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EDITORIAL

(ZLATÁ) PRASÁTKA VE VIRTUÁLNÍM ŽITĚ
V ulicích září slavnostní osvětlení, obchody s dezinfikovanými košíky
a ochrankou odpočítávající počet lidí uvnitř přetékají vánočním zbožím,
a za okny se objevují nazdobené stromky – už je to zase tady.

N

a obloze se po téměř osmi stoletích (pro detailisty:
794 letech) opět objevila Betlémská hvězda – tedy unikátní
konjunkce Saturnu a Jupitera, která může být podle vědců
jedním z možných vysvětlení vánočního jevu z biblické legendy,
v éteru zní Beethovenova Óda na radost a tóny z dalších skladeb
hudebního génia, kterými si připomínáme 250leté výročí jeho
narození, střídané tradičními koledami.
Vždycky o tomto čase se mi vybaví úvodní scéna s kometou nad pouští, po níž nocí putuje skupina tří králů z úvodu
velkofilmu Ben Hur z roku 1959, o 20 let později mistrně
zparodovaného skupinou britských komiků v úžasné historické pseudoepopeji Život Briana. Monty Pythony (pro neznalé:
mezi pamětníky ze 70. – 80. let minulého století něco jako
předchůdci dnes kultovních šitcomů) můžete mít rádi nebo
je nenávidět, to je vcelku fuk, ale podstatné je, že vůbec byli
a jejich skeče tu jsou, a máte tudíž možnost volby: nemusíte
se na ně dívat, když se vám nelíbí, ale pokud ano, můžete se
u nich zasmát věcem dnes nepředstavitelným.
A právě o to jde. Začínám se bát, že dnešní doba už tuto
možnost ubírá a směřuje k tomu, že na výběr jednoduše
nebude – buď je věc OK, politicky genderově korektní a pak
je přípustná, ale pokud těmto kritériím nevyhovuje, tak je
v souladu s nimi „opravena“, nebo ani kvůli obavám z nesouladu s výše uvedeným (a tedy nulovou šancí na Oscara,
cenu Grammy či jiný podobný Svatý grál) vůbec nevznikne.
Už jeden ze zmíněných Monty Pythonů si posteskl, že dnes
by své ujeté divočiny plné drsného nekorektního humoru už
rozhodně natočit nemohli a jejich domácí alternativa v podobě České sody z let 90. bude to samé. Když vidím, jak
se bojovníci za lepší budoucnost snaží žehlit a upravovat
tu „temnější“ minulost, vymazávat z filmových scén kouřící
cigarety (v lepším případě) nebo nevhodné herce (v horším),
vzpomenu si na George Orwella či Raye Bradburyho a bojím
se, že jejich vizionářská díla, v nichž předpověděli to, k čemu

má svět dnes silně našlápnuto, se stávají z fikce mrazivou
realitou. A budou možná za čas stejně na indexu, nebo hořet
na zapálených hranicích, až moderní Koniášové usoudí, že
pro naše dobro to tak bude nejlepší.
Nemyslím, že minulost lze změnit, neřku-li předělat stylem
„nehodící se škrtněte“ tím, že z ni vypustíme nebo na růžovo
přebarvíme to, co se nám momentálně nelíbí. Ve finále to
povede jen k dalším malérům v budoucnosti, která se nebude mít z čeho poučit. Jméno George Santayana (americký filosof španělského původu, který by letos v prosinci měl
své 157. narozeniny, pokud by se jich dožil) asi většině lidí
moc neřekne, ale jedna věta vytržená z jeho knihy Life of
Reason (Život rozumu) z počátku minulého století rozhodně
za pozornost stojí. Zní: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou
odsouzeni k tomu ji opakovat.“
Ve srovnání s mnoha jiným si žijeme jako ta příslovečná prasátka v žitě (tím teď nemyslím to zlaté z reklamy na
Kofolu „… a já už ho viiidíím!“), i když nám to tak nepřijde,
protože to prostě považujeme za samozřejmost. Jenže ono
to až tak samozřejmé není. Připoměli mi to cizinci – zvláště
ti, kteří u nás zakotvili a stali se často úspěšnými podnikateli
nebo jsou prostě jen „domestikovanými cizinci“, kteří tu našli
svůj druhý domov. Hovoří o nás jako o krásné bezpečné
zemi, která má sice svoje mouchy a není tu třeba k dostání
jejich oblíbené jídlo, ale jinak je docela fajn místo pro život.
Je to právě o možnosti srovnání a vlastní volby, protože až
doteď jsme vlastně žili v blahobytu, a i když se mnou možná
spousta bezdomovců nebude souhlasit, i oni mají slušnou
šanci, že neumřou hlady na ulici nebo je někdo nezabije jen
proto, že se mu nelíbí jejich kukuč.
A vzpomenout si na tyhle lidi, kteří nemají to štěstí jako
většina z nás a jsou na tom hůř – ať už jde o africké sirotky
nebo zdejší děti z Klokánku či dětských domovů, samoživitelky, které zvlášť teď musí zvažovat každou těžce vydělanou
korunu, tedy lidi, kteří pomoc druhých potřebují a zaslouží si
ji nebo jim naše pomoc může ulehčit svízelnou situaci, není
na škodu myslet nejen o Vánocích. Na příslovečný skutek
dobroty či milosrdenství nebo jen čistě lidské účasti, říkejte
si tomu, jak chcete (nebo prostě „jen“ udělat radost), je přece čas kdykoli.
Josef Vališka, šéfredaktor
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ŠKOLY A INSTITUCE

NA VUT VYVÍJEJÍ NOVÝ TYP AUTOCHLADIČE
Odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pracují na vývoji zcela nového
typu výměníku z dutých polymerních vláken. Podle testů prototypu by mohl najít
uplatnění i v klimatizačních jednotkách nebo při chlazení baterií.

N

a první pohled vypadá jako běžný chladič, ale jde o zcela novou
generaci tepelných výměníků. Tvoří
jej síť dutých polymerních vláken protkaná vláknem z textilu, aby polymer držel,
kde má, a mohl kolem něj proudit vzduch.
Vlákna mají vnější průměr kolem 1 milimetru. Protože ale polymery samy o sobě teplo
příliš dobře nevedou, přidává se do nich uhlík nebo se používají ve formě dutých vláken
s co nejtenčí stěnou.
Podnět k vývoji těchto chladičů přišel
z průmyslu. „Kovový chladič nelze
dát například do chemicky aktivního
prostředí, protože velmi rychle koroduje, zatímco plasty odolávají lépe. Další
výhodou je nižší hmotnost polymerního
výměníku. A taky fakt, že plasty jsou
levnější, snadněji obrobitelné a k výrobě
by se dalo využít i recyklovaných plastů,
což snižuje ekologickou zátěž,“ popisuje
Tereza Kroulíková, která na výzkumu
pracuje.
Nyní mají vědci za sebou první zkušební
jízdu autem, kde byl prototyp výměníku
první generace instalován místo klasického
chladiče. Zvenku jej chladil vzduch, uvnitř
cirkulovala směs vody a nemrznoucí kapa-

Výměník tvoří
síť dutých
polymerních vláken
protkaná vláknem
z textilu.

UČÍ JEZDIT AUTA
ZA SEBOU

FOTO: VUT Brno, VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava a Škoda Auto
spolupracují na projektu Follow
the Vehicle. Jde o koncepci nových
asistenčních systémů pro
automatickou jízdu v konvoji.

Myšlenka Follow the Vehicle se řídí
jednoduchým principem: dvě auta,
jeden řidič, kdy vůz jedoucí samostatně
bez řidiče je ovládán řidičem ve voze
před ním. Nadřízený vůz určuje všechny
relevantní parametry, jako rychlost, směr,
trasu, jízdní dráhu či cílovou destinaci.
Podřízený vůz, který jede za ním v 8–10m
odstupu, získává tato data bezdrátovým
přenosem.
Vědci mají k dispozici dva vozy Škoda
Superb iV, které podrobují jízdním zkouš-

kám v areálu univerzitního kampusu. Před
zahájením jízdy se obě vozidla vybavená
hardwarovým a softwarovým rozhraním
i moderními technologiemi, založenými
na technologii smart cities a inteligentních dopravních systémech, identifikují
prostřednictvím digitálního kódu. Při jízdě
sledují dopravní infrastrukturu a komunikují přes Car-to-X. Výměna dat probíhá

liny. Po reálných testech nastoupí testy ve
zkušebně, aby mohl do dvou let vzniknout
prototyp druhé generace. Pak by mělo dojít
na zkoušky s autem na okruhu.
Strojaři z Brna na výrobě prototypů
spolupracují s Technickou univerzitou v Liberci, která umí z polymerních vláken utkat
teplosměnnou plochu.

prostřednictvím
standardu pro automobilovou komunikaci ETSI ITS-G5
a také mobilních sítí
4G/LTE a 5G.
K rozeznávání
obrazu a identifikaci trojrozměrných
objektů v okolí vozy
využívají kamerové
systémy, speciální
senzory a komunikační jednotky.
Radarové systémy
jim pomáhají sledovat okolí vozu a aktuální provoz v reálném čase. Tak jsou
vozidla schopna číst celou řadu různých
údajů, např. aktuální polohu vozidla nebo
parametry související s řízením.
Vývoj a výzkum systému autonomní
jízdy zastřešuje TAČR v rámci projektu
Národního centra kompetence - Kybernetika a umělá inteligence.
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DIGITALIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

INOVACE PRO UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Společnost BASF představila plán inovací se zaměřením na agrotechnický
sektor, kde mezi novými produkty uvede i pozoruhodná digitální řešení.

Z

emědělství má problém. Od roku
1950, kdy plocha orné půdy na člověka činila 5100 m2 a bylo nutné zajistit
obživu pro zhruba 2,8 mld. lidí, bylo v roce
2016 už nutné uživit na 7 mld. obyvatel
v podmínkách, kdy na člověka připadala
necelá polovina z hodnoty roku 1950 – jen
2100 m2.
A bude hůř. Při současném vývojovém
trendu by v roce 2050 zbývalo na jednoho
člověka něco kolem 1500 m2 zemědělské
půdy, která by celkově musela zajistit obživu
pro ca 9,7 mld. lidí. Nemluvě o tom, že
aktuálně je využitelná pouze z 68 % – třetinové (32%) ztráty mají na svědomí nejrůznější
choroby zemědělských plodin, 12,6 % jde
na konto škůdců a zhruba desetinu (9,4 %)
zlikvidují plevele.
Abychom do roku 2050 nasytili téměř desetimiliardovou populaci, musíme zvýšit produktivitu zemědělství o polovinu. Současně
však zemědělství musí čelit změnám klimatu
a omezenému množství orné půdy. Firma
BASF se proto snaží najít řešení, jež umožní
dosáhnout u stávajících odrůd vyšší produkci
a zlepšit odolnost rostlin. Mezi připravovaný6 l 12-2020

mi klíčovými produkty jsou tak osiva s novými
užitnými vlastnostmi a přípravky na ochranu
rostlin či pokročilé digitální nástroje zaměřené
právě na plodiny s vyšším výnosem, lepší
schopností zvládnout stresové faktory, teplo
a sucho, které díky aplikaci těchto řešení
budou vyžadovat méně vody či přípravků na
ochranu (jež budou nasazovány cíleně a jen
tam, kde je to potřeba).
Zelená revoluce
Začátkem roku 2021 uvede BASF na český
trh novou účinnou látku Revysol a fungicidy
na jeho bázi, které dostaly registraci pro po-

Abychom do roku
2050 nasytili téměř
desetimiliardovou
populaci, musíme
zvýšit produktivitu
zemědělství
o polovinu.

užití – čeští zemědělci budou moci tuto
novinku využít už na jaře. „Inovace na bázi
Revysolu – Revycare a Tango Flex – nabízejí vyšší úroveň účinnosti proti chorobám
a větší nezávislost na nepříznivých podmínkách, jako jsou déšť, nízké teploty nebo
extrémní sluneční záření. Proto novinku nazýváme revylucí,“ uvádí Johannes Weimer,
ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství
pro ČR a Slovensko.
Součástí výzkumných iniciativ na podporu
moderní zemědělské výroby jsou i tzv. udržitelné farmy BASF a pilotní projekty v různých
zemích, včetně ČR, kde je partnerem farma
Lukavec. Ve výzkumu prováděném se soukromými farmáři a nezávislými zemědělci, do
něhož jsou zapojeny i univerzity, výzkumné
ústavy a průmyslové firmy nejde o vzorové
farmy v ideálních podmínkách. V rámci spolupráce s partnery zapojenými do programu
jsou využívány méně perspektivní plochy,
těžko využitelné či dostupné oblasti, kde se
testují různé postupy a technologie, jejichž
úspěšnost vyhodnocují externí odborníci,
a prověřená řešení se pak dostávají do širší
praxe.

FOTO: BASF

Dvoustranu připravil: Josef Vališka

Během celého životního cyklu přípravků na ochranu rostlin (od vývoje až po
konečnou likvidaci) dodržuje BASF etické
principy, tzv. produktový stewardship.
Firma se proto podílela i na vývoji nového
uzavřeného manipulačního systému CTS
(Closed Transfer System), díky němuž je
zacházení s přípravky pro zemědělce snazší a bezpečnější. Jak uvedl Filip Dvořák,
jednatel české pobočky společnosti BASF,
pilotní uvedení systému CTS v ČR je ve
spolupráci s partnerskými firmami Adama,

SPOLEČNÝ VÝVOJ DIGITÁLNÍHO ŘEŠENÍ
Společnosti Bosch a BASF Digital Farming
podepsaly v listopadu dohodu o společném
podniku zaměřeném na globální řešení
inteligentního zemědělství.

J

oint venture, v němž budou mít
obě společnosti 50% zastoupení,
předpokládá vytvoření společného
podniku v prvním čtvrtletí roku 2021. Jeho
hlavní cíle budou:
• umožnit zemědělcům využívat automatizovaná, agronomická digitální řešení,
• zrychlit digitální inovace podporující
přesné zemědělství, efektivitu zdrojů
a udržitelnost,
• snížit potřebu produktů na ochranu
rostlin při konkrétních aplikacích v závislosti na místních podmínkách.
Kombinace odborných znalostí obou
společností s nejmodernějšími hardwarovými a softwarovými řešeními by se
měla projevit ve významném přínosu pro
zemědělce v oblasti digitálních řešení.
Bosch do společného podniku přináší
významné inovace v oblasti hardwaru
i softwaru a digitálních služeb pro plánování a rozhodování v polních plodinách,
BASF Digital Farming se svými řešeními
xarvio Digital Farming Solutions poskytuje
automatizovaný agronomický rozhodovací
systém v reálném čase pro správu země-

dělských ploch, založený na platformě
digital xarvio pro optimalizaci pěstování
zemědělských plodin, nabízející farmářům poradenství a postupy, jak pěstovat
plodiny nejudržitelnějším způsobem. Od
propojení zemědělských strojů pomocí
senzorů, inteligentního softwaru a digitálních produktů si firmy slibují zefektivnit zemědělství budoucnosti a učinit jej šetrnější
k životnímu prostředí.
Prvními společnými produkty budou
dvě novinky. Jednou z nich je řešení
kombinující technologii a software senzorů
kamer Bosch Smart Spraying s platformou
BASF pro optimalizaci plodin xarvio. Oba
produkty mohou v závislosti na místních
podmínkách umožnit snížení potřeby přípravků na ochranu rostlin při konkrétních
aplikacích – v experimentální fázi vykazoval inteligentní postřik až 70% snížení
objemu herbicidů.
Další z připravovaných novinek společného podniku je verze systému IPS
(Intelligent Planting Solution) s vylepšenou
digitální inteligencí pro předepisování
osiva, hnojiv a inteligentní postřik.
1

1

Řešení Smart Spraying
kombinuje technologii
senzorů s platformou
xarvio.

FOTO: Bosch/BASF

Certis, Corteva, Nufarm a Syngenta plánováno na rok 2021.
Zaměření na digitalizaci
Využití provozních zdrojů pomáhá zemědělcům optimalizovat digitální nástroje,
jako jsou nové produkty řady xarvio.
Aplikace xarvio SCOUTING umožňuje pořízením fotografie a její analýzou
pomocí umělé inteligence detekovat
faktory, které způsobují stres u zemědělských plodin, na základě získaných
informací lze určit např. druh plevele,
hmyzu, choroby rostlin, poškození listů
apod. a zvolit přesněji vhodná opatření. Aplikace xarvio FIELD MANAGER
zajišťuje, že ochrana plodin se uplatňuje
v přesně požadovaném množství jen
tam, kde bylo zjištěno skutečné napadení chorobou, což snižuje použití přípravků na ochranu rostlin o ca 30 %.
Digitální řešení BASF pro zemědělství jsou
koncipována tak, aby mohla být využívána
v moderních agrosystémech budoucnosti,
kde se počítá s využitím automatizace, např.
v podobě zemědělských robotů.
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Inteligentní
postřikovací systém
se přizpůsobuje
konkrétním podmínkám
na poli. Využívá kamerové
senzory k odlišení plevele
pro přesnější selektivní
použití herbicidů.

2
Ochrana
životního
prostředí
Vyšší
výnosy

Nevede
k rezistenci
herbicidů
Snížené
použití
herbicidů
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STROJÍRENSTVÍ

AUTOMATIZACE AŽ PRO 1200 KG
Německý výrobce obráběcích strojů Hermle nedávno uvedl na trh
výkonný a cenově atraktivní manipulační systém pro automatizaci
svých obráběcích center.

M

anipulační systém HS flex heavy byl
navržen tak, aby mohl být připojen
jak k 5osým obráběcím centrům
řady Performance Line (C 400 a C 650), tak
i k modelům řady High-Performance Line
(C 32 a C 42). Poprvé tak může být i stroj
C 650 dodáván automatizovaný.
Řešení systému tvoří několik komponent,
které se dodávají jako kompletní jednotka.
Na místě se montují a seřizují pouze moduly
zásobníku obrobků. Protože se všechna
obráběcí centra Hermle dodávají kompletně
smontovaná, je tak celá instalace hotová ve
velmi krátké době.
Ploché lože stroje z minerálního odlitku,
na kterém jsou vedeny tři osy manipulační
jednotky, umožňuje obsluze velmi dobrý
ergonomicky řešený přístup. Křídlové dveře
mají dvojí funkci: Při procesu výměny obrobku zablokují přístup pro obsluhu, při obrábění uvolní přístup k pracovnímu prostoru
a současně zablokují přístup k manipulační
jednotce. Osy otáčení, zdvihu a lineární osy
manipulační jednotky umožňují přesný pohyb obrobků o hmotnosti až 1200 kg včetně
palety mezi osazovacím stanovištěm,
moduly zásobníku a pracovním prostorem
centra. Při nakládání obráběcích center
jeřábem lze do pracovního prostoru stroje
umístit i obrobky s ještě větší hmotností
a většími rozměry – maximální rozměry
mohou být 800 x 630 x 700 mm (š x h x v).
Systém umožňuje přesnou manipulaci s paletami až 800 x 630 mm. Aby se redukovaly
možné zdroje chyb obsluhy, kontroluje se
8 l 12-2020
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již v osazovacím stanovišti maximální výška
obrobku.
Zvláštní důraz byl kladen i na vývoj modulů zásobníku. Ve standardním provedení
je integrován jeden modul, lze ale připojit
i druhý jako doplňkovou výbavu. Moduly
jsou uspořádány ve formě regálů a nabízí
maximálně individuální dimenzování palet

Osy manipulační
jednotky umožňují
přesný pohyb obrobků
o hmotnosti až
1200 kg včetně
palety mezi
osazovacím
stanovištěm.
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Manipulační systém se dvěma moduly
zásobníku připojený k 5osému obráběcím centru
C 650 nabízí optimální přístup pro obsluhu.

2

Fungování manipulačního systému
HS flex heavy

i obrobků. K jednomu modulu lze připojit
až tři regálové police s devíti zásobníkovými místy pro palety. Při použití dvoumodulové konfigurace zásobníků je tak
k dispozici až 18 pozic pro palety. Pomocí
speciálního generátoru obsazení zásobníku, který kontroluje přípustné hmotnosti
i rozměry (z důvodu různých modelů stroje), lze rychle a snadno stanovit obsazení
zásobníku.
Systém HS flex heavy, stejně jako výměník palet a robotický systém RS 05-2,
je řízen vlastním systémem HACS (Hermle
Automation Control System). Dotykový
terminál s integrovaným softwarem umožňuje inteligentní řízení práce. Přehledné
znázornění zakázek a potřebných činností
obsluhy snižuje podle výrobce organizačně
podmíněné prostoje a maximalizuje produktivitu zařízení. Spolu se systémem HIMS
(Hermle Information Monitoring Systém),
který zobrazuje stavy stroje v reálném čase,
jej lze zobrazit na každém tabletu, stolním
počítači nebo chytrém telefonu. Tyto dva
softwarové nástroje tvoří důležitý základ pro
použití obráběcích center Hermle v souladu
s koncepcí Průmyslu 4.0.
Petr Kostolník

FOTO: Hermle
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NOVÉ ROHOVÉ FRÉZY ŘADY TURBO
Společnost Seco rozšířila svou řadu Turbo o nové
rohové frézy Turbo 16, které jsou podle výrobce
přelomové v dlouhé životnosti nástroje
a bezpečných procesech.

FOTO: archiv

P

rotože je neustálý tlak na zvyšování
produktivity a udržení nízkých nákladů
na obrábění, požadují výrobci nástroje
s dlouhou životností, které zajišťují velmi
bezpečné procesy.
Nové rohové frézy, jejichž tělesa jsou
vyrobena z korozivzdorné nástrojové oceli,
nabízejí díky vysoce optimalizované konstrukci mimořádnou výkonnost v široké šká-

le aplikací i materiálů. Hladký záběr a nízké
řezné síly snižují spotřebu energie
i rychlost opotřebení břitů. Podle výrobce
lze životnost nástroje zvýšit dokonce až
o 130 %. Tělesa fréz v řadě průměrů
od 25 do 250 mm disponují možností využití
vnitřního chlazení a jsou kompatibilní se
širokou škálou upínacích rozhraní standardních rotačních držáků.

Řada Turbo 16 dokáže zajistit vysokou produktivitu. Malá zubová rozteč vybraných fréz
zvyšuje rychlost úběru materiálu až o 50 %.
Díky široké nabídce broušených i přímo
lisovaných břitových destiček nabízí také výjimečnou flexibilitu. Tyto nové břitové destičky
jsou vůbec prvními produkty Seco, které jsou
opatřeny štítky DataMatrix s kódy, jež obsahují
informace o produktu i výrobní šarži.

▼ INZERCE

STOJÍME ZA BRANŽÍ!

VELETRŽNÍ KOMBINACE PRO STROJÍRENSTVÍ A SUBDODAVATELSKÝ PRŮMYSL

LIPSKO, 2. AŽ 5. BŘEZNA 2021
Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby – www.intec-lipsko.cz
Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií – www.z-lipsko.cz

ROZHOVOR JAN PIHAR

ANI V ROCE 2021 NEBUDE LOGISTIKA
PROJÍŽĎKA V KLIDNÝCH VODÁCH
Logistika v letošním roce znovu potvrdila svoji důležitost. Pandemie, která
zasáhla celou společnost, je zvládána také díky nepřetržitému zásobování
životně důležitými artikly – potravinami, léky a drogistickým zbožím.
1

1

„Rok 2020 uzavíráme
s dobrými výsledky,
srovnatelnými s loňským
rokem, což je vzhledem
k turbulentním okolnostem
tohoto roku velmi pozitivní,“
říká Jan Pihar.
2
Rodinná firma DACHSER
je inovátorem v logistice
v podstatě už od svého
založení.

DACHSER letos slaví 90. výročí svého
vzniku. Za tu dobu zavedl do logistické
praxe celou řadu významných inovací,
které ovlivnily způsob, jakým tento obor
funguje dnes. Na čem má firma z Vašeho
pohledu hlavní zásluhy?
DACHSER je inovátorem v logistice v podstatě už od svého založení. Nejvýznamnějším krokem, který se později stal standardem v oboru, byl jistě vývoj a zavedení
výměnných nástaveb do sběrné služby. To
bylo v 70. letech minulého století a od té
doby naplnil DACHSER tuto roli v logistice
ještě několikrát. Například zavedením identifikace pomocí čárových kódů do logistiky,
investicemi do vlastních IT řešení či implementací konceptů bezemisního doručování
v centrech evropských metropolí. Kromě
vlastního IT oddělení máme také oddělení
10 l 12-2020

výzkumu a vývoje, které se zabývá aplikovaným výzkumem technologií a procesů
využitelných v reálné logistické praxi.
Po celou dobu své historie byl
DACHSER rodinnou firmou, ale
začátkem příštího roku Bernhard Simon,
současný CEO společnosti, odchází
z operativního řízení firmy do dozorčí
rady. Odrazí se plánovaná generační
výměna v dalším směrování společnosti,
a jak se mohou změny ve vrcholovém
managementu dotknout české pobočky?

Cílem firmy je vytvořit
pro distribuci v Praze
bezemisní zónu, která
bude kombinovat
doručování
elektromobily
a elektrokoly.

V první řadě je třeba uvést, že DACHSER
stále zůstává rodinnou firmou. Manažerská výměna, která nastane od 1. ledna
příštího roku, byla dlouho naplánována a je
realizována i navzdory zcela mimořádnému
roku, který poznamenala pandemie nového
typu koronaviru. Bernhard Simon, současný
CEO a vnuk zakladatele společnosti Thomase Dachsera, sice odchází z operativního
řízení, ale bude členem dozorčí rady a bude
Burkharda Elinga, který jeho roli CEO
převezme, i nadále doprovázet. Přechod na
nové vedení tedy bude plynulý, a co se týče
vlivu na organizace DACHSERU v jednotlivých zemích, nečekáme žádné změny.
V Česku působí DACHSER od roku
2004, původně jako exkluzivní partner
společnosti E.S.T., a od 1. 1. 2010 už
jako DACHSER Czech Republic. Slavíte
tedy první dekádu plnohodnotného
zastoupení firmy na českém trhu. Co
se podle Vás za tu dobu změnilo a jaké
hlavní milníky vnímáte v aktivitách firmy
v průběhu tohoto desetiletí?

FOTO: DACHSER
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atom, jak letošní jubilejní rok v mezinárodní logistické společnosti
DACHSER probíhal, jsme si povídali
s Ing. Janem Piharem, jejím generálním
ředitelem.

JAN PIHAR ROZHOVOR
Máte pravdu, už deset let v České
republice působíme pod názvem DACHSER Czech Republic. Přejmenování bylo
posledním a už víceméně jen formálním
krokem k integraci do skupiny DACHSER.
Daleko raději bychom oslavili 90. výročí
založení celé skupiny DACHSER, bohužel
doba covidová setkávání a oslavám všeho
druhu nepřeje. Pokud se ohlédneme za
posledním desetiletím v naší české historii,
milníků bylo hned několik. Významně jsme
rozšířili naše zákaznické portfolio i počet
exportních linek sběrné služby, posílili
jsme v regionech, ať už výstavbou nového
areálu v Kladně a rozšířením areálů v Brně,
Hradci Králové a Ostravě, či vytvořením
nových pracovních míst. Dnes zaměstnáváme více než dvojnásobný počet lidí než
před deseti lety. Významně jsme digitalizovali, například jen v letošním roce činily
investice do digitalizace na první a poslední míli více než šest milionů korun.

FOTO: DACHSER

Utkvěl Vám v paměti nějaký opravdu
mimořádný projekt, který jste museli
řešit? Něco, co bylo pro český
DACHSER skutečnou výzvou a na
co jste zvlášť pyšní?
U DACHSERU působím od roku 2004 a od
té doby jsem se setkal s řadou zajímavých
projektů. Musím říci, že pro mě osobně
byly mimořádnými projekty integrace
nových společností do skupiny DACHSER,
na kterých jsme se podíleli. Nejprve to byla
španělská společnost AZKAR a poté
irská Johnston Logistics. Obě dnes
již tvoří nedílnou součást „rodiny“
DACHSER a s mými kolegy na tuto mezinárodní spolupráci rádi vzpomínáme.
Z nových projektů je to právě spuštěný
pilotní projekt zásobování centra Prahy
pomocí nákladních elektrokol. Ve střednědobém horizontu je naším cílem vytvořit
pro naši distribuci z Prahy bezemisní zónu,
která bude kombinovat doručování elektromobily a elektrokoly. A to je v kontextu
současného stavu dopravní infrastruktury
naší metropole skutečná výzva.
Jaké hlavní úkoly a cíle jsou před vámi
v nadcházejícím období a na co se firma
bude na českém trhu hlavně zaměřovat?
Uzavíráme rok 2020 s dobrými výsledky,
srovnatelnými s loňským rokem, což je
vzhledem k turbulentním okolnostem tohoto
roku velmi pozitivní. Hned v lednu nás čeká
výzva v podobě vystoupení Velké Británie
z jednotného trhu a celní unie. Věříme, že
jsme na ni díky naší práci se zákazníky
a posilování v celních odděleních dobře
připraveni. Investovat budeme do rozšíření
pobočky v Českých Budějovicích, pokračování je v plánu i v oblasti digitalizace
a vzdělávání našich zaměstnanců.

DACHSER letos prodloužil spolupráci
s Fraunhoferovým institutem pro
materiálové toky a logistiku (IML)
v rámci výzkumné laboratoře DACHSER
Enterprise Lab. Na jaké oblasti
a výzkumné projekty je tato spolupráce
zaměřena? Zapojuje se do výzkumných
projektů i česká pobočka?
Cílem společné výzkumné práce
v DACHSER Enterprise Labu je nejprve do
detailu pochopit nové technologie a jejich

DACHSERU konkrétně týče, působíme
s našimi vlastními pobočkami ve 44 zemích,
a tak nám koronavirová krize přinesla enormní sociální a ekonomické výzvy v podstatě
na celém světě. Každá země reagovala
a reaguje na šíření nového koronaviru jinými
opatřeními, se kterými jsme doteď konfrontováni. Naším hlavním zájmem se stala
prevence rozšíření onemocnění covid-19
v našich pobočkách pomocí rozsáhlých
hygienických a preventivních opatření. To
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potenciál pro využití v logistice a na tomto
základu potom vyvíjet prototypy a koncepty,
které nabízejí pro DACHSER a naše zákazníky konkrétní přidanou hodnotu a mohou se
stát inovací v našich procesech. Na vývojových a pilotních projektech spolupracujeme
i tady v České republice. Například naše
pobočka v Ostravě byla jedna z prvních, která testovala nové mobilní terminály pro řidiče
na první a poslední míli. Patří sem jistě i zmiňovaný projekt bezemisního zásobování.
Do světa logistiky zasáhla nyní
dramaticky koronavirová pandemie. Jak
ovlivnila, resp. změnila situaci u hlavních
hráčů na globálním trhu a jaké trendy lze
očekávat v logistice příštích let?
Koronavirová krize nás postavila před
zcela nové výzvy, a to v mnoha směrech.
Byli jsme nuceni konfrontovat naše obchodní
cíle s několika týdenním pozastavením
průmyslu v Evropě, naše manažerská role
se najednou na několik prvních týdnů proměnila na roli ochránců zdraví našich lidí,
nemluvě o soukromém životě. Co se

proto, abychom zabezpečili fungování naší
sítě a tím i dodávky zboží pro širokou veřejnost. V oblasti pozemní logistiky se nám to
daří a dařilo i v době nejpřísnějších restriktivních opatření. Jiná byla situace v dálkových
mezikontinentálních přepravách, které letos
zažily a doposud zažívají turbulentní období.
Nákladní letecké přepravy zaznamenaly
extrémní propad z důvodu absence pasažérských letů. To vedlo k převedení části
přeprav na moře, kde ceny raketově vzrostly.
Celkově byl pro nás rok 2020 tedy rokem
hledání nových řešení.
Očekáváme, že pokud se nepodaří dostat
pandemii koronaviru pod kontrolu, bude, co
se opatření a restrikcí týče, situace v příštím
roce zřejmě velmi podobná. K tomu opouští
od 1. ledna 2021 Velká Británie celní unii
a jednotný trh EU, což jistě ovlivní obchodní
výměnu a navazující logistiku kontinentální
Evropy s Velkou Británií. Dá se tedy očekávat, že následující rok v logistice ještě nebude žádná projížďka v klidných vodách.
Petr Kostolník
techmagazin.cz l 11

▼ INZERCE

LOGISTIKA
VE VÝROBĚ

SVĚT V POHYBU – A OMEZENÍCH

S

oudobá logistika je charakteristická
svým globálním formátem a nastavením a také úsilím maximum procesů
standardizovat a automatizovat ve snaze
o dosažení maximální rychlosti a efektivity.
To vše se projevovalo už dlouho předtím,
než svět zachvátila morová rána 21. století
s označením covid-19, která dramaticky
zasáhla do léta vyvíjených a laděných systémů logistických operací, ale také ukázala
jejich limity v kritických situacích. Ochromená letecká doprava, přístavy a depa zavřené
kvůli opatřením proti šíření pandemie,
a dočasné uzavření hranic.
12 l 12-2020

To, co zůstalo funkční z původně bezchybných mechanismů dokonale seřízeného
stroje, bylo podřízeno prioritám nastavovaným na základě aktuální epidemiologické
situace, chyběly masy pracovníků uvězněných v karanténě, zboží bylo nutno důsledně
dezinfikovat, což vyvolávalo rozsáhlé zdržení
a v systémech uzpůsobených na fungování
v reálném čase fatální komplikace.
Z této kritické situace se však logistika
dokázala i poučit, nastavit záložní řešení
a varianty, a uvést do života třeba i nekonvenční způsoby, jak zajistit fungování
výrobních řetězců, průmyslu a ekonomiky.

Projevily se přínosy a výhody automatizovaných řešení, nezávislých na přítomnosti
lidského faktoru. Ve skladových areálech se
tak stále více můžeme setkat s roboty a automatizovanými systémy – od mobilních dopravníků přes automatické vysokozdvižné
a paletové vozíky až po skutečně komplexní
řešení celých skladových hal. To samozřejmě vyžaduje i dokonalý přehled o tocích
zboží a materiálu, kde hrají výraznou roli
sofistikovaná softwarová řešení využívající
nezřídka i zapojení výkonné umělé inteligence, skenovací systémy pro sběr dat
a spolehlivé vychystávací technologie.

FOTO: Saksoft

Koronavirová pandemie a s ní související opatření znamenaly pro
logistické systémy osudový zásah, na druhou stranu však vedly k řadě
řešení, které by asi v běžných podmínkách nevznikly.

I vaše retraky

MOHOU
JEZDIT SAMY

Zdvih až 11,37 m - nejvýše ve své kategorii
Dvojí bezpečnost, díky dokonalým bezpečnostním senzorům
a eliminaci rizik přenosu infekcí ve skladech
Bez dodatečné infrastruktury - geonavigace

Nezávazná konzultace.
Rychlé ověření možnosti
nasazení.
volejte 731 660 107
info@linde-mh.cz

LOGISTIKA VE VÝROBĚ

JAKÉ JSOU HLAVNÍ TRENDY
V MODERNÍ LOGISTICE?
V oblastech logistiky, výroby, dopravy a dodavatelských řetězců dnes
probíhá rychlá a bezprecedentní transformace a budoucí rozvoj těchto
odvětví závisí na inovacích a zlepšování technologií.

N

ejnovější technologie logistické branže
se většinou týkají rychlosti, přesnosti,
zabezpečení a nepřetržitého doručování. Mezi ty klíčové, které identifikovali analytici
jako významné faktory pro vysoce výkonnou
logistiku patří zejména:
3D tisk
Tento revoluční pokrok výrazně rozšiřuje
výrobní proces, zvyšuje nezávislost na specializovaných průmyslových odvětvích a dodavatelských firmách, zkracuje dodací lhůty
a eliminuje potřebu skladovat velké množství
hotových výrobků ve skladech. Použití 3D
tisku tam může vést k dramatickým změnám
v oblasti logistiky. Firmy budou místo mnoha
hotových výrobků dodávat suroviny a mohou
tak poskytovat služby 3D tisku na výdejních
místech, což bude dalším zdrojem příjmů.

Inteligentní systémy a IoT
Internet věcí (IoT) je založen na použití čipů
vysokofrekvenční identifikace (RFID) připojených k zásilkám, které spolu komunikují a přenášejí data vztahující se k dodávkám, jako je
např. identifikace produktu, umístění, teplota,
tlak a vlhkost ve skladovacím či přepravním
prostoru. Senzory ale slouží i jako ochrana
proti krádeži či před poškozením.
Podle očekávání má překročit do konce
letošního roku počet připojených zařízení
50 mld. a mezi odvětví, kde má jejich na14 l 12-2020

sazení stěžejní význam, patří právě výroba,
nákladní doprava a logistika, kde inteligentní
zařízení mohou přenášet a ukládat důležitá
data, jako např. technické požadavky, jména
zákazníků či dodací adresy. Díky inteligentním
paletám a dálkovým kontejnerům je mnohem
jednodušší sledovat nebo lokalizovat přepravované zboží, zaměstnancům skladu usnadní
vyhledávání a distribuci zboží a odeslání objednávek. Pomohou ale i výrobcům provádět
s vyšší efektivitou údržbu a zpracování zboží
na konci data spotřeby. Časem se většina
logistických procesů může stát poloautomatickými.
V současné době je sledování zboží na
cestě jedním z hlavních problémů logistických
služeb. Sledování přepravovaných zásilek pomocí zařízení připojených k síti tyto problémy
odstraní, a navíc bude možné kontrolovat,
zda vozidla potřebují opravu, nebo získat
informace o nesprávné manipulaci se zbožím.
Nasazení IoT spolu s využitím cloudových
GPS systémů umožní snadné sledování
jednotlivých zásilek včetně získávání komplexních informací o nich.
Cloudové služby
Jak se data přesouvají do cloudu, logistické
služby jsou k dispozici prostřednictvím platby
na vyžádání. Malé firmy tak již nemusí utrácet
za složitá IT řešení, platí pouze za to, co zrovna potřebují. Polovina poskytovatelů logistic-
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Budoucí rozvoj logistických odvětví závisí na
inovacích a nových technologiích.
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Klíčové technologie, které ovlivňují vývoj
současné logistiky, podle společnosti Geodis.

kých služeb již využívá cloudové služby, 20 %
to plánuje.
Mnoho firem řeší své aktivity v dodavatelském řetězci interně, ale popularita nových
obchodních modelů Supply Chain as a Service (SCaaS) a outsourcingu činností, jako je
výroba, logistika a správa zásob roste. Firemní
týmy pro řízení dodavatelského řetězce (SCM)
se tak brzy vyvinou do formy skupin kvalifikovaných specialistů zaměřených na strategická
rozhodování ke zlepšení dodavatelského
řetězce. Cloudová technologie umožňuje
správcům dodavatelského řetězce komplexní
pohled na něj a přístup k potřebným datům, ať
jsou kdekoli, a stejně tak technologie podpory
pro SCM budou brzy k dispozici „na kliknutí“.
Tato metoda, původně uplatňovaná v softwaru SaaS, umožňuje firmám snížit režijní
výdaje tím, že se vyhnou fixním nákladům na
infrastrukturu, upgrady a údržbu.
Autonomní vozidla a drony
Bezpilotní vzdušná i pozemní vozidla, ať už
dálkově ovládaná, nebo fungující v autonomním režimu, budou hrát v logistických systémech budoucnosti významnou roli – zejména
pokud jde o řešení tzv. poslední míle. Tyto
robotické systémy jsou malé, lehké a jejich
provoz je poměrně levný a mohou se dostat
i tam, kde je to pro jiné dopravní prostředky
problematické. Díky jejich rychlosti a přesnosti
je možné redukovat dodavatelský řetězec
a výrazně snížit náklady na dopravu. Operátoři
budou používat drony k okamžitému doručování menších zásilek ve městech i vzdálených
oblastech, autonomní vozidla ale zvládají už
i dopravu větších balíků.
Ve skladech mohou autonomní mobilní
roboty v kombinaci s efektivním softwarem
pro správu skladu výrazně zlepšit produktivitu
dodavatelského řetězce. Rostoucí využívání
robotů a softwaru pro automatizaci procesů
však nemá primárně nahradit lidský personál,
jejich úkolem je pomoci urychlit jednoduché
a opakující se úkoly, takže lidé se mohou
zaměřit na úkoly s vyšší hodnotou.
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e-AWB
Elektronický letecký nákladní list (e-AWB)
je prvním krokem k digitalizaci odvětví. Jde
o elektronickou verzi stávajícího leteckého
nákladního listu, který doprovází náklad
od odesílatele k dodání. Zlepšuje efektivitu
sledování a zpracování údajů o nákladu a také
transparentnost a bezpečnost trasy a snižuje riziko zpoždění. Mezinárodní asociace
leteckých dopravců IATA ohlásila přechod na
e-AWB počátkem roku 2019, hlavní letecké
společnosti již elektronický letecký nákladní
list zavedly a do konce roku 2020 by mělo být
80 % leteckých nákladních listů elektronických.
Blockchain
V logistice může usnadnit výměnu citlivých
dat pro různé přepravce a blockchainové
nástroje pro zpracování informací umožní
dosáhnout větší transparentnost dodavatelského řetězce. Technologie blockchainu
a transakcí distribuovaných mezi počítači
v síti může pomoci minimalizovat poruchy
a zlepšit zákaznický servis. Prostřednictvím
blockchainu lze prakticky všechny komponenty dodavatelského řetězce integrovat
do jedné platformy, kterou mohou dopravci
a poskytovatelé logistických služeb používat
k aktualizaci společností a zákazníků na cestě
zboží. Fakturaci a platby lze provádět také
ze stejného systému. Tato integrace zefek-
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tivňuje celý dodavatelský řetězec a pomáhá
jeho manažerům identifikovat problémy dříve,
než k nim dojde. Blockchain také poskytuje
bezkonkurenční ochranu informací, protože decentralizační princip chrání data před
nežádoucími nepovolenými úpravami, což
znemožňuje napadení systému.
Digitální dvojčata
Elektronické kopie fyzického objektu nebo
procesu jsou jedním z nejzajímavějších trendů
v logistických technologiích. Systém digitálních dvojčat umožňuje fyzický a digitální svět
spojit do jednoho a komunikovat s e-modelem
objektu nebo jeho části stejným způsobem
jako s jejich fyzickými protějšky. Potenciál
jejich využití v logistice je značný – v odvětví
dopravy lze tuto novinku použít ke sběru
údajů o produktu a balení, získat informace
k identifikaci potenciálních slepých míst

či opakujících se trendů ke zlepšení budoucích operací.
Analýza velkých dat a umělá inteligence
Díky integraci nástrojů pro analýzu velkých
dat mohou logistické společnosti získat řadu
cenných údajů, např., které produkty jsou
z hlediska zákazníků nejvíce atraktivní nebo
která oblast, přístav, sklad se pro logistické
operace ukazuje jako lukrativní, stanovovat
optimální trasy pro sběrnou službu apod.
K významným faktorům nejen v této oblasti
patří i využití umělé inteligence (AI). Díky její
integraci mohou manažeři logistiky proaktivně
zvládat kolísavé požadavky napříč operacemi
dodavatelského řetězce, předvídat problémy
a rizika a aplikovat potřebná řešení, čímž eliminují další provozní náklady.
Josef Vališka
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VŠE KROMĚ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
Novinka v portfoliu společnosti STILL, kompaktní 80V elektrický
vysokozdvižný vozík RX 60 s nosností 3,5 až 5 tun, otevírá nové možnosti
s ohledem na výkonnost, náklady, efektivitu a ekologický provoz.
1

Nejmladší elektrický silák
Do rodiny elektrických vysokozdvižných
vozíků přibyl nový model s označením
RX 60-35/50. Zákazníci tak mohou poprvé
využít při přepravě těžkých břemen uvnitř
budov i venku nové možnosti a výhody, které
tato konstrukční řada s nosností 3,5 až 5 tun
nabízí. Kromě hbitosti, obratnosti a vysokého
komfortu jízdy přesvědčuje tento kompaktní
model s 80V technologií působivým výkonem
překládky a vysokou disponibilitou.
16 l 12-2020
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1

Elektrická novinka boduje nejlepším výkonem,
disponibilitou a ergonomií – bez emisí.

2

Díky řešení STILL Performancesystem je
RX 60-35/50 dokonale sladěným paketem silných
komponent pohonu a jemně ovládaných funkcí.

3

Ergonomické pracoviště disponuje velmi dobrým
výhledem na všechny strany.

4

Extra velké zorné pole na přepravované břemeno
umožňují optimalizované profily zvedacího zařízení.

5

Pro větší bezpečnost při nastupování
i vystupování má zvětšená stupačka protiskluznou
nášlapnou hranu.

6

Díky nízké spotřebě zvládne RX 60-35/50
bez problémů dvě směny bez dobíjení.

Řešení STILL Performancesystem představuje inteligentní propojení veškerých
hardwarových a softwarových komponent
pohonu pojezdu a zdvihu. V souladu s touto
koncepcí je nový vozík RX 60-35/50 dokonale vyladěným komplexním souborem silných
komponent pohonu a jemně ovládaných
funkcí. V rámci této konstrukční řady
je k dispozici sedm různých variant
vozíků se vzdáleností těžiště břemene
500 mm (standardně) nebo 600 mm (na
přání) vybavených jak klasickou trakční
olověnou baterií, tak li-iontovou technologií.
Ve všech třídách nosnosti je navíc dostupná
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rakticky od svého založení před
100 lety se hamburský výrobce vysokozdvižných vozíků zaměřuje na inovativní spojení elektrické energie a mobility
dle aktuální potřeby trhu. Například v poválečné době, kdy byl nedostatek pohonných
hmot, přinesla rostoucí mobilita v roce 1946
velký úspěch nejdříve elektrickému plošinovému vozíku STILL EK 2000 a o několik let
později prvnímu elektrickému vysokozdvižnému vozíku STILL EGS 1000. Po řadě
úspěšných sérií vysokozdvižných vozíků
v pozdějších letech je i v letošním roce, kdy
si firma připomíná své jubilejní výročí, vývoj
nejnovějších produktů této značky zaměřen
na hlavní potřeby zákazníků ve vnitropodnikové logistice – vysoký výkon a optimální
ergonomii při vynikající energetické efektivitě
na principu „Zero Emission“.
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i varianta High-Performance, která nabízí
díky vyšší výkonnosti a většímu zrychlení
ještě vyšší výkon překládky, jež se uplatní
především v náročných profilech nasazení.
Menší bratr nejnovějšího zástupce nové
konstrukční řady, vozík RX 60-25 s nosností
2,5 tuny, získal už loni v nezávislém testování, které zároveň dokumentovalo výkon
překládky na úrovni srovnatelného dieselového vysokozdvižného vozíku, čelní pozici
v žebříku přímé konkurence elektrických
vysokozdvižných vozíků. Úspěšná koncepce
pohonu byla následně převzata i pro nový
vozík RX 60 s 5tunovou nosností, což umožnily dva výkonné třífázové pojezdové motory
s aktivním chlazením v přední nápravě. Ve
variantě High-Performance zajišťují dva
motory o výkonu 11 kW ještě vyšší výkon.
Oproti předchůdci je výkon pojezdového
motoru zvýšen o 46 %. Protože mohou být
oba motory poháněny i při plném rejdu, je
vysokozdvižný vozík velmi obratný. Aktivní
chlazení přizpůsobující účinnost dle potřeby
zajišťuje vysokou termickou stabilitu i při
maximálním výkonu překládky, přičemž
zapouzdřené komponenty výkonové elektroniky a zdvihové a pojezdové motory jsou
chlazeny robustními bezúdržbovými ventilátory s tepelným řízením zcela bez filtrů.
Impozantní dojezd a disponibilita
Vozík RX 60 dosahující rychlosti až 20 km/h
je nejen hbitý, ale má i velkou výdrž. Díky režimu rychlého startu a automatické pružinové parkovací brzdě v kombinaci s intuitivním
palubním počítačem STILL Easy Control je
připraven k provozu během několika sekund
a řidič má k dispozici okamžitě přehledně
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všechny informace i relevantní výkonnostní
funkce.
Kapacita baterie 59,5 kWh nebo v li-ion
provedení až 118,4 kWh a nízká spotřeba umožňují tomuto 5tunovému silákovi
pracovat bez dobíjení kompletní dvě směny.
V případě výměny baterie, když už na ni přijde čas, přichází další výhoda v osvědčeném
konstrukčním řešení bočních dvířek prostoru
pro baterie. Ocelová dvířka o tloušťce
4 mm velmi snadno otevře (až o 180°) jeden
člověk, který také pomocí elektrického
nízkozdvižného vozíku sám vymění baterie.
Pro větší flexibilitu dodává výrobce na přání
integrovanou nabíječku pro rychlé dobíjení
během práce.
Dobrý výhled z ergonomické kabiny
Novinka RX 60-35/50 navazuje na úspěšnou
koncepci řady RX 60 i v oblasti komfortu
a bezpečnosti. Například pro větší bezpečnost při nastupování a vystupování má
zvětšená stupačka protiskluznou nášlapnou
hranu. Kabina řidiče je zvětšena směrem
nahoru o 16 mm a zvětšil se i prostor pro
nohy o ca 10 cm. Umístění pedálů umožňuje

Kromě komfortu jízdy,
hbitosti a obratnosti
přesvědčuje nový
vozík působivým
výkonem překládky
a vysokou
disponibilitou.

pohodlnou polohu nohou a ničím neomezený
přechod mezi brzdovým a plynovým pedálem. Komfort přinesl i ergonomicky tvarovaný
kryt baterie, takže i při zcela dozadu posunutém sedadle řidiče se zde lýtka nedotýkají.
Ergonomie pracoviště získává na významu nejen z hlediska komfortu obsluhy,
ale také (a vlastně především) v kontextu
bezpečnosti. Důležitou roli zde hraje zejména dobrý výhled řidiče do všech stran.
Protože čím větší jsou břemena, tím musí
být zabezpečen i lepší výhled na náklad.
Extra velké zorné pole na přepravované
břemeno a kolem zvedacího zařízení zajišťuje konstrukce profilů vlastního zvedacího
zařízení optimalizující výhled. Neméně
významnou roli ale hraje i nízká přední část
a promyšlené umístění ovládacích prvků
v kabině vozíku.
Inteligentní management
Výběr „správného“ vysokozdvižného vozíku
dnes již není jen o značce a nosnosti. Mnohem větší důležitost je, jak v rámci příslušných podmínek ve firmě efektivně a ekonomicky uspořádat celou vnitropodnikovou
logistiku, kde hraje významnou roli i výběr
vhodného energetického systému. Ten se
může lišit dle profilu nasazení a individuálních perspektiv – např. celkových provozních
nákladů, trvalé udržitelnosti, digitalizace
nebo servisu. Vedle olověných baterií s kapalným elektrolytem nyní získávají na významu především lithium-iontové baterie, které
šetří zdroje vyšší účinností celého systému
a je možné je rychle nabíjet.
Petr Kostolník
techmagazin.cz l 17
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DETEKČNÍ SYSTÉMY POMÁHAJÍ
VE SKLADECH
Ve skladu často dochází k poškození produktu, když se vidlice
robotizovaného vysokozdvižného vozíku „netrefí“ do otvorů palet.
Proto dostaly vozíky pomoc v podobě systému detekce palet.
1

1

Systém 3D snímání pomůže automatizovaným
vysokozdvižným vozíkům dosáhnout vysoké
přesnosti vychystávání.

2

PDS musí být schopen rozlišovat mezi různými
typy překážek kapes palet.

V

e snaze o rychlost jsou palety někdy
umístěny pod mírným úhlem nebo
kolmo k uličce, což neumožňuje
vozíku dobrý přístup pro vkládání vidlice
do kapes palety. Tyto situace komplikují
provoz autonomních vysokozdvižných
vozíků (AFT), které sledují předprogramované dráhy. Spolehlivé řešení, jak AFT „vidí“
regál pomocí technologie detekce palet,
může významně snížit kolize s regály a poškození zboží. Systém 3D snímání, který
vyvinula společnost ifm electronic, může
pomoci automatizovaným vysokozdvižným vozíkům dosáhnout až
2
98,5% přesnosti vychystávání
a zjednodušit náročné operace s vysokými regály.
Systémy detekce palet
Strojové vidění zvyšuje
celkovou účinnost zařízení
(OEE), což je zlatý standard
pro měření produktivity
výroby založený na dostupnosti zařízení, míře výkonu
a kvality. Uživatelé AFT mají
několik možností snímání
pro operace pick-and-rack,
přičemž každá technologie
18 l 12-2020

nabízí různé výhody i nevýhody. Komerčně
dostupné automatizované systémy detekce
palet (PDS) používají celou řadu technologií
dálkového rozpoznávání. Špičková vestavěná řešení Time-of-Flight (ToF) nabízejí rychlost stereoskopických systémů bez vyšších
nákladů a dalších požadavků na počítač,
zároveň poskytují schopnost plného 3D
snímání v celém zorném poli.
Na rozdíl od lidarových skenovacích
systémů, které poskytují pouze 3D průřez
stojanu nebo palety a kde zaměření vysokých sloupců naskládaného zboží může

Lepenka
zakrývající kapsu

Obalová fólie
zakrývající kapsu

Vysoce reflexní
náklad palety

Stále chytřejší software
Klíčovým prvkem PDS je software, který dodává senzorickému systému AFT
inteligenci. Vývoj detekčních algoritmů PDS
vyžadovalo testování stovek různých typů
palet, podmínek a konfigurací, roky vývoje
a miliony vyzvednutí. Software PDS musí
být schopen rychle lokalizovat jakoukoli
kapsu palety, ať už na paletě GMA nebo
CHEP, ale i na poškozené nebo pootočené
paletě. A protože se palety a jejich kombinace neustále mění, musí být software
vyladitelný, aby se přizpůsobil měnícím se
rozměrům palet a odlišil paletové struktury
od jiných objektů a konfigurací.
PDS musí být např. schopen rozlišovat mezi dvěma kapsami na jedné paletě
jedinečných rozměrů a vzhledem „fiktivní“
palety vytvořené kapsami sousedních palet.
Takové situace mohou rychle zkomplikovat
situaci běžným řešením pro detekci.
Řešení PDS ze všech stran a perspektiv
nejen pomáhá vyvíjet robustní algoritmy,
ale zvyšuje i celkovou účinnost systému.
Vývojáři navrhli algoritmus pro běh přímo
na kameře O3D3O3, v jádru svého PDS.
Toto vysoce integrované řešení běží rychleji
než konkurenční systémy, protože veškeré
zpracování probíhá v rámci AFT, což snižuje
potřebu robota komunikovat se vzdálenými
servery a naváděcími systémy.
Garrett Place
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představovat problém, dokáže PDS „vycítit“
celý tvar skládané 3D palety nebo regálu.
Navíc se data z lidarových systémů dále
snižují výpočetními algoritmy, které odfiltrují
světla, odlesky a další odlehlé datové body
způsobené reflexními materiály, jako je
obalová fólie, což má za následek méně dat
pro spolehlivé vedení vozíku a potenciální
snížení metrik OEE. PDS kamery na bázi
ToF disponují silným osvětlovacím systémem, který dokáže lépe proniknout do
těchto lesklých materiálů než lasery.

Nový vozík STILL RX 60. Šlápněte na plyn.
Využijte svůj čas naplno: 258 tun za 3 600 sekund. Příští zastávka na nabíjení?
Za 32 400 sekund! Nejvyšší výkon všech dob.
www.still.cz/RX60seconds
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MODULÁRNÍ AMR SYSTÉM MAX-N
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A

utonomní vysokozdvižný vozík
Max-N High Bay s protizávažím je
určen k automatizaci regálových
a vychystávacích operací ve skladech s vysokými regály. Může pojíždět rychlostí až
6,5 km/h a zvedat tunové užitečné zatížení
do výšky až 11 m. Mechanika protizávaží je
integrována do základny mobilního robota
(AMR), takže vozík může jet až ke stojanu
pro rychlejší vychystávání a umístění na
vysoké skladovací regály.
Plně robotický autonomní vysokozdvižný vozík funguje bez problémů s existující
skladovou infrastrukturou, takže není
třeba investovat do nových regálových
systémů nebo palet a instalace může být
dokončena za několik týdnů. Pomocí softwaru SurePath Enterprise dostávají vozíky
Max-N High Bays data ze stávajících
systémů pro správu objednávek a skladů
(WMS) a lze je rychle nasadit, přičemž
20 l 12-2020
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program definuje nejefektivnější trasu pro
každou úlohu.
Mezi klíčové vlastnosti vozíků patří
skenery LiDAR a technologie SLAM, které
mapují zařízení v reálném čase pro navigaci
a detekci překážek i za špatných světelných
podmínek. Inteligentní senzory detekce palet
a regálů pro přesné vychystávání umožňují identifikovat prázdné palety a sledovat
konkrétní LPN mezi plným stohem palet. Pro
předcházení kolizím na ochranu zaměstnan-

Modulární systém
umožňuje změnu
z vysokozdvižného
vozíku na stohovač
palet, nízkozdvižný
vozík nebo tahač.
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Autonomní vozíky
Max-N High Bay fungují se
stávající infrastrukturou.
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Vysokozdvižný vozík
s protizávažím je určený
k automatizaci vychystávacích
operací s vysokými regály
až 11 metrů.
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Pomocí softwaru dostávají
vozíky data z WMS, přičemž
program definuje nejefektivnější
trasu pro danou úlohu.

ců slouží bezkontaktní technologie a vestavěné senzory, které
detekují převislé překážky pro
bezpečnější autonomní zvedání
v úzkých uličkách. Vozík lze
v případě potřeby snadno přepnout do manuálního režimu.
Novinka je součástí patentově
chráněného modulárního systému autonomních mobilních
robotů AutoGuide a je navržena pro maximalizaci flexibility
a provozuschopnosti vozového
parku. Je jedním z několika
adaptérů s vysokým užitečným
zatížením pro robotickou základnu Max-N Base AMR, která
se změnou adaptérů přemění
z vysokozdvižného vozíku na
stohovač palet, nízkozdvižný
vozík nebo tahač – a zase zpět.
Se softwarem pro správu zásob se Max-N
High Bay navíc stává součástí rovněž nově
uvedeného systému Mobile Autonomous
Storage and Retrieval System (ASRS). Toto
software se propojuje s WMS a aplikacemi
pro správu zásob. Tak může autonomní systém bezpečně a efektivně přepravovat materiály z přijímacího doku přímo do skladovacích regálů bez nutnosti dopravníkových
systémů nebo jiné nepružné infrastruktury
pro manipulaci s materiálem. Po napojení na
podrobný seznam podnikových zásob dokáže dostat materiál přesně tam, kam patří.
Paletové vozíky Max-N převyšují bezpečnostní standardy ANSI a získaly certifikaci
CE, která potvrzuje splnění nejpřísnější
úrovně bezpečnosti a shody vyžadované
směrnicemi a normami EU pro zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Kamil Pittner
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Výrobce autonomních mobilních robotů s vysokým užitečným zatížením
AutoGuide Mobile Robots uvedl na trh nový plně autonomní robotický
vysokozdvižný vozík.
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VOZÍK, S KTERÝM VJEDETE I DO VÝTAHU
Nový všestranný elektrický vozík Linde E10 je univerzální
a využitelný v mnoha průmyslových odvětvích.
Uveze až tunovou zátěž a umí vjet i do nákladního výtahu.
1
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P

ortfolio průmyslových manipulačních
vozíků společnosti Linde Material
Handling rozšířila novinka v podobě
kompaktního flexibilního stroje, který může
operovat i v místech, jež jsou pro běžnou
techniku tohoto typu problematická či
vůbec nepřístupná.
„Téměř v každém průmyslovém odvětví
existují činnosti, které vyžadují obzvláště úzký, krátký a zároveň velmi lehký
manipulační vozík, jenž může vjet i do
nákladního výtahu. Vyšli jsme proto vstříc
potřebám našich zákazníků a připravili
nový vozík Linde E10 s kapacitou nosnosti až do 1 tuny, který je všestranným
pomocníkem pro každodenní logistiku,“
vysvětluje Vladislav Záveský, Product
Manager z české pobočky Linde MH. Novinka je k dispozici s klasickou olověnou
nebo li-ion baterií a je vybavena řadou
komfortních a bezpečnostních prvků.
Díky kompaktním rozměrům (je nepatrně
širší než standardní europaleta) a poloměru otáčení (pouhých 1317 mm) může
manévrovat i v opravdu velmi stísněných
prostorech. Krátký rozvor kol, kompaktní konstrukce (šířka pouhých 828 mm)
a ideální koncepce řízení umožňují stohování, přepravu, vychystávání, nakládku
i vykládku ve velmi těsném prostoru.
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Navržen pro rozmanité potřeby
Jde o nejmenší model své řady, ale díky
optimálnímu rozložení hmotnosti se uplatní při nejrůznějším nasazení. I přesto, že
uspořádání prostoru řidiče je ryze funkční,
nedochází ke snížení komfortu pro obsluhu. Vozík E10 je přednostně navržen pro

Kompaktní rozměry
vozíku a poloměr
otáčení umožňuje
manévrování i ve velmi
stísněných prostorách.
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I když je uspořádání prostoru
řidiče ryze funkční, nedochází ke
snížení komfortu pro obsluhu.
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Vozík lze na přání vybavit
polohovačem vidlic, s jehož
pomocí je možné překládat zboží
s milimetrovou přesností.

převoz nákladů na krátkou vzdálenost,
nemá proto sedačku pro řidiče, který na
vozíku pouze stojí, nicméně je myšleno
i na jeho pohodlí a v prostoru řidiče je
instalováno polstrované opěradlo. Do
vozíku může obsluha nastoupit z obou
stran, aniž by řidič musel příliš zvedat
nohy. Součástí standardní výbavy je
i systém automatického snížení rychlosti
v zatáčkách a při zdvihu sloupu disponuje
vysokou stabilitou. Bezpečnostní spínač,
označovaný také jako „tlačítko mrtvého
muže“, je integrovaný do podlahové rohože plošiny řidiče, což zajišťuje, že se vozík
rozjede pouze, když řidič stojí v obrysu
podvozku.
Komplexní design zohledňuje
vše důležité
Ergonomie, bezpečnost a komfort jízdy
spolu úzce souvisí a tento princip ctil
výrobce i při konstrukčním řešení nového
modelu. Optimálně uspořádané ovládací
prvky a úzké profily ochranného rámu
a zdvihového sloupu zajišťují maximální
volnost pohybu a vynikající výhled na náklad i okolí. K dokonalému pohodlí řidiče
přispívá plošina odtlumená od vibrací
a rázů. Pro případy, kdy je při manipulaci s nákladem nutné časté couvání,
může být vozík vybaven dvojitou sadou
ovládacích pák a rukojetí vpředu a vzadu.
Volitelné vybavení vozíku E10 zahrnuje mj.
stříšku z vysoce odolného pancéřového
skla, která zajišťuje nerušený výhled nahoru a ochranu před padajícími předměty.
Jako další doplňkové prvky jsou nabízena
také bezpečnostní světla Linde BlueSpot
a Linde TruckSpot, která varují osoby
vyskytující se v pracovní oblasti vozíku
pomocí signálních bodů promítaných
na zem.
Josef Vališka
techmagazin.cz l 21
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UNIKÁTNÍ LOGISTIKA Z LIBERCE
Výzkumníci z TUL vyvinuli robotizovaný skladovací systém
pro manipulaci s přepravkami, který šetří místo, čas i lidskou práci
a nabízí autonomní provoz s řadou pozoruhodných funkcí.

P

rojekt Archeion, který byl vytvořený
pro firmu Systematic, uspoří více
jak polovinu potřebné zástavbové
plochy ve srovnání s obdobnými systémy.
Autonomní roboty, které jej obsluhují, zase
manipulační práci skladníků a náklady za
pracovní sílu. Tím se výrazně navyšuje
propustnost skladu.

Všechny dnes užívané systémy tzv. vysokokapacitního skladování zahrnují sloupce
přepravek vyskládané vedle sebe, které
nedělí žádné uličky. Nad nimi přejíždí roboty,
které vyzvednou určenou přepravku a transportují na místo vyskladnění.
Archeion funguje rovněž na principu
přepravek stohovaných na sebe, nad

nimiž na mřížové konstrukci s kolejnicmi přejíždí
několik obslužných robotů.
Základem je ovšem plně
automatizovaný skladovací
robotický systém SysLogeum 3000 na bázi stohovacích plastových euroboxů
s nosností 25 kg zasazených
do modulární hliníkové
konstrukce, po které se
pohybují roboty.
Systém je koncipován tak,
aby sklad mohl růst do výšky
i do šířky bez nutnosti zastavení jeho provozu. Robot,
schopný pojmout jakoukoliv
přepravku bez ohledu na typ
úchytu, je koncipován jako
skládačka z pěti modulů pro
jednoduchý servis. Cesty robotů se plánují v reálném čase pomoci algoritmu, který s využitím AI pro pohyb každého
robota najde optimální trasu s minimálním
počtem změn směru s ohledem na aktuální
stav skladu. Trasy proto systém volí tak, aby
minimalizoval počet jejich křížení a eliminoval čekání robota na uvolnění cesty snižující
výkonnost skladu.

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SKLADOVÁNÍ KRABIC

K

oncept chytré dopravníkové
technologie je v 60 metrů dlouhém,
26 metrů širokém a 24 metrů vysokém skladu typu silo. Kromě skladu, kde
je k dispozici 58 600 skladovacích míst,
ocelové konstrukce a regálových zakladačů s manipulačními zařízeními na nosiče
břemen různých šířek, dodal Jungheinrich
také dopravníkový systém se stanovišti na
příjem a vychystávání zboží, řídicí systém,
protipožární uzávěry a software.
Celý koncept je velmi efektivní. Například
místo sedmi uliček, které navrhovala projekční kancelář, dokázal Jungheinrich díky
sofistikovanému systému rozdělování krabic do rozměrových skupin se vzájemným
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párováním, zredukovat sklad na pět uliček.
Systém identifikujte celkem 37 přepravních
jednotek různých velikostí, většinou bez
krabic nebo přepravek, a ukládá je po osmi
nebo deseti jednotkách na jeden regálový
oddíl.
Procesy jsou řízeny systémem WCS
(Warehouse Control System). Automatická
detekce krabic na 400metrovém dopravníkovém systému je založená na 3D měření
a vážení projíždějících krabic. Během
kontroly obrysů a třídění systém díky senzorům a kamerám detekuje vyboulení nebo
promáčkliny.
Petr Kostolník
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Společnost Jungheinrich rozšířila rakouskému výrobci lyžařského vybavení
Atomic distribuční sklad přidáním automatizovaného systému skladování krabic
typu silo s téměř 60 tisíci místy.

TÉMA

ELEKTROMOBILITA,
DOBÍJECÍ SYSTÉMY
A ENERGETIKA

… A PLNOU BATERII, PROSÍM!
Jen málo témat nyní rezonuje (snad kromě covidu) tak jako
elektromobilita, čistá mobilita, bezemisní doprava apod. Za nimi
se skrývá jeden společný projekt – dopravní prostředky a systémy
nezatěžující životní prostředí emisemi.
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rávě tady se však skrývá pověstné
čertovo kopýtko – elektromobily
nejsou zcela bezemisní záležitost, jak
jsou většinou prezentovány, protože z hlediska celkového životního cyklu přinejmenším, pokud jde o jejich výrobu a vyřazování
vysloužilců z provozu, jsou na tom s emisemi na štíru stejně (a někdy i hůře) jako
klasické vozy se spalovacími motory – jen
z jejich výfuků nejde kouř.
To však nic nemění na faktu, že (s vydatnou pomocí úřadů a nejrůznějších
dotací či naopak restrikcí na jiné pohonné

technologie) elektromobily nastoupily
masivní tažení světem, který by měly
v příštích dekádách prakticky kompletně
ovládnout. Jedním z posledních signálů je i nedávná dohoda sedmi hlavních
evropských výrobců kamionů, že do roku
2040 končí s dieselovými motory, jež dominovaly tomuto segmentu. Nástupcem
nafty v pohonu silničních těžkotonážníků
by měl být vodík – hlavně elektrické vozy
s palivovými články, tzv. FCEV.
Samozřejmě není vše ještě dokonalé
a zbývá vyřešit celou řadu problémů,

z nichž asi nejzásadnějším je vybudování
fungující infrastruktury pro přibývající
počet vozidel poháněných elektrickou
energií, a pak i výrobu elektřiny samotné. To v situaci, kdy se řada zemí
odklonila od jaderné energetiky a OZE
ukázaly i některé své stinné stránky,
není úplně jednoduchá záležitost. Ale
trend – zejména v Evropě – byl nastaven
jasně a míří směrem k mobilitě charakterizované nikoli oktanovým číslem
a typem kapaliny v nádržích, ale ampéry
a volty.
techmagazin.cz l 23
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ROK 2020 ZNAMENÁ PŘELOM
V DOPRAVĚ A ŠANCI PRO EVROPU
Továrna Tesly v Grünheide se podle výroku Elona Muska stane svého
druhu největší na světě. Ročně vyprodukuje nejen 500 000 elektrických
vozů, ale i rekordní počet baterií šetrných k životnímu prostředí.
To je skvělá zpráva pro evropský průmysl i pro ekologii.
1

1

Vývoj nových
komponentů pro
elektromobily přinese
zvýšení dojezdové
vzdálenosti a snížení doby
nabíjení na 15 minut.
2
„Zákaz nebo různé
formy omezení vozů
na fosilní pohon přijaly
Čína, Indie, Srí Lanka
nebo Costa Rica a stále
se přidávají další země.
Jde o celosvětovou
záležitost,“ říká Filip
Dvořák.
3
BMW interpretuje příklon
k alternativním pohonům
jako celosvětovou
změnu.
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pracovala na „ekologizaci“ svých provozů
a produktů od 90. let. Navíc v roce 2017
oznámila vícefázový investiční plán ve výši
400 mil. eur, v jehož rámci již vznikají první
dva závody. První ve finské Harjavaltě, druhý ve Schwarzheide na pomezí Braniborska
a Lužice, který má od roku 2022 zásobovat
nedalekou Gigafactory.
Zásluhou BASF dnes Evropa drží trumf
v podobě udržitelné chemie pro elektromobily. „Udržitelnost sama o sobě ovšem
nestačí – abychom uspěli na světových
trzích, naším cílem musí být technologicky špičkové výrobky,“ zdůrazňuje Filip

Jak konkrétně bude
vypadat trh s auty do
budoucna, ukáže vývoj.
Fosilní pohon ale bude
brzy minulostí.

Dvořák. BASF proto jako člen Evropské
bateriové aliance pracuje na komponentech, které do roku 2025 přinesou zvýšení
dojezdové vzdálenosti elektromobilu na
jedno nabití z 300 na 600 km, poloviční
velikost baterie při dvojnásobné životnosti
a snížení doby nabíjení na 15 minut.
Skutečně zelená mobilita
V obou nových závodech počítá BASF
s počáteční roční kapacitou zařízení pro
přibližně 400 000 elektromobilů. Oba
provozy budou využívat mimořádně efektivní výrobní procesy s vysokým podílem
obnovitelných zdrojů energie a zkrácené
dopravní cesty v rámci hodnotového řetězce. Díky tomu bude jejich uhlíková stopa
oproti konvenčním průmyslovým standardům o 30 % nižší.
Spuštění recyklačního systému, na
jehož budování se BASF podílí, stlačí uhlíkovou stopu katodových materiálů BASF
až o 60 %. „Otevírá se tak cesta pro kli-
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ohledem na strategii udržitelnosti,
kterou EU přijala, se do evropských
aut instalují jen baterie šetrné k životnímu prostředí. Oporou zelené mobility
se tímto stává chemická společnost BASF,
která se na podobnou změnu nastavení již
léta připravovala.
Díky výstavbě Gigafactory u Berlína
může evropská automobilová produkce
a spolu s ní evropská ekonomika chytit
nový dech. Tato investice bude mít totiž
dopad i na řadu navázaných odvětví
a může dát podnět k rychlejší transformaci
dopravy.
„Po desetiletích, kdy se těžiště automobilového průmyslu přesouvalo do zemí
jako Čína, Indie, Mexiko nebo Brazílie, se
situace může zvrátit a Made in EU se může
stát značkou kvality mezi elektromobily,“
říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF v České republice.
Skupina BASF, největší evropská chemická společnost a druhá největší na světě,
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maticky šetrnou a společensky odpovědnou mobilitu, v tom se Evropa může jasně
odlišit od Číny,“ potvrzuje Filip Dvořák.
Strategický význam bateriové produkce
v Evropě potrhuje i viceprezident Evropské
komise Maroš Šefčovič. Potřeba bateriového hodnotového řetězce je nyní tím naléhavější, že Evropa bude hledat impuls pro
ekonomický restart a zároveň také způsob
uskutečnění vize udržitelnosti, k níž se
zavázala.
„Nejedná se však o záležitost evropskou, nýbrž celosvětovou: zákaz nebo
různé formy omezení vozů na fosilní pohon
přijaly Čína, Indie, Srí Lanka nebo Costa
Rica a stále se přidávají další země. V sázce jsou tedy světové trhy,“ vysvětluje Filip
Dvořák.
Německo udává tón
Jak konkrétně bude vypadat trh s auty
do budoucna, ukáže další vývoj, jisté
však je, že fosilní pohon bude brzy patřit
minulosti.
Dokládá to výsledek jednání německé
kancléřky s hlavními hráči německého
automobilového průmyslu. Ta nepřinesla
výrobci navrhovanou podporu nákupu
nových aut. Takže zatímco dotace na elektromobil činí v Německu až 9000 eur, auta
s fosilním pohonem dostanou jen mírnou
úlevu v podobě dočasného snížení DPH
o tři procentní body, tedy řádově stovek
eur. Spolková vláda tím potvrzuje své
odhodlání podpořit změny, jež odpovídají
globálním trendům.
I v souvislosti s tím ohlásily největší
německé automobilky posílení udržitelnosti
svých výrobků. Společnosti Daimler, BMW
a Volkswagen na virtuálním summitu 6. listopadu potvrdily, že dostojí svým závazkům
v podobě investic do nových technologií.
Jejich vozy i výrobní procesy se tak stanou
v maximální možné míře šetrné a uhlíkově
neutrální. Zatímco podle koncernu VW není
jiná cesta než ofenziva na poli elektromobility, BMW interpretuje příklon k alternativním pohonům jako celosvětovou změnu
– v Evropě a následně ve zbytku světa prý
už o vozy nesplňující nároky na udržitelnost
jednoduše nebude zájem.
Elektromobilitu může doplnit vodík
Vedle elektromobility se nabízejí i jiné
alternativy. BASF však nepochybuje o tom,
že elektromobilita bude mít v příštích
letech a desetiletích klíčovou roli. „BASF
se k elektromobilitě hlásí a stejně jako jiní
významní hráči ji podporuje. Nemůžeme si
však být jisti, jestli se právě Li-Ion baterie
stanou tou jedinou správnou technologií.
Je dost možné, že městskou elektromobilitu funkčně doplní např. vodík jako výhodné
řešení pro dálkovou dopravu,“ uzavírá Filip
Dvořák.
Petr Kostolník
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ČESKÉ NABÍJEČKY DEL DÁVAJÍ
ELEKTROMOBILITĚ SMYSL
Nová generace nabíjecích stanic pro elektromobily od žďárské
inženýrské společnosti DEL má ambice obsloužit široké spektrum
zákazníků. Hlavní výhodou je modularita a přidané funkce, které
posouvají nabíjecí infrastrukturu k „chytrému“ nabíjení.
1

Výsledky vlastního vývoje
Elektromobilita je cesta budoucnosti. Česká
republika je však zatím pozadu a podpora je oproti ekonomicky silnějším státům
nízká. Vše by se však mělo brzy zlomit, a to
zejména s cenovou dostupností a dojezdem
elektromobilů. Pro mnoho lidí a firem se
tak stane jasnou volbou zejména pro nízké
provozní náklady.
26 l 12-2020

Nabíjecí stanice DEL Tower
(vlevo) může nabíjet (AC) až 4 vozy
najednou a rychlonabíječka Vector
DC75 (vpravo) nabízí rychlé nabíjení
(DC) pro dva vozy současně.
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„Vedle samostatných nabíjecích
bodů umožňuje nová generace
nabíječek vytvářet i nabíjecí klastry
s mnoha body,“ říká Václav Dvořák,
manažer eMobility DEL.

3

Modularita nabíjecích stojanů
umožňuje vytvořit řešení přesně
na míru.

4

Vizualizace řešení parkování
s nabíjecími stojany pro zákazníka.

5

Realizace nabíjecího stojanu
v bratislavské SEPŠ.

2

Chytrá funkce Plug
& Charge umožňuje
plánovat nabíjení dle
aktuálních kapacit sítě
a potřeb akumulátoru.

„To je jeden z důvodů, proč jsme se
v DEL rozhodli vyvíjet vlastní nabíjecí stanice,“ vysvětluje Jiří Kabelka, výkonný ředitel
společnosti.
„Má to svou logiku. „Elektro“ je jedním
z pilířů našeho podnikání už 25 let. Nejsme
žádný start-up, jsou za námi zkušenosti
a výsledky. V roce 2016 navíc do skupiny
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polečnost DEL představila v září
2020 v prostorách Národního centra
průmyslu 4.0 v pražských Dejvicích
novou generaci svých nabíjecích stanic pro
elektromobily. Ty nabízejí řešení dobíjení proudem jak stejnosměrným (DC), tak
střídavým (AC).
Rychlonabíječka Vector DC75 nabízí
rychlé nabíjení stejnosměrným proudem
a v rychlém režimu umí obsloužit i dva vozy.
„Střídavá“ nabíjecí stanice DEL Tower může
zase s jednou přípojkou a z jednoho místa
nabíjet až čtyři vozy najednou. Výhodou
obou nabíječek je i „chytré“ nabíjení s funkcí Plug & Charge, která umožňuje plánovat
nabíjení dle aktuálních kapacit sítě a potřeb
akumulátoru a nabízí taktéž propojení s obnovitelnými zdroji energie. Nabíječky jsou
určeny jak do veřejného prostoru, tak i do
komerčních objektů.

1

3

systémů, Wi-Fi či nabídkou individuálního
designu dle přání zákazníka,“ připomíná Jiří
Kabelka s tím, že dosavadní poptávka ukazuje zájem jak od firem, měst či developerů,
ale i od hotelů, penzionů nebo sportovišť.

4
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DEL přibyla společnost NES Nová Dubnica,
která se specializuje právě na výkonovou
elektroniku. Odtud už byl jenom krok k vývoji
vlastních nabíjecích stanic. Letos na podzim
jsme tak mohli představit již druhou generaci
našich nabíječek,“ dodává Jiří Kabelka.
Veřejné nabíjecí stanice i rozsáhlý dobíjecí klastr
S know-how v technologii AC a DC dobíjení
a díky dynamickému řízení příkonu má
společnost vše potřebné pro vytváření
rozsáhlých dobíjecích klastrů. Ty mohou být
složeny z desítek až stovek nabíjecích bodů
vybavených buď technologií AC, či DC dobíjení. Díky dynamickému řízení nabíjení umí
zákazníkovi ušetřit velké peníze, nepotřebuje totiž vyšší tarif a silnější jistič.
„Modularita nám umožňuje vytvořit pro
zákazníka řešení na míru. Vedle samostatných nabíjecích bodů umožňují oba typy
stanic vytvářet nabíjecí klastry s mnoha
přípojnými body. To ocení zejména developeři, kteří musí již dnes ve svých projektech
myslet na budoucí parkování elektromobilů,“ popisuje výhody nové generace nabíječek manažer elektromobility Václav Dvořák.
DEL má podle něj řešení pro každou situaci.
„Pokud chcete nabíjet rychle, zvolíte Vector DC75 a pokud chcete nabíjet rychle více
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aut, zvolíte jeho variantu s dvěma konektory
a funkcí Dual. Nabít 80 % kapacity baterie
vozu jste pak schopni již za 20 až 30 minut.
Pokud vám však firemní fleet stojí přes
noc na parkovišti, pak je ideálním řešením
DEL Tower. Ten může nabídnout variantu
dobíjení až čtyř vozů naráz z jednoho místa.
Umíme tak připravit ideální řešení nabíječek
pro firemní vozový park, pro hotel, sídliště,
do parkovacího domu, bytového komplexu
nebo třeba rychlonabíjecí řešení pro čerpací
stanice,“ vysvětluje Václav Dvořák.
Podle Jiřího Kabelky je nutné zajistit
snadnou dostupnost nabíjení nejen podél silničních tahů, ale i v běžné městské zástavbě.
„I proto jsou naše stanice primárně konstruovány do veřejného prostoru. Dokážou
odolat jak drsnějším klimatickým podmínkám, tak vandalům. Samozřejmostí je pak
možnost výbavy různými typy platebních

Od „hloupé“ zásuvky k chytrému nabíjení
DEL Tower a Vector DC75 nabízejí nejen
modularitu, ale rovněž systém pokročilého
nabíjení. „Druhá generace našich nabíjecích
stanic využívá protokol ISO 15118 a posunuje naše řešení k chytré mobilitě. Protokol
podporuje mimo jiné funkci Plug & Charge,
s níž se nabíjení elektrovozů stává komfortním. Pořizovat si v tuto chvíli nabíjecí stanici
bez této funkce, znamená do budoucna
zásadně omezit její uživatele,“ říká Václav
Dvořák a dodává: „Naší snahou není dělat
větší a dražší „zásuvky“. Jde nám o to
dát nabíječkám přidanou hodnotu, která
přesvědčí i váhající, že elektromobilita má
smysl. Od „hloupých“ nabíječek s komplikovanou autorizací a omezenými funkcemi
řízení se posouváme k nabíjení, které díky
pokročilému komunikačnímu protokolu
umožní celou řadu přidaných funkcí.“
Stanice budou tedy nově schopny vyhodnotit potřebu dobití akumulátoru podle
jeho aktuálního stavu a potřebného dojezdu. Pokud tuto funkci podporuje i samotný
elektromobil, nabíječka vybere sama vhodný
tarif v závislosti na čase, kdy potřebujete mít
auto nabité.
„Představte si situaci, kdy přijedete k veřejné nabíjecí stanici kteréhokoliv operátora
a pouhým připojením k zásuvce budete automaticky autorizováni k nabíjení či k platbě.
Nabíjení může být navíc řízeno distribuční sítí
a plánováno na základě různých tarifů a aktuální potřeby akumulátoru. Pokud totiž auto
odstavujete na noc, nemusí být nabité hned.
Nabíjí se, až bude energie levná a bude
jí dostatek. Komunikace mezi nabíječkou
a distribuční sítí vás navíc vyvaruje přetížení
sítě a černých scénářů v podobě blackoutu,
před kterým varují někteří skeptici,“ představuje budoucnost nabíjení Václav Dvořák.
Myslet ekologicky při jízdě i nabíjení
Jedním z hlavních impulzů pro rozvoj elektromobility je jistě fakt, že elektromobil nezatěžuje životní prostředí přímo tam, kde jezdí.
Další šancí, jak být v této oblasti „zelenější“,
je propojování obnovitelných zdrojů energie
s nabíjecí infrastrukturou. „Pokročilá regulace je cesta, jak jít naproti využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, jejichž dodávky jsou
nestabilní (FVE, vítr). Princip je jednoduchý.
Jde o to, připojit co nejvíce elektromobilů
k síti přes nabíjecí infrastrukturu a nabíjet
je ve chvíli, kdy je energie k dispozici. To
všechno jsou věci, které dávají elektromobilitě nový smysl. A to je také cesta, kterou
jdeme v DELu,“ dodává s úsměvem výkonný
ředitel Jiří Kabelka.
Zdeněk Navrátil
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NABÍJECÍ INFRASTRUKTURA
NA DNES I PRO ZÍTŘEK
Tak, jak na silnicích postupně přibývá elektrických vozidel, je nutné řešit
i s tím nevyhnutelně spojený problém jejich zásobování energií.
1

1

Pro indukční přenos energie musí být vozidlo
vybaveno modulem pro bezdrátové nabíjení.

2

Jednou z možností infrastruktury jsou nabíječky
integrované do sloupů veřejného osvětlení.

3

Instalace kolejnic do vozovky pro přenos energie
pro nákladní vozy na stockholmské silnici.

K

romě parametrů nabíjecího výkonu,
který hrál dosud primární roli ve snaze
zredukovat tradiční handicap elektromobilů – dlouhé dobíjecí časy – začíná hrát
stále větší roli např. i design. Ten může být
důležitým faktorem např. v historické zástavbě, kde právě elektromobily mají svůj význam.
Společnost Siemens s britskou firmou
Ubitricity nabízí řešení v podobě nabíječek
integrovaných do sloupů městského pouličního osvětlení, které zároveň využívá výhody
již instalovaného přívodu elektřiny. Britská
startupová firma Urban Mobility zase vytvořila
„neviditelné“ nabíječky, kde jsou dobíjecí
konektory umístěny v zasouvacím teleskopickém sloupku. Ten vyjede z chodníku na základě požadavku z mobilní aplikace, že je zapotřebí pro dobití elektromobilu. Poté se opět
zasune pod zem, takže nenarušuje vzhled
ulice. Také PRE přišla se zajímavým konceptem EVready (Electric vehicle ready), kde
využívá stožárů veřejného osvětlení k připojení elektronabíječek. V pilotním projektu bylo
v městské části Vinohrady realizováno celkem
13 dobíjecích stanic na sloupu veřejného
osvětlení, přitom z každé lampy lze současně
nabíjet dvě vozidla.
Jisté je, že bude nutné pro dopravní
systémy budoucnosti zásadně reorganizovat
a dobudovat celou potřebnou infrastrukturu k dobíjení elektromobilů a připravit také
zázemí pro doplňování energie flotil nákladních vozidel a elektrobusů, na které běžné
dobíječky nestačí.
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Energie a dobíjení za jízdy
Kromě stacionárních nabíjecích stanic se tak
hledají i další řešení. K nim patří kromě ultrakapacitorů umožňujících rychlé nabití pro kratší
cestovní úseky, které se již využívají např.
u elektrobusů, i projekty rychlovýměny baterií,
dobíjení za jízdy, nebo elektrifikace silniční
sítě pro nákladní dopravu pomocí trolejových
vedení. Každá má však své plusy i úskalí.
V případě rychlovýměny celých baterií za

Pro dopravní systémy
budoucnosti bude
nutné dobudovat
potřebnou infrastrukturu k dobíjení
a připravit zázemí pro
doplňování energie.

nabitou soupravu – řešení, které zvažoval
např. Izrael – tkví jeden z hlavních problémů v potřebě standardizace. Muselo by jít
o shodné bateriové bloky (nebo sady několika
vybraných typů), což je u různorodých typů
vozidel komplikované, navíc integrované
baterie u některých moderních elektromobilů
už tvoří přímo součást konstrukce vozidla. Takovéto řešení je kvůli limitujícím požadavkům
využitelné jen u velkých flotil shodných vozidel, jako jsou např. taxislužby nebo fleetové
autoparky, a bylo by pravděpodobně omezeno jen na regionální využití. Reálnější je další
možnost – dobíjení během jízdy po speciálně
upravené silnici, která by to umožňovala.
Vůbec první silnici, která je schopna dodávat
energii a dobíjet baterie projíždějících osobních
i nákladních elektrických vozidel, otevřeli už
v roce 2018 ve Švédsku. Jde o dvoukilometrový úsek na silnici spojující stockholmské letiště
Arlanda s logistickým centrem poblíž Stockholmu. Energie se v tomto případě nepřenáší
indukčně, ale přímo ze dvou kolejnic prostřednictvím speciální troleje – pohyblivého ramene
připevněného ke spodní části vozidla, které se
připojuje automaticky. Cesta je rozdělena na
50m úseky, přičemž každý je aktivní a nabíjí jen
tehdy, když po něm vůz právě jede. Při zastavení vozidla se proud vypne. Toto dynamické
nabíjení však znamená, že baterie vozidla mohou být menší. Systém umí pro každý automobil spočítat spotřebu energie a zaúčtovat ji na
vozidlo a uživatele. Nevýhodou je však nutnost
údržby, vyžadující čištění vodicích drah.

FOTO: ElektReon, Ubitricity, ERA, SRG, eHighway
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Když je dobíječkou silnice
To by mohl eliminovat obdobný projekt, který
rozvíjí izraelská startupová firma ElectReon,
která vyvíjí technologii indukčního dobíjení. Na
zkušebním úseku s indukčními cívkami v gumovém obalu uloženými 8 cm pod povrchem
silnice, které jsou posléze zality asfaltem, už
vyzkoušela dobíjení Renaultu Zoe za jízdy
výkonem 8,5 kW, nyní testuje podobný kilometrový úsek silnice v Tel Avivu. I když je indukční
dobíjeni vůči přímému doplňování energie
„ze zásuvky“ kabelem obecně ztrátové, firma
uvádí, že podle dosavadních výsledků je účinnost přenosu energie 91–95 %. Výhodou je,
že systém má být kompatibilní se všemi druhy
elektromobilů. Jediné, co je potřeba, je zhruba
12kg modul pro bezdrátové dobíjení, přičemž
větší vozidla mohou mít těchto modulů i více,
aby se zvýšil dobíjecí výkon.
Ve Švédsku realizuje ElectReon tuto technologii ve spolupráci s konsorciem Wireless
Smartroad Gotland na zhruba 1,6km úseku
silnice na ostrově Gotland spojující tamní
letiště s centrem města Visby. Letos v březnu
firma provedla úspěšný 10denní test dynamického bezdrátového nabíjení čtyřicetitunového elektrického nákladního vozu – jde
o vůbec první provoz nákladních vozidel na
veřejné bezdrátové elektrické komunikaci.
Test provedený v zimních podmínkách ověřil,
že silniční infrastruktura na veřejném úseku
elektrické silnice úspěšně funguje v reálných
podmínkách a že systém není ovlivněn ne▼ INZERCE
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Z kolejnic se energie přenáší speciální trolejí
v podobě pohyblivého ramene ve spodní části
vozidla.

5

Izraelská ElectReon vyvíjí technologii indukčního
dobíjení s cívkami uloženými pod povrchem
silnice.
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Na zkušebním úseku německé dálnice A5
(eHighway) se těžké hybridní vozy připojují
k dodávce energie pomocí pantografů.

přiznivými klimatickými podmínkami. Systém
byl otestován pro dynamické nabíjení kamionu rychlostí až 30 km/h, a do baterie vozidla
bylo přeneseno 45 kW energie. Přenášený
výkon a rychlost vozidla se mají postupně
zvyšovat s cílem dosáhnout 125 kW při dálniční rychlosti.
Toto řešení by však pro praktické využití
vyžadovalo nákladnou úpravu tisíců kilometrů
silnic po celé Evropě a vybavení elektromobilů technologií umožňující jejich indukční
nabíjení.
Elektřina sesílaná shůry
Méně komplikovanější a nákladnější cestu pro
elektrickou nákladní dopravu by tak představovalo jiné řešení: doplnění silniční a dálniční

infrastruktury o systém průběžného dobíjení
pomocí trolejí jako u trolejbusových linek.
K elektrickému vedení by se vozidla připojovala pomocí výsuvných pantografů, které
by zajistily dostatek energie i pro transport
těžkých nákladů a její ukládání do baterií,
jež by umožňovaly bezproblémové přejezdy
neelektrifikovaných úseků.
První zkušební úsek takovéto elektrické
dálnice eHighway pro hybridní nákladní
automobily funguje od května loňského roku
v rámci jedné z nejrušnějších německých tras.
Na zhruba 9km úseku dálnice A5 mezi Frankfurtem a Darmstadtem byl uveden do provozu
systém kombinující účinnost elektrické trakce
s flexibilitou nákladní dopravy – nákladním
vozidlům se speciálním vybavením namontovaným na střechách je umožněno se připojit
k elektrifikovaným linkám při jízdě rychlostí
až 90 km/h a odebírat elektrickou energii
(využívána je samozřejmě i rekuperace při
brzdění). Senzory detekují, zda jsou k dispozici
trolejové vodiče a připojí vůz k nim, po návratu
na tradiční silnici funguje hybridní systém.
Zkušební úsek bude testován do roku 2022,
ve výstavbě jsou už i další dvě trasy eHighway.
Výhodou je, že systém lze relativně jednoduše
integrovat do již existující silniční infrastruktury.
Podle studie Německého ministerstva dopravy
může být brzy elektrifikováno až 80 % tamní
nákladní dopravy.
Josef Vališka

TÉMA ELEKTROMOBILITA A DOBÍJECÍ SYSTÉMY

V EVROPSKÉ ELEKTROMOBILITĚ
JSOU DRAMATICKÉ ROZDÍLY
Evropa se snaží elektrifikovat, ale rozvoj elektromobility naráží stále
na tradiční problém – silně nevyrovnanou strukturu dobíjecích stanic.
Jinými slovy: dobíječek je málo a nejsou všude.

3

Z

interaktivní mapy Evropské asociace
výrobců automobilů (ACEA) vyplývá,
že většina dobíjecích stanic je na území pouhých čtyř zemí EU, přičemž rychlé
dobíjení umožňuje jen sedmina z nich. Tři
čtvrtiny všech dobíjecích stanic v Evropě
připadají na Nizozemsko, Německo, Francii
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a Velkou Británii, přičemž tyto státy představují jen zhruba čtvrtinu území osmadvacítky.
Studie dokumentující velmi nerovnoměrné rozložení míst, kde si lze v EU dobít
elektromobil ukazuje, že zatímco přes
50 tisíc, tj. čtvrtina ze všech nabíječek v EU

1

Pro rozvoj elektromobility je nezbytná dostupná
síť dobíjecích míst, zejména rychlonabíječek,
ty však tvoří jen zhruba 7 % celkově nevyrovnané
infrastruktury.

2

Mohutné nabíjecí parky, jako je např. 7MW
soustava společnosti Porsche v Lipsku, umožňující
dobití některých typů vozidel na 100 km jízdy
během 5 minut, jsou spíše výjimkou

3

Počet elektrických vozidel na nabíjecí stanici
v Evropě v období 2010–2020.

je v Nizozemsku, nabíječky situované v ČR
tvoří jen 0,4 % z celkového počtu, který
je v Unii k dispozici. Česko je tak spolu se
Slovenskem, Maďarskem a Polskem na
konci evropského žebříčku.
V ČR, kde studie ACEA uvádí 808 dobíjecích míst, je v současnosti k dispozici
zhruba 600 veřejných dobíjecích stanic.
Ministerstvo dopravy chce do roku 2023
podpořit vybudování minimálně 800 nových
dobíjecích stanic po celé ČR, které mají
nabízet jak nabíjení střídavým proudem
o výkonu 22 kW, tak rychlonabíjení s dvojnásobným výkonem.
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„Počet dobíjecích stanic odpovídá zájmu
firem o využívání elektromobilů ve flotilách.
Nizozemsko je v jejich počtu ve fleetech
na špičce Evropy, má je 31 % firem, což
je oproti Česku skoro osmkrát více,“ konstatuje Tomáš Kadeřábek ze společnosti
Arval, s tím, že budování dobíjecích stanic
u nás ovlivňuje mj. právě nízký zájem firem
o elektromobily – využívají je zhruba čtyřikrát méně, než je průměr zemí EU. Nové
registrace vozidel totiž v tuzemsku tvoří
převážně vozy ve firemních flotilách.
„Vzhledem k tomu, že v současnosti tvoří
téměř tři čtvrtiny registrací nových vozidel
firemní flotily a elektromobily v autoparcích
tuzemských firem jen 4 %, oproti ca 16 %
v ostatních zemích EU, není dosavadní
nízká poptávka v ČR motivací věnovat větší
zdroje do budování rozsáhlé sítě nabíjecí

AUTO NABITÉ ZA PÁR MINUT
Toyota pracuje na několika nových typech
pokročilých baterií, které by mohly znamenat
skutečnou revoluci – ovšem nebude to tak
jednoduché a hned.

3 POČET ELEKTROMOBILŮ

NA JEDNU DOBÍJECÍ STANICI
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infrastruktury. Popularita elektromobilů
však i v Česku zvolna stoupá a rozšiřující
se počet modelů nám do budoucna umožní
každoročně jejich počet zdvojnásobit,“ vysvětluje Tomáš Kadeřábek.
V EU rostou prodeje elektromobilů
dvakrát rychleji než nové nabíječky – podle
zprávy ACEA se počet elektromobilů prodaných v rámci Unie za poslední tři roky zvýšil
o 110 %, počet nabíjecích stanic ale vzrostl
pouze o necelé tři pětiny na celkových
200 tisíc. Mnoho dobíječek, které jsou do
statistiky zahrnuty, jsou navíc jen běžné
elektrické zásuvky s nízkou kapacitou, např.
v autoservisech. Rychlé dobíjení umožňuje
podle zmiňované studie jen každá sedmá
nabíjecí stanice v EU z celkových téměř
29 tis. (28 586 stanic) – drtivá většina umožňuje jen standardní rychlost nabíjení do
22 kW. Hrozí tak, že řidiči nebudou mít při
svých cestách dostatek nabíjecích bodů či
budou příliš dlouho čekat na rychlonabíječky s kratšími dobami doplňování energie.
Petr Sedlický

V

e spolupráci s firmou Panasonic vytvořila Toyota funkční prototyp li-ion
baterie pro elektromobily využívající
pevný elektrolyt (tzv. solid-state baterie)
s větší hustotou energie. Ten umožňuje,
že se dobíjí rychleji – k plnému dobití by
mělo stačit 15 minut. Kromě toho nabídne
i výrazně větší dojezd.
Na dalším prototypu pracuje s výzkumníky z Tokijské univerzity. Jde také
o baterii s pevným elektrolytem, ve které
ale chybí klíčové lithium. To je nahrazeno
fluorem. Kladná anoda baterie je z fluoru,
mědi a kobaltu, záporná katoda z lanthanu. Má nabízet až sedminásobnou kapacitu na jednotku hmotnosti, což by umožnilo
dojezd okolo 1000 km na jedno nabití.
Energie v takovýchto bateriích (označených jako FIB) je získávána přesouváním
fluoridových iontů, které jsou velmi elektronegativní, z jedné elektrody na druhou
přes elektrolyt, přičemž výhodou je, že
může být přeneseno několik elektronů na
atom kovu, v čemž tkví vysoká hustota
energie. Fluoridy železa již mají více než
dvojnásobnou kapacitu lithia než tradiční
katody na bázi kobaltu nebo niklu, přičemž železo je 300krát levnější než kobalt
a 150krát levnější než nikl.
Ovšem FIB ještě nedosáhly produkční
fáze – kromě toho, že fluorid je korozivní
a reaktivní, je jedním z problémů, že fungují
jen při vysokých teplotách: pevný elektrolyt musí být zahřátý nad 150 °C, aby byl
vodivý, a rovněž elektrody expandují až
při vysokých teplotách. To chtějí japonští
výzkumníci vyřešit právě slitinou kobaltu,

Nové FIB články,
v nichž proudí ionty
v pevném elektrolytu,
mají dosáhnout až
7krát vyšší hustotu
energie.
niklu a mědi. Snaží se optimalizovat kombinaci materiálů tak, aby bylo možné baterii
nabíjet a vybíjet bez ztráty kapacity.
V roce 2018 vyvinuli vědci z Hondy
a NASA baterii FIB schopnou provozu při
pokojové teplotě, ovšem za cenu velmi
krátké výdrže – články přežily jen několik
cyklů. Odborníci jsou proto k záměru uvedení technologie Toyoty na trh skeptičtější, a nevěří, že články FIB přijdou před rokem 2030 (podobně jako li-ion baterie byly
vyvinuty již v roce 1985, ale na komerční
využití došlo až v 90. letech).
Čeho se zřejmě dočkáme dříve, je
polovodičová baterie. Prototyp elektromobilu s první baterií tohoto typu chce
Toyota představit už příští rok a být první
na světě, která začne prodávat sériové
vozy s nimi. Technologie polovodičové
baterie řeší prakticky všechny nevýhody
spojené s konvenčními li-ion články. Měla
by umožnit dobíjení do plné kapacity za
10 minut a dojezd 500 km, navíc má být
i výrazně bezpečnější, což by snížilo riziko
požáru.
Petr Kostolník
techmagazin.cz l 31
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OČEKÁVANÉ ZMĚNY
VE ZPRACOVÁNÍ BIOPLYNU
Bioplynové stanice ročně v ČR vyrobí elektrickou energii v objemu
2526 GWh. Pětsetosmdesát stanic, které se nacházejí na našem
území, se podílí na výrobě energie z obnovitelných zdrojů dvaceti třemi
procenty, což je nezanedbatelný podíl.
1

V současné době tíží bioplynové stanice
dva faktory – poruchovost, kdy neplánované odstávky stojí provozovatele statisíce
korun, a vlastní vysoká spotřeba elektrické
energie.
Proč k tomu došlo?
V období významně podporovaném dotacemi po roku 2010 zde rostly BSP jako houby
po dešti. České firmy nebyly na dodávku
technologií zdaleka tak připraveny jako
dnes, proto většina bioplynových stanic
byla osazena zahraničními technologiemi.
V řadě případů šlo o dodavatele, kteří po
32 l 12-2020

ukončení záruční doby nebyli až tak vstřícní
realizovat servis v minimálním čase, nebo
dokonce zanikli. Také cizojazyčná dokumentace i komunikace obecně ztěžovala
provozovatelům celou situaci. Spojením
těchto okolností vyvstal vážný problém se
servisem.
„Tuto záležitost jsme např. řešili v roce
2018 u bioplynové stanice na Příbramsku,
kde jsme museli po zahraničním dodavateli
nahrazovat jeho poruchový řídicí systém
českým systémem SandRA. Provozovatel
také velmi kvitoval naše servisní zázemí,

Dnešní průmyslové
systémy řízení mají
životnost 10–20 let,
záleží na zvolené
technologii
a servisním zázemí.

díky němuž jim garantujeme servis v řádu
hodin,“ říká Václav Janoch, ředitel divize
Smart systémy společnosti ZAT.
Optimalizace sníží náklady
Vzhledem k tomu, že řada provozovatelů
BSP aktuálně ukončuje splácení úvěrů
na pořízení provozu, nastává období, kdy
mohou alokovat prostředky na snížení
nákladů, a tím i zvýšení zisku. Nač se konkrétně zaměřit? Každá bioplynová stanice
je unikátní, a proto je vždy nutná důkladná
vstupní analýza.
„U většiny bioplynových stanic, kde je
snaha o zefektivnění výroby elektřiny, často
řešíme problémy s nevhodně nastavenou
technologií dávkování, čerpání a míchání,
což jsou jedny z nejdůležitějších částí jejich
technologie,“ říká Karel Srb ze společnosti
AGETE, která zajišťuje servis, poradenství
a dodávku náhradních dílů pro více než 60
bioplynových stanic v ČR. Tyto parametry
bývají často nastavené již od původního
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Ř

ada z těchto bioplynových stanic
(BSP) byla postavena v dotačním
boomu kolem roku 2011, kdy vznikl
na území ČR rekordní počet přesahující
stovku staveb. Nyní se s postupným zastaráváním technologií očekává jejich modernizace. Nová řešení by měla bioplynovým
stanicím výrazně zoptimalizovat provoz.
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dodavatele řídicího systému a obvykle není
možné je z pozice obsluhy upravit. „To je
zvláště markantní při změně vstupních surovin, kdy se obsluha stanice často trápí právě
s dávkováním. Jeho optimalizací a vhodným nastavením může firma ušetřit nemalé
finanční prostředky,“ upozorňuje Karel Srb.
Když méně je ve výsledku více
Pro úsporu nákladů je tedy důležité
celkové nastavení řídicího systému BSP
a propojení řízení jednotlivých technologií. Tím lze dosáhnout snížení provozních
nákladů a zefektivnit tak výrobu elektrické
energie a tepla. Sledováním a vyhodnocením vhodných provozních dat je také
možné snížit servisní náklady a případné
ztráty při neočekávaných odstávkách
prostřednictvím plánované údržby nebo
výměny jednotlivých částí technologie.
Při optimalizaci je tedy velmi důležitá
úzká spolupráce a propojení dodavatele
technologií a výrobce řídicího systému,

5
Kogenerační
jednotka
bioplynové stanice

a to ideálně v podobě full servisu, kdy se
provozovatel se všemi problémy obrací na
jednu společnost a konkrétní osobu.
Vyměnit řídicí systém či zmodernizovat?
Dnešní průmyslové systémy řízení mají
životnost 10–20 let, záleží na zvolené technologii a servisním zázemí. V případě časté
poruchovosti po deseti letech provozu je pro
bioplynové stanice už ekonomicky výhodnější
uvažovat o nasazení nového řízení. Moderní
řídicí systémy totiž disponují řadou technologických novinek, jako je automatický provoz
s možností využití vzdáleného dohledu,
přehledná vizualizace a ovládání. Zároveň poskytují vyšší spolehlivost, lepší kybernetickou
bezpečnost a podstatně pohodlnější správu.
„Pokud analýza ukáže, že je pro provozovatele bioplynové stanice ještě rentabilní
zachování části technologie, jsme také
schopni zrealizovat pouze částečnou výměnu. Řídicí systém SandRA lze díky vlastnímu vývoji velmi dobře napojit na technolo-

gie jiných dodavatelů. To řada krabicových
řešení ze své podstaty neumožňuje,“
doplňuje Václav Janoch. Jelikož jde o český
řídicí systém, odpadá problém s případnou
komunikací – komplexní zaškolení i technická podpora probíhají v českém jazyce.
IoT pro snadný monitoring
Dalším bonusem ve vývoji nových technologií pro zvýšení efektivity bioplynových stanic je možnost využití nových IoT
technologií pro bezdrátový sběr, přenos
a analýzu dat. Podle Václava Janocha
mohou provozovatelé sledovat chod souvisejících technologií, hladiny ve vzdálených
nádržích nebo zabezpečení areálu, a získat
tak centralizované informace dostupné jak
na operátorském stanovišti, tak případně na
tabletu či chytrém telefonu.
Nepřetržitý chod BPS
Častým důvodem k oddalování modernizace, která vede k optimalizaci nákladů, je také
obava z odstávky provozu. Podle Karla Srba
jsou dnes dodavatelé schopni realizovat
výměnu celých míchadel, čerpadel, úpravy
bioplynu nebo rovnou celého systému dávkování, včetně řídicího systému, při zachování základních funkcí bioplynové stanice s minimalizací dopadů na ekonomiku, např. při
plánované odstávce provozu. „Podstatným
faktorem pro zajištění plynulého provozu
bioplynové stanice je rovněž rychlost servisního zásahu, kvalita komponent s vysokou
spolehlivostí a také jejich dostupnost, kterou
jsme schopni zaručit díky skladu náhradních
dílů v Česku. Pro časovou úsporu je opět
výhodou propojení dodavatelů strojní a elektročásti,“ doplňuje Václav Janoch.
Budoucnost je otevřená
Se zvyšujícím se tlakem na podíl obnovitelných zdrojů při produkci energií mají
bioplynové stanice svou budoucnost jistou.
V současné době je sice naprostá většina
bioplynových stanic technologicky vybavená k produkci elektrické energie, aktuálně
se ale řeší možnosti jejich budoucí úpravy
i na jiný koncový produkt. To je již však na
jiné téma.
Denisa Ranochová
techmagazin.cz l 33
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ENERGETIKA ZÍTŘKA KLEPE NA DVEŘE,
ZMĚNA MŮŽE NASTAT RYCHLE
Doba ropná se blíží ke konci, přiznal v říjnovém rozhovoru pro německý
Handelsblatt člen výkonného výboru společnosti Shell Huibert Vigeveno.
Jeho slova potvrzují pokles cen zelené elektřiny, chování energetických
hráčů i závazky přijímané vládami po celém světě.
1
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1
Výrobky BASF umožňují
fotovoltaikám expandovat
z pevniny na moře.
2
Projekty v oblasti
power-to-gas napomáhají
stabilizaci dodávek
energie z OZE.

značné energetické spotřeby se to neobejde.
To ale neznamená, že chemii nemůžeme
výrazně posunout směrem k šetrnosti a udržitelnosti,“ upozorňuje Filip Dvořák, generální
ředitel společnosti BASF v ČR.
Nejde přitom zdaleka jen o minimalizaci
uhlíkové stopy. BASF si totiž jako evropská jednička v chemickém průmyslu včas
uvědomila, jaký potenciál skýtá pro chemii
moderní energetika. „Naše odhodlání napomoci transformaci energetiky se odehrává ve
dvou rovinách: v té první vystupujeme v roli

konzumenta, ve druhé pak jako firma, která
vyvíjí, vyrábí a dodává vlastní produkty či
integrovaná řešení,“ říká Filip Dvořák.
Pobřežní zdroje už nejsou hudba
budoucnosti
Aktuálně se BASF podílí na tak ambiciózních projektech, jako je výstavba solárních
elektráren v marocké nebo dubajské poušti,
jež mají být svého druhu absolutně největší.
Výrobky BASF zároveň umožňují fotovoltaikám i větrným parkům expandovat
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radiční energetiku vystřídají moderní
a šetrné technologie. Obrat zřejmě přijde dříve, než se očekávalo,
a zhodnotí know-how evropského chemického průmyslu.
Zatímco zisky z těžby fosilních paliv padají, jiným odvětvím se daří. Ropu a uhlí čím
dál více nahrazují energie z větru, slunce
a vodíku. Mezinárodní energetická agentura
uvádí, že solární energie dosáhla v řadě
velkých ekonomik historického cenového minima. Tempo zlevňování dokonce
překonalo prognózu z předloňského roku.
A tak zatímco Shell oznámil zrušení 9000
pracovních pozic, společnosti, které příklon
k udržitelnosti a šetrnosti předvídaly, zhodnocují předchozí investice.
Zajímavé je, že moderní trendy pomáhají prosadit i někteří tradiční velcí hráči,
jejichž provozy jsou z principu energeticky náročné. Patří mezi ně také chemický
gigant BASF, jehož hlavní sídlo v německém Ludwigshafenu tvoří největší tovární
komplex na světě.
„Chemický průmysl se řadí – tak jako průmysl energetický nebo strojírenský – k energeticky nejnáročnějším segmentům. Na tom
se ani do budoucna nic nezmění: máme-li
výrobu maximálně automatizovat, bez

z pevniny na moře. To se nyní ukazuje jako
jedna z příležitostí k růstu přímo v EU. V zájmu dosažení klimatické neutrality do roku
2050 totiž 19. listopadu Evropská komise
předložila strategii, podle níž mají členské
státy k výrobě elektrické energie lépe využít
potenciál moří. Jen objem pobřežní větrné
energie má podle této strategie vzrůst ze
současných 12 GW do roku 2030 na 60 GW
a do třiceti let dosáhne hodnoty 300 GW.
Pobřežní energie ze slunce, mořského příboje či jiných zdrojů má generovat dalších
40 GW energie. Celková kapacita pobřežních zdrojů tak má předčít výkon jihočeského Temelína více než 150 000krát.
„Tento záměr velmi vítáme – nejen jako
šanci pro udržitelný byznys, ale také s ohledem na jeho pozitivní vedlejší dopady.
Pomůže totiž mimo jiné ozdravit ovzduší
v zemích EU, jehož znečištění podle listopadové zprávy Evropské agentury pro životní
prostředí představuje nejzásadnější ekologické riziko pro zdraví Evropanů. Na tom
má velký podíl právě energetika,“ vysvětluje
Filip Dvořák.

FOTO: Chakratec

Podpůrná řešení pro chytrou energetiku
BASF předpokládá, že stejným směrem se
vydají vlády na všech kontinentech a během 20. let nahradí uhlí obnovitelné zdroje
(OZE). V této souvislosti se počítá s nárůstem poptávky po bateriích, které budou
energii z OZE uchovávat.
„Solární a větrné parky zaznamenávají – na rozdíl od tepelných nebo jaderných
elektráren – výkyvy. Přebytky je proto třeba
ukládat, aby byly k dispozici v momentě,
kdy vlivem počasí produkce klesne. To
vnímáme jako jedinečnou šanci pro chemii,“
zdůrazňuje Filip Dvořák.
Proto BASF spolupracuje na vývoji nové
generace sodíkovo-sírových baterií či výrobě
elektrolytu pro bateriovou technologii, která
je zvláště vhodná pro stacionární skladování
elektřiny z OZE a stabilizaci přenosových sítí.
Portfolio řešení doplňují projekty v oblasti
power-to-gas, jež taktéž napomáhají stabilizaci dodávek energie z OZE.
První vlaštovky v ČR a na Slovensku
V oblasti akumulace elektrické energie
a s ní úzce související elektromobility se
nyní rodí první dvě spolupráce BASF na
českém a slovenském trhu, a to s firmami
HE3DA a InoBat.
„Vše nasvědčuje tomu, že v energetice
stojíme na prahu revoluční změny. BASF je
odhodlána sehrát v ní zásadní roli a budeme-li mít možnost přispět v tomto segmentu k restartu české ekonomiky, osobně to
jedině uvítám. Věřím, že podaří-li se nám
v České republice tuto příležitost dobře
uchopit, pomůže nás to posunout z role
montovny Evropy do pozice technologického lídra,“ podtrhuje Filip Dvořák.
Petr Kostolník

KINETICKÁ NABÍJEČKA
ZNÁSOBUJE ENERGII
Izraelská firma Chakratec vyvinula systém
akumulace elektřiny na bázi kinetického
setrvačníku a využila jej pro ultrarychlé nabíječky.

T

ato inovativní nabíjecí stanice
s názvem Kinetic Power Booster
(KPB) je založena na patentovaném
systému Kinetic Energy Storage pro rychlé
a ultrarychlé nabíjení elektromobilů a další
aplikace vyžadující několik denních cyklů
o vysokém výkonu. Využívá princip setrvačníku a oproti elektrické síti nabízí silnější nabíjecí výkon. Jádrem nabíjecí stanice
je sada 150kg setrvačníků uložených
v kontejneru, kde rotují ve vakuu.
Stanice pojme výkonové rezervy v síti,
s jejich pomocí roztočí setrvačníky do vysokých otáček a uloží tak elektřinu ve formě kinetické energie. Když se k nabíječce
připojí elektromobil, začne KPB energii ve
formě elektřiny opětovně vydávat a zvýší
dobíjecí výkon na dvoj- až trojnásobek
toho, co poskytuje samotná elektrická síť.

Nabíjecí stanice
KPB využívá princip
setrvačníku, obejde
se bez chemických
bateriových
článků.

Tím umožňuje rychlé nabíjení elektromobilů i tam, kde na to výkon sítě ve skutečnosti nestačí, např. v nákupních centrech.
Po vybití potřebují setrvačníky určitý čas
na to, aby se zase dostaly na požadované
otáčky – v případě 100kW nabíječky to
trvá zhruba 45 minut.
Vyvinutý proces nabíjení lze přirovnat
k vodě v nádrži – když je potřeba silný
průtok, otevře se výpusť a nádrž se rychle
vyprázdní a poté se (už pomaleji) postupně znovu naplní. Podobně, když se vozidlo
připojí ke stanici KPB, kinetická baterie
se vyprázdní, rychle přenese energii do
elektromobilu, a poté se postupně znovu
naplní. Chemické baterie takto nelze použít kvůli počtu cyklů a vysokému požadovanému výkonu.
Na rozdíl od rychlonabíjecích stanic na
bázi baterií zůstává u kinetického systému
KPB kapacita na konstantní výši – jde totiž
o mechanickou technologii bez chemických článků, která umožňuje zhruba
200 000 hlubokých nabíjecích a vybíjecích
cyklů. Životnost zařízení je zhruba 20 let,
a protože nevyužívá chemické baterie, je
navíc mimořádně ekologické.
Vladimír Kaláb
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SUŠENKOVÁ BATERIE Z LÍHNĚ TESLY
V rámci svého Battery Day představila Tesla novou strukturální baterii
s inovativními články typu 4680 s větším výkonem.
13

1

• Jednodušší výroba
• Méně částí
• Až 5krát kratší cesta elektřiny

Nový design článků by měl být
výrobně levnější a podstatně
zvýšit dojezd elektromobilů.

Vrchní kladný pól článku

2
Nabíjecí proces nového článku.
3
Baterie bude plnit úlohu
strukturálního prvku jednolitého
konstrukčního bloku podvozku.

Gelová svitková vrstva

2

3
Snížení hmotnosti
o 10 %

O 370 dílů
méně

Nabíjení

Katoda

T

akzvaná sušenková plechovka, jak
automobilka svou novinku díky válcovému designu charakterizuje, je novým
druhem bateriového článku s lithium-iontovou technologií, která má ale jinak jen málo
podobností s předchozími články. Nejvýznamnější změna se skrývá uvnitř pouzdra s většími
články bez klasických jazýčků, které fungují
jako kladné a záporné spojovací body mezi
anodou, katodou a pouzdrem baterie.
Výrobce tvrdí, že nový design článků by měl
elektrovozidlům poskytnout výrazné zvýšení
dojezdové vzdálenosti a být také výrobně levnější. Inovativní článek typu 4680 má nabídnout
jen díky nové formě 5krát více energie, 6násobný výkon a zajistit o 16 % delší dojezd.
Baterie elektromobilů však nejsou jen
o bateriových článcích. Díky novému způsobu
integrace těchto článků do bateriového bloku
a strukturálnímu řešení jeho integrace do vozidla má přinést delší dojezd až o 54 %. Nová
baterie bude přitom plnit úlohu strukturálního
36 l 12-2020

Separátor

prvku integrovaného do podvozku, který propojí přední a zadní část vozidla do jednolitého
konstrukčního bloku z nové slitiny.
S novou baterií 4680 Tesla počítá pro elektromobily, které budou potřebovat kompenzovat svou vysokou hmotnost, což by se mělo
týkat hlavně chystaných modelů Cybertruck
a Semi. Ty mají nabídnout dojezd až 800 km
(EPA), ale zároveň i vysoké užitečné zatížení,
a přitom se vejít do určitých hmotnostních
kategorií.
Důležitou roli u nové baterie hrají přirozeně
použité materiály pro její výrobu – konkrétně

Díky strukturálnímu
řešení integrace
bateriového bloku do
vozidla má být dojezd
delší o 54 %.

Možnost zvýšit dojezd
o 14 %

křemík, jímž výrobce nahradil tradiční uhlík,
resp. grafit. Jak výrobce zdůraznil, křemík je
levný a přitom nejběžnější prvek na Zemi po
kyslíku a umožňuje uložení 6násobně většího
množství lithia než grafit používaný pro výrobu
baterií nyní.
Jako příklad uvádí Tesla cenové relace
pro využití různých forem křemíku: strukturovaný v křemičitém skle (SiO) nabízí 6,6 USD/
/kWh, strukturovaný v grafitu 10,2 USD/kWh,
v podobě křemíkových nanodrátků > 100 USD/
/kWh, a ve formě, který používá kalifornská
automobilka Tesla, by měla cena v něm
uskladněné energie dosahovat jen 1,2 USD/
/kWh. Na rozdíl od surového křemíku je v tomto případě povrch stabilizovaný ionovodivým
polymerovým povlakem, který v novém bateriovém článku vytváří robustní síť s vysoce
elastickými vazbami, což umožnilo vytvořit
požadovaný design elektrody.
Vladimír Kaláb

FOTO: Tesla

Anoda

ATOM OPĚT NA POŘADU DNE
Ačkoli se jaderná energetika stala pro řadu evropských zemí nežádoucím
elementem, poslední vývoj naznačuje, že ještě nemusí být definitivně ze hry.

N

izozemsko v posledních letech prosazovalo spíše umírněnou politiku odklonu od jaderné energie, ale aktuální
situace ukazuje na změnu dosavadního postoje: Vládnoucí Lidová strana pro svobodu
a demokracii (VVD) uvažuje o stavbě nových
jaderných reaktorů s tím, že země jadernou
energii „zoufale“ potřebuje, protože jinak
nemůže dosáhnout cílů Pařížské klimatické
dohody. Nizozemský ministr hospodářství
a klimatické politiky Eric Wiebes představil
nedávno v oficiálním dokumentu pro parlament výsledky studie poradenské firmy Enco
a doporučuje rychlý rozvoj nových jaderných
kapacit. Její analýza ukazuje, že jaderná
energie je jednou z nákladově nejefektivnějších možností pro regulovatelný výkon elektráren bez CO2 pro období po roce
2030. Nizozemský poslanec VVD Markus
Harbers upřesnil, že pokud chce Nizozemí
dodržet své záměry, potřebovalo by postavit
až 10 nových jaderných bloků. Jen se solární
a větrnou energií nebude země do roku 2050
schopna dosáhnout cílů v oblasti klimatu
a nechce být ani závislá na plynu z Ruska.
Proto je nyní nutné podniknout kroky, aby se
první nová jaderná elektrárna v Nizozemsku
mohla otevřít už po roce 2030. VVD rovněž
zvažuje, že ustoupí od plánového uzavření

„Existují dvě velké otázky: Co
uděláme s jaderným odpadem a co
budeme dělat s klimatem? Jaderný
odpad můžeme vyřešit později, klima
ale musíme řešit ihned,“ říká Rainer
Klute, předseda sdružení Nuklearia,
které organizovalo demonstrace.
Prodloužení provozu jaderných
elektráren chtějí zejména proto, že
neprodukují žádné skleníkové plyny.
Podle zprávy Světové asociace
provozovatelů jaderných zařízení
WNA vyrobily jaderné reaktory loni
celosvětově 2657 TWh elektřiny,
což představuje nárůst již sedmý
Holanďané chtějí
rok po sobě. Výkon 442 provonejen prodloužit provoz
zovaných reaktorů na konci roku
svých jaderných reaktorů,
jaderné elektrárny v Borssele,
2019 byl 392 GW, což je o 5 GW
ale zvažují i výstavbu
nových.
která je v provozu od 70. let
méně než na konci roku 2018,
20. století.
ale nedávno zveřejněná respekJaderná energie dostala
tovaná zpráva 2020 britského enerparadoxně podporu i v zemi, která
getického gigantu BP Energy Outlook
odstartovala její plánovaný zánik v Evropě
předpokládá, že podíl jaderných elektráren na
– v Německu. V září se před tamní jaderné
celosvětové výrobě elektřiny vzroste do roku
elektrárny Brokdorf, Lingen, Grohnden, Isar 1
2050 o 40 až 160 %. Studie představuje tři
a Gundremmingen po letech vrátili demonscénáře vývoje světové energetiky, přičemž
stranti. Tentokráte ovšem nikoli požadovat
všechny očekávají zvýšení podílu jádra.
jejich uzavření, ale naopak prodloužení jejich
Petr Sedlický
provozu.

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE NA SLOVENSKU
V Košicích vznikne Centrum výzkumu vodíkových technologií.
Poznatky a výsledky svých vědců chce Slovensko prezentovat
na světové výstavě EXPO v Dubaji.

FOTO: Eastwind, TUKE

V

rámci světové výstavy EXPO Dubaj,
připravované v novém termínu od
1. října 2021 do 31. března 2022,
se slovenská expozice hodlá zaměřit na
tři hlavní témata – vodíkové technologie,
letecký průmysl a vesmírný sektor.
Představit by se v ní měl i slovenský
vodíkový autobus, v jehož výbavě budou
tzv. metalhydridové nádrže, kde se
vodík váže chemicky. Mělo by jít přitom
o podstatně bezpečnější technologii než
v případě konvenčních tlakových nádrží.
Tuto technologii vyvíjejí vědci Technické
univerzity Košice ve spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika a Slovenskou akademií
věd Košice. Tyto instituce budou spolupracovat i na vytvoření Centra výzkumu
vodíkových technologií (CVVT), které
má vzniknout v prostorách košického

a konstruování funkčních technologických
prototypů (první by se měly představit už
příští rok), a bude také zajišťovat vzdělávání
v oboru. Iniciátoři CVVT deklarovali ambici
integrovat na Slovensku celý vědecký a výzkumný potenciál v rámci celého životního
řetězce vodíku od výroby přes přepravu,
skladování a aplikaci v různých průmyslových odvětvích.
Vodíkové technologie a podpora vodíkové strategie budou
Prototyp
vodíkového
jedním z nosných témat
metalhydridového
činnosti Slovenské inovačkompresoru s tepelným
ní a energetické agentury
čerpadlem vyvinutý
univerzitního vědeckého parku
(SIEA), která by se měla stát
na TU v Košicích.
TECHNICOM.
renomovanou agenturou v obCentrum se bude zabývat výzkulasti inovací a energetiky.
mem a vývojem vodíkových technoloPetr Kostolník
gií, ale i využitím poznatků při navrhování
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JAK ŠEL ČAS S PROJEKTEM PAKS II
V listopadu běžel pátý měsíc lhůty, kterou má maďarský jaderný
dozor na hodnocení dokumentace pro získání stavebního povolení
pro jadernou elektrárnu Paks II. Podle stávajících plánů by se stavební
práce měly naplno rozběhnout v září 2021.

P

lány na výstavbu 5. a 6. bloku v Paksi
sahají až do 80. let minulého století,
kdy zde měly vyrůst dva bloky typu
VVER-1000. Kvůli poklesu spotřeby elektřiny na konci 80. let k tomu ale nedošlo. Po
roce 2000 se představitelé státu k těmto
úvahám vrátili, protože země potřebovala
nové energetické zdroje. V plánu bylo postavit do roku 2030 až 6000 MWe instalovaného výkonu, z čehož 2000 MWe měly
zajistit nové jaderné bloky. V současnosti je
Maďarsko v energetice silně importní zemí,
zhruba třetinu své spotřeby pokrývá právě
dovozem (další třetinu pokrývají stávající
bloky jaderné elektrárny Paks).
V roce 2009 byl plán na stavbu dvou
zhruba 1000MWe bloků schválen maďarským parlamentem (330 hlasů pro, 6 proti
a 10 poslanců se zdrželo). V této době se
počítalo s tím, že část financí bude pocházet
ze zahraničí. Začalo jednání se zájemci o dodávku technologie a předpokládalo se, že se
půjde cestou tendru. Zvažovaly se reaktory
AP1000 (1250 MWe, USA), APR-1400
(1455 MWe, Jižní Korea), Atmea1 (1150 MWe,
38 l 12-2020

Francie/Japonsko), EPR (1770 MWe,
Francie) a VVER-1000 nebo VVER-1200
(1060 a 1170 MWe, Rusko).
Požadavek na vlastnictví
V roce 2011 schválil parlament novou energetickou strategii, která určovala další kroky
přípravy výstavby nových bloků. Jedním
z důležitých bodů bylo, že nové bloky měly
být v 100% vlastnictví státu. Součástí nabídky ruské korporace pro atomovou energii
Rosatom byla nabídka, že pomůže dojednat
mezivládní půjčku, která pokryje 80 % nákladů na výstavbu dvojice nových bloků.
„Pro Maďarsko byly kromě garance
vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, která

Cena výstavby
dvou bloků typu
VVER-1200 byla
stanovena na
12,5 mld. eur.

byla prioritní, zásadní ještě dvě věci: financování a lokalizace. Pouze podoba úvěru
nabídnutého ruskou stranou byla schopna
zajistit, že nové bloky budou ve vlastnictví
maďarského státu. Důležitá byla i budoucí
konkurenceschopnost nové elektrárny, která
bude rovněž zajištěna financováním pomocí
mezivládního úvěru. Díky ceně peněz budou
nové bloky vyrábět kilowatthodinu za
17 forintů (zhruba 1,3 koruny), což je výrazně
méně než v případě OZE. To byly některé
z hlavních důvodů, proč byl vybrán ruský
Rosatom,“ uvedl Zsolt Hárfás, maďarský
jaderný inženýr, který se podílel na přípravě
státní energetické koncepce.
Mezivládní dohoda o výstavbě dvou
bloků byla mezi Rosatomem a Maďarskem podepsána v lednu 2014 a o dva
měsíce později následoval i podpis
mezivládní dohody o financování mezi
Ruskem a Maďarskem. Cena výstavby
dvou bloků typu VVER-1200 byla stanovena na 12,5 miliardy eur, z čehož
10 miliard půjde z mezivládního úvěru.
Podle podmínek smlouvy začne Maďar-
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1

2

1

3

Vizualizace bloku
VVER-1200 v JE Paks II.
2
Stávající bloky JE Paks
s reaktory VVER-440.
3
V současnosti
na staveništi probíhá
stavba montážních hal
a dalšího zázemí.
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sko půjčku splácet po uvedení nových
bloků do provozu.
Vyšetřování Evropské komise
Jednání s Evropskou komisí o plánech na
uzavření mezivládní dohody s Rosatomem
a mezivládní půjčky začaly v roce 2013.
O dva roky později začala komise vyšetřovat podmínky stanovené těmito dokumenty.
Trvalo to do března 2017 a po tuto dobu
byly omezené investice do projektu Paks II.
Nakonec komise dala projektu zelenou.
„Evropská komise rozhodla, že Maďarsko
mělo právo uzavřít dohody s Ruskem a že
tím neporušilo evropskou legislativu. Dále
komise v září 2015 oznámila, že jaderný
projekt s účastí Ruska splňuje ve všech
svých parametrech evropské technické
a bezpečnostní požadavky. Na podzim
2015 komise začala zkoumat utajování
důvěrných informací ve smlouvách a soulad
s legislativou. V květnu 2016 uznala, že
Maďarsko dodrželo zákony a pravidla
Evropské unie v oblasti utajování důvěrných
informací. V listopadu 2016 Evropská komi-

se informovala Maďarsko, že schvaluje
systém výběrových řízení, která byla
připravena dle dohody Maďarské komise
a schválená Rosatomem. V posledním šetření komise prohlásila, že projekt Paks II
nezahrnuje nedovolenou státní podporu,“
okomentoval závěry vyšetřování tehdejší šéf
úřadu maďarské vlády János Lázár.
Získávání povolení
Tím byly po více jak třech letech odstraněny
překážky pro realizaci projektu ze strany
evropského práva a práce se opět mohly
rozběhnout na plno. Příprava výstavby dvou
bloků VVER-1200 pokračovala projektováním a získáváním všech nezbytných povolení. V roce 2018 sice Rakousko projekt
na rozšíření Pakse napadlo u Evropského
soudního dvora, ale v září 2020 byla žaloba
zamítnuta.
Jedním z požadavků Evropské komise, který vyplynul z vyšetřování, bylo to,
aby zakázky v hodnotě 55 % z celkových
nákladů byly soutěženy podle pravidel EU.
Tím bude zajištěno, aby soutěže proběhly

transparentně a aby byl projekt realizován
ve formě výhodné pro Maďarsko.
Největšími výběrovými řízeními, která
takto proběhla, byla dodávka turbíny a systémů kontroly a řízení. V roce 2018 bylo za
vítěze tendru na turbíny prohlášeno konsorcium americké General Electric a francouzské Alstom Power Systems. V roce 2019
potom byly vyhlášeny výsledky soutěže na
dodávku řídicích systémů, ve které zvítězilo konsorcium ruské společnosti RASU
(součást Rosatomu), německého Siemensu
a francouzského Framatomu.
Poslední velkou událostí je to, že na konci
června 2020 byla podána žádost o stavební
povolení, které má vydat maďarský úřad
pro jaderný dozor OAH. Má na to lhůtu
12 měsíců s možným prodloužením o další
tři měsíce a během hodnocení využije zahraniční odborníky. Příprava dokumentace
se protáhla, ale nyní je žádost podána a dá
se předpokládat, že v září 2021 se rozběhnou práce v plném rozsahu.
Vladislav Větrovec
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MEGAWATTOVÝ SOUBOJ OBŘÍCH VĚTRNÍKŮ
Elektřina z větru hraje v globální energetice stále větší roli a výrobci
větrných turbín vyvíjejí stále mohutnější zařízení. Závod o největší
větrnou turbínu světa přináší i unikátní technická řešení.
1

1

Největší turbína na světě, kterou
chce GE uvést na trh, bude mít list
dlouhý 107 m.
2
Průměr rotoru s listy 11MW
turbíny čínského prototypu
bude 203 m.

speciální plavidla a těžké mobilní jeřáby o hmotnosti až
250 tun. Série dynamických,
statických a únavových zkoušek, která zahrnuje několik
milionů měření, má potvrdit, že
turbína za dobu své životnosti
vydrží až 100 mil. otáček. Díky
tomu tak vzniká několik speciálních testovacích center zaměřených právě na obří větrníky.
Projekt na měření aerodynamiky velkých větrných turbín,
první svého druhu na světě,

Stametrové rotory nad vodami
Pravidlo, že větší je lepší, platí hlavně u elektráren na moři, kde mohutnější rotory a delší
lopatky projektanti navrhují, aby turbína fungovala i při nízkých rychlostech větru, byla
méně citlivá na jeho kolísání, a její výkon se
dal lépe předvídat. Největší turbína na světě,
kterou chce americká GE uvést na trh příští
rok, bude mít výkon 12 MW, průměr rotoru
40 l 12-2020

2

Souboj o největší
větrnou turbínu se
odehrává zejména
mezi evropskými,
americkými
a čínskými výrobci.
s listy 220 m a lopatku dlouhou 107 m. Má
generovat až 67 GWh ročně. Pro dopravu
turbíny k testům na moře bylo nutné použít

odstartovala v německém Bremerhavenu
společnost Fraunhofer IWES. Jako testovací vzorek bude sloužit 8MW větrná turbína
Adwen o průměru rotoru 180 m. Cílem je
posoudit, zda stávající výpočetní modely
platí rovněž pro mamutí větrné turbíny na
moři. Dosavadní výpočetní modely totiž vycházejí z dynamiky tekutin a jejich přesnost
byla ověřena jen na menších turbínách.
GE chce ještě letos ve Wieringerwerf na
severu Nizozemska otevřít unikátní technologické středisko, které bude zkoumat
především systémy fixující lopatky k ná-
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V

ětrné turbíny loni pokrývaly více než
6 % celosvětové poptávky po elektřině a celková kapacita všech turbín na
konci roku 2019, kdy bylo do sítě přidáno
dalších 59,7 GW (což je podstatně víc než
50,3 GW v roce 2018) dosáhla 650,8 GW.
Rok 2019 tak byl druhým nejsilnějším větrným rokem z hlediska tempa růstu, které
činilo 10,1 %.
Ve světě nyní probíhá souboj o největší
větrnou turbínu. Odehrává se zejména mezi
evropskými, americkými a čínskými výrobci.
Všichni přitom musí řešit složité technické
problémy už při testování jednotlivých komponentů. I přední experti přiznávají, že jen
pouhá manipulace s lopatkou dlouhou přes
100 m je na hranici současných technických možností. Pokrok ve větrné energetice tak generuje rozvoj celé řady dalších
technických oborů.

boji turbíny a umožňující jejich náklon, což
poskytne možnosti maximalizovat množství využité energie větru. Očekává se, že
pokrok v této oblasti dovolí navrhovat ultra
velké lopatky o délkách až 120 m.
Vědci z Technické univerzity v Dánsku
zase na katedře větrné energie instalovali
zkušební zařízení pro dynamické testy
turbín na odhalení skrytých vad. Senzory
sledují, jak v průběhu času a při změně
zatížení narůstá poškození lopatek s předem vestavěnými vadami. Cílem projektu
je vytvořit digitální dvojče každé lopatky,
které by modelovalo její budoucí stav.
Vědci očekávají, že tímto způsobem by

řídicí středisko větrné farmy mohlo předpovídat poruchy lopatek dříve, než k nim
skutečně dojde.
Kdo postaví největší turbínu?
V závodě o největší mořský větrník dotírají
na aktuálně vedoucí GE další firmy. Letos
v květnu představila svého obra Siemens
Gamesa. Rotor s listy má mít o 2 metry
větší průměr (222 m) a také lopatka bude
o metr delší (108 m) než turbína GE. Prototyp má být hotový v roce 2021 a komerční
nasazení se očekává o tři roky později.
Firma tak chce udržet více než 50% podíl
na světovém trhu větrné energie.

Pozadu však nehodlá zůstat ani Čína.
Skupina MingYang Smart Energy Group
letos zveřejnila projekt 11MW turbíny.
Prototyp s průměrem rotoru 203 m chce
mít hotový v roce 2021 a komerční výrobu
plánuje v roce 2022. Turbína bude mít
hybridní lopatky dlouhé 99 m ze skelných
a uhlíkových vláken, převodovka dostane
podobné parametry jako převodovky pro
letecké motory. Kompaktní design by měl
zajistit maximální izolaci vnitřku gondoly
proti korozi způsobené slaným mořským
vzduchem.
Petr Sedlický

VĚTRNÍKY, JAK JE NEZNÁTE
Větrné turbíny nejsou jen „zelené“. Tato obecně adorovaná ekologická řešení
paradoxně ve spojení s moderními technologiemi mají i svou stinnou stránku.
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P

okročilé funkce konstrukce větrných turbín, jak poukazuje server
Windpower enginering, mohou
zvýšit riziko požáru – a také pojistné. Větrníky narostly do ohromujících rozměrů,
což vedlo ke změnám designu na úrovni
komponent. Mnoho z těchto pokroků
v konstrukci a technologii však vystavuje
turbínu dalšímu riziku – katastrofickým požárům. Podle nedávného webináře „Proč
se větrné turbíny vzněcují“, pořádaného
americkou společností Firetrace, existuje
řada společných konstrukčních prvků,
které zvyšují riziko ohnivé havárie.
Jak se větrné turbíny zvětšují, musely se
prodloužit a zesvětlit listy jejich rotorů. To,
ve snaze odlehčit konstrukci a zároveň ji
udržet dostatečně robustní vůči extrémnímu počasí, vedlo výrobce k zabudování
uhlíku (známého vodiče tepla a elektřiny)
do kompozitních materiálů. Systémy
ochrany před bleskem musí být také
přepracovány v souladu s novými délkami
a strukturami lopatek, přičemž nesprávně namontované systémy ponechávají
nespojité cesty s více jiskřištěmi.
Vadné transformátory patří mezi hlavní
příčiny požárů větrníků v důsledku obloukových výbojů. V závislosti na jejich
umístění v turbíně mohou způsobit
její úplné zničení. Podle průzkumu,
provedeného společností DNV GL, měla
z 61 katastrofických požárů v moderních
větrných turbínách za posledních sedm let
většina těchto turbín horní transformátory.
A i když nebyly vždy hlavní příčinou požáru, jejich přítomnost v gondole je spojena
s vážnějším poškozením turbíny.
Rovněž spoje ve věžových kabelech
mohou generovat dostatek tepla k založení požáru. Ačkoli kabelové materiály ne-

1

2

3

1

Moderní aplikace kompozitních materiálů
mohou být u větrníků paradoxně důvodem jejich
ohrožení či zničení.

2

Požáry turbín nejsou až tak výjimečnou událostí,
i když nejsou příliš medializovány, pojišťovny
o riziku ale vědí a podle toho se zařídily..

3

Havárie větrné turbíny je nebezpečná,
ale v kombinaci s blízkostí jaderné elektrárny,
jako v létě 2017 v případě japonské Kushizaki,
je už opravdu na pováženou.

jsou obvykle příliš hořlavé, pokud k požáru
dojde, je pak velmi obtížné potlačit oheň
uvnitř věže.
Mnoho z těchto komponent, jako jsou
věžové kabely a transformátory, jsou
nezbytné pro výrobu a přenos energie
nebo mají významný přínos pro celkovou

životnost elektrárny. Bez
proaktivního úsilí o zvládnutí
významného rizika požáru
způsobeného výše uvedenými koncepcemi však
pojišťovny pravděpodobně
zaujmou k aktivům, která
mají tyto prvky, přísnější
přístup a vlastníci a provozovatelé větrných elektráren
by tak měli počítat s vyšším
pojistným, pokud nebude
riziko proaktivně řízeno.
V USA se pojistné sazby pro větrnou
energii již loni zvýšily o 20–40 %,
protože trh reagoval na řadu významných havárií. Je tak pravděpodobné, že
pojišťovny navýší sazby, nebo budou
vyžadovat doklady o proaktivním řízení
rizik, než bude možné uzavřít pojistnou
smlouvu na projekt. Takovýto přístup
je již používán např. pro jiné formy
výroby energie, jako jsou plynové turbíny
s kombinovaným cyklem, kde je při
výpočtu pojistného zohledňováno nejen
další riziko z určitých komponent, ale
také vliv upgradů a dodatečně retrofitovaných systémů.
Josef Vališka
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EVROPA STAVÍ SUPERPOČÍTAČ,
JAKÝ ZDE JEŠTĚ NEBYL

V

ýpočetní síla panevropského počítače, jehož hardwarové zázemí bude
rozmístěno v několika evropských
zemích, bude sdílena 10 evropskými
zeměmi jako součást nově vytvořeného
konsorcia LUMI (Large Unified Modern
Infrastructure), které zahrnuje Belgii, ČR,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Norsko,
Polsko, Švédsko a Švýcarsko. Nový systém, který včetně instalace a správy vyjde
na zhruba 200 mil. eur, bude k dispozici
v polovině roku 2021.
LUMI je budovaný v rámci projektu EuroHPC JU, což je společný evropský podnik
pro vysoce výkonnou výpočetní techniku,
založeném na iniciativě EU, evropských
zemí a technologických firem pro koordina42 l 12-2020

ci a využití jejich zdrojů pro vývoj špičkových superpočítačů třídy pre-exascale.
Výpočetní výkon superpočítače LUMI
bude přes 550 petaflopů pro nejnáročnější
úlohy. To je ekvivalent zhruba 1,5 milionu
běžných notebooků. Má být 5–10krát rychlejší než současné systémy a jeho výpo-

Výpočetní síla
panevropského
počítače bude sdílena
deseti evropskými
zeměmi nového
konsorcia LUMI.

1

Stavbu evropského superpočítače zajistí
společnost Hewlett Packard Enterprise.

2

Ve Finsku, kde bude hostován jeden ze
subsystémů nejvýkonnějšího evropského
superpočítače LUMI, znamená také „sníh“.

3

Mezi hostitelskými zeměmi superpočítače
LUMI je i ČR.

4

Jedna z „poboček“ bude v Národním
superpočítačovém centru IT4Innovations
při VŠB-TUO v Ostravě.

četní čas budou využívat hlavně evropští
vědci na různé výzkumné účely. Ovšem
bude k dispozici i širokému spektru uživatelů z průmyslu a veřejného sektoru pro
pokročilý výzkum v oblasti vědy, medicíny
a strojírenství v mnoha oblastech, včetně
umělé inteligence, personalizované medicíny, bioinženýrství, předpovědi počasí, boje
proti klimatickým změnám, designu léků,
materiálů apod.
Nejekologičtější superpočítač
Stavbu eurosuperpočítače, založeného na architektuře Cray EX, zajistí společnost Hewlett
Packard Enterprise (HPE) a dodavatelem
hlavních komponent bude firma AMD, která
jej má vybavit jak vícejádrovými (64) servero-
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Konsorcium evropských zemí připravuje výstavbu nového
panevropského superpočítače LUMI s extrémním výkonem
552 PFLOPS, nejvýkonnějšího zařízení pro evropský výzkum a průmysl.

vými procesory Epyc nové generace s celkem
200 tis. výpočetními jádry, tak i výpočetními
grafickými kartami Instinct s datovou propustností 160 TB/s. Analytická část pro zpracování dat bude mít operační paměť 32 TB,
datové úložiště je rozděleno na 7 TB rychlé
SSD kapacity a dalších 80 + 30 petabajtů
v podobě klasických pevných disků. Propustnost úložiště má celkově dosáhnout až
2 TB/s, k propojení jednotlivých oddílů bude
využita technologie Cray Slingshot s propustností 200 Gb/s.
Kromě extrémní výkonnosti má LUMI
i další pozoruhodnou charakteristiku: Bude
používat výhradně obnovitelné zdroje
energie a má tak být CO2 neutrální – přesně
v duchu evropské eko-doktríny.
Výpočetní výkon tohoto nového systému
bude tvořit pětice propojených superpočítačů EuroHPC pro petascalové operace, které budou postaveny v superpočítačových
centrech LuxProvide (Lucembursko), IZUM
(Slovinsko), Sofiatech (Bulharsko) a MACC
(Minho Advanced Computing Center, Portugalsko), a mezi pěti hostitelskými zeměmi,
kde budou rozmístěny jeho „pobočky“ – lokální superpočítačové kapacity zapojené do
projektu. Sem patří i ČR, konkrétně Národní
superpočítačové centrum IT4Innovations při
VŠB-TUO v Ostravě.
Jejich schopnosti doplní i tři tzv. předvýkonové superpočítače EuroHPC umístěné
v Superpočítačovém centru ve španělské
Barceloně, Centru pro vědu CSC – IT ve
finském Kajaani, a Leonardo v italském
počítačovém středisku CINECA.

Ústředí HPC JU
Hostování HPC JU
superpočítačů
Další účastnické
země projektu

Ostrava v rytmu petabajtů
EuroHPC JU podepsal na podzim letošního
roku smlouvu s IT4Innovations, která bude
hostitelským subjektem pro nový petascale
HPC systém v ČR, umožňující provádět přes
15 kvadrilionů operací s plovoucí desetinnou čárkou za sekundu (nebo si pod touto
hodnotou můžete představit 15,2 milionů
miliard výpočtů za sekundu). S teoretickým
špičkovým výkonem 15,2 pflops se tak nový
ostravský superpočítačový systém, který má

být dodán, instalován a uveden do provozu
na jaře příštího roku, stane nejen nejvýkonnějším superpočítačem v ČR, ale zařadí se
i mezi 50 nejlepších superpočítačů světa
a nejvýkonnější systémy v Evropě.
Superpočítač, jehož název vzejde z veřejné
soutěže, která bude probíhat do 15. prosince
(prozatímní pracovní označení zní EURO_IT4I),
je spolufinancován IT4Innovations a EuroHPC
JU společnou investicí ve výši 15 mil. eur.
Bude využívat systémy HPE Apollo 2000
Gen10+ s procesory AMD EPYC 2. generace
a systémy HPE Apollo 6500 nové generace,
navržené pro podporu kombinací pracovních
úloh, jako je modelování a simulace
s AI a dalšími aplikacemi náročnými na
data. Budou používat přes 500 grafických procesorů Nvidia A100 Tensor
Core a síť pro cílený výkon AI.
Konfigurace bude zahrnovat i novou technologii kapalinového chlazení
HPE Apollo 2000 Direct Liquid Cooled
System pro zvýšení energetické účinnosti a hustoty výkonu přenosem tepla generovaného počítačem. Pro další
správu a ukládání dat z velkých pracovních
zátěží AI a datově náročných aplikací bude
řešení také integrovat úložný systém Cray
ClusterStor E1000. Pro zajímavost: HPE
také rozšíří svůj superpočítačový dodavatelský řetězec v Evropě výrobou kapalinou
chlazených superpočítačů HPE Cray EX
a systémů HPE Apollo ve své továrně
v Kutné Hoře v ČR.
Kamil Pittner

POLOVODIČOVÝ TRH VE VARU
Výrobce polovodičů AMD kupuje za 35 mld. dolarů společnost Xilinx. Pokud bude
transakce, která by měla proběhnout do konce roku 2021, schválena akcionáři
a antimonopolním dozorem, vytvoří technologického obra na výrobu čipů.

FOTO: archiv

O

bě firmy by se zaměřily na výrobu
různých čipů a softwaru pro
PC, zábavní průmysl a produkty
napříč automatizačním, komunikačním,
leteckým a obranným průmyslem. Akvizice by byla součástí konsolidační vlny,
která probíhá v polovodičovém průmyslu, protože výrobci čipů se snaží získat
pod svou kontrolu klíčové komponenty
pro telefony, počítače, datová centra
a dalších výpočetní zařízení, ale např.
i pro automobily.
Společnost Intel získala v roce 2015
konkurenta Xilinxu, firmu Altera. Nvidia
se snaží za 40 mld. dolarů koupit ARM,
návrháře čipů a čipových technologií
používaných ve všech smartphonech, nad
rámec svého byznysu s grafickými čipy
a čipy umělé inteligence.

Specializací Xilinxu jsou programovatelná hradlová pole, univerzální FPGA čipy,
které se využívají v mobilních sítích, akceleraci videa, autonomních vozech, datacentrech nebo urychlení AI výpočtů – v této
branži je firma světovou jedničkou. Zatímco
většina procesorů má fixní architekturu,
zaměření či funkčnost FPGA čipů lze softwarově přeprogramovat tak, aby plnily více

různých úkolů. Jsou drahé, ale např.
výrobci síťových zařízení se na ně již
dlouho spoléhají, protože podporují
nejnovější komunikační standardy.
FPGA jsou užitečné i pokud jde o 5G
zařízení a čipy pro urychlení práce
s umělou inteligencí, které jsou jednou
z významných priorit Xilinxu.
Sloučené společnosti AMD a Xilinx
by se také mohly stát „předním
dodavatelem“ výpočetních platforem v dalším vysoce rostoucím segmentu výpočetní
techniky: na okraji sítě v základnových
stanicích, tzv. edge computingu vyžadujícího řešení s nízkou latencí, částečně
přizpůsobitelná pracovním zatížením, což
jsou silné stránky právě produktů Xilinx
a AMD, komentuje akvizici analytická firma
Jefferies.
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ČESKÁ STOPA V KOSMU
Kromě toho, že jsme byli třetí zemí světa, jejíž občan se vypravil
do vesmíru, se ČR už v rámci bývalého Československa účastnila,
a nyní i samostatně podílí, na řadě kosmických projektů.

A

1

ktuálně v ČR působí více než
35 firem, které vyrábějí přímo pro
kosmické programy, a desítky dalších pro jejich subdodavatele. Několik se
jich podílí na výrobě komponent pro připravovanou evropskou raketu Ariane 6, jiné pro
výrobce a provozovatele satelitů apod.
V nové klatovské továrně společnosti
ATC Space, dcery německého výrobce
leteckých motorů Aerotech Peissenberg, se
budou vyrábět prvky pro pomocné motory
Ariane 6, tzv. boostery, což je urychlovací
stupeň, který pomáhá vynést raketu na
orbit.
Mostárna MCE Slaný už na kosmodromu ESA v Kourou dokončila tzv. deflektor,
zařízení pro odvod horkých zplodin z raketových motorů. Podzemní systém odrazových ploch umístěný 25 m pod odpalovací
rampou rozráží plyny do dvou výfukových
kanálů, přičemž celá konstrukce musí po
několik desítek vteřin, kdy motory pracují
naplno, odolat extrémním teplotám
až 3500 °C. Horké plyny proudící deflektorem při zážehu dosahují až trojnásobku
rychlosti zvuku a jejich tlak až 10 bar.
Strojírensko-metalurgická firma Unex
vyrábí pro nové mobilní odpaliště na

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Izolační destičky, které byly schopné odolat
extrémním teplotám (až 1200 °C) a umožnily
realizovat projekt amerických raketoplánů,
pomáhal vyvíjet a konstruovat český inženýr?
Pokud vám jméno Antonína Novotného nic
neříká, možná si vzpomenete na septimána
Benetku z komedie: Škola, základ života.
Ano, patent na toto řešení patří české
prvorepublikové hvězdě stříbrného plátna.
Zařízení pro vypouštění
družic (dispenser)
vyrobené v Brně před
instalací na raketu Vega.

2

Vega vynáší na oběžnou
dráhu dispenser z Brna.

3

Na přípravě čtyř z celkem
10 přístrojů sondy Solar
Orbiter se podílelo pět
českých týmů.
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1

3

kosmodromu ESA podvozkové sety. Zakázka zahrnuje celkem na 810 tun ocelových konstrukcí. Mohutné podvozky pro
mobilní odpaliště v Uničově nejen vyrobí,
ale i smontují včetně pohonů, elektrických
komponentů a hydraulických rozvodů.
Další evropská raketa Vega vynesla
z kosmodromu v Kourou 53 družic, které
byly postupně uvolňovány z vypouštěcího
zařízení neboli dispenseru, jejž vyrobila
brněnská firma S.A.B. Aerospace. Jak
uvedl její ředitel Petr Kapoun, na raketovém

programu Vega se dosud podílelo jen šest
zemí a Česko je sedmou, která se zařadila
po bok kosmických velmocí.
ČR se významně podílí i na programu
ESA Solar Orbiter. Na přípravě čtyř z celkem 10 přístrojů, jimiž je sonda vybavena,
se podílelo pět českých týmů. Jde např.
o řídicí software a napájecí zdroj pro
spektrometr pro oblast rentgenového záření
STIX, zrcadla pro teleskop pro pozorování
a spektroskopii sluneční korony METIS,
elektroniku pro senzor analyzátoru sluneč-

ního větru SWA a pro přístroj RPW k měření
magnetického a elektrického pole, elektroniku digitálního vlnového analyzátoru TDS
a napájecí zdroj.
Čeští odborníci vyvíjejí i lehké kompozitní
materiály, které nahrazují tradiční metalické prvky, čímž umožňují šetřit náklady při
vesmírných letech. Úspora 1 kg hmotnosti
nosné rakety ušetří několik desítek tisíc eur.
Speciální lepidla, tmely, elastomery, nátěry,
kompozity apod. pardubické firmy Toseda,
která je zaměřená na výzkum a vývoj polymerních a nanokompozitních materiálů pro
kosmické a jiné náročné aplikace, musejí
odolávat extrémním podmínkám. Světově
unikátní jsou např. bezbarvé flexibilní polyimidové folie, které tvoří ochrannou vrstvu
zrcadel satelitů nebo solárních panelů.
Kunovická firma 5M, zabývající se
vývojem sendvičových materiálů, uspěla
v tendru ESA a bude dodávat většinu strukturních prvků servisního modulu družice
PLATO. Sendvičové panely musí splňovat
vysoké nároky na mechanické vlastnosti
a kvalitu při zachování co nejnižší hmotnosti
a schopnosti provozu v extrémních podmínkách kosmu.
Vladimír Kaláb

VYPLULA NÁKLADNÍ LOĎ – BEZ EMISÍ A POSÁDKY
V norských vodách je možné vidět unikátní plavidlo, které se obejde bez
posádky. Nejde však o moderní verzi Bludného Holanďana, ale o první hi-tech
autonomní nákladní plavidlo, označované také jako loď budoucnosti.

FOTO: Portal Morski

V

zhledem k tomu, že dnes používané lodní palivo patří mezi nejhorší
ropné produkty a nákladní námořní
doprava vytváří zhruba 2,5 % světových
emisí skleníkových plynů, je snahou tyto
negativní faktory omezit. Pokud by totiž
zůstalo „vše při starém“ a vývoj pokračoval dosavadním tempem, do roku 2050 by
emise tohoto odvětví stouply o 50 až
250 %, varuje studie Mezinárodní organizace pro mořskou dopravu.
Norská firma Yara, která vyrábí umělá
hnojiva, proto zkouší nahradit kamionovou
dopravu mezi továrnami koncernu udržitelnými a zároveň moderními technologiemi – autonomní robotickou lodí, která by
mohla nahradit dosavadní desítky tisíc cest
kamionů ročně. Loď Yara Birkeland, z loděnice norské firmy Vard, je 80 m dlouhé
a 15 m široké plavidlo umožňující přepravovat 120 standardních nákladních kontejnerů. Na jejím vývoji se pracovalo od roku
2017 a nyní už plavidlo, označované za
malou revoluci v mořské dopravě, vyplulo.
Kromě netradičního elektrického pohonu u lodí této kategorie má i několik dal-

Nahrazení
dálniční dopravy
autonomní nákladní
lodí by ušetřilo desítky
tisíc cest kamionů
ročně.

ších novátorských řešení – např. k vyvážení nepoužívá mořskou vodu, jak je běžné
u takovýchto lodí, ale vlastní baterie. Na
zkušebních plavbách bude sice mít ještě
klasickou posádku, nicméně její další služba je už plánována v režimu autonomního
provozu pod kontrolou pozemního centra.
V plně autonomním provozu by měla Yara
Birkeland začít operovat během první
poloviny roku 2021 – právní rámec k tomu
je již vytvořen: Pravidla pro zkoušky

bezposádkové nákladní dopravy schválila Mezinárodní organizace pro mořskou
dopravu v roce 2019.
V současnosti se počítá s využitím takovýchto lodí na kratší vzdálenosti. V Norsku
např. už funguje řada elektřinou poháněných trajektů pro dopravu přes tamní fjordy
a jejich využití v bezposádkovém režimu se
tak nabízí jako další vývojový krok.
Petr Mišúr
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SMELICOPTER „JDE PO ČICHU“
Miniaturní dron z Washingtonské univerzity používá k zachycení
cílových chemikálií živou hmyzí anténu – konkrétně chemické receptory
můr – k navigaci směrem k pachům a vyhýbání se překážkám.
1

Dvě plastová žebra v zadní
části pomáhají dronu
natáčet se neustále proti
větru.

2

Díky připojení receptoru
můry k obvodu se vědcům
podařilo zaznamenávat
reakce na pachy.

1

Miniaturní kyborg
Článek v časopise IOP Bioinspiration
& Biomimetics informuje o unikátním projektu amerických vědců, kteří se pro design
létajícího robota pojmenovaného Smellicopter rozhodli místo novodobé technologie využít biologii můr, přesněji řečeno jejich
velice jemných chemických senzorů.
Opatrně vyjmutý receptor běžného druhu
můry vědci připojili na komerčně dostupnou
miniaturní kvadrokoptéru. Ta byla vybavena systémem předcházení kolizí s další
integrovanou logikou a otevřeným zdrojovým kódem umožňujícím přidávat speciální
funkce. Pro dron vytvořili protokol „cast and
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2

od něj, změní směr tím, že přejde do další
fáze protokolu.

surge“, který napodobuje, jak můry hledají
pachy. Systém sleduje stav receptoru, který
se mění, když je vystaven určitým chemikáliím – např. těm, které můra může chtít
sledovat, např. vůni květu. Smellicopter
zahájí hledání pohybem doleva a pak doprava vždy na určitou vzdálenost. Jakmile
detekuje pach, změní svůj letový vzorec,
aby vyrazil k jeho předpokládanému zdroji.
Překážkám se dron vyhýbá pomocí čtyř
infračervených senzorů, které mu umožňují
měřit okolí 10krát za sekundu. Když se
něco dostane do čtvrtmetrové vzdálenosti

Smellicopter
nepotřebuje GPS,
k průzkumu používá
kameru podobně jako
hmyz oči.

Příroda vede nad technikou
V testech si konstrukce kybernetické můry
vedla lépe než tradiční senzor srovnatelné velikosti a výkonu. Buňky receptoru zachycující
pachové stopy, které se vlní nad nimi, vytvořily rychlý, spolehlivý a přesný signál chemikálií
určených k detekci. Během laboratorních
testů byl dron vyladěn k letu směrem k vůním,
které můry považují za zajímavé. Vědci však
doufají, že v budoucnu bude možné „můrovou anténu“ naučit cítit další pachy, jako je
např. výdech CO2 od osoby uvězněné pod
sutinami nebo chemický podpis nevybuchlé
nálože. Aby dron udržel anténu namířenou ve
směru, odkud přichází čichový vjem, používá
technickou „vychytávku“. Na zadní stranu
dronu přidali vědci dvě plastová žebra, aby
vytvořili odpor zajišťující jeho automatické
otáčení jako korouhvička, tím je docíleno jeho
stálého orientování proti větru.
Další výhodou Smellicopteru je, že nepotřebuje GPS. Místo toho používá k průzkumu
svého okolí kameru podobně jako hmyz oči.
Díky tomu je vhodný pro průzkum vnitřních
nebo podzemních prostor, jako jsou doly
nebo potrubí.
Petr Kostolník

FOTO: Mark Stone/UW

J

ednou z obrovských výhod malých
dronů je, že se dostanou na místa,
kam lidé nemohou včetně oblastí,
které jsou příliš nebezpečné, jako např.
nestabilní struktury po přírodní katastrofě
nebo region s nevybuchlými zařízeními.
Proto se vědci zajímají o vývoj zařízení,
která by se v těchto situacích dokázala pohybovat čicháním chemikálií ve vzduchu, aby
lokalizovala ty, kdo přežili katastrofu, úniky
plynu, výbušniny a další. Ale většina senzorů
vytvořených lidmi není citlivá nebo dostatečně rychlá, aby byla schopna najít a zpracovat
specifické pachy při letu skrz nerovnoměrný
pach, který tyto zdroje vytvářejí.
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SMARTPHONY ZNIČILY ODVĚTVÍ
FOTOAPARÁTŮ
Naši tatínkové a dědové často objevili pod vánočním stromkem
dárek svých snů: Fotoaparát. Časy se změnily a symbolem moderní
generace se nyní stal mobil zastoupený chytrými telefony, které klasické
fotopřístroje (s výjimkou profesionálních) vytlačily.
1

1

Nejvyspělejší fotomobily, jako např. Huawei P30,
nabízejí i optický zoom.

2

Značka Xiaomi uvedla loni na trh první mobil se
100mpix kamerou – senzor se 108 mil. pixelů má
nabízet „ultračisté“ rozlišení 12 032 x 9 024 bodů.

3

Graf znázorňuje 40 let růstu a pádu trhu
fotografických přístrojů.

Dodávky fotografických přístrojů členů CIPA
na světový trh od poloviny 20. století (v mil. ks)

3

Digitální
fotoaparáty

Fotopřístoje
na film

Zdroj: CIPA (Camera & Imaging Produts Association) je mezinárodní
průmyslová skupina tvořená členy zabývajícími se vývojem
a výrobou zařízení souvisejících se zobrazováním.

FOTO: Tecnoblog, Xiaomi, Statista

J

ednou z klíčových funkcí mnoha nových smartphonů je fotoaparát. S tím,
jak se obrazové snímače zmenšují
a zlepšují jejich parametry, roste i výpočetní
výkon umožňující sofistikované vylepšení
obrazu v reálném čase. Fotografie pořízené
moderními smartphony se stále více přibližují kvalitě, která byla výhradní doménou
drahých fotopřístrojů s výměnnými objektivy.
Nejde jen o trh se špičkovými smartphony. Za posledních několik let se fotoaparáty
chytrých telefonů obecně výrazně zlepšily,
takže mnoho lidí už nemá potřebu nosit
nebo kupovat dedikovaný fotoaparát. Ty
tak zůstávají dnes prakticky výhradně záležitostí profesionálních a amatérských na
maximální kvalitu zaměřených fotografů. Ale
zatímco profesionálové a fotografičtí nadšenci budou nadále (pravděpodobně) dosahovat lepších výsledků pomocí špičkových
fotoaparátů a objektivů, moderní smartphony pořizují snímky, které snadno postačují
požadavkům běžného spotřebitele. Ostatně
i mnoho profesionálních fotografů už používá kvalitní smartphony jako sekundární
fotoaparát či přístroj plnicí úlohu jakéhosi
„fotografického poznámkového bloku“.
Pro průmysl fotoaparátů a fotografických
zařízení měl ovšem vzestup fotografování
smartphony devastující účinky. Podle ja-

2
10x hybridní,
až 50x digitální zoom

100mpx kamera
pro nejjemnější
detaily

super
makro
záběry

portrétní kamera

ultra-široký objektiv

ponské průmyslové skupiny CIPA sdružující
výrobce fotografické techniky, jejímiž členy
jsou např. firmy jako Olympus, Canon či
Nikon, klesly celosvětové dodávky fotoaparátů mezi lety 2010 a 2019 o 87 %, což

Fotoaparáty chytrých
telefonů se obecně
zlepšily natolik,
že mnoho lidí už nemá
potřebu kupovat
dedikovaný
fotoaparát.

prakticky zničilo čtyři dosavadní desetiletí růstu klasických fotopřístrojů. Prudký
pokles byl způsoben hlavně poklesem dodávek digitálních fotoaparátů s vestavěnými
objektivy, což je typ, na který se příležitostní
fotografové spoléhali před nástupem fotografování pomocí smartphonů.
A tak jako nástup digitálních fotoaparátů
a kamer znamenala konec éry klasických
přístrojů na film, ukončily nyní smartphony
dosavadní vládu fotografických přístrojů
jako takových – samozřejmě s již zmíněnou
výjimkou segmentu profesionální techniky.
Spotřebitelský trh ovládly s nástupem nového milénia definitivně chytré fotomobily.
Felix Richter
techmagazin.cz l 47

AUTO TECHNIKA

ELEKTROMOBIL BEZ NABÍJENÍ
Futuristický elektromobil Aptera, který „vstal z mrtvých“,
se příští rok má dostat do výroby.
1

Lehký skelet Aptery je vyroben
z plastových sendvičových
kompozitů.

2

Kapalinou chlazené elektromotory
mohou rozjet vozidlo
z 0 na 100 km/h během 3,5 s.

1
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Výrobce plánuje nabídnout několik bateriových sad, které se budou pohybovat od
40 do 100 kWh, přičemž vůz o výkonu
60 kWh bude vážit pouze 800 kg. K dispozici bude pohon jen předních, nebo i všech
kol, kapalinou chlazené elektromotory mo-

Solární pole fotovoltaických panelů
může zajistit dostatek
elektřiny pro jízdu
dlouhou 72,5 km
denně.

hou rozjet vozidlo z 0 na 100 km/h během
3,5 sekundy a dále na maximální rychlost
177 km/h.
Se zahájením výroby firma počítá
v roce 2021. Původně měla elektrická
tříkolka přijet už v roce 2011, ale nepodařilo se zajistit půjčku s nízkým úrokem z programu pro výrobu vozidel
s pokročilými technologiemi od ministerstva energetiky. Zakladatelé firmy proto
využili financování pomocí crowdfundingu, kde během krátké doby získali
100 mil. dolarů v předobjednávkách
na více než 3000 vozů.
Josef Vališka

FOTO: Aptera

M

ožnost rychlého a snadného
dobíjení levnou energií je svatý
grál elektromobility. Ale co takhle
vozidlo, které nepotřebuje (téměř) dobíjet
vůbec?
I to bude zřejmě možné – tedy pokud jste
ochotni akceptovat až bizarní vzhled a tři
kola, což by pro našince, zvyklé na dnes
již kultovní velorex, nemusel být problém.
Tento jeho hi-tech nástupce, pojmenovaný
Aptera, je však jako něco z jiného světa.
Elektrická Aptera vyvinutá stejnojmennou
americkou firmou díky palubním solárním panelům integrovaným do karoserie
prakticky nepotřebuje zajíždět k nabíječce,
tedy přinejmenším ne tak často, jako běžné
elektromobily. Solární pole udržuje baterii
neustále nabitou.
Solární pole Never Charge se skládá
z téměř tří metrů čtverečních fotovoltaických
panelů se 180 samostatnými solárními články,
které mohou podle výrobce zajistit dostatek
elektřiny pro 17 700 km jízdy ročně nebo
72,5 km denně, a tak téměř eliminovat potřebu nabíjení u dobíjecích stanic. Firma má na
svých stránkách k dispozici kalkulačku, která
po zadání polohy řidiče a počtu kilometrů,
které najede za den, přehledně sečte, kolikrát
bude řidič muset své auto nabít za rok.
Díky extrémně lehké konstrukci z uhlíkových kompozitů a aerodynamickému designu s koeficientem odporu 0,13 má Aptera
nabídnout dojezd až 1600 km.

SOUTĚŽ AUTO

SOUTĚŽ UKONČENA – ZNÁME VÍTĚZE
V říjnovém vydání vyhlásila redakce ve spolupráci se značkou Peugeot
soutěž pro předplatitele, kde stačilo odpovědět na tři otázky. Výhrou bylo
dvoutýdenní zapůjčení modelu 3008 ALLURE HYBRID 225 e-EAT8
s plnou nádrží a předplaceným dobíjecím čipem.
Dne
3. prosince
2020 vylosovala
paní Radka Matthey,
zástupkyně značky Peugeot,
z došlých odpovědí, které
z redakce přivezl Petr
Kostolník, výherce
soutěže.

T

ato možnost, jak lze soudit z došlých
odpovědí od nových i stávajících
předplatitelů TechMagazínu, přilákala
řadu zájemců a zástupce značky Peugeot
určitě potěšila úroveň znalostí o historii
automobilky a povědomí o značce – drtivá
většina odpovědí byla správná, a těch několik málo nesprávných bylo spíše výjimkou, týkaly se vesměs první otázky, na níž
byla odpověď trochu komplikovanější.
Rekapitulace
Nyní po oficiálním ukončení soutěže přinášíme vyhlášení jejího vítěze a také možnost
porovnání, zda jste se se svými znalostmi
„strefili“ – rekapitulaci soutěžních otázek
a správné odpovědi na ně:
1. V kterém roce se začal používat
typický znak lva značky Peugeot?
Správná odpověď: V roce 1850. (Lev se
stal jejím symbolem ještě dříve, než se
firma začala věnovat výrobě automobilů).
2. Jaký je dojezd nového elektrického
modelu e-208 (dle metody WLTP)?
Správná odpověď: Dojezd dle metodiky
WLTP je 340 km.

Matthey výherce, kterým se
stal pan Miloš Kmoníček
z Prahy. Výherci blahopřejeme a v některém z dalších
vydání TechMagazínu
přineseme samozřejmě jeho
dojmy z jízdy s tímto špičkovým hybridním vozem.

3. Peugeot je jedinou značkou, která má
souběžně na trhu tři modely oceněné
titulem Auto roku. O které jde?
Správná odpověď: Jde o modely
Peugeot 308, 3008 a 208.
Z došlých správných odpovědí vylosovala
zástupkyně společnosti Peugeot paní Radka

Soutěž bude pokračovat
Ale pro ty, na které se
v tomto soutěžním kole
štěstí neusmálo, máme dobrou zprávu:
třeba to vyjde příště. Soutěž s Peugeotem
budeme totiž opakovat, a to začátkem
příštího roku – takže šance na výhru a další
překvapení se lvem ve znaku je na obzoru.
Informace o nové soutěži budou zveřejněny v některém z následujících vydání
TechMagazínu.

NOVÁ PLATFORMA E-GMP
Hyundai vyvíjí speciální platformu pro elektrická vozidla přicházející
na trh od roku 2021. Pokročilá 800voltová platforma nabídne
impozantní parametry a nové možnosti.

FOTO: archiv

P

latformu E-GMP (Electric-Global
Modular Platform) představil
Hyundai letos v konceptu Prophecy
a nyní firma potvrdila některé specifikace.
E-GMP sleduje známý design ve stylu
skateboardu s baterií v podlaze a elektrickým pohonným systémem (motor, převodovka a invertor) na jedné nebo obou
nápravách. Je navržena tak, aby se do ní
vešla standardizovaná baterie, která tvoří
součást konstrukce, a skládá se z článků
pouzdrového typu, jež lze konfigurovat
v různých množstvích podle potřeby pro
každé vozidlo. Ve výbavě platformy je
impozantní 800V elektrický systém, který
umožňuje nabíjení při vysokých výkonech,
nabití na 80 % má být možné za 18 minut.

Přední trakční motor

Bateriový systém

Integrováná řídící jednotka nabíjení

Vozidla založená na E-GMP budou
vybavena obousměrným nabíjením, které
se také označuje jako nabíjení z vozidla do sítě, tzn., že vůz na bázi E-GMP

Obousměrná
nabíjecí
zástrčka

může také vybíjet
elektřinu rychlostí
3,5 kW, např. pro
nabíjení jiného
elektromobilu,
elektrického nářadí
nebo strojů na
pracovišti či k napájení domácnosti,
když jsou špičkové
ceny elektřiny
Zadní trakční motor
nejvyšší.
Prvním vozem,
který bude vybaven novou platformou,
má být mohutný hatchback Genesis.
S podobnými modely se počítá
i u značky Kia.
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PEUGEOT 3008 HYBRID4 300
UJEDE 54 KM NA ELEKTŘINU
Velmi povedený model SUV Peugeot 3008,
který byl představen ve druhé polovině letošního
roku, má v nabídce pestrou škálu pohonných
jednotek včetně plug-in hybridu. Ten se z domácí
zásuvky nabije za 8 hodin.

1

Výkonný ekonom
Verze s pohonem dvou kol Hybrid 225
o celkovém výkonu 165 kW kombinuje motor 1,6 PureTech (132 kW)
s elektromotorem o výkonu 80 kW
spojeným s převodovkou e-EAT8. V čistě elektrickém režimu udává výrobce
dojezd až 56 km (podle WLTP). Silnější
varianta Hybrid4 300, kterou jsme měli
k dispozici na redakční test, disponuje
celkovým výkonem 220 kW, což je nadprůměrná hodnota. Kombinuje motor
1,6 PureTech (147 kW) s dvojicí elektromotorů (81/83 kW). První je vepředu
spojen s převodovkou e-EAT8 a druhý
zajišťuje pohon zadních kol. Jde o pozoruhodně úspornou, přitom výkonnou
verzi s pohonem všech kol. Režim
4WD, který je k dispozici i v elektrickém
režimu, poskytuje lepší trakci na
obtížném povrchu a v elektrickém
režimu by měl podle tabulky ujet až
59 km.
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2

3

4

1

Výkonný plug-in hybrid s pohonem všech kol
se vyplatí dobíjet, pak je úsporný.

2

Inovovaný i-cockpit je nyní modernější.

3

Grafika digitálních přístrojů je velmi povedená.

4

Zavazadelník o objemu 395 l je podprůměrný.

Vyplatí se dobíjet
Při testu jsme měřili spotřebu paliva se
zcela vybitými akumulátory a naměřili jsme
v kombinovaném provozu spotřebu 6,9 l na
100 km jízdy. A protože dojezd na elektřinu je 54 km, můžeme jednoduše spočítat
reálnou spotřebu.
Pokud plug-in nabijeme každých
100 km, což je při městských jízdách reálné, budeme jezdit za 3,2 l/100 km. Když
dobíjecí cyklus protáhneme na 300 km,
spotřeba bude 5,7 l/100 km. Pokud se
plug-in nabije jen jednou za 400 km, klesne
spotřeba oproti benzinové variantě pouze
o 1 l/100 km, tj. 5,9 l/100 km.
Petr Kostolník
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N

ové SUV Peugeot 3008 vypadá
mohutně i díky plastovým chráničům prahů dveří a blatníků kol,
uvnitř je ale příjemný a útulný interiér. Dvě
výkonové varianty hybridního ústrojí SUV
3008 umožňují výběr buď slabšího modelu s pohonem pouze předních kol, nebo
silnější verze s pohonem všech kol.

Systém hybridního pohonu prostor
pro cestující nikterak neomezuje, proto
je interiér dostatečně prostorný. Díky
tomu bylo možné zakomponovat do
vnitřního prostoru akumulátor o kapacitě
13,2 kWh, zato zavazadelník je menší.
Jeho 395 l je v tomto segmentu podprůměrných. Do zavazadlového prostoru
zasahuje i zmenšená 43litrová benzinová
nádrž.
V režimu 4WD pomáhají spalovacímu motoru oba elektromotory
a z kapacity baterie 13,2 kWh je pro
jízdu využitelných jen 10,4 kWh. Díky
elektronicky distribuované energii
na všechna čtyři kola se podvozek
odvděčí skvělou přilnavostí nejen na
mokrých površích, ale i v ostřejších
serpentinách. Udávaných 59 km
dojezdu v elektrickém režimu se nám
zdolat nepovedlo, „pouze“ 54 km, což
je i tak jeden z nejlepších výsledků
mezi vozy SUV. V tomto režimu je
nejvyšší rychlost 135 km/h.
Cena testované verze s pohonem
všech kol je pouze v nejvyšší výbavě
GT za cenu 1 200 000 Kč vč. DPH, což
je o téměř 200 000 Kč více než o stupeň
hůře vybavené verze s pohonem pouze
předních kol. Ve shodné výbavě GT je
pak rozdíl 120 000 Kč.

TEST AUTO

SUBARU FORESTER E-BOXER
Subaru nyní patří mezi značky s nejmladší
modelovou skladbou. Obměnu brzy završí nová
generace Outbacku. Nové nebo faceliftované
modely navíc doplňuje zcela nový hybridní pohon
e-Boxer. Ten nyní najdeme v modelech Impreza,
XV a v nové generaci Foresteru.

1

S
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ubaru tedy v Evropě začíná s elektrifikací ve formě hybridního systému
bez možnosti vnějšího dobíjení ze
zásuvky. To znamená, že se do e-Boxeru
čerpá pouze benzin a s elektřinou hospodaří sám. Akumulátor se nabíjí spalovacím
motorem nebo rekuperací při jízdě. Tento
systém pohonu přináší řadu benefitů. Hlavní
výhodou je nízká cena, konstrukční jednoduchost a nízká pohotovostní hmotnost, která
se podílí na skvělých jízdních vlastnostech
foresteru. Tyto výhody plug-in hybridy nabídnout nedokážou. Subaru e-Boxer na druhou
stranu není tak úsporný neboli ekologický
jako plug-in hybridy. Tedy jen za předpokladu, že řidič akumulátory neustále dobíjí.
Právě tato oblast se stává problematická,
protože velká část majitelů plug-iny dobíjí
jen v počátku, často pouze ze zvědavosti.
Postupem času se chuť neustále strkat auto
do zásuvky snižuje.
Naopak hlavní výhodou plug-in hybridu je
jízda pouze na elektřinu, kdy nejvyšší rychlost
bývá kolem 130 km/h a dojezd okolo 50 km.
Při častějším dobíjení má nápadně nízkou
spotřebu, hlavním handicapem je ale vysoká
cena, která u automobilů SUV výrazně přesahuje milion korun.
Jak funguje?
Pohon ve Foresteru (stejně jako i v XV
a Impreze) kombinuje tradiční zážehový
dvoulitrový boxer (110 kW) s elektromotorem
(12 kW) umístěným v bezstupňové samočinné převodovce Lineartronic. Zajímavostí je,
že účinnost rekuperace nezávisí na otáčkách

Forester také dokáže jet pouze na elektřinu. Výkon 118voltového akumulátoru je
13,5 kW, jmenovitá kapacita pak 4,8 Ah.
S plně nabitým akumulátorem jsme „s lehkou
nohou“ zvládli ujet čistě na elektřinu 1,5 km
rychlostí do 40 km/h, při nízkém zatížení je to
však i více.
Za kolik jezdí?
Automobilka tvrdí, že nový systém pohonu
je řidičsky přívětivější a v městském provozu
dokáže ušetřit přes 10 % paliva. To koneckonců potvrzují také výsledky našeho měření.
Novému e-Boxeru jsme po městě naměřili
8,6 l/100 km, což je na shodném testovacím
okruhu o 0,8 l/100 km méně, než u foresteru
s klasickým pohonem.
To je na automobil s trvalým pohonem
všech kol a samočinnou převodovkou solidní výsledek. Naopak, při jízdě po dálnici
nebo okresní silnici je spotřeba defacto
shodná. Dlouhodobá spotřeba tak klesla
o 0,6 l/100 km.
Větší, lepší!
Forester páté generace je postaven na nové
platformě SGP s vyšší tuhostí skeletu a větší
karoserií, která kromě výšky narostla ve
všech směrech. Je o 15 mm (4625 mm) delší,
o 20 mm (1815 mm) širší a nabízí o znatelných 30 mm (2670 mm) delší rozvor.
Je zajímavé, že navzdory umístěnému
akumulátoru hybridního systému se podařilo zvětšit i objem zavazadlového prostoru,
i když pouze o 4 litry.
Větší karoserie nabízí také více vnitřního
prostoru. Už tak nadprůměrná šířka se zvětšila o dalších 20 mm (162 mm v úrovni loktů)
a prostor pro kolena narostl o 25 mm (71 mm
mezi předním a zadním opěradlem při zcela
posunutém předním sedadle), což odpovídá
rozměrům Škody Kodiaq nebo Seatu Tarraco, které jsou v segmentu největší. Nastupování ulehčuje větší zadní vstup i otevírání
dveří téměř do pravého úhlu.

2

3

1

Oproti konvenčnímu pohonu je spotřeba
hybridního e-Boxeru nižší v průměru
o 0,6 l/100 km.

2

Interiér foresteru se inspiroval modely
Impreza a XV.

3

Akumulátor v zavazadlovém prostoru
pomáhá k ideálnímu rozložení hmotnosti
a nezabírá žádné místo navíc.

spalovacího motoru. K dobíjení akumulátoru
tak dochází, i když je spalovací motor v klidu,
protože elektromotor je součástí samočinné
převodovky.

Bezpečné!
Součástí standardní výbavy je bezpečnostní systém EyeSight, který pro fungování
adaptivního tempomatu, nouzového brzdění,
udržování jízdních pruhů, upozornění na
zvýšenou únavu řidiče a další funkce využívá
výhradně dvojici kamer pod čelním sklem,
které sledují provoz jako lidské oči. Kamera
umístěná na středu přístrojové desky zase
permanentně sleduje řidiče a akusticky ho
upozorní v případě, kdy zaznamená snížení
pozornosti. Není tedy překvapením, že forester patří mezi nejbezpečnější SUV na trhu.
To potvrdily testy v Japonsku, kde Subaru
Forester získalo historicky nejvyšší bodové
hodnocení, tak i v Evropě a USA.
Michal Busta
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EK ZAHÁJILA ODVĚTVOVÉ ŠETŘENÍ
SPOTŘEBITELSKÉHO IOT

V

anávaznosti na zahájení šetření
zaslala Komise řadě subjektů, jež
působí v celé EU v odvětví internetu
věcí (IoT) se zaměřením na spotřebitelské
výrobky a služby, žádosti o informace. Mezi
dotčené společnosti mohou patřit například
výrobci chytrých zařízení, vývojáři softwaru
a poskytovatelé souvisejících služeb. Podle
antimonopolních pravidel EU může Komise
od společností a obchodních sdružení
požadovat, aby v rámci odvětvového šetření poskytly informace, dokumenty nebo
prohlášení.
Šetření se bude zabývat výrobky a službami, jež jsou připojeny k síti a které lze
ovládat na dálku, např. prostřednictvím
hlasového asistenta nebo mobilního zařízení. Mezi takové výrobky patří např. chytré
domácí spotřebiče či nositelná zařízení. Poznatky o trhu, jež Komise prostřednictvím
šetření získá, jí pomohou v prosazování pravidel hospodářské soutěže v tomto odvětví.
Ačkoli se vývoj odvětví IoT v oblasti
spotřebitelských výrobků a služeb v EU
nachází teprve v relativně rané fázi, existují
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náznaky, že by některé obchodní
praktiky mohly strukturálně narušit
hospodářskou soutěž. Zdá se, že
problémem by mohlo být zejména omezení přístupu k datům
a omezení interoperability a také
určité formy vlastního upřednostňování a praktik spojených
s používáním autorsky chráněných
norem. Ekosystémy internetu věcí
se často vyznačují silnými síťovými
účinky a úsporami z rozsahu, což by
mohlo vést k rychlému vzniku dominantních
digitálních ekosystémů a „strážců“ a mohlo
by představovat riziko narušení rovnováhy.
Komise proto prostřednictvím odvětvo-

Šetření se bude
zabývat výrobky
a službami, jež jsou
připojeny k síti a které
lze ovládat na dálku.

vého šetření shromáždí
informace o trhu, aby
lépe porozuměla tomu,
jakou povahu a účinky
mají tyto potenciální
problémy v oblasti
hospodářské soutěže
a nakolik je běžný
jejich výskyt a aby je
posoudila s ohledem
na antimonopolní pravidla EU.
Šetření se bude
týkat výrobků, jako
jsou nositelná zařízení (např. chytré
hodinky nebo fitness
náramky) a propojená
spotřebitelská zařízení
používaná v kontextu
inteligentní domácnosti,
např. ledničky, pračky,
chytré televizory, chytré
reproduktory a osvětlení. Kromě toho umožní
shromáždit informace
o službách dostupných
prostřednictvím chytrých zařízení,
jako jsou služby streamingu hudby
a videí, a o hlasových asistentech
používaných pro přístup k těmto
službám.
Pokud by Komise při analýze
výsledků zjistila konkrétní případy
možného narušení hospodářské
soutěže, mohla by začít jednotlivé
případy vyšetřovat v zájmu zajištění
souladu s předpisy EU týkajícími
se restriktivních obchodních praktik
a zneužití dominantního postavení na trhu
(články 101 a 102 Smlouvy o fungování
Evropské unie).
Šetření doplňuje další opatření přijatá
v rámci digitální strategie Komise, zejména
regulační iniciativy týkající se umělé inteligence, dat a digitálních platforem.
Komise očekává, že předběžnou zprávu
o odpovědích získaných v rámci konzultace
zveřejní na jaře roku 2021. Závěrečná zpráva bude následovat v létě 2022.
Petr Mišúr
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Evropská komise dne 16. července 2020 zahájila
antimonopolní šetření odvětví internetu věcí, pokud jde
o spotřebitelské výrobky a služby v Evropské unii.
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DOVOZ ZBOŽÍ ZE TŘETÍ ZEMĚ A NÁROK NA ODPOČET DPH
Společnost KPMG Legal publikovala ve svém informačním servisu
z judikatury o důležitém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkajícího
se odpočtů DPH při přeshraniční manipulaci se zbožím.

S

oudní dvůr Evropské unie (SDEU)
v případu C-621/19 – společnosti Weindel Logistik Service, která
zákazníkům poskytovala službu přebalování
zboží, potvrdil závěry slovenské finanční
správy a zamítl nárok na odpočet DPH při
dovozu na základě argumentu, že neexistuje prokazatelná přímá souvislost mezi
DPH splatnou při dovozu a poskytovanou
službou.
Hlavní činnost společnosti Weindel
spočívala v tom, že přebalovala zboží pro
potřeby svých zákazníků tak, aby obal
vyhovoval jednotlivým trhům, pro které
bylo zboží určeno (v konkrétním případě šlo
o zboží švýcarského zákazníka, které bylo
propuštěno do volného oběhu na Slovensku). Jako dovozce, a tudíž i osoba povinná
přiznat DPH z dovozu, figurovala společnost Weindel, která si z dovozu uplatňovala
nárok na odpočet DPH.
Na Slovensku společnost Weindel zboží
přebalila podle požadavků svého švýcarského zákazníka, který byl po celou dobu
jeho vlastníkem, a odeslala jej zpět, a to do
jiného členského státu nebo do třetí země.

Svému zákazníkovi účtovala tedy pouze
přebalení zboží.
Společnost Weindel argumentovala tím,
že bez tohoto zboží by nikdy nemohla poskytnout přebalovací služby, což je její hlavní
ekonomickou činností. Nicméně slovenský
správce daně zpochybnil a následně zamítl
nárok společnosti Weindel na odpočet DPH
při dovozu z důvodu, že předmětné zboží
nikdy nevlastnila a také proto, že jej v rámci
své ekonomické činnosti žádným způsobem
nevyužila. SDEU dal v tomto případě za

pravdu slovenskému správci
daně. Podle něj společnost
Weindel vystupovala pouze jako
poskytovatel služby, aniž by
bylo zřejmé, že by pořizovala
dovážené zboží nebo nesla
dovozní náklady. Na základě tohoto argumentu SDEU dovodil,
že neexistuje přímá souvislost
mezi DPH splatnou při dovozu
a poskytovanou službou.
Rozhodnutí SDEU lze tudíž
chápat tak, že dovozce, který
dováží zboží, ale nestane se
jeho vlastníkem (tzn. není na něj převedeno
právo nakládat se zbožím jako vlastník),
nemá na odpočet DPH při dovozu nárok.
To by však nemělo platit v případě, kdy
náklady na dovoz zboží budou zahrnuty
v ceně navazujících plnění pro jeho zákazníky. Dováží-li tedy firma zboží pro zákazníka,
aniž by na ni bylo převedeno jeho vlastnictví, hrozí jí zpochybnění nároku na odpočet
DPH při dovozu.
Petr Sedlický

ELEKTROVOZY S PALIVOVÝM ČLÁNKEM BUDOU
OSVOBOZENY OD SILNIČNÍ DANĚ
Finanční správa upřesnila dosavadní výklad zákona o dani silniční,
který počítá s osvobozením od daní u vozidel s elektrickým pohonem.
Do výkladu zahrnula i elektromobily s palivovým článkem (FCEV).
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P

odle § 3 písm. f) bod 1 zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jsou
od daně osvobozena vozidla pro
dopravu osob nebo vozidla pro dopravu
nákladů s největší povolenou hmotností
méně než 12 tun, která mají elektrický
pohon. Nejrozšířenější technologií pro
ukládání energie je dnes u elektromobilů
využití akumulátorů, v praxi jsou ale stále
častěji provozována vozidla využívající
vodíkové palivové články, přičemž očekávat lze další rozvoj této technologie a širší
využití v běžném provozu.
Z hlediska osvobození od daně silniční
je v případě využití vodíku nutné rozlišovat,

zda se jedná o vozidlo na vodíkový pohon,
které využívá pro svůj pohon vodík jako
pohonnou hmotu, nebo elektromobil, který
je vybaven vodíkovým palivovým článkem

(označovaný jako FCEV).
Osvobození od daně silniční
se týká právě FCEV, tedy vozidel generujících elektrickou
energii z palivových článků.
U těchto vozidel tedy lze aplikovat osvobození pro vozidla
mající elektrický pohon podle
§ 3 písm. f) bod 1 zákona
o dani silniční. Naopak osvobození od silniční daně se netýká vozidel, která pro svůj pohon využívají
spalovací motor na vodík.
Vladimír Rybecký
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ROBOTY MAPUJÍ OCEÁN
V našem prostředí hraje oceán
zásadní roli téměř ve všem, přesto
zůstává jednou z nejméně
prozkoumaných částí planety.

Světová nezávislá organizace WHOI
(Woods Hole Oceanographic Institution), která se zabývá oceánským
studiem, zkoumá nyní tajemství
oceánu pomocí podmořského dronu
Sentry. Tento plně programovatelný
autonomní podvodní robot je schopný prozkoumávat oceán do hloubky
až 6 km po dobu 40 hodin. Může
pracovat v extrémním terénu včetně
kalder sopek, trhlin a útesů a umožňuje precizní oceánografický průzkum
ve střední a blízké oblasti mořského
dna. Nese špičkovou sadu vědeckých zařízení, přizpůsobitelný náklad
senzorů a vzorkovačů, umožňujících
mapovat a fotografovat mořské dno,
lokalizovat hydrotermální otvory
a měřit chemii mořské vody při provádění biologického výzkumu.
Sentry vytváří batymetrické a magnetické mapy mořského dna a je
schopen pořizovat záběry v různých
hlubinných terénech. Díky své snímací
technice a výdrži, vylepšené navigaci a akustické komunikaci zvládá
mnohem širší škálu oceánografických aplikací než jeho předchůdce,
výzkumný robot ABE. Nabízí lepší
rychlost, ponor i manévrovatelnost,
jeho hydrodynamický tvar podobný rybímu tělu umožňuje rychlejší stoupání
i klesání. Může operovat jak samostatně, tak v tandemu s různými dálkově
ovládanými podmořskými roboty.

PĚT MINUT BATMANEM
Elektrifikace už dorazila i do sféry adrenalinových
sportů a do vzduchu. V listopadu proběhl první
let s elektrifikovaným létajícím oblekem,
tzv. wingsuitem.

Premiérový let
s využitím elektrického pohonu uskutečnil
Salzmann nad vrcholky
rakouských hor – a strmým
letem překonal jeden
z jejich vrcholů.

Jedná se o kombinézu s látkou nataženou
mezi rukama a nohama (jako létací blány
netopýra), která funguje podobně jako
padák a umožňuje tzv. skydiverům řízeným
klesáním dosáhnout horizontálního letu – na
jeden výškový metr lze uletět až tři metry
horizontálně rychlostí přes 100 km/h.
BMW ve spolupráci s dceřinou firmou Designworks a letcem s wingsuity
Peterem Salzmannem vytvořila lehký
a extrémně výkonný pohon s pokročilým
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systémem uchování energie, díky nimž
je Electrified Wingsuit by BMW i, jak zní
oficiální název zařízení, schopen uletět
větší vzdálenost.
Pohonná jednotka je tvořena dvojicí
zapouzdřených karbonových vrtulí poháněných elektromotory o výkonu 7,5 kW.
Dosahuje ca 25 000 ot/min, což umožňuje
„elektroletcům“ rychlost až 300 km/h (!)
– i když jen krátce. Celkový výkon 15 kW
je k dispozici po dobu asi 5 minut.

FOTO: BMW, Whoi-edu

KALEIDOSKOP

FRANCIE ZVAŽUJE
BIONICKÉ VOJÁKY

MĚSÍC BUDE
POKRÝVAT MOBILNÍ SÍŤ

Bioničtí vojáci, odolní vůči bolesti
a vylepšení pomocí farmak
a mikročipů, možná zanedlouho
vyrazí ze sci-fi thrillerů na reálná
bojiště – francouzské úřady daly
armádě zelenou pro jejich rozvoj.

Systém mobilních sítí má za sebou
více než čtyřicetiletou historii.
Půl století od svého vzniku se mají
rozšířit i do vesmíru.

Francouzská etická komise ministerstva
ozbrojených sil uvažuje o vybavení vojáků
mikročipy, které by jim dodaly uklidňující
látky, pokud by byli vystaveni bolesti,
aby se stali odolnějšími, a to i vůči stresu
a únavě, např. v případě, že budou zajati,
nebo při podobných stresových událostech. Mikročip by měl také „zlepšit
mozkovou kapacitu“ vojáků a poskytnout
jim spojení se zbraňovými systémy, dokonce i sledování polohy, což jsme zatím
mohli vídat pouze ve sci-fi. Uvažuje se dokonce i o vytvoření protetiky, která by jim
pomohla zlepšit jejich fyzické, kognitivní,
vnímavé a psychologické schopnosti.
To samozřejmě vyvolalo řadu obav
z kontroverzních důsledků a otázku, kde
vylepšení končí, přestože Francie tvrdí, že
je stále nutné dodržovat platné militaristické a humanitární právo. Obavy z bionického vylepšování vojáků vyjádřili i odborníci
z USA. V této souvislosti upozorňují na
Čínu, která podle jejich zpravodajců
dokonce již provedla ve své armádě
podobné testy v naději, že vyvine vojáky
s biologicky vylepšenými schopnostmi.

Až se na Měsíc zase vrátí lidé, možná si už
budou moci odtamtud i zavolat. Zatím se
zdá, že to budou opět Američané díky připravovanému programu Artemis, k čemuž
by mělo dojít už za čtyři roky, ale klidně
může překvapit i Čína, rozvíjející ambiciózní
kosmický program.

Součástí záměrů americké kosmické
agentury NASA je totiž i projekt lunární mobilní sítě. Kontrakt na první síť pro bezdrátovou komunikaci na Měsíci získala společnost Nokia. Na výstavbu technologického
zázemí má NASA vyčleněno 370 mil. dolarů
(ca 8,6 mld. Kč) a Nokia za stavbu první
měsíční mobilní sítě (kde se uplatní různé
technologie zhruba tuctu dalších dodavatelů zapojených do projektu) získá od NASA
14,1 mil. USD (328 mil. Kč).
Lunární mobilní síť bude založena na 4G,
ale s podmínkou NASA, že ji bude možno
upgradovat na 5G. Ovšem jak to bude ve
skutečnosti, se ukáže až za pár let. Kdyby
se jako první v novém století dostali na
Měsíc Číňané, kteří už mají na kontě
v poslední době hodně úspěšných lunárních projektů, třeba tam první mobilní síť
zřídí (embargo neembargo) Huawei.

REKLAMA MIZÍ OD SILNIC A MÍŘÍ DO AUT

FOTO: archiv, Vyzr Technologies

Možná už v ne tak vzdálené době na vás uječený „Alzák“
bude vyskakovat i z informačního displeje vašeho vozu.

Škodovka zkouší novinku –
platformu Marketplace neboli
Tržiště, která nabízí řidičům různé
benefity a slevy zaměřené na základě zjištěné polohy vozidla. Díky
konektivitě vozu se tak mohou na
infodispleji zobrazovat nabídky partnerských firem, jejichž
pobočka se nachází poblíž trasy

jízdy, např. lákadla na levnější
benzín či kávu u čerpací stanice
(a v budoucnu třeba i aktuální
slevové letáky supermarketu).
Reklama bude zpočátku obecnější – nicméně založená na lokální
situaci a určitých preferencích,
a po zhruba třítýdenní fázi učení
zvyků řidiče už personalizovaná.

NEVĚŘÍTE V ÚČINNOST
ROUŠEK?
Rouška, rouška, ta mi trhá
ouška… zpívá se v jedné parodické
písničce na melodii populárního
„Jožina z bažin“ k aktuální covidové hysterii. Tak co zkusit něco
úplně jiného?

Štve vás už nosit roušku, ale obáváte
se covidu-19? Můžete si pořídit něco
skutečně originálního s novou úrovní
osobní hygienické ochrany, kterou
představuje produkt firmy Vyzr Technologies s označením BioVyzr.
Má podobu jakési osobní bubliny
s filtrovaným vzduchem, který můžete
dýchat bez obav uvnitř ní, navíc bez
nepříjemného efektu zamlžování,
s nímž se potýkají obrýlení nositelé běžných roušek či respirátorů. Na rozdíl od
obvyklých tzv. polomasek jde v tomto
případě spíše o jakýsi poloskafandr,
který si nositel připne na horní polovinu
těla. Firma jej charakterizuje jako přetlakovaný protizamlžovací obličejový
štít využívající dva filtry KN95 (jeden
o průměru 12 cm k filtrování nasávaného vzduchu a další 8cm k filtrování
odpadního) se dvěma regulovatelnými
ventilátory se třemi nastaveními proudění vzduchu. Zařízení vydrží na jedno
nabití prostřednictvím USB až osm
hodin provozu.

Funkce je dostupná ve
vybraných modelech, vyžaduje
však aktivované služby Škoda
Connect, zapnout sdílení polohy
a registraci do příslušné
aplikace.

Ne všichni jsou ale z novinky
nadšeni. „Za pár let to bude
jako na youtube – budete muset
shlédnout tři reklamní spoty,
jinak nenastartujete,“ říká jízlivě
lidový komentář k této webové
informaci. K reklamě v TV nebo
na internetu se výměnou za
určité benefity (např. slevy při
nákupech) dobrovolně upisuje
řada lidí, ovšem to je něco jiného, než ve vozidle, kde se řidič
musí především soustředit na
řízení.
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RETRO RELAX

CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“
VYSOKOHORSKÁ SEKAČKA
Senoseč v horských oblastech je jednou
z několika málo zemědělských prací, které
nejsou dosud mechanizovány. Normální
žací stroje je nejen obtížné dopravit na
vysokohorské pastviny, ale stroje nejsou
ani přizpůsobeny pro práci na prudkých
svazích. K tomuto účelu byla sestrojena
samochodná horská sekačka, jejíž pohon
zajišťuje benzínový motor D-4 o výkonu
jednoho koně. Poněvadž se pohybuje
rychlostí pouze 2,5 km za hodinu a motor
je vzduchem chlazený, musel být opatřen
chladicím ventilátorem. Na svazích zůstává
kolo sekačky ve vertikální poloze a do
polohy rovnoběžné se svahem se natáčí jen
řezný nástroj. Sekačka váží 30 kg, spotřebuje 2,4 litru paliva na 100 km a výkonnost
je 0,125 ha/h.

JEDNODUCHÁ STAVEBNICE
Ve Spojených státech amerických se připravuje výroba helikoptéry pro jednu osobu jako
stavebnice. Bude se dodávat v součástkách s návodem k sestavení, její cena by měla
být 3500 dolarů. S motorem o výkonu 65 koní vyvine helikoptéra rychlost 120 km/h
a stoupavost 150 m/min. Její akční rádius je 250 km a dostup přes 3000 metrů.
Prázdná váží 230 kg, její užitečné zatížení je 135 kilogramů. Dvoulistový rotor má rozpětí
6,4 m, délka trupu je 7,2 m. Prototyp navrhli a zhotovili v době šesti let otec – letecký
výzkumník, se synem – leteckým inženýrem.

BATERIOVÝ POŽÁRNÍ
HLÁSIČ

Newyorská společnost M. W. Kellog Company vyvinula ve spolupráci s námořnictvem
palivový článek používající sodíku a kyslíku.
Sodík se do článku přivádí v podobě rtuťového amalgámu. Na tomto principu bude
zřízena pokusná elektrárna o výkonu 75 kW.
Na vysoké škole v Braunschweigu byl
sestrojen další nový palivový článek, ve
kterém se slučuje s kyslíkem vodík vyrobený katalytickou dehydratací organických
tekutin – článek dává vysokou hustotu
proudu, až 800 mA/cm2.Velká pokusná
jednotka s palivovými články se staví také
v USA a má sloužit k pohonu ponorek.

Domácí hlásič požárů, který byl vyroben
v zahraničí, není třeba zapojovat na rozvod
elektrického proudu. Energie mu dodává
malá baterie běžného typu. Jakmile teplota
vzduchu při požáru dostoupí výše 55 až
60 °C, reaguje hlásič okamžitě pronikavým tónem poplašného klaksonu. Přístroj
lze zavěsit na libovolné místo v obytném
prostoru.

„LEDOVÝ“ DŮM
Ve Stuttgartu, jednom z nejdusnějších měst
Německé spolkové republiky, postavili budovu složenou z 957 hliníkových destiček,
schopných otáčet se na všechny strany.
Sluneční paprsky odrážejí se od těchto
destiček – otočených v určitém směru –
jako od zrcadel. Tím nepronikají paprsky do
místností, proto je v nich v letních měsících
osvěžující chlad.
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OBŘÍ RADIOTELESKOP
V Puerto Rico se buduje ve vzdálenosti
šestnácti kilometrů od Aresiba velký radioteleskop se sférickým zrcadlem o průměru
300 metrů. K instalaci zrcadla bylo použito přirozené prohlubně ve vápencových
horách. Zrcadlo leží nehybně a přijímací
a vyzařovací zařízení je umístěno pohyblivě
v jeho ohnisku. Radiolokátory teleskopu
rozliší předměty o jednometrovém průměru
na vzdálenost 35 kilometrů. Aparatura pracuje na frekvenci 400 Mgc a kapacita jejího
impulzu je 2,5 tisíce kW. Celé zařízení bude
stát asi 5,5 milionů dolarů.
Dalekohledem bude možno provádět
průzkum Slunce, Měsíce a ostatních těles
sluneční soustavy. Je jím možné přijímat
i radioaktivní záření z vesmíru. Předpokládá
se, že jeho prostřednictvím bude umožněno
blíže určit dobu oběhu Venuše, vzdálenost
k planetkám sluneční soustavy a prostudovat atmosféru Merkuru a Jupitera.

FOTO: archiv

VÝROBA
PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

SKOKY S RAKETAMI

Plastické hmoty nalézají stále větší uplatnění v zemědělství. Zejména se využívá
fólií k mulchování a k výstavbě skleníků,
ke stavbě vodních nádrží, dočasných sil
a k mnoha dalším účelům. Úspěšně pronikají též do konstrukce zemědělských strojů.
Vyrábějí se secí stroje s různými polyvinylchloridovými, nylonovými a polyetylenovými
součástmi. Jejich uplatněním se dosahuje
značné úspory oceli při využití všech jejich
výhodných vlastností, zejména odolnosti
vůči korozi. Na snímku je prototyp stroje
norského původu s širokým uplatněním
plastických hmot.

Muž, jehož výstroj připomíná potápěče, se vznáší ve vzduchu díky
proudu vodní páry a kyslíku, který
uniká z trysek přístroje po jeho
boku směrem k zemi. Jde o miniaturní tryskový motor, připevněný
na zádech, v němž vzniká řiditelné
štěpení superoxydu vodíku. Letec
je ovládá otáčením řídítek a může
tak zvyšovat i zmírňovat rychlost
svého letu. A víte, jak dalece
doletí? Rychlostí asi 30 km/h urazí
na jeden skok až 110 m, přičemž
může vystoupit do výšky 10 m.

CEMENT Z PRACHU

TMAVÉ LÁHVE NA MLÉKO

Vytvořit zdravotně nezávadné prostředí
v cementárnách je velmi obtížné, protože
v ovzduší se vždy nachází velké množství
prachu. V Kramatorském závodě na Ukrajině se podařilo zamezit vstupu prachových
částic do atmosféry pomocí mohutných
elektrických filtrů. U dvou rotačních pecí
filtry zachytí za 24 hodin více než 13 tun
prachu, kterého se pak využívá k výrobě
kvalitního cementu.

Na doporučení švédských vědců se bude
mléko plnit do tmavých láhví, protože
bylo zjištěno, že kyselina askorbová, která
zaručuje dobrou chuť mléka, podléhá
rozkladu následkem působení světla. Aby
tato kyselina – tak důležitá pro lidské zdraví
– byla uchována v mléce neporušená a to
neztratilo svou přirozenou chuť, bude ve
Švédsku zaveden prodej mléka v hnědých,
červených a žlutých lahvích.

VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM
Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic
představujících staletí technického vývoje.
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Vyluštění sudoku
z minulého čísla TM 11/2020:
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Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací
plochu složenou
z devíti čtverců tak,
aby v každé řadě,
v každém sloupci
a v každém čtverci
byly umístěny číslice
od 1 do 9, přičemž
se čísla v jedné řadě,
sloupci či čtverci
nesmí vyskytnout
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku
z minulého čísla:
Markéta Sedlářová, Tachov
Vítězslav Černý, České Budějovice
Simona Malá, Humpolec

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz)
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4
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a letošní rok bude – snad kromě
farmaceutických firem a dodavatelů zdravotnického vybavení – asi
těžko někdo vzpomínat s láskou a hodně
firem bude zřejmě rádo, až bude letopočet s dvojitou dvacítkou za námi.
Nástup „tradiční“ ekonomické mizérie,
která se cyklicky opakuje a s níž se
dá (když někdo racionálně uvažuje)
čas od času počítat, se v kombinaci
s pandemickou pohromou ukázala jako
skutečný nářez, jenž srazil do kolen
i firmy, které by za „normálních“ okolností běžné problémy ustály. A co hůř:
dokonce i celé státy, které se uzavřely
do sebe, zatímco moderní globalizovaná
společnost a fungování její ekonomiky
jsou založeny na intenzivní mezinárodní
součinnosti.
Na druhou stranu však vyhrocená
kritická situace ukázala, což je hodně
podstatné, i spoustu vzájemné lidské
soudržnosti v situacích, kdy je jí opravdu zapotřebí. I když samozřejmě ne
všude. Určitá část programově odmítá
brát ohled na ostatní, ačkoliv z lidského
hlediska mám pro ně svým způsobem
pochopení: dělat něco, o čem jsem
bytostně přesvědčen, že je zbytečné
a nesmyslné, se mi také příčí. A chaotický nesystémový postup „ode zdi ke
zdi“ vládních zoufalců a institucí, které
by měly nasadit cíleně všechny síly
a možnosti, aby se svět vrátil co nejdříve
k původnímu stavu a vše začalo fungovat normálním způsobem, místo snahy
plošně zablokovat vše potenciálně rizikové bez ohledu na to, zda to potvrzují
reálná data, se na této situaci podepsal
měrou vrchovatou.
Pokud jsou stanovena jasná, pro
všechny závazná pravidla v zájmu celku
– včetně realistického časového vymezení i sankcí za jejich nedodržování – je
šance, že je budou respektovat i ti, kdo
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s nimi tak úplně nesouhlasí. Na druhou
stranu trocha ohleduplnosti k ostatním
a schopnost myslet i na ty druhé rozhodně není na škodu – a zpravidla se vám to
dobré vrátí.
Přesvědčili jsme se o tom i my, když
řada firem, se kterými jsme v kontaktu,
přes své vlastní problémy, jimž musela
letos v třeskuté době čelit v boji o své
vlastní přežití, dokázala v této spolupráci
pokračovat – a díky tomu jste mohli dostávat pravidelně každý měsíc neošizené
vydání, tak jako vždy, bez nutnosti dělat
nějaká omezení rozsahu či obsahu. A za
to chceme všem upřímně aspoň touto
formou poděkovat.
V rámci možností šťastné a veselé,
a hlavně zdravé svátky vám přeje redakce a těšíme se opět na setkání v příštím,
doufejme už normálnějším roce 2021!
Josef Vališka, šéfredaktor
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NEJŘIDIČTĚJŠÍ
IMPREZA VŠECH DOB
Varování: Řízení Imprezy může
způsobit usmívání či závislost!
Japonská ikona, která bezpečně rozbuší srdce. Tohle auto se tak dobře řídí, ten pevný
podvozek a ta odezva! Nízko položené těžiště a pohon všech kol Symmetrical AWD
dělají z řízení stylovou zábavu pro jakýkoli výlet bez ohledu na vzdálenost a na povrch.
Samonabíjecí hybridní systém 2.0L e-Boxer přidává více na dynamičnosti i efektivitě,
a zároveň na nižších emisích, pokud jede v čistě elektrickém režimu. Rozumně
automaticky hospodaří s rekuperací energie a neobtěžuje, když chcete jezdit a ne jen šetřit.
Ve standardu dodávaný bezpečnostní systém EyeSight, hlídající provoz před autem.
Navštivte nás na dealerstvích, subaru.cz, zazij-subaru.cz a subaru-butik.cz!
Vyzkoušejte Subaru při testovací jízdě, to se musí zažít!
Kombinovaná spotřeba paliva 6,2–7,0 l/100 km, emise CO2 140–159 g/km. Obrázek je pouze ilustrativní.

BEZPEČNÁ A ŘIDIČSKÁ
IMPREZA

NOVÝ
PEUGEOT e-2008
FULL ELECTRIC

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
DOJEZD > 300 km
NABITÍ NA 80 % ZA 30 MINUT

Zažijte maximální potěšení z jízdy za volantem plně elektrického vozu Peugeot e-2008! Užijte si naplno možnosti moderní e-mobility, jako jsou jedinečné zrychlení díky
okamžitému točivému momentu, dokonale plynulý a tichý chod motoru s dojezdem více než 300 km nebo řada nejmodernějších technologií a asistenčních systémů. Zažijte
volnost pohybu i v zelených zónách s omezeným provozem díky elektromotoru s nulovými emisemi CO2. Vyberte si z režimů řízení Sport, Normal a Eco a přizpůsobte svůj vůz
konkrétním podmínkám. Vstupte s námi do nové éry mobility!
Udávaná vzdálenost odpovídá 310 km podle měření metodou WLTP 2019. Nabití na 80 % kapacity
baterie za 30 minut platí v případě nabíjení z veřejné stanice o výkonu 100 kW.

