru, se kterým pracují, a šetří tak 
své zdraví.

Dalším zásadním krokem v digitalizaci 
dentální praxe bude vybavení zubních ordi-
nací tzv. intraorálními skenery, jimiž budou 
lékaři zhotovovat digitální otisky ústní dutiny 
pacientů. Naskenovaný digitální obraz se 
elektronicky odešle do laboratoře, kde 
začíná modelace zubní náhrady. Pacient se 
vyhne nepříjemnému otiskování silikonem 
a celý výrobní postup se tím urychlí. Po 
zhotovení přesné zubní náhrady je práce 
zubního technika již stejná. Po finálním 
estetickém dokončení ji předá lékaři a ten 
pak pacientovi. 

Petr Kostolník
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SKVĚLÉ ZAKOUSNUTÍ TESTUJÍ V TURNOVĚ  
Chrup zejména u starších lidí odchází a nastává problém  
s tuhou stravou. Nezbývá, než zajít za svým zubařem, aby nechal  
vytvořit částečnou nebo celkovou snímatelnou zubní náhradu.  
Ta ale často úplně nesedí, tlačí nebo naopak padá. 
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Přesným 3D tiskem 
se dosahuje lepších 
výsledků než u klasické 
ruční výroby protézy  
v zubní laboratoři.

Materiály pro 3D tisk 
jsou díky své pevnosti  
a biokompatibilitě 
srovnatelné s dosud 
používanými polymery, 
jsou ale kvalitnější a lehčí.

Snímatelné náhrady 
vytvořené přesnou 
technologií 3D tisku sedí 
na setiny milimetru.

„Náročnou práci 
zubních techniků nahradit 
nedokážeme, ale můžeme 
jim ji ulehčit,“ říká Ondřej 
Kosnar. 
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Podobně, jako již dříve NASA podpořila 
vývoj raket a raketoplánů soukro-
mých firem zaměřených na kosmické 

programy, investovala nyní prostředky do 
oblasti orbitálních základen pro expanzi člo-
věka do vesmíru. Jde o trojici návrhů trvale 
obyvatelných vesmírných stanic:

Blue Origin s partnery Boeing a Redwi-
re Space získala grant na stanici Orbital 
Reef, pojatou jako „vesmírnou průmyslo-
vou zónu“, která by měla být přístupná jak 
administrativním pracovníkům, vědcům 
či soukromým firmám, tak i přispět k roz-
víjení nových obchodních a průmyslových 
možností v kosmu. 

Firma Nanoracks ve spolupráci s Locke-
heed Martin a Voyager Space plánuje díky 
grantu do roku 2027 vypustit kosmickou 
laboratoř Starlab (velikosti jako ISS). Pět 
segmentů Starlabu by zahrnovalo fyzikální, 
biologickou a testovací laboratoř, skleník 
a výzkumný prostor. 

Northrop Grumman, která spolupracovala 
s NASA již při prvních raketových pokusech 
v 50. a 60. letech minulého století, bude 
s firmou Dynetics vyvíjet komerční volně 
létající stanici pro nízkou oběžnou dráhu 
Země. Modulární koncepce bude posky-
tovat využití v oblasti vědy, kosmické turisti-
ky, průmyslových experimentů a budování 
infrastruktury. 

TECHNOLOGIE
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BOJ O VESMÍR: MÁME SE BÁT?  
NASA udělila v listopadu první granty v celkové výši přes  
400 mil. dolarů třem soukromým firmám s cílem podpořit vývoj  
obyvatelných vesmírných stanic. Je tu ale problém:  
na orbitě už není příliš bezpečno.
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Novým objektům  
na oběžné dráze  
i v kosmu začíná  
být nebezpečně těsno, 
hrozí tzv. Kesslerův  
syndrom.

Světové mocnosti budují 
speciální složky, které 
jsou určeny k vojenským 
kosmickým operacím.

Návrh Blue Origin na 
stanici Orbital Reef, která 
by měla sloužit jako 
vesmírná průmyslová 
zóna.
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Problém však je, že novým objektům 
na oběžné dráze (i v blízkém kosmu jako 
takovém) začíná být nebezpečně těsno. 
V kosmonautice existuje termín Kesslerův 
syndrom, který popisuje scénář, kdy při 
srážce vznikne vesmírné smetí, jež způso-
buje další srážky. Hustota objektů na nízké 
oběžné dráze je dostatečně vysoká na 
to, aby tyto srážky mezi objekty vyvolaly 
dominový efekt. A vzhledem k vysokým 
rychlostem na orbitě jsou rizika kolize 
extrémní – i pouhý úlomek může způsobit 
škody s fatálními důsledky.

Místo družice hromada trosek
Letos 15. listopadu provedlo Rusko test 
protidružicové zbraně, kterou sestřelilo 
vlastní satelit. Raketa A-235 odstartovala 
z kosmodromu Pleseck, odkud v září 1982 
vzlétla i družice Kosmos 1408/Ikar39L, 
obíhající v kosmu od 80. let minulého sto-
letí, a která byla jejím cílem. Po destrukci 
satelitu vzniklo na 1500 trosek, které 
prolétaly mj. i kolem Mezinárodní stanice 
ISS, u níž se objevily nečekaně a v takové 
blízkosti, že nebyl čas na změnu oběžné 

dráhy. Posádka se musela ukrýt do kos-
mických lodí Sojuz a Crew Dragon. 

Ruské ministerstvo obrany test protisa-
telitní zbraně potvrdilo, odmítlo však, že 
by představoval hrozbu pro ISS a vyzvalo 
USA, které podle něj dosud ignorovaly 
ruské a čínské návrhy ohledně dohody 
PAROS, jež by zabránila závodům ve 
zbrojení ve vesmíru, aby „zasedly k jedna-
címu stolu“. Po pravdě řečeno, asi by už 
bylo načase, protože, jak upozorňuje BBC, 
zatím neexistuje mezinárodní smlouva, jež 
by zakazovala testování a použití zbraní, 
které mohou ničit satelity. I podle mluv-
čího Pentagonu Johna Kirbyho ruský test 
mj. ukázal, že ve vesmíru je třeba zavést 
pravidla.

Reakce na sebe nedaly dlouho čekat. 
Ruský experiment odsoudila jako nezod-
povědný americká vesmírná agentura 
NASA s tím, že jde o bezohledné a nebez-
pečné jednání (které podle NASA ohrožuje 
i čínskou vesmírnou stanici a tchajkonauty 
na její palubě!). Stejně tak Evropská kos-
mická agentura (ESA) poukazuje, že tako-
vé testy ve velkých výškách jsou pro lety 

48 l 12-2021

TECHNOLOGIE

FO
TO

: B
lu

e 
O

rig
in

, N
an

or
ac

ks
, N

or
th

ro
p

 G
ru

m
m

an
, S

p
ut

ni
k/

M
in

is
te

rs
tv

o 
ob

ra
ny

 R
F,

 E
S

A

Kosmická laboratoř Starlab by 
zahrnovala i biologickou laboratoř se 
skleníkem.

Modulární stanice Northrop 
Grumman bude poskytovat využití 
v oblasti vědy, nebo i kosmické 
turistiky. 

Po destrukci satelitu vznikají tisíce 
úlomků, které představují vážné 
nebezpečí pro ostatní objekty na 
oběžné dráze.

Test nové ruské střely A-235 
na polygonu Sary Sagan 
v Kazachstánu.

3

4

5

6

3

5

6

4



do vesmíru velice zatěžující a riziko pro 
budoucí mise ESA vzroste dvojnásobně. 

„Rusko učinilo z vesmíru testováním 
zbraní určených k zaměření a ničení  
satelitů bojiště,“ prohlásil šéf předloni 
zřízených kosmických sil USA James 
Dickinson s tím, že je nezbytné, aby svět 
zajistil, že vesmír bude dostupný a bez-
pečný pro všechny národy světa. Ruský 
test kritizovaly vzápětí i Francie, Velká 
Británie nebo generální tajemník NATO 
Jens Stoltenberg.

Ve hře je fungování světa
Je logické, že ruský test se USA nelí-
bí a vzbuzuje jejich obavy – americká 
armáda, jak uvedla agentura Reuters, je 
rok od roku závislejší na svých satelitech, 
počínaje naváděním munice přes hlídání 
odpalů nepřátelských raket až po sledo-
vání pohybu vojsk. Možnost, že by Rusko 
bylo schopno tuto Achillovou patu USA 
zasáhnout, určitě americkým generálům 
na klidu nepřidá. Jejich obavy ostatně po-
tvrdilo i pozdější zpravodajství ruské státní 
televize, na které vzápětí upozornil britský 
deník The Daily Mail: „Protidružicové 
rakety typu ASAT (Anti-satellite weapon) 
mohou zničit 32 satelitů NATO a oslepit 
jejich rakety, letouny, lodě, nemluvě o po-
zemních silách“, s odkazem na zprávu 
RTV komentující výsledky testu s tím, že 
ruský protidružicový systém je schopný 
Alianci destrukcí jejich satelitů paralyzovat 
na zemi, na moři i ve vzduchu. Ovšem 
stejná hrozba se do důsledků vzato teo-
reticky týká i „civilního“ satelitního parku, 
včetně např. družic navigačních systémů, 
na nichž je fatálně závislá celá moderní 
společnost i její ekonomika.

Dlužno ovšem říci, že Rusko není první 
ani jediné, kdo koketuje s kosmickým 
zásahem. Zmíněný poslední incident se 
odehrál v rámci testování protiraketového 
systému Nudol, který má mít schopnost 
ničit cíle na nízké oběžné dráze včetně 
satelitů, zahájeného v roce 2014 a jehož 
předchozí test, v pořadí již desátý, pro-
běhl přesně před rokem. Rusko uvádí, že 
jde o obranný protiraketový deštník, který 
má chránit Moskvu i další potenciální 
ruské cíle. A po pravdě řečeno – tako-
véto systémy budují prakticky všechny 
velmoci. Podobný test rakety schopné 
ničit satelity na nízké oběžné dráze Země 
provedla na jaře 2019 také Indie, která 
úspěšně zničila vlastní družici Microsat-R. 
Čína otestovala protisatelitní zbraně 
v roce 2007 zničením meteorologické 
družice třídy Feng-jün, při kterém vzniklo 
2300 úlomků velikosti golfového míčku 
a přes 35 000 větších než 1 cm. V březnu 
letošního roku provedla první vojenské 
cvičení v kosmu Francie, která deklaro-

vala své ambice stát se třetí největší svě-
tovou kosmickou velmocí. Mise s kódo-
vým označením AsterX, kterou provedlo 
francouzské letectvo, byla označena jako 
„zátěžový test“ obrany proti palbě ze 
zbraní ASAT a dalším jevům, a předsta-
vuje první vojenskou vesmírnou operaci 
prováděnou v Evropě. USA provedly 
první test rakety namířené proti satelitu 
už v roce 1959 a v rámci experimentů jich 
zničily následně celou řadu jak ze země, 
tak z letadel odpalovanými raketami. 
I program tzv. hvězdných válek (který pa-
radoxně pomohl k dočasnému uzbrojení 
a následnému rozpadu tehdejšího SSSR) 
má generace dnešních šedesátníků určitě 

ještě v paměti. Rozdíl je, že tehdejší vize 
se dnes už staly technicky proveditelnou 
realitou.

Dlouhé čekání 
Podle návrhu smlouvy PAROS (Prevention 
of an Arms Race in Outer Space) před-
loženého Ruskem v roce 2008 Konfe-
renci o odzbrojení (CD), která je jediným 
vyjednávacím orgánem pro mnohostranné 
jaderné odzbrojení, by se smluvní stra-
ny zavázaly, že nebudou umisťovat na 
oběžnou dráhu objekty nesoucí jakýkoli 
typ zbraně, instalovat je na nebeská tělesa 
a hrozit použitím síly proti objektům ve 
vesmíru.

Tento návrh by doplnil Smlouvu 
o vesmíru z roku 1967, jejímž cílem je za-
chovat kosmos pro mírové využití. Měl by 
zabránit jakémukoli národu získat vojen-
skou výhodu ve vesmíru. Mocnosti světa 
ale naopak v posledních letech spíše 
budují speciální vojenské složky určené ke 
kosmickým operacím. 

Josef Vališka
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Protidružicový  
systém je schopný 
destrukcí satelitů  
paralyzovat nepřítele 
na zemi, na moři  
i ve vzduchu.

ZABIJÁK SATELITŮ

Nový systém A-235 protiraketové obrany Nudal využívá radarovou síť včasného varování Don-2N. Kromě 
likvidace balistických střel má být raketa schopna rozlišovat mezi skutečnými a falešnými hlavicemi, dokáže 
zasahovat i družice a manévrovatelné kosmické lodě v blízkém vesmíru. 

Systém se skládá z několika typů raket na pevná paliva s doletem až 1500 km a možností zrychlit na  
až 10 Mach. Na rozdíl od předchůdce (A-135) systém A-235 využívá sílu kinetickou (ničení nárazem ve 
vysoké rychlostí), nikoli jadernou nebo výbušnou. 

Moskva

Radar Don-2N

Radar 
informuje 
o detekci 
satelitu  
raketu.

Z pozemního odpalovacího 
zařízení je vypuštěna 
dvoustupňová raketa.

Raketa akceleruje na 
rychlost až 10 Mach.

Cílový satelit ve výšce až 800 km nad 
Zemí je zničen kinetickou silou  
bojové hlavice.

Kosmodrom Pleseck



Nejvýznamnější akce v oblasti obran-
ného průmyslu se konala v kompli-
kované době, nicméně zúčastnilo se 

jí téměř pět stovek českých a zahraničních 
firem. Vůbec poprvé se na veletrhu prezen-
tovala oficiální expozice státu Izrael, kde 
byla mj. k vidění např. inteligentní mino-
metní munice společnosti Elbit. Novinkou 
veletrhu byl i Start-up Innovotion Pavilion, 
kde se představilo pět inovativních českých 
firem z oblasti obranných a bezpečnostních 
technologií.

Zetor Defence
Letos se na IDETu představila nejen moderní 
obranná technika a systémy, ale např. i nový 
český podnik Zetor Defence, zaměřený na 

obrněná vozidla: joint-venture společnosti 
Zetor Engineering a holdingu Skupina, vytvo-
řený s cílem prosadit se na středoevropském 
trhu s novou řadou obrněných terénních 
automobilů domácí výroby v podání tradiční 
značky Zetor.

Česká účast
České expozice na veletrhu reprezentovaly 
tradiční firmy působící v této průmyslové 
branži jako Česká zbrojovka Uherský Brod, 
která měla jako vždy pult se zbraněmi na 
vyzkoušení, dále pak Sellier a Bellot, Meopta, 
EVPÚ Defence, Explosia, RETIA nebo SVOS. 

Rozsáhlou plochu měl holding Czecho-
slovak Group (CSG) s prezentacemi svých 
členů, jako např. Tatra, která předvedla mj. 

FO
TO

: A
ut

or

50 l 12-2021

REPORTÁŽ

IDET 2021: KOMPLIKOVANÝ, 
ALE ÚSPĚŠNÝ
Český obranný průmysl dlouhodobě exportuje 
přes 90 % své produkce a loni hodnota jeho 
vývozu vzrostla na téměř 17 mld. Kč. Vybrané 
novinky ze své produkce představil na 
podzimním veletrhu IDET v Brně. 

Předsedou představenstva nové firmy 
Zetor Defence byl zvolen bývalý ná-
čelník Generálního štábu AČR Josef 
Bečvář, který donedávna zastával funkci 
prezidenta společnosti GLOMEX Military 
Supplies, patřící rovněž do holdingu 
Skupina. Setkání s ním jsme využili ke 
krátkému rozhovoru.

 Jak vznikla firma Zetor Defence?
V první řadě jsme o sobě už dlouho věděli 
a došli jsme k závěru, že chceme společ-
ně podpořit velice dobré obrněné vozidlo 
– Zetor Gerlach. S prezentací naší nové 
společnosti jsme pouze čekali na vhodnou 
příležitost a IDET 2021 byl k tomu ideální. 
Zetor Gerlach je produkt moderní kon-
strukce, který splňuje požadavky vysoké 
balistické ochrany pro vojáky, má účinnou 
protiminovou ochranu a úspěšně prošel 
testy Vojenského technického ústavu Minis-
terstva obrany. Soustřeďuje v sobě všechny 
klíčové požadavky vojáků, zejména, aby byla 
posádka dobře chráněná, ale současně aby 
byl z vozidla dobrý výhled. Navíc je celý sys-
tém modulární a umožňuje integrovat různé 
nástavby, jak bojové, tak třeba pozorovací, 
velitelské, zdravotnické a další.

 Jde o čistě český produkt?
Ano, vyrábí se na domácí půdě, a to 
v Brně. Přibližně 80 % komponent na 
vozidle je české provenience a pětina 
pochází z blízkého zahraničí. Projekt je 
tak dobrou příležitostí pro český obran-
ný průmysl a pro zvýšení zaměstnanosti 
v kraji. I vlastní konstrukce vychází ze 

slovensko-české spolupráce techniků, 
inženýrů a vývojářů, takže když bude třeba 
životní cyklus výrobku podpořit servisem, 
ten bude bez problému kdykoliv dostupný. 
Cílem společnosti Zetor Defence je s tímto 
vozidlem oslovit potřeby Armády České 
republiky a armád zemí našich sousedů. 
Ovšem soudě podle zájmu na letošním 

nový vyprošťovací a odsunový automobil 
Bison na podvozku Tatra Force či tankový 
tahač Tatra Force 8x8 s podvalem Demar-
co. K zajímavým exponátům patřil i mostní 
automobil AM-70 EX. Nabízí 70tunovou nos-
nost mostu, která umožňuje překonat vodní 
překážky těžké obrněné technice výzbroje 
zemí NATO. Skládací mostní pole o celkové 
délce 13,5 m umožňuje překlenout překážky 
o šířce 10–12,5 m, a lze je spojovat do celků 
více než 100metrové délky.



Tatra Trucks a Nexter vznikla kolová obrněná 
vozidla TITUS kategorie MRAP nabízející 
vysokou úroveň modularity a konfigurací od 
bojového vozidla pěchoty přes ambulanci, 
velitelské vozidlo, samohybný minomet až 
po opravárenské vozidlo. Rheinmetall vytvořil 
i dálkově ovládané roboty, které demonstro-
val po kobercích veletržních uliček robotický 
pes Lassy v maskáčovém provedení. Jeho 
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IDETu docházíme k přesvědčení, že  
Gerlach má velkou šanci uspět i na mno-
hem vzdálenějších trzích.

 Zetor Defence je společný podnik, 
jaký je poměr zúčastněných firem?
Je to 50 : 50, tak je to uvedeno i v akcio-
nářské smlouvě. Naším cílem je promo-
vat tento výrobek, ukázat jeho kvality 
a dostat se s ním na trh. Jsem přesvěd-
čen, že je to vynikající vozidlo.

 Kdyby byl zájemce z civilního 
sektoru, je možné ho prodat i tam?
Vše má svá pravidla, ale pokud hovoříme 
o možných civilních verzích, jsem si jistý, že 
dokážeme takovému požadavku vyhovět. 
Pokud bude zájem třeba ze strany složek 
krizového řízení státu, proč ne? Takové 
vozidlo by pak mělo zcela jistě jiné interié- 
rové vybavení, jeho technický potenciál 
by byl zaměřen na řešení bezpečnostních 
a krizových situací, s nimiž se můžeme 
v běžném životě setkat. Rozhodně jsme 
schopni jak Policii České republiky, tak 
i jednotkám Hasičského záchranného sbo-
ru nabídnout vozidlo, které by stoprocent-
ně pokrývalo jejich požadavky. 

Podvozek Tatry využívá i střední univer-
zální pancéřované vozidlo Patriot II firmy 
Excalibur Army (EA), dalšího z členů holdingu 
CSG. V její expozici byla však hlavním mag-
netem premiéra unikátního technologického 
demonstrátoru – kanónové houfnice DITA 
155 mm pro vysoce efektivní palbu s dostře-
lem až 39 km. 

Prezentovaly se i firmy, které kooperují 
s CSG, např. německá zbrojovka Rheinmetall 
a francouzská Nexter. Ve spolupráci TDV, 

úkolem je podporovat pěší vojsko během 
misí. Čtyřnohý robot může nést různé moduly 
pro průzkum, ochranu, detekci, plnit řadu 
dalších úkolů, např. přepravu pěchotní mu-
nice. Mezi zajímavé robotické novinky patřily 
i exponáty slovenské společnosti LeoTronics.

Partnerem Nexteru a Rheinmetallu je ně-
mecká KMW (Krauss-Maffei Wegmann), která 
s Rheinmetallem spolupracuje na výrobě 
tanků řady Leopard II a Nexterem na vývoji 
nového evropského tanku. Na společném 
stánku KNDS (Krauss Maffei + Nexter Defence 
Systems) prezentovali tank Leopard 2 A7V, 
samohybná děla a kolovou houfnici CAESAR.

Návštěvníci IDETu mohli vidět i moderní 
pásová bojová vozidla pěchoty ASCOD  
společnosti GDELS a LYNX firmy Rhein- 
metall či moderní lehká obrněná vozidla (kro-
mě zmíněného Zetoru Gerlach), např. vozy 
Oshkosh, Iveco pro chemické specialisty, 
polské aeromobilní vozidlo AERO 4×4, ko-
lové vozidlo Gepard pro speciální jednotky, 
velitelský a komunikační pickup Ford Ranger, 
nebo osobní terénní automobily Toyota Hilux, 
které v armádě nahradí dosluhující vozidla 
UAZ a Land Rover. Vojenský výzkumný ústav 
(VVÚ) představil další moderní prostředek 
výzbroje AČR – nová vozidla pro jednotky 
chemické, biologické a radiační ochrany 
(CBRN) a projekt české pokročilé balistické 
aktivní ochrany vozidel (PAO) umožňující čelit 
kumulativním hlavicím reaktivních granátome-
tů (RPG) a protitankových řízených střel.

Pardubická firma RETIA kromě radaru 
ReGUARD, který byl jedním z oceněných 
exponátů, prezentovala i unikátní lehký 
a přenosný radar ReTWis 5 schopný de-
tekovat a sledovat živé osoby i zvířata, jež 
se nacházejí za zdí nebo jinou nekovovou 
překážkou. 

Petr Kostolník

Dálkově ovládané  
roboty demonstroval 
robotický pes  
Lassy v maskáčovém 
provedení.



dostatek místa a kolega se svými 196 cm se 
s přehledem posadil za sebe. Velmi chválím 
přehlednost palubní desky, dobrou grafickou 
čitelnost středového dotykového tabletu, 
který vhodně doplňovala klasická tlačítka zá-
kladních funkcí. Středový panel natočený na 
řidiče umožňuje příjemnější ovládání klimati-
zace, vyhřívání sedadel, volantu i navigace. 
Pěkným prvkem je i kaplička před řidičem 
s dvěma kruhovými tubusy, které skvěle  
stíní analogové „budíky“ před přímým  
sluncem. Právě dobrá čitelnost „budíků“ 
i infotainmentu si zaslouží pochvalu. Moder-
nizace přinesla vylepšení asistenčních systé-
mů a také multimediální systém, kde nechybí 
aplikace se zvuky přírody. Doporučuji si to 
někdy vyzkoušet. 

Pod kapotou
Vždy mám radost, když slyším spalovací 
agregát, jako i v tomto testu, kde přeplňo-
vaný zážehový čtyřválec 1,5T-GDI přenášel 
výkon (118 kW při 5500 ot./min) přes 7st. 
automat na přední kola. Jde o nejvýkonnější 
jednotku v nabídce. Maximum točivého mo-
mentu 253 Nm dosahoval v rozmezí 1500 až 
3500 ot./min. Motor je velmi dobře odhluč-
něn a v interiéru je ho slyšet až ve vyšších 
otáčkách, např. při předjíždění. Na povel 
akcelerátoru reaguje velmi svižně (nezkou-
šel jsem při plném obsazení), je pohotový 
s pěknou odezvou v řízení. Při rozjíždění se 
projevoval dvouspojkový automat trhavým 
rozjezdem, poté už ale řadí hladce. Pochvalu 
si zaslouží i pěkně naladěný podvozek s pří-
jemnou tuhostí a jistotou v zatáčkách.   

Při klidné jízdě do 2000 otáček uspoříte 
na spotřebě, dá se dostat k 5 litrům, ale při 
zatížení a dálničních rychlostech až přes  
7 litrů na 100 km. Po týdenním testu počíta-
dlo ukazovalo spotřebu 7,1 l/100 km.

Kombi v testovaném provedení ve výbavě 
GT Line s motorem 1,5T-GDI a 7st. auto-

matem vyjde na necelých 670 tisíc, v zá-
kladní verzi s litrovým motorem na necelých 
420 tisíc. Určitě ohromí velkým zavazadel-
níkem, příjemným interiérem, pohodlným 
cestováním a moderními technologiemi, 
navíc výkonným motorem a hospodárným 
provozem. 

Petr Kostolník

Karosářské varianty kombi patřily vždy 
mezi nejoblíbenější modely pro svou 
velikost zavazadelníku. Dnes je sice 

vystřídaly modernější SUV, ale je pořád 
dost příznivců, kteří na kombi nedají dopus-
tit. A musím říct, že patřím mezi ně. 

Nové přední partie jsou členitější s novými 
podélnými LED světly, které zasahují do blat-
níků. Typický znak modelů Kia, „tygří nos“, je 
spíše náznakový a zdobí jej místo klasického 
oválného loga „jako vytištěný“ moderním 
písmem provedený znak Kia. Líbí se mi, 
stejně jako celková silueta karoserie s hlad-
kými liniemi a typickou sportovně svažující 
se střechou. Na celkové karoserii upoutá 
mohutná příď, která evokuje dravost tohoto 
kombíku. Záď zdobí stejné výrazné logo 
a dělená zadní LED světla s přepracovanou 
grafikou a novým světelným podpisem.

Chlouba - zavazadelník
Ceed dlouhý 4605 mm se může chlubit im-
pozantním zavazadelníkem o objemu 625 l 
(patří mezi největší v segmentu), který se po 
sklopení opěradel zadních sedadel zvětší až 
na 1694 litrů. Pohodlně jsem do něj dostal 
i kolo.

Interiér, v sportovněji pojaté výbavě GT 
Line, dokáže nadchnout svou prostornos-
tí. Líbí se mi pěkné zpracování i slícování 
jednotlivých částí. Přední sedačky s širokým 
rozsahem nastavení jsou pohodlné, s dob-
rým bočním vedením. Všechny jsou vyhří-
vané včetně zadních. V druhé řadě je také 
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Přední partie jsou členitější a chlubí se moderním 
provedením znaku Kia.

Obří zavazadelník s rovnou plochou a ukrytými 
kapsami pod ní může být osazen příplatkovou 
vložkou proti nečistotám.

Interiér v sportovněji pojaté výbavě GT Line 
dokáže nadchnout.

„Budíky“ v kruhových tubusech si zaslouží 
pochvalu za dobrou čitelnost.  

3

4

POHODLNÝ KOMBÍK KIA CEED SW 
Na modelu Ceed je pěkně vidět obrovský posun  
korejské značky na evropských trzích. Už první  
generace zaujala. Nynější třetí generace prošla nedávno 
modernizací, kde na první pohled vynikne nové logo  
a pěkně tvarovaná přední maska.   
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Zajímal mne plug-in hybrid, který 
Octavia pod označením iV dostala 
do vínku jako druhá po Superbu. 

Přiznávám, že nejsem nadšeným přízniv-
cem e-mobility, ale tato varianta mi připadá 
pro současnost jako rozumný mezistupeň 
a prověření v praxi by mohlo leccos napo-
vědět.

Pohonná jednotka testovaného vozu 
se skládá z benzínového motoru 1,4 TSI 
o výkonu 110 kW a 85kW elektromotoru. 
Maximální systémový výkon celého ústrojí 
je 150 kW, v čistě elektrickém módu vůz 
urazí až 60 km. Třífázový elektromotor 
s permanentními magnety je integrovaný 
do 6st. automatické převodovky DSG a od 
spalovacího motoru je oddělen spojkou. Při 
zvoleném hybridním režimu řídicí jednotka 
neustále vyhodnocuje jízdní situaci. Na zá-
kladě těchto informací je automaticky spuš-
těna spolupráce obou motorů. Buď pracují 
současně a doplňují se, nebo každý samo-
statně. Hybridní režim nabízí i dvě možnosti 
dobíjení, spalovacím motorem během jízdy 
nebo rekuperací. Řidič může navolit poža-
dovanou úroveň nabití na displeji infotain-
mentu. Při automatické rekuperaci brzdné 
energie dochází během jízdy k dobíjení, 
což přispívá ke zvýšení dojezdu. V ideálním 
případě se také kromě rekuperace redukuje 
užívání brzd a tím jejich opotřebení, dochází 
tak k úspoře paliva i ke zvýšení bezpečnosti 
jízdy. Vyzkoušel jsem, jízdní praxe dává 
tomuto systému za pravdu.

Zkušenost s dobíjením
Poněkud svízelnější je však cesta při exter-
ním dobíjení. Převzal jsem auto v Butovicích 
a v silném pražském provozu s ním dojel 
(převážně na elektromotor) do Vysočan. 
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Octavia iV vyniká ladnými aerodynamickými tvary.

Na úhledné palubní desce umí oba displeje 
zobrazit i údaje o aktuální činnosti obou motorů.

Umístění zásuvky v blatníku je dobře situované  
k nabíjecím stojanům.

Takhle to sluší Octavii iV u nabíjecího stojanu. 

3

4
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ŠKODA OCTAVIA iV VYUŽÍVÁ PLUG-IN  
HYBRIDNÍ POHON
Čtvrtá generace nejprodávanější modelové řady  
automobilky nabízí opět verze liftback a kombi,  
rozmanité kombinace výbav a vedle spalovacích  
motorů také řadu alternativních pohonných jednotek.

Po téměř úplném vybití baterie jsem ji chtěl 
oživit propojením na běžnou zásuvku. Na 
palubní desce se objevil údaj, že nabíjení 
bude trvat 5 hodin 55 minut, což jsem vzdal 
a vyhledal rychlejší možnost nabíjení u sto-
janů energetických provozovatelů. Pokud 
však u nich nejste registrovaní, a nemáte od 
nich patřičný čip, tak si ani neškrtnete. 

Zavedený způsob doplnění paliva pro 
spalovací motory na čerpací stanici, 
že natankuješ, zaplatíš kartou a jedeš, 
u elektřiny zatím neexistuje. Někde jsou 
však stojany i pro neregistrované zákazní-
ky. Takový jsme ve dvoučlenné posádce 
objevili na silnici směrem na Karlovy Vary 
u benzínky OMV. Při žádosti o radu, jak si 
počínat, nám místní zaměstnanci sdělili, že 
s ním nemají nic společného, ať zkusíme 
postupovat podle návodu. Přesně to jsme 
i učinili. Stáhli si aplikaci do mobilu, zadali 
platební kartu, z níž byla stržena částka za 
půl hodiny nabíjení, následovalo oznámení, 
že vůz se nabíjí s časem ukončení tohoto 
procesu. Zašli jsme na kávu a vrátili se 
k autu v oznámeném termínu. Výsledek 
dobití nula! 

Volali jsme na uvedené kontaktní číslo, 
dlouho se z něj ozývalo, že operátoři vyřizují 
kontakty před námi. Pokračovali jsme tedy 
v jízdě za stálého vyzvánění telefonu. Po 
dalších asi 15 minutách se ozval věcně ko-
munikující operátor. Podstatou jeho sdělení 
bylo konstatování, že takové případy se stá-
vají, že máme napsat mail na provozovatele 
a ten nám bez problémů strženou částku 
vrátí. Po těchto zkušenostech jsem zbylý 
čas testu absolvoval už jen na spalovací 
motor s využíváním rekuperace. Celkově 
jsem najel 996 km při spotřebě benzínu  
6,0 l/100 km.

Inovativní asistenční systémy
Jinak je Octavia bezvadné auto. U čtvrté 
generace jsem ocenil mnoho inovativních 
asistenčních systémů, mezi které patří 
např. asistovaná jízda s panoramatickým 
(360°) kamerovým systémem, jenž promítá 
okolí vozu na obrazovku. Adaptivní vedení 
v pruhu zase nově rozpozná i práce na 
silnici nebo místní dopravní informace, au-
tomaticky upozorňuje řidiče na komplikace 
v dopravě v bezprostřední blízkosti vozu. 
Premiéru má nový head-up displej, jenž 
zobrazuje přímo na čelní sklo údaje o rych-
losti, z navigace, o dopravních značkách 
nebo aktivovaných asistenčních systémech. 
Popovídal jsem si prostřednictvím hlasového 
ovládání i s asistentkou Laurou, byla to zá-
bava a zadání plnila bezodkladně a účinně. 

Základní cena testovaného modelu 
Škoda Octavia iV ve vyšší výbavě Style je 
884 900 Kč. 

Oldřich Šesták
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Macrobat s pásovými chodidly, 
ptačíma nohama, sklopnou kabinou 
a sklopnými křídly by měl umět té-

měř vertikální vzlet i přistání (NVTOL). Jeho 
tvůrci pozorovali ptáky, kteří dokážou při-
stávat a vzlétat z jakéhokoli terénu, a tento 
princip se snaží přetransformovat do tech-
nické podoby. Stroj si dřepne, nakloní křídla 
k obloze a pomocí odrazu s využitím svého 
podvozku kopírujícího ptačí nohy provede 
„téměř vertikální“ vzlet a následně i přistá-
ní, které by právě ptačí nohy měly pomoci 
tlumit. Jakmile se stroj vznese, nohy si složí, 
aby se minimalizoval aerodynamický odpor, 
vyrovná se do cestovního letu a bude se 
chovat podobně jako každé malé letadlo.

První jednomístná verze by měla dosa- 
hovat rychlost 180 km/h a dolet okolo  
150 km. V budoucnu by však měl následo-

vat vývoj aerotaxi a větších verzí, určených 
k rekreačním letům, kontrole infrastruktury, 
dodávkám zdravotnického materiálu či 
k postřiku v zemědělství. 

Podle odborníků je koncept bizarní 
a někteří ho označují doslova za šílený – ale 
podobný osud měla i řada jiných vynálezů, 
které nakonec prokázaly svou životaschop-
nost a nezřídka ovlivnily i vývoj oboru. 

KALEIDOSKOP
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PODPRSENKA  
Z 3D TISKÁRNY

Ženy dobře vědí, že najít dobře  
padnoucí podprsenku může být  
složité a často vyžaduje řadu  
neúspěšných pokusů. 

Vyřešit tento problém se snaží firma 
Braave, která vyvinula stejnojmenný 
systém využívající technologii 3D tisku 
a skenování k výrobě podprsenek 
Fusion Bras šitých na míru konkrétní 
osobě. Po zadání objednávky pošle 
odkaz na stažení aplikace Braave 
BreastID iOS (systém je kompatibilní 
pouze s iPhone X a vyššími modely) 
a zákaznice její pomocí provede spolu 
s kamerou smartphonu dvouminuto-
vé 3D skenování své holé horní části 
těla k získání trojrozměrné hloubkové 
mapy, jež je zašifrována a zaslána zpět 
firmě k vytvoření samotné Fusion Bras. 
Ta místo tradiční kostice obsahuje 3D 
vytištěné spodní střihy, navržené tak, 
aby se pohodlně ohýbaly kolem hrud-
ního koše zákaznice pod jejími prsy. 
Zbytek podprsenky se skládá z levého 
a pravého košíčku a zadní části s indi-
viduální velikostí, vyrobených však už 
nikoli 3D tiskem, ale na základě střihu 
z 3D skenu z pohodlné ultraměkké lát-
ky vytvořené ze 75 % z recyklovaných 
plastových lahví. 
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ORIGINÁLNÍ “PTÁKOPLÁN”  
Jihoafričtí vývojáři z firmy Phractyl představili koncept 
plně elektrického stroje založeného na ptačí fyziognomii. 
Ptáku podobný letoun Macrobat slibuje let „blízko VTOL“.

NEJVĚTŠÍ  
ANTÉNA NA SVĚTĚ
Podle listu South China 
Morning Post postavila Čína 
největší anténu na světě  
určenou pro komunikaci na 
velmi dlouhé vzdálenosti. 

Má jít o první velké zařízení 
s extrémně nízkou frekven-
cí (ELF) schopné generovat 
elektromagnetické vlny od 0,1 
do 300 Hz, jež mohou snad-
no cestovat pod vodou i pod 
povrchem. Signály budou 

používány k odesílání a přijí-
mání zpráv do a z obrovských 
vzdáleností, vědci ale uvedli, že 
by je bylo možné použít i k mo-
nitorování zlomových linií pod 
povrchem a posoudit možná 
rizika zemětřesení.

Z vesmíru 
by anténa, 
tvořená sítí ka-
belů a stožárů 
podobných 
sítím tradičních 
elektrických 
vedení, vypa-
dala jako obří 
kříž dlouhý 

a široký přes 100 km. Funguje 
prostřednictvím dvou podzem-
ních vysílačů, které proměňují 
Zemi v gigantickou rádiovou 
stanici. Dosah systému pod vo-
dou je až 3000 km, což by Číně 
umožnilo kontaktovat ponorky 

u americké základny Guam 
v západním Pacifiku. 

Testy již potvrdily, že je mož-
né bezproblémově komunikovat 
s přijímačem na mořském dně 
v 200m hloubce a zachytit signá-
ly z antény vzdálené 1300 km. 
Ve spolupráci s Ruskem 
provedla Čína i testy podzemní 
komunikace a „ping“ vyslaný na 
vzdálenost 7000 km potvrdil, že 
signál může efektivně cestovat 
i pod zemí. Nicméně v tomto 
případě mohla být komunikace 
jen jednosměrná a umožňovala 
odesílat pouze jednoduché 
šifrované textové zprávy. 



Zařízení pro hi-tech eutanazii, tedy 
dobrovolné ukončení života na 
základě kvalifikovaného rozhodnutí, 

vyvinula australská firma Exit International. 
Na rozdíl od mechanické Groeingovy smr-
tibudky jde o uzavřenou kapsli vyrobenou 
pomocí 3D tisku, která funguje spíše 
na principu nechvalně známé plynové 
komory. 

Její účel je prý zaměřen k „humánním“ 
účelům zbavit utrpení lidí v bezvýchodné 
situaci strádající např. nesnesitelnými 
bolestmi kvůli nevyléčitelné chorobě apod. 
Systém položí adeptovi na smrt řadu 
otázek, po jejichž zodpovězení a vyhodno-
cení pomocí AI mu umožní stiskem tlačítka 
zahájit proces, kdy během okamžiku zaplní 

modul dusík a zároveň dojde ke snížení 
obsahu kyslíku (asi na jedno procento). 
Osoba uvnitř upadne do bezvědomí a do 
30 sekund zemře na hypoxii (tj. nedosta-
tek kyslíku). Tvůrci ujišťují, že před ztrátou 
vědomí adept cítí euforii a nedochází k pa-
nice. Osudové rozhodnutí má do posled-
ního okamžiku pod kontrolou sám. Signál 
může zadat buď manuálně, nebo pokud 
toho z určitých důvodů není schopen, má 
k odsouhlasení stačit i např. definované 
mrknutí oka. 

Používání kapsle má být umožněno např. 
ve Švýcarsku či Nizozemsku, kde je euta-
nazie legální. Otázkou je, zda to nepovede 
k jednosměrné turistice „výletů za smrtí“ do 
těchto zemí. 

EUTANAZIE V DE LUXE FORMÁTU
Sebevražedná smrtibudka, kterou předpověděl  
tvůrce seriálu o rodince Simpsonových Matt Groeing  
ve svém dalším komiksovém majstrštyku Futurama, 
odehrávajícím se v budoucnosti, je už realitou. 
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CHYTRÁ NÁPLAST  
Umožňuje sledovat  
chronické rány na dálku pro-
střednictvím aplikace  
v mobilním zařízení s využi-
tím informací, které senzor 
v náplasti získává na základě 
tzv. biomarkerů.

Vědci z Národní singapurské uni-
verzity (NSU) vyvinuli speciální 
náplast s připojeným senzorem 
a mikročipem, která by se mohla 
stát nadějí pro léčbu kompliko-
vaných a obtížně se hojících ran, 
jež obvykle vyžadují časté kon-

troly u lékaře. Pokud chce mít 
lékař k dispozici další informace, 
odebere z rány vzorek a pošle 

do laboratoře 
k dalšímu 
testování. 

Nová 
technologie 
s názvem 
VeCare by 
umožnila pa-
cientům na-
vštívit lékaře 
jen v případě 
akutní potře-
by. Senzor 
připojený na 

ránu pomocí průhledné náplasti 
získává potřebná data na zákla-
dě tzv. biomarkerů (teploty, typu 

bakterií, pH, či toho, jak zánět 
vypadá). 

„Snažíme se použít chytrou 
náplast ke zkrácení počtu 
hodin nebo dnů potřebných pro 
kontrolu hojení na pouhých pár 
minut,“ uvedl Chwee Teck Lim, 
vedoucí výzkumník na oddělení 
biomedicínského inženýrství 
NSU. Sběr dat byl prozatím 
efektivní a chytrá náplast by se 
dala použít i v případě dalších 
typů ran, nejen u pacientů trpí-
cích bércovými vředy, na kterých 
je testují, ale i např. u nehojících 
se chronických vředů, jako je 
diabetická noha a dekubity. 

„MÍČEK“ UMOŽNÍ PSOVI 
TELEFONOVAT 

Umíte si představit, že pes bude 
telefonovat svému páníčkovi?  
A přesně tohle umí speciální „mobil 
pro psy“, který je výsledkem týmu 
specialistů z britské Glasgow  
University a finské Aalto University. 

Vědci vyvinuli komunikátor nazvaný 
DogPhone, který umožňuje 10letému 
labradorovi Zackovi Dr. Ilyeny Hirskyj-
-Douglasové, specialistky na interakci 
zvíře-počítač, jí zavolat tím, že míček 
vybavený senzorem a bezdrátově při-
pojený k notebooku uchopí a zatřese 
s ním. Když akcelerometr zaznamená 
pohyb, zahájí videohovor, což Zackovi 
umožní vidět svou majitelku a komu-
nikovat s ní, když se mu zachce. Ta 
může také naopak použít systém, aby 
mu zavolala, a jak uvádí, s trochou 
cviku lze naučit psa odpovídat na vo-
lání tím, že přesune kuličku umístěnou 
na držáku smartphonu.

DogPhone není určen pro komerční 
trh, jde o experimentální výzkumné 
zařízení, které má umožnit studovat, 
jak psi prožívají technologie. Ale chá-
pou psi, co dělají, když uskutečňují 
videohovor? Pociťují touhu „kontro-
lovat“ své lidi, když nejsou poblíž? 
Prozatím klade zařízení mnohem více 
otázek, než nabízí odpovědí, kon-
statuje server Gizmodo, který přinesl 
informaci o DogPhone. 
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

PRYŽOVÉ PATNÍKY
V Rakousku vyzkoušeli nové patníky z pryže 
na některých nebezpečných úsecích silnic. 
Již první zkoušky ukázaly jejich velké 
přednosti. Poznali to na vlastní kůži sami 
automobilisté, kterým se proti vlastní vůli 
podařilo odbočit z jízdní dráhy. Náraz do ta-
kového patníku nemá většinou za následek 
poškození karoserie vozu, jejíž oprava bývá 
jinak dosti nákladná.

BAKTERIE POMOCNÍCI

U Lovasze v jihomaďarské ropné oblasti 
klesl v některých vrtech tlak plynu natolik, 
že se snižovala těžba ropy a ložiska nebylo 
možno plně využít. Provedli tam tedy zají-
mavý pokus o zvýšení tlaku plynu – ropné 
vrty infikovali kulturami některých bakterií, 
které v důsledku svého životního pochodu 
„vyrábějí“ plyn. 

Do vrtu bylo vpraveno 100 litrů živného roz-
toku s bakteriemi. Ukázalo se, že bakterie zů-
staly i v dané hloubce pod zemí životaschop-
né a produkovaly takové množství plynu, že 
výtěžnost vrtů stoupla o 10 %. Předpokládá 
se, že výtěžnost bude ještě dále stoupat. 

PIANO: KOLEKTIVNÍ VÝUKA  
Hra na piano bylo dosud oborem, kde kolektivní výuka nebyla možná. Obratem 
jsou kolektivní cvičení zavedené Eduardem Hoffmanem, profesorem hudby v Great 
Necku u Nového Yorku. Umístil vedle sebe několik elektronických tiše hrajících 
pianin. Zvuk pianina slyší ve sluchátkách jen žák, který na něj hraje a neruší tak svého 
souseda. Učitel má možnost jinými sluchátky kontrolovat výkony kteréhokoliv z žáků 
a opravovat jeho chyby. 

I rodiče dítek si přijdou na své. Nebudou nuceni trvale poslouchat neustálé hraní 
jednoduchých melodií. Největší radost mají však nájemníci činžovních domů, kteří jsou 
sousedy náruživého pianisty. 

ZLEPŠENÁ  
SVÁŘEČSKÁ MASKA   

V zahraničí se vyrábí ochranná maska 
pro svářeče, která umožňuje svářeči mít 
neustále obě ruce pohotové k práci. Při 
přípravě svařovaných součástí nebo 
při zrakové kontrole svaru není nutno 
ji neustále vysouvat nad čelo. Svářeč 
pouze poněkud otevře ústa, čímž sníží 
bradu, která ovládá pákovou soustavou 
polohu kluzně uloženého ochranného 
barevného skla. Přitlačením brady na 
páku se barevné sklo sníží a umožní 
nerušený výhled rámečkem, v němž 
je pro ochranu zraku svářeče před 
mechanickým zraněním navíc upevněno 
průhledné bezpečnostní sklo. Uzavře-
ním úst uvede svářeč barevný filtr opět 
do původní polohy. 

AUTOBUS S TELEVIZÍ
Vysokomýtský závod Karosa předvedl nový 
autobus, který se liší od standardních luxus-
ních autobusů daleko lepším vybavením pro 
příjemnější cestování. Vedle 30 pohodlných 
sklápěcích sedadel je v zadní části pracovní 
stůl s umyvadlem pro stevardku, lednička, 
plynový sporák, skříňka na nádobí, pod kterou 
je šatna ohraničená závěsem, a toaleta. V pro-
storu toalety je také umyvadlo z plastické hmo-
ty, obě mají ruční čerpadla na vodu, která je 
ve dvou vyjímatelných nádržích. V přední části 
jsou magnetofon, televizní přístroj zavěšený ve 
střeše, a tranzistorové rozhlasové zařízení. Vše 
je ovládáno z místa spolujezdce. Vnitřní prostor 
karoserie je potažen umělou koženkou vhod-
ných odstínů a tvoří se sedadly a záclonkami 
líbivý interiér. Střešní okna mají žaluzie proti 
slunečním paprskům. Ve stropě jsou zapuště-
ny ampliony pro přenos zvuku všech zařízení 
a zářivkové osvětlení. 

PALIVOVÉ ČLÁNKY U NÁS
V poslední době se ve světě věnuje hodně po-
zornosti výzkumu palivových článků, v nichž se 
uskutečňuje přímá přeměna chemické energie 
v elektrickou. V palivových článcích dochází na 
pórovité elektrodě k „studené“ oxidací plyn-
ného paliva, např. vodíku, kysličníku uhelna-
tého, propanu nebo metanu, které se během 
provozu plynule dodává a stejně plynule se 
odebírá vzniklý stejnosměrný elektrický proud. 
V zahraničí byly už sestrojeny palivové články 
pro některé speciální účely. Bylo jich použi-
to např. v družicích, ale také byl předveden 
i pokusný traktor s palivovým článkem. U nás 
byl vývoj palivových článků zahrnut do státního 
plánu vědeckovýzkumných prací na třetí 
pětiletku a počítá se s tím, že během příštích 
deseti let by se snad už mohly palivové články 
uplatnit v praxi.

PRO SPORTOVNÍ LETADLA

V Anglii byl zkonstruován neobvykle malý 
turbovrtulový motor pro sportovní letadla. Jeho 
výkon je 60 koňských sil a váží pouze  
107 kilogramů. Nový motor lze zamontovat 
bez podstatných konstrukčních změn do větši-
ny sportovních letadel používaných v Británii.



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

Národní technické muzeum v Praze je již opět otevřené!  
Neváhejte proto s vyluštěním sudoku, abychom mohli prvním  
třem luštitelům zaslat voucher pro volný vstup do technického  
muzea pro dvě osoby.

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla TM 11/2021:
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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.

 3 4 2 6 9 1 8 7 5

 1 7 5 3 8 2 6 4 9

 8 9 6 7 4 5 3 1 2

 7 6 9 1 5 8 2 3 4

 4 1 3 2 7 6 9 5 8

 5 2 8 9 3 4 7 6 1
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Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Lucie Pekárková, Praha 

Daniela Mynaříková, Praha

Eva Sedláčková, Praha

LÉTAJÍCÍ AUTOMOBIL

PNEUMATIKY BEZ KORDU    
Závod Goodyear pokusně vyrábí pneumatiky z průsvitné syntetické pryže – neotha-
nu. Nový materiál má v porovnání s pryží mnohem příznivější mechanicko-fyzikální 
vlastnosti a je tak houževnatý, že pneumatiky lze odlévat přímo do forem bez výztuž-
ných kordových vrstev, které jsou pro tradiční pneumatiku nezbytné k udržení tvaru 
a dosažení pevnosti. Novými pneumatikami byly pokusně vybaveny čtyři zkušební 
vozy. Na důkaz nepřítomnosti kordových vrstev byly uvnitř průsvitných pneumatik 
upevněny světelné zdroje, které při noční jízdě vytvářely neobvyklé světelné efekty.

UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK
V maďarském podniku vyrobili nový univer-
zální elektrický mlýnek, který umele 4 až  
5 dkg kávy za neuvěřitelných 15 až 20 vte-
řin. Stejně dobře a spolehlivě pomele i sůl, 
kostkový cukr, rýži nebo mák. K mlýnku je 
možno připojit rovněž mixer, takže míchá-
ní nápojů se potom provádí elektricky, to 
znamená dokonale a velmi rychle. 

MOTOR NSU-WANKEL
Závody NSU v Neckarsulmu budují nový 
závod určený pro budoucí sériovou výrobu 
dnes již známého motoru s krouživým pís-
tem konstruktéra inž. Wankela. NSU hodlá 
vyrábět tyto motory pro sériovou výrobu 
svých automobilů. V další etapě se plánuje 
stavba motorů Wankel o výkonu 50 koň-
ských sil v počtu asi 100 kusů denně. 

Ve Spojených státech amerických se vyrábí 
malé dvoumístné letadlo, jehož lze používat 
i jako automobilu. Zhorší-li se například 
během letu povětrnostní podmínky natolik, 
že další let by nebyl bezpečný, přistane 
pilot na nejbližší dálnici. Tam složí křídla 
a ocasní plochy do tvaru přívěsného vozu 
a připevní je za kabinu, která je současně 
automobilem. Pak pokračuje v cestě po 
silnici maximální rychlostí 100 km/h. 

Přeměna letadla na vůz s přívěsem je 
ukončena za pět minut. S motorem výkonu 
143 koní dosahuje nový dopravní prostředek 
jako letadlo nejvyšší rychlosti 160 km/h.



Budeme jej očekávat s nadějí, že proběhne lépe podle našich představ, i když 
podle všeho i nadále s věrným souputníkem poslední doby, covidem. Nu, co 
naplat, naučili jsme se žít v nejrůznějších podmínkách a přizpůsobit se nevyhnu-

telnému – říká se tomu evoluce a adaptace a zatím se to lidstvu už nějaký pátek  
docela daří.

A na co se tedy v TechMagazínu můžete konkrétně v tom nadcházejícím roce těšit? 
Doufám, že v našem edičním plánu najdete něco, co bude dostatečně dobrým důvo-
dem k nahlédnutí do stránek časopisu, který s letopočtem 2022 vstupuje do svého už 
13. ročníku, opět po boku svého mladšího bratříčka Robotic journalu. 

Těšíme se tedy na shledanou opět v dalším roce. Třeba i osobně na nějakém z vele-
trhů, které se příští rok hodlají postupně vrátit na scénu opět v plné parádě ať už ve 
fyzické, nebo hybridní podobě kombinované s digitální formou. Ta přišla do módy kvůli 
těm neviditelným potvůrkám, jež přiměly celý svět nasadit si nové obličejové doplňky. 
Hodně zdraví, pohody i úspěchů, ze kterých budete mít radost, vám do následujících 
dnů, týdnů a měsíců přeje. 

 Josef Vališka, šéfredaktor a celý redakční tým
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Měsíčník pro technické obory, vědu,  
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a technické školství.

Ročník 12, číslo 12/2021

Vydavatelství:

TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o.

Petržílova 3304/19, 143 00 Praha 4

Redakce:

TechMagazín

Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4

tel.: +420 775 150 094

redakce@techmagazin.cz

www.techmagazin.cz

Šéfredaktor:

PhDr. Josef Vališka

tel.: +420 736 136 110

josef.valiska@techmagazin.cz

Obchodní ředitel:

Petr Kostolník

tel.: +420 774 622 300

petr.kostolnik@techmagazin.cz

Inzertní oddělení:

David Kostolník

tel.: +420 774 150 094, 731 883 656

david.kostolnik@techmagazin.cz

Spolupracovníci redakce:

P. Mišúr, J. Kůr, J. Šmíd, P. Přibyl,  

M. Dvořáková, M. Busta, P. Sedlický,  

K. Pittner, Z. Zuntych, V. Kaláb,  

J. Přikryl, V. Větrovec, K. Salmonová.

Layout: Jaroslav Votýpka

Tisk: Grafotechna Plus

Distribuce v ČR: Společnosti PNS a.s.,  

Paceřická 1, Praha 9

Distribuce na Slovensku:  

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s., 

Vajnorská 137, Bratislava

Vychází v českém a slovenském jazyce  

12x ročně. Poskytnutím autorského příspěvku 

autor souhlasí s jeho rozmnožováním, 

rozšiřováním a sdělováním prostřednictvím 

tištěného média a internetu vydavatele.  

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

Kopírování nebo rozšiřování obsahu, případně 

jeho částí (není-li určeno výslovně pro osobní 

potřebu) výhradně se souhlasem vydavatele. 

Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel.

MK ČR E 19708

ISSN 1804-5413

 ▼
 IN

Z
E

R
C

E

Ediční plán pro rok 2022
Vydání Uzávěrka Vychází Odborné téma čísla

1 13. 1. 20. 1.
Inovativní české technologie (start-upy). 
3D technologie, aditivní výroba. 
Obrábění pro medicínský sektor.

2 7. 2. 14. 2.
Obráběcí stroje, jejich technologie, design a software.                                                                    
Plasty – konstrukce strojů a výroba forem.                                                                                                          
METAV Düsseldorf (8.–13. 3.) 

3 2. 3. 10. 3.
Pneumatika, hydraulika a elektrické pohony.                                                         
Tvářecí stroje a procesy zpracování plechů.                                                                                                         

4 1. 4. 11. 4.
Přesné nástroje pro třískové obrábění, upínání obrobků.
Kompresory - stlačený vzduch.                                                
Hannover Messe - Industrial Automation (25.–29. 4.)

5 2. 5. 10. 5.
Automatizace a robotizace v průmyslu.                                                                                     
Software pro výrobu v návaznosti na ERP.                                                  
AMPER Brno (17.–20. 5.), MSV Nitra (24.–27. 5.)    

6 30. 5. 8. 6.

Kolejová doprava – Czech RailDays Ostrava (14.–16. 6.)
Ložiska a kluzné systémy.
Tribotechnika 1. – maziva, oleje, kapaliny.                               
Automatica Mnichov (21.–24. 6.)

7 1. 7. 11. 7.
Aerospace & automotive – obrábění, nástroje a materiály.                                               
Aditivní výroba kovových součástí a nekonvenční obrábění.  

8 1. 8. 10. 8.
Nedestruktívní testování, zkušebnictví a certifikace. 
Financování průmyslového vybavení a výroby.                                
AMB Stuttgart (13.–17. 9.)

9 2. 9. 12. 9.
Speciál 1: Digitalizace a automatizace ve strojírenství.                                                                                                                
MSV Brno (3.–7. 10.) + IMT, Plastex, Welding,                                       
„K“ Dusseldorf (19.–26. 10.)    

10 16. 9. 28. 9.
Speciál 2: Multifunkční obráběcí stroje a inovativní technologie.                                       
Plasty – automatizace a robotizace.
MSV Brno (3.–7. 10.), EuroBLECH Hannover (25.–28. 10.)

11 7. 11. 18. 11.
Řezné nástroje a upínací systémy.                                                                    
Informační systémy pro efektivní řízení firem.
Tribotechnika 2. – maziva, oleje, kapaliny.

12 29. 11. 8. 12.
Logistika ve výrobě a manipulace s nebezpečnými látkami.
Elektromobilita a dobíjecí systémy.
Energie a energetika.

KRÁL JE MRTEV, AŤ ŽIJE KRÁL! 
Vánoční cukroví je napečené (a možná už i částečně 
snědené), vánoční stromek nazdobený, dárky už mají  
své majitele a po důstojném rozloučení s pro mnohé  
ne úplně ideálním rokem zbývá už jen očekávat  
nástup toho dalšího.



g  Tel.: +420 603 232 151
g  E-mail: michal.novak@tibbis.cz
g  www.tibbis.cz



An expert and worldwide provider of spare parts and support services for a heavy-duty

gas turbine, industrial gas turbine and steam turbine on the global market with rotating

equipment. 

www.rtppower.com


