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 EDITORIAL

REQUIEM ZA VZNEŠENOU DÁMU
Dnešní editorial je trochy jiný, než na jaký jste zvyklí.  
Je ale mojí poslední šancí vzdát úctu mimořádné osobnosti,  
které jsem si velice považoval nejen já osobně, ale určitě i miliony 
dalších lidí, jimž bude chybět jako vzácný symbol stability  
a důstojné autority v dnešním poněkud šíleném světě.
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Jen několik dnů poté, co se svět rozloučil s jedním z význam-
ných státníků, který formoval podobu tohoto aktuálního světa, 
Michailem Gorbačovem, zemřela noblesní dáma, která byla 

svým způsobem jeho přinejmenším ideologickým protipólem, ale 
i reprezentantkou zcela jiné historické éry. Možná poslední monar-
cha svého formátu, anglická královna Ažběta II., nejdéle vládnoucí 
panovnice v historii země.

Duha, která vytvořila v čase jejího úmrtí impozantní klenbu nad 
Buckinghamským palácem, přestože v něm tou dobou 96letá 
panovnice nepřebývala, vzhledem k tomu, že byla v péči lékařů ve 
skotském královském sídle Balmoral, a která se rovněž objevila nad 
hradem Windsor, jako by předznamenala symbolické rozloučení 
s jednou z nejvýraznějších osobností moderních dějin.

Přestože byla Alžběta II., stejně jako její manžel svou prostořekostí 
proslulý princ Philip, reprezentantem mizející historie v podobě (dnes 
konstituční) monarchie typické hlavně pro uplynulá století, zažila 
nejen soumrak britského impéria, ale i nástup moderní doby. Časy 
charakterizované dravým rozvojem průmyslu a nových technologií, 
hrůzy poslední z velkých světových válek, podivné roky té následující 
studené i nadějnou dobu dočasného oteplení mezinárodních vztahů 
mezi dříve nesmiřitelně nepřátelskými bloky, éru rokenrolu, Beatles 
a Concordu, historické okamžiky vstupu Británie do EU i její odchod 
jako prvního člena z Unie, který vešel do dějin jako Brexit, nástup 
počítačů, mobilů i digitálních technologií, které od základu proměnily 
náš svět – zvládla s famózní noblesou. 

A i když zažila ještě prehistorii moderní techniky, parní lokomotivy, 
burácející motory vrtulových letadel i prvních závodních formulí, dží-
pů i elegantní šum pneumatik Rolls Royců, sama řadu z technických 
vymožeností moderní doby zvládla – internet, e-mail, facebook či 
mobily ji nebyly cizí a přes osobní preferenci psané korespondence 
je aktivně využívala, stejně jako digitální fotografie a video. 

Její autoritu, byť formální vládkyně, uznávaly i země, které ve 
Společenství národů, sdružení 54 zemí, jimž Alžběta II. vládla, mají 
prakticky samostatné suverénní postavení. Respektovali ji i státníci 
a politici, kteří se jinak od nikoho poučovat nenechali, včetně ame-
rických prezidentů, Charlese de Gaula, Vladimíra Putina či německé 
kancléřky Angely Merkelové. 

Setkání s vždy dobře naladěnou a společensky mimořádně 
distingovanou usměvavou drobnou dámou, která si tu a tam neod-
pustila ani drobný decentní žertík, si považovali za čest nejznámější 
celebrity, olympijští vítězové, nositelé Nobelových cen i kosmonau-
ti, kteří se dostali až tam, kam žádný jiný pozemšťan. A přestože 
se kvůli přísné dvorní etiketě nesměla oficiálně vyjadřovat k řadě 
záležitostí, našla si vždy způsob, jak neoficiálně, leč důsledně, dát 
diplomaticky najevo svůj postoj k dané záležitosti s grácií, jíž by jí 
generace nových rychlokvašených politiků, kteří se vidí téměř v roli 
manažerů všehomíra, mohly jen závidět. Byla tak, podobně jako 
třeba papež (těch mimochodem zažila Alžběta II. pět), pro svět mož-
ná nenápadnou, ale vysoce uznávanou autoritou, která jako CEO 
britské monarchie (ostatně neoficiálně samotnými Brity přezdívané 
„Firma“) dokázala díky svým léty diplomacií i královským protokolem 
cizelovaným manažerským schopnostem takřka neuvěřitelné. Třeba 
udržet podstatnou část někdejšího koloniálního impéria v moderni-
zované, ale víceméně stále soudržné funkční podobě i v době, kdy 
se starý řád hroutil pod vlnou národně osvobozeneckých hnutí jako 
domeček z karet, a i s bývalými koloniemi udržet dobré vztahy a roz-
sáhlou politickou i obchodní spolupráci. Dokonce i s někdejšími sou-
peři na politické scéně nebo dřívějšími nepřáteli. A tím samozřejmě 
i stabilizovat Británii jako takovou na mezinárodním výsluní i v po-
době, kdy už byla jen stínem své bývalé imperiální slávy, provést ji 
úspěšně vládami 15 premiérů, ekonomickými krizemi, politickými 
otřesy a naposled třeba i koronavirovou pandemií, mj. i díky tomu, 
že byla živoucím ztělesněním monarchie, jako občany respektované 
státotvorné instituce, a příslovečné britské rozvážnosti a důstojnosti, 
dnes tak staromilsky nepasující do současného moderního světa 
ovládaného honbou za úspěchem a slávou na internetu. 

Kdo z jiných státníků se může pochlubit něčím takovým? A při 
tom všem zůstat v soukromí vlastně skromným, ve své podstatě 
šetrným člověkem s láskou k obyčejným věcem, zahradničení, 
koním a psíkům corgi, s příkladným zdravým stravováním (byť občas 
doplňovaným o sklenku něčeho dobrého) a vášní pro sendviče, 
sušenky a čokoládu.

Budete světu chybět, Vaše královská Výsosti…
S úctou  

Josef Vališka, šéfredaktor
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TÉMA
Ve speciální expozici bude k vidění soubor digitálních  
a automatizačních technologií, které se při správném využití 
stávají účinnou součástí výroby.
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Materiál z dřevěných 
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PŘÍPADOVÁ  
STUDIE  
Díky novému systému je 
firma schopna optimalizo-
vat využití kapacity skladu 
i efektivitu všech procesů.
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EDITORIAL 
I když zažila ještě  
prehistorii techniky, 
zvládla i vymoženosti 
moderní doby, jako  
internet či facebook.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
udělilo plzeňské fakultě status EKIS 
na základě posouzení odbornosti 

týmu konzultantů. ZČU je tak aktuálně 
jedinou vysokou školou, která status EKIS 
a s ním spojenou dotaci MPO získala. 
Poskytuje bezplatné konzultace občanům, 
firmám i zástupcům měst a krajů ohledně 
všech oblastí využívání energií na stavbách, 
i jak s energiemi úsporněji nakládat. Specia-
listé poradí od výběru úsporného osvětlení 
přes vhodné zateplení, vytápění, plánování 
rekonstrukce až po velké projekty energe-
ticky úsporných staveb.

Konzultace jsou bezplatné a nabízeny 
buď osobně, nebo on-line. Zájemci o osob-

ní formu mohou navštívit přímo fakultu 
v Technické ulici 8 v Plzni, kde jsou konzul-
tanti k dispozici vždy v pondělí a ve středu 
od 13 do 17 hodin (stejné časy platí i pro 
on-line videohovory). Střediska EKIS mohou 
pomoci také s podáním žádosti o dotace 
s potenciálem energetických úspor. 

Nedávno univerzita podepsala memoran-
dum zaměřené na výzkumné projekty týka-
jící se elektromobility se společností Škoda 
Auto. Stala se tak jednou ze čtyř univerzit, 
s nimiž automobilka bude spolupracovat 
v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením 
na baterie pro automobilový průmysl. 

Radek Pirkl

Hlavní součástí parku jsou dva kanály 
s divokou vodou. Kratší, s délkou 
380 m, splňuje olympijský standard  

a delší, rekreační je dlouhý přes půl kilome-
tru. Projektantem parku je společnost S2o 
Design and Engineering, jejímž majitelem 
je několikanásobný olympionik ve vodním 
slalomu Scott Shipley. Na realizaci projektu 

mají podstatný podíl i odborníci z Fakulty 
stavební ČVUT v Praze. Právě oni řešili 
hydraulickou optimalizaci obou navržených 
kanálů na zmenšeném modelu, který na 
fakultě vytvořili.

Unikátnost projektu spočívá v možnos-
tech kombinovat závodní kanál s rekreač- 
ním, jenž umožní rozvíjet dovednosti od 

začátečníků až po 
experty. Nejdelší 
vodní trasa bude měřit 
téměř 800 metrů, což 
je raritní. Maximální 
průtok bude 25 m3/s. 

„Koncept parku je 
řešen jako recyklující 
s přečerpáváním. 
Voda hnaná čerpací 
stanicí z dolní do horní 
nádrže se po průtoku 
vrací zpět do dolní ná-
drže,“ vysvětluje Voj-
těch Bareš z Katedry 
hydrauliky a hydrolo-
gie FS ČVUT.

„Zaslané návrhy 
jsme museli posoudit 
z hlediska základních 
parametrů, geometrie 

a tvaru dráhy, průtokových stavů a rozmís-
tění překážek, následně jsme je optimali-
zovali a na jejich základě vytvořili modely 
kanálů. Na nich jsme poté měřili veškeré 
hydraulické charakteristiky, jako jsou 
bodové rychlosti, směr proudění, hloubky 
proudění či výšky vln,“ přibližuje Vojtěch 
Bareš.  
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ŠKOLY A INSTITUCE

ZČU SE ZAMĚŘILA NA ENERGIE I E-MOBILITU
V budově Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se od srpna 
letošního roku otevřelo nové Energetické, konzultační a informační středisko – EKIS. 

VODNÍ PROJEKT SE STOPOU Z ČVUT
V americké Alabamě vzniká obří outdoorový projekt Montgomery Whitewater Park, 
který by měl už příští rok nabízet vodní sporty na divoké i klidné vodě, jako jsou rafting 
a kanoistika, lezení na umělých stěnách či různé lanové dráhy.



Podnik Slovalco ukončí do konce září ve 
svém závodě v Žiaru nad Hronom výrobu 
primárního hliníku. Rozhodnutí uzavřít 
prvovýrobu podle norské firmy Norsk 
Hydro, jíž patří podíl 55,3 % (zbytek má 
skupina Penta Investments), padlo kvůli 
vysokým cenám elektřiny.

Slovalco s kapacitou 175 tisíc tun hliníku 
ročně je klíčovým dodavatelem pro 
evropské firmy. Zastavením tamní výroby 
bude Evropa nucena dovážet hliník ze 
zemí, jako je Čína nebo Rusko. Slovalco 
bude nicméně pokračovat, ale omezí svoji 
činnost na recyklaci a zpracování šrotu, 
kde ročně dodá 75 000 tun recyklovaného 
hliníku.  

Odhaduje se, že od loňského roku, kdy 
se ceny energií začaly zvyšovat, evropské 
hutě snížily výrobu hliníku o 800 000 až 
900 000 tun ročně, přičemž analytici uvá-
dějí, že během nadcházející zimy by moh-
la výroba klesnout o dalších 750 000 tun, 
což by znamenalo větší nedostatek kovu 
a vyšší ceny pro evropské spotřebitele. 

Řada evropských továren na hliník 
a zinek snižuje produkci nebo se dokon-
ce zavírá, jako např. zinkovna Nyrstar 
v Nizozemsku, která letos ukončí výrobu, 
protože vysoké ceny energií stlačují marže 
a provoz je nerentabilní. Vzhledem k tomu, 
že zásoby hliníku, zinku, olova, cínu a nik-
lu dosahují rekordně nejnižší úrovně, může 
podle agentury Bloomberg Evropa očeká-
vat růst cen a závislosti na dovozu. 
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JEDINÁ SLOVENSKÁ HLINÍKÁRNA KONČÍ  

Kanadský technologický inovátor 
Hydrogen Optimized (HOI) a společnost 
ABB podepsaly dohodu o spolupráci, 
která zahrnuje i investici ABB do 
technologií, jež se snaží akcelerovat 
dynamicky se rozvíjející segment výroby 
zeleného vodíku.   

Firmy využijí své schopnosti a zdroje k rych-
lé komercializaci patentované technologie 
vysokovýkonné elektrolýzy vody Rugged-
Cell společnosti HOI pro největší světové 
elektrárny na zelený vodík, která přeměňuje 
obnovitelnou elektřinu, jako je vodní, solární 
a větrná energie, na vodík pro průmysl. 

Systém RuggedCell zaměřený na velké 
průmyslové, chemické a energetické 
uživatele má škálovatelný design, který 
neobsahuje iridium a další drahé kovy, 
umožňuje nízkonákladovou hromad-
nou výrobu a urychlí zavádění výroby 

NOVINKY DOMOV A SVĚT

elektrolyzérů v gigawattovém měřítku. 
Může být nasazen pro použití v zelených 
vodíkových elektrárnách v rozsahu stovek 
megawattů až mnoha gigawattů. Globální 
kapacita elektrolyzéru dosáhne podle 
zprávy zveřejněné DNV odhadovaných 
3100 GW do roku 2050, a skupina před-

TECHNOLOGIE  
Z BRNA PRO STROJE 
EVTOL   
Honeywell a Archer Aviation 
uzavřely smlouvu o dodávce 
ovládacích prvků řízení letu 
a technologií tepelného 
managementu. V Brně vyvinuté 
aktuátory budou klíčové pro 
překlopné rotory letadel Archer. 

Sériová letadla, která chce Archer 
certifikovat v roce 2024, mají fungovat 
v hustě obydleném městském pro-
středí, což vyžaduje vysokou přesnost 
řízení letu. Aktuátory a kontroléry 
Honeywell mohou přijímat stovky pří-
kazů za sekundu z počítačů řízení letu 
v rámci systému typu fly-by-wire, což 
umožňuje přesné ovládání letounu.

Archer do svých strojů zařazuje 
nejpokročilejší technologie, aby využil 
jejich bezpečnostní výhody a přizpů-
sobil unikátní prvky svých elektrických 
letadel s vertikálním vzletem a přistá-
ním (eVTOL). 

Zásadní podíl na tomto úspěchu má 
práce brněnského týmu společnosti 
Honeywell, který během posledních 
několika let vyvinul špičková řešení 
elektromechanických servopohonů 
pro řízení letu a bude zodpovědný za 
produktový vývoj lineárních elektro-
mechanických aktuátorů a vysoce 
integrovaných kontrolérů pro sériová 
letadla Archer. Tyto systémy budou 
ovládat řídicí plochy, mechanismy 
překlápění rotorů i úhly náklonu listů 
vrtulí. 

pokládá, že zelený vodík na bázi elektřiny 
bude do poloviny tohoto století dominant-
ní formou výroby vodíku se 72% produkcí. 
Vodík vyrobený s nízkými až nulovými 
emisemi CO2 je všeobecně uznáván jako 
zásadní pro dosažení čistých emisí do 
roku 2050. 

AMBICE VE VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍCH



HYUNDAI A KIA INVESTUJÍ DO 
POLOVODIČŮ
Skupina Hyundai Motor Group (HMG), 
jejíž součástí je i značka Kia, oznámila 
investici do korejského start-upu BOS 
Semiconductors, který vyvíjí řešení 
typu systém na čipu (SoC), a očekává 
spolupráci směrem k polovodičům 
budoucí mobility.  

Letos založená firma BOS Semicon-
ductors si klade za cíl vyrůst v globální 
společnost bez výrobního závodu, 
vyhledávat a vyvíjet různé polovodičové 
technologie související s automobilovým 
průmyslem a spolupracovat s vývojáři 
a výrobci čipů, aby zajistila konkurence-
schopné polovodiče pro automobilový 
průmysl. Vyvíjí systémové polovodiče 
založené na inovativních technologiích, 
jako jsou vysoce výkonné polovodičové 
prvky s nízkou spotřebou, procesory, 
grafické karty a vysokorychlostní signá-

lová rozhraní, nezbytná pro automobilo-
vé polovodiče.

Pro tento podnik HMG využila druhý fond 
své otevřené inovační platformy ZER01NE, 
který vytvořila v únoru 2021 s Kia Corpo-
ration a Hyundai Motor Securities spolu 
s externími bankovními investory. Fond je 
využíván k aktivnímu investování do slib-
ných start-upů, kterým podpoří její budoucí 
podnikání v oblasti mobility, jako je pokro-
čilá letecká mobilita, ekologická vozidla, 
propojené automobily, umělá inteligence 
a robotika. 

Německé objednávky obráběcích strojů 
jsou stabilní, nejistoty však dále rostou, 
konstatuje zpráva Německého sdružení 
výrobců obráběcích strojů (VDW).  
Dovoz strojů do Německa vzrostl  
celkem o 16 %, dominují hlavně asijští  
dodavatelé.

„Navzdory obtížným podmínkám se zakáz-
ky obráběcích strojů ve druhém čtvrtletí 
vyvíjely nadále dobře a v poměru k prvnímu 
pololetí jsou objemy dokonce téměř na 
rekordních úrovních z roku 2018. Přispěla 
k tomu především poptávka mimo EU. Ze-
jména dva hlavní trhy – Čína a USA – zůstá-
vají silné,“ konstatoval výkonný ředitel VDW 
Dr. Wilfried Schäfer. Z hlediska technologií 
dominuje třískové obrábění, po němž byla 
poptávka v prvním pololetí dvojnásobná ve 
srovnání s technologií tváření, která tvoří 

zhruba 30 % celkových prodejů obráběcích 
strojů. Ve velkých projektech se používá 
zejména lisovací technika. 

Důvodem k obavám jsou podle VDW 
nadále prodeje - v prvním pololetí sice  
o 7 % vyšší než loni, reálně však výsledek 
znamená stagnaci. Cca 70 % německé 
výroby obráběcích strojů míří na export, 
kde statistiky za první pololetí ukazují 
nárůst o 5 %, přičemž nejvýrazněji rostl 
o 11 % export do Asie. Čína se na tom 
však podílela jen malým příspěvkem (5% 
nárůst), zatímco Japonsko, Indie a některé 
menší trhy v jihovýchodní Asii vykázaly 
dvouciferné tempo růstu. 

O 9 % stoupnul obchod s americkými 
zákazníky, Evropa stagnovala na úrov-
ni předchozího roku, hlavně export do 
východní Evropy prudce propadl kvůli od-
tržení od Ruska, naopak výrazně zrychlil 
export do západní Evropy. 
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Hrabovský v Dellu
Česká pobočka Dell  
Technologies jmenovala 
v červenci Milana Hrabov-
ského novým Channel Sales 
Directorem, který předtím 
působil v QED Group 
a v Microsoftu. Na nové pozici vystřídal 
Pavla Halfara, který ze společnosti po  
17 letech odchází.

Glomex povede Dědina
Od 1. září byl jmenován 
novým prezidentem spo-
lečnosti GLOMEX Military 
Supplies (součást holdingu 
SKUPINA) Lukáš Dědina, 
dosavadní kontraktační ma-
nažer této firmy. Na nové funkci nahradil 
Josefa Bečváře, který v rámci holdingu 
přešel na pozici předsedy představenstva 
nově vytvořené joint-venture společnosti 
Zetor Defence.

HMC s novým šéfem
Společnost Hyundai Motor 
Czech od 1. září řídí Jihoko-
rejec Young Shin Cho, který 
do českého zastoupení 
přešel z mateřské firmy. Na 
pozici prezidenta vystřídal 
Sun Yong Hwanga, vracejícího se do 
centrály v Jižní Koreji.

Výměna ve Svazu dopravy
Na konci června byl zvolen 
Oldřich Sládek novým 
prezidentem Svazu dopravy 
ČR. Ve funkci chce aktivněji 
pracovat v rámci velkého 
Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, jehož je kolektivním členem. Nahradil 
tak po 19 letech odcházejícího Jaroslava 
Hanáka. 

Jmenování v Xeroxu
Společnost Xerox jmenova-
la Stevena Bandrowczaka 
do pozice nového gene-
rálního ředitele, který po 
odstoupení Johna Visentina 
působil jako zastupující 
CEO společnosti. Do Xeroxu přišel před 
čtyřmi roky z firmy Alight Solutions.

PERSONÁLIENĚMECKO BILANCUJE  
STROJÍRENSKÝ TRH



Partnerem letošní veletržní akce bude 
francouzský region Auvergne-Rhône-
-Alpes, a jak sdělil ředitel MSV Mi-

chalis Busios: „Firmy projevily o prezentaci 
na letošním veletrhu zvýšený zájem. Vrací 
se také vystavovatelé, kteří se v loňském 
roce nemohli veletrhu zúčastnit kvůli 
pandemii. Tím se potvrzuje, že veletrhy 
jsou pro vystavovatele důležitou obchodní 
platformou.“ 

Nosné téma: Digitalizace průmyslu 
Již potřetí bude součástí MSV také Digitální 
továrna 2.0, která se v pavilonu F zaměří na 
inteligentní digitalizaci v různých podobách. 
Projekt přiblíží technologie umožňující 
transformaci nejen průmyslového prostředí, 
ale i celé ekonomiky. 

„Ve speciální expozici návštěvníci 
uvidí soubor digitálních a automatizačních 
technologií, exponátů i řešení, které se při 
správném využití stávají účinnou součástí 
výroby,“ řekl Michalis Busios. Prakticky se 
tak lze seznámit s myšlenkou druhé trans-
formace české ekonomiky, jejímž výsled-
kem je zvyšování vnitřní efektivity výrobního 

procesu, energetické efektivity a efektivity 
využívání a sledování zdrojů. 

Právě energetická udržitelnost se zařadí 
k hlavním tématům letošního strojírenské-
ho veletrhu. Zlatým partnerem projektu je 
společnost Siemens, která se bude věnovat 
zejména energetické flexibilitě, odolnosti 
výroby a roli, kterou zde hraje digitalizace. FO
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MSV SE ZAMĚŘÍ NA NOVÉ VÝZVY  
PRO PRŮMYSL
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční od 
4. do 7. října 2022 na brněnském výstavišti v doprovodu specializovaných 
veletrhů IMT, Plastex, Welding, Fond-ex a Profintech, se představí 
významné firmy ze všech průmyslových a strojírenských oborů. 

Digitální stage  
nabídne živé  
diskuze o využití umělé 
inteligence, digitálních 
dvojčat či 5G sítě.

TÉMA MSV 2022



Zajímavý program nabídne také digitální 
stage, kde se uskuteční živé diskuze o té-
matech, jako umělá inteligence (AI), využití 
digitálních dvojčat nebo 5G sítě. Ve čtvrtek 
6. října se bude konat mezinárodní konfe-
rence s názvem Biomorfní průmysl, zaměří 
se na zformulování vize české ekonomiky 
za využití AI jako klíčového přístupu k digi-
talizaci na firemní i národní bázi.

Francouzský region: Partner veletrhu
Díky spolupráci s Francouzsko-českou ob-
chodní komorou se stal francouzský region 
Auvergne-Rhône-Alpes partnerem letošního 
MSV. Jedná se o významný region s více 
než 8 miliony obyvatel a druhým nejvyšším 
HDP ve Francii. Zároveň jde o nejprůmyslo-
vější oblast Francie, což potvrzuje i výrazný 
podíl pracovních míst v průmyslovém sek-
toru. Na MSV se bude region prezentovat 
formou vlastního stánku, jenž bude součástí 
Francouzského pavilonu v hale V. 

Doprovodný program
První den veletrhu se uskuteční tradiční 
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který 
nabídne dialog mezi zástupci průmyslu 
a vládních představitelů. Na MSV se vrací 
také komentované prohlídky s názvem MSV 

TOUR zaměřené na potenciál digitalizace 
a automatizace. Zájemci mohou opět využít 
i platformu Kontakt-Kontrakt, naplánovat si 
s předstihem jednání s firmami a svůj čas 
na veletrhu tak co nejefektivněji využít. 

V pavilonu A2 návštěvníci najdou oblíbe-
nou balicí linku Markem Imaje Packaging 

Live. Konat se bude i řada konferencí 
o aktuálních průmyslových tématech. Ve 
středu 5. října se odehraje Fórum aditivní 
výroby, které je největším setkáním zájemců 
o technologie profesionálního 3D tisku 
ve střední Evropě. Ve čtvrtek 6. října se 
uskuteční konference Plasty 2022 mapující 
nové technologie a postupy specifické pro 
plastikářský průmysl. 

Novinkou je páteční program pro školy 
s názvem IndusTRY: Zkus to s průmyslem, 
jehož cílem je budoucí generaci ukázat 
průmysl v jeho nové moderní podobě. 

„Mezi další témata doprovodného pro-
gramu se řadí energetická stabilita, digitální 
transformace, blockchain nebo udržitelný 
rozvoj,“ doplnil Michal Svoboda, mluvčí 
MSV. 

Technologické veletrhy
Společně s Mezinárodním strojírenským  
veletrhem se konají i specializované veletr-
hy IMT, Plastex, Welding, Fond-ex  
a Profintech. Veletrh bude denně otevřen  
od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 ho-
din. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání  
on-line na stránkách veletrhu. 

www.msvbrno.cz. 

Chcete řešit více operací jedním 
nástrojem? 

Pro DoMultiRec to není problém.

pavilon F, stánek 19

AKČNÍ NABÍDKA do 
15.12.2022:
Při nákupu 20ks destiček                   
získáte těleso za 1Kč

Vrtání i frézování jedním nástrojem. Univerzální nástroj se 
středovým břitem a mimořádnou všestranností použití.

Tungaloy Accelerated Lines - Leading in Innovation
www.tungaloy.cz

Ads_DoFeedTri,DoMultiRec_CZ_210x147.indd   1Ads_DoFeedTri,DoMultiRec_CZ_210x147.indd   1 2022/07/19   13:302022/07/19   13:30

 ▼ INZERCE

MSV 2022 TÉMA



 ▼
 IN

Z
E

R
C

E

Rakouský dodavatel systémů  
pro kompletní řešení správy nástrojů 
pod mottem „Precision Engineering 

meets Digitalization“ prezentoval pokročilou 
verzi své buňky Automation Cube, která 
umožňuje automatizované tepelné upíná-
ní (smršťování) a přednastavení řezných 
nástrojů. 

Manipulační úkoly provádí robotické 
rameno, které podporuje proces smršťování 
a také měření délky nástrojů s vysoce přes-
nou opakovatelností. Buňka je škálovatelná 
dle požadavků zákazníka a lze do ní inte-
grovat různé prvky z rozsáhlého programu 
technologií smršťování, přednastavení 
i vyvažování firmy Haimer. K dispozici je 
i skener pro čtení unikátních identifikačních 
kombinací nástrojů a pásový dopravník 
s proměnnou délkou.

Buňka je řízena digitálním systémem 
správy nástrojů DAC (Data Analyzer and 
Controller), který firma používá ve svých 
řešeních Tool Room pro vlastní nástrojár-
ny. Umožňuje jednoduchou a konzistentní 
výměnu nástrojových dat mezi jednotlivými 
stanicemi nebo zařízeními nástrojárny a fi-
remních sítí. Klíčovou roli zde hraje značení 

nástrojových držáků Haimer buď pomocí 
integrovaných datových čipů RFID nebo 
QR či datových maticových kódů, které 
lze načíst a vyhodnotit různými systémy 
pomocí skeneru. Tímto způsobem lze každý 
nástroj přesně identifikovat. Uživatel ovládá 
celý proces pouhým kliknutím a potvrzením 
nebo přijetím hodnot. Vzhledem k tomu, 
že není vyžadováno (a také ani možné) 
žádné ruční zadání, neexistuje žádné riziko 
nesprávných vstupních údajů, a tudíž ani 
žádné riziko kolize.

Poprvé byl na veletrhu k vidění 
i nový samostatný čtecí terminál HRFID 
s označením Haimer Microset, kte-
rý umožňuje číst a zobrazovat data 
nástroje uložená na čipu RFID, jako je 
délka, průměr i předpokládaná zbývající 
životnost. Pomáhá také snadno identifi-
kovat, které součásti lze nástrojem ještě 
obrábět. 

Datový terminál Microset je vhodný 
zejména pro dovybavení stávajících obrábě-
cích strojů jednoduchým a cenově výhod-
ným způsobem, rozhraní k řízení stroje 
umožňuje přímý přenos dat. 

Terminály mohou být podle výrobce 
optimálně umístěny vedle strojů, které jsou 
již vybaveny čtecími jednotkami RFID.  
Zařízení může ale fungovat i jako jednodu-
chý čtecí terminál u nástrojového vozíku 
blízko stroje, takže k digitálnímu datovému 
listu lze kdykoli přistupovat. Pomocí HRFID 
jsou dostupná data přehledně zobrazena 
na samostatném displeji, kde je okamžitě 
zřejmé, zda nástroj dosáhl své životnosti 
a je třeba jej vyměnit. 

Petr Přikryl FO
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NÁSTROJE POD TAKTOVKOU DIGITALIZACE
Skupina Haimer předvedla na AMB 2022 ve Stuttgartu moderní správu 
nástrojů s vysoce kvalitními, procesně spolehlivými prvky a nepřetržitou 
digitalizací pro plně automatizované přednastavení nástroje.

Systém umožňuje 
bezpečný přenos  
digitálních  
nástrojových dat až  
do obráběcího stroje.

TÉMA MSV 2022

Pokročilá verze buňky Automation Cube 
umožňuje automatizované tepelné upínání 
nástrojů.

Datový terminál Microset je vhodný i pro 
dovybavení stávajících obráběcích strojů.
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Když mi táta vyprávěl o začátcích pod-
nikání, které bylo zprvu velmi skrom-
né a často až depresivní, z dnešního 

pohledu se tomu skoro nechce věřit.
Na vině však nebyl malý počet zaměst-

nanců, nižší aktivita při nabízení zcela 
nových výrobků, resp. značek, jako je 
ACE, DEUBLIN, BANSBACH apod., nebo 
dokonce malá podpora švýcarského part-
nera. Největší překážkou bylo nepřipravené 
prostředí s velkými možnostmi, nedostatkem 
finančních prostředků, velmi malé zkuše-
nosti s kapitalistickým způsobem podnikání 
a značný ostych výrobních podniků k malým 
obchodním firmám. Problémem bylo napří-
klad obstarat telefonní linku. Když se tátovi 
podařilo sehnat jednu telefonní linku, tak se 
přes den telefonovalo a přes noc se odesílaly 
faxové zprávy. V neposlední řadě vybudová-
ní dobré pozice na našem trhu komplikovala 
také skutečnost, že se v této době začaly 
již naplno prosazovat renomované, zejména 
německé firmy, jako např. FESTO, LENZE 
nebo MANNESMANN, které byly na vzniklou 
situaci připraveny s předstihem.

Slušnost nic nestojí
Obchodním společnostem, jako byla BIBUS 
s.r.o., nezbývalo mnoho možností, pokud 

chtěly uspět v době, kdy se vlastně dělil 
trh. Podmínkou tohoto úspěchu bylo získat 
velmi schopné pracovníky, pilně pracovat 
a dobře hospodařit. Postupem času se po-
tvrdil ještě další faktor, a to slušnost a čest-
né chování, které se zhodnotily například 
při řešení reklamací. Právě tyto vlastnosti 
nebyly pro všechny tehdy vznikající firmy 
zrovna typické. FO
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BIBUS: TŘICET LET NA ČESKÉM TRHU
Zdá se to až neuvěřitelné, ale je tomu již třicet let, co byla založena 
obchodní firma BIBUS s.r.o. se sídlem v Brně. Psal se rok 1992, tedy 
necelé tři roky od uvolnění politické situace, respektive možnosti začít 
svobodně podnikat a přizpůsobit obchodování západním zemím. 

Přátelská atmosféra 
v kolektivu je stejně 
důležitá, jako 
dosahování dobrých 
ekonomických výsledků. 

V roce 1992 
vystavovala firma ještě 
pod původním názvem 
BIBUS Brno spol. s r.o. 
poprvé na strojírenském 
veletrhu (druhý zprava 
je ing. Jiří Charvát, 
zakladatel společnosti).

„Během třicetiletého 
období zažila firma 
nejen růst a zvyšování 
obratu,“ říká ing. Daniel 
Charvát, syn zakladatele 
a současný jednatel 
firmy.
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Přijďte si s námi 
připomenout 30. let 
firmy BIBUS v ČR do 
pavilonu V, stánek 080.
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Během krátké doby si naše společnost 
vybudovala dobré postavení u středních 
a větších zákazníků u nás i na Slovensku, 
kteří byli ochotni uzavírat s námi celoroč-
ní rámcové smlouvy. V této době jsme 
se stávali zajímavou firmou i pro mnohé 
dodavatele (reps. výrobce), kteří se již 
mohli za dobu naší spolupráce přesvědčit 
o spolehlivosti a flexibilitě společnosti 
BIBUS s.r.o.

V letech 1996–1997 byla na pečlivě vy-
braném místě v Brně postavena moderní 
budova, financovaná panem Felixem  
Bibusem, kam se naše společnost 
koncem roku 1997 přestěhovala. Tímto 
okamžikem získala firma na sebevědo-
mí, začala více investovat do reklamy 
a v krátkém čase vybudovala moderní 
sklady a dílny.

Po rozdělení Československa, během 
existence celní unie, bylo na Slovensku 
realizováno cca 25 % obratu firmy. Postu-
pem času se obchod z České republiky 
do nově se formujícího Slovenska stával 
stále složitějším. Jednou z největších 
komplikací byla celní ochranářská politika 
slovenské strany, která znevýhodňovala 
námi dodávané výrobky na Slovensko. 
V lednu 2000 byla založena firma BIBUS 
SK se sídlem v Nitře, která se stejně jako 
BIBUS Brno úspěšně rozvíjela a dnes za-
ujímá přední místo v dodávkách kompo-
nent na Slovensku.

Skvělý kolektiv, základ úspěchu
Koncem roku 2010 došlo k zeštíhlení firmy 
odprodejem sekce METALS, která zajišťo-
vala dodávky titanových a niklových slitin 
ve formě plechů, tyčí a výkovků. Výsledky 
a úspěchy za celé období lze hodnotit dle 

různých kritérií. Jedním z nich je obrat, 
dále čistý zisk či produktivita. Některá kri-
téria se však těžko vyjadřují, přesto mají 
pro firmu velký význam a v podvědomí si 
jich člověk váží více, než by byl ochoten 
přiznat. Těmito kritérii jsou mezilidské 
vztahy a soudržnost kolektivu, zkrátka 
pracovní prostředí, které se pozná každé 
ráno, když se člověk do práce těší a nejde 
tam „jen“ vydělávat peníze. Vybudování 
této přátelské atmosféry bylo od prvopo-
čátku cílem stejně důležitým jako dosa-
hování dobrých ekonomických výsledků. 
Vzorem nám byla mateřská organizace ve 
Švýcarsku.

Během třicetiletého období zažila firma 
nejen růst a každoroční zvyšování obratu. 

Recese, které postihly celou Evropu, měly 
za následek snížení odbytu, ale opatření, 
týkající se zejména omezení výdajů a in-
vestování měla za následek stmelení ko-
lektivu a také potvrdila důležitost širokého 
sortimentu, který nabízíme a jeho rozlože-
ní do různých průmyslových odvětví.

V poslední době byla pro firmu kompli-
kací opatření související s pandemií co-
vid-19, kdy naši technici nemohli navště-
vovat výrobní firmy, kam jsme pravidelně 
dodávali naše komponenty. Přesto se nám 
podařilo v létech 2020 a 2021 zmoderni-
zovat celé pracoviště. Také byl zaveden 
nový ERP systém propojující dceřiné 
firmy s mateřskou organizací a skladové 
hospodářství bylo zmodernizováno pomocí 
čárových kódů.

Byli jsme nuceni povýšit naše služby 
a rozšířit nabídku o částečnou montáž, 
kompletaci více komponent při jedné 
dodávce atd. Každým rokem rozšiřujeme 
nabízený sortiment o zcela nové kompo-
nenty, které jsou nabízeny na veletrzích 
po celém světě.

Mateřská firma ve Švýcarsku má dnes 
více jak 30 poboček po celém světě, což 
je pro nás velká výhoda v tom, že naše 
exportované stroje do zahraničí osazené 
komponentami z BIBUS s.r.o. mohou být 
nahrazeny i v zahraničí. 

Jsme hrdi na dosažené výsledky během 
třiceti let. Současně nás to zavazuje, 
abychom i nadále byli pro naše zákazníky 
seriózním a spolehlivým partnerem, o což 
se budeme vždy velmi snažit. Náš slogan 
„Podporujeme Váš úspěch“ je nejen přá-
ním, ale i cílem našich pracovníků. 

Ing. Daniel Charvát, BIBUS s.r.o.FO
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F irma se rozhodla inovovat svůj vy-
stavovatelský koncept a dát ve své 
expozici výrazný prostor i partnerům 

z řad systémových integrátorů. Letošní 
prezentace celého produktového portfolia 
FANUC bude komplexně soustředěna 
v největším pavilonu P včetně vstřikolisů, 
které byly jinak vždy v „plastikářském“ 
pavilonu G. Expozice tak bude tvořit 
jednu z dominant pavilonu, ale v novém 
pojetí.  

Pro každého něco
„Zákazníky zajímá vždy hlavně jejich obor. 
Chceme proto něco reálného, aby to bylo 
hmatatelné a přesvědčivé pro návštěvní-
ky, kteří přijdou na stánek. Aby si mohli 
udělat praktický obrázek, jak lze dané 

věci řešit, nebo jak mohou využít pro své 
aplikace roboty, to vše na základě živých 
aplikací,“ charakterizuje koncept letošní 
expozice českého zastoupení společ-
nosti FANUC marketingový ředitel Daniel 
Havlíček.

Firma oslovila většinu svých partnerů 
a ti, kteří projevili zájem, budou vystavovat 
na veletrhu ve společné expozici FANUC. 
Každý partner bude prezentovat určité 
aplikace s produkty FANUC se zaměřením 
na své silné podnikatelské stránky, v jemu 
přidělené ploše 25 m2. Systémoví integrá-
toři – ARC Robotics, LaserTherm, RHtech, 
Klimasoft Robotics, ACAM a Zálesí a.s., 
divize Robotics – tak představí různé 
aplikace, např. lakování, lasery, svařo-
vání, 3D kovový tisk nebo se představí 

hexagonové buňky, které se dají využít 
jako modulární řešení pro robotizované 
linky, paletizaci či zakládání CNC stroje 
ROBODRILL. Jednotlivé aplikace budou 
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NEJVĚTŠÍ  
VE SVÉ HISTORII
Společnost FANUC bude letos na MSV  
v Brně opět jedním z významných vystavovatelů. 
Impozantní stánek sice bude na tradičním místě  
v hale P, ale s jinou koncepcí a mnohem větší,  
než byli návštěvníci zvyklí vídat dříve.
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pojaty tak, aby pokryly a představily širší 
produktové spektrum nabídky firmy, nejen 
roboty. K vidění v akci tak budou též plně 
elektrické vstřikovací lisy ROBOSHOT, kte-
ré mohou firmám přinést nezanedbatelné 
energetické úspory což je zvláště v dnešní 
době pro firmy důležitý rozhodovací faktor 
při pořizovaní automatizace.

„FANUC kombinuje pod jednou 
značkou různé produktové divize, jejichž 
zákazníci jsou naprosto odlišní, což nikdy 
není úplně jednoduchý úkol na propagaci. 
Často zákazníci ani nevědí, že FANUC 
kromě zařízení, které od něj mají pro svou 
výrobu, má ve své nabídce i jiné produkty. 
Proto bychom je v rámci naší expozice na 
veletrhu rádi edukovali i v tomto směru,“ 
konstatuje Daniel Havlíček.

Plocha se tak letos rozrostla z obvyklých 
cca 150 m2 na 396 m2, která představuje 
vyhrazený prostor expozice 24 x 16,5 m2. 
Je to sice o trochu méně než původních  
400 m2, o které měli zažádáno, ale dost  
na to, aby bylo možné nový koncept  
realizovat podle plánovaných představ. 

Zaměřeno na aplikace
Vyhovět všem požadavkům, které by měla 
expozice, byť velkoryse pojatá, splňovat, 
a zároveň koordinovat představy jednot-
livých divizí firmy i partnerů, je ovšem 
skutečná výzva. 

„Důležité je dát vše do souladu. 
Cílem je ukázat různé funkční aplikace 

s FANUC produkty v akci. Letošní ex-
pozice bude reprezentativní přehlídka 
toho, co firma může nabídnout v tom 
nejširším spektru. Představí se různé 
typy robotů (včetně nových modelů po-
pulární řady CRX) od lakovacích a sva-
řovacích systémů přes ukázky práce 
s laserem až po řešení s 3D tiskem 
apod. Ale také CNC stroje, jako plně 
elektrický vstřikovací lis ROBOSHOT 
či CNC obráběcí centrum ROBODRILL 
(druhý roboticky obsluhovaný RO-
BODRILL bude prezentován partner-
skou firmou). Samozřejmě nebudou 
chybět CNC řídicí systémy a motory. 
Vše naživo a v pohybu,“ vyjmenovává 
Daniel Havlíček. 
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Letošní expozice 
bude reprezentativní 
přehlídka toho, co 
firma může nabídnout 
v tom nejširším  
spektru.

Dozrál čas na inovaci
Letos si firma už úspěšně vyzkoušela 
několik akcí v podobném stylu, jako třeba 
jarní Veletrh robotických příležitostí, 
a rozhodli se uspořádat to, co fungovalo 
v menším formátu na domácí půdě i ve 
velkém, i když s menším počtem partner-
ských firem.

Tato myšlenka podle Daniela Havlíč-
ka zrála v hlavách pracovníků FANUCu 
již dlouho, ale plně se odvinula až od 
loňského ročníku MSV, který se překva-
pivě ukázal jako jeden z nejlepších ve 
vystavovatelské historii firmy – ačkoli 
byl menší, byl výrazně profesionálněj-
ší. Návštěvníci si mohli vše důkladně 
prohlédnout a seznámit se s exponáty, 
konzultovat a pohovořit si se specia-
listy firmy FANUC, na vše byl dostatek 
času. Stánek byl elegantní a vzdušný, 
nezahlcený plejádou produktů, jak tomu 
nezřídka bývá, když se firma ve snaze 
představit maximum ze své nabídky 
neohlíží i na dojmy, které by si měli z její 
expozice návštěvníci odnést. 

A o to jde na veletrhu rovněž, vzhledem 
k tomu, že je to svým způsobem i vý-
znamná společenská událost a setkání 
lidí, kteří se takto vidí třeba jen jednou do 
roka. Proto je podstatné, aby na stánek 
přišli a cítili se tam dobře – a samozřejmě, 
aby bylo na co zajímavého koukat.  

www.fanuc.cz
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Nový vystavovatelský koncept expozice 
umožnil dát výrazný prostor i partnerům z řad 
systémových integrátorů.

V expozici se představí různé typy robotů, 
CNC stroje, jako např. plně elektrický vstřikovací 
lis ROBOSHOT nebo CNC obráběcí centrum 
ROBODRILL.
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V každém z těchto směrů bylo 
dosaženo značného úspěchu. To 
se pozitivně projevuje v rozmani-

tosti nových produktů uváděných na trh 
předními výrobci řezných nástrojů, jako je 
právě společnost ISCAR.

Co je to vlastně karbid?
Slinutý karbid je kompozitní mate-
riál obsahující jemná zrna tvrdého 
karbidu, kde pojivem těchto částic je 
kov (zejména kobalt). Většina karbidů 
používaných k výrobě řezných nástrojů je 
opatřena povlaky, které činí řezný materiál 
odolným proti opotřebení. Následně se 
provádějí tzv. postpovlakovací povrchové 
úpravy na již povlakovaném karbidu  
(například na čele vyměnitelné řezné 
destičky).

Mohlo by se zdát, že již není mnoho 
co zlepšovat, zejména hovoříme-li o řez-
ných materiálech. Opak je ale pravdou. 
Vývojáři firmy ISCAR nepřestávají ve 

své usilovné práci a neustále vylepšují 
a zdokonalují stávající produktové řady 
a vymýšlejí bez přestání nové a nové 

geometrie a řezné materiály. To vše 
jen proto, aby vyhověli poža-
davkům dnešního moderního 
průmyslu.
Těžko obrobitelné materiály, 

jako jsou titan, žáruvzdorné oceli 
a exotické superslitiny, jsou v posled-

ní době velmi hojně využívané v různých 
průmyslových oborech. Spolu s letec-
kým průmyslem, tradičním spotřebitelem 
těchto materiálů, je můžeme stále častěji 
nalézt i v odvětvích energetiky, automo-
bilového i těžebního průmyslu. Neustále 
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ISCAR VYVINUL  
DVĚ NOVÉ JAKOSTI KARBIDU 
Vývoj nového slinutého karbidu, jakožto řezného materiálu, je zaměřen  
na tři oblasti: technologie výroby karbidů, pokročilé metody povlakování  
a inovativní techniky finálního postpovlakování. 
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se zvyšující zastoupení těchto materiálů 
na trhu vyžaduje nová technologická 
řešení, včetně nových strojů, nástrojů 
a vyměnitelných řezných destiček. Nové 
vyměnitelné destičky vyžadují vhodnou 
řeznou geometrii a bezpochyby také 
vhodný řezný materiál vyrobený z po-
kročilých substrátů. Na základě těchto 
potřeb ISCAR pružně zareagoval a uvádí 
na trh nové jakosti karbidu. Jde o karbid 
IC716 pro frézování titanu a jeho slitin 
(ISO S20–S25) a IC5600 pro frézování 
oceli (ISO P10–P15).

Odolný a tvrdý karbid IC716
Tento nový karbid IC716 se vyznačuje 
houževnatým substrátem a novým kera-
mickým PVD povlakem (TiB2) s hladkým 
povrchem. Karbid je vysoce odolný proti 
tepelným trhlinám, zatímco povlak se 
vyznačuje vysokou tvrdostí. Kombinace 
těchto dvou vlastností podstatně zvyšuje 
odolnost vyměnitelné frézovací destičky 
proti opotřebení, což má za následek 
vyšší spolehlivost a efektivitu obrábění. 
Destičky vyrobené z nového karbidu 
IC716 vykazují velmi stabilní řez a jsou 
rozpoznatelné charakteristickou stříbřitě 
šedou barvou.

Karbid nové jakosti IC716 je zatím do-
stupný na vybraných frézovacích destič-
kách, jako jsou: HM90 APKT 1003PDR 
z řady HELI2000, ADKR 1505PDR-HP 
z řady HELIMILL, T490 LNHT 1306PN-
-R-PL z řady HELITANG, HM390 TDKT 
1505PDR a HM390 TPKT 1003PDR z řady 
HELI3MILL, SDHX 120508-PD-N z řady 
X-QUAD, FFX4 XNMU 040310HP z řady 
LOGIQ4FEED, FFQ4 SOMT 090412HP 
a FFQ4 SOMT 120516HP z řady  
MILL4FEED.

Karbid IC5600 pro vysoké tepelné 
zatížení 
Pro frézování ocelí (ISO P10–P15) vyvinul 
ISCAR novou jakost karbidu IC5600. 
Jedná se o submikronový substrát s MT 
CVD povlakem, který je třívrstvý. Vrstvy 
jsou naneseny v tomto pořadí: TiCN, 
Al2O3 a TiN a byla zde použita postpo-

Substrát pro nové 
vyměnitelné destičky 
byl vyroben  
z pokročilých řezných 
materiálů. 

vlakovací povrchová úprava SUMOTEC. 
Díky tomu je destička vyrobená z karbidu 
IC5600 odolná vůči abrazi a velmi dobře 
snáší tepelné zatížení. Karbid byl vyvinut 
speciálně pro frézovací destičky a umož-
ňuje použít vysoké řezné rychlosti. 

Karbid je zatím dostupný pro jed-
nostranné čtvercové destičky SDMT 
1205PDR-HQ-MM z řady HELIQUAD, 
dále pro obdélníkové destičky HM90 
APKT 1003 a HM90 ADKT 1505 z řady 
HELI2000, S890 SZMU 0804..PNRMM 
z řady NEODO, H690 WNMU 0705PNR-
-MM a H690 WNMU 0403 z řady HELIDO 
Trigon. 

www.iscar.cz
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Vývojáři firmy neustále 
zdokonalují stávající řady 
destiček a přicházejí s novými 
geometriemi i řeznými 
materiály.

Destičky s novým karbidem 
IC716 pro frézování titanu 
vykazují velmi stabilní řez 
a jsou rozpoznatelné stříbřitě 
šedou barvou.

Destička vyrobená z karbidu 
IC5600 pro frézování oceli 
je odolná vůči abrazi a velmi 
dobře snáší tepelné zatížení.
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Nyní společnost Tungaloy představuje 
novou kruhovou frézu FixRMill, nej-
menší přírůstky do rodiny dělových 

vrtáků DeepTri-Drill a nové karbidové mate-
riály pro soustružnické destičky. 

FixRMill zvyšuje produktivitu frézování
Vylepšená řada frézovacích nástrojů vy- 
užívá nových kruhových břitových desti-
ček FixRMill. Díky tomu se může pochlubit 
působivým výkonem a zároveň spolehlivostí 
nástroje při frézování tvarových ploch z ne-
rezové oceli a dalších obtížně obrobitelných 
materiálů při 5osém obrábění. 

Nové kruhové destičky, které jsou na 
zadní straně opatřeny zářezy zapadající 
do výstupků lůžka, zabraňují nežádoucí 

rotaci destiček při obrábění. Nejenže 
zářezy zabraňují otáčení destičky při 
velkém zatížení, ale pomáhají také obsluze 
správně využít celou řeznou hranu destič-
ky. Destičky FixRMill jsou vhodné zejména 

pro obrábění forem, zápustek a dalších 
komplexních dílů.

V nabídce jsou ve velikosti 12 ve dvou 
geometriích: RQMT1204ENC8-MM 
a umožňují až osm poloh pro hloubku 
řezu až 1,4 mm a čtyři polohy při hloubce 
řezu do 6,0 mm. Dále lze využít destič-
ky RQMT1204ENC6-MM, které mohou 
nabídnout až šest poloh pro hloubky řezu 
až 2,6 mm. MM je utvařeč třísek, který 
svojí pozitivní geometrií a robustností 
břitu vykazuje mimořádnou spolehlivost 
při různých řezných silách. Obě varianty 
destiček jsou kompatibilní se stejným 
tělesem FixRMill a díky možnosti velkého 
počtu otočení jsou náklady na řeznou 
hranu velmi nízké. FO
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TUNGALOY: INOVATIVNÍ SPOLEČNOST  
PRO INOVATIVNÍ VÝROBKY 
Neustálé zlepšování výrobních postupů s využitím nejnovějších technologií 
japonského výrobce nástrojů Tungaloy jde ruku v ruce s investicemi do 
výzkumu a vývoje, což umožňuje firmě nabízet neustále nové i inovované 
řady produktů pro zvyšování produktivity.

Odolný PVD povlak  
se speciálním  
karbidovým  
substrátem 
zajišťuje dlouhou 
a předvídatelnou 
životnost nástroje.
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K dispozici jsou dva materiály destiček: 
Univerzální třída AH3135 poskytuje vynikající 
řezný výkon v celé řadě skupin materiálů 
a AH8015, která vykazuje vynikající výkon při 
obrábění obtížně obrobitelných materiálů.

DeepTri-Drill – nejmenší dělové vrtáky 
Optimální geometrie břitových destiček 
DeepTri-Drill umožňuje oproti běžným 
pájeným dělovým vrtákům zvýšit řezné pa-
rametry, což zajišťuje zvýšení produktivity 
a bezpečnost procesu při vrtání hlubokých 
otvorů.

Úspěšná řada produktivních dělových 
vrtáků DeepTri-Drill byla rozšířena o tělesa 
s břitovými destičkami pro hluboké vrtání již 
od průměru 10 milimetrů. Tato nová tělesa 
jsou osazena jednostrannými destičkami 
ZSGT a díky vrtání otvorů o průměru již 
10 milimetrů překonávají nejmenší dosud 
nabízený průměr 12 milimetrů.   

Nové destičky ZSGT jsou stejně jako 
stávající destičky DeepTri-Drill opatřeny 
děleným ostřím. Jeho funkce je rozdrobit 
třísky na malé kousky pro plynulý a bez-
pečný odvod z místa řezu. Díky tomu je 
sníženo riziko lomu nástroje způsobené 
hromaděním třísek v otvoru, které je při 
vrtání hlubokých otvorů malých průměrů 
kritické.

Destičky jsou k dispozici v třídě karbidu 
AH9130 s PVD povlakem, který byl vyvinut 
speciálně pro použití při vrtání otvorů. Tato 
jakost poskytuje dlouhou životnost nástroje 
a vynikající předvídatelnost v celé řadě 
materiálů, zejména v oceli a litině. 

Díky těmto novým vrtákům lze prová-
dět náročné aplikace, které vyžadují velké 
množství otvorů, jako jsou vodní kanály 
vstřikovacích forem, s výrazně zkráceným 
výrobním časem ve srovnání s tradičními 
pájenými dělovými vrtáky. FO
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Nové materiály destiček pro soustružení
Portfolio karbidových matriálů určených pro 
obrábění korozivzdorné oceli bylo nyní roz-
šířeno o novinky AH6225, AH6235 a T6215. 
Rozšíření tak doplňuje již osvědčené karbi-
dové materiály pro obrábění materiálů, jako 
jsou nerezové oceli, čímž je zaručen stabilní 
výkon nástrojů u všech operací obrábění.  

Karbidový materiál AH6225, který je 
navržen pro vynikající výkon ve všech ope-
racích soustružení nerezové oceli, je určen 
zejména pro operace s kontinuálním až 
lehce přerušovaným řezem. Silný a odolný 
PVD povlak obohacený titanem a vysokou 
tepelnou stabilitou v kombinaci se speciál-
ním karbidovým substrátem tak tvoří ideální 
materiál, který zajišťuje lepší odolnost proti 
lomu i plastické deformaci. Tato novinka tak 
zajišťuje dlouhou a předvídatelnou životnost 
nástroje.

Druhý karbidový materiál AH6235 
s PVD povlakem se vyznačuje výjimečnou 
odolností proti lomu. Tato třída poskytuje 
mimořádnou spolehlivost při přerušovaných 
řezech a náročných soustružnických aplika-
cích s velkou hloubkou řezu. Silný a tepelně 
stabilní povlak zajišťuje vynikající řezný 
výkon i při obrábění materiálů se špatnou 
obrobitelností.

Nejnovější karbid T6215 s CVD povlakem 
byl navržen pro zajištění vynikajícího řezné-
ho výkonu při vysokorychlostním kontinuál-
ním obrábění nerezové oceli. Díky tloušťce 
povlaku, který je 1,3krát větší než u stávají-
cích karbidů, a extrémně tvrdé vnější vrstvě 
nabízí mimořádnou odolnost proti opotře-
bení při vysokorychlostním obrábění. 

Michal Karkoš, Tungaloy
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Řada frézovacích nástrojů 
FixRMill využívá nových 
kruhových břitových 
destiček..

Dělové vrtáky DeepTri-Drill 
byly rozšířeny o tělesa 
s břitovými destičkami  
pro hluboké vrtání již  
od Ø 10 mm.

Nové karbidové matriály 
AH6225, AH6235 a T6215 
pro obrábění nerezové 
oceli zaručují stabilní výkon 
nástrojů u všech operací. 
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Kompaktní kategorii strojů obohati-
lo 5osé obráběcí centrum N2-5XA 
s nejlepším výkonem pro nasazení 

v lékařském průmyslu, kde jsou důležité 
perfektní povrchy. Stroj disponuje otočným 
stolem o průměru 200 mm vybaveným 
přímo poháněnými motory na ose B a C. Je 
vybaven NC řídicí jednotkou Professional 6 
s vyhlazovací funkcí, která pomáhá dosáh-
nout nejvyšší kvality povrchových úprav 
a dokáže zajistit hladký povrch i v nejná-
ročnějších 5osých situacích simultánního 
obrábění. 

Rychlost vřetena HSK-A40 o výkonu 
3,7 kW činí 20 000 ot./min a momentová 
charakteristika je udávána hodnotou 8 Nm. 
Tím, že i velmi náročné implantáty lze obrá-
bět bez použití řezné emulze, je stroj nejen 
šetrnější k životnímu prostředí, ale přináší 
výhodu i v úspoře provozních nákladů. Kon-
strukce s téměř svislými stěnami umožňuje 
snadný odvod třísek, což snižuje dobu na 
údržbu a minimalizuje prostoje.

Třítunový stroj o rozměrech 1370 x 2400 x 
2400 mm je vybaven zásobníkem s automatic-
kou výměnou nástrojů o kapacitě 36 nástrojů.

Stroj s cyklónovou filtrací
Druhý přírůstek a800Z má být nejpřesnější 
a nejvýkonnější horizontální 5osé obráběcí 
centrum se standardním měničem palet pro 
výrobu dílů v novém, energeticky úsporném 
designu.

Jeho vysoce výkonná, pláštěm chlazená 
vřetena s vysokým točivým momentem 
poskytují stejný výkon jako u 4osého 
stroje pro obrábění široké škály materiálů. 
Dvojité šikmé provedení sloupu i stolu tvo-

ří vysoce tuhou konstrukci, která efektivně 
přenáší řezné síly vznikající při náročném 
obrábění a maximalizuje tuhost stroje.  
Klíčovou roli pro přesné 5osé obrábění 
hraje i jeho nadrozměrný stůl typu Z  
(630 x 630 mm) s užitečnou nosností  
1000 kg, který má těžiště blízko středu 
otáčení osy naklánění. Výsledkem je mini-
malizace setrvačnosti, zatímco polohovací 
pohyby lze provádět vysokou rychlostí 
a přesností. Zásobník pro 60 nástrojů 
zvládne automatickou výměnu (bez času 
pohybu závěrky ATC) za 1,76 s.

Systém správy třísek s téměř kolmými 
nerezovými stěnami a trojicí odvodních 
kanálů na dně komory umožňují jejich vyni-
kající odvod. Odstraňování jemných třísek 
z kalů je řešeno míchadlem v nádrži chladicí 
kapaliny, které zabraňuje jejich usazování, 
a cyklónovou filtrační jednotkou pro od-
stranění suspendovaných částic z kapaliny. 
Tím je i sníženo množství chladicí kapaliny, 
kterou je třeba likvidovat.

Chlazení vřetena, stolu a součástí 
s kuličkovým šroubem zajišťují, že ať je 
aplikace řezání jakkoli náročná, obráběcí 
centrum se nepřehřívá ani neztrácí přes-
nost řezání. Centrum lze snadno dovybavit 
různými automatizačními doplňky, jako je 
rameno robota nebo systém paletového 
zásobníku. 

Petr Přibyl FO
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DOKONALÝ POVRCH BEZ ŘEZNÉ KAPALINY
Japonský výrobce strojů Makino předvedl na AMB dva nové přírůstky  
v podobě výkonných horizontálních obráběcích center. Jde o stroje  
N2-5XA pro výrobu medicínských implantátů a a800z pro aplikace  
v polovodičovém a leteckém průmyslu.

Povrchy náročných 
implantátů lze obrábět 
bez použití řezné 
emulze.

TÉMA MSV 2022

Kompaktní 5osé centrum 
N2-5XA vlevo a robustní 
stroj a800Z vpravo.

Řídicí jednotka stroje 
N2-5XA s vyhlazovací 
funkcí pomáhá dosáhnout 
nejvyšší kvality 
povrchových úprav.

Srovnání konvenčního 
odvodu třísek se 
systémem odvodních 
kanálů stroje a800Z.
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Pro toho, kdo hledá výkonné a zároveň 
univerzální chapadlo, je PGL-plus-P 
nejlepší volbou. Pneumatické univer-

zální chapadlo poskytuje v pěti velikostech 
jedinečný balíček vlastností, jako jsou zdvih, 
síla a možnosti připojení. Tím se perfektně 
hodí na manipulační úlohy, u kterých je 
vyžadována flexibilita. 

Díky zdvihu chapadla od 10 do 25 mm 
na prst je možné jednou velikostí obsáh-
nout širokou škálu dílů. To následně sníží 
pořizovací náklady aplikace a je to zvláště 
zajímavé u malých sérií a vysoké rozma-
nitosti dílů, jako např. při zakládání do 
stroje a montáži. Nové chapadlo disponuje 
uchopovací silou od 220 N u velikosti 10 až 
po 1300 N u velikosti 25.

Vedle velice štíhlého profilu těla a použití 
osvědčeného robustního vícezubého vedení 
boduje chapadlo i svým standardním kry-

továním splňujícím stan-
dardy IP64. To umožňuje 
jeho použití i ve znečištěném 
prostředí bez dalších opatření. 
V kombinaci s integrovaným těsně-
ním vzduchové přípojky lze bezpečnostní 
třídu zvýšit na IP67. Díky standardizované-
mu mazání, které splňuje požadavky H1, 
lze chapadlo použít i na lékařské a farma-
ceutické aplikace nebo v potravinářském 
průmyslu.   

Bezpečnost při plánování zařízení
S PGL-plus-P sleduje SCHUNK jasný cíl: 
Více bezpečnosti při aplikacích a zároveň 
větší spektrum využití. Za tímto účelem 
nabízí celosvětově první pneumatické 
chapadlo s certifikovaným bezpečným 
zajištěním uchopovací síly GripGuard. 
Nebezpečí, že by například došlo k pora-
nění obsluhy při odebírání dílů, je sníženo 
na minimum, jelikož nekontrolovaný pohyb 
čelistí v případě náhlého poklesu tlaku je již 
od počátku vyloučen. 

Ani v případě nehody nebo nouzového 
zastavení nedojde ke ztrátě obrobku. Jme-
novitá uchopovací síla zůstává i v případě 
ztráty tlaku zachována na minimální hod-
notě 80 %. To spoří čas i náklady, pokud 
jde o prohlášení o shodě CE v souladu se 
směrnicí o strojích, zařízeních a analýzu 
rizik celého systému. Vedle nové techno-
logie GripGuard je PGL-plus-P k dispozici 
s konvenčním udržováním uchopovací síly 
pomocí přítlačných pružin. 

Sensorika s maximální přesností
Dalším vrcholem jsou již integrované 

IOL snímače. Dochází ke zvýšení 
výkonu chapadla a zjedno-

dušení nákupu, uvedení do 
provozu a oprav tím, že se 
eliminuje potřeba externích 
snímačů. Lze je použít 
k monitorování pozic prstů 

po celé délce zdvihu. Kromě 
toho dokáže velmi přesně 

rozlišovat výrobky. Důležitá 
vlastnost při manipulaci se širokým 

spektrem dílů. Uživatelé mohou střídat 
provozní režimy IO Link a SIO Modus. 
S „Gripping Point Mode“ a „Gripping Range 
Mode“ nabízí SCHUNK dva profily snímačů 
pro extrémně snadné programování pozic 
nebo oblastí obrobků. Program kolem  
PGL-plus-P je mnohostranný a lze jej 
vzájemně kombinovat. Tím lze chapadlo in-
dividuálně použít na téměř každou aplikaci, 
např. s konvenčními snímači místo nových 
IOL snímačů, jako přesnou variantu nebo 
jako vysokoteplotní variantu pro použití až 
při 130 °C. 

Gabriela Prudilová

CHAPADLO, KTERÉ DOKÁŽE VÍCE
Novým chapadlem PGL-plus-P představuje společnost SCHUNK flexibilního 
a robustního siláka, který zaujme především svojí zvýšenou bezpečností.  
Je to celosvětově první pneumatické chapadlo s certifikovaným  
bezpečným zajištěním uchopovací síly.  

Integrované IOL 
snímače lze použít  
k monitorování pozic 
prstů po celé délce 
zdvihu.

MSV 2022 TÉMA
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Nové PGL-plus-P nabízí 
jako první pneumatické 
chapadlo certifikované 

bezpečné udržení uchopovací 
síly a již integrovanou 

sensoriku IOL.  



Na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu tak budou z této oblasti 
k vidění hlavně třífázové servo-

motory a laserové popisovací systémy. 
V plném provozu bude například lasero-
vý popisovací systém naživo popisovat 
nejen plasty, ale i kovy, samozřejmě za 
bezpečným krytem pracovní stanice. 
Proto nás můžete bez obav navštívit 
v naší expozici 46 v pavilonu G1.

Brána I4C – Lasery – GM1 
Pod těmito tajemnými výrazy se skrývá 
to nejdůležitější, co bude k vidění na 
stánku společnosti Panasonic Industry. 
Komunikační brána I4C přináší téměř 
neomezené možnosti propojení. V auto-
matizaci je dobré mít neustálý přehled 
nad parametry výroby. Ať se jedná 
o teplotu v rozvaděči, stav stroje, tlak 
vody, množství zplodin a mnoho dalších 

parametrů, tak právě přes komunikační 
bránu I4C se dostanete zabezpečenou 
cestou přímo k vašemu stroji či výrobní 
lince. Z notebooku, telefonu či tabletu 
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PANASONIC PŘEDSTAVÍ SÍLU LASERŮ
Automatizace Panasonic nachází své uplatnění téměř ve všech oblastech 
průmyslu. Společnost Panasonic Industry patří k inovátorům nejen v oblasti 
laserové techniky nebo řízení pohonů. Nicméně, v těchto oborech je  
nejvíce novinek. 

TÉMA MSV 2022

 ▼ INZERCE

Komunikační brána FP-I4C přiblíží výrobní linku 
k vašemu notebooku.

Řídicí systém GM1 kombinuje PLC s řízením až 
32 servomotorů v reálném čase.

Laserový popisovací systém pro plasty i kovy.
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budete mít k dispozici veškerá data ze 
všech čidel, kterými je daná technologie 
osazena. Navíc získáte obousměrnou 
komunikaci s definovatelnými úrovněmi 
práv přístupu. Jako administrátor, tedy 
s nejvyššími právy, máte plný přístup 
k řídicím systémům stejně jako byste 
stáli přímo u stroje včetně možnosti 
jejich programování.

Další klíčovou produktovou skupi-
nou jsou lasery, které se rozdělují na 
technologii laserového svařování 
a laserového popisování. V expozici 
bude systém laserového popisování 
k dispozici k vašemu otestování. V bez-
pečné pracovní stanici bude probíhat 
popis plastů i kovů, a tak můžete na 
vlastní oči vidět, jak rychlý tento proces 
je. Laserový popis je zcela bezúdržbový 
a nepotřebuje jakýkoliv další spotřební 
materiál.

Poslední zmíněnou zkratkou je GM1 – 
jednotka řízení pohonů. Jde o kompaktní 
řídicí systém, v kterém se kombinuje řízení 
pohonů s funkcemi PLC, jako je polohová-
ní, síťová komunikace, I/O moduly, vyso-
kofrekvenční čítač atd. Vše je integrováno 
do kompaktního provedení, a tak GM1 
šetří místo v rozvaděči, snižuje náklady 
na programování i na propojení modulů 
a hlavně snižuje dobu odezvy na pouhých 
0,5 ms. Na stánku bude tato malá krabička 
řídit pohyb šesti servomotorů, nicméně při 

plném využití dokáže v reálném provozu 
nezávisle ovládat až 32 os volnosti.

Další automatizační technika
Z dalších oblastí automatizační techniky 
se bude možné ve stánku Panasonic 
seznámit s přesnými laserovými sen-
zory, komunikací IO Link, inteligentními 
elektroměry Eco Power Meter, ionizery pro 
odstranění statického náboje a také s PLC 
a dotykovými operátorskými panely.

Technický veletrh, jakým MSV vždy 
býval, je o objevování novinek, výměně 
názorů, anebo i jen o přátelském setká-
vání. Využijte tento čas a přijďte se do 
našeho stánku v G1/46 podívat. Omrknout 
novinky, probrat váš nový projekt, nebo 
třeba klidně i jen plánovat lepší zítřky. Na 
osobní setkání s vámi se těší 

Tým Panasonic

Přijďte omrknout 
novinky do našeho 
stánku na MSV, nebo 
jen probrat váš nový 
projekt.

MSV 2022 TÉMA
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Prvořadým cílem firmy je dodávat 
výrobky s vysokou kvalitou, dlouhou 
životností a příznivou cenou. Díky mo-

derním technologiím dochází k neustálému 
zlepšování standardních prvků, ale i prvků, 
které vyrábí podle požadavků svých zákaz-
níků. Pro jakýkoliv výrobek je zabezpečen 
plnohodnotný servis a také dostupnost 
náhradních dílů.

V portfoliu firmy lze najít více než třicet 
typových řad pneumatických válců. A to 
včetně upínacího příslušenství. Standardní 
pneumatické válce je dále možné konfi-
gurovat dle potřeby zákazníka, například 
pro vysoké nebo nízké provozní teploty, 
materiálové odchylky apod., ale vždy jsou 
dodrženy normované rozměry. Samostat-
nou kapitolu tvoří možnost výroby pneu-
matických válců zcela podle speciálních 
požadavků. Při konstrukci těchto válců 
nebo pohonů je využito více než třicet let 
praxe v této problematice.

Rozvaděče a elektrické pohony
Firma disponuje i kompletním sortimentem 
potřebným pro sestavení pneumatického 
a elektropneumatického obvodu. Novinkou 
jsou rozvaděče vlastní výroby řady K, které 
obsahují kluznou jednotku. Jsou tedy zcela 
bez těsnicích prvků a kromě mnoha výhod 
je garantována výrazně vyšší životnost ve 
srovnání s rozvaděči s těsněním. Rozva-
děče jsou dodávány v několika velikostech 
a mnoha variantách. 

Úplnou novinkou jsou elektrické poho-
ny vlastní výroby, které využívají upínací 
prvky i některé díly z pneumatických válců. 
Dodávány jsou s jednoduchým, spolehlivým 
a dostupným řízením rovněž české výroby.

CNC obráběcí centra
Od roku 2005 je společnost Stránský 
a Petržík také výhradním zástupcem tchaj-
-wanské firmy Fair Friend Enterprise, patřící 
do nadnárodní skupiny Fair Friend Group, 
která slučuje 54 výrobců obráběcích strojů 
a příslušenství. 

Jedním z těchto výrobců je i značka 
FEELER, výrobce CNC vertikálních i hori-

zontálních obráběcích center, která jsou 
v sortimentu společnosti Stránský a Petržík 
a jejichž servis zajišťuje nejen v České re-
publice, ale i na Slovensku. Velkou výhodou 
při prodeji těchto obráběcích strojů je 
možnost fyzického předvedení ve vlastním 
showroomu v sídle firmy. 

Novinkou v sortimentu jsou CNC obrá-
běcí stroje COSMOS, které pojí špičková 
kvalita za přijatelnou cenu. Jedno z těchto 
center řady CVM800 bude vystaveno 
i na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně, v expozici firmy v pavilonu P, kde 
je možnost detailního seznámení s pa-
rametry tohoto vertikálního obráběcího 
stroje. 
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VLASTNÍ VÝVOJ  
V OBLASTI PNEUMATICKÝCH PRVKŮ 
Při výrobě pneumatických komponent z vlastního konstrukčního oddělení  
používá společnost Stránský a Petržík, která působí v oblasti  
pneumatických prvků již 31 let, nejmodernější technologie.

Přijeďte se seznámit  
se sortimentem firmy 
do expozice 098  
v pavilonu P na  
MSV Brno.

TÉMA MSV 2022

Řada dvojčinných 
válců kompaktních 
rozměrů je vhodná 
tam, kde není 
dostatek prostoru 
pro klasické 
pneumatické válce.

Nový typ nepřímo 
ovládaného 
elektromagnetického 
rozvaděče K2 má 
velký průtok i lepší 
dostupnost.

Novinkou v nabídce 
jsou CNC obráběcí 
stroje COSMOS 
špičkové kvality za 
přijatelnou cenu.
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g  Tel.: +420 603 232 151
g  E-mail: michal.novak@tibbis.cz
g  www.tibbis.cz

Víte?

Dobová rytina zpodobňující magdeburský pokus

ěžně žádná spojitost nebývá, 
ale u jednoho starosty by se 

spojitost se vzduchotechnikou 
našla. Musíme se vydat zpět 
v čase do 17. století do německé-
ho Magdeburgu. Tamní starosta 
Otto von Guericke byl skvělým 
matematikem a fyzikem, který 
bádal i na poli zkoumání tlaku 
vzduchu. Aby dokázal svá tvrze-

ní, předvedl svůj slavný pokus. 
Dvě kovové polokoule volně 
spojil k sobě a utěsnil. Vývěvou 
z nich odčerpal vzduch a poté ke 
každé z polokoulí nechal zapřá-
hnout 4 páry koní, jež se měly 
pokusit polokoule od sebe od-
trhnout. K údivu všech přihlí-
žejících to nedokázaly. Uvnitř 
polokoulí bylo vákuum a tlak 

okolního vzduchu tlačil na polo-
koule větší silou než bylo schop-
no vyvinout 16 koní. Guericke 
tím dokázal, že vzduch ač není 
vidět, je látka, na kterou půso-
bí gravitace a tím vytváří tlak. 
Spoluzasadil se o vědní obor 
„Pneumatiku“, jemuž vděčíme 
i  za vznik tak praktického vy-
nálezu, jako jsou kompresory.

Kovové polokoule 
z magdeburských 

pokusů

B



Unikátní řešení, které 
zahrnuje integraci funkcí 
přípravy, aditivní opravy 

a dokončovací práce, vytvořili 
společně dodavatel robotických 
systémů pro odstraňování mate-
riálu Acme Manufacturing a firma 
Optomec, specializující se na 
řešení pro aditivní kovovou výrobu. Nové 
řešení nabízí kapacitu oprav až 85 tisíc 
titanových lopatek ročně. 

Složení buňky
Základní pracovní buňka se skládá ze tří 
stanic, které umožňují broušení lopatek, 
3D aditivní laserové plátování a koneč-
nou úpravu. Obsahuje také automatizo-
vanou stanici pro nakládání/vykládání 
palet, unikátní stanici pro jejich překlá-
pění a robotický systém manipulace 
s materiálem. 

Každý stroj v pracovní buňce je 
schopen automaticky upravovat dráhy 

ROBOTIZOVANÝ SYSTÉM OPRAV DÍLŮ  
V LETECKÉM PRŮMYSLU
Na veletrhu IMTS v Chicagu byla představena první plně automatizovaná 
pracovní buňka optimalizovaná pro aditivní opravy titanových lopatek 
leteckých kompresorů. 
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Každý stroj v buňce je 
schopen automaticky 
upravovat dráhy 
nástroje.
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nástroje tak, aby vyhovovaly odchylkám 
mezi lopatkami, které jsou způsobeny 
normálním opotřebením i deformací 
během provozu. Systémy v buňce 
fungující v tandemu jsou podle tvůrců 
řešení příkladem praktického uplatnění 
Průmyslu 4.0 a konceptů digitálních 
vláken v reálném světě. Technologie 
používané v automatizované buňce jsou 
již komerčně dostupné a byly certifiko-
vány úřady civilního letectví po celém 
světě.

K výrobě vysoce kvalitních a přes-
ných svarů titanových lopatek kom-
presoru je určen 5osý laserový pláto-
vací stroj Optomec CS-250 s využitím 

Tři stanice pracovní buňky umožňují broušení, 
aditivní laserové plátování a konečnou úpravu.

Robotizovaná stanice firmy Acme využívá 
systémy MRO.

Použitý 5osý laserový plátovací stroj Optomec 
CS-250.
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patentované technologie LENS Directed 
Energy Deposition, systému pokro-
čilého vidění a adaptivní technologie 
AutoCLAD v kontrolované argonové 
atmosféře. 

Na straně robotiky využívá pracovní buň-
ka systémy MRO (pokročilé ERP řešení pro 
letectví) firmy Acme pro opravu turbínových 
lopatek, které lze nakonfigurovat pro brou-
šení špiček listů, čištění svarů a leštění. 
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Řešení pro různé aplikace
Systém je vybaven automatickým genero-
váním cest, což umožňuje vysoké množství 
kombinací řešení. Tato nová technologie  
je podle vyjádření Acme Manufacturing  
3 až 4krát rychlejší a vykazuje přesvědčivou 
návratnost investic ve srovnání s tradičními 
CNC stroji a ručním svařováním TIG. Využitím 
efektivní a opakovatelné robotické dokon-
čovací technologie je umožněno střediskům 
pro opravy motorů zlepšit celkovou kvalitu 
komponentů a snížit jednotkové náklady.

Ačkoli prezentované řešení využívá ně-
které specifické prvky optimalizované pro 
konkrétní účel – v tomto případě lopatky 
turbín – Acme i Optomec poskytují řešení 
pro širokou škálu různých sektorů. Základ-
ní model pracovní buňky se hodí i pro řadu 
dalších potenciálních aplikací. 

Petr Sedlický
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Řada elektrických a hybridních vstřiko-
lisů ONE-E si získala pozitivní odezvu 
díky svým vynikajícím technologiím. 

Například u modelu 170E umožňují díky op-
timalizované konstrukci kloubového spoje 
čas cyklu sušení 1,49 s na základě upína-
cí síly 170 tun prostřednictvím rychlého 
přepínacího systému High Cycle. Stroj tak 
dosahuje nejen přesnější výrobu, ale také 
o 30 % vyšší rychlosti.

Silnou stránkou je i provoz s nízkými vib-
racemi díky technologii CI-Curve zmírňující 
otřesy. Řízení křivky CI zlepšuje reproduko-
vatelnost výkonu tenkostěnných lisovaných 

výrobků nejen snížením vibrací stroje, ale 
také díky době zrychlení 20 ms.

Stroj vybavený servomotorem s nízkou 
setrvačností, digitálním siloměrem a line-
árním vedením pro hnací část vstřikování 
minimalizuje jakoukoli deformaci desky 
během natlakování pomocí struktury 
Dual Center Press Die. Zároveň zlep-
šuje rozložení povrchového tlaku formy 
o přibližně 15 % (u stacionárních desek). 
Kromě toho má vstřikovací lis ONE-170E 
vylepšený i akcelerační výkon a plasticitu 
díky adaptabilním šroubům se zvýšenými 
otáčkami, funkci monitorování upínací 
síly, automatické kalibrace upínací síly 
a automatického režimu nastavení nuly 
pro pružinovou formu. 

Vysoký komfort obsluhy zajišťuje uživatel-
sky přívětivá konfigurace rozhraní, řešení 
AI formování a software pro automatickou 
kontrolu hmotnosti. 

Petr Přibyl

TECHNOLOGIE ŘADY ONE-E
Novinku ve své nabídce strojů představila korejská společnost LS Mtron v podobě 
vstřikovacího lisu ONE-170E, který charakterizuje superlativy spojujícími jeho přednosti, 
jako ultrapřesný s rychlým cyklem. 

Vstřikovací lis ONE-170E charakterizuje výrobce, 
jako ultrapřesný s rychlým cyklem.

Nový vysokocyklový přepínací systém 
s vysokorychlostním kuličkovým šroubem (rychlost 
upínání 1333 mm/s).

Pevná deska středového lisu minimalizuje 
deformaci a prodlužuje životnost formy.

1

2

3

MSV 2022 TÉMA

1

2

3

3



V sortimentu firmy tak nechybí záchyt-
né vany z oceli i plastu, bezpečnostní 
skříně na nebezpečné látky, podlaho-

vé plošiny, sorbenty, regály, bezpečnostní 
sprchy, ale ani skladovací kontejnery, které 
umožňují bezpečné a předpisové sklado-
vání většího množství nebezpečných látek 
uvnitř i vně stávajících budov. Vedle bohaté 
nabídky již hotových produktů firma dokáže 
kompletně zrealizovat individuálně řešené 
projekty přesně podle zadání a potřeb zá-
kazníka. Všechny DENIOS produkty splňují 
veškeré legislativní požadavky pro správné 
a bezpečné skladování nebezpečných 
chemických látek. 

Protipožární sklady nové generace
Vaše bezpečnost je pro nás stejně důleži-
tá, jako vaše pohodlí, proto jsme při vývoji 
a inovaci našich produktů na skladování 
a manipulaci s nebezpečnými látkami 
naprosto nekompromisní. Důkazem je náš 
inovovaný protipožární sklad řady WFP, 
který je nástupcem celosvětově oblíbeného 
protipožárního skladu BMC, kterého bylo 
doposud po celém světě prodáno více než 
5000 kusů. 

Pochůzný protipožární sklad WFP je 
skvělou volbou, pokud potřebujete usklad-
nit menší či větší množství hořlavých a vodu 
ohrožujících látek. Díky variabilitě sklado-
vací plochy od 6 do 22 m2 a světlé vnitřní 
výšce 2280 a 2500 mm snadno umístíte 
protipožární sklad WFP v podstatě kamko-

liv, kam potřebujete. K základ-
nímu vybavení patří integrovaná 
nepropustná záchytná vana  
s příslušným záchytným obje-
mem (dle Zákona o vodách  
č. 254/2001 Sb.) a ocelová kon-
strukce s protipožárními panely 
s požární odolností až 120 minut 
při vnitřním i vnějším požárním 
zatížení. 

Požární odolnost umožňuje 
umístění skladu s požární odol-
ností uvnitř budovy i na volné 
prostranství, a to bez nutnosti 
dodržení jinak nutných odstu-
pových vzdáleností od okolních 
objektů. Můžete tak klidně vytvo-
řit samostatný protipožární úsek 
třeba přímo uprostřed výrobní 
haly, fantazii se meze nekladou. 
Sklad je navíc vybaven větracím 
zařízením a zároveň může být 
vytápěn nebo naopak klimati-
zován. 

Inovace se dočkal i protipo- 
žární regálový sklad FBM,  
který je v současné době  
nahrazen protipožárním skladem 
typové řady RFP. Protipožární 
sklady řady RFP nabízí  

certifikovanou bezpečnost ve velkém,  
tedy prostor až pro 32 sudů à 200 litrů,  
12 europalet, 8 chemických palet nebo  
8 IBC nádrží à 1000 litrů. I tento typ protipo-
žárního skladu je vybaven integrovanou ne-
propustnou záchytnou vanou, díky požární 
odolnosti tvoří samostatný požární úsek 
a lze ho vybavit nejrůznějším příslušenstvím 
přesně dle vašich požadavků.

Mnoho dalších informací a možností týka-
jících se bezpečného skladování  
nebezpečných látek a vybavení výroby na-
jdete na našich internetových stránkách:  
www.denios.cz FO

TO
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KAM S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM HOŘLAVIN? 
Společnost DENIOS s více než 30letou praxí ve vývoji a výrobě vlastních 
produktů přináší kompletní nabídku různorodých řešení pro bezpečné 
skladování i manipulaci s nebezpečnými látkami, jako jsou např. oleje, 
pohonné hmoty, hořlaviny, odpady atd. 

Sklady mohou být 
vybaveny větracím 
zařízením, vytápěním 
nebo klimatizací.

TÉMA MSV 2022

Protipožární sklad WFP lze umístit 
kamkoliv, třeba uvnitř budovy.

Když je potřeba, tak i na volné 
prostranství.
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Průlomová technologie vstřikování 
UltraShot byla navržena pro zvýše-
ní flexibility návrhu dílů na základě 

funkce. Novinka nabízí nejvyšší úroveň 
přesnosti a konzistence pro nejnáročnější 
aplikace a umožňuje lisovat vysoce kvalitní 
plastové díly, které by byly běžnými vstři-
kovacími procesy v jediném cyklu nefor-
movatelné.

Klíčem k technologii vstřikování Ultra-
Shot je to, že vytváří tlak v blízkosti dutiny 
pomocí přesného, servem řízeného vstři-
kovacího systému. Díky tomu poskytuje 
bezkonkurenční kontrolu plnění dutin a vy-
vážení kritických dílů i náročných aplikací.

Firma má výrobní závody nejen v do-
movské Kanadě a USA, ale také v Číně 
a Evropě, kde je kromě Lucemburska 
a Švýcarska najdeme také v Čechách, 
konkrétně u Jindřichova Hradce:  
Husky-KTW.

Přesnější a rychlejší
Nejnovější řada horkých vtoků nabízí dra-
matický pokrok oproti tradiční technologii 
vstřikování, protože UltraShot s horkým 
kanálem je vybaven vstřikovacím systé-
mem řízeným servem, který umožňuje 
přesnější kontrolu plnění dutin taveninou. 
Toho bylo dosaženo umístěním vstřikova-
cích kanálků blíže k dutinám s vyšším tla-
kem, což snižuje smykové i tepelné změny 
v kvalitě součástí.

Zatímco v konvenčním horkém vtoku 
může tavenina projít mnoha cykly vyso-
kotlakého vstřikování, pomocí technologie 
UltraShot může být lisovaný díl vyroben 
pouze v jednom výrobním kroku a v jedné 
výrobní buňce namísto dřívější sekvence 
několika kroků. Tím pro něj lze získat nej-
lepší fyzikální vlastnosti. Tavenina v hor-
kých vtocích UltraShot produkuje méně 
odpadu a vytváří v dílu méně napětí, čímž 
jsou zachovány původní vlastnosti prys-
kyřice a lisovaný díl má lepší mechanické 
i optické parametry, takže kvalita výroby 
dílů se ve srovnání s konvenčním systé-
mem horkých vtoků výrazně zlepšuje.

Díky technologii UltraShot se zkracuje 
čas vstupu do přední vtokové části, což 
nabízí výrobcům bezkonkurenční kontrolu 
plnění dutiny i vyvážení. 

Vstřikování pod kontrolou
UltraShot s řídicím systémem Altanium 
Mold Controller využívá vysoce pokročilé 
monitorování i řízení procesu s uzavřenou 
smyčkou. Vstřikování se provádí pomocí 
elektrických servomotorů, které poskytují 
přesný a opakovatelný výkon. V podstatě 
je možné produkovat stejný výkon v každé 
dutině, přičemž systém je okamžitě škálo- FO
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JAK FORMOVAT NEFORMOVATELNÉ
Dodavatel zařízení pro vstřikování plastů, kanadská firma Husky 
Technologies, představila na posledním veletrhu Fakuma novou 
technologii vstřikování nabízející bezkonkurenční měřítko  
i kvalitu lisování dílů. 

Produkty vykazují 
ideální rovnováhu 
díky stabilnějšímu 
a pečlivěji  
sledovanému procesu 
vstřikování.

TÉMA MSV 2022

UltraShot umožňuje formovat díly, 
které nelze formovat konvenčním 
vstřikováním.

Přesné servem řízené vstřikování 
taveniny v blízkosti dutiny. 

Kontrola pomocí Altanium Mold 
Controller poskytuje integrované řízení 
a monitorování procesu plnění dutin.

Diskrétní design vstřikovacího okruhu 
může být škálovatelný až na 128 dutin.

Systém Pronto Direct umožňuje 
vyrábět díly z více pryskyřic nebo více 
barev stejné pryskyřice.
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vatelný na 128 dutin za stejných podmínek 
zpracování, bez ohledu na velikost formy. 
Proces je předvídatelný od nízké po vyso-
kou kavitaci.

Altanium Mold Controller integruje 
špičkové řízení teploty horkého vtoku 
a servořízení formy do stejné jednotky 
a nabízí vizuální graf klíčových parametrů 
vstřikování v reálném čase. Kromě toho lze 
každý parametr nastavit pomocí toleran- 
čních pásem a alarmových výstupů, aby 
bylo dosaženo nejvyšší kontroly procesu 
vstřikování. Ovladače forem Altanium přes-
ně monitorují nastavené teploty i výrobní 
operace buněk a umožňují transparentní 
řízení procesu. Produkty jsou tak roz-
měrově konzistentnější a vykazují ideální 
rovnováhu díky stabilnějšímu a pečlivěji 
sledovanému procesu vstřikování. Tech-
nologie Split-sprue bar zabraňuje tradič-
nímu přetékání horkých kanálů, a pomáhá 
udržet oblast lisování mimo volně stékající 
části.

Systém UltraShot se dodává v řadě 
velikostí a výrobce nabízí silnou podporu 
návrhářského týmu Husky při řešení pro-

jektů zákazníků. Podpora pomůže s tech-
nickou asistencí od prvních požadavků až 
po finální návrh. 

Pronto pro rozmanitější možnosti
Na Fakumě firma představila také systém 
Pronto Direct, který nabízí výjimečnou 
flexibilitu i výkon a je ideální pro lisování 
dílů v automobilovém a obalovém prů-
myslu.  Horké vtoky Pronto jsou vybaveny 
plně konfigurovatelnými komponentami 
a nabízejí propustnost až 350 g/s, opti-
malizovaný tepelný design rozdělovače 
horkého vtoku a nezávislé vstřikování pro 
každou dutinu, flexibilní délky trysek pro 
vstřikování, rozteč a 14 různých stylů vto-
ků. K dispozici je výběr z více než stovky 
dostupných rozvržení dutin s možnostmi 
kavitace od 2 + 2 do 16 + 16. 

Systém umožňuje vyrábět díly z více 
pryskyřic nebo více barev stejné pryskyři-
ce, a to buď sekvenčním, nebo simultán-
ním vstřikováním. Systém Pronto 2K umí 
i vícemateriálové aplikace. 

Jan PřibylFO
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EFEKTIVNĚJŠÍ  
VRTÁNÍ DĚR
Další generace vrtáků Sandvik 
CoroDrill 860 s geometrií PM je 
určena pro obrábění materiálů 
ISO P, které tvoří dlouhé i krátké 
třísky, jako např. nelegované, 
nízkouhlíkové, nízkolegované 
a vysokolegované oceli nebo oceli 
na odlitky.

Monolitní karbidové vrtáky nové 
generace CoroDrill 860 nabízejí 
podle výrobce vyšší produktivitu při 
vrtání ocelí. Pokroková geometrie PM 
umožňuje vysoce produktivní vrtání 
děr v ocelích a současně přispívá 
i k výrazně delší životnosti nástroje. 

Vrták CoroDrill 860-PM využívá 
novou nástrojovou třídu se 
zdokonaleným mnohovrstvým PVD 
povlakem (nanášeným odpařením 
z pevné fáze). To přináší nejen zvýšení 
odolnosti proti opotřebení, ale také 
zvyšuje produktivitu a snižuje náklady 
na obrobenou součást. Vrták by měl 
najít uplatnění zejména při použití 
v automobilovém a energetickém 
průmyslu, všeobecném strojírenství 
a při výrobě forem a zápustek.

Standardně jsou v nabídce 
k dispozici vrtáky průměrů 3–16 mm 
s hloubkou vrtání 3–8 x průměr vrtáku 
s vnitřním nebo vnějším přívodem 
řezné kapaliny a nástroje umožňující 
zkosení hrany vrtané díry. Rovněž 
jsou k dispozici nástroje vyráběné 
na zakázku, které si mohou uživatelé 
přizpůsobit svým specifickým 
požadavkům. 

Pro další prodloužení životnosti 
těchto vrtáků a k zajištění udržitelnější 
strategie obrábění nabízí výrobce 
možnost využití programu renovace 
slinutých rotačních nástrojů. Firma 
rovněž sbírá vyřazené opotřebené 
nástroje na konci jejich životnosti 
v rámci recyklačního programu, tyto 
nástroje ze slinutých karbidů vykupuje 
a znovu je využívá k výrobě nových. 

Petr Mišúr



Velmi úspěšně zakončila společnost 
ENGEL obchodní rok 2021/22, 
v porovnání s předchozím rokem byl 

nárůst o 36 %. Obrat skupiny ENGEL na 
celém světě činil 1,5 mld. eur, čímž se do-
stala téměř na úroveň roku 2018/19, který 
byl doposud nejlepším v historii firmy. 

Podle Dr. Stefana Engledera, CEO 
skupiny ENGEL, je důvodem této vynikající 
odolnosti vysoká flexibilita, kterou nabízí 
globální výrobní síť, nepřetržité investice na 
pobočkách po celém světě a také vysoká 
inovační síla. Také během minulé nelehké 
doby se firma neodklonila od svých vývojo-
vých cílů a investičních záměrů. Otevřením 
nového zákaznického technického centra 
ve strojírenském podniku St. Valentin na 
jaře 2022 dokončila největší investiční pro-
gram v historii firmy. Do výstavby a moder-
nizace výrobních podniků po celém světě 
bylo v posledních letech investováno více 
než 375 mil. eur.

Přitom se od roku 2018 zásadně změnily 
rámcové podmínky. „Krize zůstanou sou-
částí našeho všedního dne. Na to se při-
pravujeme a díky těmto výzvám se neustále 
vyvíjíme,“ doplňuje Dr. Stefan Engleder. 
Aktuálně je největší výzvou politický vývoj 
v Evropě, narušení dodavatelských řetězců 
a také masivně rostoucí ceny energií i mate-
riálů. Trhy jsou přehřáté a nákladové nůžky 
se neustále rozvírají. Tento efekt je posílen 
rostoucí inflací a její dopad na ceny je tak 
nevyhnutelný.

Působení proti důsledkům  
krize dodavatelských řetězců 
Z důvodu lockdownu v Číně čekaly 
v Šanghaji stovky lodí na nakládku a vy-
kládku, což mělo následky pro dodavatel-
skou situaci v Evropě i USA. Společnost 
ENGEL intenzivně pracuje na tom, aby byly 
důsledky krize dodavatelských řetězců 
pro zákazníky co nejmenší, proto jsou se 
svými dodavateli v neustálém kontaktu. 
Kromě toho firma strategicky investuje, aby 
mohla nepřetržitě vyrábět a plnit závazky 
dodávek. 

Úspora energií a zdrojů je centrálním bo-
dem neustálé optimalizace procesů a sou-
časně je také hlavním atributem vyráběných 
produktů. Zákazníci profitují z rozsáhlých 

zkušeností, kterých firma dosáhla během 
posledních let působení v této oblasti. Své 
vstřikovací stroje začala dimenzovat na nej-
nižší spotřeby energie v oblasti hydraulické, 
hybridní a také plně elektrické techniky 
pohonu. 

Vstřikovací stroje jsou již výrazným 
přínosem, ale ještě vyšší úspory je možné 
dosáhnout technikou temperování, která 
je optimálně přizpůsobena stroji. Díky 
integrovaným systémovým řešením, které 
kombinují vstřikovací stroje s temperováním 
a digitálními produkty, podporuje ENGEL 
své zákazníky při klimaticky neutrální 
výrobě a posilování konkurenceschopnosti 
i v těžkých dobách. 

Evropa: Vyšší ziskovost díky  
energetické účinnosti
Skupina ENGEL dosáhla v obchodním  
roce 2021/22 v Evropě 50 % obratu,  
v USA 27 % a v Asii 21 %. Tím se rozlo-
žení obratu opět navrátilo do stavu před 
automobilovou krizí a pandemií. Evropský 
podíl v uplynulém roce poklesl na historicky 
nejnižší hodnotu 45 %. Největším jednotli-
vým trhem zůstává nadále Německo. 

Příjem objednávek výrazně předčil oče-
kávání v západní Evropě. Nebylo možné 
očekávat, že se tento region tak rychle 
vzpamatuje z vlivů krize a koronaviru. Pře-
devším v oblasti technického lisování zís-
kala společnost ENGEL v západní Evropě 
mnoho nových zákazníků. Velký potenciál 
má především Itálie a Francie. 

Situace ve východní Evropě byla celkově 
dobrá, i když se automobilový průmysl ještě 
nedostal zpět na úroveň před krizí. Nové 
projekty se týkají především modernizace 
strojů s cílem dosažení vyšší ziskovosti 
použitím energeticky účinnějších a výkon-
nějších strojů. 

Asie: Motorem růstu jsou automobily
Ve východní Asii a především v Číně je 
nejsilnějším motorem růstu automobilový 
průmysl. Je to dáno výrobou elektric-
kých vozidel s mnoha novými firmami na 
trhu. Také stávající zákazníci se podílí na 
úspěchu automotive v Asii, např. rozšíře-
ním výrobních kapacit. Současně je však 
perspektiva narušena politikou nulového 
covidu čínské vlády. Hodně dodavatelských 
řetězců je přerušených a mnoho podniků 
muselo z důvodu lockdownu snížit svou 
kapacitu. 

Naopak jihovýchodní Asie profituje z co-
vidových opatření v Číně. Investoři hledající 
nové investice se tak zaměřili na tento 
region jako alternativu Číny. Roste zde 
poptávka po integrovaných systémových 
řešeních. Při náhradě chybějícího proces-
ního know-how, které v mnoha podnicích 
chybí, napomáhají jednak řešení na klíč, na 
druhé straně si tak zpracovávající podniky 
zajistí výhody v porovnání s ostatní asijskou 
a také evropskou konkurencí. 

Střední východ a Afrika
V regionu METAI, který zahrnuje Střední vý-
chod, Turecko, Afriku a Indii, automobilový 
průmysl v polovině roku 2021 opět naskočil. 
Tento region však za velmi dobrý vývoj 
vděčí odvětví technického lisování, kde 
společnost ENGEL získala několik velkých 
projektů. Mezi nejsilnější motory růstu patří 
řešení k získání větší udržitelnosti.

Velmi pozitivní vývoj zaznamenala firma 
v severní Africe, kde založila novou poboč-
ku ENGEL Maghreb Sarl, která se nachází 
v Marockém městě Tanger. Maroko v po-
sledních deseti letech vybudovalo význam-
ný zpracovatelský průmysl, na kterém se od 
začátku velmi úspěšně podílela společnost 
ENGEL. Založení pobočky je tak důležitým 
krokem k dalšímu posílení blízkosti k zákaz-
níkům.

Amerika: Odvětví obalové techniky
Také v Severní Americe je nejsilnějším mo-
torem růstu technické lisování. Společnost 
ENGEL profituje v tomto odvětví z trvajícího 
trendu reshoringu, který stejně tak pohání 
růst v oblasti zdravotnictví. Velmi dobrý vývoj 
zaznamenala firma v tomto regionu v odvětví 
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DOBŘE PŘIPRAVENI DÍKY INOVACÍM  
A INVESTICÍM
Hlavními body dalšího vývoje koncernu ENGEL je energetická  
účinnost, digitalizace a budování cirkulární ekonomiky.  
Důležitým pilířem odolnosti je jeho vysoká inovační síla.

Na veletrhu PLASTEX 
v Brně bude ENGEL  
v hale G1, stánek 28,  
a na veletrhu K 2022  
v hale 15, expozice 
C58.
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obalové techniky. Poslední projekty jasně 
ukazují trend k větší udržitelnosti a změny 
v designu obalů. Sílí poptávka po plně elek-
trických řešeních, úspory energie pro vysoce 
výkonnou produkci uzávěrů a tenkostěnných 
nádob a také zařízení pro technologii koin-
jekce s recyklátem pro výrobu kbelíků. 

Svým programem Fast Track reagoval 
ENGEL na obzvláště velkou poptávku po 
rychle dostupných strojích a získal tak mno-
ho nových projektů. 

V zemích Latinské Ameriky se velmi 
dobře vyvíjí odvětví automobilové tech-
niky, zdravotnictví a technického lisování 
s důrazem na logistiku. Roste zde přede-
vším lokální poptávka. Přitom je zřejmý 
trend zvyšování udržitelnosti v rostoucím 
množství použití recyklátu. Nejsilnější po-
ptávku zaznamenal ENGEL v tomto regionu 
v Mexiku, Kolumbii a Ekvádoru. 

Žádané jsou inovativní technologie
Poptávka v oblasti technického vstřikování 
roste ve všech regionech. V obchodním 
roce 2021/22 zaznamenala tato oblast, kte-
rá zahrnuje např. odvětví domácích potřeb, 
stavebnictví, logistiky, hraček či sportu, 
nejvyšší počet došlých objednávek v celé 
existenci. 

Výrobci domácích potřeb, spotřebičů 
a také výrobků stavebnictví a logistiky pro-
fitují v posledních dvou letech z pandemie 
koronaviru. Tento rozmach pravděpodobně 
zeslábne, avšak výhled je pozitivní. Hodně 
firem se intenzivněji zabývá modernizací 
svých strojových parků. Cílem je snížení 

CO2 stopy. V souladu s tím 
roste poptávka po energetic-
ky úsporných servohydraulic-
kých a plně elektrických vstřikova-
cích strojích. Kromě toho je na vzestupu 
zpracování recyklátu právě v oblasti 
technického vstřikování. 

„V odvětví automobilového průmyslu do-
šlo v ukončeném obchodním roce 2021/22 
k návratu na původní úroveň rychleji, než 
jsme očekávali. Toto odvětví zaznamenalo 
nadprůměrný růst v Číně a Severní Ameri-
ce. I když dochází k částečnému posunu 
investic z důvodu krize dodavatelských ře-
tězců, jsou naši odborníci v oblasti automo-
bilové techniky do budoucnosti pozitivní. 
Poptávka je nadále vysoká,“ zdůrazňuje  
Dr. Stefan Engleder s tím, že projekty, které 
se nyní posouvají, budou realizovány později. 

Motorem inovací a růstu v odvětví au-
tomobilového průmyslu je elektromobilita 
a autonomní řízení. Oba tyto vývoje zna-
menají použití polymerů a zčásti vyžadují 
zcela nové technologie. Kromě toho je 
zřejmé neustále rostoucí použití recyklova-
ných materiálů. Digitální řešení společnosti 
ENGEL umožňují automatické vyrovnání 
kolísání v surovinách v probíhajícím proce-
su. Díky tomu je možné použití recyklátů 
také při vysoce kvalitním použití. 

Obzvláště silně technologicky poháně-
ný je teletronický průmysl, který zahrnuje 
spotřební elektroniku a telekomunikaci. 
V tomto odvětví společnost ENGEL častěji 
dodává velmi přesné vstřikovací stroje pro 
velmi náročné produkty, často v rozsahu FO
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mikrovstřikování. Příkladem jsou kvalitní 
systémy čoček pro kamery smartphonů. 
Velký potenciál se nabízí v oblasti nositel-
ných zařízení, senzorických výrobků pro 
oblast sportu, volný čas a zdraví. 

Odvětví zdravotnictví ukončilo obchodní 
rok 2021/22 velmi úspěšně hlavně v Evropě 
a USA. Pandemie koronaviru sice oslabuje, 
společnost ENGEL to však může kompen-
zovat zakázkami z odvětví zdravotnických 
prostředků, jako jsou např. autoinjektory 
a inhalátory. 

V oblasti obalové techniky je na špici USA 
s obzvláště vysokou poptávkou. Častěji 
jsou poptávána inovativní řešení k výrobě 
kbelíků. Z tohoto trendu společnost ENGEL 
výrazně profituje díky vstřikovacímu stroji 
duo speed, který byl cíleně vyvinut pro tento 
segment trhu. V Evropě jsou to především 
menší balení pro domácnosti, u kterých bylo 

zaznamenáno mnoho nových zakázek. 
Zájem o udržitelná řešení s lepší 

bilancí CO2 je vysoký. V první 
řadě jsou to však politická 
nařízení, která tyto investice 
vyžadují. Obzvláště výraz-
ně je to vidět na rostoucím 
použití recyklátu. 

V Rakousku firma investo-
vala do nového centra obalo-

vé techniky a chce tak ještě více 
podpořit své zákazníky z průmyslu 

obalů při realizaci těchto měnících se 
rámcových podmínek. Na dvou místech, 
Schwertberg a St. Valentin, jsou k dispozi-
ci strojové kapacity pro zákaznické testy, 
předváděcí akce a odborný vývoj. Dále byla 
přizpůsobena struktura prodeje a decentrál-
ně bylo ve světových pobočkách posíleno 
know-how obalové techniky. 

Zákazníci těží ze síly skupiny ENGEL
Úspěchy v obchodním roce 2021/22 a pře-
trvávající vysoká poptávka však nezna-
menají, že vyhlídky jsou jisté. Také na tuto 
skutečnost Stefan Engleder upozorňuje: 
„Aktuální rámcové podmínky jsou pro celý 
průmysl vstřikování plastů velkou výzvou. 
Seriózní prognóza dalšího vývoje obchodu 
není možná. Máme zde např. rizikový faktor 
válku na Ukrajině, která ovlivňuje již tak 
narušené dodavatelské řetězce a také ceny 
energií a surovin.“ 

Pro společnost ENGEL jsou do budoucna 
důležité strategické investice a intenziv-
ní výzkum i vývoj, a pro své zákazníky je 
tak z dlouhodobého hlediska stabilním 
a spolehlivým partnerem. Od svého zalo-
žení v roce 1945 je rodinnou firmou a je 
nezávislá na externích investorech. A právě 
v napjaté situaci zákazníci profitují ze síly 
koncernu ENGEL. 

www.engelglobal.com
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„To, že 
jsme tak dobře 

překonali automobilovou 
krizi i pandemii svědčí  

o tom, jak odolný je náš podnik, 
a že i v těžkých dobách jsme 

spolehlivým a stabilním 
partnerem,“ říká Dr. Stefan 

Engleder, CEO skupiny 
ENGEL. 



Bioplasty a cirkulární plasty v obalech, 
nábytku, oděvech i obuvi
Na téma měření a snižování uhlíkové stopy 
výrobků v rámci hodnotových řetězců se 
zaměřuje prezentace BASF na veletrhu 
K 2022 v německém Düsseldorfu. BASF 
zde v říjnu 2022 představí řešení pro snižo-
vání uhlíkové stopy výrobků pomocí obnovi-
telných a recyklovaných surovin – mimo jiné 
v podobě komplexní nabídky styrenových 
plastů pro obalový průmysl a stavebnictví. 

Materiály, při jejichž produkci BASF apli-
kuje certifikovanou metodu využití biomasy, 
již nalezly odbytiště v nábytkářství, v oděv-
ním průmyslu nebo v obuvnickém průmys-
lu; konkrétně udržitelný polyuretan BASF 
se skvěle osvědčil v uhlíkově neutrální bez-
pečnostní obuvi. Ultramid Ccycled na bázi 
recyklovaných pneumatik se zase uplatnil 
v odolných outdoorových kalhotách.

BASF posouvá parametry plastů  
pro automobilový průmysl
Na inovace ve výrobě navazují zlepšení  
ve fázi používání. Také v tomto ohledu 
BASF rok od roku posouvá technické para-
metry: ruku v ruce jdou snižování hmotnos-
ti, posilování energetické účinnosti a zvyšo-
vání trvanlivosti. V kombinaci s udržitelnější 
produkcí činí tyto vlastnosti plasty ideálním 
materiálem pro domácí spotřebiče i pro kla- 
sické automobily či pro elektromobily.

Právě v elektrických zařízeních vozů mají 
nepostradatelnou roli malé součástky, které 

jsou vystaveny extrémním podmínkám. 
Mezi takové patří snímače rychlosti kol, jež 
podporují bezpečnost jízdy zejména v situa- 
cích jako nouzové brzdění. Za podobných 
okolností umožňují snímače systémům ABS 
a ESP provést preventivní úkony, udržet 
stabilitu vozidla a zachovat funkčnost řízení. 
Vzhledem ke svému umístění musejí tyto 
senzory odolávat stříkající vodě či soli.  
Před těmito vlivy ochrání citlivou elektro-
niku nově vyvinutý polybutylen-tereftalá-
tový (PBT) materiál Ultradur B4335G3 HR 
HSP. Mezi jeho přednosti se řadí vynikající 
rezistence vůči hydrolýze, skvělé izolační 
vlastnosti, nadstandardní rozměrová stálost, 
dobrá tekutost a snížená viskozita taveniny, 
díky níž mohou mít z něj vyrobené kompo-
nenty tenčí stěnu.

Portfolio BASF pro automobilový průmysl 
obohatil rovněž samozhášivý konstrukční 
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BASF PROSAZUJE NOVÝ PŘÍSTUP  
K PLASTŮM A ZVE KE SPOLUPRÁCI
V rámci podzimního veletrhu K představuje společnost BASF novinky na poli 
zpracování a využití plastů. Jako světový technologický lídr přináší řešení  
pro udržitelnější hospodaření s plasty a optimalizaci jejich vlastností. 

Zásadní problém 
představuje nakládání 
s plasty po skončení 
jejich životnosti.
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Ultramid A3U44G6 DC OR (PA66-GF30 
FR) se zářivě oranžovou barvou. Jedná se 
o inovaci založenou na PA66, jež splňuje 
vysoké nároky tohoto segmentu. Nový plast 
zaručuje větší barevnou stálost, zejména 
pokud jde o oranžovou barvu (RAL 2003), 
po níž je v odvětví velká poptávka.

Třetím esem BASF pro automobilový 
průmysl je Elastollan R 2600 FHF, který 
v porovnání s běžnými plasty vyniká ze-
jména optimalizovanou tepelnou délkovou 
roztažností. Součinitelem tepelné délkové 
roztažnosti se blíží mědi a podobným mate-
riálům pro výrobu vodičů. Díky tomu se mi-
nimalizuje riziko popraskání zapříčiněného 
změnami teplot a zvyšuje se bezpečnost. 
Elastollan navíc působí jako retardér hoření 
bez podílu halogenů a dosahuje klasifikace 
UL94 V-0. Oproti PPS dále skýtá TPU  
zjevné výhody: jsou jimi zpracovatelnost  
při nižších teplotách, nižší hustota a možnost 
snadného obarvení. Díky nim patří držáky 

sběrnic z Elastollanu k prvkům, které otevírají 
dveře masové výrobě elektromobilů.

Poslat plasty znovu do oběhu
Udržitelná výroba a zlepšování vlastností 
plastů ale nedávají odpověď na všechny 
otázky. Zásadní problém posledních deseti-
letí představuje nakládání s plasty po skon-
čení jejich životnosti. BASF proto přináší 
několik produktových balíčků, jež zákazní-
kům a partnerům pomohou optimalizovat FO
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recyklaci plastů, a tím uzavřít pomyslnou 
smyčku.

Inovativní mobilní řešení dceřiné společ- 
nosti BASF trinamiX využívající blízkou  
infračervenou spektroskopii pro třídění 
a identifikaci různých druhů plastových 
odpadů doplňuje řada aditiv IrgaCycle, které 
zdokonalují mechanickou recyklaci. BASF 
navíc uvádí na trh výrobky s podílem surovin 
získávaných prostřednictvím termochemické 
recyklace, konkrétně certifikovanou metodou 
ChemCycling. V portfoliu BASF najdeme rov-
něž kompostovatelný biopolymer ecovio, jenž 
napomáhá organické recyklaci potravinového 
odpadu i obalů znečištěných potravinami.

Společnost BASF zve všechny zákazníky 
i partnery, aby se na veletrhu K i mimo něj 
společně podíleli na přípravě a zavádění 
těchto i dalších novinek pro udržitelnější 
výrobu a recyklaci plastů. 

www.basf.com
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Na výrobu odolných outdoorových kalhot se 
uplatnil Ultramid Ccycled na bázi recyklovaných 
pneumatik. 

Metoda využití biomasy nalezla odbytiště 
i v nábytkářství.

Citlivou elektroniku chrání nově vyvinutý PBT 
materiál Ultradur B4335G3 HR HSP.

Konektory pro vysokonapěťové aplikace 
využívají samozhášivý Ultramid A3U44G6 DC OR 
se zářivě oranžovou barvou.
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Protože kovové třísky musí být pro dal-
ší zpracování drceny, vyplatí se zpra-
covatelům kovů provádět tuto operaci 

ve vlastní režii. Tím mohou být kovové 
zbytky skladovány s nižšími náklady a na 
menším prostoru. Pro tento účel představila 
německá firma Erdwich Zerkleinerungs Sys-
teme na letošním veletrhu AMB ve Stuttgar-
tu řešení, které je speciálně přizpůsobeno 
potřebám podniků na zpracování kovů.

Recyklace se vyplácí
Bez ohledu na to, zda kovozpracující pod-
nik recykluje materiál sám nebo předává 
cenný šrot specializovaným zpracovatel-
ským firmám, vyplatí se snížit množství 
třísek produkovaných při soustružení 
a frézování vlastními silami. Materiál je pak 
k dispozici ve slisované formě, což před-
stavuje enormní úsporu místa ve srovnání 

s ukládáním objemných shluků třísek. Za 
koncentrované kovové zbytky lze získat 
lepší ceny surovin a díky vyšší objemové 
hmotnosti je výrazně výhodnější i doprava. 
V neposlední řadě lze z drceného mate-
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„POŽÍRAČ TŘÍSEK“ ULEHČUJE  
ŽIVOT OBRÁBĚČŮM
Při soustružení či frézování vzniká velké množství třísek, které musí být 
někde shromažďovány, než budou předány recyklačním firmám.  
To může být komplikované zejména pro menší výrobce.

Větší řezná síla  
a nejužší řezné  
mezery protiběžně 
rotujících nožů 
umožňují zpracovat  
i náročnější odřezky.

TÉMA MSV 2022

Drtit kovové třísky ve vlastní režii se firmám 
vyplatí, jejich skladování pak zabere méně 
prostoru.

Jednohřídelový drtič M600/1-600 je určen 
speciálně pro zvláště velká množství třísek  
a objemné smotky.

Dvouhřídelový drtič na výzkumné stanici GARS 
O‘Higgins umožňuje vědcům snížit objem odpadu 
až o 80 %.

Pokud se na každý soustruh či frézku 
nainstaluje samostatný drtič, lze produkované 
třísky okamžitě zmenšit až na desetinu původního 
objemu.
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riálu získat zpět použité chladicí kapaliny 
a maziva, což znamená úsporu nákladů i při 
nákupu spotřebního materiálu.

Pro bezproblémovou integraci třísek do 
procesu obrábění vyvíjí firma centralizo-
vané i decentralizované systémy. Pokud 
se na každý soustruh či frézku nainstaluje 
samostatný drtič, lze produkované třísky 
okamžitě zmenšit až na desetinu původního 
objemu. To zvyšuje spolehlivost procesu, 
protože sběrné nádoby mají výrazně sníže-
né riziko přetečení a ucpání dopravníku. Pro 
tento účel jsou obecně vhodné kompaktní 
jednohřídelové drtiče, které mohou podle 
druhu a velikosti třísek dosahovat průchod-
nosti až 2000 kg/h. Pro větší množství, kte-
rá vznikají např. v centrálním systému řízení 
třísek, nebo u třísek s větším průměrem, je 
už pak potřeba zařízení s vyšším výkonem, 
např. dvouhřídelový či vícehřídelový drtič. 
Díky větší řezné síle, účelnému nabírání 
materiálu a nejužším řezným mezerám 
zabraňujícím zadření mezi protiběžně rotu-
jícími noži, jsou tyto systémy vhodné i pro 
náročnější geometrie odřezků.

Nový drticí pomocník
Firma upravila svůj jednohřídelový drtič typu 
M600/1-600 speciálně pro zvláště velká 
množství třísek a objemné smotky. Jak 
konstatuje výrobce, standardní jednohří-
delový drtič dokáže najednou zpracovat 
asi 300–400 litrů, vylepšená verze zvládne 
až 1000 litrů díky tříšnekovému podavači, 
který je připojen před řeznou jednotkou. 
Šneky řízené frekvenčním regulátorem 
automaticky rozmotávají velké shluky třísek 
tak, aby je jednohřídelový drtič mohl bez 
přerušení zpracovávat. Jemné třísky jsou 
automaticky prosévány, což dále snižuje 
zatížení řezného ústrojí. Zařízení je vyba-
veno hydraulickým podávacím lisem, který 
usnadňuje nasávání třísek na řezací jednot-
ce, a pneumatickou klapkou pro vyhazování 
cizích materiálů přes vibrační skluz do 
samostatné nádoby. Stejně jako všechny 
drtiče Erdwich, lze i nový systém s tříšne-
kovým podavačem integrovat do zpětného 
čerpadla nebo zpracovatelského systému 
a použít jako samostatné řešení s vlastní 
sběrnou nádobou.

Výrobce má pro svá zařízení i unikátní 
reference. Jedno z nich se podílí na ochra-
ně životního prostředí v Antarktidě, kde 
extrémní povětrnostní podmínky umožňují 
větší přepravy pouze v letních měsících, 
což platí i pro likvidaci odpadu. Dvouhří-
delový drtič fungující na tamní výzkumné 
stanici GARS O‘Higgins, kterou provozuje 
Německé centrum pro letectví a kosmonau-
tiku, umožňuje výzkumníkům snížit objem 
odpadu až o 80 %. 

Josef VališkaFO
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Návštěvníci se mohou těšit nejen na 
nová paralelní chapadla, aplikační 
sady MTB pro snadné automatizo-

vané zakládání, ale i na magnetická cha-
padla či přírodou inspirované systémy AD-
HESO. Z upínací techniky budou k vidění 
nové manuální středicí 4čelisťové sklíčidlo, 
nová generace silových svěráků i novinky 
firmy Gressel. Také úspěšný stavebnicový 
systému TANDEM3 s novým upínacím si-
lovým blokem s větší konstrukční volností 
pro automatizované zakládání. 

Tento tříčelisťový upínací silový blok 
KRP3 je doplňkovým komponentem, který 

zajišťuje optimální upnutí ob-
robku při zakládání do stroje. 
Představuje další modul pro 
stacionární upínání válco-
vých obrobků v produktech 
úspěšné řady, která je ideál-
ní pro malé i extrémně velké 
dávky ve všech odvětvích 
průmyslu. 

Upínací bloky systému TANDEM3 
se vyznačují kompaktním designem, 
vysokou sílou upnutí a velkou přesností. 
Různé funkce monitorování a volitelné 
zesílení upínací síly pneumatického 
ovládání včetně řady příslušenství je 
předurčují pro automatizované použití 
při obrábění kovů. Monitorovací funkce 
umožňují např. sledování základní polohy 
čelistí dynamickým tlakem nebo kontrolu 
dosedací plochy obrobku při zakládání 
do stroje. 

Petr Kostolník

SCHUNK S NOVÝM UMÍSTĚNÍM  
V PAVILONU F
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu 
bude společnost SCHUNK nově uprostřed pavilonu F, 
na stánku 036 s plochou 105 m2, kde předvede celé 
portfolio upínací techniky a svěráků. 

Všechny nové produkty najdete na 
nepřehlédnutelném modrém stánku 
036 v pavilonu F.  

Upínací síla KRP3 se pohybuje od 
18 do 66,5 kN a její rovnoměrné 
rozložení zajišťuje bezpečné  
a opakovatelné upnutí. 
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Tento vyspělý systém se rozhodli jedna-
telé rodinné firmy Maso-Profit nain-
stalovat v roce 2018, předtím využívali 

policové regály rozmístěné v různých částech 
svého areálu. Firma je od roku 1991 partne-
rem pro podnikatele v oboru zpracování masa 
a gastronomie a jejím hlavním sortimentem 
jsou nože, koření a profesionální gastrono-
mické technologie. 

Kompletní instalace
V listopadu roku 2018 byla podepsána 
smlouva na dodávku inovovaného typu 
automatického zakladače STC2B1A. Proces 
instalace systému podléhal detailnímu har-
monogramu, který se dařilo plnit podle plánu, 
kromě dvoudenního zpoždění kvůli dostavbě 
nové budovy skladu, kde měl být Miniload 
instalován. Po úspěšné realizaci, která prově-
řila dovednosti techniků Jungheinrich, přišla 
nejnáročnější fáze pro zákazníka, a sice pře-
chodný stav, při kterém bylo zboží vyskladně-
no v přepravkách ležících úplně všude. 

„Na třídění, kontrolách, focení i zasklad-
ňování položek se podílela celá řada lidí, bez 
kterých by se přesun do nové budovy nemohl 
povést tak hladce,“ říká Jiří Kužniar, vedoucí 
divize komunikace ve společnosti Maso-
-Profit.

Jakmile bylo zboží správně naskladněno, 
nezbývalo než se s novým systémem naučit 
efektivně pracovat, což zabralo zhruba dva 
týdny. Zaměstnanci museli za pomoci odbor-
níků dodavatele přijít na to, jak řešit chyby, 
které zakladač hlásí. Nejednalo se přitom 
o poruchy, ale o stav, kdy stroj vyžaduje 
od obsluhy určitou nápovědu. Dnes už je 
zakladač, který si vysloužil přezdívku Emil, 
plnohodnotnou součástí firmy. Zaměstnanci 
prostřednictvím Miniloadu dokážou ze čtyř 
stanovišť obsluhovat celý sklad, ve kterém  
se nachází 2500 přepravek s více než  
10 000 druhy zboží.

Moderní řešení
Realizované řešení zahrnovalo automatický 
zakladač typu Miniload včetně systému řízení 
skladu Jungheinrich WMS. Díky tomuto 
inovativnímu systému je Maso-Profit schopen 
optimalizovat využití kapacity skladu a ma-
ximalizovat výkon i efektivitu všech procesů. 
Nový systém také usnadňuje práci zaměst-

SYSTÉM PRO EFEKTIVNÍ  
VYUŽITÍ KAPACITY SKLADU
V pražských Hrdlořezích nainstalovala společnost Jungheinrich  
v rodinné firmě Maso-Profit unikátní, plně automatický systém  
Miniload se zakladačem STC2B1A.

FO
TO

: J
un

gh
ei

nr
ic

h

38 l 09-2022

PŘÍPADOVÁ STUDIE
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nancům, kteří se mohou soustředit pouze 
na své úkoly při výběru objednávek. Celý 
skladovací proces se tím zefektivnil, snížil se 
počet chyb a zkrátila se doba dodání. To vše 
zajistilo firmě zvýšení kvality poskytovaných 
služeb.

Největší výhodou realizovaného unikátního 
řešení je pro zákazníka maximálně efektivní 
využití kapacity skladu. Toho bylo možné 
dosáhnout nejen díky automatickému řešení 
regálového systému, ale také velmi flexibilní 
spoluprací s klientem. Regálový systém byl 
přizpůsoben sedlové střeše budovy, díky 
čemuž se technikům podařilo využít i obtížněji 
dostupné prostory. V tom jim pomohlo i nej-
nižší možné vyložení, které zajišťuje inovativní 
koncept kolejnic a pohonný systém Omega. 
Součástí realizace v Maso-Profitu byla i vá-
lečková dráha integrovaná do regálu, double-
-deep skladování, přesné určení pozice či in 

a out dopravníky. V sídle firmy v pražských 
Hrdlořezích je dnes k vidění nejmodernější 
intralogistický systém skladování, který udává 
aktuální skladovací trendy.

Zakladač typu Miniload dosahuje s mini-
mální spotřebou energie maximální efek-
tivity ve skladu především díky odlehčené 
konstrukci a speciálním kondenzátorovým 
zásobníkům energie SuperCaps. Ty jsou pří-
mo integrované v zakladači a slouží k rekupe-
raci energie při brzdění, díky tomu je zakladač 
schopen ušetřit až 40 % elektrické energie. 

Petr KostolníkFO
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Moderní a úsporný 
systém skladování 
udává aktuální  
skladovací trendy.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

SYSTÉM MINILOAD

Výkonný zakladač pracuje díky 
řemenovým pohonům velmi tiše a může 
dosahovat rychlosti pojezdu až 6 m/s  
při maximálním zrychlení více než  
5,3 m/s2. Tím umožňuje dramaticky zvýšit 
obrátkovost zboží.

Extrémně lehká hliníková konstrukce 
sloupu Miniloadu je z lisovaných profilů 
s příhradovými vzpěrami z odlitků. Tím je 
možné dosáhnout nízké hmotnosti zakladače 
a flexibilní možnosti úpravy sloupu, který 
může mít až 25 metrů. Jeho modulární 
konstrukce umožňuje také flexibilní možnosti 
individuální úpravy zakladače.

Konstrukce v kombinaci s integrovaným 
akumulátorem umožňuje zakladači 
prostorově úsporné skladování drobných 
dílů v bedýnkách, krabicích i jiných úložných 
systémech. Zásluhou inovativní koncepce 
kolejnic a pohonu s jednotkou pojezdu 
Omega integrovanou v patě sloupu nabízí 
ve své třídě naprosto minimální rozměry. 
Díky tomu zásadním způsobem zvyšuje 
využitelnou kapacitu skladu. 

Po úspěšné realizaci přišla na řadu testovací 
fáze, která prověřila dovednosti techniků 
Jungheinrich.

Celý sklad, který obsahuje více než 10 tisíc druhů 
zboží, obsluhují čtyři vychystávací stanice.

Automatický zakladač STC2B1A si vysloužil 
přezdívku Robot Emil a za hodinu zvládne  
až 380 beden.

Výkonný zakladač vyžaduje minimální podíl 
lidské práce.

Regálový systém s promyšleným konceptem 
kolejnic umožňuje efektivní průběh všech procesů.
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Společnost Modvion a finská firma 
Stora Enso postavily první dřevěnou 
věž pro větrnou elektrárnu, která je 

vysoká 30 m a je stejně pevná jako ocelová. 
Při její výrobě vzniklo o 90 % méně emisí 
uhlíku. Ještě letos chtějí firmy instalovat 
další dřevěné elektrárny, nastavit obchodní 
model a zahájit komerční prodej.

Věže z vrstveného dýhovaného dřeva se 
vyrábějí v modulech, které se pak montují 
přímo na místě stavby. Moduly pak lze 
přepravovat i po veřejných komunika-
cích bez speciálních povolení, díky tomu 
mohou být dřevěné větrné elektrárny 
vyšší a dosahovat daleko větší výkon 
než ty současné konvenční. Potenciální 

PRVNÍ DŘEVĚNÁ VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA
Využití dřeva u výškových staveb není úplnou novinkou,  
ale věž větrné elektrárny ze dřeva ano. Vyrostla na švédském  
ostrově poblíž Göteborgu.
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ENERGIE A ENERGETIKA

Věž pro větrnou elektrárnu ze dřeva má být 
stejně pevná jako věž ocelová.

Moduly se vyrábí z vrstveného dýhovaného dřeva.

Dřevěné moduly konstrukce věže se pak montují 
až přímo na místě.

Věže větrníků ze dřeva by měly vydržet zhruba  
25-30 let, tj. stejně jako standardní díly turbín. 
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výška dřevěné věže prý může dosáhnout 
až 1500 m, nicméně tento údaj bude asi 
třeba brát s rezervou.

Čím vyšší jsou větrné turbíny, tím 
dosahují většího výkonu, protože rychlost 
větru roste s výškou, kde je zároveň vítr 
méně turbulentní. Většina větrných turbín 
na světě dosahuje do výšky 100 m, ale 

očekává se, že do roku 2035 dosáhnou 
průměrné výšky až 150 m. 

Podle vyjádření firmy Modvion by jejich 
dřevěné věže měly vydržet stejně dlou-
ho jako ostatní standardní díly turbín, tj. 
zhruba 25 až 30 let. Firma zároveň už nyní 
pracuje na recyklaci vrstveného dřeva, 
takže materiál z dřevěných elektráren by 
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po skončení jejich životnosti mohl najít 
další využití, např. ve stavebnictví. 

Do projektu loni investovala i dánská 
firma Vestas, jeden z největších výrobců 
větrných turbín na světě, která chce do 
roku 2040 vyvinout zcela klimaticky  
neutrální pobřežní větrnou turbínu  
s výkonem 15 MW. 

Na turbínách ve výkonovém rozmezí  
12 a 14 MW pracují také Siemens Game-
sa Renewable a GE Renewable Energy. 
Modvion zatím plánuje umísťování svých 
dřevěných větrných elektráren právě na 
pobřeží, do budoucna však po drobných 
úpravách počítá s jejich masivním nasaze-
ním také na moři. 

Vladimír Kaláb

ENERGIE A ENERGETIKA
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Tým výzkumníků ze švýcarských 
federálních laboratoří pro materiálové 
vědy a technologie (EMPA) použil při 

výrobě baterie proužek papíru, který před-
tím ponořil do slané vody a poté jej nechal 
vyschnout. Na jednu stranu proužku vědci 
natiskli inkoust obsahující grafitové vločky, 
aby se vytvořil kladný pól baterie. Na dru-
hou stranu k výrobě záporného pólu použili 
inkoust se zinkovým práškem. Obě strany 
papíru byly poté potištěny směsí grafito-
vých vloček a sazí, aby se spojily negativní 
a pozitivní strany. 

Po přidání vody se sůl rozpustí a uvolní 
nabité ionty, které se na záporném pólu 
dostanou do kontaktu se zinkem a způsobí 
jeho oxidaci (jde o stejný proces, který způ-
sobuje rezivění kovu) a uvolnění elektronů. 
Elektrické zařízení připojené k papírové 
baterii pak dokončí obvod, takže elektrony 
mohou proudit ze záporného pólu na kladný 
skrz něj a zde jsou vypouštěny do vzduchu. 
Celkově tento proces generuje elektrický 

proud, který lze použít k napájení elektro-
nického zařízení. Vědci otestovali papírovou 
baterii napájením displeje digitálního  
budíku. Po aktivaci dvěma kapkami  
vody začal papírový článek fungovat za  
20 sekund a dokázal nepřetržitě napá-
jet displej po dobu jedné hodiny, dokud 
nezačal vysychat. Ve srovnání s 1,5 volty 
produkovanými AA baterií dosáhl papírový 

zdroj energie maximálního stabilního  
napětí 1,2 V.

Jakmile výzkumníci vyřeší některé vývo-
jové aspekty, mohl by papírový energetic-
ký článek být použit např. pro inteligentní 
štítky ke sledování objektů. Mezi další 
aplikace patří environmentální senzory, 
nebo dokonce lékařské přístroje. Ale 
i bez úprav proti vysychání by se podle 
nich vodní spínač mohl hodit pro detekci 
vlhkosti.

Na baterii je specifické, že na rozdíl od 
mnoha kovových vzduchových článků 
používá kovovou fólii, která se postupně 
spotřebovává, jak se baterie vybíjí. Její 
design umožňuje přidat do inkoustu pouze 
takové množství zinku, které je skutečně 
potřeba pro konkrétní aplikaci. Jelikož jsou 
papír i zinek biologicky odbouratelné, mohla 
by baterie pomoci snížit dopad jednorázové 
elektroniky na životní prostředí. 

David Kostolník

BATERIE PRO DROBNOU ELEKTRONIKU Z PAPÍRU 
Papírovou baterii s vodním spínačem, kterou vyvinuli vědci EMPA,  
by bylo možné použít k napájení elektroniky na jedno použití.  
Omezil by se tím dopad na životní prostředí.

Jak se papírová  
baterie vybíjí,  
postupně 
spotřebovává použitou 
zinkovou kovovou fólii. 

Čím vyšší jsou větrné 
turbíny, tím  
dosahují většího 
výkonu, protože  
rychlost větru roste  
s výškou.

K výrobě záporného pólu byl použit inkoust  
se zinkovým práškem.

Vědci testovali papírovou baterii napájením 
displeje digitálního budíku.
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Kromě toho, že je Corsair Xeneon Flex 
45WQHD240 špičkovým 45“ ultraširo-
kým OLED displejem s 4K rozlišením, 

lze jej doslova složit z plochého na zakřivený 
pomocí dvojice skládacích rukojetí na obou 
stranách obrazovky. Když je monitor, který 
využívá zobrazovací panel W-OLED firmy 
LG Display, fyzicky složen do zakřivené 
konfigurace, má neuvěřitelný úhel 800R, 
který je ještě zakřivenější než některé dražší 
herní displeje Samsung. Umožňuje ručně 
upravit zakřivení panelu od zcela plochého 
pro strategické nebo produktivní aplikace až 
po křivku 800R pro simulace a hry během 
pouhých několika sekund.

Toto zařízení, označované výrobcem jako 
první svého druhu na světě, se kromě unikátní 
ohybové funkce Xeneon Flex vyznačuje ultra-
širokým rozlišením 3440 x 1440 px při poměru 
stran 21 : 9. Tato kombinace velikosti obra-
zovky a poměru stran má za následek  
o 20 % větší plochu obrazovky než ultra-
širokoúhlý 49“ monitor 32 : 9 a o 81 % 
větší plochu obrazovky než 34“ ultraširoký 
monitor 21 : 9. 

Samostatně podsvícené OLED pixely 
poskytují špičkový jas až 1000 nitů s kon-
trastním poměrem 1 350 000 : 1 a vynikající 
úrovně černé, což zajišťuje maximálně věrný 
a přesný obraz. Rychlá doba odezvy 0,03 ms 
GtG, doba zapnutí/vypnutí 0,01 ms pixelů 

a obnovovací frekvence až 240 Hz eliminují 
rozmazání pohybu. Propojitelnost zajišťuje 
sada dvojic rozhraní HDMI, DisplayPort 
a USB-C (dokonce i jack) na zadní straně, 
doplněná dvěma USB-A porty a sluchátko-
vým výstupem vpředu. 

Xeneon Flex je plně kompatibilní 
s adaptivní synchronizací Nvidia G-SYNC 
a AMD FreeSync. Displej je opatřen spe- 
ciálně vyvinutou antireflexní vrstvou 
pro snížení odlesků i odrazů, a vybaven 
ochrannou technologií LG Low Blue 
Light, která pomáhá snížit únavu očí i při 
celodenním sledování. Obsahuje i sofisti-
kovaný systém prevence vypálení, který 
funguje, když je monitor zapnutý i vypnutý, 
a zajišťuje bezchybný obraz i po delším 
používání uživatelského rozhraní nebo 
operačního systému, takže si výrobce 
mohl dovolit tříletou záruku na vypálení 
a nulový počet mrtvých pixelů. 

OLED MONITOR LZE NASTAVIT  
DO ZAKŘIVENÉHO TVARU 
Díky novince, která je výsledkem spolupráce firem LG a Corsair,  
je možné z plochého monitoru pro dokonalou pixelovou  
přesnost udělat zakřivený pro perfektní video.
Dvoustranu připravil: Kamil Pittner
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Displej je opatřen 
speciálně vyvinutou 
antireflexní vrstvou  
pro snížení odlesků  
i odrazů.

Upravit ručně zakřivení 
panelu je možné během 
pouhých několika sekund.

Na zadní straně zajišťuje 
propojitelnost sada rozhraní 
HDMI, DisplayPort a USB-C. 
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Velkosériová produkce s využitím 
nejmodernějšího výrobního procesu 
N3 by měla začít v horizontu týdnů. 

Společnost obecně nezveřejňuje zákazníky, 
kteří plánují použít její 3nm výrobní techno-
logii jako první, ale neoficiální zdroje nazna-
čují, že tzv. alfa zákazníkem TSMC pro nový 
produkční uzel bude Apple, později budou 
technologii využívat i další klienti, jako AMD, 
Nvidia, MediaTek a Qualcomm.

Ve srovnání s 5nm výrobním proce-
sem společnosti TSMC, který vstoupil 
do fáze velkosériové produkce v roce 
2020, slibuje první generace výrobního 
procesu N3 zvýšení výkonu o 10–15 % 
(při stejném výkonu a složitosti), snížení 
spotřeby energie o 25–30 % (při stejné 
rychlosti i počtu tranzistorů) a přibližně 

1,6násobné zvýšení logické hustoty. 
Jednou z klíčových vlastností N3 je tech-
nologie FinFlex, která výrazně zlepšila 
flexibilitu návrhu pro vývojáře fiktivních 
čipů. Umožňuje kombinovat a porovnávat 
různé druhy standardních buněk v rámci 
jednoho bloku a přesně optimalizovat 

výkon, spotřebu energie i plochu, což je 
zvláště významné pro komplexní zařízení, 
jako jsou jádra CPU nebo GPU, která 
musí nabízet vysokou hustotu tranzistorů 
i vysokou frekvenci. 

Výrobce postupně plánuje přidat do 
rodiny N3 další uzly: technologie N3E 
poskytne vylepšené procesní okno, N3P 
se zaměřuje na zvýšený výkon, N3S na-
bídne zvýšenou hustotu tranzistorů a N3X 
bude mít další optimalizace výkonu pro 
aplikace, jako jsou CPU. Jak se dalo oče-
kávat se zpomalením Moorova zákona, 
bude se 3nm používat ještě mnoho let, 
než ji vystřídá připravovaný pokročilejší 
2nm proces. I poté však bude probíhat 
souběžně výroba čipů využívající různé 
technologie. 

Pro uživatele, kteří požadují pro apli-
kace s vysokou pracovní zátěží stále 
vyšší rychlosti, je určen nově před-

stavený 4cestný PCIe Gen5 SSD adaptér, 
který teoreticky dokáže výkon i kapacitu 
úložiště zčtyřnásobit.

Nový Aorus Gen5 AIC Adapter  
s podporou PCIe 5.0 je plnohodnotná PCIe 
x16 karta plné výšky, která obsahuje čtyři 
M.2-2280 SSD s rozhraním PCIe 5.0 
x4 v konfiguraci RAID. V závislosti 
na režimu RAID může adaptér 
nabídnout až 16 TB úložiště 
(při použití se čtyřmi disky) 
a sekvenční výkon čtení/zápisu 
až 60 GB/s, což je výrazně vyšší 
hodnota, než nabízejí nejlepší 
SSD.

Aby byl zajištěn maximální výkon, 
disponuje adaptér samostatným řadičem, 
resp. přepínačem PCIe 5.0, a pokročilým 
systémem chlazení s tepelnými senzory 
a ventilátorem pro zajištění konzistentního 
výkonu při vysoké zátěži. Je určen k instala-
ci do stolních počítačů vybavených slotem 

PCIe 5.0 x16, což vyžaduje alespoň 
procesorovou platformu AMD Ryzen 

řady 7000 nebo Intel 12. nebo 13. gene-
race. Ovšem moderní procesory pro stolní 
počítače podporují pouze 20 linek PCIe 
5.0, 16 linek pro grafickou kartu a čtyři linky 
pro SSD. Některé systémy jsou vybaveny 
dvěma sloty PCIe x16, z nichž každý pra-
cuje v režimu x8, takže mohou nainstalovat 

grafickou desku a 4cestný adaptér SSD, 
ovšem ani jedna z karet nezíská plnou šířku 
pásma PCIe 5.0 x16. 

Nicméně úložné zařízení s šířkou pásma 
60 GB/s reálně potřebuje jen úzký okruh 
uživatelů, extrémní kapacitu i rychlosti sek-
venčního čtení a zápisu by měly najít využití 
hlavně u pracovních stanic, které zpracová-
vají videa s ultra vysokým rozlišením. 

TSMC PŘECHÁZÍ NA 3NM TECHNOLOGII
Nejvýznamnější světový dodavatel čipů, tchajwanská společnost Tchaj-wan 
Semiconductor Manufacturing (TSMC), se připravuje na vstup do nové éry.  
Potvrdil plány na brzké zahájení 3nm výroby. 

SSD ADAPTÉR S EXTRÉMNÍM VÝKONEM
Klientský SSD disk s rozhraním PCIe 5.0 x4, který uvedla společnost  
Gigabyte modelem Aorus Gen5 1000 SSD, patří aktuálně mezi nejvýkonnější  
úložná zařízení v současnosti.
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Adaptér Gigabyte 
Aorus Gen5 AIC má 

čtyři sloty M.2.



Možná by elektrická letadla moh-
la vzlétnout ještě před koncem 
dekády, ale pravděpodobně 

nás nebudou moci dostat příliš daleko, 
konstatuje Casey Crownhart v článku 
„Co brání elektrickým letadlům vzlétnout“ 
uveřejněném v magazínu MIT Technology 
Review, kde analyzuje důvody, proč nyní 
často frekventované zprávy o projektech 
elektrické vzdušné mobility zřejmě nenaplní 
očekávání.

Problém se jmenuje baterie
Hlavním limitujícím faktorem jsou především 
baterie, které by mohly pohánět letadla, ale 
jejich hmotnost omezuje dolet. Stěžejní je 
zejména množství energie, které lze uložit 
do co nejmenšího objemu. Současné baterie 
nemají hustotu energie nezbytnou k napájení 
čehokoli jiného než těch nejlehčích letadel. 
Budoucnost elektrických letadel tak nakonec 
může záviset na budoucnosti pokroku 
v technologii baterií a jen jejich pokračující 
vylepšování by mohlo pomoci, aby se e-leta-
dla stala schůdnější možností pro létání. 

„Lákadlem letecké elektromobility 
je hlavně snížení emisí, které může být 

opravdu výrazné. Baterií poháněné letadlo 
nabité obnovitelnou energií by mohlo 
produkovat téměř o 90 % méně emisí 
než dnešní stroje s tryskovým pohonem,“ 
říká Jayant Mukhopadhaya, dopravní 
analytik z Mezinárodní rady pro čistou 
dopravu (ICCT). Zbývající emise pocházejí 
z velké části z výroby baterie, která by 
ale pravděpodobně musela být u většiny 
letadel každý rok vyměněna. Baterie jsou 
také efektivním způsobem využití elektřiny 
a v elektrickém letadle by asi 70 % ener-
gie použité k nabití baterie skutečně pohá-
nělo letadlo. Existují určité ztráty v baterii 
a v motoru, ale účinnost elektrického 
pohonu je ve srovnání s jinými možnost-
mi dekarbonizace letu vysoká – např. 

u vodíku a syntetického paliva je účinnost 
uvažována v rozmezí 20 až 30 %.

Už za pár let?
Mezi firmy, které se snaží využít příslib  
baterií pro komercializaci elektrických 
letadel, patří např. švédský start-up Heart 
Aerospace. Jejich 19místné stroje ES-19 
mají zahájit letové testy v roce 2024 a podle 
výrobce by mohly být komerčně nasazeny 
do roku 2026. Společnost už na ně získala 
200 předobjednávek (výroba by měla pro-
bíhat ve spolupráci se španělskou firmou 
Aernnova) a plánuje začít na okrajových 
trzích, jako jsou přelety přes fjordy ve Skan-
dinávii, protože tyto trasy je obtížné nahra-
dit pozemní dopravou. Tyto cesty jsou ale 
jen začátek, cílem je rozšířit regionální létání 
globálně. Firma tvrdí, že i se současnou 
technologií baterií by její letadla mohla být 
schopna uletět asi 460 km, což je zhruba 
vzdálenost mezi New Yorkem a Bostonem 
nebo Paříží a Londýnem.

Nicméně požadavky na baterie pro  
létání i při těchto krátkých cestách jsou 
poměrně značné. Devatenáctimístná letadla 
společnosti Heart ponesou na palubě asi  

CO BRZDÍ LETECKOU ELEKTROMOBILITU? 
Řada start-upů pracuje na projektech malých elektrických letadel schopných 
podnikat relativně krátké cesty, což je však postačující pro potřeby  
regionální dopravy. Problém je, že by mohla přepravit max. 15 cestujících  
na vzdálenost jen asi 50 km.
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Požadavek na  
nezbytné rezervy  
energie je v konečném 
důsledku skutečným 
zabijákem elektrické 
letecké mobility.
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3,5 tuny baterií, což je kapacita srovnatelná 
s kapacitou baterií osmi až deseti elektric-
kých vozidel.

Americký start-up Wright Electric míří na 
větší letadla. Plánuje dovybavit bateriemi 
pro krátké trasy až 100místné stroje. Její 
Wright Spirit je charakterizován jako první 
letadlo s nulovými emisemi pro stovku 
pasažérů navržené pro jednohodinové lety 
na krátké až střední vzdálenosti. Příští rok 
by měly začít testy a do roku 2026 se počítá 
s létáním. Do roku 2030 by chtěla přijít 
s typem Wright 1 s pohonným systémem 
a vylepšenou konstrukcí pro obecné nasa-
zení za cenu srovnatelnou s alternativami 
na fosilní paliva.

Nicméně řada odborníků je skeptická, že 
by taková letadla mohla být úspěšná bez 
zásadních vylepšení baterií, domnívá se 
Jayant Mukhopadhaya. Se svými kolegy 
konstatují, že dolet elektrických letadel 
by byl se stávající technologií skladování 
energie značně omezen a šlo by zřejmě 
o hodnoty výrazně odlišné od slibovaných 
výrobci e-letadel. 

Na základě odhadů aktuální hustoty 
baterií a omezení hmotnosti letadla analytici 

předpokládají, že 19místná bateriově pohá-
něná letadla budou mít maximální dolet asi 
260 km, což je výrazně méně, než 250 mil 
(tj. 460km dolet) avizovaných společností 
Heart. Firma se je však snaží přesvědčit 
o opaku s tím, že odhady vnějších pozoro-
vatelů neposkytují reálný obrázek o techno-
logii, protože nejsou zasvěceni do podrob-
ností, jako jsou baterie a design letadla.

Ouha, další komplikace…
Skutečný dolet e-letadel by navíc mohly 
vážně omezit i přísné požadavky na rezervy. 
Letadlo potřebuje dodatečnou kapacitu, 
aby dokázalo oblétávat letiště po dobu 
30 minut v případě, že nemůže okamžitě 
přistát, a musí být také schopno v případě 
nouze dosáhnout na alternativní letiště 
vzdálené 100 km. Když se vezmou do úva-
hy i tyto aspekty, pohybuje se reálný použi-
telný dolet 19místného stroje od zhruba 260 
do přibližně 50 km. U větších letadel, jako 
jsou 100místní stroje, je to dokonce méně 
než 10 km. 

„Požadavek na nezbytné rezervy je 
v konečném důsledku skutečným zabijá-
kem elektrické letecké mobility,“ konstatuje 

Andreas Schafer, ředitel laboratoře systémů 
letecké dopravy na University College 
London.

Budoucnost e-letadel proto závisí hlavně 
na budoucnosti vylepšování baterií. Ty by 
podle analýzy ICCT potřebovaly zdvoj-
násobit hustotu energie, aby umožnily 
krátké trasy regionální přepravy, na které 
jsou projekty zaměřeny. „Toto zlepšení se 
pravděpodobně blíží limitu li-ion baterií, 
které se dnes používají pro elektromobily, 
ale aby mohla e-letadla hrát významnější 
roli v letecké dopravě, bude možná potřeba 
hustotu energie zčtyřnásobit,“ říká Andreas 
Schafer, což by pro dosažení komercializa-
ce mohlo vyžadovat zcela nové typy baterií.

Mezitím jiné technologie, jako jsou 
alternativní paliva a zelený vodík, nabízejí 
mnohem vyšší hustotu energie, takže jsou 
pravděpodobnějším kandidátem na delší 
lety za předpokladu, že je bude možné 
vyrábět ekonomicky ve velkém. Letecký 
průmysl tak může dosáhnout svých emis-
ních cílů, ale klíčem k tomu budou spíše 
nová paliva. 

Vladimír Kaláb

Elektrická letadla ES-19 
ponesou na palubě asi  
3,5 tuny baterií, což je kapacita 
srovnatelná s bateriemi až deseti 
elektrických vozidel.

Pro letové testy v roce 2024 se 
švédský Heart pečlivě připravuje, 
např. testováním elektrických 
motorů pohonu. 

Americký Wright Electric míří 
na větší elektrické stroje s až 
100 místy na palubě.
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Penzionovaný inženýr Larry Udell strá-
vil desetiletí vývojem a vylepšováním 
produktů předních technologických 

firem, působil jako konzultant pro HP, 
Samsung a Siemens, navrhl měsíční město 
s názvem Lunar Base One pro NASA. Vedl 
i Eye-Com, start-upový lékařský výzkum 
zaměřený na sledování pohybu očních 
víček, který je známý díky invalidnímu 
vozíku Stephena Hawkinga ovládaného 
oční bulvou. 

Nyní přišel 91letý kalifornský vynálezce 
s něčím, co by podle něj mohlo způsobit 
revoluci v moderní elektronice: S vynále-
zem, který by mohl prodloužit životnost 
baterie až o cca 30 %. Pokud se techno-
logie, která nese označení Battery Savers, 
rozjede ve velkém měřítku, mohla by 
pomoci všemu, co je závislé na bateriovém 
napájení.

Baterie s delší výdrží
Životnost baterie je neustálým omezením 
pro všechna elektronická zařízení, počínaje 
mobilními telefony a konče lékařskými pří-
stroji. Když baterie napájí zařízení, pomalu 
se vybíjí, dokud se zařízení nevypne, pro-
tože zřejmě již v baterii není žádná energie. 
Jenže tak tomu není. Ještě v ní něco zbylo.

Ve skutečnosti je to tak, že jak se baterie 
vybíjí, napětí, které dodává do zařízení, ne-
ustále klesá. Některé elektrické spotřebiče 
vyžadují pro svou funkci minimální napětí, 
takže když napětí baterie klesne příliš 
nízko, elektronika přestane fungovat a za-
řízení se vypne. Ovšem i ve zdánlivě vybité 
baterii je ještě určitá rezerva, a technologie 
Battery Savers odebírá zbývající nízkona-
pěťový výstup a zvyšuje napětí „vybité“ 
baterie na použitelnou úroveň, při které je 
vysílán signál, což umožňuje využití zbý-
vající energie. To je možné díky tomu, že 
zařízení pracuje při nižších napětích, než 
dokážou pojmout standardní regulátory. 
Umožňuje tak prodloužit životnost téměř 
jakéhokoli typu baterie, s různou kapacitou 
a chemickým složením. 

Tento unikátní modul je vybaven 
obvodem plovoucího nabíjení, který se 
aktivuje pouze v případě potřeby a zabra-
ňuje mimořádné spotřebě energie, když 
není potřeba zesilování. Dosud žádná jiná 

metoda neumožňovala obnovit zbývající 
energii ve vybitých bateriích bez obětování 
doby odezvy nebo výstupního výkonu.

Drobnost s velkým potenciálem
Ve fyzické podobě je Battery Savers čip 
velikosti mince, který se velmi snadno 

ELEKTRONICKÉ ŘEŠENÍ  
CHEMICKÉHO PROBLÉMU 
Nový „nápad“ starého vynálezce, který by mohl prodloužit životnost baterie 
o 30 %, může způsobit revoluci naprosto ve všem: od běžných baterií  
po elektronická zařízení, dokonce i u elektromobilů.
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Vynález, který umožňuje delší životnost baterie.

I ve zdánlivě vybité baterii je ještě určitá rezerva.

Čip velikosti mince je levný na výrobu a snadno 
se instaluje.

1

2

3

Úroveň napětí 
nové baterie

Minimální úroveň napětí 
potřebná k napájení většiny 
elektroniky

20–25 % zůstává nevyužito

Úroveň napětí 
„vybité“ baterie
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instaluje. Funkční prototypy jsou levné 
a flexibilní, lze je připojit ke svorkám nebo 
pouzdru, nainstalovat na samotnou baterii 
nebo dodatečně namontovat po výrobě. 

Jde o připojení obvodové desky, které 
se vejde na horní část stávající baterie 
nebo do jejího pouzdra. Podle Larryho 
Udella, který sdělil podrobnosti o svém vý-
tvoru serveru Popular Mechanics, vyžaduje 
výroba jednoho čipu pouhých 12 centů.

Jak řekl Bill Seidel, dlouholetý Udel-
lův spolupracovník: „To, co máme, je 
elektronické řešení chemického problé-

mu.“ Pokud Battery Savers prokáže své 
přednosti, mohl by znamenat výrazný 
přínos např. pro snížení hmotnosti baterie. 
To by mohlo být velkou příležitostí pro 
elektromobily.

Možný kámen úrazu 
Během čtyř let vývoje čipu se podařilo 
ušetřit až 100 000 dolarů a nyní se hledá 
licence na produkt, který je připraven 
k sériové výrobě. 

Zároveň ale Larry Udell vyjadřuje obavy, 
že to nebude jednoduché, protože by delší 
životnost baterie, jakou poskytuje jeho 
vynález, znamenala jejich nižší prodeje. O to 
výrobci akumulátorových článků zřejmě mít 
zájem nebudou. 

Josef Vališka

Dosud žádná  
metoda neumožňovala 
obnovit zbývající  
energii ve vybitých  
bateriích.

Název nákladního systému je zkratkou 
pro Rapid Delivery Systém 2, a je 
inovačním vylepšením předchozího 

již osvědčeného řešení RDS1. Tato původní 
verze obsahovala motorizovanou cívku 
s navinutým kevlarovým lankem, instalova-
nou na spodní straně dálkově ovládaného 
multikoptérového dronu. Na konci lanka byl 
elastický látkový vak, který pojmul náklad 
o hmotnosti 2 kg. Když dron dosáhne  
cíle, zůstane viset ve výšce (u RDS1  
45 m), uvolní brzdu na navijáku a umožní 
vaku s nákladem volně padat vzduchem. 
Než vak dosáhne úrovně země, spustí se 
lidarový senzor, který přesně změří výšku 
dronu a jemně aktivuje brzdu navijáku, což 
zpomalí klesání nákladu až do úplného 
zastavení.

Toto řešení chrání adresáty před hlukem 
i potenciálním ohrožením nízko se vznášejí-
cího dronu. Díky tomu nemusí dron ztrácet 
čas a cennou energii baterie manévrováním 
kolem překážek, jako jsou větve stromů či 
elektrická vedení. Trik s volným pádem je 
rovněž zaměřen na úsporu času i energie 
oproti systémům, kdy se motor navijáku 
používá k pomalému spouštění nákladu 
k jeho příjemci.

Inovovaný systém
Výkonnější model RDS2 druhé generace 
funguje stejným způsobem, ale je univerzál-
nější. Výrobce nahradil původní přepravní 
pouzdro hákem, který zachytí tašky, kbelíky 
nebo speciální rukojeť ze zesílené pásky 
upevněné na horní části krabice nebo 
jiného balíku určeného pro převoz. Zařízení 
umožňuje operovat s jakýmikoli běžnými 
předměty, limitován je jen jejich hmotností 
do 10 kg.

Během letu zůstává hák bezpečně 
uzamčen, ale jakmile náklad dosáhne 
země, hák balíček automaticky uvolní, takže 
dopravený náklad lze odevzdat, i když není 
přítomen nikdo, kdo by je převzal. Naopak 
pokud příjemce na místě jej a přeje si poslat 
svůj vlastní balíček (nebo ten doručený 
vrátit odesílateli), může jej připevnit k háčku, 
který se pak navine zpět k dronu. Nicmé-
ně je nutno počítat s tím, že i když RDS2 
unese a dopraví až 10kg náklad, navinout 
dokáže pouze zátěž nepřesahující poloviční 
hmotnost, a to z výšky nejvýše 35 m. Dron 
samotný využívá zdvojený redundantní 
GPS systém a 4MP pohyblivou kameru (tzv. 
gimball) s rozlišením 1028 px a 10násob-

ným zoomem. Přesnost doručení naměřená 
při síle větru úrovně 1 až 2 se pohybuje 
od ca 70 cm z výšky 35 m přes zhruba 
půlmetrový rozptyl z dronu 20 m nad zemí 
až po přesnou lokalizaci v okruhu 35 cm při 
doručování z 10m výšky. 

Stejně jako v případě RDS1 lze systém 
RDS2 o hmotnosti 1,5 kg nainstalovat na 
těžkozdvižné drony třetích stran. Pro zájem-
ce, kteří chtějí kompletní balení, však výrob-
ce nabízí i vlastní oktokoptéru A2Z RDST, 
která však, i když systém RDS2 podporuje 
větší zatížení, má maximální nosnost 5 kg. 
Může létat autonomně nebo být dálkově 
řízena rádiem až do 30km vzdálenosti. 
Pokud je ale použito volitelné mobilní při-
pojení 4G LTE, komunikační dosah stroje je 
prakticky neomezený, letová výdrž na jedno 
nabití lithiové baterie nabízí podle výrobce 
až 36 minut letu. 

Petr Kostolník

NÁKLADNÍ SYSTÉM PRO DRONY
Nový systém RDS2, vyvinutý kalifornskou firmou A2Z Drone Delivery z Los Angeles, 
může přepravovat balíky téměř jakéhokoli tvaru či velikosti o hmotnosti až 10 kg.

Doručovací dron druhé generace (RDS2)  
s navijákem.

RDS2 unese a dopraví až 10kg náklad,  
ale navinout z výšky dokáže pouze poloviční 
hmotnost.

1

2

Navijákový systém 
RDS2

Platforma pro doručovací  
drony RDST
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Pojmenováním modelu po mysu  
Formentor na Mallorce výrobce vyjádřil 
krásu a zároveň divokost tohoto cros-

soveru. Z variant pohonů, kterých je včetně 
hybridních celkem 10, jsme na redakční test 
získali Formentor VZ 2.0 TSI o výkonu  
228 kW s automatickou 7st. převodovkou 
DSG a pohonem všech kol. Přípona VZ je 
horní stupeň výbavy a vychází ze slova  
velóz, což znamená rychlý.

Vozidlo zaujme atraktivním designem se 
sportovními liniemi a zvýšeným podvozkem. 
S charakteristikou výrobce, že Formentor 
kombinuje výhody hatchbacku s kvalitami 
SUV a elegancí kupé, nelze nesouhlasit. 

Sebevědomou masku s logem v barvě 
mědi doplňuje sportovní nárazník s ostrý-
mi křivkami a průduchy. Efektní jsou tenké 
ochranné lemy kolem blatníků a prahů i ostré 
hrany na bocích spojující přední a zadní 
světla. Tento propojovací prvek je viditelný při 
rozsvícených světlech i na zádi, kde efektně 
spojuje obě zadní svítilny. Spojení 19palco-
vých kol s disky v černo-měděném provedení 
působí velmi sportovně a dojem umocňují 
i funkční čtyři koncovky výfuku a černě lako-
vaný difuzor. 

Interiér
Po usednutí do skořepinové sedačky jsou 
ramena i boky výtečně obepnuty bočním 
vedením, což oceníte při projíždění prudších 
zatáček. Elektrické nastavení umožňuje velmi 
rychle najít nejlepší pozici za volantem s pří-
jemně silným věncem pro úchop. Netradiční 
jsou dvě kruhová tlačítka na volantu, a to pro 
startování a volbu jízdního režimu. Nejdřív 
jsem startovací tlačítko chválil, ale když 

nastala situace, že jsem zaparkoval s vytoče-
ným volantem, tlačítko jsem musel „hledat“. 

Dominantou palubovky je 12palcový doty-
kový tablet s obrazem ve vysokém rozlišení 
a digitální lištou pro ovládání hlasitosti a klima-
tizace. Sice se tím ušetřilo klikání v menu, ale 
oči od vozovky řidič odvrátit musí, což je stej-
ně nebezpečné jako telefonování za jízdy bez 
handsfree. Chválím naopak digitální kapličku 
přístrojů za skvělou grafiku s dobrou čitelností.

Oceňuji velmi prostorný interiér, který tak 
zvenčí nepůsobí. V druhé řadě sedadel je 

CUPRA FORMENTOR VZ: PRVNÍ SVÉ ZNAČKY     
Crossover Formentor postrádá historii, je totiž prvním samostatným 
modelem mladé značky Cupra, která vznikla v rámci automobilky Seat 
teprve nedávno s orientací na sportovně laděné modely.
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Příjemný a zároveň divoký.

Elegantní a prostorný.

12palcová dominanta palubovky.

Pohodlné skořepinové sedačky.
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dostatek místa ve všech směrech včetně pro-
storu pro chodidla a nárty. Líbilo se mi i am-
bientní LED osvětlení, které při večerní jízdě 
navozuje pěknou atmosféru. Zavazadelník 
s dvojitým dnem o objemu 420 litrů překvapí 
svou prostorností s rovnými boky.  

Pohon
Benzínový čtyřválcový dvoulitr disponuje nej-
vyšším výkonem 228 kW, kterého dosahuje 
mezi 5450–6600 ot./min. Točivý moment 
s nejvyšší hodnotou 400 Nm je optimálně 
rozdělován mezi všechna kola, což se proje-
vuje na skvělé dynamice na různých silnicích. 
Vyspělá technologie pohonu umožňuje 

crossoveru nabídnout opravdu pěkný jízdní 
zážitek. Už jen zrychlení z 0 na 100 km/h za 
4,9 sekundy mluví za vše.

Jízdu s Formentorem jsme si užívali, za 
což může také nastavitelný vyšší podvozek, 
který výtečně drží stopu v zatáčkách a hbitě 
filtruje případné nerovnosti, a progresivní 
řízení Servotronic s přesnou automatickou 
převodovkou DSG. Navíc je Formentor ve vý-
bavě VZ plně vybaven vyspělými asistenčními 
a bezpečnostními systémy, za což obdržel 
i 5hvědičkévé hodnocení od Euro NCAP. Řadí 
se tak mezi nejbezpečnější modely v segmen-
tu crossover SUV. Ve výbavě VZ, což byla 
testovaná verze, vychází na 1 379 900 Kč 
včetně DPH.

Závěr
Tento atraktivní model dokáže uspokojit nejen 
svou sportovní náladou s patřičnou zvukovou 
kulisou (sic jen z reproduktorů), ale i kom-
fortním svezením jako rodinný dostavník. 
A spotřeba? Po jízdě na dálnici jsem naměřil 
10,5 litru na 100 km, ale po ujetí přes 600 km 
v kombinovaném provozu se hodnota ustálila 
na 8,4 litry. 

Petr Kostolník
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který je podporován elektromotorem 
umístěným v bezstupňové automatické 
převodovce. Elektrická pomoc spalova-
címu motoru si zaslouží pochvalu. Nejen-
že přichází včas např. při rozjezdech, 
prudké akceleraci nebo při popojíždění 
v koloně, ale hlavně o ní nevíte, přecho-
dy jsou krásně plynulé.

Za skvělé jízdní vlastnosti patří dík bez-
vadnému podvozku a pohonu všech kol. 
Podvozek opravdu nic nerozhází, krásně 
pohlcuje nerovnosti včetně retardérů i pře-
jezdů kolejí. Krátké převisy karoserie i vyšší 
světlá výška 220 mm umožňují se velmi 
pěkně vypořádat s terénními výmoly. A prá-
vě v terénu pomůže systém X-Mode zvládat 
nezpevněné povrchy i blátivý podklad. 
Komfortní podvozek je dostatečně tuhý, 
aby zvládal náhlé změny nebo průjezdy 
zatáčkou, přitom je velmi stabilní.

Forester je skvěle ovladatelný s pěkným 
strmým řízením a nabídkou komfortního 
svezení po silnici. Je dobře odhlučněn, ale 
na závodění není. V klidném režimu jízdy 
byla průměrná spotřeba 7,3 l na 100 km. 
Testovaný vůz v druhé nejnižší výbavě 
nepostrádal prakticky nic, jediný příplatek 
20 tis. Kč byl za červené estetické doplňky, 
které mu ale dodávají šmrnc. Cena vychází 
na 1 040 000 Kč včetně DPH. 

Petr Kostolník

ROBUSTNÍ SUBARU FORESTER ZVLÁDNE VŠE 
Je to již 25 let, co byl na trh poprvé uveden model Forester. Zatím poslední, 
pátá generace, přišla před čtyřmi lety, ale každým rokem získává další 
vylepšení. Nelze se tak divit, že jeho obliba stoupá, zejména v Evropě.

TEST AUTO
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(rozpozná pruh i podle okraje vozovky 
nebo trávy) jich má nyní celkem 11. Systém 
dokáže upozornit, případně i zastavit, když 
by měl být ohrožen při odbočování chodec 
nebo cyklista, také upozorní na protijedoucí 
vozy při odbočování vlevo. Upgradovaná 
byla i kamera monitorování řidiče DMS 
s vylepšenou schopností identifikovat řidiče 
pro nastavení sedadel, zrcátek apod., ale 
také jeho únavu nebo nepozornost.

Pohon a podvozek
Pohonná jednotka se také nemění, 
e-Boxer je tvořen dvoulitrovým atmo-
sférickým čtyřválcem o výkonu 110 kW, 

Podle statistik preferuje pátou generaci 
Forestru s omlazením generace 30+. 
Sázka na každoroční omlazování se 

tak výrobci vyplácí, navíc s důrazem na 
větší bezpečnost. Ve svém segmentu nabízí 
nejvyspělejší bezpečnostní prvky. 

Měli jsme možnost vyzkoušet letošní 
vylepšený model – Forester 2.0 s hybridním 
pohonem e-Boxer a bezstupňovou převo-
dovkou Lineartronic ve výbavě ES Comfort. 

Vzhled
Změna vzhledu je patrná na první pohled. 
Zvětšila se maska chladiče, nárazník byl 
přepracován a světlomety získaly ostřejší 
tvary i novou LED techniku. Byly přepraco-
vány rámy dveří i umístění zpětných zrcátek 
pro minimalizaci „mrtvých“ úhlů. Na zádi 
byly upraveny páté dveře i difuzor. Zavaza-
delník má nadprůměrný objem 509 litrů, při 
sklopených sedadlech měří na délku  
1856 mm.  

Interiér se příliš nezměnil, jeho devizou 
zůstává prostornost a příjemná atmosféra, 
navíc s příplatkovými červenými doplňky 
vypadá skvěle. Musím vyzdvihnout klasické 
ovládání rádia i klimatizace na samostat-
ném panelu. Jsem rád, že výrobce ne-
podléhá digitálnímu trendu, který odvrací 
pozornost řidiče od řízení. Přesto jsem ale 
uvítal novinku v podobě ovládání teploty 
gesty. Když totiž dáte za jízdy zavřenou 
pěst před horní středový displej, teplota se 
sníží, otevřenou dlaní se zvýší. 

Středový displej je dobře čitelný a reaguje 
velmi hbitě. Menší displej nad ním informu-
je o využívání hybridního systému, stavu 
náklonu podvozku apod. Otočný volič sys-
tému X-Mode pro jízdu v terénu je umístěný 
pěkně po ruce za řadicí pákou. 

Překvapí ohromný prostor v druhé řadě 
sedadel, kde jsem se pohodlně usadil za 
sebe a před koleny zbylo ještě zhruba 20 
cm místa.  

Bezpečnost
Nejdůležitější změnou je zdokonalený 
asistenční systém EyeSight. Dostal dvojici 
nových kamer s téměř dvojnásobným 
zorným polem, kvůli tomu došlo k úpravě 
čelního skla. Díky třem novým funkcím, jako 
jsou automatické nouzové brzdění, adap-
tivní tempomat s centrováním v jízdním 
pruhu a prevence vybočení z jízdního pruhu 

Robustní svalovec se nebojí ničeho.

Příplatková červená mu sluší.

Na délku měří zavazadelník skoro dva metry.
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Nová multifunkční budova v hodnotě 
156 milionů korun je největší investicí 
v historii Porsche ČR, největšího im-

portéra nových osobních a užitkových vozidel 
do ČR. Obec Zlatníky-Hodkovice v okrese 
Praha Západ patří do rozvojové oblasti pro 
vědu a výzkum, a právě zde je nová akade-
mie určena pro školení všech kompetencí 
požadovaných standardy u prodejních a ser-
visních partnerů u značek Volkswagen osobní 
vozy, Audi, Seat, Volkswagen Užitkové vozy, 
Cupra, programu ojetých vozů Das WeltAuto 
a projektu komplexního řešení nabíjecí infra-
struktury MOON.

„Když jsme tady loni koncem dubna 
klepali na základní kámen, mým přáním bylo, 
abychom se zde po roce sešli při slavnost-
ním otevření. Vzhledem k obtížným pod-
mínkám je téměř zázrak, že se nám to celé 
podařilo,“ říká Jan Hurt, jednatel Porsche 
ČR, a dodává: „Význam odbornosti a know-
-how trvale roste spolu s tím, jak jsou dnešní 
automobily čím dál chytřejší. Pro spoko-
jenost našich zákazníků jsou tato hlediska 
naprosto klíčová. Prospěch z toho budou mít 
nejen oni, ale i naši školitelé, kteří zde budou 
předávat nejnovější informace také učitelům 
českých odborných škol, s nimiž spolupra-
cujeme, hasičům, pracovníkům pojišťoven 
a dalším institucím.“

Moderní komplex vyniká modularitou a lze 
ho rozšířit jak vně, tak uvnitř. Navíc je udrži-
telný v pokroku doby. Budova je zasazena 
do zeleně, k jejíž zálivce slouží dešťová voda 
zachycovaná do retenčních nádrží a mikrokli-
ma budovy vylepší popínavá zeleň na fasádě. 
Výhledově se na střechu umístí fotovoltaické 

panely s případným úložištěm z použitých 
VN akumulátorů z elektromobilů, aby bylo 
dosaženo energetické neutrality. 

Devět modulárních učeben uvnitř nabídne 
moderní vybavení pro školení jak mechanic-
kých činností, tak čím dál více poptávaných 
zásahů v oblasti elektroniky, digitalizace 
a elektromobility. Praktické učebny disponují 
nejmodernějšími hydraulickými zvedáky Her-
mann a pro LUV je určen hydraulický zvedák 
s nosností až 5 tun. Plně je také vybavena 
učebna pro výuku klempířů, speciální úsek 
pro školení elektromobility a CNG, školení 
konektivity s potřebnými demo součástka-

mi a k dispozici je i vnitřní stání až pro čtyři 
vozidla. 

Akademie je koncipována jako multifunkč-
ní objekt pro školení, odborné konference 
apod. Moderní vybavení umožní vzdělávací 
i školicí programy v rámci hybridní výuky, 
která zahrnuje samostudium, on-line výuku 
se školitelem a prezenční školení. Jedna 
z pěti učeben pro technická školení je např. 
speciálně vybavena pro výuku karosářů, 

včetně rovnání a sváření různých materiálů 
používaných v nejmodernějších konstrukcích 
karoserií vozidel koncernu VW. Další tři budou 
sloužit pro tzv. netechnická školení a jedna 
je vyhrazena pro přípravu multimediálního 
obsahu a on-line vysílání. 

Z environmentálního pohledu splňuje bu-
dova svou energetickou náročností parametry 
velmi úsporné budovy. Jsou zde využity 
technologie rekuperačního větrání, inteligent-
ního řízení osvětlení a exteriérového stínění 
vnějšími žaluziemi. Zdrojem pro vytápění 
a chlazení jsou jednotky fungující na principu 
tepelného čerpadla.

Na venkovní ploše je připraveno parkování 
až pro stovku vozidel, přitom dvacet z nich 
může být nabíjeno 10 AC nabíječkami  
MOON (2 x 22 kW). V přípravě je již dalších  
5 AC nabíječek a 2 DC nabíječky. Uvnitř se na 
nabíjení elektromobilů myslelo také, celkový 
příkon může být až 0,5 MW (trafostanice). 

Petr Kostolník

U PRAHY VZNIKLA TRÉNINKOVÁ  
AKADEMIE PORSCHE ČR     
V srpnu bylo v obci Zlatníky-Hodkovice slavnostně otevřeno moderní 
vzdělávací centrum, které bude sloužit pro komplexní školení prodejních 
a servisních partnerů společnosti Porsche ČR.

Význam odbornosti 
musí růst spolu  
s dnešními čím dál 
chytřejšími  
automobily.

Modularita moderního komplexu umožňuje další 
rozšiřitelnost vně i uvnitř.

Příjezdu do areálu dominuje obří píst.
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

•    Všechny současné modely Peugeot nabízejí elektrickou nebo plug-in  
hybridní variantu s výjimkou jediného modelu. Který je to model?

•    Model Peugeot 208 je postaven na multi-energetické platformě CMPi / eCMPi,  
která umožňuje využívat pohon:

 A) benzínový, dieselový i elektrický

 B) benzínový

 C) dieselový nebo elektrický

•    Vyjmenujte čtyři stupně výbavy modelu SUV Peugeot 3008.

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

Hodně štěstí přeje redakce.

SOUTĚŽ SE ZNAČKOU 
PEUGEOT 
Také v letošním roce jsme připravili soutěž 
s francouzskou automobilovou značkou 
Peugeot, jejíž vozy patří v současnosti mezi 
elitu světového automobilového průmyslu.

O CO SE BUDE SOUTĚŽIT?

První soutěžící, který správně odpoví 
na níže uvedené soutěžní otázky, 
obdrží balíček se stylovým tričkem 
Peugeot, značkovým blokem v obalu  
z recyklované kůže, značkovou 
elegantní propiskou a kovovým 
modelem nového Peugeotu 308 SW 
v měřítku 1 : 64.

Soutěž bude probíhat od srpnového 
do říjnového vydání a odpovědi lze 
zasílat až do 30. září 2022. Výherce 
z každého čísla bude zveřejněn  
v následujícím čísle TechMagazínu.

JAK NA TO?

Pokud jste předplatitelem časopisu TechMagazín, pak vám stačí odpovědět správně na  
tři níže uvedené otázky. 

Zájemce, kteří ještě předplatiteli TechMagazínu nejsou, čeká jeden krok navíc – objednat  
si ho jednoduše na www.techmagazin.cz/predplatne nebo e-mailem na  
predplatne@techmagazin.cz, a poté poslat správné odpovědi na soutěžní otázky.
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LEGISLATIVA A PRÁVO

S účinností od 1. srpna 2022 měly 
členské státy EU stanovenou povin-
nost zapracovat do svých právních 

řádů směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních 
a předvídatelných pracovních podmín-
kách v EU, která nahrazuje směrnici 
o povinnosti zaměstnavatele informovat 
zaměstnance o podmínkách pracovní 
smlouvy nebo pracovního poměru, jež od 
roku 1991 poskytovala pracovníkům, kteří 
nastupují do nového zaměstnání, právo 
být písemně informováni o základních 
aspektech jejich pracovního poměru. 

Podle nové unijní právní úpravy mají 
pracovníci právo na větší předvídatelnost 
svých pracovních podmínek, mj. pokud 
jde o pracovní úkoly či pracovní dobu. 
Mají rovněž právo na včasné a úplnější 
informace o základních aspektech svého 
zaměstnání, jako je místo výkonu práce 
a odměna.

Směrnice Rady (EU) 2019/1152 
o transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách 
Nová směrnice vychází ze skutečnosti, že 
od přijetí směrnice Rady (EHS) 91/533/ 
/EHS prošly trhy práce rozsáhlými změ-
nami v důsledku demografického vývoje 
a digitalizace, což vedlo ke vzniku nových 
forem zaměstnání. Podle směrnice 
91/533/EHS má sice většina pracovníků 
v EU právo na písemné informace o svých 
pracovních podmínkách, avšak směrnice 
se nevztahuje na všechny pracovníky 
v EU.

Od roku 1991 některé nové formy za-
městnání tak z hlediska předvídatelnosti 
vytvářejí nejistotu, pokud jde o příslušná 
práva a sociální ochranu dotčených pra-
covníků. Čím dál více je tak potřebné, aby 
byli pracovníci plně informováni o svých 
podstatných pracovních podmínkách, 
k čemuž by mělo docházet včas a písem-
nou formou, k níž mají pracovníci snadný 
přístup. V zájmu náležité úpravy rozvoje 

nových forem zaměstnání by 
měla být pracovníkům na úrovni 
celé EU zajištěna také řada 
nových minimálních práv, jejichž 
cílem je podpora bezpečnosti 
a předvídatelnosti pracovněpráv-
ního vztahu a současně dosažení 
vzestupné konvergence v členských 
státech a zachování přizpůsobivosti trhu 
práce. 

Nová právní úprava pracovních  
podmínek
Směrnice o transparentních a před-
vídatelných pracovních podmínkách 
stanoví, že pracovníci v EU mají právo: 
a) na úplnější informace o základních 
aspektech svého zaměstnání, které musí 
obdržet včas a písemně, b) na zkušební 
dobu na začátku zaměstnání v maximál-
ní délce šesti měsíců, c) přijmout další 
zaměstnání u jiného zaměstnavatele, 

přičemž veškerá omezení to-
hoto práva musí být objektivně 
odůvodněna, d) být v přimě-
řené lhůtě předem informo-

váni o tom, kdy má být práce 
provedena, zejména v případě 
pracovníků s nepředvídatelným 

rozvrhem pracovní doby a práce 
na zavolanou, e) účinná opatření bránící 
zneužívání práce na základě smlouvy na 
nulový počet hodin, f) obdržet písemnou 
odpověď na žádost o převod na jinou, 
bezpečnější práci, g) na bezplatnou 
povinnou odbornou přípravu související 
s pracovním místem v případech, kdy je 
zaměstnavatel povinen tuto odbornou 
přípravu poskytnout. 

Ke změnám v praktickém vývoji pra-
covněprávních vztahů Soudní dvůr EU 
stanovil ve své judikatuře kritéria pro 
určování statusu pracovníka. Při pro-
vádění směrnice Rady (EU) 2019/1152 

PRÁVNÍ ÚPRAVA O TRANSPARENTNÍCH  
PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH     
Začátkem srpna 2022 skončila lhůta, do které měly členské státy  
EU zapracovat do svých právních řádů unijní právní úpravu  
o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách,  
a úpravu o rovnováze mezi pracovním a soukromým  
životem rodičů a pečujících osob. 
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LEGISLATIVA A PRÁVO

by se mělo přihlížet k výkladu uvede-
ných kritérií ze strany Soudního dvora. 
Pokud tato kritéria splňují, mohou být 
do oblasti působnosti směrnice zahrnuti 
pracovníci v cizí domácnosti, pracov-
níci na zavolanou, osoby vykonávající 
občasnou práci, osoby pracující na 
základě poukazu, pracovníci platforem, 
stážisté a učni. 

Skutečně samostatně výdělečně činné 
osoby by do oblasti působnosti této 
směrnice spadat neměly, jelikož uvedená 
kritéria nesplňují. Při posuzování toho, zda 
v určitém případě existuje pracovněprávní 
vztah, by se mělo vycházet ze skutečností 
týkajících se skutečného výkonu práce, 
nikoli z toho, jak tento vztah popisují 
jednotlivé strany.

Členské státy by měly dále stanovit, 
je-li to objektivně odůvodněno, že některá 
ustanovení této směrnice se nemají 
uplatňovat na určité kategorie úředníků, 
veřejné záchranné služby, ozbrojené síly, 
policejní orgány, soudce, státní zástupce, 
vyšetřovatele nebo jiné orgány pro vymá-
hání práva vzhledem ke zvláštní povaze 
povinností, které plní, nebo pracovních 
podmínek.

Směrnice EP a Rady (EU) 2019/1158 
o rovnováze mezi pracovním a soukro-
mým životem
S účinností od 2. srpna 2022 mají členské 
státy EU rovněž povinnost uplatňovat 
unijní právní úpravu o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů 
a pečujících osob. Směrnicová úprava 
stanoví minimální normy pro otcovskou, 
rodičovskou a pečovatelskou dovole-
nou a další práva, jako je právo požádat 
o pružné uspořádání pracovní doby.

Současný právní rámec Unie nabízí 
pouze omezené pobídky motivující muže 
k převzetí rovného dílu pečovatelských 
povinností. Skutečnost, že v mnoha člen-
ských státech placená otcovská a rodi-
čovská dovolená chybí, přispívá k tomu, 
že otcové dovolených málo využívají. 
Koncepce politik týkajících se rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
žen a mužů není vyvážená, což posiluje 
genderové stereotypy a rozdíly v oblasti 
pracovních a pečovatelských povinností. 
Politiky v oblasti rovného zacházení by 
měly být zaměřeny na řešení problému 
stereotypů v mužských i ženských povo-
láních a rolích a sociální partneři se vybí-
zejí k tomu, aby se ujali své klíčové úlohy 
a pracovníky i zaměstnavatele informova-
li a zvyšovali jejich povědomí o boji proti 
diskriminaci. Dále se ukázalo, že využí-
vání opatření zaměřených na rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem, 
jako je dovolená nebo pružné uspořádání 

práce, ze strany otců má pozitivní dopad 
na snížení relativního množství nepla-
cené práce v rodině, kterou vykonávají 
ženy, a těm zůstává více času na placené 
zaměstnání.

Nová právní úprava rovnováhy 
Směrnice o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečují-
cích osob stanoví minimální požadavky, 
jejichž účelem je dosáhnout rovnosti 
příležitostí mezi muži a ženami na trhu 
práce a rovného zacházení s nimi na 
pracovišti pomocí snadnějšího sladění 
pracovního a rodinného života pracov-
níků, kteří jsou rodiči nebo pečujícími 
osobami. Za tímto účelem stanoví 
individuální práva týkající se: a) otcovské 
dovolené, rodičovské dovolené a pečo-
vatelské dovolené, b) pružného uspo-
řádání práce pro pracovníky, kteří jsou 
rodiči nebo pečujícími osobami. 

Směrnice se vztahuje na všechny pra-
covníky, muže i ženy, kteří mají pracovní 
smlouvu nebo jsou v pracovněprávním 
vztahu vymezeném právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklost-
mi platnými v každém členském státě, 
s přihlédnutím k judikatuře Soudního 
dvora. Otcovskou dovolenou se stanoví, 
že pracující otcové mají nárok na nejméně 
10 pracovních dnů otcovské dovolené 
v době narození dítěte. Otcovská dovo-
lená musí být kompenzována alespoň ve 
výši nemocenské. Rodičovskou dovole-
nou se stanoví, že každý rodič má nárok 
na nejméně čtyři měsíce rodičovské 
dovolené, z toho dva měsíce jsou placené 
a nepřenosné. Rodiče mohou požádat 
o čerpání dovolené flexibilní formou, a to 
buď na plný úvazek, na částečný úvazek 
nebo v segmentech. Pečovatelskou do-
volenou se stanoví, že všichni pracovníci, 
kteří poskytují osobní péči nebo podporu 
příbuznému nebo osobě žijící ve stejné 
domácnosti, mají právo na nejméně pět 
pracovních dnů pečovatelské dovole-
né ročně. Pružné uspořádání pracovní 
doby umožní, že všichni pracující rodiče 
s dětmi do osmi let a všichni pečující mají 
právo požadovat zkrácení pracovní doby, 
pružnou pracovní dobu a flexibilitu na 
pracovišti.

Další legislativní kroky
V dalším kroku Evropská komise posoudí 
úplnost a soulad vnitrostátních opatření, 
resp. přijetí transpozičních úprav oznáme-
ných každým členským státem a v pří-
padě potřeby přijme opatření. Česká 
republika zařadila předložení příslušného 
transpozičního právního předpisu ve 
formě návrhu novely zákoníku práce do 
Plánu legislativních prací, a to v měsíci 
květnu 2022 s poznámkou, že předlo-
žení návrhu v daném termínu je spojeno 
s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění 
povinností plynoucích z práva EU proti 
České republice s reálnou možností 
navržení finanční sankce. Kompetenčně 
příslušné Ministerstvo práce a sociálních 
věci předmětný právní předpis zatím však 
ani nepředložilo do legislativního procesu.  

Účinky netransponované směrnice
Skutečnost, že Česká republika nepro-
vedla do svého právního řádu ve sta-
noveném termínu transpozici směrnice 
o transparentních a předvídatelných pra-
covních podmínkách v EU a o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem 
rodičů a pečujících, ji nezbavuje povinno-
sti plnit závazky, které pro ni ze směrnic 
vyplývají. Opožděná transpozice směrnic 
konkrétně zakládá na vnitrostátní úrovni 
v praxi přímé i nepřímé účinky směrnice. 

Hlavním důsledkem netransponovaných 
směrnic zakládá jejich přímý účinek, tj. sku-
tečnost, že ustanovení směrnic přímo zaklá-
dají práva a povinnosti, která musejí orgány 
veřejné moci chránit. Platí přitom zásada, 
že povinnosti na základě přímého účinku 
zakládá směrnice pouze členským státům, 
resp. orgánům veřejné moci. Práva naopak 
směrnice zakládají pouze jednotlivcům (jde 
o tzv. přímý vertikální účinek). V praxi to zna-
mená, že nenáležitá transpozice směrnice 
umožňuje dovolávat se osobám její přímé 
aplikace před vnitrostátními orgány, které 
mají povinnost aplikovat ustanovení směr-
nice v praxi vzdor skutečnosti, že nebyla 
schválena vnitrostátní právní úprava, která 
transponuje ustanovení směrnice. 

Souvisejícím důsledkem nenáležité 
transpozice je aktivace nepřímého účinku 
směrnice, kterým se rozumí povinnost ná-
rodních orgánů (soudů i jiných státních or-
gánů) z úřední povinnosti vykládat národní 
právo v souladu s právem EU. Pokud jsou 
splněny podmínky přímého účinku, musí 
dotčené orgány státu přednostně apliko-
vat předmětnou směrnici, která stanoví 
pravidla a postupy na ochranu osob, které 
oznamují informace získané v pracovním 
kontextu o porušení práva EU ve vymeze-
ných oblastech politiky. 

Petr Mišúr
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Podle nové právní 
úpravy mají  
pracovníci právo  
na větší předvídatelnost 
svých pracovních  
podmínek.



Jejich počet se tak rychle zvyšoval, 
začali konkurovat původnímu druhu 
v potravě i v místech tření. V důsledku 

toho populace lososa atlantického prudce 
klesá.

Čínská firma Huawei Tech4ALL se spojila 
s norskou rybářskou asociací Berlevåg 
Jegerog Fiskerforening, aby situaci čelily. 
Řešení se našlo v podobě mechanické  
brány instalované letos v létě v horním  
kanálu norské řeky Storelva, do níž jsou 
ryby nasměrovány, když plavou z moře 
proti proudu. 

Podvodní kamery umístěné v průchodu 
vedoucím k bráně analyzují v reálném čase 
pomocí algoritmu umělé inteligence (AI) 
rozdíly mezi atlantským a tichomořským lo-
sosem s přesností na 91 %. Pokud systém 

určí, že daná ryba je losos atlantický nebo 
původní arktický červeně skvrnitý – brána 
se otevře, aby ryba mohla pokračovat proti 
proudu řeky. Pokud je však identifikován 
pacifický losos, brána zůstane zavřená 
a ryba je odkloněna do záchytné nádrže 
k „odstranění“. Technologie je schopna 
nejen rozeznat různé druhy ryb, ale počítá 
i množství každého druhu, který „vidí“. 
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BEZPILOTNÍ VRTULNÍK 
UNESE AŽ 50 KG
Vypadá jako elegantní hi-tech hračka, 
ve skutečnosti jde o pozoruhodný dron 
s velkou nosností, který může zastat 
úkoly pro běžné stroje této kategorie 
neproveditelné. 

Originální bezpilotní vrtulník Fazer R G2, 
jehož modernizovanou verzi představila 
japonská Yamaha na mezinárodní sum-
mitu dronů v Kobe začátkem září, vyniká 
větším tahem i nosností. Díky tomu by 
měl být vhodnější pro provádění těžších 
leteckých dodávek, od nichž společnost 
očekává, že přispějí ke snížení mzdových 
nákladů a zkrácení doby výstavby apod.

Přepracovanou novinku, nazvanou 
Fazer R G2 Delivery Model, vybavil vý-
robce větším a přepracovaným hlavním 
rotorem o průměru 1,8 m. Což je více 
o 0,24 m, než měl rotor původního stro-
je. Tím generuje větší tah a v kombinaci 
s lehčím kamerovým systémem a baterií 
spolu s optimalizovanou kapacitou 
palivové nádrže nabízí výrazně vyšší uži-
tečné zatížení. Oproti původnímu 35kg 
zatížení nabízí až 50 kg. 

V praxi to znamená, že stroj dokáže 
přepravit tunu materiálu během 20 letů, 
místo téměř tří desítek s původním 
strojem. To by mohlo ušetřit čas a snížit 
náklady na pracovní sílu, např. na 
stavbách, nebo rozšířit rozsah dodávek 
třeba do odloučených lokalit. 
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AI BUDE TŘÍDIT LOSOSY
Nepůvodní losos z Pacifiku se po zavlečení  
do ruského Bílého moře rozšířil podél norského  
pobřeží i do jeho řek. Kromě přenosu nových  
nemocí na tamního lososa atlantického má invazivní 
pacifický losos i rychlejší reprodukční cyklus.

LASEROVÍ  
PROUTKAŘI  
NA MĚSÍCI
Inženýři z Goddard Space 
Flight Center NASA vyvinuli 
výkonný laser, který by mohl 
pomoci astronautům najít 
vodu na Měsíci. 

O přítomnosti vody na Měsíci 
se ví již řadu let i díky zobrazení 
jeho povrchu spektrometrem 
na kosmické sondě Chandraya-
an-1. Ten měřil odraz a ab-
sorpci světla různých vlnových 
délek, což mohlo odhalit složení 

přítomného materiálu, ale tyto 
nástroje neměly potřebnou 
citlivost na rozlišení mezi vodou 
a podobnými formami, jako jsou 
volné vodíkové ionty a hydroxy-
lové skupiny. 

Přesnější heterodynové 
spektrometry se zaměřují na 
užší frekvenční rozsahy tím, že 
kombinují příchozí světlo s la-
serovým a poté měří rozdíl mezi 
dvěma světelnými zdroji. Vědci 

z NASA navrhli malé zařízení, 
které se dokázalo naladit na 
terahertzové (THz) frekvence 
vody. Tento laser velikosti 
mince využívá kvantové me-
chanické efekty k vytvoření THz 
paprsku, který může zvýraznit 
skrytou vodu. Vlnovod a tenká 
optická anténa kvantového kas-
kádového laseru udrží paprsek 
zaostřený déle. 

Podle vědců by se celý systém 
i s napájecím zdrojem mohl vejít 
do ručního zařízení o velikosti 
čajové konvice, které by tak 
mohli astronauti použít k hledání 
vody na Měsíci nebo Marsu. 

KALEIDOSKOP



Výzkumníci z Fraunhoferova institu-
tu pro materiálový tok a logistiku 
(IML) vyvinuli software pro sledování 

a zviditelnění drah nosičů nákladu, což dává 
logistickému sektoru obrovské příležitosti 
ke zlepšení efektivity. 

Webový software vygeneruje štítek pro 
každý nosič nákladu a vytvoří digitální sou-
bor, zároveň jsou vratné nosiče vybaveny 
čárovými kódy. Aplikace pak zaznamenává 
jednotlivé nosiče prostřednictvím jeho štítku 
před přepravou, i když dorazí na místo 
určení a umožňuje provádět i další záznamy 
o jejich stavu. Data jsou synchronizová-
na a pomocí čárových kódů a aplikací je 

aktuální poloha nosiče vložena do systému 
Logistik, s nímž lze kdykoli zobrazit místo 
i stav každého nosiče nákladu. Kromě jejich 
sledování je možné evidovat i množství. 

Příjemce zboží může také evidovat např., 
kdy bylo zboží vyloženo a palety připraveny 
k vrácení nebo k přepravě jiného zboží. 
Tímto způsobem je vytvořen společný 
výměnný účet, kde se partneři vzájemně 
informují o aktuálním stavu nosičů. Pokud 
prázdné nosiče nebyly vráceny, automatic-
ky se odešle upomínkový e-mail. Nosiče je 
také možné vybavit senzory, které mohou 
zaznamenávat hodnoty, jako je poloha, 
teplota, vlhkost apod. 

SLEDOVACÍ SOFTWARE NOSIČŮ
Palety, bedny, kontejnery, regály i cisterny hrají zásadní 
roli při přepravě zboží. Zatímco místo pobytu zboží 
je přísně sledováno, samotné nosiče nákladu často 
zůstávají celé dny bez dozoru ve skladech. 

techmagazin.cz l 55

FO
TO

: A
ls

to
m

, E
S

A
, I

M
L

Čtyři roky po zahájení  
dvouletého zkušebního  
provozu vstoupila do  
regulérní osobní dopravy 
v Dolním Sasku flotila vlaků 
Coradia iLint firmy Alstom 
s vodíkovými palivovými 
články.

Zkušební provoz zahrnoval 
dvojici předsériových souprav 
s vodíkovými palivovými člán-

ky Coradia iLint na stávající 
trase provozované EVB. Jsou 
majetkem státního železnič-
ního úřadu LNVG, který začal 
před 10 lety hledat alternativy 
k dieselovým lokomotivám, tj. 
čistě elektrické nebo s vodíko-

vými palivovými 
články. Aktuálně 
EVB provozuje 
pět vodíkových 
souprav Coradia 
iLint, zbytek by 
se měl připojit 
do konce  
letošního  
roku a nahradit  

15 dieselových vlaků. Odhadem 
tak za rok firma ušetří 1,6 mil.  
litrů nafty a 4400 tun CO2.

Tiché soupravy Coradia 
iLint produkují emise výhrad-
ně v podobě páry a kon-
denzované vody. Cestovní 

rychlosti na síti EVB jsou 
uváděny mezi 80 a 120 km/h, 
max. rychlost je až 140 km/h, 
dojezd 1000 km, přičemž se 
očekává, že vlak bude na tra-
se mezi Cuxhaven, Bremerha-
ven, Bremervörde a Buxtehu-
de provozován na jednu nádrž 
vodíku po celý den. 

Soupravy budou plněny na 
vodíkové čerpací stanici Linde 
v Bremervörde, obsahující  
64 vysokotlakých zásobníků, 
šest kompresorů a dvě pali-
vová čerpadla. Budoucí plány 
počítají i s výrobou vodíku na 
místě.  

PRVNÍ OVCE VE VESMÍRU
Po krtečkovi a Hurvínkovi se  
do kosmu podívá i ovečka Shaun,  
populární hvězda animovaného  
seriálu. Na palubu lodi Orion ji  
vezme Mise Artemis I. 

Jde o první let kosmické lodi NASA 
Orion s evropským servisním modulem 
ESA. V plánu je oblet Měsíce a zpět 
bez lidské posádky. Orion a servisní 
modul budou vypuštěny systémem 
Space Launch z Kennedyho vesmírné-
ho střediska na Floridě, kosmická loď 
provede průlet kolem Měsíce s využitím 
měsíční gravitace, aby nabrala rychlost 
a dostala se 70 000 km za Měsíc, téměř 
půl milionu km od Země, tj. dále než 
kdy cestoval jakýkoli člověk.

V rámci letové přípravy v roce 2020 
zahájila ovečka Shaun program výcviku 
astronautů a seznámení se s kos-
mickou lodí Orion a jejím evropským 
servisním modulem, jehož součástí byl 
i parabolický let ve speciálním letadle 
Airbus Zero G A310 simulující „beztíž-
né“ podmínky jako ve vesmíru. Tento 
let pod dohledem týmu ESA připravil 
ovečku na roli vesmírného cestovatele 
ve filmu A Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon. Šlo o pohled na přísný 
výcvik, který musí absolvovat všichni 
astronauti. ESA musela také zajistit, aby 
materiály, z nichž je loutka vyrobena, 
byly pro pobyt v kosmu vhodné.  

VODÍKOVÉ VLAKY 
UŽ NASTOUPILY  
V NĚMECKU
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

ZAUTOMATIZOVANÝ  
TELEVIZOR
O modelu speciálního televizního přijímače, 
v němž se uplatňují výlučně polovodiče, 
jsme četli zcela nedávno. Přijímač má 
rozměry 60 x 136 x 197 mm a váhu bez 
objektivů 1,8 kg. 

Vysoce kvalitní obraz má 600 řádků, 
jas je regulován automaticky elektro-
nickým mechanismem. U tohoto typu 
televizoru zcela chybějí obvyklé knoflíky 
regulace řízení, jsou v něm totiž vestavě-
ny automatické synchronizační gene-
rátory. Poruchy v přijímaném obrazu 
samočinně odstraňuje 83 polovodičů. 
Modulaci obrazu v aparátu obstarává 
šest polovodičových destiček, které jsou 
zapojeny v tištěných spojích uložených 
v pevných, hermeticky uzavřených 
pouzdrech. Každá destička odpovídá 
určitému prvku modulace. Tento nový 
televizní přijímač zabezpečuje maximál-
ně dobrý příjem. 

KAMENNÉ KNIHY
Číňané znali písmo už v dávné minulosti. 
Prošla však celá staletí, než se lidé naučili 
tisknout knihy. Zpočátku je psali a rozmno-
žovali ručně. Při složitém tvaru čínského 
písma vyžadoval tento způsob rozmno-
žování písemností příliš mnoho námahy 
a času. Kromě toho docházelo při opisování 
textu k častým chybám. Aby bylo možno 
ověřovat, jak dalece odpovídají kopie origi-
nálům, byly v letech 168–189 některé zvlášť 
cenné texty vyryty do kamene. 

Archeologové zjistili, že první takový text 
se zachoval z roku 175. Při vykopávkách 
byly tyto vzácné starověké památky odha-
leny v různých oblastech Číny. Například 
v proslulých jeskyních východně od chrámu 
Juňczjujsy bylo nalezeno asi tři tisíce desek 
a v roce 1957 vykopáno pod zemí přes čtyři 
tisíce desek.

Podle archeologů trvaly práce spojené 
s rytím textů do kamene nepřetržitě plných 
1300 let, to znamená od začátku VII. do 
konce XIX. století.

MILIÓNY OBRAZOVEK

V Rožnově vyrobí 
v třetí pětiletce 
několik miliónů ob-
razovek. Pomocí 
mikroskopu plní 
Zdeňka Snosová 
(na obrázku, pozn. 
redakce) z kolekti-
vu Tomáše Štejfa, 
soutěžícího o titul 
brigáda socialistic-
ké práce, grafitové 
válečky tranzistorů 
jemným drátkem slitiny olova a antimonu. 

VŮNĚ JAKO PŘÍLOHA

Dnešní časopis nebo kniha nejsou slože-
ny pouze z papíru. Objevují se tu i přílohy 
jiného druhu, tak například v anglickém 
časopise Progress byly nedávno v sáčku 
z plastické hmoty přiloženy voňavé papíry, 
a to k článku „3000 let voňavkářství“. Nebo 
sovětská veliká medicínská encyklopedie 
přikládá k jednotlivým svazkům jako přílohu 
k určitým heslům gramofonové desky (např. 
srdeční ozvy normální a chorobné). Jindy 
jsou v jiných časopisech třeba brýle pro 
plastické pozorování barevných obrázků. 
Tedy nejen uši a oči, ale i nos se dostávají 
ke studiu ve vhodných učebnicích a odbor-
ných časopisech.

JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH    
Pavilon „Z“ na brněnském výstavišti je jedním z největších výstavních pavilonů  
v Evropě. Podle projektu Krajského ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Brně jej  
postavily Pozemní stavby Brno. Unikátní kopuli z kovových trubek navrhl prof.  
Ferdinand Lederer z Vysokého technického učení v Brně.

Francouzský 
automobilový 

závod Simca měl na 
venkovní ploše před novým 
pavilonem „Z“ celou řadu 
svých výrobků – několik 

typů osobních 
automobilů.

KOLIK VODY?

Hektolitry piva, limonád, moštů či Kinkiny 
spotřebované o II. celostátní spartakiádě 
statistika zaznamenala, ale nikdo nemohl 
zaregistrovat vypité množství obyčejné 
vody. Z pěkně řešeného vodovodu chutnala 
dvojnásob.



VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM

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

Národní technické muzeum v Praze neustále zdokonaluje své  
expozice. Přijďte také navštívit nádherné technické skvosty.  
Pro volný vstup vám stačí správně vyluštit sudoku a zaslat mailem 
do redakce. První tři obdrží voucher po dvě osoby.  

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla TM 8/2022:
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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:
Tereza Křižanová, Tábor 

Iveta Machová, Kolín

Pavlína Hrdá, Kutná hora 

ZRCADLOVÝ  
DALEKOHLED       
Vědeckým pracovníkům na astronomické 
observatoři Karla Schwarzschilda 
v durynském Tautenburgu byl slavnostně 
předán nový zrcadlový dalekohled 
o průměru dvou metrů. Dalekohled patří 
k největším na světě a byl zhotoven ve 
známých optických závodech Carl Zeiss 
v Jeně. Vláda Německé demokratické 
republiky na něj věnovala 10 miliónů 
marek.  

TRAKTOR POD HLADINOU
Vědci na americké univerzitě v Kalifornii 
hodlají postavit speciální pásový traktor pro 
oceánografické výzkumy. Traktor, který by 
byl poháněný elektromotory, se bude moci 
pohybovat po mořském dně až do hloubky 
6000 metrů. S kontrolním a napájecím sta-
novištěm na břehu jej spojí koaxiální kabel, 
dlouhý 8 kilometrů. Ten bude přenášet 
obrazy pořizované čtyřmi televizními kame-
rami umístěnými na traktoru, jakož i měřicí 
a řídicí signály pro jeho činnost.

HOUBOVITÁ NÁPLŇ MÍSTO 
VZDUCHU
Americká firma Daiton Rubber začala 
vyrábět gumové plnidlo pro pneumatiky. 
Automobilové pláště s houbovitou gumou 
místo vzduchu prokázaly při pokusech řadu 
předností. Například je nepoškodilo ani 
dvanáct výstřelů ze vzduchovky, ani vyříz-
nutí sedmicentimetrového kousku gumy 
z pneumatiky nemělo na jízdu automobilu 
žádný škodlivý vliv.

PNEUMATICKÝ VÝTAH

Polský inženýr Adam Bilevič sestrojil vý-
tah, který se pohybuje po dvou vertikálních 

rourách. Písty namontované uvnitř rour jsou 
spojeny s výtahem. Při vhánění vzduchu do 
potrubí se výtah vytlačuje vzhůru a při vypouš-
tění vzduchu z potrubí začne okamžitě klesat.

BUDOUCNOST SEVERNÍ  
TOČNY
Jelikož každoročně lidstva přibývá asi  
o 20 miliónů jednotek, které samozřejmě 
musí někde žít, soudí polární badatelé o se-
verní točně, že až budou přeplněny světa-
díly, které obýváme dnes, lidstvo se bude 
tlačit na arktis, kde bude moci pohodlně 
a zdravě žít na 5 miliónů lidí. V polárních 
krajích je nejzdravější a nejčistší vzduch. 
Vzniknou tam města a průmyslová střediska 
a naše planeta dostane úplně jiný vzhled, 
než má dnes.

VÁŽE KOBERCE

Rakouský patent popisuje stroj na vázání 
koberců, který má řadu čelistí v nosném 
rámu. Rámy s čelistmi jsou po obou stra-
nách osnovních nití a pohybují se nejen 
podél řady osnovních nití, ale jimi i pro-
stupují. Mezi cívkami a nitěmi je ještě třetí 
řada čelistí, která se pohybuje rovnoběžně 
s řadou osnovních nití. 
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Do seznamu podzimních výročí by 
mohlo přijít i 10. září. Nikoli jako den 
předcházející tomu, kdy šly v roce 

2001 po nárazu letadel ovládaných teroristy 
k zemi newyorská „Dvojčata“, ale jako den, 
kdy Evropa naposledy zaznamenala cenu 
silové elektřiny pod 100 eur za MWh. 

Od té doby se zvedla už i na více než 
desetinásobek. Svět se zmítá v energe-
tické pasti (do níž se ovšem dostal sám 
v důsledku pofiderních rozhodnutí, než 
přičiněním faktorů, na které nemá vliv, ale 
jež situaci ještě více zkomplikovaly) a neví, 
jak z ní ven.

Někteří, kteří měli více fištrónu a od-
hodlání nespoléhat v časech vzrůstajících 
nejistot a ekonomických kotrmelců jen 
na jedno řešení, se aspoň snaží. Zatímco 
Polsko a Slovensko propojil nový plyno-
vod, jehož výstavbu zahájili v roce 2018, 
a který umožní větší diverzifikaci dodávek 
zemního plynu v Evropě, ČR přímé propo-
jení s plynovodem z Polska podle vyjádření 
premiéra Petra Fialy chystá. No, pokud 
to bude chystat jako vysokorychlostní 
železnice, tak potěš pámbu, možná tou 
dobou (pokud vůbec někdy) už ani nebude 
potřeba.  

Premiér se také na výstavě Země živi-
telka vyjádřil, že potravinová soběstačnost 
ČR je vzhledem k provázanosti globální 
ekonomiky nereálná, tedy až na určité 
komodity, jako je hovězí, mléko a cukr a do 

značné míry vejce, ale třeba u chleba jen 
o něco více než z poloviny. Ale u rajčat 
(hrůzo hrůz) stěží pětinová. Nevím sice, co 
konzumuje pan premiér, ale z jeho výčtu, 
do kterého doufám zahrnul i široké pláně 
žluté řepky Agrofertu, mi vychází, že úplně 
tak bychom snad hlady neumřeli a ty méně 
dostatkové komodity si mohli koupit jinde. 
Pokud v kalkulacích s řepkou nepočítal, 
možná i s tím obilím na mouku, které by 
mohlo část dnešních žlutých osevních 
ploch nahradit, by byla situace příznivější. 
A podobně nad energiemi by se asi měli 
lépe zamyslet spíše kvalifikovaní odborníci, 
než politická elita. 

Josef Vališka  
šéfredaktor

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

SOUTĚŽ

PODZIM BÝVÁ SMUTNÉ OBDOBÍ

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

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro zářijové vydání jsme vylosovali:
Tadeáš Kopřiva, Vsetín.

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

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   MSV 2 + IMT a Plastex Brno

   Robotizace  
a inovativní technologie

Pro získání certifikátu stačí napsat na  
e-mail: predplatne@techmagazin.cz  
a po obdržení fakturačních dat uhradit  
cenu za předplatné 300 Kč. Redakce  
zašle obratem Dárkový certifikát na 
adresu obdarovaného.
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Možnost upnutí/povolení planžety 
z obou stran držáku

Jedinečný držák pro planžetu 
se dvěma lůžky pro operace 
zapichování a upichování. Úzké 
destičky šířky 0,6–1,2 mm.  
Pro stroje švýcarského typu.
Rychlá a snadná výměna planžety 
bez potřeby seřizování.

Úzké upichování 
pro úsporu pro úsporu 
nákladů!nákladů!

• Destičky šířky 0,6 a 0,8 mm pro průměr  
obrobku 10 mm.

• Destičky šířky 1,0 a 1,2 mm pro průměr 
 obrobku 16 mm.  
Destičky s přírůstkem šířky po 0,2 mm

Vysoká 
úspora 

nákladů 
bez potřeby 
seřizování

0,6 mm



Chapadlo na klíč 
přímé připojení na kobot

Instalační softwarové 
moduly pro koboty
jsou obsaženy v dodávce pro 
maximální jednoduchost nasazení

Plus pro rychlé a snadné
vybavení vašeho kobotu
Nasaďte vaši aplikaci v co nejkratším čase: 
Vyberte si to správné chapadlo 
či jiné příslušenství z rozsáhlé nabídky 
Schunk Plug & Work. schunk.com/equipped-by

©
 2

02
2 

SC
H

UN
K 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Rozsáhlé portfolio
obsahuje mnoho variant chapadel 
a příslušenství pro rychlý 
a jednoduchý vstup 
do automatizace

 Plug & Work
pro koboty Universal Robots, 
Doosan Robotics a Techman Robot

MSV 2022

4.– 7. 10. 2022
pavilon F
stánek 036


