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Reportáž z CES
AI je už součástí různých zařízení,  
s nimiž se běžně setkáváme.

Projekty startupů
I v české kotlině se šikovným daří,  
a některým vůbec ne špatně. 

Technologie
Otevřená platforma pro výměnu 
baterií přináší alternativu k palivu.
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OBRÁBĚNÍ  
PRO MEDICÍNSKÝ 
SEKTOR
Nerezová chirurgická ocel  
nebo titanové komponenty,  
nahrazující části našeho organismu,  
nepatří mezi snadno obrobitelné.



... došel jsem k nevyhnutelnému tvrzení,
že výrok níže je nevyvratitelnou skutečností! 

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



 EDITORIAL

UHELNÝ PARADOX ROZPOUTAL VÁŠNĚ 
Zájem médií poutají v současné době hlavně covid a vyostřená  
situace na Ukrajině, k nimž se vyjadřují různí potentáti a na internetu  
pak úplně kdekdo. Nyní dostala česká média (a internetoví diskutéři) 
další vděčné téma…
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Do děčínského přístavu dorazila po Labi ráno 23. ledna 
první loď naložená černým uhlím z Austrálie, určeným pro 
ostravské hutě. Byla ho 1100 tun, což při použití nákladních 

vagonů odpovídá vlaku tvořenému ca 17 vagony. To okamžitě 
rozpoutalo bouřlivou diskuzi o bizarnosti tohoto světa, kdy hutě, 
situované v místě, kde se nacházejí černouhelná ložiska (kvůli nimž 
koneckonců kdysi i vznikly, aby minimalizovaly přepravní náklady) 
nyní uhlí (určitě draze) dovážejí od protinožců.

Jenže než člověk začne rezolutně posuzovat věci, je dobré k nim 
mít, před utvořením „jasného“ názoru, pokud možno co nejvíce 
relevantních informací. Takže možná překvapivě i to, co se na první 
pohled může jevit jako totální nesmysl (dovážet uhlí z druhé poloviny 
světa do místa, které proslulo jeho těžbou), smysl za jistých okolností 
dávat může. Prvním (a v tomto případě zjevně i primárním) faktorem 
byla čistě ekonomická pragmatická rozvaha. A vzhledem k tomu, že 
v případě ostravské sloje jde o hlubinnou, a tedy poměrně náročnou 
a zejména nákladnou těžbu, zatímco v Austrálii se uhlí získává z měl-
kých povrchových slojí s minimálními náklady na těžbu, navíc často 
výrazně automatizovanou (a především vládou silně dotovanou), 
může cena včetně dopravy vycházet skutečně nižší. 

Dalším klíčovým faktorem je skutečnost, že těžba černého uhlí na 
Ostravsku má skončit letos (kdy bude kvůli útlumu těžby uzavřen 
poslední hlubinný důl) a tamní hutě, které jsou na něm závislé, ho tak 
musí dovážet – mediální smršť, která se kolem případu rozpoutala, 
většinou taktně pomlčela o tom, že šlo o dodávku koksovatelného 
uhlí pro metalurgii, určené tedy výhradně k průmyslovým účelům. 
Hutě nesmí vyhasnout, ale kapacita vlaků nestačí, a tak ČD Cargo 
zkouší kvůli plánovaným výlukám a možným komplikacím s omeze-
nou kapacitou dopravy na úseku podél Labe mezi Německem a ČR 
alternativní trasy.

Ovšem objevují se i názory, že současná situace (a hlavně růst 
cen) by mohla ostravskou těžbu dostat na úroveň, kdy by se začala 

opět vyplácet. Nevím, nejsem důlní odborník ani geolog, nedokážu 
posoudit, nicméně s rostoucí poptávkou po surovinových komodi-
tách bývá obvyklé, že se začíná vyplácet i jejich získávání v podmín-
kách považovaných do té doby za nerentabilní.

Jinou otázkou a oním příslovečným čertovým kopýtkem je však 
v tomto případě právě doprava, která se odehrává z rozhodující části 
na lodích využívajících palivo rozhodně méně ušlechtilé, než mate- 
riál, které přepravují – mazut. A v době, kdy svět bojuje s emisemi, 
by se jejich ekologická stopa měřená draze placenými CO2 odpustky 
mohla silně prodražit. Nehledě na to, že by pro firmu proklamující 
svou péči o životní prostředí byla teoreticky morálně nepřijatelná – 
tedy pokud bere vážně své ambice transformovat se na „moderní 
a ekologický podnik a dosáhnout udržitelnosti v oblastech jejího 
hospodaření a ochrany životního prostředí s cílem uhlíkové neutrality 
do roku 2030“, jak uvedl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutní 
prvovýrobu a integrovanou těžbu ve skupině Liberty Steel.

Nabízí se trochu paralela s potravinářským trhem, kde je nyní 
trend podporovat hlavně lokální výrobce, než dovážet neekologicky 
zboží z druhého konce světa. Jasně, citrony, pomeranče, datle, 
banány a ananasy u nás moc nerostou (zatím), a tak se odněkud 
dovážet musí, ale proč to, co se u nás dříve běžně pěstovalo? Proč 
„zlé supermarkety“ vozí už nejen rajčata z Maroka a Španělska 
či salát z Nizozemska, ale i brambory z Egypta a Francie, jablka 
z Polska a Itálie či hrušky z jižní Afriky a Ameriky? Odpověď zní: 
protože, pokud nemluvíme o produktech ve farmářské bio-kvalitě, je 
to levné. Přesněji řečeno ať už v důsledku náročnější lokální výroby, 
nebo dotací zahraničních producentů, prostě vychází levněji než 
ceny, za jaké je mohou nabízet domácí nedotovaní dodavatelé. A na 
častý argument, že by se měla podporovat lokální produkce, prý 
trh už začíná slyšet a počet zájemců o domácí farmářskou produkci 
stoupá. Jenže (pomineme-li, že do značné míry jde i o určitý módní 
trend) něco jiného je domácí malospotřebitel ochotný si nějakou 
korunu připlatit za vědomí, že podporuje místní výrobce a doda-
vatele, a něco jiného průmyslová firma, která musí setsakra dobře 
kalkulovat veškeré náklady, aby byla konkurenceschopná, a mohla 
tak v dnešním nekompromisním dravém byznysu vůbec přežít. 

Prostě chceme dvě věci, co nejlevnější dopravu a čisté životní 
prostředí, a to, pokud možno hned teď. Jenže obojí naráz za sou-
časných podmínek tak, jak jsou nastaveny, prostě získat nelze.  

Josef Vališka, šéfredaktor
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TÉMA
Medicínský sektor klade specifické nároky na obrábění kvůli 
požadované vysoké přesnosti i charakteru materiálů.
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REPORTÁŽ   
Trendem na CES 2022 
bylo zapojení umělé 
inteligence, která se více 
prosazuje v různých  
průmyslových  
segmentech.

33

TECHNOLOGIE 
Autonomní systém  
provozu vlaku kromě jiného 
implementuje funkce  
„nahrazující“ smysly  
strojvedoucího.
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PŘÍLOHA
Řada českých startupů 
přesvědčila svými  
inovativními projekty  
štědré investory  
do počátečního vývoje.

09

ŠKOLY  
A INSTITUCE 
Studenti VUT v Brně se 
mohou opět těšit na in-
ženýrskou soutěž BSEC 
navazující na loňský 
EBEC.  
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S instalačními řešeními Vision od společnosti Murrelektronik 
můžete začít s průmyslovým zpracováním obrazu okamžitě. 
Jejich výhod využijete bez většího úsilí a zároveň si zajistíte 
rychlou návratnost vložených investicí.

Plug & Play pro průmyslové zpracování obrazu

  murrelektronik.cz
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Na částečnou energetickou soběstač-
nost hodlají letos vynaložit firmy působící 
v ČR stovky milionů korun. Na projekty 
mohou čerpat dotace, které jim pokryjí 
až 70 % uznatelných nákladů.

Vývoj urychlilo zvyšování cen elektřiny 
a plynu ve druhé polovině loňského roku 
a rostoucí poptávce nahrává i to, že za 
současné situace se může návratnost 
investic zkrátit až o polovinu. Snahu inves-
tovat do vlastních zdrojů energií a dalších 
ekologických řešení nemají jen průmyslové 
společnosti, kde se elektřina výrazně podílí 
na nákladech, ale i menší firmy přecházejí 
na efektivnější řešení. Řada z nich se roz-
hodla pro vybudování vlastní fotovoltaické 
elektrárny či bioplynové stanice, jak vyplývá 

z rostoucího zájmu o tyto projekty. Aktuál- 
ně jsou stále populárnější fotovoltaické 
systémy spojené s tepelnými čerpadly 
a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích 
s možností připojení nabíjecích stanic pro 
elektromobily.

Další možností je využití biomasy. 
Bioplynové zdroje vyrábějí zhruba čtvrtinu 
obnovitelné elektřiny v ČR, přičemž firmy 
využívají k výrobě vlastní energie odpadní 
biomasu z různých druhů zemědělské 
nebo průmyslové produkce. Například 
Škoda Auto investuje 80 mil. eur do 
modernizace své teplárny Ško-Energo 
v Mladé Boleslavi (viz obr.), která nyní 
spaluje ze 70 % uhlí, zbývající třetinu tvoří 
biomasa. Po modernizaci už bude spalovat 
pouze biomasu s využitím štěpky  
z českých státních lesů. 

6 l 01-2022
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FIRMY POSILUJÍ INVESTICE DO VLASTNÍ 
VÝROBY ENERGIE 

Česko se stalo členem mezinárodní 
platformy Globální partnerství pro umělou 
inteligenci (GPAI), a od ledna se zapojí do 
činnosti jejich pracovních skupin vyslá-
ním svých předních odborníků na umělou 
inteligenci. 

Iniciativa spojuje země a odborníky z růz-
ných oborů, včetně vědeckých pracovníků 
a zástupců průmyslu, občanské společ-
nosti, mezinárodní organizace i státní 
správy. Platforma, která vznikla v roce 
2020 z iniciativy Francie a Kanady, se 
zabývá otázkami souvisejícími s rozvojem 
a dopady umělé inteligence a zahrnuje čtyři 
pracovní skupiny. První, jež se zaměřuje na 
zodpovědnou umělou inteligenci, zahrnuje 
i podskupinu zabývající vývojem systémů 

NOVINKY DOMOV A SVĚT

s AI v reakci na koronavirovou pandemii. 
Ostatní tři skupiny se zabývají správou dat, 
budoucností práce a inovací a komerciali-
zací umělé inteligence. 

Aktuálně má platforma GPAI 25 čle-
nů, kam patří: Austrálie, Belgie, Brazílie, 

SKLADOVÁ  
AUTOMATIZACE BUDE  
MÍT NOVÉ CENTRUM 
Kampus Honeywell Technology 
Solutions (HTS) v Brně se rozšíří  
o další specializované pracoviště. 
Bude jím nový výzkumný  
a vývojový testovací závod pro  
oblast automatizace skladů. 

Vývojářské centrum, které společnost 
Honeywell plánuje vybudovat na rozloze 
14 000 m2, by se mělo otevřít v polovině 
letošního roku. Pro provoz firma plánuje 
desítky míst pro vysoce kvalifikované 
specialisty. Špičkové pracoviště umožní 
hardwarovým a softwarovým inženýrům 
designovat, prototypovat a testovat 
inovativní systémy pro automatizaci 
provozu skladů, efektivitu i prostupnost 
distribučních center. A také pomůže 
uspokojit rostoucí evropskou poptávku 
po vybudování rychlejších a precizněj-
ších dodavatelských řetězců. Logistické 
společnosti z celé Evropy by v něm měly 
testovat technologie Honeywell a školit 
se v jejich použití.

Nový závod bude jediným testovacím 
a vývojovým centrem firmy v Evro-
pě pro její portfolio digitalizovaných 
technologií, které zahrnuje dopravní-
kové pásy, třídicí systémy, paletovače, 
robotiku, automatické systémy uklá-
dání a vyzvedávání, skladový software 
a technologie pro vychystávání řízené 
hlasem i světlem. 
Centrum navazuje na otevření  
pokročilého výrobního závodu Intelli-
grated v polském Chorzówě počátkem 
tohoto roku, kde se bude celá řada 
systémů vyvinutých v Brně následně 
vyrábět. 

ČR, Dánsko, Francie, 
Německo, Irsko, Indie, 
Itálie, Izrael, Japonsko, 
Kanada, Mexiko, Nizo-
zemsko, Nový Zéland, 
Polsko, Jižní Korea, 
Singapur, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, 
Velká Británie, Spojené 
státy a EU. 

„Od členství v GPAI 
si slibujeme především 
možnost systémového 

zapojení do mezinárodně-politických dis-
kusí o dopadech umělé inteligence, podílet 
se na formulaci lepších standardů umělé 
inteligence a omezování případného zne- 
užití těchto technologií,” uvedlo minister-
stvo zahraničí ČR. 

ČR JE NOVÝM ČLENEM PLATFORMY GPAI



SVOD BOHEMIA CHCE ZLEPŠIT STAV  
NA ČESKÉ ŽELEZNICI

Čtyři klíčové železniční 
firmy operující na českém 
trhu v oblasti železniční 
dopravy založily 20. ledna 
Svaz osobních železničních 
dopravců – jeho zakládajícími 
členy jsou České dráhy, 
RegioJet, Arriva vlaky a AŽD. 

Snahou nového profesního sdru-
žení SVOD Bohemia je společně 
prosadit změny, které povedou 
k zatraktivnění železnice, a zvý-
šení jejího podílu na přepravním trhu  
během deseti let o 5 % (z dnešních 9 na  
14 %), čímž by se ČR měla dostat na úro-
veň vyspělých evropských zemí. 

Hlavními prioritami jsou kromě zvýšení 
podílu železniční dopravy na přepravě osob 
v ČR, zkvalitnění infrastruktury (výstavba 
nových tratí, elektrizace, zkapacitnění tratí 
a uzlů a výstavba vysokorychlostních tratí) 
a minimalizace dopadů současného stavu 
tratí a jejich oprav na kvalitu služeb, zvyšo-
vání bezpečnosti (včetně zavádění Evrop-
ského vlakového zabezpečovacího systému 
ETCS), a v neposlední řadě aktivní zapojení 

do tvorby legislativy, formulace dopravní 
politiky státu a plánování rozvoje železniční 
sítě včetně přípravy podmínek pro využití 
alternativních pohonů drážních vozidel.

Jak uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia 
Petr Moravec, všichni osobní dopravci na 
železnici mají problémy a situaci, a situaci 
mohou zlepšit tak, že spojí síly. Sdruže-
ní disponuje odbornými kapacitami a je 
připraveno aktivně pomáhat partnerům na 
straně státu či krajů. Také může poskytovat 
konkrétní návrhy moderních dopravních 
řešení a racionálního rozvoje železniční 
infrastruktury. 

Zatímco NASA připravuje na 
jaro premiérový start nové 
rakety Space Launch  
System a kosmické lodi Orion, 
ruská vesmírná korporace  
Roskosmos oznámila, že po  
60 letech ukončí výrobu nos-
ných raket Proton. 

Letos Roskosmos ještě zkomple-
tuje čtyři poslední rakety, takže 
bude mít k dispozici celkem  
14 raket připravených ke startu. 
Zdokonaluje novou nosnou raketu Angara-
-A5 v naději, že se mu podaří získat zpět 
část mezinárodního trhu s vypouštěním 
satelitů, který dramaticky změnil zejména 
nástup soukromých komerčních firem do 
tohoto kosmického byznysu. 

Rakety Proton s nosností 24 tun dříve 
vynášely na oběžnou dráhu svůj náklad či 
pasažéry deset až dvanáctkrát ročně. Bě-
hem své 60leté služby dopravily do kosmu 
prvky vesmírných stanic Saljut 6 a 7, Mir 
i Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), ale 
počet jejich startů klesl v posledních letech 
na pouhé dvě či tři mise za rok. Výrazný vliv 

na to mělo kromě nákladných misí i několik 
případů jejich selhání (různé varianty rakety 
Proton mají na kontě celkem 426 startů, 
z toho se zhruba desetina potýkala s tech-
nickými problémy), přičemž konkurenční 
firmy, zejména americká soukromá SpaceX, 
snížily ceny komerčních letů a nabídly vyšší 
spolehlivost. 

Zatímco Roskosmos se snaží stlačit 
do roku 2024 náklady pod 50 mil. dolarů, 
SpaceX Elona Muska dokáže provozovat 
svůj Falcon 9 výrazně levněji – start vyjde 
na méně než 30 mil. dolarů (necelých  
700 mil. Kč). 
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Posila v Asseco Solutions

Český lídr na trhu ERP, 
společnost Asseco Solu- 
tions, posílil již loni svůj top 
management o nového 
obchodního ředitele, kterým 
se stal Michal Andraško. 
Tento zkušený obchodník je absolventem 
několika univerzit, a celý profesní život 
věnuje oblasti informačních a komunikač-
ních technologií.

Výměna v CECIMO

Prezidentem sdružení  
CECIMO je od letošního 
roku Dr. Heinz-Jürgen 
Prokop, který ve funkci 
vystřídal Hanse-Martina 
Schneebergera. CECIMO na zasedání 
Valného shromáždění také potvrdilo 
Marcuse Burtona, ředitele Yamazaki 
Mazak UK, jako předsedu hospodář-
ského výboru, a Michaela Merkla, CEO 
firmy Agathon, jako předsedu výboru 
pro komunikaci a advokacii.

Jmenování ve Škoda Auto

Od ledna jmenovalo vedení 
Škoda Auto Meredith Kelly 
do funkce vedoucí glo-
bálního marketingu. Kelly 
má mnohaleté pracovní 
zkušenosti v mezinárodním 
marketingu a naposledy byla zodpo-
vědná za marketingové aktivity značky 
Volkswagen v Jihoafrické republice.

Změny v PST CLC

Generálním ředitelem  
firmy PST CLC, zaměřené 
na přepravní a celní  
služby, byl znovu  
mateřskou společností  
Mitsui-Soko Group  
jmenován Vít Votroubek, 
a zároveň byl zvolen čle-
nem představenstva  
Svazu spedice a logistiky 
ČR. Spolu s ním se stal 
novým šéfem obchodu Luděk Kohout, 
jehož úkolem je rozvíjení obchodních 
aktivit nejen v rámci ČR, ale i na území 
střední Evropy.

PERSONÁLIERUSKO KONČÍ  
S VÝROBOU RAKETY PROTON



ŠKOLY A INSTITUCE

Nová laboratoř uspokojí poptávku 
firem po odbornících na návrh polo-
vodičových čipů, její možnosti využijí 

jak výzkumníci z katedry mikroelektroniky, 
tak studenti, kteří zde získají praktické 
zkušenosti se špičkovými technologickými 

zařízeními používanými v polovodičovém 
průmyslu. Nanolab tak významně přispě-
je k naplnění poptávky českých firem po 
vysoce specializovaných odbornících, 
kteří budou navrhovat polovodiče, včetně 
mikročipů. 

Firmy v oblasti výroby polovodičů ne-
potřebují jen technology, ale i designéry, 
jejichž znalosti a kompetence právě nová 
laboratoř na katedře mikroelektroniky roz-
víjí, takže absolventi budou velice žádaní 
ze strany malých i velkých firem zabýva-
jících se výrobou mikročipů, optických 
komponent a elektronických součástek.

Ve výbavě laboratoře jsou unikátní 
technologie z oblasti bezmaskové optické 
litografie, zařízení pro depozice atomár-
ních vrstev a hlubokého leptání reaktivní 
plazmou, které tvoří ucelený systém umístě-
ný v prostorách s vysokou čistotou. 

„Některé z přístrojů, jako např. nejnovější 
optický litograf ML3 s přímým zápisem, 
dosud v Česku nebyly,“ říká prof. Pavel 
Hazdra, vedoucí katedry mikroelektroniky 
FEL ČVUT. 

Spektrum oborů, k jejichž zkoumání 
Nanolab přispěje, je mnohem širší než jen 
oblast čipů. Přispěje např. k novému po-
znání v oblasti výzkumu nádorových buněk, 
solárních článků, kosmického výzkumu 
nebo v projektech s diamantovou elektroni-
kou, která vyniká vysokou odolností. 

Tým výzkumníků z Čes-
kého institutu výzkumu 
a pokročilých tech-

nologií (CATRIN) Univerzity 
Palackého, Centra nanotech-
nologií VŠB-TUO a Sárské 
univerzity v německém 
Saarbrückenu vyvinuli novou 
anodu pro li-ion baterie na 
bázi kyseliny grafenové.

„Výsledky ukazují možnost 
vývoje velmi účinných bateriových materiálů 
s využitím chemie fluorografenu, která umož-
ňuje instalovat na grafen vhodné chemické 
skupiny s vysokou hustotou pro interakci 
s nosiči energie,“ řekl Michal Otyepka 
z CATRIN. Aromatické karboxylové kyseliny 
a vysoce energetické organické anodové 

materiály pro li-ion baterie jsou stabilní díky 
nízkému redukčnímu potenciálu a schop-
nosti koordinovat lithium. Tyto molekuly však 
nelze využít, protože jsou nevodivé a roz-
pouští se v elektrolytech baterií. Kyselina 
grafenová (hustě karboxylovaný derivát gra-
fenu), na kterou vědci vsadili, většinu těchto 

překážek pomohla překonat 
a nová anoda předčí dříve 
popsané anodové materiály 
a umožňuje skladovat elek-
trický náboj podstatně lépe 
než vysoce kvalitní jednovrs-
tvý grafen. 

„Výkonnost kyseliny grafe-
nové je atraktivní a vzhledem 
k tomu, že suroviny souvise-
jící s výrobou li-ion baterií se 

stávají kritickými, je důležitým aspektem, že 
tato vyvinutá univerzální chemie může vést 
i k novým materiálům pro skladování ener-
gie po lithiu,“ uzavřel Radek Zbořil z Centra 
nanotechnologií VŠB-TUO. 

Martina Šaradínová

ČVUT PŘEDSTAVILA NANOLAB
Fakulta elektrotechnická ČVUT otevřela novou laboratoř Nanolab pro  
výzkum a výuku nanoelektrických technologií. Spojuje v jeden celek  
hned několik unikátních technologií. 

CESTA K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI LI-ION BATERIÍ
Poptávka po bateriích neustále roste a je těžké si dnes už představit život bez 
nich. Vědcům se podařilo vyvinout novou anodu na bázi kyseliny grafenové.

8 l 01-2022
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Soutěž se uskuteční v prostorách 
Vysokého učení technického 
v Brně ve dnech 20.–25. února 

a účastníky již tradičně bude čekat velká 
výzva, týmová spolupráce, a hlavně 
využití znalostí ze školy v praxi. Týmy 
se mohou hlásit do 18. února na https://
best.vutbr.cz/bsec/.

Celá soutěž má dvě části v podobě fa-
kultního kola a předkola. Internetové před-
kolo začíná v neděli 20. února, kdy všechny 
přihlášené týmy mají 24 hodin na řešení 
jednoho zadání a zaslání výstupu. Porota 
poté vyhodnotí všechna řešení a vybere 
postupující, kteří se zúčastní příslušného 
Fakultního kola, na které se přihlásili. Na 
Fakultě strojního inženýrství bude soutěž 
probíhat 23. února, o dva dny později se 

pak na soutěžící bude těšit Fakulta elektro-
techniky a komunikačních technologií.

Soutěžní kategorie
Letošní ročník zahrnuje tři soutěžní katego-
rie, a to Build it, Plan it a Code it. V kate-
gorii Build it soutěžící řeší zadaný problém 
formou sestrojení funkčního modelu zařízení 
v daném časovém limitu z poskytnutého 
materiálu a užitím nářadí, které mají k dispo-
zici. Výstupem je prezentace sestrojeného 
zařízení, jeho klíčových principů a postupu. 

Kategorie Plan it je zaměřena především 
na získávání a vyhodnocování informací 
z dostupných zdrojů a následné řešení 
problému. 

V kategorii Code it mají soutěžící možnost 
ověřit si své programátorské schopnosti 

a kreativní myšlení na daném zadání z pra-
xe. Závěrem je pak odprezentování jejich 
řešení, jeho klíčových principů a postupu 
při řešení úkolu. Výstupy ve všech katego-
riích jsou na konci hodnoceny odbornou 
porotou. 

Zadání jsou i letos vytvořena ve spo-
lupráci s partnerskými firmami z technic-
kého odvětví, jako např. Garrett, P&G, 
Škoda Auto, FNZ či Valeo. Právě networ-
king s firmami z oboru je jedna z klíčových 
částí BSECu a o kontakt s firmami proto 
nebude nouze ani tento rok. Navečer před 
každým soutěžním kolem proběhne tra-
diční Networking Night, kde budou mít jak 
soutěžící, tak i ostatní studenti příležitost 
se setkat se zástupci partnerských firem 
a blíže se s nimi seznámit. Všechna kola 

navíc budou zakončena Speed datingem 
s partnery.

Akci BSEC pořádá Studentská organi-
zace BEST Brno a přípravy na ni probíhají 
téměř půl roku. Samotný BEST Brno vznikl 
v roce 2005 s cílem pomáhat studentům 
rozvinout svoje dovednosti kreativním způ-
sobem a získat bližší kontakt s praxí. BEST 
(Board of European Students of Techno-
logy) je studentská nezisková organizace, 
která má v současnosti 90 poboček ve  
33 zemích Evropy a celkem eviduje při-
bližně 2700 členů. Její tradice sahá až do 
roku 1989 a počet jejích členů od té doby 
neustále roste. V České republice je BEST 
zastoupen také v Praze. 

Zuzana MatonohováFO
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VUT V BRNĚ OŽIJE  
STUDENTSKOU SOUTĚŽÍ BSEC   
Studenti VUT v Brně se mohou opět těšit na inženýrskou soutěž 
navazující na loňský EBEC. Letošní ročník se však už odehraje pod novým 
názvem BSEC (Brno Student Engineering Competition) jako soutěž  
pro 3–4 členné týmy odehrávající se hned na dvou fakultách VUT. 
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Systémy Vision jsou v průmyslové výrobě i logistice stále důle-
žitější. Průmyslové kamery pro zpracování obrazu nemohou 
chybět v platformě Průmysl 4.0 nebo v průmyslovém interne-

tu věcí (IIoT). Společnost Murrelektronik proto nyní nabízí se svými 
instalačními řešeními decentralizovaná Vison řešení pro průmyslové 
zpracování obrazu. Výrobci strojů a systémů tak mají po svém boku 
výkonného partnera v podobě společnosti Murrelektronik, pokud 
jde o napájení a správu signálů/dat pro inteligentní propojení kamer 
v průmyslových výrobních procesech nebo logistice. Firma sází na 
decentralizované komponenty včetně switchů, rozvaděčů a po-
davačů, které lze namontovat na stroj, a na odpovídající vysoce 

výkonnou kabelovou a konektorovou techniku. Tyto komponenty 
minimalizují nároky na instalaci a maximalizují výkon nových i stá-
vajících strojů a systémů.      

Plug & Play pro Vision systémy
Efektivní napájení a spolehlivá datová komunikace jsou pilíři 
fungující instalační koncepce. Cílem je efektivně a hospodárně 
spojit zařízení stroje nebo závodu do jednoho systému. Modulár-
ní instalační řešení pro vidění z portfolia Murrelektronik umožňují 
integrovat decentralizovaný koncept instalace do stávajících 
systémových architektur i do nových strojů a systémů. FO
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STROJÍRENSTVÍ

Decentralizované 
komponenty Vision 
minimalizují nároky na 
instalaci a maximalizují 
výkon nových i stávajících 
strojů a systémů.    

Díky decentrálním 
modulům, které lze 
instalovat přímo v procesu, 
je výhodou minimální 
náročnost instalace.

S instalačním řešením 
Vision zvládnou firmy rychlý 
vstup do průmyslového 
zpracování obrazu.

1

2

3

MURRELEKTRONIK VSTUPUJE  
DO SVĚTA VISION SYSTÉMŮ 
S příchodem nového letopočtu nabízí společnost Murrelektronik,  
coby specialista na decentralizovanou automatizační techniku,  
nově instalační řešení pro průmyslové zpracování obrazu. 

1

2 3
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Mezi tyto komponenty patří hybridní switch Xelity (který má 
připojení až pro čtyři kamery a zvládá plynulou i bezchybnou da-
tovou komunikaci), hlavní rozbočovací skříň (rozdělovač napájení 
a signálu) a Injection Box (napěťový a signálový napáječ). Každý 
z nich je určen k montáži přímo do prostředí stroje v blízkosti 
příslušného systému Vision.

„Náš koncept decentralizované instalace má tu bezkonkurenční 
výhodu, že našim zákazníkům ušetříme časově náročnou a drahou 
instalaci rozvaděčů,“ říká Simon Schlichenmaier, Market Develop-
ment Vision Systems ve společnosti Murrelektronik.  
Další výhodou je, že díky modulárním řešením Plug & Play lze 
Vision systémy nejen rychle a flexibilně uvést do provozu, ale také 
usnadnit a urychlit diagnostiku funkcí během provozu, což výrazně 
zkracuje prostoje systému i stroje.

Inteligence tam, kde je potřeba
V řešeních pro instalaci systémů Vision se firma zaměřuje na 
procesy, které probíhají mezi kamerou a řídicí jednotkou systému. 
Tam, kde průmyslové zpracování obrazu nebylo v dosavadních 
systémech možné kvůli přeplněným rozvaděčům, poskytují řešení 
značky Murrelektronik pro Vision instalaci nápravu díky menší-
mu množství kabelů a jejich kratším délkám. Díky přenosu dat 
rychlostí 1 Gbit/s prostřednictvím kabelů s X-kódováním je možné 
zpracování obrazu s vysokým rozlišením pro mnoho průmyslových 
aplikací. Síťová komunikace probíhá rychlostí až 2,5 Gbit/s. 

Zpracování dat probíhá přímo na stroji. Murrelektronik přenáší 
inteligenci tam, kde je potřeba. S řešeními pro Vision instalace 
mohou zákazníci zkracovat své výrobní procesy k vyšší efektivitě. 
V důsledku toho zvyšují kvalitu a vyhýbají se nákladným přepraco-
váním. Navíc firma zeštíhluje rozvaděče, tzn., že menší rozváděčo-
vé skříně ušetří tolik potřebné místo. 

www.murrelektronik.cz

Konstrukce držáku Fix8 se 
vyznačuje tuhým upínacím 
systémem, který břitové 
destičky bezpečně vtáhne 
do kapsového sedla.

Osmibřité destičky 
poskytují maximální 
rychlost úběru v náročných 
materiálech, jako je nerez, 
titan apod.

1a 1b

2

Držák nástrojů Fix8 je navržen tak, aby pokryl širokou škálu 
aplikací včetně soustružení a lícování hladkých povrchů, 
silně přerušovaných řezů, kde zvládá operace od střední 

hloubky řezu až po hrubování v ocelích, litině a náročných ma-
teriálech, jako je nerezová ocel. Se systémem Fix8 jsou možné 
i extrémní rychlosti posuvu až 1,4 mm a hloubky řezu až 12 mm. 
Zároveň poskytuje nejnižší náklady na břit a snižuje řezné síly až 
o 15 procent.

Tangenciální konstrukce držáku výrazně redukuje i spotřebu 
energie, což je podle výrobce ideální pro soustruhy s nízkým 
výkonem. Vyznačuje se tuhým upínacím systémem, který 
břitové destičky bezpečně vtáhne do kapsového sedla, a nabízí 
vynikající stabilitu, která destičkám umožňuje nejen odolávat 
velkým řezným silám, ale i vibracím. Vložka je také podepřena 
vyměnitelnou karbidovou podložkou, která chrání kapsu sedla 
před deformací a poškozením.

Nástrojový držák disponuje přesnou 3D technologií chladicí 
kapaliny, která dodává dostatečné množství chladiva do místa 
řezu. Tři trysky chladicí kapaliny jsou nasměrovány na čelní 
plochu řezu, řídí teplotu a podporují tvorbu třísek i jejich odvod. 
Výstupní otvory chladicí kapaliny na dvou různých místech jsou 
nasměrovány k boku břitové destičky a regulují tak teplo v řezné 
zóně a prodloužení životnosti nástroje. 

Petr Kostolník

OSMIBŘITÁ NOVINKA  
PRO NÁROČNÉ MATERIÁLY
Soustružnický systém Fix8 z dílny 
Kennametalu s osmi řeznými hranami 
na destičku má poskytovat maximální 
rychlost úběru v nerezových materiálech 
pro speciální aplikace a zvyšovat 
produktivitu obráběcích operací. 

▼ INZERCE

2

1a 1b
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Miniaturizace, minimalizace nákladů, 
optimalizace procesů a bezpečnost 
jsou více než kdy jindy znakem 

moderní průmyslové výroby. Pro vývojáře 
je zapotřebí přinášet inovativní komponen-
ty, jejichž vlastnosti pravidelně překonávají 
samy sebe. 

Když v roce 2003 vyvinul Panasonic řadu 
ASQ, potvrdil tím svou průkopnickou roli 
v oblasti miniaturních mikrospínačů. Že se 
do dnešního dne prodalo přes 300 milionů 
těchto mikrospínačů, je dokladem, že se jed-
ná o kvalitní model. V roce 2014 pak násle-
doval ASQ Mini (ASQM) se stejným spínacím 
mechanizmem, ovšem v menším provedení. 
Nyní firma představuje další krok ve vývoji 
ASQM: mikrospínač ASQMR. V současnosti 
jde o nejkompaktnější přepínač svého druhu 
navíc s diagnostickými funkcemi.

Tento kompaktní a bezpečnější miniatur- 
ní ASQMR nabízí diagnostické možnosti 
a spolehlivost zabezpečenou proti selhání. 
Novinka má integrovány dva čipové rezisto-
ry, které zajišťují detekci dvou chybových 
stavů: přerušení vodiče a zkratu. Tím je 
chráněna obsluha před zraněním a celá 
aplikace před poruchami či poškozením. 
Nastavením různých úrovní výstupního 
napětí pro normální i chybový režim je 
nový ASQMR aktuálně nejkompaktnějším 
diagnostickým spínačem na trhu.

Nejmodernější technologie přepínače, 
které jsou v souladu s IEC529/IP67, nabízejí 
všechny funkce, které lze od této konstrukce 
očekávat: tiché i téměř úplně tiché spínání FO
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Dodatečná dávka bezpečnosti 
Pokud jde o normu ISO 26262 pro 
automobilovou bezpečnost a následně 
o průmyslové standardní úrovně hod-
nocení rizik SIL a ASIL, je první volbou 
nový odporově kódovaný ASQMR. Jeho 
dvojitá konstrukce posuvného kontaktu 
slibuje vynikající odolnost proti nárazům 
i vibracím. Pro maximalizaci výběru nabízí 
Panasonic Industry verze s pájecími nebo 
vidlicovými koncovkami a také s drátovými 
koncovkami. K dispozici jsou různé páky, 
které usnadňují použití v mnoha oblastech 
včetně zámků, západek a poklopů v kon-
strukci automobilů, různých průmyslových 
nouzových a bezpečnostních zařízení 
a aplikací ze světa inteligentních domác-
ností a automatizace budov. 

Petr Kostolník,  
z podkladů Panasonic

a vynikající odolnost proti otřesům a vibra-
cím. Kluzná dlouhá spínací dráha (nejméně 
1,75 mm, viz obr. 3) a možnost optimální 
funkce až do sklonu 45 stupňů umožňují 
velkorysé navržení tolerančního řetězce vzá-
jemně působících komponent a kompenzaci 
případných montážních tolerancí.

Navzdory malé velikosti lze k ASQMR 
(stejně jako ke všem přepínačům ASQM) 
v případě potřeby připevnit páku, aniž by 
byly nutné jakékoliv další plastové díly.

Kvalita
Konvenční utěsnění základní desky s pouz-
drem se již neprovádí pomocí lepidel. 
Místo toho se používá proces laserového 
svařování, který šetří čas na zpracování 
a materiály. Systém kluzných kontaktů byl 
navržen tak, aby ve spojení s použitým ma-
zacím tukem (bez silikonu) měl dostatečný 
samočisticí efekt a nebylo nutné zlacení. 

12 l 01-2022

STROJÍRENSTVÍ

Mikrospínač ASQMR 
IP67 nyní umožňuje 
rozpoznávat chybové 
stavy.

Schéma rozpoznání 
chybového stavu (dole). 
Bez této funkce (nahoře) 
nelze rozpoznat přerušení 
kabelu ani zkrat. 

V příčném řezu ASQ lze 
jasně rozeznat kluzný 
kontakt s dlouhou dráhou.

ASQMR si vystačí se 
stejným instalačním 
prostorem s technologií 
lisovaného uložení (vpravo) 
jako ASQM (vlevo), 
navzdory integrovaným 
odporům.

Metoda lisovaného 
uložení výrazně převyšuje 
metodu pájení, pokud jde 
o životnost.
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MIKROSPÍNAČE SE ŠPIČKOVÝM  
RODOKMENEM
Řadou mikropřepínačů ASQM přináší Panasonic Industry  
odpověď na výzvy, kterým dnes moderní vývoj čelí.  
Nejnovější přírůstek ASQMR IP67 přináší možnost rozpoznávání 
chybových stavů na základě vestavěných rezistorů.
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Medicínský průmysl klade specific-
ké nároky na obrábění nejen kvůli 
požadované vysoké přesnosti, ale 

i charakteru materiálů, které používá. Jde 
o požadavky na dokonalou hygienu a ne-
závadnost těchto produktů pro lidský orga-
nismus, s nímž přicházejí do styku (zejména 
implantáty, jež jsou voperovávány do těla), 
dokonale hladký povrch, v němž nesmí být 
ani mikroskopické nerovnosti, kde by se 
mohly zachycovat bakterie, a musí zajiš-
ťovat možnost snadné a perfektní údržby. 
Ani materiál, z něhož se vyrábí, jako je např. 
nerezová chirurgická ocel nebo titanové 

komponenty nahrazující či podporující části 
našeho organismu, nepatří mezi snadno 
obrobitelné. K jejich opracování jsou tak 
zapotřebí speciální nástroje s parametry 
potřebnými pro zvládnutí těchto operací, 
s často právě pro tyto účely optimalizo-
vaným designem a konstrukcí, vyvíjené 
nezřídka v těsné spolupráci přímo s konco-
vými uživateli – lékařskými specialisty. Ve 
srovnání s běžnými nástroji nejde zpravidla 
o nijak levnou záležitost (stejně jako  
u výrobků, pro které jsou určeny), takže 
výběr správného řešení pro danou aplikaci 
si zasluhuje odpovídající pozornost. 

Na trhu je naštěstí dostatečně široká 
paleta výrobců, kteří takovéto řeše-
ní nabízejí a vyplatí se spolehnout na 
osvědčené značky. Často je lépe zvolit 
i specifické, byť na první pohled zdánlivě 
dražší řešení výrobce, který se na danou 
aplikaci vyloženě specializuje, protože 
jsou do něj promítnuty mnohaleté prak-
tické zkušenosti a poznatky a nezřídka 
i unikátní know-how, které pomohou 
zajistit špičkový výsledek s vysokou při-
danou hodnotou. Koneckonců, v tomto 
případě jde doslova o zdraví, na kterém 
se rozhodně nevyplácí šetřit… 

VE SLUŽBÁCH AESKULAPA 
Kromě běžného obrábění zahrnuje strojírenská výroba i řadu 
specifických postupů, např. pro medicínský sektor. Jsou zde 

vyžadovány speciální nástroje, vybavení i materiály kvůli požadavkům 
kladeným na výsledné produkty. 

OBRÁBĚNÍ PRO  
MEDICÍNSKÝ SEKTOR 

TÉMA
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Ze všech obráběcích procesů bylo 
CNC obrábění nejideálnější pro vývoj 
přesných lékařských nástrojů. Během 

let pokrokové technologie CNC zpraco-
vání humanizovaly výrobu zdravotnických 
prostředků.

Výrobci strojů i nástrojů začali využívat 
potenciál CNC lékařského obrábění při 
výrobě přesných lékařských dílů. Například 
při výrobě chirurgických nástrojů CNC 
obráběním je vyžadována vysoká přesnost 
a další bezpečnostní požadavky, které zahr-
nují např. i snadnou sterilizaci nebo výrobu 
určitého lékařského nástroje pro konkrétní 
pacienty.

Od malých dílů po složité 
Výrobou extrémně malých medicínských 
dílů se zabývá mikroobrábění. Tyto části, 
jako např. stenty, katetry, součásti pro 

kardiostimulátory, oční přístroje, ale i trubky 
či miniaturní šrouby se používají především 
v implantovatelných zařízeních, technolo-
giích dodávání léků, průzkumných chirur-
gických nástrojích apod. Tato zařízení mají 
nesmírnou sofistikovanost spojenou s jejich 
malými rozměry, což vyžaduje extrémní 
přesnost a odbornost. Proto je CNC lékař-
ské obrábění ideální vzhledem k tomu, že 
poskytuje vysokou úroveň přesnosti i pro 
součásti pod 50 mikronů.

CNC stroje mohou vyrábět díly pro nej-
složitější zařízení, jako jsou monitory srdeční 
frekvence, rentgenové přístroje nebo skenery 
MRI. Taková zařízení se skládají z množství 
jednotlivých dílů, které lze vyrobit pomocí 
CNC strojů. Také tyto součásti musí nabízet 
nesrovnatelnou přesnost, aby se eliminovalo 
riziko selhání stroje, zejména proto, že lékař-
ské přístroje se po nemocnici často přepra- FO
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CNC OBRÁBĚNÍ VE VÝROBĚ  
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
Proces obrábění lékařských dílů musí poskytovat vysoké tolerance  
a přesnost měření. Zatímco u většiny běžných kovových dílů stačí,  
aby splňovaly normu řízení kvality ISO 9001, lékařské komponenty  
a zařízení musí splňovat i další normy. 
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vují. Na rozdíl od chirurgických nástrojů nebo 
implantátů však tyto komponenty nemusejí 
být biokompatibilní, protože nikdy nemusí 
přijít do přímého kontaktu s pacientem. 

V neposlední řadě jsou to tělesné im-
plantáty, např. kolenní či kyčelní klouby, 
které se vyrábějí z různých materiálů (např. 
titan, plast) v omezeném množství, proto je 
technologie CNC obrábění i díky opakovaně 
využitelným obráběcím nástrojům, což brání 
růstu výrobních nákladů, velmi ekonomická 
ve srovnání třeba se vstřikováním. V sou-
časnosti může CNC obrábění v kombinaci 
s 3D tiskem zvýšit odolnost a výkon umě-
lých částí těla.

Výhody CNC obrábění
CNC obrábění je nejen efektivnější a ro-
bustnější, ale z dlouhodobého hlediska také 
šetří čas i náklady. 

Rychlá produkce bez objemových 
omezení – v závislosti na složitosti medicín-
ské součásti trvá postup od digitálního CAD 
souboru ke konečnému produktu s CNC 
obráběním pouze několik hodin. Spolehlivá 
rychlá výroba je zvláště významná v případě 
lékařské pohotovosti, kdy je obtížné předví-
dat druhy dodávek a jejich množství.

Jakmile je vytvořen CAD soubor, je 
možné z něj rychle vygenerovat kódovací 

program, který následně pomáhá vyrábět 
libovolný počet dílů pouhým stisknutím tla-
čítka. To je velmi efektivní výhoda při výro-
bě jednorázových zakázkových dílů, což je 
typický případ specializovaného lékařského 
vybavení, protetiky a dalších komponent.

Přísné tolerance – některá sofistikova-
ná lékařská zařízení vyžadují velmi těsné 
tolerance, což lze na špičkových CNC 
strojích snadno dosáhnout, navíc obrábění 
poskytuje vynikající povrchovou úpravu 
s minimálním dodatečným opracováním.

Lékařská zařízení, produkty a související 
vybavení musí být vhodné pro všechny 
účely; jakákoli odchylka ve specifikacích 
by mohla vést ke katastrofám v lékařské 
oblasti. Digitální obrábění snižuje toto riziko 
na naprosté minimum.

Materiály pro medicínské obrábění
Frézovací a soustružnické CNC stroje 
určené pro výrobu dílů a malých precizních 
součástí pro medicínské aplikace i širokou 
škálu lékařských nástrojů a zařízení využí-
vají k obrábění zejména ušlechtilé kovy, ale 
i plasty se specifickými vlastnostmi.

Obecně jsou při CNC obrábění v me-
dicínském sektoru kvůli jejich trvanlivosti 
a vysoké odolnosti proti rozbití a tepelné 
odolnosti preferovány kovy jako nerezová 
ocel, titan, hliník a Nitinol.

Z nekovových materiálů je hlavním plas-
tem používaným v lékařském CNC obrábění 
zejména PEEK, což je označení pro Poly- 
EtherEtherKeton. Jde o lehký plast s dobrou 
odolností proti opotřebení a skvělým sterili-
začním vlastnostem. Pro své biokompatibil-
ní vlastnosti je využíván i v sektoru biome- 
dicínského inženýrství. Může odolat až  
250 stupňům Celsia, vykazuje minimum 
kouře a emisí toxických plynů. Je vysoce 
tažný s dostatečnou elasticitou při zacho-
vání struktury bez únavy nebo praskání 
napětím. Kromě lékařského sektoru se 
používá také v dentálním a leteckém prů-
myslu, a v potravinářství jako náhrada kovů 
u zařízení na výrobu potravin a nápojů. 

Peter Jacobs

OBRÁBĚNÍ PRO MEDICÍNSKÝ SEKTOR TÉMA
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Lékařské 
mikroobrábění  
poskytuje vysokou 
úroveň přesnosti  
i pro součásti pod  
50 mikronů.

V závislosti na složitosti medicínské součásti 
trvá postup od digitálního CAD souboru ke 
konečnému produktu s CNC obráběním pouze 
několik hodin.

Obrábění součásti stehenního kolenního 
implantátu pomocí čelní frézy s vyměnitelnou 
kuželovou hlavou.

Kompletní kolenní komponenty.

K obrábění dílů pro medicínské aplikace 
se využívají ušlechtilé kovy, ale i plasty se 
specifickými vlastnostmi.
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Tento japonský výrobce s více než 
20letým působením v medicínském 
průmyslu spolupracuje s předními 

OEM a dodavateli Tier 1 v tomto odvětví, 
takže dokonale rozumí i jeho specializo-
vaným potřebám, jako je např. certifikace 
americké FDA nebo iniciativy pokročilé 
výroby, které v této oblasti hrají významnou 
roli. Díky tomu může nabídnout odpovídající 
řešení pro optimální rovnováhu mezi garan-
tovanou kontrolou kvality vyráběných dílů 
a maximální produktivitou. 

Speciální řady pro sektor medicíny
Pro medicínský sektor může posloužit z na-
bídkového portfolia firmy hned celá řada 
strojů. Mezi ně patří např.:
•   CNC soustruhy LB 2000 a výkonnější 

LB 3000, které zaručují termální stálost 
a vysokou tuhost pro stabilní a přesnou 
výrobu i při velkých úběrech materiálu.

•   Multitaskingová CNC obráběcí centra 
Multus B200II a B250II s výkonným frézo-
vacím vřetenem a možností protivřetene 
kombinující soustružnicko-frézovací ope-
race. Stroje splňují nároky na procesně 
složité obrábění pro menší výrobní dávky.

•   Vertikální obráběcí centrum MU 4000V-L 
v sobě spojuje vysokou účinnost a přes-
nost díky simultánnímu 5osému frézování 
a soustružení. Umožňuje vícestranné 
obrábění s vynikající kvalitou povrchu 
a rozměrovou přesností.

Při obrábění součástí implantátů pro kyčle, 
kolena, páteře, ale i výrobě lékařských, 
zejména chirurgických nástrojů, je často 
potřeba vypořádat se s požadavky, jako jsou 
delší doby cyklu a na zpracování výrazně 
komplikovanějších materiálů. Multitaskingo-
vé stroje jsou od základu navrženy a vy-
robeny tak, aby tyto požadavky dokázaly 
spolehlivě zvládnout a obrábět i ty nejtvrdší 
materiály, ať už je to titan, kobalt-chrom 
nebo chirurgická korozivzdorná ocel.

Jak uvádí Ondřej Svoboda, jednatel 
společnosti Misan, která značku Okuma na 
českém trhu zastupuje, např. kyčelní jamky 
pro endoprotézy vyžadují při obrábění FO
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OKUMA PRO OBRÁBĚNÍ  
LÉKAŘSKÝCH DÍLCŮ
Medicínský sektor je pro výrobce obráběcích strojů kvůli svým 
náročným podmínkám nejen výzvou, ale i příležitostí. Stroje umožňující 
práci s materiály, které tento sektor využívá, jsou atraktivním artiklem 
zastoupeným v portfoliu všech významných značek.  
Ani Okuma není výjimkou.
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CNC soustruhy řady LB 
zaručují termální stálost 
a vysokou tuhost pro 
přesnou výrobu.

Technologie Okuma 3D 
Virtual Monitor umožňuje 
výrobcům předem 
simulovat a testovat celý 
proces obrábění.

Multitaskingové CNC 
obráběcí centrum 
Multus B200II kombinuje 
soustružnicko-frézovací 
operace.

Vertikální 5osé obráběcí 
centrum MU 4000V 
v sobě spojuje vysokou 
účinnost a přesnost.
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extrémně vysokou přesnost, speciálně 
pak v kombinaci s keramickými vložkami, 
které jsou při kompletaci těchto implantá-
tů rovněž používány. Jakákoli nepřesnost 
může při těsném styku součástí zvýšit riziko 
prasknutí keramické vložky.

Plusy pro zákazníka
Firma zdůrazňuje, že stroje Okuma zajišťují 
detailní sledovatelnost pro každý vyrobený 
díl, což je zásadní faktor pro přísné a ná-
kladné požadavky spojené s obráběním pro 
medicínský sektor, stejně jako pro požado-
vaný soulad s FDA. Zákazníkům z medicín-
ského segmentu pomáhají dosáhnout jejich 
výrobních cílů zejména následující funkce 
a možnosti:
•   CNC řízení – ovládání OSP-P300A 

postavené na platformě Windows s ote-
vřenou architekturou umožňuje odesílat 
výrobní zakázky do podnikových systémů 
MRP přímo z obráběcího stroje a sle-
dovat výrobu pomocí naskenovaných 
čárových kódů.

•   Pokročilá výroba – pro pomoc při splně-
ní požadavků certifikace FDA, vyžadova-
né u produktů určených pro medicínské 
účely, může firma poskytnout „zkušební 
platformu“ pokročilé výroby, kde mohou 
její lékařští experti vyvinout různá vy-
lepšení, která zvýší propustnost výroby 
a sníží náklady spolehlivým a opakovatel-
ným způsobem.

•   Inteligentní technologie a inovace – 
jsou navržené tak, aby zefektivnily  
provoz počínaje od teplotně šetrného 
konceptu až po funkce zkrácení doby 
cyklu a sledovatelnost dílů. Patentovaný 
Thermo-Friendly Concept zvyšuje pomo-
cí inteligentních korekcí přesnost, která 
se při zvýšení teploty může odchýlit, což 
by způsobilo nežádoucí rozdíly v pracov-
ních parametrech stroje – např. zvýšení 
okolní teploty o 8 °C způsobí během  
24 hod. rozdíl 5 μm v ose X.

•   Spolehlivost – další nezanedbatelný 
faktor včetně zajištění péče o zákazníky, 
který zahrnuje podporu 365 dnů v roce. 
Podpora se opírá o rozsáhlou distribuč-
ní síť se zásobami dílů po celém  
světě. 

Josef Vališka
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Multitaskingové  
stroje jsou od  
základu navrženy  
pro spolehlivé  
zvládnutí i těch 
nejtvrdších materiálů.
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Zdravotnické firmy společně se 
špičkami ve stomatologii a ortope-
dii spolupracují s vývojáři softwaru, 

výrobci strojů i s výrobci nástrojů při výrobě 
nových medicinských součástí. Každý nově 
navržený díl vyžaduje odpovídající moderní 
nástroje s geometrií pro vytvoření nových 
a složitých tvarů a pro zajištění extrémní 
přesnosti a vynikající drsnosti povrchu. Pro 
každý díl je určen specifický materiál, jako 
např. titanové superslitiny nebo chirurgic-
ké nerezové oceli. Jde o relativně měkké 
materiály, které zapříčiňují tvorbu nárůstku 
na břitu. Ten následně otupuje řeznou 
hranu a vysoké teploty, vznikající při lámání 
třísky, zkracují životnost nástroje. Nárůstek 
na řezné hraně může také poškodit kvalitu 
obrobeného povrchu.

Výrobce řezných nástrojů, společnost 
ISCAR, investoval mnoho času i finančních 
prostředků do vývoje optimálních řešení ob-
rábění pro zdravotnický průmysl, s použitím 
jedinečných geometrií, nástrojů a jakostí 
karbidů. Při vývoji řezných nástrojů pro 
obrábění miniaturních lékařských kompo-
nent, jako jsou zubní implantáty a kyčelní 
klouby, byly využity CAD/CAM systémy, 
které umožňují vytváření vlastních nástrojo- FO
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ŘEZNÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ  
VE STOMATOLOGII A ORTOPEDII  
Dynamický vývoj inovativních součástí v dnešním odvětví miniaturních 
stomatologických a lékařských komponent představuje výzvu  
pro výrobce řezných nástrojů.

hrubování vnějšího průměru. První variantou 
je kompaktní nástroj SWISSCUT (pro švý-
carské automaty a CNC soustruhy), který 
umožňuje zkrácení doby nastavení nástroje 
a snadnou výměnu destičky bez nutnosti 
demontáže držáku ze stroje. Destičky mají 
jedinečný utvařeč a jsou navrženy speciálně 
pro obrábění malých dílů. Druhou variantou 
je nožový držák SWISSTURN s jedinečným 
upínacím systémem (obr. 2).

vých sestav podle normy ISO 13399. Díky 
těmto novým nástrojům můžeme obrábět 
komponenty, jako jsou hlavy femuru, ace-
tabulární jamky, kyčelní dříky a kostní dlahy 
(při zlomenině krčku). 

Obrábění zubních implantátů
ISCAR disponuje nástroji pro všechny 
hlavní operace spojené s obráběním zub-
ních implantátů a nabízí dvě možnosti pro 
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Monolitní karbidové stopkové frézy 
CHATTERFREE jsou využívány pro frézo-
vání drážek, aby se maximalizoval úběr 
přebytečného materiálu, eliminovaly vibrace 
a zkrátila se doba cyklu. Jedinečná geomet-
rie těchto fréz zaručuje vynikající drsnost 
povrchu a životnost nástroje.

V medicínském průmyslu se s výho-
dou používají i zapichovací a upichovací 
destičky systému PENTACUT (obr. 4), který 
je vhodný zejména pro obrábění měkkých 
materiálů, pro upichování trubek a malých 
i tenkostěnných součástí. Tyto 5břité VBD 
jsou velmi pevně upnuty v lůžku držáku. 

Nástroje SWISSCUT se používají při čel-
ním obrábění a soustružení vnějšího průmě-
ru (soustružení hlavy šroubu), přičemž vrtací 
operace jsou prováděny s monolitními 
karbidovými vrtáky SOLIDDRILL s délkou 
3×D a 5×D, které jsou standardně vybaveny 
kanálky pro přívod chladicí kapaliny.

Na operace frézování závitů používá 
ISCAR v tomto odvětví monolitní karbidové 
závitovací frézy SOLIDTHREAD. Tyto tříbřité 
nástroje s odlehčením na krčku umožňují 
obrábět přesné profily závitů. Velmi krátká 
pracovní část vykazuje nízký řezný odpor 
a nedochází tak k ohýbání nástroje, což 
umožňuje dodržet vysokou přesnost závitu 
po celé jeho délce. Monolitní karbidové 
stopkové frézy SOLIDMILL s dvěma břity 

a úhlem šroubovice 30° se používají pro 
operace frézování křížové drážky kostního 
šroubu.

Operace při výměně kyčelního kloubu
ISCAR dodává nástroje i pro obrábění 
veškerých komponent při totální výměně 
kyčelního kloubu. Tyto součásti vyžadují 
vysokou přesnost, vynikající kvalitu povrchu 
a absolutní spolehlivost. 

Hlava femuru – obrábění hlavy femuru 
vyžaduje nástroje pro operace hrubovacího 
soustružení a zapichování, polodokončo-
vacího soustružení tvaru, hrubování otvorů, 
polodokončovacího frézování, polodokon-
čovacího vnitřního soustružení, vnitřního 
zapichování (podpichování), upichování, 

hrubovacího soustružení a polodokončova-
cího soustružení.

Nástroje ISO-TURN lze použít pro hru-
bovací operace soustružení (obr. 5), jelikož 
ISO standardní nástroje zastanou většinu 
soustružnických operací od hrubování až 
po dokončování. Trigon destičky pro axiální 
a čelní soustružení mají šest řezných hran 
a jsou dostupné ve všech standardních ge-
ometriích. Pro soustružení tvarových ploch 
nabízí ISCAR systém V-LOCK a destičky 
tvaru „V“ v rozsahu 10–36 mm. Přesně 
broušené destičky CUT-GRIP s plným 
rádiusem se používají pro polodokončovací 
soustružení.

S vrtáky SUMOCHAM s výměnnou hlavicí 
je možné velmi rychle vyhrubovat otvor 
bez nutnosti seřizování nástroje při výměně 
vrtací hlavice. SUMOCHAM tak integruje 
upínací systém, který umožňuje docílit vyšší 
produktivity, stopku s kanálky pro chladicí 
kapalinu vedenou ve šroubovici a odolné 
těleso. Nástroje jsou tak vhodné pro ope-
race hrubovacího vrtání. Pro operace polo-
dokončovacího frézování se používají 4břité 
monolitní karbidové frézy CHATTERFREE 
s úhlem šroubovice 38° a nepravidelnou zu-
bovou roztečí pro eliminaci možného chvění 
nástroje (obr. 6). Destičky CHAMGROOVE 
jsou vhodné pro polodokončovací vnitřní 
zapichování a je možné je použít i pro otvo-
ry od průměru 8 mm. Standardně jsou tyto 
nástroje vybaveny vnitřním chlazením.

Polodokončovací operace vnitřního 
soustružení provádí ISCAR s destičkami 
ISO-TURN s nožovými držáky SWISSTURN, 
zatímco pro upichování se používají 
oboustranné destičky DO-GRIP se vzájem-
ně pootočeným břitem pro neomezenou 
hloubku řezu. Pro operace hrubovacího 
soustružení se používá standardní řada 
destiček SWISSTURN ISO a držáky s malým 
průřezem. Pro ty jsou k dispozici standardní 
geometrie destiček s přesně broušenou 
řeznou hranou a malými rádiusy pro výrobu 
malých a tenkostěnných součástí. Polodo-
končovací soustružení se provádí s destička-
mi CUT-GRIP. Kromě široké škály běžných 
přesně broušených a lisovaných destiček 

Každý nově navržený implantát vyžaduje 
odpovídající moderní nástroje pro zajištění 
extrémní přesnosti a vynikající drsnosti povrchu.

Jednou z variant hrubování vnějšího průměru 
při obrábění zubních implantátů je nožový držák 
SWISSTURN s jedinečným upínacím systémem.

Na operace frézování závitů pro stomatologii 
používá ISCAR monolitní karbidové závitové 3břité 
frézy SOLIDTHREAD. 

Zapichovací a upichovací 5břité destičky 
systému PENTACUT jsou využívány zejména pro 
obrábění měkkých materiálů. 
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z řady CUT-GRIP existuje celá řada desti-
ček pro specifické aplikace a materiály.

Acetabulární jamka – při obrábění aceta-
bulární jamky se provádí: vnitřní hrubovací 
soustružení, dokončovací frézování profilu, 
osazení, sražení horní a dolní hrany, vrtání, 
frézování závitů, vnější hrubovací soustru-
žení a operace vnějšího zapichování.

Oboustranné destičky HELI-GRIP se 
používají pro hrubovací operace vnitřní-
ho soustružení, protože zkroucený tvar 
destičky umožňuje zapichování do větší 
hloubky, než je její samotná délka. Vnitřní 
dokončovací frézování se provádí pomocí 
kulových monolitních karbidových fréz 
SOLIDMILL se 3 břity s úhlem šroubovice 
30°. Frézy SOLIDMILL se 4 břity a úhlem 
šroubovice 38° s nepravidelnou zubovou 
roztečí pro tlumení vibrací jsou vhodné pro 
operace dokončování, stejně jako speciální 
frézy, které provádí operace srážení horních 
a dolních hran, které následují po vrtacích 
operacích.

Pro vrtání se používají monolitní karbido-
vé vrtáky SOLIDDRILL v průměrech od  
3 do 20 mm v délkách 3×D a 5×D. Vrtáky 
mají pravou šroubovici s i bez kanálků  
vnitřního chlazení a jsou opatřeny TiAlN  
povlakem pro dobrou kvalitu otvorů  
a vysokou spolehlivost nástroje. Na  
frézování vnitřních závitů s ISO profilem 
dodává ISCAR monolitní karbidové frézy  
SOLIDMILL s kanálky vnitřního chlaze-
ní. Dokončovací operace frézování jsou 
prováděny s karbidovou frézou SOLIDMILL 
se 4 břity a úhlem šroubovice 38° s ne-
pravidelnou zubovou roztečí pro tlumení 
vibrací s odlehčeným krčkem a délkou 
3×D a s kulovými 3břitými frézami s úhlem 
šroubovice 30°.

Kyčelní dřík – obrábění kyčelního dříku 
zahrnuje operace drážkování, zavrtávání, 
vrtání, srážení hran, soustružení a frézování 
čela a profilu.

Pro frézování drážek se používají stopko-
vé frézy systém MULTI-MASTER s vymě-
nitelnými karbidovými hlavicemi v rozsahu 

průměrů 12,7–25 mm. Frézy mají nulový čas 
potřebný k nastavení nástroje po výměně 
hlavice. Kuželový a čelní kontakt hlavice ve 
stopce zaručuje vysokou přesnost a tuhost 
nástroje.

Pro zavrtávání se používá stopková fréza 
SOLIDMILL se 4 břity a úhlem šroubovi-
ce 38° s nepravidelnou zubovou roztečí 
pro tlumení vibrací s odlehčeným krčkem 
a délkou 3×D. Vrtací operace se provádějí 
karbidovými vrtáky SOLIDDRILL, které jsou 
v rozsahu průměrů 3–20 mm a v délkách 
3×D a 5×D.

Operace srážení hran se provádí pomocí 
stopkových fréz systém MULTI-MASTER 
s vyměnitelnými karbidovými hlavicemi 
v rozsahu průměrů 9,1–20 mm. Soustružení 
pomocí ISO standardních destiček s přesně 
broušenou řeznou hranou, které se montují 
do držáků SWISSTURN a jsou vybaveny 
vysokotlakým chlazením JETCUT. Pro fré-
zování tvarů jsou určeny monolitní karbidové 
frézy SOLIDMILL s 3 zuby a úhlem šroubovi-
ce 30° (k dodání jsou v průměrech 3–25 mm). 
Čtyřbřité karbidové frézy SOLIDMILL 
s úhlem šroubovice 38° a nepravidelnou 
zubovou roztečí s odlehčeným krčkem 
a délkou 3×D se používají pro čelní frézování 
(dostupné jsou v průměrech 1,6–8 mm).

Kostní dlaha – operace obrábění potřebné 
pro výrobu kostní dlahy jsou: hrubovací/ 
/dokončovací frézování, boční úběry, vrtání 
a frézování závitů.

Hrubovací operace se provádí se stopko-
vými frézami FINISHRED. Ty jsou schopné 
provádět jak hrubovací, tak i dokončovací 
operace současně a je na ně možné apliko-
vat hrubovací řezné podmínky při dosažení 
finální drsnosti povrchu jako při dokončo-
vání. Vyměnitelné kulové karbidové hlavice 
MULTI-MASTER se používají na dokončo-
vací frézovací operace, přičemž zakřivené 
plochy obrobku lze frézovat naklápěním 
nástroje a aplikováním velkého rádiusu hla-
vice při malých hloubkách řezu. Na boční 
úběry jsou nejvhodnější stopkové frézy 
CHATTERFREE, které umožňují vysoký 
odběr materiálu, eliminují vibrace a výrazně 
zkracují dobu cyklu.

Pro dokončovací frézování se používají 
4břité kulové frézy MULTI-MASTER s úhlem 
šroubovice 30° (jsou dostupné v průměrech 
od 5 do 25 mm), zatímco karbidové vrtáky 
SOLIDDRILL bez kanálků vnitřního chlazení 
a hloubkou vrtání 4×D se používají k zajiště-
ní stabilního a přesného procesu vrtání. Pro 
frézování závitů se používají karbidové frézy 
SOLIDTHREAD 55° nebo 60°.

Jakosti karbidů
Jakosti karbidů speciálně vyvinuté pro ob-
rábění nerezových ocelí a super slitin, jako 
jsou IC900, IC907, IC806, IC908, IC328 
a IC928, jsou ideální pro frézování a sou-
stružení titanu a slitin na bázi niklu, jako je 
Nitinol, běžně se vyskytující v medicínském 
průmyslu. Tyto karbidy jsou k dispozici pro 
standardní nástroje ISCAR se speciálně 
konstruovanými utvařeči s pozitivní řeznou 
hranou.

Díky rozsáhlému vývoji vysoce účinných 
řezných nástrojů pro výrobu miniaturních 
dílů pro zubní a zdravotnické prostředky 
splňují nástroje ISCAR přísné standardy 
kvality a přesnosti nezbytné pro aplikace 
v lékařském průmyslu. 

www.iscar.cz

TÉMA OBRÁBĚNÍ PRO MEDICÍNSKÝ SEKTOR

Vysoce účinné řezné 
nástroje pro výrobu 
miniaturních dílů 
splňují přísné  
standardy kvality  
a přesnosti pro  
aplikace v lékařském 
průmyslu.

Pro hrubovací operace soustružení hlavy femuru 
kyčelního kloubu lze použít nástroje ISO-TURN.

Variabilní zubová rozteč 4břitých monolitních 
fréz CHATTERFREE pro polodokončovací operace 
eliminuje chvění nástroje.

5

6

5 6



Motory poskytují výkonnější obráběcí 
schopnosti pro optimalizaci zpracování dílů 
o malých průměrech s vysokou přesností. 

Vzhledem k tomu, že složitost a roz-
manitost obrábění s malým průmě-
rem neustále narůstá, doplní tyto dva 

nové modely SL-7 a SL-10 dosud nabízený 
stroj SR-10J typ C o možnost zpracování 
materiálu o průměru 7, resp. 10 mm.

Nástrojový stojan řady SL pro čelní ob-
rábění má držák nástroje pro soustružení 
a jednotku pro křížové vrtání ve vertikál-
ním uspořádání. Pětivřetenová příčná 
vrtací jednotka kazetového typu poskytu-
je čtyři pozice kazet pro montáž různých 
nástrojových jednotek pro širokou škálu 
procesů v závislosti na zpracovávaném 
tvaru, což nabízí větší flexibilitu nástrojů 
optimalizovaných pro obrábění malých 
průměrů. Jednotka se šesti vřeteny 
s ovládáním osy Y2 pro zpětné opra-
cování má dvě vřetena ve třech řadách 
a lze namontovat až čtyři mechanicky 
poháněné nástrojové jednotky v jejich 
příslušných pozicích. Tato vylepšená 
schopnost vícenásobného zpracování 
v tzv. backworkingu přispívá ke zkrácení 
doby cyklu prostřednictvím efektivního 
rozdělení procesů překrývajících se v po-
čáteční a koncové části.FO
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ZPRACOVÁNÍ MALÝCH PRŮMĚRŮ  
ZÍSKÁVÁ NOVÉ POSILY   
Společnost Star Micronics vyvinula dva nové  
automatické soustruhy švýcarského typu řady SL určené  
k obrábění malých průměrů v aplikacích pro lékařský  
i elektronický průmysl.
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Motor pro příčné obrábění je vybaven chladi-
cím ventilátorem a krytovaným podstavcem, 
aby se zabránilo přímému kontaktu s chladi-
cí kapalinou a také přehřátí. Senzory v růz-
ných částech stroje umožňují vysoce přesné 
a flexibilní korekce tepelného posunu. Vesta-
věné snímače na hlavním i vedlejším vřetenu 
zajišťují vysokou přesnost indexování. Pro 
efektivní lámání třísek je standardní výbavou 
funkce krokového cyklu.

Výklopná dvířka v pracovním prostoru 
stroje poskytují dostatek místa pro změny 
nastavení i údržbu. Pro přehled obráběcích 
operací je k dispozici 10,4“ displej a ovlá-
dací panel s NC obrazovkou nakloněnou 
směrem k obsluze zlepšuje ovladatelnost. 

Pozornost byla věnována i softwarovému 
vybavení. Funkce automatického zálohová-
ní umožňuje obnovu parametrů i programů. 
Správa vícesystémových programů může 
spravovat programy se stejnými čísly napříč 
systémy v dávce, obrazovka pro zadání 
čísla jednotky nástroje umožňuje jejich 
registraci a zároveň potvrzuje tvar a rozměr 
nástroje, který má být namontován. 

Petr Sedlický

Nový model SL-10 umožňuje zpracování 
materiálu o průměru 10 mm.

Kinematický diagram stroje SL-10.

1
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STROJE ŠVÝCARSKÉHO TYPU 

Automatický soustruh švýcarského typu 
(automat s posuvnou hlavou) byl navržen 
pro zpracování hodinářských součástek ve 
Švýcarsku v 70. letech 19. století. Umožňuje 
vysoce přesné řezání součástí s větší délkou 
ve srovnání s průměrem, které jsou pro 
konvenční obrábění problém. Při opracování 
dlouhých a úzkých dílů na běžném soustruhu 
dochází k ohybu na obrobku, což znemožňuje 
dokončování se správnými rozměry. Stroj 
švýcarského typu využívá vodicí pouzdro, 
které funguje jako pevná podpěra materiálu, 
a nástroj umístěný v určité vzdálenosti od 
pouzdra dává řezný pohyb pouze ve směru 
vnějšího průměru, což umožňuje přesné 
řezání bez ohýbání.
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Při výměně nástroje se odstraní jen přední část 
držáku bez zadní plovoucí části.

Dvoudílný držák nástroje disponuje 
nepropustným otvorem pro chladicí kapalinu.

1

2

Novinka AFC v podobě dvoudílného 
držáku nástroje s nepropustným 
otvorem pro chladicí kapalinu 

umožňuje, že i nevyškolený perso-
nál může velmi rychle a spolehlivě 
vyměnit nástroje. Systém fungu-
je tak, že na místě se nejprve 
zafixuje zadní část držáku 
nástroje (k tomu slouží 
pevný doraz) a pro výměnu ná-
stroje je potom odstraněna pouze 
přední část. To eliminuje potřebu re-
startovat a znovu kalibrovat nulový bod, 
protože délka ke špičce břitové destičky 
je vždy stejná – ať už je použit systém 
zapichování nebo systém soustružení. 

Když jsou oba díly držáku zasunuty zpět 
k sobě, jsou okamžitě spojeny o-kroužkem, 
aby se zabránilo náhodnému uvolnění a pádu 
nástroje do stroje. Plovoucí držák zároveň po-

Keramický materiál si vědci zvolili kvůli 
vysoké odolnosti vůči chemikáliím, 
opotřebení a mechanickému na-

máhání, což jej činí vhodným řešením pro 
zakázkové kostní implantáty. Díky použití 
technologie 3D tisku je také možné vytvořit 
na materiálu vlastní porézní struktury, což 
může podpořit účinnější fúzi tkání pomocí 
metody funkční reprezentace (FRep). 

FRep modelování mikrostruktur má řadu 
výhod. Vždy zaručuje, že výsledný model 
je správný, na rozdíl od tradiční polygo-
nální reprezentace v CAD systémech, kde 
modely mohou mít trhliny nebo nesouvislé 
fazety. Zajišťuje kompletní parametrizaci 
výsledných mikrostruktur, a proto vysokou 
flexibilitu při rychlém generování variabil-
ních 3D modelů. Nabízí také rozmanitost 
nástrojů pro modelování různých síťových 
struktur.

Výzkumníci použili metodu FRep 
k návrhu cylindrických implantátů, kdy při 

modelování buněčné mikrostruk-
tury implantátu posloužila jako 
základ kubická diamantová buňka. 
V laboratoři AM střediska Skoltech byly 
poté vyrobeny keramické vzorky implan-
tátů 3D tiskem a provedeny mechanické 

zkoušky pod axiálním tlakem. 
Tato metoda umožnila vědcům 

měnit porézní složení materiálu 
tak, aby výsledkem byly implantáty 

s různou hustotou podle konkrétních potřeb 
individuálního pacienta. 

RYCHLÁ VÝMĚNA PŘI PŘESNÉM OBRÁBĚNÍ
Německý výrobce nástrojů Arno Werkzeuge představil pod zkratkou AFC (Arno Fast 
Change) unikátní rychlovýměnný držák nástrojů pro obráběcí stroje švýcarského typu. 

NOVÝ PROCES VÝROBY KOSTNÍCH IMPLANTÁTŮ
Výzkumný tým z ruského střediska Skoltech vyvinul proces 3D tisku  
pro vytvoření komplikovaných keramických kostních implantátů  
s porézními strukturami pro lepší spojení s tkáněmi.

Strany připravil: Kamil Pittner

Vlastní 
porézní 

struktura 
implantátu může 
podpořit účinnější 

fúzi s tkáněmi 
pacienta.
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skytuje dostatek vůle pro kompenzaci úhlové-
ho posunu. Obě části pak do sebe dokonale 
zapadají a uživatel tak má zajištěnou vysokou 
úroveň přesnosti při výměně nástrojů.

Jako hlavní výhody tohoto inovativního 
řešení je zdůrazňována jednoduchost, přes-
nost (plovoucí držák kompenzuje úhlový 
posun) a rychlost výměny (odpadá spouště-
ní a kalibrace nulového bodu). 

Držák nástroje
Pevný doraz

AFC rozhraní
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a dosedá na tři kontaktní plochy lůžka. 
Nový způsob upnutí destičky tak chrání jak 
samotné těleso, tak i nepoužité břity destič-
ky před poškozením. 

Nový vysoce přesný systém AddIn-
ternalCut pro operace vnitřního 
zapichování s unikátní destičkou se 

čtyřmi břity pro otvory od průměru 10,5 mm 
představil japonský výrobce v rámci nové 
celosvětové kampaně AddForce a nyní je 
uváděn i na český trh. 

U aplikací vnitřního zapichování je často 
použití vyměnitelných břitových destiček 
velmi omezeno průměrem otvoru. Pro 
malé otvory se tak na trhu můžeme setkat 
s nástroji, které mají pouze jedno- či 
dvoubřitou destičku. Unikátní geometrie 
přesných broušených destiček se může 
pochlubit rovnou čtyřmi řeznými hranami 
pro maximální hospodárnost, přičemž tě-
leso nástroje AddInternalCut je konstruo-
váno tak, aby zajistilo tuhé upnutí destičky 
a plynulý odvod třísek při zapichování 
v malých otvorech. Kombinace unikátního 
tělesa a destiček tak zajišťuje mimořádnou 
stabilitu a plynulý odvod třísek z místa 
řezu.

K výjimečné stabilitě tohoto nového 
nástroje významně přispívá právě jedinečný 
způsob upínání destiček. Namísto klasic-
kého upnutí do prizmatického lůžka, jak 
je tomu běžné u standardních nástrojů, je 
čtyřbřitá destička TCIG upnuta šroubkem FO
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JAPONSKÁ PŘESNOST MÍŘÍ NA ČESKÝ TRH   
Pro obráběcí operace používané v segmentu medicínských aplikací je 
vyžadováno vysoce precizní zpracování, náročné na přesnost a stabilitu. 
K jejich dosažení by měla přispět i novinka firmy Tungaloy v podobě 
4břitých destiček TCIG pro vnitřní zapichování.

Kombinace unikát-
ního tělesa a 4břitých 
destiček zajišťuje 
mimořádnou stabilitu  
a plynulý odvod třísek 
z místa řezu.
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Jednoduchá výměna destičky zajišťuje 
vysokou přesnost a opakovatelnost upnutí 
i zkrácení vedlejších časů. Další výhodou 
destiček je možnost upnout stejnou destič-
ku jak na levostranné, tak i pravostranné 
těleso. 

Tělesa nástrojů AddInternalCut jsou 
k dispozici již pro otvory od průměru  
10,5 mm a jsou opatřeny kanálem pro 
přívod chladicí kapaliny, která zajišťuje lepší 
životnost nástroje a správný odvod třísek. 
Destičky TCIG jsou v nabídce pro šířku 
zápichu 1,5–2,5 mm a hloubku až 2,0 mm. 
Jejich přesné broušení s ostrými břity je při-
způsobeno pro nízké řezné síly. Kombinace 
těchto vysoce přesných destiček a bezpeč-
ného způsobu upnutí zajišťuje maximální 
stabilitu a spolehlivost při nejnáročnějších 
operacích vnitřního zapichování. 

David Kostolník

Nový nástrojový systém AddInternalCut 
podporuje náročné obráběcí operace 
v medicínských aplikacích.

Jednoduchá výměna destičky zajišťuje nejen 
vysokou přesnost a opakovatelnost upnutí,  
ale i zkrácení vedlejších časů.
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Konkrétně se jedná o výrobu kovových 
komponent skládajících se z kyčelního 
dříku, hlavice a kloubní jamky. Přesné 

obrábění těchto komponent je praktikováno 
mechatronickým nástrojem s řízenou U-osou, 
multifunkčními nástroji FreeTurn a EcoCut 
a speciálním tvarovým výstružníkem. Celkové 
řešení z dílny CERATIZIT nabízí vysokou 
preciznost a efektivnost obrábění ve srovnání 
s konvenčními výrobními metodami.

Pokud kyčelní kloub ovlivňuje kvalitu života 
tím, že omezuje pohyb a způsobuje chronic-
kou bolest, a pokud konzervativní metody 
léčby již nepomáhají, jedinou možností je 
endoprotéza kyčelního kloubu – jen v Němec-
ku je průměrně provedeno více než 200 000 
operací za rok. Ti, kteří se vydají touto cestou, 
doufají v dlouhotrvající zlepšení. Aby se tato 
naděje stala skutečností, stejně jako dobrý 
chirurg a prvotřídní péče, jsou potřeba ty 
nejkvalitnější „náhradní díly“.

Kompletní kyčelní implantát se skládá ze 
dvou částí, z acetabulární a femorální kom-
ponenty. Femorální komponenta se skládá 
z dříku a hlavice, které se vyrábí ze slitiny 
titanu nebo slitiny kobaltu a chromu. Další 

materiálovou modifikací hlavice je keramika. 
Acetabulární komponenta se skládá z kloubní 
jamky a plastové výplně. Kloubní jamka se 
převážně vyrábí z chirurgické oceli a plastová 
výplň z kvalitního polyetylénu. Úkolem výplně 
je zajistit optimální kluzné vlastnosti a co 
nejvíce snížit tření mezi kovovými komponen-
ty. Spojení mezi kyčelním dříkem a kloubní 
hlavicí vyžaduje zvláštní pozornost. Aby kuže- FO
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EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ UMĚLÝCH  
KLOUBNÍCH NÁHRAD 
Společnost CERATIZIT vyvinula efektivní řešení pro výrobu komponent 
umělého kyčelního kloubu. Tyto náhrady kyčelního kloubu musí být 
vyrobeny s vysokou přesností a citlivostí.
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Komtronic s řízenou U-osou, který patří mezi 
mechatronické nástroje, propůjčuje obráběcím 
centrům soustružnické funkce. V jedné operaci 
nahrubuje a dokončí kyčelní dřík. 

Sestava kyčelního kloubu se skládá 
z kyčelního dříku, kloubní hlavice, mezikusu 
a kloubní jamky.

Kloubní hlavice je náročným komponentem, 
který vyžaduje přesné a kvalitní opracování.

Hrubování a dokončování vnějšího tvaru 
hlavice probíhá nástrojem FreeTurn.

O hrubování vnitřního kuželového otvoru se 
postará nástroj EcoCut.

Dokončení kuželového otvoru provede 
speciální tvarový výstružník.
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lové plochy do sebe přesně zapadaly, musí 
být vyrobeny s nejvyšší přesností a kvalitou 
opracování styčných povrchů. Použité nástroje 
CERATIZIT hrají při výrobě těchto komponentů 
zásadní roli. Dirk Martin, aplikační manažer za 
Medical segment ve společnosti CERATIZIT, 
vysvětluje: „Umělý kyčelní kloub se skládá 
z obtížně obrobitelných materiálů, které je 
nutné nejen obrábět v nejpřísnějších toleran-
cích, ale také co nejefektivněji. V konečném 
důsledku by umělá náhrada kyčelního kloubu 
měla být vysoce kvalitní a dostupná pro co 
nejvíce lidí. S velkým nasazením pracujeme na 
zdokonalování a hledání vhodných nástrojo-
vých řešení a způsobu výroby.“

Předností jsou zkušenosti  
a možnosti nástrojů
Skupina CERATIZIT je kompletním doda-
vatelem v oboru třískového obrábění, který 
může čerpat z široké škály vlastních nástrojů 
ve standardních či speciálních provedeních 
a disponuje vysokým know-how v oblasti 
technologie obrábění. „Díky našemu obrov-
skému sortimentu a odborným znalostem 
našich aplikačních specialistů jsme skvěle vy-
baveni pro úkoly, jako je zpracování kloubních 
implantátů,“ zdůrazňuje aplikační manažer 
Dirk Martin. „S naší řadou nástrojů můžeme 
testovat různé postupy a metody, abychom 
nakonec našli optimální řešení.“

V případě umělého kyčelního kloubu 
jsou požadavky zákazníků zvláště náročné 

a různorodé. U kyčelního dříku vyrobeného 
z vysoce pevné titanové slitiny Ti6Al4V musí 
být v kuželové oblasti zachována úhlová tole-
rance pouze +/-5‘. Další tolerance jsou 3 µm 
pro přímost, 8 µm pro kruhovitost a vysoké 
tolerance musí být dosaženo i na průměru. Je 
také důležité, aby kužel dosahoval stanovené 
kontaktní plochy a aby byl vytvořen přesně 
definovaný profil drážky.

Kloubní hlavice je vyrobena z kvalitní koro-
ziodolné oceli. Vnitřní kuželový otvor musí být 
ve stejně vysoké tvarové, úhlové a rozměrové 
toleranci, stejně jako kvalita kontaktní plochy. 
Při obrábění nesmí vzniknout žádné stopy, 
rýhy nebo jiné nerovnosti. Dirk Martin dodává 
další zásadní faktor: „Potřebujeme výrobní 
řešení, které je vhodné a aplikovatelné pro 
hromadnou výrobu. To znamená, že zpra-
cování musí být procesně spolehlivé a s co 
nejmenším úsilím na kontrolu.“

Inovované řešení obrábění
Aplikační specialisté inovovali výrobní postup 
a kónický profil nesymetrického dříku obrábí 
v jedné operaci mechatronickým nástrojem 
s řízenou U-osou nazvaným U-axis systém 
CERATIZIT. „Jedná se o přídavnou, volně 
programovatelnou NC osu určenou pro obrá-
běcí centra, kterou lze použít pro soustružení 
a obrábění vnějších i vnitřních kontur,“ vysvět-
luje Dirk Martin. Obrábění tímto nástrojem lze 
realizovat pomocí zaměnitelných předních ná-
strojů osazených vyměnitelnými ISO destič-
kami. To umožňuje provést finální zpracování 
jedním nástrojem na jediném stroji, zkrátit tak 
výrobní čas a optimalizovat výrobní proces 
při vyšší rozměrové přesnosti a efektivnosti 
oproti standardní konvenční výrobní metodě.“ 
U konvenční metody je zapotřebí více strojů, 
tj. soustruh a frézka, což znamená více mani-
pulace a nákladů.

Kloubní hlavice se vyrábí na soustruhu 
a CERATIZIT pro toto řešení nabízí multi-
funkční nástroje nazvané FreeTurn a Eco-
Cut. Prvním nástrojem kompletně obrobí 
vnější konturu koule a druhý nástroj vyvrtá 
a vyhrubuje vnitřní kónický otvor. Finální 
přesný otvor s vysoce kvalitním opracováním 
dokončí speciální výstružník. Cílem výrobního 
spolehlivého procesu je kvalitní a přesné ob-
robení a zejména dobrá kontrola nad tvarem 
a odchodem třísek, které v těchto materiálech 
je nutné mít pod kontrolou. 

Balíčky s komplexním řešením
Řešení a přístup firmy CERATIZIT umožňuje 
vyrábět náročné tvary umělého kyčelního 
kloubu efektivně a kvalitně. Dosažená kvalita 
kontaktních a dosedacích ploch, včetně 
dodržení přísných tolerancí, jsou provedeny 
na vysoké úrovni. Dirk Martin je na tento 
týmový úspěch hrdý: „S tímto řešením umíme 
nabídnout našim zákazníkům i ostatním 
výrobcům umělých náhrad komplexní řešení, 
včetně poradenství a servisu při obrábění.“ 
V programu CERATIZIT zákazníci najdou 
balíček řešení i pro výrobu dalších umělých 
kloubních náhrad, jako jsou ramenní a kolenní 
endoprotézy. 

Jan Gryč
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Umělý kyčelní kloub  
se skládá z obtížně  
obrobitelných 
materiálů, které je  
nutné nejen obrábět  
v nejpřísnějších  
tolerancích, ale také  
co nejefektivněji.
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Téměř všechny implantáty a implan-
tátové chirurgické nástroje jsou 
vyrobeny z kovového bloku nebo 

kompozitního materiálu. K jejich výrobě 
je nejobvykleji využíváno CNC obrábění 
pomocí automatických nástrojů a vysoké 
přesnosti. Ale jde to i jinak.

Nejnovější způsob výroby implantátů po-
mocí aditivní výroby umožňuje vyrobit každý 
kus doslova na míru konkrétnímu uživateli 
podle 3D počítačového modelu. Metoda 
digitální 3D rekonstrukce anatomických 
prvků vytvořila zcela nové příležitosti. Vzhle-
dem k tomu, že kosti každého člověka mají 
odlišný tvar a vyžadují jedinečný chirurgický 
zákrok k jejich opravě, výroba jakékoli dlahy 
nebo protézy sledováním kostní linie pacien-
ta činí ortopedickou operaci úspěšnější. 

Výhodou metody tavení elektronovým 
svazkem (EBM) je úspora surovin a zkrácení 
doby výroby, což přineslo výrazné snížení 
nákladů na ortopedické výkony. Ortopedic-
ké implantáty jsou vyrobeny z biologicky 
kompatibilních kovů. Zpočátku nebyla 
přímá 3D výroba s titanem možná. Roz-
voj strojů s elektronovým paprskem však 
umožnil roztavit titan a vyrobit titanový kus 
z digitálního modelu každé jednotlivé kosti. 
Počítačová podpora dramaticky zvýšila 
výkon a jemnost ortopedických chirurgů.  FO
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CNC DOPLŇUJE ADITIVNÍ VÝROBA  
V poslední době se při výrobě protetických dílů a implantátů kromě CNC 
obrábění stále častěji využívá aditivní výroba, a to zejména technologie 
tavení elektronovým svazkem (EBM).

Ortopedie má dnes prostřednictvím digi- 
tálního modelování naprostou kontrolu 
a přehled nad úhly kostí, umístěním šroubů 
a dlah a před každou operací umožňuje vše 
zvážit a optimalizovat. V současnosti se 
v umělých ortopedických pomůckách  
používají tři kategorie materiálů: kovy,  
polymery a keramika.

TÉMA OBRÁBĚNÍ PRO MEDICÍNSKÝ SEKTOR
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Díky titanu a titanovým 
slitinám udělala  
chirurgie i ortopedické 
nástroje obrovský  
skok dopředu.

Totální endoprotéza 
kyčelního kloubu  
z titanové slitiny má 
schopnosti přilnout k živé 
kosti.

Implantáty z polyetylénu 
se mohou při zátěži 
deformovat, proto se do 
něj pro posílení přidávají 
uhlíková vlákna.

Ramenní kloub vyrobený 
aditivní technologií  
EBM.

Aditivní technologií 
vytvořený kyčelní kloub 
disponuje integrovanými 
dutinami pro léčivá 
ložiska.

Pro kranialní implantáty 
je nejlepší volbou titanová 
slitina kvůli její odolnosti 
a kompatibilitě s lidským 
tělem.
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Kovy
Mezi kovy používané v procesu výroby 
ortopedických implantátů patří chirurgická 
nerezová ocel (obvykle 316L), kobalt-
-chrom-hliník (Co-Cr) a čistý titan (Ti) 
nebo kombinace hliník-titan.

Nerezová ocel se používá v neper-
manentních implantátech, jako jsou 
vnitřní stabilizátory a kardiostimulátory, 
díky své vysoké pevnosti proti únavě 
a odolnosti proti plastické deforma-
ci. Před použitím titanu nahrazoval 
z velké části nerezovou ocel hliník na 
bázi kobaltu, ale stal se zastaralým kvůli 
svému karcinogennímu potenciálu.

Biokompatibilní kovy jsou populárním 
materiálem pro výrobu ortopedických 
implantátů díky jejich aplikaci v různých 
metodách, jako je tavení elektronovým 
paprskem. Hlavní surovinou používanou 
pro lékařské aplikace vyráběné touto 
technologií je Ti6Al4V ELI (třída 23), vysoce 

biokompatibilní kov s velikostí částic 45 až 
100 mikrometrů. Tato speciální hliníková 
slitina je oblíbená v lékařské technice kvůli 
její kompatibilitě s lidským tělem, i když 
určité obavy přetrvávají z možných účinků 
vanadu a hliníku, které tvoří část tohoto 
materiálu. Jsou nejodolnější vůči změnám 
teploty, v čase i tahu. Jde o nejlepší volbu 
pro náhradu zlomených stehenních jamek, 
zlomených kostí, žeber, páteře, prstů i kostí 
obličeje, pomocí kostních destiček, tyčí 
a drátů používaných v ortopedické chirurgii.  
Vlastnosti tohoto titanu umožnily úžasný 
pokrok i v chirurgii zubních implantátů. 

Díky titanu udělala chirurgie i ortopedické 
nástroje obrovský skok. Nástroje jsou tvrdší 
a lehčí než ocel, materiál je odolný vůči bak-
teriím a může být použit se zařízeními emi-
tujícími záření. Slitiny jsou také nejodolnější 
vůči zlomení a ultra odolný titan má životnost 
přesahující normální lidský život. Seznam 
výhod titanu je velmi dlouhý, ale k nejdůle-
žitějším patří jeho vysoká biokompatibilita 
odolnosti proti oděru a jemné schopnosti 
přilnout k živé kosti a přizpůsobit se jí.

Polymery
V procesu výroby ortopedických implantátů 
je polyetylen nejlepším materiálem ve srov-
nání s kovem nebo keramikou. Nejpoužíva-
nější jsou ultravysokomolekulární polyetylen 
(UHMWP) nebo vysokohustotní polyetylen 
(HDP). Hlavním problémem polymerů ve 
srovnání s jejich konkurenty je však defor-
mace při zatížení (tzv. creep) a progresivní 
opotřebení. Pro posílení mechanické pev-
nosti se do polyetylenu přidávají uhlíková 
vlákna. Karbonové vlákno sice zlepšuje 
tečení a pevnost v tahu, ale zase snižuje 
jeho odolnost vůči povrchovému oděru 
těchto implantátů.

Keramika
Keramické materiály používané v ortopedic-

kých implantátech zahrnují hlavně oxid 
hlinitý a fosforečnan vápenatý. Jsou 

velmi odolné vůči tlaku, ale slabé 
a křehké v tahu. Keramika z oxidu hli-
nitého využívá proces lisování za tepla 
z práškového materiálu za souběžné-
ho působení vysokého tlaku a teploty. 
Výsledkem je konečný produkt vysoké 
hustoty s malou velikostí zrna a dobrý-
mi mechanickými vlastnostmi. 

I když experimenty ukázaly vynikající 
výsledky v tribologii a abrazi keramic-

kých implantátů z oxidu hlinitého, po 
několika letech používání bylo u těchto 

implantátů pozorováno nežádoucí odírání. 
Dalším důvodem limitujícím používání kera-
miky je její nízká odolnost vůči nárazu. Kera-
mika rychle praskne a prasklina se zlomí. 

Petr Sedlický
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Existuje řada různých pojetí, v principu 
se však shodují na základních charak-
teristikách, které jako startup chápou 

nový podnikatelský subjekt. Typicky jde 
o začínající firmu s potenciálem rychlého 
vývoje na základě inovativního nápadu 
a podnikatelské koncepce s využitím vy-
spělých technologií. 

Z USA, kde se tento pojem začal použí-
vat poprvé v souvislosti s nově vznikajícími 
společnostmi v éře technologického boomu 
posledních dekád, se postupně přesunul 
i do dalších zemí. Startupy procházejí něko-
lika vývojovými etapami, od počáteční fáze 
rozvoje, kdy se z malé firmy založené kolem 

určitého projektu postupně stává stabilní 
prosperující společnost, která se ve finále 
transformuje v regulérní podnik – a přestává 
být startupem. 

Jenže i ten nejbáječnější nápad vy-
žaduje peníze, aby se na něm založený 
produkt mohl realizovat. Je nutné o něj 
pečovat nejen po vývojové a výrobní, ale 
i patentové stránce, to vše prostě něco 
stojí. Naštěstí je i přes vyšší podnikatelské 
riziko k dispozici řada různých způsobů 
financování. Ať už jde o komunitu zájem-
ců, kteří se na ně skládají v crowdfundin-
gové kampani, velké investory, kteří mají 
vyvinutý čich na věci, jež je mohou učinit 

ještě větší, nebo různé akcelerátory a in-
kubátory v podobě státní či institucionální 
podpory pro rychlejší a snazší rozjezd 
podnikání.

Jako startupy dokonce kdysi začínali 
i současní technologičtí giganti Apple,  
Google, Facebook, Uber či SpaceX. 
A i v české kotlině se šikovným daří, a vůbec 
ne špatně. Řada těchto firem již osvědčila 
své kvality výrazně přesahující hranice 
domácího trhu, např. výrobce 3D tiskáren 
Prusa Reserach, vyhledávač levných letenek 
Kiwi.com, on-line supermarket Rohlik.
cz nebo firma STRV, která vyvíjí mobilní 
a webové aplikace pro jiné startupy. 

STARTUPY NA START!
Ačkoli jde o jeden z nejvýraznějších fenoménů moderní doby, neexistuje 
pro něj jednotná a mezinárodně uznávaná definice určující přesně, co to 
vlastně startup je. Dokonce ani v EU, které má jinak normy na všechno.

ČESKÉ TECHNOLOGIE 
STARTUPŮ 

PŘÍLOHA
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Použitím nejnovějších technologií IoT 
vytvořil Dronetag nejmenší a nejlehčí 
řešení svého druhu na evropském 

trhu. Obsahuje hardwarové zařízení, clou-
dovou platformu i uživatelskou aplikaci pro 
bezpečný provoz dronů v souladu s evrop-
skou legislativou. Navíc rozšiřuje funkce 
dronu, takže jsou díky němu drony chytřejší, 
propojené a bezpečné pro provoz ve vzdu-
chu. Zařízení připojitelné k jakémukoli typu 
dronu dokáže shromažďovat údaje o své 
poloze pomocí GNSS a sdílet je s odpověd-
ným právním orgánem přes mobilní sítě.

Vše začalo v listopadu 2018, kdy se tým 
spolužáků z ČVUT zúčastnil hackhatho-
nu zaměřeného na vesmírné technologie. 
Soutěž vyhráli a krátce nato vznikla firma 
Dronetag, která dnes sdružuje ostřílené 
odborníky z řad letectví, IT i elektrotechniky. 
V souladu s novou evropskou legislativou 

vyvíjí produkty, které pomáhají předcházet 
nehodám dronů a umožňují pohodlnou 
správu letového parku.

Identifikační zařízení, které lze přichytit 
na jakýkoliv dron, zajišťuje viditelnost dronu 
pro všechny účastníky letového provozu. 
Systém nazvaný Dronetag Mini není větší 
než krabička zápalek, váží pouze 30 g, a vy-
drží nabitý až 8 hodin. Svou polohu získává 
z družic GPS, GLONASS, Galileo i EGNOS 

a společně s identifikací dronu ji odesílá 
v reálném čase do centrálního systému přes 
mobilní síť, případně všem v okolí pro-
střednictvím Bluetooth. Obsahuje i port pro 
vzdálené ovládání periferií třetích stran.

Dronetag Mini je neustále vylepšován 
na základě zpětné vazby od uživatelů. Před-
chozí prototyp měl pouze dvě diody, což 
umožňovalo komunikovat jen chybovost 
a stav ON/OFF. Po upgradu má Dronetag 
Mini jednu diodu pro každou komponentu 
(GNSS, RID a STATUS zařízení), a pomocí 
jejich barev umí indikovat stav nabíjení 
a u každého komponentu zvlášť komuni-
kovat úroveň připravenosti a případnou 
chybovost. 

Nyní se připravuje i Dronetag Modul – 
verze identifikačního zařízení k propo- 
jení s řídicí jednotkou. Modul je určen pro 
výrobce dronů, aby mohli svým letounům 
zajistit spolehlivý přenos dat a identifikaci 
ve vzdušném prostoru. 

Další počin startupu je mobilní Dronetag 
aplikace pro efektivní správu letů pro An-
droid a iOS, která umožní „pilotům“ zobrazit 
letové zóny, naplánovat let včetně autoriza-
ce od úřadů a také vést interaktivní letový 
deník pro neomezený počet dronů. Zároveň 
bude aplikace propojena s ostatními sys-
témy řízení letového provozu tak, aby bylo 
možné na mapě vidět všechny subjekty ve 
vzdušném prostoru či přijímat upozornění 
od dispečerů. 

Petr Kostolník
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„PSÍ ZNÁMKA“ PRO DRONY
V rámci startupové sekce podnikatelského inkubátoru Evropské 
vesmírné agentury ESA BIC ČR vznikl první obecně dostupný dronový 
identifikátor z vývoje českého startupu Dronetag. 

Systém rozšiřuje  
i funkce dronu,  
díky němu jsou 
chytřejší, propojené  
a bezpečné pro provoz 
ve vzduchu.

Dronetag mini přichycený na dron zajišťuje 
jeho viditelnost pro všechny účastníky letového 
provozu.

Zařízení dokáže shromažďovat údaje o své 
poloze a sdílet je přes mobilní sítě.

Identifikační Dronetag Modul je určen pro 
výrobce dronů, aby mohli svým letounům zajistit 
spolehlivý přenos dat a identifikaci ve vzdušném 
prostoru.
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Startup z pražských Holešovic vyvíjí 
brýle pro virtuální a mixovanou realitu 
a letecké simulátory, které dokážou 

věrně kopírovat funkce a vlastnosti reálných 
strojů. Díky svým produktům v podobě VR 
headsetů navázal spolupráci s armádním 
letectvem Spojených států, s NASA nebo 
se společností Airbus. 

Na letošním veletrhu CES prezentoval 
nejnovější generaci brýlí pro virtuální realitu 
v podobě headsetu XTAL 3. Od podobných 
produktů se odlišuje zejména 180stupňo-
vým horizontálním a 90stupňovým vertikál-
ním zorným polem, což je v současnosti 
nejširší zorné pole na trhu pro profesionální 
simulace. V kombinaci se dvěma displeji 
s rozlišením 4K a dvojicí kamer se smíšenou 
realitou přináší bezkonkurenční vizuální zá-
žitek. Jak uvedl zakladatel startupu Marek 
Polčák, jde o první brýle tohoto typu na 
světě, které dodávají nezkreslený a široko-
úhlý obraz nejen ve virtuální, ale i v mixova-
né realitě.

Jen to nejlepší je dost dobré
Zatímco většina zařízení této kategorie je 
vyvíjena primárně pro zábavní průmysl, kde 
hraje důležitou roli cena limitující využití  
nejdražších komponent, u armádních 

30 l 01-2022
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zákazníků už je situace jiná a vývojáři se 
nemusí tolik omezovat.

Brýle, které dodávají armádám i soukro-
mým leteckým společnostem, jsou sice 
cenově ve zcela jiné kategorii než spotřební 

HI-TECH Z ČESKA TRÉNUJE  
AMERICKÉ PILOTY
Startup VRgineers patří k ukázkovým příkladům českých  
úspěšných firem, kterým se podařilo prorazit na světové trhy,  
a to i na prestižní teritorium USA. 

Reakce pilotů se soupravou 
XTAL 3 v simulovaném 
prostředí jsou totožné se 
skutečnými situacemi.

Technologie VRgineers 
využívají piloti americké  
i britské armády, v blízké době 
by se mohli dočkat i tuzemští 
letci nebo závodníci Formule 1.

Brýle pro virtuální  
a mixovanou realitu umožňují 
zobrazovat nejširší zorné  
pole pro profesionální 
simulace.
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produkty, ale svým uživatelům i tak šetří 
velké peníze. „Provoz stíhačky F-35 
vyjde na 30–40 tisíc dolarů za letovou 
hodinu, a pokud jsme schopni ušetřit 
každému pilotovi alespoň hodinu mě-
síčně, tak se bavíme o násobné návrat-
nosti,“ říká Marek Polčák. Značné šance 
pro uplatnění brýlí vidí proto v segmentu 
profesionálních simulátorů, kde je globál-
ní trh pro výcvik pilotů odhadován na  
6 mld. dolarů ročně. 

Přepínatelný svět a ruce na dohled
Nejnovější model náhlavní soupravy 
XTAL 3 nabízí nejreálnější zážitky. Vesta-
věná technologie smíšené reality, jejímž 
základem jsou dvě průchozí kamery 
s vysokým rozlišením, umožňuje pilotům 

vidět své ruce a komunikovat s přístrojo-
vými panely, naučit se správné motoric-
ké dovednosti i praktikovat standardní 
postupy. Reakce pilotů nosících XTAL 3 
v simulovaném prostředí jsou prakticky 
totožné se skutečnými situacemi.

Kombinace patentovaných čoček 
VRgineers zabudovaných do XTAL 3 
a pokročilých algoritmů deformace 
poskytuje vysoce věrný nezkreslený 
obraz, který lze vylepšit dalšími vložkami 
korekčních čoček. XTAL disponuje i sle-
dováním zevnitř ven. Tato funkce nabízí 
dvojici rychle přepínatelných infračerve-
ných kamer umístěných pod středovým 
krytem. Centrální kryt náhlavní soupravy 
je odnímatelný a rekonfigurovatelný, 
což umožňuje změnit náhlavní soupravu 
z čistě virtuální na smíšenou realitu nebo 
nahradit pozorování zevnitř ven sledová-
ním vlastních rukou.  

Josef Vališka
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První brýle na světě 
dodávají nezkreslený  
a širokoúhlý obraz 
nejen ve virtuální,  
ale i v mixované  
realitě.

Vzletové zkoušky konceptu VTOL 
Zuri by se měly uskutečnit letos 
v únoru.

Sklopné pohonné jednotky,  
tzv. tiltrotory, fungují ve vertikálním  
i horizontálním módu.

První pozemní vyhodnocovací testy 
technologického demonstrátoru 
proběhly úspěšně. 
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Zatímco slovenská firma Klein Vision 
oznámila nedávno certifikaci svého 
létajícího vozidla AirCar pro kombi-

novaný provoz, Zuri, za nímž stojí vývojář 
Michal Illich, se vydal jinou cestou a vyvíjí 
hybridní letoun eVTOL. 

Projekt začal v roce 2017 a nyní byl 
představen technologický demonstrátor 
s označením Zuri 2, který byl prezentován 
i na Dubai World Expo 2022. Vychází 
z poznatků získaných při testování před-
chozí verze, a počítá už rovnou se dvěma 
variantami – čtyřmístnou pasažérskou pro 
tři cestující a pilota, a nákladní. 

Pohon stroje zabezpečuje osm tzv. 
tiltrotorů, sklopných pohonných jednotek, 
které fungují ve vertikálním i horizontálním 
módu. Čtyři elektromotory jsou umístěny  
na předním a čtyři na zadním křídle. S nimi 
je spárováno několik nezávislých baterio- 
vých modulů, každý s vlastním řídicím 
systémem. Řešení s naklápěcími rotory 
umožnilo dosáhnout, aby letadlo bylo lehčí 
a v běžném letu aerodynamičtejší a lépe 
ovladatelné. Hybridní pohonné ústrojí 
zajistí podle Michaila Illicha i tišší provoz. 
Vertikální vzlet i přistání umožňuje fungovat 
jako vrtulník a přistát prakticky kdekoli, kde 

bude k dispozici plocha 26 x 26 m. Křídla 
ale poskytují vztlak jako u letadla, což zna-
mená menší spotřebu energie ve srovnání 
s vrtulníky nebo multikoptérami, a tím i delší 
letovou výdrž. Stroj má v inovované verzi 
dosahovat, mj. díky turbíně s generátorem, 
která dodává energii bateriovým modulům, 
rychlost 300 km/h a až 700km dolet.

Do vývoje letounu už bylo investováno 
zhruba 60 mil. Kč, ale ve své finální podobě 
zatím existuje jen v počítači, nicméně jeho 
technologický demonstrátor s rozpětím 
křídel 11 m už úspěšně absolvoval první 
pozemní vyhodnocovací testy. Zkoušky, 
které probíhaly na letišti u Prahy, zahrnovaly 
testování interoperability jednotlivých systé-
mů, ověření teoretických výpočtů a analýz 
a potvrzení výkonu i fyzického uspořádání 
pohonné jednotky, napájení a způsobů říze-
ní i obousměrnou komunikaci mezi řídicím 
systémem a napájecími jednotkami. Výsled-
ky pozemního testu umožňují brzy přejít do 
fáze vznášení. Vzletové zkoušky konceptu 
VTOL Zuri by měly přijít na řadu v únoru, 
o horizontu finálního prototypu však zatím 
tvůrci nechtějí spekulovat. 

Vladimír Kaláb

VZNIKÁ DALŠÍ ČESKÝ LETECKÝ 
VÝROBCE?
Prvorepublikový slogan „Vzduch je naše moře“ by se 
mohl stát i mottem dalšího z pozoruhodných českých 
startupů, pražské firmy Zuri, která pracuje na vývoji 
vlastního letounu s kolmým vzletem.
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Covidová éra znamenala doslova žně 
pro logistické a kurýrní firmy. Histo-
ricky rekordní finanční injekci v čes-

ké startupové historii zaznamenal rozváž-
kový servis Rohlík, který už na jaře obdržel 
investici pěti miliard Kč a poté dalších  
2,5 mld. Kč, což dává podporu plánované-
mu nástupu do zahraničí. Dařilo se i kurýr-
nímu startupu DoDo, který působí v rámci 
B2B segmentu jako řešení poslední míle.

Další mohutnou investici loni získal start- 
up Rossum, který před čtyřmi lety založila 
trojice doktorandů z ČVUT, a rozvíjí byznys 
postavený na umělé inteligenci vycviče-
né k tomu, aby za lidi četla a přepisovala 
do databází faktury a další dokumenty. 
V investičním kole prestižního VC fondu 
General Catalyst získal téměř 2,2 mld. Kč.

Uazrodu firmy stála skupina nadše-
ných inline bruslařů, kteří se rozhodli 
vyřešit 200 let starý problém, jak 

na bruslích efektivně a snadno brzdit. Po 
náročném technickém vývoji vznikl špičko-
vý brzdový systém, který slavil triumf i na 
mezinárodní scéně. 

Po stovkách hodin práce a testování 
vznikl v roce 2019 pracovní koncept a o rok 
později jej Stopskate prezentoval v hotové 
podobě jako elektronický brzdicí systém 
typu EBS 480 a EBS 480 Strong (pro 
čtyřkolečkové brusle) na světovém veletrhu 
CES v Las Vegas. Český patent umožňu-
jící ovládat brzdy pomocí bezdrátového 
ovladače zaujal a jeho tvůrci za něj získali 
ocenění „the best of CES 2020“. Výrobce 
uvádí, že systém, který umožňuje až  
o 53 % rychlejší brzdění než standardní 
brzda, může zvýšit bezpečnost bruslení 
o 65 %.

Systém EBS se skládá z dálkového 
ovladače, který bruslař drží v ruce, a dvou 
brzdových třmenů, každý na jedné brusli. 
Po stisknutí tlačítka je vyslán signál na 
spouštějící brzdu, která pomocí hliníko-
vého segmentu brusli zastaví. Brzdění je 

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA PRO ČESKÉ STARTUPY
Český startupový svět má za sebou rekordní rok. Loni do něj investoři napumpovali 
nejvíce peněz v historii. Dařilo se tak logistickým dravcům i nadějným projektům v hi-tech.

PRVNÍ ELEKTRONICKÁ BRZDA PRO INLINE BRUSLE
Olomoucký startup Stopskate se zaměřil na bezpečnost a větší dostupnost jednoho 
z dnes nejpopulárnějších sportů – vyvinul první elektronickou brzdu pro inline na světě.

Stranu připravil: Kamil Pittner
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Podobný úspěch oznámil další technolo-
gický startup Resistant AI působící v seg-
mentu zabývajícím se umělou inteligencí. 
V jejím případě jde o projekty zaměřené 
na využití AI k odrážení útoků hackerů, 
ochranu institucí před finančními podvody 
a zabraňování manipulaci s AI. Od fondu 
Google Ventures získal v přepočtu asi  
370 mil. Kč. 

Polepšil si také startup Productboard, 
který získal od investorů Tiger Global Mana-
gement přes 1,5 mld. Kč na platformu pro 
správu produktů, pomáhající manažerům 
porozumět tomu, co zákazníci potřebují 
a co upřednostňují. 

Česká technologická řešení se tak stále 
více dostávají do hledáčku mezinárodní 
investiční elity. 

32 l 01-2022

PŘÍLOHA INOVATIVNÍ ČESKÉ TECHNOLOGIE

velmi plynulé (tlačítko má velké rozpětí 
intenzity), ale při maximálním stisknutí je 
dostatečně intenzivní. Baterie systému 
bezdrátového ovladače vydrží v závislosti 
na intenzitě brzdění dvě až čtyři hodiny 
(vizuální i akustická signalizace upozorní 
na dobití). Stop tlačítko umožňuje zablo-
kování koleček na dobu, kterou bruslař 

potřebuje, např. při nazouvání nebo 
překonávání různých překážek, jako jsou 
třeba schody. 

Systém je samonastavitelný, při každém 
zapnutí se brzdy na základě opotřebení 
koleček automaticky zkalibrují a nastaví se 
správná vzdálenost brzdicího segmentu od 
koleček brusle. 

Systém  
se skládá  

z dálkového ovladače 
(bruslař jej drží v ruce), 

a dvou brzdových 
třmenů na každou 

brusli.



Kromě mobilů a počítačů či jejich 
komponent, jako jsou např. grafické 
karty, převládaly tradičně zobrazovací 

zařízení nejrůznějších druhů, audiotechnika 
a systémy zpracování zvuku od prémiových 
systémů po masovou produkci určenou pro 
nejširší využití. Téměř vždy byl však jejich 
charakteristickým znakem inovativní charak-
ter daného řešení.

Významným trendem je i zapojení umělé 
inteligence (AI), která se stále více prosazuje 
v různých průmyslových segmentech. Je už 
ale i součástí nejrůznějších zařízení, s nimiž 
se lze setkat v domácnostech v podobě tzv. 
chytrých spotřebičů, jak předvedla např. 
firma Beyond Honeycomb se svým robotem, 
který dokáže díky AI připravit jídlo. Nebo 
výrobce zemědělské techniky John Deere, 
který ukázal plně autonomní traktor ovládaný 
aplikací v mobilu. Je schopný obdělávat pole 
bez dohledu farmáře.

Laserové kino a kouzla se zvukem
Společnost Hisense na CESu uvedla svou 
novou prémiovou řadu U9H Mini-LED televi-
zorů s 8K. Model 85U9H, který bude uveden 
letos na trh, obsahuje 4000 podsvícených 
zón a jas 3000 nitů s obnovovací frekvencí 

120 Hz. Hlavní atrakcí její expozice byl však 
přístroj 8K TriChroma Laser TV (obr. 3), první 
8K laserový televizor na světě se zabudo-
vanou AI. TV s více než 100“ úhlopříčkou 
využívá tři laserové paprsky a rozlišení s více 

než 33 mil. pixelů pro realističtější vykreslení 
obrazu s více detaily a optimalizací scén 
pomocí AI. Firma mj. předvedla i laserový 
projektor Hisense PX1 Pro, který má integro-
vanou Android TV a promítá obraz o úhlo-
příčce 90 až 120 palců v 4K rozlišení.

Značka Sony charakterizovala svou novin-
ku Bravia XR řady Master jako první TV na 
světě s kognitivní inteligencí. Díky kognitivní-

CES 2022: OD MOBILŮ PO TRAKTORY
Letošního ročníku, který proběhl i fyzicky (nikoli jen virtuálně) za zpřísněných 
bezpečnostních opatření, se zúčastnilo na 40 000 návštěvníků,  
kteří mohli vidět řadu inovativních produktů, jež předvedlo  
v Las Vegas více než 2300 firem z celého světa.
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Letošní CES v Las Vegas opět nezklamal  
a ukázal množství inovací i zcela nových 
technologií z celého světa.

Skládací OLED hybridní notebook Zenbook 17 Fold 
s nepřerušovanou obrazovkou.

Atrakcí expozice firmy Hisense byl první  
8K laserový televizor TriChroma Laser na světě  
se zabudovanou AI. 
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mu procesoru XR a novému systému odvodu 
tepla bude mít schopnost lépe ovládat 
kontrast a maximalizovat jas.

Nová generace plochých televizorů Sam-
sung by měla být hybridem mezi vlastními 
Quantum Dot displeji a technologií OLED, 
používané konkurenčními značkami. Modely 
Neo QLED přicházejí s technologií Shape 
Adaptive Light, umožňující úrovně kontrastu, 
které se blíží schopnostem organických LED 
televizorů, kde má každý pixel vlastní podsví-
cení. Samsung uvedl i nový dálkový ovladač, 
ke kterému už nebude potřeba baterie. Umí 
se nabíjet ze solární energie pomocí vestavě-
ného fotovoltaického článku, a díky technolo-
gii radiofrekvenčního sběru i prostřednictvím 
rádiových vln z Wi-Fi routeru. 

Nový soundbar LG S95QR od společnosti 
LG nabídne jako první na světě středový 
reproduktor směřující nahoru, čímž se má 
dosáhnout jasnějších dialogů a lepší pro-
storový zvuk. Skutečný audio „majstrštyk“ 
však předvedla firma Noveto. Její systém 
N1 je prezentován jako nejmodernější chytré 
audio zařízení s vestavěnou inteligencí Alexa 
a technologií Smart Audio Beaming, jež 
společně vytvářejí impozantní binaurální zvuk 
podobný nošení neviditelných sluchátek. 
Tajemství tkví v technologii umožňující tichý 
přenos ultrazvuku vzduchem, který se sbíhá 
do slyšitelných „kapes“ těsně u uší poslucha-
če, čímž vytváří zážitek jako ve sluchátkách.

Bezdrátové je dnes už prakticky všechno, jak 
doložila třeba firma Cambridge Audio se svými 
gramofony Alva TT V2 a ST. Přehrávají bez 
jakýchkoli kabelů čistý, vysoce kvalitní zvuk, 
který lze streamovat do reproduktorů nebo 
sluchátek dokonce i ve dvou místnostech. 

Kromě nejrůznějších věcí, pokud možno 
co nejvíce zaměstnávajících naše smysly, 
byla však na CESu k vidění i zařízení ze zcela 
opačného ranku. Třeba meditační zaříze-
ní Morphée Zen uvolňující stress. Má tvar 
hladkého oblázku, který pohodlně padne 
do dlaně. Stačí zapojit sluchátka do zaříze-
ní a zahájit jednu ze 72 relaxačních relací, 
vybrat si lze ze šesti typů.

Rychlé čipy a nástup doby skládací
Tradičními aktéry CESu jsou mobily a po-
čítače, které se představily v nejmodernější 
podobě. Firma Intel kromě diskrétních GPU 
s grafikou Intel Arc představila 12. generaci 
mobilních procesorů Intel Core H, které by 
měly nabízet rychlejší výkon. Její vlajková loď 
Core i9-12900HK by měla překonávat v ně-
kterých parametrech i nový Apple M1 Max, 
který pohání nejnovější modely MacBook Pro. 

Konkurenční AMD využila CES k uvedení 
procesorů Ryzen 6000 pro notebooky, které 
jsou založeny na 6nm výrobním procesu 
s výkonnou integrovanou grafikou, první 
podporou pro bezpečnostní procesor Micro-
soft Pluton a celodenní výdrží pro přehrávání FO
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rozlišení 1440px a RTX 3080 Ti disponuje 
16GB nejrychlejší pamětí GDDR6, jaká kdy 
byla podle Nvidie dodána v notebooku.

Skládací smartphone Samsung Galaxy Z 
Flip3 letos získal ocenění v kategorii nej- 
inovativnějších prezentovaných zařízení „Best 
of Innovation“. Telefon v 4,2“ složeném kom-
paktním provedení s 1,9“ krycím displejem, 
na němž zobrazuje třeba náhledy fotografií, 
má duální zadní fotoaparát a disponuje 5nm 
procesorem a 8 GB RAM.

Asus ukázal skládací hybridní notebook 
Zenbook 17 Fold (obr. 2), který označuje za 
„první 17,3palcový skládací OLED notebook 
na světě s nepřerušovanou obrazovkou“. 
Notebook/tablet 2 v 1 s 2,5K displejem 
s poměrem stran 4 : 3, který má po rozložení 
velkorysý displej s rozlišením 2560 x 1920 px, 
byl navržen ve spolupráci s Intelem a je osazen 
novými procesory Core H a grafikou Intel Iris 
Xe. V jednom zařízení nabízí různé konfigurace 
displeje: velkou 17“ dotykovou obrazovku, 
kterou lze složit uprostřed a vytvořit dva pro-
pojené 12,5“ displeje s rozlišením 1920 x 1280, 
jako přenosný displej, nebo použít jako typický 
notebook, i když s jednou souvislou obrazov-
kou odshora dolů. Spodní část dotykové obra-
zovky může zobrazovat virtuální klávesnici. 

Více displejů, větších i virtuálních
Lenovo přichází s novou verzi notebooků se 
dvěma displeji ThinkBook Plus Gen 3. Kromě 
17,3“ ultraširokého primárního displeje 
s poměrem stran 21 : 10 a rozlišením 3072 x 
1440 při obnovovací frekvenci 120 Hz má  
i 8“ sekundární obrazovku vedle klávesnice 
(obr. 4). To nabízí uživatelům více možností 
pro různé úkoly a aplikace, menší displej lze 
použít i jako rychlý spouštěč často používa-
ných aplikací a pro zrcadlení smartphonu.

O slovo se hlásí také reinkarnované 
koncepty, jako Astro Slide 5G od výrobce 
mobilů Planet Computers. Oživují kategorii 
tzv. komunikátorů, jako první 5G smartphone 
s plnohodnotnou fyzickou výsuvnou kláves-
nicí s podsvícenými mechanickými tlačítky 
(obr. 5), jež lze naprogramovat pro různé 
úkoly. Přístroj osazený čipovou sadou Media-
Tek Dimensity 800 má 6,39“ MOLED displej 
a 48mpix zadní fotoaparát, 8 GB RAM  
a 128GB úložiště. Ani tzv. Chromebooky,  
levné minimalistické laptopy optimalizované 
pro internet, nejsou mrtvé. Jejich novou ge-
neraci představila značka Acer, která je uvádí 
s novými čipy, slibující stejný nebo lepší 
výkon spolu s větší výdrži baterie.

CES přinesl i další generaci WiFi a nejvý-
konnějších routerů. Pozornost vzbudil hlavně 
rotační router Archer AXE11000 firmy  
TP-Link s podporou nového pásma WiFi 6 
Release 2 (obr. 6). Je vybaven otáčivými an-
ténami, které zaměřují telefon nebo notebook 
a automaticky se přizpůsobují, aby zajistily 
optimální nepřerušovaný signál.

videa. Nové čipy mají mít dosud „nejrychlejší 
taktovací frekvence“ pro herní noteboo-
ky. CPU Ryzen 7000 pro stolní počítače, 
využívající architekturu Zen 4 a 5nm proces, 
přijdou na trh ve druhé polovině roku.

Nvidia se blýskla uvedením grafických 
jednotek GeForce RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti 
pro vysoce výkonné herní notebooky, které 
do tohoto segmentu přinášejí komponenty 
určené dříve pouze pro stolní počítače. RTX 
3070 Ti zvládne 100 snímků za sekundu při 
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Kromě tradičních 
výrobců audio  
a videotechniky láká 
veletrh stále více  
i výrobce automobilů.
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Nemohla chybět ani VR
Zajímavé kompaktní brýle pro virtuální realitu 
(VR) předvedla značka Panasonic, která na 
nich spolupracuje s herní platformou Steam. 
Náhlavní souprava MeganeX (obr. 7) váží 
pouhých 0,25 kg a každé oko má vlastní 
Micro LED displej s vyšším rozlišením. Sys-
tém podporuje také 6DoF sledování hlavy, 
vyžaduje však připojení k počítači.

Dceřiná firma Shiftall společnosti Panaso-
nic prezentovala firemní zařízení HaritoraX, 
které funguje pro SteamVR a sleduje pohyby 
boků a nohou pro uživatele metaverse. 
Funguje s Oculus Quest 2 a dalšími náhlav-
ními soupravami. Vestavěná dobíjecí baterie 
umožňuje zařízení pracovat přes 10 hodin na 
jedno nabití.

Inteligentní brýle druhé generace TCL 
NxtWear Air „přinášejí kino do tváře“. Nejde 
přitom o brýle s rozšířenou realitou à la  
Google Glass, ale zařízení, které umožňuje 
sledovat cokoli ze smartphonu prostřednic-
tvím duálního 1080p micro OLED zabudo-
vaného v čočkách prostřednictvím kabelu 
USB-C. Replikují efekt 140“ obrazovky 
a prostorový zvuk přímo před obličej. 

Sportem (a technologiemi) ke zdraví
Nechyběly ani medicínské aplikace s IA 
na pomezí zdravotních pomůcek a fitness 
vybavení pro sport a outdoorové aktivity. 
Například firma Mojo Vision vyvíjí chytré 
kontaktní čočky, které mají vestavěný displej 
k zobrazování oznámení. Slouží jako dálkový 
ovladač, a pomáhají sportovat lidem se špat-
ným zrakem. Firma chce vybudovat rozhraní 
vyhovující potřebám sportovců, kteří by se 
tak už nemuseli dívat dolů na displej hodinek 
nebo smartphonu, zobrazující data v reálném 
čase, ale mohli je sledovat přímo před sebou 
během tréninku.

Americký výrobce Movano usiluje pro  
své prstenové zařízení Movano Ring, 
které monitoruje  diabetes a hypertenzi, 
o certifikaci na zdravotnický prostředek na 
základě klinických studií. Prsten používá 
radiofrekvenční senzory místo běžnějších 
optických, které mají problémy s tmavší 
pokožkou. Obdobné zařízení představila 
i firma Withings, která na CESu prezento-

vala tzv. Body Scan (obr. 8). Ten skenuje 
celého tělo a monitoruje biomarkery, jako 
je srdeční tep, zdraví cév a „segmentové 
složení těla“. Kromě přesné analýzy tuku/ 
/vody všech končetin měří také funkci 

potních žláz (zda správně fungují nervy) 
a zdraví srdce. Skleněná platforma obsahu-
je čtyři snímače, 14 elektrod ITO a rukojeť 
se čtyřmi elektrodami. Nasnímané hodnoty 
zobrazuje na barevném LCD displeji a také 
na smartphonu. 

Na zdraví se zaměřila i firma Razer, známá 
spíše jako výrobce vybavení pro frenetické 
počítačové hráče, která představila ochrannou 
masku Zephyr Pro (obr. 9). Pyšní se extrémní 
(99%) účinností bakteriální filtrace, dokonalou 
těsností při vysoké prodyšnosti a možností 
opakovaně použitelných výměnných filtrů. 

Stále chytřejší auta
Kromě tradičních výrobců audio a videotechni-
ky láká veletrh stále více i výrobce automobilů. 
Letos se jich veletrhu zúčastnily téměř dvě stov-
ky, od BMW, Hyundai, Stellantis až po první 
vietnamskou automobilku VinFast. Předváděly 
hlavně elektromobily a jejich technologie.

Technologický gigant Qualcomm např. 
představil koncept „digitálního šasi“ Snap- 
dragon, který nabízí výrobcům automobilů 
sady platforem propojených s cloudem. Sady 
se skládají ze systémů na čipu a softwaru, jež 
lze převzít souhrnně nebo à la carte. Obsahu-
je asistenční platformy pro ADAS a automa-
tizované řízení, konektivitu pro LTE a služby 
5G, bezdrátové propojení vozidla (C-V2X), 
WiFi, Bluetooth, přesné určování polohy, 
a novou generaci digitální kabiny a infotain-
mentu Snapdragon Cockpit (obr. 10).

GM předvedla zcela nový pick-up Chevro-
let Silverado EV 2024 vyvinutý na platformě 
Ultium EV, nabízí dojezd 640 km na plné 
nabití. BMW prezentovala technologii E-ink 
pro svůj koncept iX Flow, která umožňuje ři-
diči měnit pomocí mikrokapslí barvu exteriéru 
vozu na bílou, černou nebo šedou. 

Mezi elektrovozítky dominoval osobní Pick- 
wheel ovládaný nohama (obr. 11). Je určen 
pro rychlejší přesun pracovníků údržby, 
pořadatelů akcí nebo třeba ostrahy. V ukázce 
figurant předváděl, jak zvládnout velký prostor, 
a přitom mít volné ruce. Toto mobilní „udělát-
ko“ váží 27 kg a uveze osobu o hmotnosti do 
100 kg. 

Josef Vališka
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Notebook Lenovo ThinkBook Plus nabízí kromě 
ultraširokého primárního displeje i sekundární 
obrazovku vedle klávesnice.

Mezi reinkarnované koncepty patří komunikátor 
Astro Slide, první 5G smartphone s plnohodnotnou 
výsuvnou klávesnicí.

Rotační router Archer AXE11000 firmy TP-Link si 
podle síly signálu sám naklopí antény do ideálního 
úhlu.

Kompaktní brýle pro virtuální realitu z dílny 
Panasonic byly vyvíjeny s herní platformou Steam. 

Body Scan firmy Withings monitoruje biomarkery 
těla a hodnoty zobrazuje na barevném LCD displeji 
i na smartphonu.

Ochranná maska Zephyr Pro firmy Razer se 
chlubí extrémní účinností bakteriální filtrace. 

Technologický gigant Qualcomm představil 
novou generaci digitální kabiny a infotainmentu 
Snapdragon Cockpit.

Mobilní „udělátko“ Pickwheel se ovládá pouze 
nohama a uveze osobu o hmotnosti do 100 kg.
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Výrobci elektroniky hledají nová mate-
riálová řešení, umožňující podporovat 
pokročilé návrhy komponentů s jem-

nou roztečí, které se používají v extrémně 
drsných podmínkách, včetně vysokých 
teplot, tlaků a více cyklů použití. 

Dvě nové třídy v portfoliu pryskyřic 
vyztužené skelným vláknem s označením 
Superflow Ultem SF2250EPR a SF2270 
pomáhají řešit trend miniaturizace elektro-
nických součástek, umožňují vyrábět menší, 
lehčí a sofistikovanější zařízení. Vyznačují 
se výjimečnými tekutými vlastnostmi pro 
lisování testovacích patic (BiTS) používa-
ných k zátěžovým zkouškám čipů integro-
vaných obvodů. Podle výrobce mohou být 
potenciálně využity i k lisování tenkostěn-
ných, vysoce přesných miniaturizovaných 
konektorů. Jejich tokové vlastnosti pomá-
hají umožnit požadavky úplného plnění 
formy a snadného uvolnění u stále menších 
součástí.

Náhrada PES materiálů?
Obě pryskyřice Superflow Ultem, kte-
ré vyvažují tok a houževnatost, by měly 
být podle výrobce vynikající alternativou 
k existujícím materiálům, jako jsou tekuté 
krystalové polymery vyztužené skleněnými 
vlákny (LCP) a polyethersulfonové (PES) 
pryskyřice. Poskytují lepší mechanické 
vlastnosti i modulaci a nižší absorpci vlh-

kosti. Nabízejí podobné tokové chování bez 
nutnosti úpravy nástroje, navíc až o 20 % 
lepší pevnost v tahu a modulaci, a až o 9 % 
nižší hustotu. 

Superflow Ultem SF2250EPR je pokro-
čilý plast, který odolá zkouškám vyso-
koteplotního vypalování až do 150 °C 
a zároveň nabízí ve srovnání se stávajícími 
materiály vyšší pevnost a rozměrovou 
stabilitu. Jedním z prvních výrobců BiTS, 
kteří novinku využili, je jihokorejská firma 
Sensata Technologies. Její designérský 

manažer Tommy Oh uvedl, že jak průmysl 
postupuje k jemnějším roztečím a minia-
turizaci, představují stávající materiálová 
řešení kvůli nedostatečné tekutosti a sla-
bým svarovým liniím technická omezení ve 
složitých návrzích BiTS. 

Výhody ověřené v praxi
S novým materiálem značky Sabic lze 
očekávat významné výhody v kritických 
oblastech výkonu, včetně pevnosti v tahu 
a ohybu. Superflow Ultem SF2250EPR 
umožňuje úspěšně vyvíjet různá zařízení 
BiTS s vynikajícími parametry, zejména za-
řízení s nižšími roztečemi, jako je 0,5 nebo 
dokonce 0,4 mm. Materiál prokázal zhruba 
o 30 % lepší tažnost a mnohem lepší teku-
tost ve srovnání s alternativními řešeními 
PES, zejména v oblastech tenkostěnných 
svarů. 

V rámci skupiny polyetherimidových 
(PEI) materiálů pryskyřic Ultem nabízí řada 
Superflow nejlepší tokové vlastnosti s až 
pětkrát delší délkou toku než standardní 
pryskyřice Ultem vyztužené skleněnými 
vlákny. Vysoký průtokový výkon může 
snížit počet vtoků, což vede k menšímu 
rozbití a vyššímu výnosu výroby. Mezi další 
výhody patří možnost nastavit nižší teploty 
taveniny, což může šetřit energii, minimali-
zovat odplyňování a zrychlit doby cyklů pro 
vyšší produktivitu. 

ZLEPŠÍ VÝROBU MINIATURNÍCH ZAŘÍZENÍ
Vzhledem ke zmenšování elektronických součástek, jako jsou IC čipy  
a konektory, představila společnost Sabic nové pryskyřice,  
které umožňují miniaturizaci testovacích zásuvek a konektorů  
napájejících elektronická zařízení.
Strany připravil: Petr Sedlický
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Mohly by nahradit 
vysoce tekuté PES 
materiály vyztužené 
skelnými vlákny.

Nové materiály nabízejí 
optimalizovaný výkon 
a konzistentní kvalitu 
pro stále se zmenšující 
konektory a zásuvky 
k testování IC čipů.

U čipů se testuje výkon 
a spolehlivost pro 
vyšší rychlost a hustotu 
propojení, které vyžaduje 
chytrá elektronika.
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Nové řady termoplastických kopoly-
merů styren-butadien (SBC), prysky-
řice Styrolux ECO a Styroflex ECO 

vyrobené z obnovitelných surovin předsta-
vují první speciální produkty tohoto výrobce 
plastů na bázi styrenu s tzv. biologickým 
atributem. Využívají méně fosilních zdrojů 
a mají o 74 % nižší stopu skleníkových ply-
nů ve srovnání s konvenčními styreny. 

Materiál nabízí stejné vlastnosti jako 
konvenčně vyráběné kopolymery Styrolux 
a Styroflex, které představují kombinaci vy-
soké transparentnosti, lesku a odolnosti proti 
nárazu, což z něj činí materiál vhodný pro 

aplikace, jako jsou etiketovací a smršťovací 
fólie, balení potravin nebo lékařské aplikace. 

Styroflex ECO nabízí vlastnosti termo-
plastického elastomeru (S-TPE), vhodného 
pro vytlačování a vstřikování široké škály 
aplikací. Styrolux ECO je v komerční po-
době k dispozici ve dvou jakostech. Jako 
typ B60 (100 % styrenu na fosilní bázi je na-
hrazeno styrenem s biologickým původem), 
a typ B30, kde je nahrazeno 50 % styrenu.

S novými plasty zavádí výrobce koncept 
tzv. biologické atribuce, kdy jsou materiály 
během výroby získávány ze směsi obnovi-
telných a fosilních surovin (např. z kuchyň-
ského odpadu nebo zbytků z průmyslu 
buničiny), což znamená, že nekonkurují 
potravinám a využití půdy. 

Sledování okolí, klíčové pro autonomní 
vozidla i asistenční systémy řidiče, 
je umožněno mj. radarovými vlnami. 

Radarové senzory jsou nezbytnou součástí 
řízení vzdálenosti, sledování změny jízdního 
pruhu, vyhýbání se kolizím a systémů 
sledování mrtvého úhlu. Výrobce vysoce 
výkonných termoplastických polymerů 
Lanxess vyvinul nový koncept radarových 
senzorů s integrovaným řízením teploty. 

Méně součástí, lepší vlastnosti
Nový koncept zahrnuje přední kryt (radom), 
radarový absorbér, desku s plošnými spoji 
(PCB), včetně antén, a zadní kryt s integro-
vaným chladicím prvkem. Radom je směro-
ván od vozidla a musí být vyroben z plastu, 
který nabízí vysoký stupeň přenosu pro 
radarové vlny. Polybutylen tereftalát (PBT) 
je pro tuto aplikaci vhodný, protože má níz-
kou dielektrickou konstantu (Dk) a ztrátový 
faktor (Df). 

Zadní kryt je nejsložitější částí sesta-
vy. Vyrábí se technikou hybridní směsi 
plast-kov s polyamidem PA 6 spojeným 
s kovovým chladicím prvkem. To nabízí 
inženýrům využít volnost návrhu procesu 
vstřikování, což jim umožňuje integrovat 
funkce, jako jsou výztužná a chladicí žebra, 

štěrbiny pro konektory a připojení kabelů 
odlehčené tahem. Nejdůležitější však je, že 
povrch kovového chladicího prvku může 
být přetvarován tenkými částmi plastu. 

Materiál PA 6 je také extrémně houževna-
tý a tvárný. Další výhodou hybridní kon-
strukce je, že kovový chladicí prvek chrání 
elektroniku uvnitř radarového snímače před 
elektromagnetickým zářením, což zname-
ná, že jeho funkce není narušena vnějším 
zářením. Sestavu lze utěsnit O-kroužky 
nebo těsnicími břity vytvořenými v procesu 
dvousložkového vstřikování.

Mix materiálů na míru
U většiny konceptů plastových radarových 
senzorů byl radom a zadní kryt vždy tradič-
ně vyroben z termoplastů, které lze navzá-
jem svařovat a vytvořit tak plně uzavřenou 
sestavu. To znamenalo, že ke spojení obou 
komponent musel být použit stejný plast. 
Nový přístup klade menší omezení na výběr 
materiálů a usnadňuje používání směsí 
šitých na míru. 

NOVÉ ECO STYRENY S NÍZKOU  
UHLÍKOVOU STOPOU
Společnost INEOS Styrolution představila speciální styreny 
nabízející o tři čtvrtiny nižší emise skleníkových plynů.

NOVÉ PLASTY PRO „RADAROVÉ OČI“ VOZIDEL
Plastikářská firma Lanxess vyvíjí koncept pro automobilové radarové senzory  
s integrovaným řízením teploty využívajícím kombinace tepelně vodivých plastů  
s kovovými chladicími prvky.
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Novinka je certifikována pro použití 
v medicínském a potravinářském segmentu.

Transparentní průmyslové plasty Styrolux  
a Styroflex se dočkaly i své ekologické verze se 
surovinami biologického původu.

1

2

Nový koncept umožňuje  
z uzavřených systémů senzorů 
odvádět teplo pomocí tepelně 
vodivých plastů v kombinaci  
s kovovými chladicími prvky. 

Složení nového konceptu 
usnadňuje používání směsí 
na míru.
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Celosvětová poptávka po elektřině 
vzrostla loni o 6 % (o 1500 TWh), což 
znamená rekordní hodnoty, nicméně 

během několika následujících let by se tento 
růst měl zpomalit díky vyšší energetické účin-
nosti a zpomalení ekonomického oživení. Do 
roku 2024 předpokládá IEA růst poptávky po 
elektřině v průměru o 2,7 % ročně, nejvíce se 
má v letech 2022 až 2024 zvyšovat v jihový-
chodní Asii (v průměru o 5 %), a v asijsko-
-pacifickém regionu (který zahrnuje i Čínu, 
kde se odehrála zhruba polovina loňského 
celosvětového růstu poptávky po elektřině, 
jež vzrostla odhadem o 10 % kvůli nedostat-
ku uhlí, podobně jako v Indii), kde lze čekat 
zhruba 4% vzestup poptávky, což je mírně 
pod úrovní z doby před pandemií.

V Severní a Latinské Americe se má 
poptávka zvyšovat zhruba o jedno procento, 
přičemž největší růst se očekává v Mexiku 
a Kanadě. V Evropě se má letos poptávka 
zvýšit o 1,7 %, v dalších letech pak bude 
stagnovat.

Na nový rekord však stouply po dvou-
letém předchozím poklesu i emise CO2 
v energetickém sektoru – o 7 %. Ovšem 
v následujících letech by se situace měla 
opět zlepšovat. Pomalejší růst poptávky 
po elektřině a zvýšení produkce z nízkouh-

líkových zdrojů by měly růst emisí v letech 
2022 až 2024 snížit na méně než jedno 
procento ročně. S tím souvisí i dosažení 
dalších rekordních hodnot, které se týkají 
emisních povolenek EU, jejichž cena kon-
cem roku dosáhla hranici 90 eur za tunu 
ekvivalentu CO2 vypuštěnou do ovzduší. 
Emisní odpustky tak v důsledku enormního 
růstu poptávky po energiích, způsobeného 
řadou faktorů od mrazivého počasí po 
napjatou geopolitickou situaci, vystoupaly 
až ke stovce eur za tunu vypouštěného 

CO2. Tedy hodnotě, která by při zavádění 
systému emisních povolenek byla jen stěží 
představitelná, což komplikuje situaci mno-
ha průmyslovým firmám.   

Energie je drahý špás
„Ostré skoky cen elektřiny v poslední době 
způsobují potíže a tvůrci politik by měli 
podniknout kroky ke zmírnění dopadů 
a k řešení základních příčin. Vyšší investice 
do nízkouhlíkových energetických techno-
logií včetně obnovitelných zdrojů, energe-

GLOBÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE ROSTE
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vydala bilanční zprávu  
o vývoji v elektrárenském sektoru, z níž vyplývá, že světová poptávka  
po elektřině loni výrazně rostla. Jde o nejvyšší vzestup od zotavení  
z globální finanční krize v roce 2010.
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Největším výrobcem 
elektřiny v ČR je Temelín, 
kde loni vyrobili 15,86 TWh 
(oba české jaderné zdroje 
celkem 30,73 TWh), OZE 
dodaly podle Amper Meteo 
do sítě 4,8 TWh a pokryly 
6,6 % spotřeby elektřiny 
v Česku.

V ČR bylo loni podle údajů 
Solární asociace instalováno 
celkem 62 MW nových 
fotovoltaických elektráren, 
o 20,6 % více než v roce 
2020.
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Pilotní projekt Veolie bude začínat 
v Minworthu ve West Midlands se 
zpracovatelskou kapacitou 1000 tun 

baterií za rok. Zde se baterie nejprve 
vybijí a rozmontují, poté budou následovat 
recyklační procesy mechanické a chemické 
separace. Pro uspokojení recyklační po-
ptávky, která by v Anglii měla ve zmíněném 
časovém horizontu dosáhnout zhruba  
350 tis. tun vysloužilých baterií z elektro- 
mobilů, bude ale vyžadovat řadu takových-
to zpracovatelských závodů. 

Firma připomněla, že získávání velké 
části materiálů potřebných pro výrobu ba-
terií spoléhá na tradiční procesy, které jsou 
energeticky náročné a spotřebovávají velké 

množství vody. Odhaduje se, že pro získání 
tuny lithia s použitím těchto typů těžby je 
zapotřebí téměř 2 mil. litrů vody. Takzvaná 
městská těžba neboli získávání materiálů 
pomocí recyklace z vyřazených li-ion baterií 
může snížit spotřebu vody, stejně jako 
emise skleníkových plynů vypuštěných při 
jejich výrobě až o polovinu.

V příštích pěti letech využije Voelia svou 
globální síť k vytvoření úplného řešení pro 
oběhové hospodářství pro výrobu prekur-

zorů baterií v Evropě. Už loni uzavřela part-
nerství se značkou Renault s cílem vytvořit 
bezpečný a udržitelný dodavatelský řetězec 
pro strategicky důležité materiály k výro-
bě baterií, jako jsou kobalt, nikl a lithium, 
a zkoumá nejlepší metody získávání surovin 
recyklací vysloužilých baterií na dostateč-
ně čisté materiály využitelné pro výrobu 
nových. 

Jan Tax

PROJEKT NA  
RECYKLACI BATERIÍ 
Z ELEKTROMOBILŮ
Francouzská společnost 
Veolia postaví ve Spojeném 
království první závod  
na recyklaci baterií 
elektromobilů, který bude 
do roku 2024 schopen 
zpracovat 20 % britských 
vyřazených baterií. 

Získávání materiálů pomocí recyklace  
z vyřazených baterií může snížit spotřebu vody  
i emisí skleníkových plynů vypuštěných při jejich 
výrobě až o polovinu.

tické účinnosti a jaderné energie – spolu 
s rozšiřováním robustních a inteligentních 
elektrických sítí – nám mohou pomoci 
dostat se z dnešních potíží,“ řekl výkonný 
ředitel IEA Fatih Birol.

Produkce elektřiny z fosilních paliv bude 
v důsledku zpomalení růstu poptávky po 
elektřině a významného přírůstku obnovi-
telných zdrojů v příštích letech stagnovat, 
zatímco podíl OZE bude narůstat – v příš-
tích třech letech by měly růst o 8 % ročně 
a v roce 2024 představovat už přes 90 % 
celkového růstu poptávky. 

Loni vzrostla výroba elektřiny z OZE  
o 6 %, což ale nestačilo pokrýt rychle 
rostoucí poptávku, kterou tak muselo 
vykrýt uhlí – uhelná výroba vzrostla o 9 %, 
pokryla více než polovinu nárůstu poptávky 
a dosáhla nového historického maxima. 
Plynová výroba vzrostla o 2 %, a jaderná 
energie o 3,5 %, čímž téměř dosáhla úrov-
ně z roku 2019. IEA očekává, že jaderná 
energie poroste do roku 2024 o 1 % ročně, 
tj. prakticky stejně jako předpokládaná vý-
roba elektřiny z plynových zdrojů. Nicméně 

utlumovaná výroba z uhlí klesne jen mírně, 
protože její postupné vyřazování a klesající 
konkurenceschopnost v USA a Evropě jsou 
vyváženy růstem na trzích jako Čína a Indie.

Zelenou Evropu zachraňují  
„uhelky“ a atom
Zajímavá data vykazuje i čerstvá statistika 
výroby elektřiny v EU. Bezemisní zdroje loni 
vyrobily 1602 TWh elektřiny a s více než 
61% podílem pokryly tři pětiny celkové unij-
ní spotřeby, jaderné elektrárny téměř 27 % 
a představují aktuálně 45 % nízkoemisní 

výroby. Dalších 23 % připadá na vítr, na 
hydroelektrárny pětina a 8 % připadá na 
fotovoltaiku, na výrobu energie z biomasy je 
to 5 %, ale její podíl v EU roste.

Protože meteorologické podmínky 
byly méně příznivé pro výrobu z větrných 
a solárních elektráren, ekonomické oživení 
a s ním spojený nárůst spotřeby elektřiny 
v roce 2021 (ve srovnání s prvním covido-
vým rokem 2020) bylo kryto hlavně fosilními 
zdroji. Kvůli rostoucí ceně plynu byla ener-
gie z uhelných elektráren i přes výrazný 
nárůst cen emisních povolenek levnější než 
z plynových, a i např. v ekologii posedlém 
Německu tak vzrostla výroba z uhelných 
elektráren oproti roku 2020 o čtvrtinu. 

Průměrné velkoobchodní ceny elektřiny 
ve čtvrtém čtvrtletí 2021 byly v Evropě  
více než čtyřnásobkem průměru z let  
2015–2020. Kromě Evropy došlo ale 
k prudkému nárůstu cen i v Japonsku  
a Indii, v USA, kde byly dodávky plynu 
méně narušeny, byl vzestup cen mírnější. 

Petr Sedlický
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Kvůli rostoucí ceně 
plynu byla energie 
z uhelných elektráren 
i přes výrazný nárůst 
cen emisních  
povolenek levnější  
než z plynových.
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Tři samostatné týmy docílily téměř 
plné požadované věrnosti přenosu 
informace, čímž dosáhly prakticky 

bezchybné kvantové operace. Informace 
o tom přinesly odborné časopisy Nature 
a Science Alert.

Různou cestou ke stejnému cíli
Každý z těchto milníků by sám o sobě byl 
významným úspěchem, ale to, že je dosáhly 
všechny tři týmy nezávisle na sobě nazna-
čuje, že kvantové výpočty nyní postoupily 
o velký krok vpřed a že kvantové operace 
jsou možná už opravdu na dosah. Tyto 
výsledky znamenají, že už je možné postavit 
kvantové počítače, které mají dostatečné 
parametry i výkon, aby zvládly smysluplné 
výpočty.

Australský tým, který vedl fyzik Andrea 
Morello z University of New South Wales, 
dosáhl přesnosti 99,95 % u operací s jed-
ním qubitem a 99,37 % u operací se dvěma 
qubity v systému se třemi qubity.

Další dva týmy, nizozemský a japon-
ský, zvolily jiný přístup. Vytvořily kvantové 
tečky z křemíku, germania a slitiny křemíku 
a nainstalovaly dvouelektronové qubitové 

hradlo, tzn., o obvod více qubitů. Poté 
upravily napětí aplikované na jejich přísluš-
né systémy pomocí protokolu Tomografie 
hradlové sady. 

Nizozemský tým, v jehož čele byl fyzik 
Seige Tarucha z Delft University of Techno-

logy, dosáhl přesnosti 99,87 % pro operace 
s jedním qubitem a 99,65 % pro operace se 
dvěma qubity. Japonský tým vedený fyzi-
kem Akito Noirim z RIKEN, dosáhl 99,84% 
přesnosti pro jednoqubitové a 99,51 % pro 
dvouqubitové operace. 

KVANTOVÉ VÝPOČTY JSOU  
O DALŠÍ KROK BLÍŽE REALITĚ
V oblasti kvantových počítačů byl dosažen další významný milník: kvantové 
výpočty na bázi křemíku překročily 99% přesnost. Tohoto úspěchu se 
podařilo dosáhnout dokonce hned třem různým výzkumným týmům.
Strany připravil: Kamil Pittner
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Australský tým
pod vedením fyzika
Andrea Morella
dosáhl přesnosti
99,37 % u operací
se dvěma qubity
v tříqubitovém
systému.

Kvantové počítače 
už možná brzy 
nebudou jen 
exotickou raritou, 
jako např. systém 
IBM (viz obr.), který 
loni jako první 
překonal hranici  
100 qubitů.

1

2

1

2



Světové výdaje na IT letos podle odha-
dů dosáhnou celkové výše 4,5 mld. 
USD, což je nárůst o 5,1 % oproti 

roku 2021. Částečně v důsledku pandemie 
covid-19 byly výdaje na cloudový software 
na trhu podnikového aplikačního softwaru 
vyšší než software on-premise (tzn. uložený 
v interní infrastruktuře a prostoru firmy), 
a lze očekávat, že do roku 2025 dosáhnou 
dvojnásobku necloudového trhu. Letos mají 
podle analytiků investice do cloudových 
služeb tvořit téměř 11 % z celkového růstu 
výdajů na segment podnikového softwaru, 
protože firmy, aby podpořily trvalou flexibi-
litu, se zaměřují na upgrade svého vybavení 
na software jako službu (SaaS).

John Lovelock, viceprezident pro výzkum 
společnosti Gartner, charakterizuje rok 
2022 jako „návrat do budoucnosti“, kdy se 
firmy mohou posunout za kritické krátko-
dobé projekty, na něž se soustřeďovaly 
během posledních dvou let, a zaměřit se na 

dlouhodobý horizont. To povede k posunu 
ve výdajích, a během příštích tří let budou 
výdaje na software IT infrastruktury růst 
rychleji než za aplikace. Globální výdaje  
na podnikový software mají letos vzrůst  
o 11,1 % a v roce 2023 o 11,9 % na  
753 mld. USD.

Jedním z trendů je i změna výdajů na 
servery. Výdaje na systémy datových center 
loni vzrostly o 11,4 % a letos se mají zvýšit 
o 4,7 % na 226 mld. USD. Gartner předpo-
vídá, že podniky už nikdy nebudou utrácet 
tolik za servery, letos by do nich měly 

investovat 53,7 mld. dolarů, což během 
následujících let klesne na 53,2 mld. a poté 
na 53,1 mld. dolarů. Stále více serverové 
zátěže bude převáděno na IT infrastrukturu 
provozovanou poskytovateli služeb a clou-
dovými operátory, kteří jsou připraveni za 
serverový hardware utratit 80 mld. USD. 

Firmy tak budou muset i zvážit, jaké 
dovednosti si uchovají interně a jaké mohou 
být outsourcovány. Gartner předpovídá, že 
segment IT služeb zaznamená letos druhý 
nejvyšší růst výdajů a dosáhne 1,3 bilionu 
USD, přičemž do roku 2025 budou organi-
zace více spoléhat na externí konzultanty. 
Cloud computing zvýšil poptávku po IT 
dovednostech a průmysl nebyl schopen 
školit lidi tempem potřebným k jejímu uspo-
kojení, takže není dostatek lidí s cloudovými 
dovednostmi, a ty, kteří pracovali výhradně 
na místním podnikovém IT hardwaru, není 
snadno rekvalifikovat, takže outsourcing je 
nejjednodušší cesta, jak toho dosáhnout. 

Řešení založené na křemíku
Kvantové výpočty se spoléhají na kvanto-
vou mechaniku, kdy je informace zakódová-
na v qubitech neboli kvantových bitech – 
kvantovém výpočetním ekvivalentu binár-
ních bitů, základních jednotek informace. 
Pokud však bity zpracovávají informa- 
ce v jednom ze dvou stavů – 1 nebo  
0 – může být qubit ve stavu 1 a 0 nebo obou 
současně. Druhý stav – 1 a 0 zároveň – 
je známý jako superpozice, a právě udržo-
vání superpozice qubitů umožňuje kvanto-
vým počítačům řešit složité matematické 
problémy prostřednictvím výpočtů založe-
ných na pravděpodobnosti stavu objektu 
před jeho měřením. Toto úsilí je však vyso-
ce náchylné k chybám a zlepšení věrnosti 
kvantových operací bylo proto předmětem 
intenzivního studia.

Andrea Morello a jeho kolegové doká-
zali už v roce 2014 dosáhnout 35sekun-

dovou životnost kvantové informace 
v křemíkovém substrátu. Jejich qubity 
byly založeny na spinových stavech jader, 
které izolované od prostředí umožnily 
nastavení nového časového měřítka. Ale 
právě tato izolace se zároveň ukázala 
jako problém: znesnadňovala vzájemnou 
komunikaci qubitů, nezbytnou k prová-

dění kvantových výpočtů. K jeho vyřešení 
vědci zavedli elektron do svého systému 
dvou jader fosforu prostřednictvím iontové 
implantace do křemíku, což je jeden ze 
základních procesů výroby mikročipů 
a takto se jim podařilo vytvořit funkční 
tříqubitový systém.

„Aby bylo možné začít kvantové po-
čítače používat v reálné praxi, musí být 
k použití protokolů kvantové opravy chyb 
dosaženo chybovosti v rozmezí pouhého 
1 procenta. Jsou-li chyby tak vzácné, 
je možné je odhalit i opravit, pokud se 
vyskytnou. Když jsme nyní tohoto cíle do-
sáhli, můžeme začít navrhovat křemíkové 
kvantové procesory, které budou spolehli-
vější a funkční pro užitečné výpočty. A také 
prokázat, že lze postavit kvantové počítače 
s dostatečnými parametry i výkonem, aby 
zvládly smysluplné výpočty,“ konstatuje 
Andrea Morello. 

INVESTICE DO IT VE 
FIRMÁCH SE MĚNÍ
Nejnovější prognóza 
společnosti Gartner týkající se 
globálních výdajů na informační 
technologie ukazuje několik 
trendů, které naznačují posun 
ve způsobu, jakým funguje 
podnikový IT.
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Aby bylo možné začít 
kvantové počítače 
používat v reálné praxi, 
musí být k použití 
protokolů kvantové 
opravy chyb dosaženo 
chybovosti v rozmezí 
pouhého procenta.

Globální výdaje na 
podnikový software 
mají letos vzrůst  
o 11,1 % a v roce 
2023 o 11,9 %.
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Mnohá z nejpoužívanějších medicin-
ských zařízení, jako jsou kardiosti-
mulátory a kochleární implantáty, 

výrazně zlepšila kvalitu života lidí a zachrá-
nila životy bezpočtu pacientů. Osvědčila se 
při léčbě nemocí i při monitorování dlouho-
dobých stavů. Zpravidla však nejsou příliš 
praktická. Ke svému správnému fungování 
potřebují více obvodů, vodičů a bateriových 
sad a do těla se dostávají pomocí operace. 

Čip, který se vejde do injekční jehly
Technologický pokrok však naznačuje 
i jiné možnosti, jak dokumentuje studie 
výzkumníků z Kolumbijské univerzity, kteří 
vyvinuli unikátní miniaturní čip viditelný 
pouze mikroskopem. Čip by bylo možné 
implantovat jednoduše pomocí injekční stří-
kačky. S objemem pouhých 0,1 mm3 (což je 
velikost srovnatelná s prachovým roztočem) 
aspiruje na titul nejmenšího jednočipového 
systému na světě.

Kromě zvýšení funkčnosti v menším 
zařízení bylo cílem týmu vyvinout čip, který 
by bylo možné do lidského těla apliko-
vat pomocí podkožní jehly vpichem, bez 
nutnosti použít operaci. Metrikou je zde 
objemová účinnost (množství funkcí, které 
lze vtěsnat do daného množství přemístě-
ného objemu), a výsledkem implantabilní 
zařízení, v němž je celý integrovaný obvod 
tak malý, že je možné jej umístit do špičky 
injekční jehly. 

Výzkumníci se spoléhají na ultrazvuk, 
který by pomocí ultrazvukové čtečky 

našel čip v těle a umožnil s ním bezdrá-
tovou komunikaci pro předání informa-
cí. V současné podobě čip měří pouze 
tělesnou teplotu, jeho tvůrci ho však vidí 
jako odrazový můstek pro budoucí pokrok 
implantovatelných CaS zařízení. Zpočátku 
by tato zařízení mohla být použita k mo-
nitorování teploty, krevního tlaku, hladiny 
glukózy a dýchání.

Jak uvedl Ken Shepard, profesor bio-
medicínského inženýrství z Kolumbijské 
univerzity, zařízení CaS by měla splňovat tři 

hlavní charakteristiky: musí mít bezdrátové 
napájení (žádné dráty nebo baterie), musí 
integrovat další převodníky, které mohou 
být vyžadovány (pro zařízení ve zmíněné 
studii to byly piezoelektrické krystaly), 
a samotné čipy musí být formovány do 
implantabilního tvaru (v této studii se jedná 
o ultramalý formát použitelný pro injekci, 
ale v závislosti na aplikaci jsou možné i jiné 
tvarové faktory).

Nová generace optické technologie
Miniaturizace dosáhla pozoruhodných 
úspěchů i v zobrazovací technice.  
V roce 2020 byla do Guinessovy knihy 
rekordů zapsána jako nejmenší fotoaparát 
na světě specializovaná lékařská kamera 
o velikosti zrnka písku. Její rozměry  
0,65 x 0,65 x 1,158 mm ji zařadily jako 
nejmenší komerčně dostupný obrazový sní-
mač. Senzor, který vyrábí kalifornská firma 
OmniVision Technologies pořizuje obraz 
rychlostí 30 snímků za sekundu a analogový 
výstup lze přenášet na vzdálenost až 4 m 
s minimálním šumem. 

Pozdější model OV6948-RALA stejného 
výrobce měl rozměry ještě kompaktněj-
ší, pouhých 0,575 x 0,575 x 0,232 mm. 
Disponoval hmotností 0,87 g, diagonálním 
zorným polem 120°, ohniskovou vzdále-
ností 0,175 mm a světelností f/2,8. Pomocí 
čipu RGB Bayer s podsvícením zadní strany 
vytváří barevný obraz s rozlišením  
200 x 200 px. Rozlišení se může zdát nízké, 
ale kamera je navržena tak, aby se vešla 
do nejmenších žil v lidském těle a poskytla 
chirurgům pohledy pro diagnostiku a chi-
rurgické zákroky. Subminiaturní kamera 
je navržena jako jednorázová a používá 
se s vodicími dráty, katetry a endoskopy. 
Její nízká spotřeba energie (příkon 25 mW) 
generuje méně tepla, což umožňuje delší 

MALÝ, MENŠÍ A NEJMENŠÍ
Vědci z Kolumbijské Univerzity v USA vyvinuli nejmenší jednočipový  
systém na světě, který se vejde do injekční jehly. Jejich kolegové z firmy 
OmniVision a Princetonské univerzity zase fotoaparáty velké jako zrnko soli.
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Neurální nanooptika metapovrchu umožňuje 
výrazně dokonalejší snímky než dosavadní 
systémy.

Miniaturní implantabilní čip, v kterém je celý 
integrovaný obvod, lze umístit do špičky injekční 
jehly. 

Kamerka OmniVision není větší než zrnko máku.

Technologie metapovrchu by mohla pokrýt 
celý povrch smartphonu a stát se jedním obřím 
fotoaparátem, místo současných několika různých 
čoček telefonu.

1

2

3

4

Kamerka o velikosti 
zrnka soli dokáže 
pořizovat ostré,  
plnobarevné snímky 
stejně dobře jako 
běžné fotoaparáty.
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Jak vědci informovali ve studii  
publikované v časopise Light: Science & 
Applications, k vyvinutí miniaturního  

zobrazovacího zařízení, které lze vložit do  
krevních cév, aby poskytovalo vysoce kvalitní 
3D snímky, jež pomohou lépe porozumět pří-
činám srdečního infarktu a progrese srdečních 
onemocnění, byl použit 3D mikrotisk. S jeho 
pomocí vyrobili malou 3D čočku na konec 
optického vlákna o tloušťce lidského vlasu. 
Zařízení je tak malé, že vědci s ním dokázali 
naskenovat krevní cévy myší. 

„Dosud jsme nedokázali vyrobit vysoce 
kvalitní endoskop tak malý. Díky 3D mikro-
tisku jsme schopni tisknout komplikované 
čočky, které ani nejsou vidět pouhým okem. 
Celý endoskop s ochranným plastovým 
pouzdrem má průměr méně než půl mili- 
metru,“ řekl Dr. Simon Thiele z Univerzity  
ve Stuttgartu.  

Endoskop s 3D zobrazením
Na vývoji endoskopu umožňujícího 3D zob-
razení přes vlákno spolupracovali odborníci 
z Glasgowské univerzity, Fraunhoferova 

centra aplikované fotoniky, Exeterské 
univerzity a Leibnitzova ústavu fotoniky. 
Přístroj by se v budoucnu dal využít kromě 

očekávaného nasazení ve zdra-
votnictví, např. i při monitorování 
komplexních výrobních procesů, 

zjednodušení autonomního řízení 
apod.

Metoda je založena na tvarová-
ní laserových svazků, jež po průchodu 
multimodovými optickými vlákny vytvářejí 
přesná prostorová rozložení světelných 
polí sloužících k osvětlení objektu. Nyní se 
ji výzkumníkům podařilo rozšířit o možnost 
3D zobrazení, pro které využili technologii 
LiDAR, kdy se současně měří doba letu 
fotonů od zobrazovacího systému k objektu 
a zpět, což s rychlými a citlivými detekto-
ry umožňuje stanovit vzdálenost objektu 
s přesností na dva milimetry.

Pro nasazení k praktickému využití musí 
ještě vědci vyřešit možnost zobrazování 
při ohybu vlákna, protože pokud je vlákno 
ohýbáno či krouceno, dochází ke změnám 
v šíření světla skrze něj a obrazová informa-
ce se rychle ztrácí. 

Jak Přikryl

NEJMENŠÍ ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA SVĚTĚ
Vědci přicházejí s unikátními řešeními endoskopů. Nejmenší flexibilní nástroj  
pro nahlížení do krevních cév vytvořil tým z Univerzit v Adelaide a ze Stuttgartu. 
Endoskop umožňující 3D zobrazení přes vlákno o průměru lidského vlasu  
zas tým Glasgowské univerzity.

dobu trvání procedury a lepší komfort pro 
pacienta.

Když „fotí“ celý povrch
Ale i tento rekord už možná našel svého 
nástupce v podobě experimentálního zaří-
zení, o němž přinesl v závěru loňského roku 
informaci magazín Nature Communica- 
tions. Kamerka o velikosti zrnka soli je dílem 
vědců z Princeton University a University of 
Washington a její tvůrci uvádějí, že dokáže 
pořizovat ostré, plnobarevné snímky stejně 
dobře jako běžné fotoaparáty, které jsou 
500 000krát větší.

Zatímco konvenční fotoaparáty používají 
k ohýbání světelných paprsků do ohniska ně-
kolik zakřivených skleněných nebo plastových 
čoček, nový miniaturní systém používá meta-
povrch, který lze vytvořit stejně jako počítačo-
vý čip. Je jen půl milimetru široký a skládá se 
z 1,6 milionu různorodých sloupků válcovité-
ho tvaru. Když tyto tyčinky podobné anténám 
interagují se světlem, produkují pomocí 
algoritmů lepší snímky a zachycují širší záběr 
než jakákoliv dosud vytvořená plnobarevná 
metapovrchová kamera. 

Klíčové bylo zjistit, jak navrhnout 
a nakonfigurovat tyto malé nanostruktury, 
aby fungovaly k požadovanému účelu, 
a zkombinovat design optického povrchu 

s algoritmy následného zpracování signálu, 
které vytvářejí obraz. Tuto výzvu pomohlo 
zvládnout vytvoření počítačového simuláto-
ru pro testování různých typů malých antén. 
Simulátor nevyžadoval velké množství 
paměti a času kvůli obrovskému počtu 
antén a složitosti jejich interakcí se světlem. 
Umožnil předpovídat, jak dobře mohou 
metapovrchy vytvářet snímky s dostateč-
nou přesností.

Metapovrchy jsou z nitridu křemíku, 
materiálu podobného sklu, který lze snadno 
vyrobit a pořídit levněji než čočky v běž-
ných fotoaparátech. Výzkumníci věří, že 
se už brzy dostanou např. do mobilních 
telefonů apod., kde by nová technologie 
mohla umožnit zlepšit zobrazování, protože 
tisíce malých zařízení by mohly pokrýt celý 
povrch smartphonu a stát se jedním obřím 
fotoaparátem, místo současných několika 
různých fotoaparátů v jednom zařízení. 
Lékařům zase může pomoci diagnostikovat 
a léčit nemoci méně invazivně než tradiční 
endoskopie. 

Vladimír Kaláb
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Pro praktické využití 
musí vědci ještě vyřešit 
možnost zobrazování 
při ohybu vlákna.

Ultratenký 3D 
tištěný endoskop 
zobrazující tepnu.
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První veřejnou jízdu autonomního vlaku 
po digitální železnici prezentovala 
AŽD loni na dráze spojující Litomě-

řice s Mostem v rámci linky U10. Letošní 
vývojové aktivity v oblasti systémů pro au-
tonomní provoz přesouvá na svou druhou 
trať Kopidlno – Dolní Bousov, která je dnes 
bez pravidelné osobní dopravy a je aktuálně 
významně technologicky modernizována.

Na cestě k automatizované železnici 
Vývoj, do něhož AŽD investovala zhruba 
100 mil. Kč, začal před deseti lety průzku-
mem možností jednotlivých technologií 
pro detekci překážek a zahrnuje integrace 
různých systémů.

Autonomní systém provozu vlaku kromě 
jiného implementuje funkce „nahrazující“ 
smysly strojvedoucího. To v praxi předsta-
vuje instalaci řady senzorů, detektorů, umě-
lé inteligence (AI), podpůrných a diagnos-
tických systémů na vozidle i na trati s cílem 
zajistit požadovanou bezpečnost a efekti-
vitu provozu. A jak uvedl generální ředitel 
AŽD Zdeněk Chrdle: „Technologie jsou 

z devadesáti procent české, jde o český 
produkt, který bychom měli dál rozšiřovat.“

Prostor před vlakem i v okolí vozidla mo-
nitoruje systém pro detekci překážek pod-
porovaný funkcemi pro identifikaci objektů 
s využitím umělé inteligence. Řešení využívá 
laser, optické systémy a satelitní lokalizaci 
vlaku ve spolupráci s digitální mapou tratě. 
Konfigurace se aktuálně skládá z LiDARu, 
modelujícího 3D scény prostoru pomocí 

laserových paprsků, a systému kamer, 
který vytváří hloubkovou mapu na základě 
perspektivního složení pohledů dvou kamer. 
Součástí systému je i termokamera k zobra-
zování infračerveného teplotního vyzařování 
objektů a HD kamera pro zpracování klasic-
kého obrazu s vysokým rozlišením. 

Použití více rozdílných typů senzorů 
umožňuje pokrýt monitorovaný prostor před 
vlakem, přičemž každý senzor vnímá okolí 
z vlastní perspektivy. Komplex tak zachycu-
je i informace nad rámec současného vidění 
oka strojvedoucího. Specialisté z AŽD 
dokonce pracují i na senzorech, které by 
umožnily vlaku „vidět“ za roh mimo běžné 
zorné pole, kterými by bylo možné osadit 
riziková místa podél trati, nástupiště, vstupy 
do tunelů či úseky za oblouky. Data z těch-
to senzorů budou kontinuálně přenášena do 
rozhodovacích modulů.

Systém dále zahrnuje navazující zařízení, 
jako jsou GNSS modul (GPS a Galileo), 
řídicí elektronika, výpočetní moduly pro 
zpracování senzorických dat a obrazu 
interpretující viděné scény včetně hledání 

PRVNÍ AUTONOMNÍ VLAK VYJÍŽDÍ  
NA ČESKÉ KOLEJE
Technologii autonomních vlaků jsme zvyklí spojovat se zahraničními 
železnicemi, kde probíhá několik takovýchto projektů, ale systém fungující 
bez tradičního strojvůdce se vyvíjí a testuje i u nás. Společnost AŽD,  
která za ním stojí, jej už představila i v reálném nasazení.
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Více rozdílných typů 
senzorů umožňuje 
monitorovat prostor 
před vlakem z různých 
perspektiv, čímž  
zachycují i informace 
nad rámec 
současného vidění 
strojvedoucího.
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národní úrovni, tak v součinnosti s evrop-
skými partnery a institucemi, s nimiž úzce 
spolupracuje. Kromě evropských projektů 
v rámci společného podniku EU a železnič-
ního sektoru Shift2Rail, do nichž je společ-
nost AŽD jako zakládající člen Europe’s Rail 
zapojena, kooperuje i s českými výzkum-
nými centry včetně významných pracovišť 
v rámci ČVUT v Praze, ZČU v Plzni či 
VUT v Brně. Ve spolupráci s významnými 
evropskými partnery, jako jsou železniční 
správci, dopravci, velcí výrobci a dodavate-
lé či výzkumná centra, chce prosazovat vizi 
digitální železnice.

Jak bude vlak bez strojvedoucího  
fungovat 
Vlak počká na příjem jízdního profilu, který 
je možné generovat automaticky na základě 
jízdního řádu a ve vazbě na aktuální stav 
dopravní situace. To umožní dynamicky 
optimalizovat jízdu vlaku s přihlédnutím 
k energetickým úsporám a maximálnímu 
dodržení jízdních dob. Poté, co vozidlo 
přijme segmentové profily z dispečerského 
centra se základním popisem tratě z hle-
diska jízdních poměrů (pro svou přesnou 
lokalizaci na trati využije systém ETCS – 
jednotný evropský zabezpečovač – a stan-
dardizované lokalizační prvky umístěné 
v kolejišti) se automaticky zřídí vlaková 
cesta, která bude plně zabezpečena elektro-
nickým stavědlem AŽD typu ESA 44 
s přihlédnutím k energetickým úsporám 
a maximálnímu dodržení jízdních dob.

Systém je připraven na plně automatic-
ký odjezd vozidla ze stanice bez zásahu 
strojvedoucího podle jízdního řádu. Pokud 
brání v cestě nějaká překážka (např. oso-
ba v kolejišti) a pomine do jedné minuty 
od plánovaného odjezdu, systém obnoví 
automatický odjezd vlaku bez nutnosti 
dálkového manuálního potvrzení dispe-
čerem.

V případě, že se vlak blíží k přejezdu, kde 
stojí automobil, systém reaguje houkáním, 
a pokud vozidlo neodjíždí, vlak před pře-
kážkou automaticky bezpečně zastaví. Po 
vyklizení přejezdu se však nerozjede auto-
maticky, jako to činí např. roboty pokraču-
jící v práci, když pomine překážka, která 
jim v ní bránila a aktivovala bezpečnostní 
funkce, ale vyčkává na souhlas dispečera, 
který situaci na dálku zkontroluje prostřed-
nictvím kamer na vlaku. Po jeho obdržení 
pak pokračuje do následující stanice, kde 
automaticky zastaví pro výstup a nástup 
cestujících.

Do běžného provozu by mohly být vlaky 
bez strojvedoucího – pokud to umožní 
legislativa – nasazeny zřejmě za dva až tři 
roky, odhaduje Zdeněk Chrdle. 

Josef Vališka

objektů a potenciálních překážek, a expertní 
rozhodovací modul (náhrada rozhodování 
strojvedoucího). To vyžaduje zpracovat ob-
rovské množství dat ze všech senzorů, což 
aktuálně představuje 1,5 GB/s, tzn. miliony 
informací během jediné sekundy.

Celý komplex je instalován na měřicím 
voze ETCS 851.026-5, kdy nejen ověřuje 
spolehlivost jednotlivých technologií pro 
autonomní provoz vlaků na trati, ale slouží 
i pro sběr potřebných dat z kamer a dal-
ších senzorů instalovaných na čele vozidla, 
z nichž se neuronové sítě učí rozpoznávat 
objekty v zorném poli. Získané informace 
jsou neustále zasílány do výpočetního 
a řídicího modulu. Ten pokyny předává již 
existující technologii ATO (Automatic Train 
Operation – Automatické vedení vlaku), 
která už v běžném provozu umí vlak (po 
souhlasu strojvedoucího) sama rozjet a za-
stavit v určené stanici. 

Bezpečnost především
Velká pozornost je věnována i otázkám za-
jištění bezpečné interakce automatizované 

železnice se silniční dopravou, kde budou 
využity kooperativní ITS systémy a výsledky 
projektu C-ROADS, ve kterém jde o přímou 
komunikaci mezi silničními vozidly či vozidly 
s infrastrukturou včetně železnice.

V blízké budoucnosti by měla následovat 
i plná automatizace specifických provoz-
ních postupů (např. autonomní posun vlaků 
v depu) a bude možné nasadit inteligentní 
asistenční systémy, které ulehčí práci per-
sonálu, konkrétně strojvedoucím. Přechod 
k budoucí plně autonomní železnici však 
zatím neumožňují současné legislativ-
ní podmínky a AŽD tak musí řešit nejen 
technologické aspekty a technické výzvy, 
ale i legislativní problematiku, a to jak na 
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Systém je schopen detekovat překážky  
(např. auto na přejezdu), dát výzvu houkáním  
a v případě potřeby bezpečně zastavit.

Tam, kde normálně sedává strojvůdce,  
je prázdné pracoviště.

Na čele vlaku je umístěn komplex senzorů  
a kamer, které snímají situaci před vlakem. 
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Půvab technologie rychlovýměny 
baterií je v tom, že doplnění ener-
gie, které je díky poměrně dlouhým 

nabíjecím časům tradiční Achillovou patou 
elektromobility, by zabralo zhruba stejnou 
dobu jako klasické tankování. Právě na to 
vsadil i největší tchajwanský výrobce elek-
trických skútrů Gogoro, jenž doplnil své 
produkty unikátním systémem výměnných 
baterií eliminujícím obvyklé dlouhé čekání 
na nabití. Umožňuje uživatelům nakupo-
vat skútry bez baterie, čímž je počáteční 
nákup levnější, a ti si pak baterie „pronají-
mají“ prostřednictvím předplatného a jsou 
jim účtovány ampérhodiny (Ah) spotřebo-
vané elektřiny. Když se baterie vybije, stačí 
zamířit do GoStation a během několika 
sekund vyměnit prázdnou baterii za čerst- 
vě nabitou. Společnost využívá cloudo-
vou technologii, aby zajistila, že uživatelé 
najdou místa pro výměnu baterií snadno 
a nepřetíží energetické sítě. Nová generace 
výměnných baterií je chytrá, škálovatelná 
a neustále se optimalizující.

Skútry a technologie hot-swap společ-
nosti Gogoro už dorazila do Číny a bude 
zatím kompatibilní se dvěma místními 
značkami skútrů: Yadea a DJC. Obě čínské 
firmy už představily elektroskútry s vy-
měnitelnými bateriemi, označované jako 
Huan Huan. Uvedení na čínský trh by mělo 
fungovat jako test pro plánované budoucí 
celosvětové rozšíření. 

Firma spouští také novou iniciativu pro 
výměnné baterie s uvedením inteligentních 
městských parkovacích automatů, které 
využívají chytré baterie Gogoro k urychlení 
zavádění infrastruktury Smart City a prodlu-
žují životnost baterií. Inteligentní parko-

vací automat umožňuje městům využívat 
technologie chytrých měst pro placená 
parkovací místa, která jsou mimo elektric-
kou síť a jsou bezdrátově připojena. Může 
využívat chytré baterie Gogoro, které již 
nejsou optimalizovány pro vysoce výkon-
ná vozidla, ale stále mohou být využívány 
jako výkonný zdroj energie. Novinka je nyní 
uváděna do provozu v New Taipei City na 
Tchaj-wanu a do konce roku 2022 bude po 
celém Tchaj-wanu spuštěno dalších 6000 
těchto zařízení.

Nio chystá „mustr“ pro Evropu
Obdobný projekt výměnných baterií, ale pro 
elektromobily, vyvinula čínská automobilka 
Nio a chystá se s ním i do Evropy. Projekt 
počítá s výměnou vybité baterie za plnou ve 
specializovaných obslužných boxech, kam 
řidič s vozidlem zajede a automatizovaný 
systém mu baterii vymontuje a nahradí plně 
nabitou jednotkou. Rychlovýměnná stanice 
Nio 2. generace to zvládá během přibližně 
pěti minut.

Jde sice o koncept, o nějž se v moderní 
historii v souvislosti s nástupem elektrono-
bility pokoušely různé firmy už několikrát 
(např. americko-izraelský projekt Better 
Place), a většinou neúspěšně, ale skuteč-
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NOVÝ POKUS O ŘEŠENÍ STARÉHO PROBLÉMU  
Otevřená platforma pro výměnu baterií a služby chytré mobility přináší 
novou alternativu ke klasickému palivu – u jednostopých vozidel už začíná 
fungovat, u elektromobilů se projekt z Asie chystá dobýt i Evropu.
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Připravovaný  
obchodní model  
„baterie jako služba“ 
(BaaS) bude nabízet 
možnost pořízení vozu 
bez baterie, kterou 
bude možné si  
pronajímat.

AUTO TECHNOLOGIE

Když se baterie vybije, stačí zamířit do GoStation 
a během několika sekund vyměnit prázdnou 
baterii za nabitou.

Inteligentní parkovací automat umožňuje 
městům využívat technologie chytrých měst 
pro placená parkovací místa, která jsou mimo 
elektrickou síť.

Projekt automobilky Nio počítá s výměnou 
vybité baterie v elektromobilu za plnou 
v automatizovaných boxech během zhruba pěti 
minut.
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Novinka, kterou její tvůrci z ZipCharge 
charakterizují jako „powerbanku pro 
EV“, je kompaktní zařízení velikosti 

kufříku na kolečkách, jemuž se svým vzhle-
dem, včetně zasouvací rukojeti, i podobá. 
Zařízení by mohlo pomoci vyřešit klíčový 
problém, když elektromobilu dojde energie 
v akumulátorech, a po ruce není žádná 
nabíjecí stanice. Prostě si ji povezete v autě 
s sebou a bude plnit stejnou funkci, jako 
kdysi kanystr s naftou či benzínem u vozidel 
se spalovacími motory. 

Malé kompaktní zařízení se nabíjí z ja-
kékoli zásuvky a dá se snadno přenést 
a uložit do kufru vozidla. To je pak možné 
dobíjet kdekoli. Funguje s jakýmkoli plug-in 
hybridním nebo elektrickým vozidlem se 
zásuvkou typu 2. Plné nabití zvládne přibliž-
ně za 30–60 minut, v závislosti na kapacitě 

a teplotě. Poskytne tak prodloužení dojezdu 
na dalších 32 km. Verze s vyšší kapacitou 
pak bude schopna přidat energii na cestu 
pro dvojnásobek: dojezd až 65 km. Uživa-
telé budou moci ovládat a sledovat nabíjecí 
proces prostřednictvím aplikace, inteligent-
ní software automaticky naplánuje nabíjení 
s nejnižšími náklady, např. mimo špičku.

První dodávky 4 a 8kWh powerbank 
by měly dorazit na závěr letošního roku, 
a bude je možné koupit či pronajmout. 
Kromě majitelů elektrických vozidel může 
prokázat služby i podnikům, jako jsou 
hotely apod., které nemají nainstalované 
nabíjecí zařízení. 

Důvěryhodnost projektu by měla dodat 
jména spoluzakladatelů firmy, jimiž jsou 
Richie Sibal a Jonathan Carrier s více než 
20letou praxí v elektronice, softwarovém 
inženýrství a v automobilových OEM, včet-
ně McLaren Automotive, Lotus Sportscars 
a Gordon Murray Automotive.

Nejde o jediné řešení tohoto typu (např. 
firma SparkCharge nabízí přenosný nabíjecí 
systém pro elektromobily Roadie), ale nej-
sou tak kompaktní a uživatelsky vstřícná. 

Petr Kostolník

KANYSTR PRO ELEKTROMOBILY
Na klimatickém summitu Cop26 představil britský startup 
pod názvem ZipCharge Go pozoruhodný koncept 
kompaktní mobilní dobíječky pro elektromobily. 

nost, že v tomto případě jde o význam-
ného výrobce elektromobilů s poměrně 
silným vlivem, by to třeba vyjít mohlo. 
Nejde ostatně o nic převratného ani 
nového – koncept vyměnitelných baterií 
pochází už z 19. století a jsou doloženy 
i případy, kdy tento způsob celkem spo-
lehlivě fungoval: např. v letech 1910 až 
1924 jedna z dceřiných firem distribuční 
firmy General Electric prodávala elektric-
ké nákladní vozy bez baterií a majitelé si 
pak kupovali elektřinu v podobě nabitých 
baterií uzpůsobených pro rychlou vý-
měnu. Ty jim byly na další stanici opět 
nahrazeny čerstvými. Za dobu využívání 
tohoto konceptu zaznamenala miliony 
kilometrů najetých s tímto řešením. 

Nio loni začala prodávat své SUV ES8 
se 100kWh baterií i v Evropě, konkrétně 
na norském trhu, kde je vysoké procento 
elektromobility. Během letošního chce 
rozšířit svou působnost do dalších pěti 
evropských zemí. Připravuje i obchodní 
model „baterie jako služba“ (Battery-as-
-a-Service, BaaS) nabízející jako jednu 
z alternativ možnost pořízení vozu bez 
baterie, kterou bude možné si pronajímat 
za poplatek. Služba je v Číně již využívá-
na a zaručuje mj., že se každý vysloužilý 
akumulátor dostane k dalšímu využití, 
případně k recyklaci, ale nevylučuje ani 
klasické nabíjení. Uživatelé vozů Nio mo-
hou díky programu BaaS flexibilně volit 
i mezi různými kapacitami baterií.

V Číně již BaaS funguje
V listopadu minulého roku uvedla firma 
do provozu celkově sedmistou výměn-
nou stanici baterií a registruje už více než 
5,3 mil. úspěšně dokončených výměn. 
Její cíl, mít do konce roku 2021 v provo-
zu 500 stanic pro výměnu baterií, se po-
dařilo výrazně překonat. Jen v Šanghaji 
je 60 výměnných stanic a jejich neustále 
rostoucí síť se zaměřuje především na 
městské oblasti. Aktuálně jedna stanice 
zásobuje v průměru 258 vozů. Do konce 
roku 2025 jich automobilka plánuje 
provozovat 4000 po celém světě, z toho 
přibližně tisícovku mimo Čínu, kde 
kooperační partneři plánují do té doby 
nainstalovat další stovku rychlovýměn-
ných stanic. Od letošního roku mají začít 
budovat a provozovat pilotní stanice pro 
výměnu baterií i v Evropě.

Dosavadní zpětná vazba od zákazníků 
v Norsku je pozitivní, a v okolí Osla by 
v rámci pilotního projektu měly fungovat 
čtyři takového výměnné stanice. Další 
mají postupně vzniknout i v jiných nor-
ských městech. Motivaci k využívání to-
hoto systému chce automobilka podpořit 
i nadstandardní úrovní služeb. 

Josef Vališka
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Kompaktní dobíječka  
je podobná cestovnímu 
kufříku na kolečkách 
včetně zasouvací  
rukojeti.

Díky přenositelnosti 
zařízení je možné 
dobíjet vozidlo kdekoli.

Powerbanky  
4 a 8 kWh bude 
možné koupit nebo 
pronajmout.

Nabíjecí proces 
lze sledovat 
prostřednictvím 
aplikace.

1

2
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Přední sedadla jsou nově s certifikací 
AGR, zadní nabízejí díky většímu rozvo-
ru dostatek místa pro dospělé ve všech 
směrech. Nový multifunkční volant (s vy-
hříváním) disponuje všemi ovládacími 
prvky a také čidly rozpoznávajícími úchop 
volantu. V interiéru mají cestující úložné 
přihrádky a prostory s objemem celkem až 
34 litrů. Novinkou je nejen indukční dobíjení 
telefonu, ale i bezdrátové párování infotain-
mentu s telefonem a připojení Bluetooth pro 
dvě zařízení zároveň. U spalovacích modelů 
nabídne zavazadelník velmi slušný objem 
412 litrů, u hybridních variant 361 litrů.     

Nabídka pohonů
Díky modulární multienergetické platformě 
EMP2 může Peugeot nabízet kompletní 
řadu pohonů, od spalovacích jednotek po 
elektrifikované modely. Z benzínových jed-
notek jde o přeplňované tříválce 1,2 Pure-
Tech s výkony 81 a 96 kW, naftu zastupuje 
jediný čtyřválcový turbodiesel 1,5 BlueHDi 
o výkonu 96 kW. V závislosti na motorizaci 
je možno zvolit buď manuální 6st. převo-
dovku, nebo 8st. automat EAT8. Elektrifiko-
vané modely jsou zatím zastoupeny dvěma 
plug-in hybridními vozy pohánějícími přední 
kola, čistý elektromobil bude představen až 
příští rok. 

Silnější Hybrid 225 e-EAT8 se zážehovým 
čtyřválcem 1,6 PureTech 132 kW a elektro-
motorem 81 kW nabízí celkový výkon  
165 kW (dojezd v elektrickém režimu  
59 km). Slabší Hybrid 180 e-EAT8 má stejný 
zážehový motor, ale o výkonu 110 kW, kte-
rý spojen s elektromotorem 81 kW nabídne 
celkový výkon 133 kW (dojezd v elektric-
kém režimu 60 km). 

Cena nového hatchbacku 308 (1,2 Pure-
Tech, 81 kW) dle akčního ceníku začíná od 
490 tis. Kč. 

Petr Kostolník

Hatchback segmentu C je dle mě 
velmi povedený a navozuje posun do 
luxusnější kategorie. Jeho nepřehléd-

nutelný design je umocněn novým výraz-
ným logem na masce chladiče a také na 
bocích předních blatníků. Velký otvor přední 
masky v podobě „úsměvu“ je vyveden v 3D 
efektu. Vrchní část je protažena úzkými 
světlomety (dle výbavy i v technologii Ma-
trix) a celek zvýrazňují svislá šavlovitá LED 
světla denního svícení. Široce rozkročené 
zadní části dominují do stran vypouklá úzká 
koncová světla s trojrozměrnou optikou 
a tradičním světelným podpisem „tří drápů“. 

Třistaosmička ukazuje při bočním po-
hledu nový protažený sportovní vzhled, na 
kterém má svůj podíl také sklon a posun 
čelního skla o 10 cm dozadu. Je postavena 
na inovativní platformě EMP2, díky čemuž 
ve srovnání s předchozí generací narostla  
o 11 cm na délku (celkem má 4,36 m), na 
šířku má shodnou hodnotu 1,85 m a snížila 
se o 1,6 cm na 1,44 m. Zvětšil se také roz-
vor o 5,5 cm na celkových 2,67 m. Desig-
néři automobilky si dali záležet na aerody-
namice karoserie a všech viditelných částí, 
jako jsou nárazníky, konstrukce kol apod., 
aby snížili aerodynamický odpor, čímž bylo 
dosaženo velmi skvělé úrovně Cx 0,28. 

Interiér
Pro značku specifický interiér i-Cockpit je 
mnohem modernější, byla vylepšena jeho 
ergonomie, design i technologie a nabízí 
zcela nový systém infotainmentu s rychlou 
odezvou a propracovanou grafikou. Díky 
jednotce BSFR podporuje vzdálené aktuali-
zace. Palubní deska je vhodně orientována 
na řidiče a celý interiér je příjemně útulný. 

Nejmodernějším prvkem je digitální 10palco-
vý trojrozměrný (dle výbavy) panel, který lze 
plně nakonfigurovat. Od výbavy Allure jsou 
k dispozici pod hlavním displejem virtuál-
ní ovladače i-Toggies, pomocí kterých lze 
navolit vlastní nastavení pro klimatizaci, rádio, 
telefon nebo spuštění nadefinované aplikace.
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Pětidveřový hatchback se dodává v sedmi 
barevných odstínech, přitom vyobrazený pěkný 
zelený odstín je ve standardní výbavě, tzn. bez 
příplatku. 

Nové výbavy, ať už dodávané sériově, nebo za 
příplatek, jsou na úrovni vyšších segmentů.

Technologie LED Matrix (v nejvyšších výbavách) 
skvěle vystínuje auta jedoucí v protisměru.

Protažený sportovní vzhled zvýrazňuje sklon 
a posun čelního skla dozadu.

3

4

KOMPAKTNÍ PEUGEOT 308 MEZI FINALISTY 
Třetí generace francouzského modelu 308, která byla nedávno uvedena  
na český trh, má „našlápnuto“ velmi dobře. Atraktivní design, nové technologie  
a plejáda pohonů jej vynesly mezi finalisty Evropského auta roku.  
Nyní bude bojovat i o umístění v českém Autu roku.
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ní sloupky, ale to kompenzuje účinný parko-
vací systém. Pěkně čitelné jsou informace 
z head-up displeje na čelním skle, a líbila 
se mi také skvělá čitelnost analogových pří-
strojů v kapličce. Levý budík ukazuje energii 
od baterie k motoru a rekuperaci, která 
se dá zesilovat a zeslabovat pádly pod 
volantem. Digitální část uprostřed zobra-
zuje rychloměr a také informace o nabíjení, 
odhadovaný dojezd podle stavu předchozí 
jízdy a kapacitu baterie. Na pravém budíku 
lze vyčíst teplotu baterie a úroveň nabití. 
Pokud je teplota baterie nízká, je tím ovliv-
něna i rychlost nabíjení.

Velmi pěkně působí vyvýšený středový 
panel s řadicí pákou a kruhovým ovla-
dačem infotainmentu. K tomu jako celek 
náleží přehledný jednoduchý displej ovlá-
dání klimatizace. Vždy jsem brojil za panel 
s klasickými knoflíky ovládání klimatizace, 
ale v tomto případě mi digitální panel neva-
dil. Nemusí se rolovat, nastavení teploty je 
ve velkém zobrazení a i rychlost ventilátoru 
je intuitivní. 

S autem se jezdilo skvěle, je příjemné na 
ovládání a díky nízkému těžišti se pěkně 
drželo silnice. Pochvalu si zaslouží i velmi 
dobré tlumení nerovností vozovky. V ka-
bině by měl být slyšet jen šum od silnice, 
ale Mazda překvapila a přidala umělý zvuk 
motoru, což není vůbec špatné. Čím větší 
rychlost, tím je slyšet z reproduktorů i silněj-
ší zvuk motoru. 

Dojezd výrobce udává hodnotou 200 km, 
ale na ten v chladném období dosáhnout 
nelze. Vydali jsme se s kolegou na trasu 
Praha – Plzeň, což je zhruba 100 km. V Pra-
ze se vozidlo dobilo na 185 km, na mapě 
jsem našel nabíječku, kam jsme se měli 
dopravit. Na dálnici byl patrný rychlý úbytek 
energie, proto jsem se „pověsil“ za kamion 
a razil k vytyčenému cíli rychlostí 80 až  
90 km/h. Když jsme dojeli k nabíjecí stanici, 
dojezd ukazoval 41 km a spotřebu  
20,4 kWh na 100 km. Kdybych využil po- 
volené dálniční rychlosti, předpokládám,  
že bych do cíle dorazil s „odřenýma ušima“.

I když se automobilky předhánějí v co 
největším dojezdu svých elektrických vozi-
del, souhlasím s Mazdou. Elektromobil by 
měl být prostředkem pro městský provoz 
nebo uzavřené celky, jako např. letiště, kde 
se denně ujede zhruba do 100 km a v noci 
se dobije na další den. 

Petr Kostolník

Model MX-30 téměř nevyboču-
je z designové linie značky. Je 
postaven na podvozku SUV CX-30 

s cílem, aby měl zákazník všechny prvky na 
místech, na které byl zvyklý ze spalovacích 
modelů. To se automobilce povedlo, jak 
jsme mohli zjistit v týdenním testu tohoto 
crossoveru. 

Design karoserie je velmi zdařilý. Kla-
sickému „přísnému“ pohledu přední části 
sice chybí mohutný otvor masky chladiče, 
ale jinak je to Mazda se vším všudy. Velmi 
pěkné linie podtrhuje „hluboký“ červený 
metalický lak s černým oplastováním, které 
jej vizuálně řadí do kategorie SUV. 

Boční pohled naznačuje, že jde o třídve-
řový crossover, ale není tomu tak. Najdeme 
zde technologickou zajímavost. Za předními 
dveřmi je patrná linka v místech, kde mají 
končit zadní dveře. Ano, skutečně tam jsou 
zadní dveře, jsou užší a bez klik. Otevírají 
se protisměrně zevnitř, resp. po otevření 
předních dveří, jinak je nelze otevřít. Teo-
reticky to není nijak omezující, ale co když 
zastavíte na příčném stání a jiné vozidlo 
zastaví těsně vedle vás? Přesně to se nám 
stalo. Nezbývalo než vycouvat a až poté 
dveře otevřít. Jinak se mi ale tato neotřelá 
technologie líbila.   

Nastupování předními dveřmi je velmi 
pohodlné, protože úhel otevření je přes 
80 stupňů, zadními užšími dveřmi je to 
o něco horší, ale posadit se za sebe nedělá 
problém. Díky vybrané zadní části předního 
opěradla bylo i pro kolena dost místa, ale 
na delší cesty to moc pohodlné nebude.

Interiér je příjemný s architekturou orien- 
tovanou na řidiče a skvělým výhledem 
vpřed. Při couvání brání výhledu široké zad-

ELEKTRICKÁ MAZDA MX-30 JEDE DO BOJE 
Mazda je se svým elektrickým modelem také nominována na Auto roku ČR.  
V designu je MX-30 téměř shodný se spalovacími modely. Je určen pro  
městský provoz s odpovídajícím denním dojezdem. 

1

2

MX-30 je velmi přitažlivý model.

Vyvýšený středový panel s řadicí pákou  
a klimatizací má moji pochvalu.

Interiér je příjemný s dobrým posezem  
i výhledem. 

Zajímavé je otevírání zadních protisměrných  
dveří zevnitř.
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hospodářský potenciál jednotného trhu 
a rovné podmínky. 

Komise předložila následující  
dokumenty:
•   Návrh směrnice o zlepšení pracovních 

podmínek při práci prostřednictvím 
platforem (návrh zahrnuje opatření ke 
správnému určení zaměstnaneckého 
statusu osob pracujících prostřednictvím 
digitálních pracovních platforem a nová 
práva pro zaměstnance i osoby samostat-
ně výdělečně činné, pokud jde o algorit-
mické řízení).

•   Sdělení, které stanoví přístup a opatře-
ní EU týkající se práce prostřednictvím 
platforem (akt soft law , který doplňuje 
směrnice o kroky, které by vnitrostátní 
orgány, sociální partneři a další příslušní 
aktéři měli přijmout na své úrovni. Sdělení 
by mělo současně položit základy pro 

tvím platforem vyvolávat otázky ohledně 
odpovědnosti a transparentnosti. 

Nová pravidla mají zajistit, aby lidé pracu-
jící prostřednictvím digitálních pracovních 
platforem mohli požívat pracovních práv 
a sociálních dávek, na něž mají nárok. Bude 
jim také poskytnuta další ochrana, pokud 
jde o používání algoritmického řízení (tj. 
automatizovaných systémů, které při práci 
podporují nebo nahrazují manažerské funk-
ce). Společný soubor pravidel EU poskytne 
větší právní jistotu, a umožní proto digitál-
ním pracovním platformám plně využívat 

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH  
PODMÍNEK OSOB PRACUJÍCÍCH 
PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍCH PLATFOREM
Dne 9. prosince 2021 předložila Evropská komise návrh souboru právních 
aktů na zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem  
a na podporu udržitelného růstu digitálních pracovních platforem v EU.

V současnosti v EU pracuje prostřednictvím 
digitálních pracovních platforem přes  
28 milionů lidí. 

Nové způsoby práce přinášejí i nesprávnou 
klasifikaci zaměstnaneckého statusu, což vede 
k nedostatečným pracovním právům a sociální 
ochraně.

1

2
Evropská komise při předložení ná-

vrhu vychází z šetření, podle něhož 
v současnosti v EU prostřednictvím 

digitálních pracovních platforem pracuje 
přes 28 milionů lidí. Očekává se, že v roce 
2025 jejich počet dosáhne 43 milionů. 
Naprostá většina těchto osob je samostat-
ně výdělečně činná. Odhaduje se však, 
že 5,5 milionu je nesprávně klasifikováno 
jako osoby samostatně výdělečně činné. 
V letech 2016 až 2020 vzrostly příjmy 
v ekonomice platforem téměř pětinásobně 
z odhadovaných 3 miliard eur na přibližně 
14 miliard eur.

Nové způsoby práce tak přinášejí i nové 
problémy. Zejména je stále obtížnější správ-
ně klasifikovat zaměstnanecký status osob, 
což v některých případech vede k tomu, 
že jejich pracovní práva a sociální ochra-
na nejsou dostatečné. Kromě toho může 
používání algoritmů při práci prostřednic-
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práci na budoucích globálních standar-
dech pro vysoce kvalitní práci prostřed-
nictvím platforem).

•   Návrh pokynů, který objasňuje uplat- 
ňování právních předpisů EU týkajících  
se hospodářské soutěže (vztahuje se 
na kolektivní smlouvy osob samostatně 
výdělečně činných bez zaměstnanců 
a usiluje o zlepšení jejich pracovních 
podmínek. K nim patří i lidé pracující 
prostřednictvím digitálních pracovních 
platforem).

Konkrétní úpravy v návrhu směrnice 
o zlepšení pracovních podmínek 
Zaměstnanecký status
Cílem navržené směrnice je zajistit, aby oso-
bám pracujícím prostřednictvím digitálních 
pracovních platforem práce byl přiznán právní 
zaměstnanecký status, který odpovídá jejich 
skutečnému uspořádání práce. Směrnice ob-
sahuje seznam kritérií pro určení, zda je plat-
forma „zaměstnavatelem“. Pokud platforma 
splňuje alespoň dvě z těchto kritérií, je právně 
považována za zaměstnavatele. Lidé, kteří 
pracují prostřednictvím platforem, by tak po-
žívali pracovních i sociálních práv, která jsou 
spojena se statusem „zaměstnance“. Pro ty, 
kdo budou překlasifikováni na zaměstnance, 
to znamená právo na minimální mzdu (tam, 
kde existuje), kolektivní vyjednávání, pracovní 
dobu a ochranu zdraví, právo na placenou 
dovolenou nebo lepší přístup k ochraně před 
pracovními úrazy, dávky v nezaměstnanosti 
a v nemoci, jakož i příspěvkové starobní 
důchody. Platformy budou mít právo tuto 
klasifikaci napadnout nebo ji „vyvrátit“, 
přičemž důkazní břemeno ohledně toho, že 
zaměstnanecký poměr neexistuje, nesou ony. 
Jasná kritéria, která Komise navrhuje, budou 
pro platformy znamenat větší právní jistotu, 
nižší náklady na soudní spory a snadnější 
plánování obchodní činnosti.

Návrh směrnice tak pomůže osobám 
falešně samostatně výdělečně činným 
pracujícím pro platformy správně určit svůj 

zaměstnanecký status a požívat všech sou-
visejících sociálních práv. Osoby skutečně 
samostatně výdělečně činné, které pracují 
prostřednictvím platforem, budou chráněny 
větší právní jistotou, pokud jde o jejich sta-
tus, a budou existovat nové pojistky proti 
skrytým nebezpečím algoritmického řízení. 

Algoritmické řízení
Směrnice zvyšuje transparentnost při pou-
žívání algoritmů digitálními pracovními 
platformami, zajišťuje lidský dohled 
nad tím, jak dodržují pracovní 
podmínky, a dává právo napad-
nout automatizovaná rozhodnutí. 
Tato nová práva budou udělena 
jak zaměstnancům, tak osobám 
skutečně samostatně výdělečně 
činným.

Prosazování, transparentnost  
a sledovatelnost
Vnitrostátní orgány mají čas-
to potíže s přístupem k údajům 
o platformách a o osobách, které 
jejich prostřednictvím pracují. To je ještě 
obtížnější, pokud platformy působí v několi-
ka členských státech, takže není jasné, kde 
a kým je práce prostřednictvím platforem 
vykonávána. Návrh Komise má přinést větší 
transparentnost v souvislosti s platformami 
tím, že vyjasní stávající povinnost oznamo-

vat práci vnitrostátním orgánům, a poža-
duje, aby platformy vnitrostátním orgánům 
zpřístupnily klíčové informace o svých 
činnostech a o osobách, které jejich pro-
střednictvím pracují.

Sdělení Komise
Ve svém sdělení, které není závazným práv-
ním aktem – „Lepší pracovní podmínky pro 
silnější sociální Evropu: plné využití přínosů 
digitalizace ve prospěch budoucnosti práce“ 
– vyzývá Komise členské státy, sociální part-
nery a všechny příslušné aktéry, aby navrhli 
konkrétní opatření ke zlepšení pracovních 
podmínek při práci prostřednictvím platforem. 
Jeho účelem je využít přínosy digitální trans-
formace a chránit evropské sociálně tržní 
hospodářství. EU chce rovněž jít příkladem 
a přispívat k budoucím globálním standar-
dům pro vysoce kvalitní práci prostřednictvím 
platforem. Platformy působí přeshraničně 
a vyžadují přeshraniční regulační přístup.

Návrh pokynů k uplatňování právních 
předpisů EU týkajících se hospodářské 
soutěže
Návrh pokynů představuje veřejnou konzul-
taci o návrhu pokynů k uplatňování právních 

předpisů EU týkajících se hospodářské 
soutěže na kolektivní smlouvy osob 
samostatně výdělečně činných bez 
zaměstnanců, tj. lidí, kteří pracují 
zcela samostatně a nezaměstnávají 
jiné osoby. Cílem tohoto návrhu 

je poskytnout právní jistotu a za-
jistit, aby právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže 

nebránily úsilí některých osob 
samostatně výdělečně činných bez 
zaměstnanců kolektivně zlepšit 
své pracovní podmínky, včetně 

odměňování, v případech, kdy jsou 
v relativně slabém postavení, např. 

jestliže se potýkají s významnou nerovno-
váhou ve vyjednávací síle. Návrh pokynů se 
týká on-line i off-line situací.

Další legislativní postup
Návrh směrnice o zlepšení pracovních pod-
mínek při práci prostřednictvím platforem, 
předložený Komisí, nyní projedná Evropský 
parlament a Rada. Po jeho přijetí budou mít 
členské státy dva roky na provedení směr-
nice ve svém vnitrostátním právu.

Návrh pokynů k uplatňování právních 
předpisů EU týkajících se hospodářské 
soutěže bude předmětem osmitýdenní 
veřejné konzultace s cílem získat zpětnou 
vazbu od zúčastněných stran a poté jej 
Komise přijme. Pokyny jsou pro Komisi zá-
vazné při jejím následném výkladu a prosa-
zování pravidel hospodářské soutěže EU. 

Petr Mišúr

Po přijetí návrhu 
směrnice ohledně 
digitálních platforem 
budou mít členské 
státy dva roky na 
provedení směrnice 
ve vnitrostátním 
právu.
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V USA je nejvýkonnější třípettawatový 
laser ZEUS na Michiganské univerzitě. 
Sráží se s elektronovým paprskem, 

aby studoval extrémní plazma. Zajímavé na 
něm je, že jeho design a technologie simuluje 
laser, který je zhruba milionkrát výkonnější. To 
umožňuje laseru petawattové třídy simulovat 
paprsek zetawattové kategorie a laserové 
pulsy systému ZEUS s plným výkonem 
budou použity k vytvoření paprsku elektronů 
o síle 10 mld. elektronvoltů. 

V Evropě byl spuštěn ke studiu fyziky 
extrémně vysokých energií duální 10petawat-
tový IR laser ELI-NP, který vysílá koherentní 
paprsek infračerveného světla o vlnové délce 
820 nm, s plánovaným průměrem až 50 cm. 
Ten lze zacílit a v reakční komoře zaostřit na 
plochu 1 mm2 s intenzitou 1022 W/cm2. 

V současnosti tím největším je jihokorej-
ský obří čtyřpetawattový titan-safírový laser 
v Centru pro relativistickou laserovou vědu 
CoReLS. Jeho posláním je studovat děje 

v těch nejextrémnějších podmínkách, např. 
ve vnějším vesmíru. Intenzita laseru umožňuje 
provádět reálné experimenty na kvantových 
materiálech, které byly až dosud čistě teore-
tické. Využívá extrémně jemnou skleněnou 
optiku z tavené siliky (jsou z ní vyrobena okna 
raketoplánů) a parabolická zrcadla k omezení 
a zaostření 28cm paprsku do malé oblasti. Loni 
tak výzkumníci dosáhli intenzity 1023 W/cm2, 
což je zhruba ekvivalent zaměření celého 
slunečního svitu dopadajícího na Zemi na 
prostor o velikosti čtverečního mikronu (veli-
kost červené krvinky). 

KALEIDOSKOP
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NOVÝ PŘÍZRAK NEBES

Ruská společnost Tupolev předvedla 
na počátku nového roku první těžký 
strategický bombardér s měnitelnou 
geometrií křídel Tu-160M. 

Unikátní stroj dosahující dvojnásobku 
rychlosti zvuku (tj. 2450 km/h) má něko-
lik rekordních „nej“. Jde o vůbec největší 
a nejtěžší bojový letoun na světě (v délce 
mu konkuroval jen americký experimen-
tální stroj XB-70 Valkyrie) a nejrychlejší 
bombardér v aktivní službě, ale i největší 
letadlo s měnitelnou geometrií křídel. 

Prototyp po modernizaci včetně úpra-
vy konstrukce vzlétnul už v roce 2018, 
ale k sériové výrobě dojde až nyní. Od 
roku 2020 je i držitelem světového rekor-
du pro tuto kategorii, kdy dvojice těchto 
letounů překonala během 25 ho- 
din vzdálenost více než 20 tis. km bez 
mezipřistání. Původní Tu-160 nastou-
pil v roce 1987 jako vůbec poslední 
sovětský strategický bombardér. Létající 
obr, který byl protipólem menšího ame-
rického stroje Lancer B-1, mohl nést 
konvenční i jaderné zbraně a dvě jeho 
pumovnice pojmuly 40 tun nákladu. Po 
modernizaci získal schopnost nést nové 
zbraňové systémy (i nové typy bomb), 
dostal moderní komunikační a navigač-
ní techniku, nové motory. Písmeno M 
označuje modernizovanou verzi. 
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OPRAVDU POŘÁDNÉ LASERY  
V našem světě jsou lasery již běžně využívány,  
ale některé se z této plejády vymykají – jde o největší 
zařízení tohoto typu na světě.

ROBOT S AIRBAGY  
PRO CHODCE
Malý autonomní doručovací 
robot firmy Nuro, byl poprvé 
představen v roce 2018, nyní 
se připravuje jeho 3. generace 
a výroba ve velkém. Oproti 
obdobným projektům má však 
něco navíc. 

Výrobce uvádí, že její vozový 
park má být poháněn pomocí 
100% obnovitelné energie 
z větrných elektráren a vozidla 
budou vyrobena z materiálů, 
které „splňují přísné standardy, 

jež mají chránit přírodní prostře-
dí“. To, co jej však činí ve své 
kategorii unikátní, jsou inovativní 
bezpečnostní řešení. Mezi bez-
pečnostní prvky třetí generace 
autonomního dodávkového 
vozidla, patří externí airbag pro 

chodce. Nové vozidlo bude 
schopno jet o něco rychleji  
než předchozí generace (až  
72 km/h), ale v přítomnosti osob 
v jeho okolí se pravděpodob-
ně bude pohybovat mnohem 
pomaleji. Pokud by se ovšem 

stalo, že by přes všechna opat-
ření došlo k čelní srážce, aktivuje 
se vnější airbag pro chodce, aby 
se síla nárazu snížila.

Nákladové prostory o cel-
kovém objemu 764 litrů jsou 
schopny pojmout až 24 sáčků 
s potravinami při hmotnosti té-
měř 225 kg a modulární vložky 
umožňují přepravu horkých 
nebo chlazených jídel. Zákazní-
ci budou s vozidlem komuniko-
vat prostřednictvím dotykového 
zobrazovacího panelu, což má 
také umožnit vytvářet nové 
„obchodní zážitky na ulici, jako 
jsou mobilní tržiště“. 



Slavný nizozemský malíř Rembrandt 
van Rijn vytvořil scénu se starostou 
města, jeho poručíkem a 32 dalšími 

postavami. Předpokládá se, že dílo bylo 
dokončeno v roce 1642 a na radnici 
přemístěno o 73 let později. Majitelé si 
obraz „přizpůsobili“ podle svých představ 
(ořízli několik částí a předmětů), aby se 
vešel. Naštěstí však měšťanostové najali 
jiného malíře, aby předtím nakreslil menší 
referenci pro „Noční hlídku“. Toho využili 
současní restaurátoři, kteří pomocí neuro-
nových sítí doplnili chybějící prvky z kopie 
na originál. 

Sada algoritmů pomohla sladit se s Rem-
brandtovým charakteristickým stylem světla 

a stínu, a „prodloužit“ dílo zpět do plné 
podoby. Během dvouletého procesu se 
objevila další skrytá tajemství – zobrazovací 
a minerální skeny zmapovaly stopy vápníku, 
mědi, arsenu a železa a odhalily některé 
nákresy, chyby i detaily, jako je kouř, které 
vybledly vlivem faktorů prostředí. 

Restaurátoři pomocí 100mpx HD ka-
mery dokončenou malbu zdokumentovali 
a vytvořili 8439 snímků, které pak byly 
počítačově upraveny, barevně korigo-
vány a spojeny více algoritmy. Laserově 
zostřený výsledek tak umožňuje přiblížit 
každý čtverec o velikosti 0,0005 mm – tak 
jde o největší digitální obraz díla všech 
dob. 

REMBRANDT V PÉČI AI
Amsterdamské Rijksmuseum zveřejnilo unikátní snímek 
Rembrandtovy „Noční hlídky“ zpracovaný umělou 
inteligencí. Restaurovaná verze obrazu je nyní  
k dispozici online v ultravysokém rozlišení. 
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DALŠÍ REKORDNÍ 
PROJEKTY ČÍNY  
Když už se pustí čínští vědci 
do nějakého ambiciózního 
projektu, často jde o světový 
nebo přinejmenším tamní 
unikát. Do jejich kolekce 
nedávno přibyly další.

Podvodní tunel pod jezerem 
Taihu, otevřený počátkem roku, 
je s délkou 10,79 km aktuálně 
nejen největší čínskou stavbou 
svého druhu, ale i architekto-
nickým unikátem díky svému 
designovému řešení. Vyústění 

větracích šachet připomíná 
lodě, rozhledny a různé další 
objekty, osvětlení zajišťuje strop 
kompletně pokrytý miliony LED 
diod, které umožňují vytvářet 
různé obrazce. Stavba, na níž 

bylo použito přes 
dva miliony me-
trů krychlových 
betonu, začala 
před dvěma roky 
a její šířka  
17,45 m umožni-
la umístit tři jízdní 
pruhy v každém 
směru.

Další rekordní 
rarita byla uvedena do provozu 
na hladině jezera v provincii 
Šan-tung. Jde o plovoucí foto-
voltaickou elektrárnu s kapaci-
tou 320 MW, která je největším 
zařízením tohoto typu na světě. 

Podle časopisu PV Magazine 
se očekává, že zařízení vyrobí 
přibližně 550 GWh elektřiny 
ročně a počet instalovaných 
panelů se odhaduje mezi  
700-800 tisíci. 

V provincii Zhejiang se zase 
nachází unikátní projekt kombi-
nující výrobu energie a chov ryb, 
aby bylo možné lépe využít do-
stupný prostor v moři (viz obr.). 
Solární farma o výkonu 550 MW 
se rozkládá na ploše téměř  
5 mil. m2, a údajně je největší 
v Asii. 1,4 mil. solárních modulů 
s výkonem 450 W by mělo vyrá-
bět 650 mil. kWh ročně. 

TICHOBUDKY 
Otevřené kanceláře obvykle postrá-
dají různé konferenční místnosti  
a tiché prostory. Finská firma 
Framery k řešení tohoto problému 
stvořila první propojenou  
„telefonní“ budku na světě. 

Pod označením Framery One uvedla na 
trh samostatný pracovní prostor v po-
době kabinky umožňující práci, schůzky 
i virtuální konferenční hovory bez toho, 
aby rušily okolí (splňuje ISO 23351-1 pro 
zvukovou izolaci). Uživatelé mohou in-
tegrovat svůj kalendářový systém, takže 
rezervace lze provádět rychle. Pokud je 
ale modul volný, mohou vstoupit a box 
bude rezervován automaticky. Zpráva 
na obrazovce uživatele upozorní, že jeho 
časový úsek brzy končí, pokud nejsou 
žádné další rezervace, modul automa-
ticky prodlouží relaci, takže v práci je 
možné pokračovat bez přerušení. 

Příslušenství zahrnuje i bezdrátové 
nabíjení, zásuvku a USB port. Sedadlo 
i stůl lze nastavovat, aby se uživatelé 
cítili pohodlněji. Ventilace, která dosa-
huje 29 litrů za sekundu, je udrží svěží 
a soustředěné. Modulární design kabi-
nek s kolečky je umožňuje uspořádat 
podle potřeby, ale i upgradovat. Funkce 
Framery Connect, zajišťující efektivní 
výkon, automaticky upozorňuje na po-
třeby údržby a poskytuje přehled jejich 
využití, aby manažeři kanceláří mohli 
zajistit optimální využití Framery One 
v hybridní kanceláři. 
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

NA HLEDÁNÍ RYB
Pracovníci vědecko-výzkumného ústavu 
rybího hospodářství a oceánografie SSSR 
vyrobili malý přístroj na vyhledávání ryb. 
Přístroj značky Okúň který se montuje do 
rybářské lodě, se skládá z registrační části, 
do které se zapisuje množství ryb vysky-
tujících se v bezprostřední blízkosti lodě, 
a z vysílače a přijímače ultrazvukových vln.

Okúň pracuje tak, že vysílané ultrazvukové 
impulzy se odrážejí od pevných předmětů, 
tedy od dna a ryb, a vracejí se na loď do 
přijímacího zařízení. Do registračního přístroje 
se pak automaticky zaznamenají obrysy dna 
a houfy ryb. Přístroj lze nastavit pro různé 
hloubky od 0 po 50 metrech až do 450 m.

AUTOMATICKÝ INFORMÁTOR

V lotyšském Ústavu ekonomiky a výpočtové 
techniky Akademie věd sestrojili přístroj, 
který automaticky vysílá zprávy o příjezdu 
a odjezdu vlaků. Pracuje podle progra-
mu, který odpovídá grafikonu železniční 
dopravy. 

Automat, který je spojen s místním 
rozhlasem, je schopen podat cestujícím 
informace o 600 vlacích jedoucích různými 
směry. Jednotlivé hlášení se nejdříve natočí 

TRYSKOVÉ CARAVELLY   
Letadla Caravella, která jsou vyráběna francouzskou leteckou továrnou Sud-Aviation 
a vybavena dvěma tryskovými motory Rolls-Royce, jsou určena pro civilní dopravu  
na tratích středních vzdáleností. Létají maximální cestovní rychlosti 800 km/h ve  
výšce 5500 až 9000 m s doletem až 2750 km.

Letadlo pojme 85 cestujících a přípustná startovací váha včetně zatížení je  
48 tun. Radar letadla kontroluje letovou dráhu do vzdálenosti 250 km dopředu. 
Rozpětí křídel je 33,5 m a výška 8,5 m. Hlavní předností Caravelly je tichý a klidný 
let, který je způsoben umístěním motorů až na zadní části trupu, velká stoupavost 
a potřeba krátké rozjezdové dráhy (1 km). Letadla tohoto typu přistávají i na 
ruzyňském letišti v Praze.  

ULTRACENTRIFUGA 
Z PRAHY    

Vynález ultracentrifugy Františka 
Einhorna vzbudil svými 5 000 000 otáč-
kami za vteřinu velkou pozornost na 
velkých výstavách v Moskvě i v Kyjevě. 
Dnes je celé zařízení již opět v Praze, 
kde se připravuje jeho sériová výroba 
pro vědecké i průmyslové účely.  

POKUSNÝ BIOLOKÁTOR
V těle člověka lze rakovinové nádory 
v počátečním stadiu zjistit ultrazvukem. Při 
stanovení diagnózy se používá pokusného 
přístroje – biolokátoru. Pokusy ukázaly, že 
v některých případech je ultrazvuk výhod-
nější než rentgenové paprsky. Ukazuje 
nejen kosti, ale i měkké tkáně a snadno 
odhalí cizí těleso, určí jeho místo i struktu-
ru. Ultrazvuku se též používá při určování 
diagnózy srdečních chorob.

BUDEME ŽÍT VĚČNĚ?
Jeden francouzský rentgenolog provedl řadu 
pokusů se srdcem u lidí nalézajících se ve 
stavu klinické smrti, tj. ve stavu, kdy se jejich 
srdce právě zastavilo. Zjistil, že elektrokar-
diogramy vyšetřovaných vykazovaly aktivitu 
srdečního svalu, čili výskyt elektrických 
impulzů ještě v okamžiku klinické smrti. 
Elektrické impulzy srdce, zaznamenávané 
na pásku, trvaly v různých případech různě 
dlouho: od jedné do čtyřiceti minut. Je mož-
né, že tento objev bude základem k dalším 
pokusům o vrácení života lidem, u nichž už 
nastala smrt. 

JAKO PISTOLE

Aby veterinárním pracovníkům usnadnili 
obtížnou práci při provádění ochranné-
ho očkování zvířat, sestrojili konstruktéři 
v pokusných dílnách při ukrajinském Ústavu 
fyziologie speciální poloautomatickou pisto-
lovou stříkačku.

Vzhledem se nepodobá obvyklému typu 
injekčních stříkaček, vypadá skutečně spíše 
jako pistole. Má rukojeť i hlaveň ukončenou 
trubičkou. Tou se vstřikuje léčivá látka nebo 
ochranné sérum, které ihned vnikne pod 
kůži, aniž by zvířeti způsobilo bolest. Množ-
ství vstřikovaného preparátu se dávkuje 
automaticky.

Ve stříkačce je speciální miniaturní hyd-
raulické čerpadlo zabezpečující tlak přes 
100 atmosfér.

na magnetofonový pás, z něhož se pak 
ve stanovený čas automaticky přehrávají. 
V případě mimořádné změny v příjezdu nebo 
odjezdu vlaků se automaticky uvede do čin-
nosti zvláštní relé, které samočinně vyhledá 
nový druh hlášení. Automat již namontovali 
na nové železniční stanici v Rize.  



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 12/2021:5
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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 1 2 4 5 9 8 6 7
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Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Miroslav Pokorný, Plzeň 

Kryštof Novotný, Praha

Ivan Sedláček, České Budějovice

VÝROČÍ V TONU    
V prvním roce třetí pětiletky oslaví pracovníci 
národního podniku TON v Bystřici pod Hos-
týnem 100. výročí založení svého základního 
závodu. Po úspěšném splnění úkolů druhé pě-
tiletky chtějí nábytkáři obohatit bytovou kulturu 
o 16 nových vzorů křesílek, sedaček a židlí. 

V těchto dnech v dílnách vývoje nábytku 
dokončují poslední kusy ověřovací série 
nových druhů sedacího nábytku pro rok 
1961. Kolektiv návrhářů pod vedení Antonína 
Šumana pilně pracuje na nových vzorech, 
které přijdou do výroby v druhém roce třetí 
pětiletky. Leštička Věra Šícová (na obrázku) 
dokončuje poslední úpravy nového vzoru. 

„LÉTACÍ“ LODĚ     
V závodě Rudé Sormovo v Gorkém, kde již byly postaveny „létací“ lodě Raketa,  
Volha a Meteor, se nyní dokončuje stavba dalších dvou osobních plavidel typu  
Sputnik pro 300 cestujících. Jedna z nich je určena pro říční, druhá pro námořní  
dopravu. Lodi mají nosná křídla, která při plavbě vynesou trup plavidla nad hladinu, 
což umožňuje podstatné zvýšení rychlosti.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Údaje o stavu počasí dostává Ústřední 
ústav pro předpověď počasí v Moskvě  
od mnoha meteorologických stanic  
v Sovětském svazu i v cizině. Operátorka  
A. F. Kultová (na snímku) vysílá povětrnostní 
mapy systémem faksimile. 
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Na stolech a na stěnách jsme vymě-
nili kalendáře za nové, s čerstvou 
„dvojkovou“ konfigurací a řada firem 

si logicky položila i otázku: co od letošního 
roku můžeme očekávat? 

Prognózám předpovídajícím, že letos 
skončí koronavirová pandemie, jak 
naznačuje ve svém prohlášení Světová 
zdravotnická organizace WHO, bych sice 
tak moc nevěřil, možná poleví nejhorší 
přísná opatření, ale viru se rozhodně jen 
tak nezbavíme. S trochou štěstí by však 
mohl zmutovat do nějaké méně agresivní 
a nebezpečné formy. Stejně tak asi ještě 
chvíli potrvá problémová situace v auto-
mobilovém průmyslu, i když nejhorší časy 
způsobené katastrofickým nedostatkem 
čipů už se snad také uklidňují, mj. firmy 
mohutně zainvestovaly do nových výroben, 
které by svět měly zbavit fatální závislosti 
na Číně, kam dříve v nízkonákladovém rau-
ši přesouvaly, co jen bylo možné. Pohádka 
o levném světě skončila, tvrdé prozření 
v kritické situaci nás doufejme vrátilo zpět 
do reality.

Podle všeho bychom se však letos mohli 
dočkat i několika pozoruhodných a svým 
způsobem průlomových věcí. Do ČR třeba 
oficiálně vstoupí vodík – tedy plnicí stanice 
pro vodíkové automobily pro veřejnost. 
První z nich se už začala stavět v Praze na 
Barrandově, a na jaře zahájí provoz, násle-
dovat by měly plničky v Litvínově a v Brně. 

V další fázi v Plzni a na Praze 10 ve směru 
na Mladou Boleslav. Česko se tak konečně 
dostane na vodíkovou mapu Evropy a in-
frastruktura začne dávat smysl, na vodík 
už půjde přejet vzdálenosti elektromobilům 
zatím nedostupné. 

Ale je tu i další reálně viditelný pokrok. 
Postupně, pozvolna, se zjevnou opatrností 
a často i preventivním přesunem na poz-
dější termín než obvykle, ožívají i tradiční 
dny otevřených dveří a veletrhy a svět se 
zase vrací do normálnějších kolejí. I když 
pořád s respirátory. 

Josef Vališka  
šéfredaktor

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

SOUTĚŽ

VZHŮRU DO DALŠÍHO LETOPOČTU

Dárkový certifikát ročního 
předplatného časopisu TechMagazín 
je vhodnou pozorností k obdarování 
technicky zaměřených lidí.

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro lednové vydání jsme vylosovali:
Jiří Meisner, Mladá Boleslav.

Cenu do soutěže – Voucher pro dvě 
osoby do Národního Technického  
Muzea v Praze věnovalo Národní  
Technické Muzeum.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   Obráběcí stroje, jejich  
technologie, design a software

   Plasty, konstrukce strojů  
a výroba forem

Pro získání certifikátu stačí napsat na  
e-mail: predplatne@techmagazin.cz  
a po obdržení fakturačních dat uhradit  
cenu za předplatné 300 Kč. Redakce  
zašle obratem Dárkový certifikát na 
adresu obdarovaného.
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NOVÝ PEUGEOT
308 HYBRID

Jedinečný
Dojezd až 74 km ve 100% elektrickém režimu – kompletní dobití do 2 hodin –

emise < 27g CO2/km

    Spotřeba a emise CO2 modelu 308 HYBRID v kombinovaném provozu 1,1–1,2 l/100�km, 24–27 g/km. Foto je pouze ilustrativní. 
*Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000�km. Dojezd až 74 km 
je měřený dle metody WLTP v městském provozu pro 308 HYBRID 180 e-EAT8.
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